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 إليهما..
 إْذ تورُق الرْؤيا بوجهيهما 

 اختياري الصائب:
 ِبْضَعتي تـَُقى وأبيها

 
 

 ناِهضة سّتار
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 المقدمة
 
 

ددددا ددددل  الحمددددله لرددددال المل الوددددللم     ال   دددداله أرددددا مُددددن ل المهن ددددر    حمم ةه  السم
. م ل بول.. ي ل  األ      أرا آلا  صحبال  المؤ ن   بال إلا يولل اللم

فرقدددلو ّدددوفمن المدددنويه ال ن دددوخ أردددا امردددعل   دددلهال    ا دددل  اورددد   ندددا م دددا  
ال دخدلا ا فددس  سددخوجلا إاناهعددع  خوددلنة   خبلينددع  دد  ب ددا العددن  األن ددس  النددو  

وضدددوألا. بحمدددت  دددل ّخدددوفن أرعدددا  سدددخوجلّا الخحر رعدددع  ددد  مبودددلن لودددل  الددد     الم
ددو فددس اددو ن الومرعددع األن عددع   خلهددع  بللوعمدد  الم نددس أرعددا  إ ملنعددع اابل ددع  الخومم
الددنال. انقاًددل   دد  فرسددعع صددلاا أنوددل اللاا ددلا ال ن وجددع   دد   العرسددعع ّددن  م  

حليل مفقدا الدلال لس م  الن د خ م  ااُدلاخ  ّكوج  صواة كرعع أ  نال  من س  ل  ّ 
ُهروددل إال إاا ا خدلما  دد  الكعتعددع الخدس ان نددا  وددل المدم  األن ددس  الممونددلا  س مه ال ّدّؤ

   ئع  د وصع. -بعض   نول–ال نلهعع األ لس الخس ًل   لرنال 
سل ال ن دوخ  ودل فح دل  ل  لعدلا ّمو دلا  لروصدو  إلدا   نلء  أرا الد  فد   الدلاو

ددل لع دد  إلددا المونددوخ المعددنمن   دد   ددا ل الن ددن الكرعددلا.. ي ددلم بللمحسددو  س المعس 
فددس المخمددل ولا  المدخرعددلا الخددس ّحمموددل خ ددعلًلات  دخرعددع كلندد  البلأددا أردددا 
إنخلاودددل فضدددا  أددد  أوا دددد ل م دددن   دددؤ نة. ألاددد   دددد ا    سددد    ددد   ددد   الن جددددع 
الوصدددتعع فدددس الخحر ددد   م مدددد  ناا دددع  خدددو  من عدددع  دخرعددددع فدددس مانل دددول  منواأوددددل 
 مز لنوددل   وضددوألّول   انسددعلا  نخع وددل م ضددل . أرددا  فددو  وقعددلا  دد ا المددنوي 
الدد خ   ددل ً دد  م   قددنا   جوخمددل أرددا األ ددلس الرسددلنس لرددنال  كعتعددلا ّلمددم   

 الرغع فس النالل  أاًخول بلللاللع المنان  ثمول لرمخرقس.

 مسّوغات الدراسِة وأهميّتها:

عددددد  إزاء الب لبثدددددع ال خبدددددلا  ددددد   المومدددددع البحثعدددددع امردددددعه ن ا     سدددددومزلا ً 
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ال ا ء     الخناث الون س األصد    ن جدع   ال عبع  كل  فس  رعوخلول: النغبع فس بوو
بليثع؛ ّكمل أد  يعمدع  د ا الخدناث الدللدل الد خ  دبق   بقنجخدا أ دن    الخدس لدت 
ّعل    ينوض بمومع نعض الغبلا أ  او ن دل األ  دن   اال خدلان إلدا ب دا مفقودل 

 خ.البلا
فكلن  الق ع ال وفعع  س الخناث ال خ  سخأ   النقل  الخحر    اللاا دع  فرقدل 
ان ثدد   دد   الق ددال  الحمل ددلا فددس الم ددل  األن عددع  ز ددن األن عددع  كمخدد  الخددلاج  
 االاخمل   العرسعع  القبقلا  الن له .. األ ن الد خ  عود  البلبثدع م دلل صدوو لا 

قددلين ال دللا  نوددل ل رعحدال النقددلخ  آ د ا  بودد   اال خمدلل ّنددو  العمد   الخ دنعو ّ 
الخعن ددع   دد  الخعددلال ال ددوفعع   لبووددل النسدد س  دد   المخ ددوفع فضددا  أدد  ّقددوا 
ناللدددع  علهعمودددل ّولً عدددل .   ندددل ّخحدددلن خال دددوو عت  ددد  خالاعمدددعت الخدددس يخدددوفن أر ودددل 

ع المنع  الحملهس ال وفس؛ فاعمخا فس صوو خا  ا خر ا ا لن جع  م  ة نيعقع ُدمولع
  ا عدددع لرسدددعلًلا الخدددس منخعددد   ددد ا المنعددد .  لوددد  ًردددع اللاا دددلا المخورقدددع بدددللنثن 
ال ددوفس  كلندد   حعدد ا  آ ددن أرددا ّسددنت  ومددع  دد ا الددلاس    ددرو   دد  رول المددلًع 
 الملّوع  ول . فعمل لو مهض ئ  بقن بلا النقل الحدليا  المولصدن فدس الكمدل أد  

األن عددع  أنلصددن    مونلّددا اللالددع    نعددع  دد ا األنل الحمددلهس   ناهددو ّمددم   لغخددا
األ ددددن الدددد خ  ددددمخ  أنددددا اللاا ددددلا الخلاجدعددددعع األن عددددع م  األن عددددع الخددددس أن دددد  

 بللمولنس  الن وز مُثن     ناهو ّمم       المولنس م  إزالء ّر  الن وز.

 منهُج الدراسِة وهيكليّتها:

ل أد  الاعمددع اأخمدلا اللاا دع  نوععدع الدلاس ال ن ددوخ المدمانس  سدبلاا   ممد
ال نلهعع  الوعمرعع لرق ع ال وفعع      ا  فحال  موندلا ال نعدع السدنن ع لرق دع 
  ثللول الوظلهعس   منملط المد دعلا ف ودل    نعدع الد      صدعر السدنن    ظدلهل 

ال خ بل ل  االلخ ال بمقوالّا الخدس ّع دا أد  –السلان.   حس   قخضعلا المنوي 
 -ا صددواة  مُثن ددل  فددلء  لرددنالل األصدد    ؤلعددا سددخوجلا الددنال ال ددوفس فددس ماردد

ُلندد  هعمرعمددع اللاا ددع ًلهمددع  أرددا  قو ددلا  دد ا المددنوي  فعددلء البحددا فددس ّمو دددل 
ل لول بمل    ن نخ يوضا  قوالا المنوي  م ل علّا.    ا ع ف و   ًهلم

ل الخمو دل أردا  عودول الخ دو   د   دا  ا جدع  ّلاجدعدع  ادلءا الحلادع   ً
 ليخ  :إلعا ّحاعقل  لغ

 
دددو  أردددا الخقدددوااا الخدددس مصدددل    عودددول الخ دددو   نددد  ًدددن   األولىىى  : الًو
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اا ددددال األ لددددا   ددددن اا  بددددللقنن   الثللددددا  النابدددد  الو ددددنج  الدددد       
لرخ و  بخا القن  السلب  الوعنخ.  لت  م  الخلاج  القدل ت بو دلا  أد  

ال ددوفعع ا جددع المسددألع فددس الخمو ددل؛ فوددنمعل البحدداه أرددا الخددلاج  لرعكددنة 
فدس بضدلااا م ددت األاء  دلءا  بللحضددلاة النافلينعدع فددس الودنا  القددل ت  
 دددت بضدددلااا الوندددل  ال وندددل   ال ددد    العدددنس بحسددد  السددد و ال  ندددس 

 لوالنة     الحضلااا.
: ا دددخوناء ّلاجدعمدددع الخ دددو   من علّدددا ّسدددو  أمرعدددع ّ دددنعو  ددد ا الثانيىىىة

خ ددددنعو الحمل ددددلا األنل. األ ددددن الدددد خ  وددددل السدددد    م ددددلل البلبثددددع ل
 ال وفعع إلا  ا ع منملط: ااّس    وضوأس   ا خنالأس.

ً    م   أ   البحا  سخوا  اااناهس أرا الق ع ال دوفعع  مادل م   نقاعدع 
البحدا الورمدس ّسدخلأس صدن   ودلن ن دنخ  لخخحدلن بدا  قدوالا المدنوي المخبد   فددخت 

سدعع   الن جدع الخدس ّخ نل ددل ّحليدل   دقرا  نعدع السدنن   أردت السددنن   اّعل لّدا النهع
 دددد   األ ن بددددع  بللع دددد  األ   الدددددل  بل ددددخعاء  مونددددلا ال نعددددع السددددنن ع فددددس 

 الق ع ال وفعع   ضم   ا ع  بلبا:
م لوددددل: فدددددس  نعدددددع اال ددددخوا   م دددددن  فدددددس صددددد ن اة العكددددنة الخدددددس ّ دددددلم بمقل دددددع 

ل   لن ودل: اال خوا   ت بول ال  ّنع  ُعنة اال خوا  فس  عل  الق ع  م   لّمخود
واعدددا نالالّودددل   نلهعدددع الدددنا خ  المدددن خ لدددا   م ن مدددل فدددس  ردددو الومرعدددع السدددنن ع  ّ 

 لدل ع  ل  الخوص  .
  ن ن الثللا فس:  نعع المن خ ال وفس.

 فدددس امعددد   ددد   المبلبدددا بنصددد ل البلبثدددع أردددا ّقدددل ت صدددواة  إامللعدددع بودددل 
سدلًل   د   دعل  ا دخلأا ّع    الممونلا  ّوخمل الواهدو النابقدع  د   المموندلا اّ

م وناّول أرا  قا النال.  بضوا     الواهو ّ 
 كل   لاا الع   الثلنس ّمدع ل  لرمثل  الوظدلهعس الق دع ال دوفعع بلأخمدلن 
 ددنوي خ ددن لت فددس   ددنعا خ وا فولواعددل الدنافددعت  مان  بمبحددا أدد  المد ددعع 

 -عول فوددا  بملهعددل   وصدد–الحملهعددع صددل اا  أدد  ًنلأددع بللنابقددع القلهمددع  دد   الوظععددع 
  دد   المد ددعع  وصددعول خفددلأا ت فددس أمرعددع السددنن  كمددل  ا ددخول  البحددا بمددنوي 
خبددلاات  خُنجمددلست  ال  ددعمل فددس ّم  دد    دد   ال نعددلا الك ددن  لرمد ددعلا  ال نعددلا 
ال ددغن .  كددل   كددل البلبثددع فددس  دد ا الع دد   خواوددل  إلددا إ ددنلن مُددمل  الوظددلهل 

 د  نالالا  دد   الوظددلهل لخح دد   يعمدع ناللعددع كرعددع لددت السدنن ع إلددا نالالّوددل  ددت ا 
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   نح  ول النال.
 انعردددددا الع ددددد  الثللدددددا أددددد  فحدددددال   نوعدددددس   اناهدددددس فدددددس آلعدددددلا السدددددنن 
الق  ددس؛  اموددنا ّحدد  لواهددا  بلبددا  ا ددع  كمددل األ   أدد  الن ددلل ال  نددس 
دددله     دددنزا  العدددن   ددد   ز ددد   فدددس الق دددع   م معدددع أن دددن خالخّن ددد ت فدددس  دددنن الًو

لهععدددع  الثلنعدددع ا لحمل دددع  ز ددد  السدددنن أددد   نجدددو ّقدددل ت ًدددناءّ   لردددنال األ لدددا ً 
ن عع  م ل  لنس المبلبا فكل   من دل  لخ خمد  ظدل نة ّقنعدع اا قدل  الحمدلهس  فلأرعدع 

 خالحنكلا األا  ت فس ّمم   فنعع السنن     ز   الحمل ع  ز   السنن.
بحددا  للددا  دد   انضددو  ّحدد   دد ا الع دد  بددليا أدد  صددعغع السددنن فددس  

ولن ع ال دعر  م ن دل فدس إزندلء   ا  اأخملن  قوالا المسلفع السنن ع   المن وا  ّ 
 السنن الق  س بخا  عم  خفنعع اا خل ت إلا خفلهلة اا  ل ت.

عد  أرعدا اللاا دع فدس  ُمل   خت البحا بدلّمع إامللعع ّت ف ول  عل  م ت  دل ً 
 ددت األفددو الدد خ ّعخحددا  دد   اللاا ددع نخددلهي   ح دداا  نادد   وددل اللاا ددع الحللعددع 

 للاا ع ًل رع  أرا  فو  نل ي م ن .
 مهانف  الدلّمع بسنن  ّع  رس لمناا  البحا    لنا   ن اجلّدا الون عدع  نودل 
حرددددد ا  نقدددددل ل .   غعدددددع الخونجدددددو بمضدددددمو    األان عدددددع الخدددددس م ودددددنال البحدددددا  خندددددل  ّ 

 ن بدع ّسدق نه  دوا   أد  األ ن بع   نوعول  رغع بعع م ن  ادن  فدس نول دع األ
 األ ن بع بللرغع اانكر  جع.

 فرضيّة الدراسة ومشكالتُها:

إ عددلن -فددس ناا ددخا–ال  ددل لكدد  اوددل  أرمددس  دد  فنضددعع   ددلا أنوددل  حددل ال  
برو   نل دبع لودل  م  أنضدول أنضدل  أرمعدل   عود   وضدوألّول فدس ناهدنة الضدوء  

اا ددع  دد  العكددنة ااّعددع: الحمل ددع   حددوا اال خمددلل  الونل ددع. ّنقرددو فنضددعع  دد   الل
ال دوفعع نددو  من ددس  وودون ضددم  مانددلس الكخلبددع ال دوفعع  منواأوددل  فددس أ ددوا ل 
المخوليبددددع. مهيعمدددد  أر وددددل اللاا ددددلا    بلبددددا م لدددد  الونل ددددع م ل ددددل  إلددددا  ن خوددددل 
الموضو عع  الن  جدع كحدل  مُثدن اللاا دلا الخدس ّنل لد  المدون ال دوفس.  ا خد اال  

 العوون البحثعع  الخألعتعع ّع   أ   ؤا .ل ل  كلن  
 لاا ًلل  الق ع ال وفعع؟    إُلااا  وا ة أد  ماكدل  أمرعدع السدنن  د  -

 ُدو   بواا   مل  الحلث.
 م ل     اللاا ع فخخ نا  حل لع ااالبع أرا  ؤا :
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 ُعو ًلل  الق ع ال وفعع  ضل  نول؟-
ن فس خالق دع ال دوفععت   أرا   ا األ لس صلا أنوا  األ ن بع  نعع السن 

 لددع  خالحمل ددع ال ددوفععت  فللحمل دددع ال ددوفعع ً ددع ًدددل ّكل ردد  ماكلنوددل السدددنن ع 
 الددد  يدددخت اُخمدددلفا  الوصدددو  إلعدددا بودددل فحدددال هعمرعدددع  نلهودددل السدددننخ   مونلّدددا 

ال دددوفععت – صدددعغا   ظلهعدددا. كمدددل إ  البلبثدددع ّسخمدددون فدددس اصدددقاح خالحمل دددع 
ع  األن س الموت   ج ل  لدس م  المسدألع لودل ّوردو ضن ل     االنخقل       ا المن

   الون س إزاء  نع اا ّنا ا القدو س ًل مدا  - ال مًو  الل نعع–بللن نة المخواضوع 
فس  وازندع ز دن  خكلفئدع  د  الغدنل  -م   ضوا اا ن– بليثا  ب    ض  نعسا 

ددد  الددد خ يدددلاس البلبدددا الغن دددس نمدددلاع بملهعدددع بسدددعقع  ددد     نع اّدددا  فعدددس الًو
اا  الدنافدلا  بمل دل األ دملا   جعود   نودل نمواادل  للاا دلا  هوممقدع  م ل  ن العلم
  نوععع.. نعل الون س  هكو ن أرا ّنا ا م   ول  نمقل  ً  دعل    دو نمد  أدل   فدس 
فكدددن   لغخدددا  صدددعلزلّا فضدددا  أددد  ّو  دددن  أددد  ًضدددل ل زل دددع فدددس األ معدددع  الخدددأ  ن 

    الاعت األص رع. العلأرعع  كلللي   األفكلا  األ ا
ددل ّدد  ..   لددت ّددد   دد   المومددع الك  ددنة  دد   مددماا ألندد  البلبثددع  نوددل  لمم

 ّعسلا بوض     الممماا فس النقلط الخللعع:
الكثددنة الكددل نة  دد   دد   الق ددال   مددل  عودد  البلبددا م ددلل صددوو ع العمدد  -0

  الخ نعو.
دلاج  ان ثلث     الق ال فدس   دل   دخرعدع فدس ّد  دلّول  د   منل -2  ّ

  ااخمل   فرسعع  من ل    بقلا.. إل .
أنددددلء الح دددددو  أرددددا المنااددددد  الحليثدددددع الدلصددددع بدددددللمنوي   سدددددخحل لّا -3

  سددخعلاّا أرددا السددلبع الثقلفعددع  األُلن معددع فددس الدددلاع.   دد ا  ابددل  دد  
م بددلء الح ددلا الثقددلفس العددلهن الدد خ  ولنعددا المثقددل  البلبددا فددس الققددن 

 أرا  اا الومول.
   اوددددلا الن ددددن فددددس ّنامددددع الم ددددقرا األان ددددس    دددد    مددددمرع ا ددددخا-4

 المبلبا النقل ع امعول .
ل فس النكو ل إلدا الم دقرا  -منا ا الرا– كل  ل  خلا الممن   بضوا  ؤكم

األًددنل إلددا  دددنان المؤلددل  كدددو  األ ددخلا الممددن  أرمدددل   دد  مأدددال النقددل الحدددليا 
  الخألعو  الخنامع.

ت  ل   بودض  د   الممدماا بمووندع  أرمعدع  م ايعدع ّد  -بوو  الرا ّوللا–ّ 
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ددعدس الددلكخوا أنددلن زدد  ا  الممددن  أرددا اللاا ددع منال الرددا  أللعددع  دد  م ددخلاخ ُ 
أرمددا  اوددل    رقددا الوددللس الن  دد    لتعددو  دد  اا ددوا  األ ددلّ ة العضدداء  ز دداء 

ا م  اللاس  افدل  الثقلفدع األ دن الد خ الد  الكث دن  د  المخلأد  ل خسدنا لود ا البحد
 ين  النوا.

 الدراسات السابقة:

 ددد  م ددد  البحدددا الورمدددس النصددد    م ايعلّدددا  إ  كددد  اودددل أرمدددس بدددليا  
 ع  م  ي لم    ب ا انخوا     بقا  جؤ   لم   دأّس بودل .  أرعدا فد   الن دن 
بودد   الخقددلين  االبخددنال  الوفددلء لعوددون السددلبق   بللعضدد   لوددو  دد  م لعددلا م ددا  

 ددد   اللاا دددلا   دلصدددع األُلن معدددع  نودددل  ًدددل ب  ددد  بقدددناءة البلبدددا الورمدددس أل  
 ا عددع  نقددلم أرمددس نً ددو  فددلبال  دد  لددل  م ددلّ ة فضدداء   مددل   الخد ددال. 
 ندددلءا  أردددا الددد  ماكدددن  ددد   ددد   اللاا دددلا م ن بدددع  ومدددع  اصددد نع ّنل لددد  النثدددن 
ال ددوفس  منمل ددا   وضددوألّا ل  ددخلا الددلكخوا فددله   ددا أمددن أدد  ال وددع بغددلان 

اانال  كلندددد  الحمل ددددع ال دددوفعع  دددد  ضددددم   بلبدددا الن ددددللع  كلندددد   دددد   ُرعدددع 
اللاا ع ااا أو  ك  ن  م معع أرمعع ار ردع فدس  عدل   قدوط الومد  الد خ اّاكد ا 
أرعددددا ا ددددللخس   دلصددددع  ددددلنة الخمو ددددل.   مددددع ناا ددددع  لاسددددخ ن ّنل لدددد  الحمل ددددع 

المسخن ددنجع  ال ددوفعع أنددل ا دد  أن ددس  ّ  ندد  م ن بددع نكخددواا  فددس آنال العل وددع
ناا ددع ال نددلء العنددس لرحمل ددع ال ددوفعع الخددس ا ددخدل   ف وددل مُثددن  دد   ددنوي لربحددا 
وددل  دد     الخحر دد  فكلندد  ااا  ددلب  ُددمولس بق دد  فعددا الحمل ددع ال ددوفعع بمل ددع  ّ 
اللاا ددع  دد  العوددون الورمعددع الحسددنع  الموفقددع   م  ددنا  كندد  مّمنددا أرددا خأ ددل الرددا 

م   مددو   مددع فسددحع لرق ددع ال ددوفعع  وصددعول نوأددل   إ ددناهعتت فددس  ددننيخا الون عددع
ل  من عددل  فسددحع ّضددل  إلددا  خددو  ناا ددخا  دد   نافددع   دد نة   قل ددع   ال  ددعممل منددا ًددلم

 اولا  أرمعل    بل  فس العحال  العم   الموللعع  الخحر   النقلخ.

 مصادر الدراسة ومراجعها:

ع  اللاا ع أرا ضن       الم لنا البحثعع  الخألعت  عع:ً 
 األ  :  ل  دال  خ  الن للع   س الق ال ال وفعع.

 الثدددلنس:  ددددال  دددنوي الن دددللع ال ن دددوخ المدددمانس   سدددخعلاّا  فدددس  دددل  ددددال 
المددخ  ا ددخق  البلبثددع ً ددال الن ددللع   ددلنة البحددا  دد    ددلنا  خوددلنة كددل   دد  
م موددل: الن ددللع القمدد نجع   بقددلا األ لعددلء ال دد  المرقدد    ا ددله  إ ددوا  ال ددعلء فددس 
ما وددددع  عرددددلاا    نل ددددلا الددددو نانس    قل ددددع ا دددد   رددددل    المثنددددوخ لعددددا  الددددلي  
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–الن  س    نقو الق ن لعنجل الدلي  الوقدلا  ز ن دل   ممدواة  د  م دخلاخ الممدن  
ّت االًخ لا أرا امرع    النملاع الق  دعع  ال بدأس فدس ااُدلاة إلدا  -منا ا الرا

 عخا الس    م لل بدلبث   ادلن ال خق دلء  مل ولّول فس الم ل  األ ن . األ ن ال خ 
نملاع م ن  لدت  سد   د   اللاا دع ا خق دل  ل. م دل  نااد  المدنوي فدخت االأخمدلن أردا 

 0997مصددددولول  فددددس  بولّوددددل المخنامددددع كددددد خ قددددلل الحمل ددددعت لع ددددناا ا ن دددد  ط 
    ؤلعددلا 0986 خ وا فولواعددل الدنافددعت ط 2111 خأددونة إلددا  قددلل الحمل ددعت ط

  ّحر   الدقدلل الن اهدس  انعخدلح الدنال الن اهدس  الكدال  الد دن    نااد   و ل  قق 
م ددن  كث ددنة  ددو  البلبثددع إلددا إناا   منونلّودددل  الخومددو فددس  ناععلّوددل  انخقددلء  دددل 

 ّسخر  ا اللاا ع الحللعع.
.. له    وو

ف       اللاا ع المخواضوع  ال  ل  م   مدو ول الدنقال ُدأنول ُدأ  مخ صدنع  
دليل المولندلة فدس م  ّددنع بمنخ  أرا ال نزت    ك  ن العودل   صدلن  الونل دع  ُ 

    اللاا ع صواة أ  ُغل البلبثع  و ا المأ  الورمدس   الخد دال العر د  لكدس 
ّكدو  أردا  دل ّن دد  أرعدا الدنع   دد   مدل   األنل  النقدل م ددل  الردا أمدن ت  نعدد  

  وت  ربع الورت؛ أرمل    رقل    روكل .
  م  نا ..
م   عو    ا الومد   لل دل  لواودا الكدنجت    ل دع  -أ   ا –بلاخ  ؤا  لر

أل خدددس الدللدددلة األصددد رع  لخنا ودددل الو دددعت   جعورندددل  ددد  امردددع  ددد   سدددموو  القدددو  
 ف خبوو  مبسنا    عل     ملنل   ا خعلاا   صلًل ..

  الحمل الحمل كرا لرا ال الوللم  .
 الباحثة
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    الخناث النقلخ الون س:

واعلمممم أنمممك   تغمممف  ال لمممة،  ))...
و  تنتهي إل  ثلج اليقين حت  تتجاوز 
حد العلم بالغيء مجممً  إلم  العلمم بمه 
مفصً ، وحت    يقنعك إ  النظر في 
زوايمما ، والت ل ممل فممي مكامنممه، وحتمم  
تكممون كمممن تتبممء الممماء حتمم  عممرف 
منبعه، وانته  في البحث عمن جموهر 
العممود الممضع يضممء فيممه إلمم  أن يعممرف 
منبتممه ومجممرو عممرور الغممجر الممضع 

 هو منه((.
 

 اإلمام عبد القاهر الجرجاني
 من د ئل اإلعجاز
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 التمهيد
ِة  مفهوُم التّصوف وأثر  في نغأةِ القصَّ
 الّصوفيِة وتطورها في العصِر العبّاسي

 
 
  عوول الخ و   أللم مخا.-0
 المونفع ال وفعع  الخعن ع.-2
 الخعن ع ال وفعع  الرغع.-3
  ناب  صعلزع المعوول.-4
 ّحليل   قرا صوفعع القال.-5
 مانلس النثن ال وفس.-6
  لا لا القال ال وفس.-7
  واأا القال ال وفس   وضوألّا.-8
  نبرع الخأص    الما ا الول ع.-9
 ا خنخلع-
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 مفهوم التصوف وعالميته:-0

لنمدأة الق دع ًل ي ل  لمخسله   م  يبحا فس العل   الكل ندع  ااء  د ا الخمو دل 
ال وفعع فس الو ن العبل دس   دل نال الخ دو  ًدل ان ند   عوو لّدا  اّعل لّدا  د  
ددر  لددا فددس األا ددل    ئددع  أصم  ددا  ًددن    دد  الددلاس  الخددألعو  ًددل مل   بددليثل   ّ 
دددمنخول كخددد  الخدددناات  القبقدددلا   الن دددله  ال دددوفعع  م  الم دددنمعلا   د وصدددع ضل

دعددع  اللينعددع؟  ااالبددع  أرددا  دد ا الخسددل   ّخددد  العرسددتعع  األن عددع فضددا  أدد  الخلاج
 المسوزلا ااّعع نافول  لول يلأت زليخول المنمونة فس ّسق ن     العقنة:

ال ُد  –: مع ًنلأع ّخ نما     اللاا دع اصدلنع فنضد خول    دس م  األنل أولا 
ا ء     ن و ع نينعع ااخمل عع  عل عع نعسدعع ّلاجدعدع فكنجدع   م  مخ 

صدددرع  علصددد   ددد   المن و دددع  ددد  األنل   -م  ال  ودددن – بحدددا  ققددد 
لوددو بحدددا فلًدددل لم دددلايعع م لافدددا  نعملّددال   ددد   دددت  قدددأ ا دددخنخلالّا  ددد  

 أقمول   قح خول.
 لنعل : الق ع ال دوفعع  ادن  من دس خً دعت  وصدو   دد  د    فكدنخ  نيندس 
  ونفددددس خال ددددوفععت  فوددددس إا  ّقددددنح  فددددس  نل ددددل الخو  نجددددع  م ددددلل   

جخوددل العنعددع  الموضددو عع   عوو ددلا فكنجددع  نينعددع   دد  ّمثددد  ّمددم   ا  
فرسعخا فس الوصو  إلا الحاعقع  السولنة  الكمل   فودس منل  ونفدس م  
 ددددد  ً  ددددد  ّحم ددددد  األنل ب يدددددليولواعل   الن دددددن فدددددس من مخدددددا المعدددددننة 
 المسدددقواة فدددس  ن بدددلا   دددنعلا ال دددوفعع الكث دددنة.  الحدددو م   ددد ا 

ّدوافن  لمدد   ودل نعسدا للاا ددع  قو دلا  نعددع  األ دن  قرد  أقانددس ينبغدس
اددن  من ددس  مثدد   دد هبل  فكنجددل  لددا م معددع ك  ددنة فددس ّددلاج  العكددن الون ددس 
اا ددا س   دد ا  دد  الندد .   دد  الندد  آ ددن  عضددسء لنددل  دد ا البحددا 
دد  الدد خ  ددو خال ددوفست ًددلنا أرددا  م ددبلل الرعددوء إلددا القددال  فددس الًو

 ن .زع ّعن خا ال وفعع فس مُمل  ّو  نجع م 
 للثدل :  ماددل ل األُثدن اددل  . ّخمثد  فددس بلاددع البحدا إلددا الخمو دل لددا بمعوددول 
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الخ ددددو   فددددس ّمدددددعال النمددددلاع الق  ددددعع الخددددس  ددددس  ددددلاا ناا ددددع 
الع ددو  القلن ددع  عخمددع ف وددل أدد  ّقنعددع السددنن  فبمددلاا ّخسددت الق ددع لكددس 
 سدددون لندددل أدددلم ل صدددوفعع؟  دددل المعودددول الددد خ ّحمردددا الق دددع لكدددس ّ دددا 

م  نس خول إلا الخ و ؟     و المعوول األ اًدس ال  دلخ  مل ّسم خول 
 الونفلنس  مل العرسعس.

و  أرددا  عوددول الخ ددو   عسددل ّق عاعددل  فددس النمددلاع الحملهعددع ال ددوفعع   فددللًو
 عمو    ن  و   لربحا أرا المحخدو  العكدنخ لرخ دو  الد خ  دو أدللمس   نسدلنس 

ن     دد   المسددرم    ز ددن ت  دد  فددس  ضددل  نا  دد   الوددنل  ز ددن ت  دد  األ ددت األ دد
الددل لنلا األ ددن   فدد   كددل   مددع فددن  نسدد س  دد    ناهددو الخ ددو    قوالّددا  إالم م  
الخ ددددو    وصددددعا ّعن ددددع إنسددددلنعع ّنمددددل ّحنجددددن الدددد اا البمددددنجع  دددد  م ددددن المددددلنة 
 الموواا  االنقا   ول نحو أدوالت الغ د   القودلاة  السدمو   دو ادو ن  خمدلبا  د   

 ا ا خا  العن  م  ال رل م  الوق لة.ُوول األاء أر
*** 

 دلم الخ ددو  نينعددل   م ايعدل   ال  ونددس الدد   ردو   دد  العكددن المونفدس  ددواء مُددل  
ال  فس األن ل  الكخل عع مل ز ن الكخل عدع   انخودا الخ دو  فرسدتعل  فدس ّعلا دا الوللعدع 

صددوفعع ً دد  م  ّن ددن  إلددا ّحوجرددا الول ددع  دد  المسددرم   إلددا  عددنن  مددعدع  ددن  
 ّحممول الضاالا  ال ل        سخمن  اون ل إلا يو نل   ا.

الخ ددو   اددو نا  فكنجددل    مثدد   نبرددع اايعددع  دد   نابدد  ّقددوا العكددن الددلينس 
ب   ّخل   القو  الوقرعع فس إ بلا ًلّاول أردا ااناا  إلدا الند  الدنال الدلينس  

 وااودددع  عل  ددد  الكدددو  إنودددل بنكدددع إ قدددلا لرقدددلاة الخأ جرعدددع لرخعك دددن اانسدددلنس فدددس 
  عل ل اانسل   باعقع الدللو أ   ا        الوصو  إلعا  نوت فمل منخعدا العكدن 
ال ددوفس   دد  ب ددا األصددللع   ددو ااخددناح  نجددو اليددلة لرمونفددع  ااناا   نجددو 
ّخعدل ز بدل ن الوقد    قليعسدا المنقاعددع   كد ل  الحد    ودلي ن  الملن دع  فكددل  م  

م  خالحلست م  خال   ت  الحاعقع م   د   المسدمعلا  دل  دس  ااخنبوا ا جع خالقر ت
إال ّو  دن أدد  الدد  ال دنا  الدد خ  ااددا ال دوفس  قرددا   خل بددا    دو  مثدد  بحاعقددع 
 علن ل: إ  خالحقلهو ال ل نةت م م  م  يخت الوصو  إل ول أ   نجو الحد  فخدلا  

نااُوددل أدد   نجددو   عوخوددل الملن ددع  فنل دد  المددلا   و دد رخا المخبوددع  م  م  يددخت إ
اال خلال   المنقو المحسدول فد ل   دو  نجدو الوقد   فدللح   إا   الوقد    د رخل 
المونفع اانااُعع لرحقدلهو ال دل نة  م دل خالحقدلهو البل ندعت  فودس  د     دخرعدع فدا 
دددل خالحددد    دددل  م  يدددخت انخددددلل   ددد رع ّخنل ددد   ددد  ندددو   ددد   الحقدددلهو  بددد   ًّو
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ناا ؛ فكلند  الن جدع القر عدع  الحدلس  الد     مخ  د جي  الوق ت أ  العوللعدع فدس اا
    ا خولان فقنخ   ؤ اا اُخسل عع بول اجلضع   اولن   عل ع لرنع .

 جضور التصوف في الفكر الديني في العرار القديم:-أ
م    ل ينبغس البحا فس ا  ا الخ و  فس الوللت  ال  ل م  ن دلم  د  ال لا دع 

رسدددد   النة الحضددددلااا اانسددددلنعع أرددددا األاء   ددددل فددددس ّس -ّلاجدعددددل  –ال ددددحعحع 
نا       العقدنة الخمو ل دع ّبحدا فدس اد  ا الخ دو    لا لّدا.  ال لا دع ال دحعحع 

 س فدس  دان  انخ النافدلي   الحضدلااا الخدس نمدأا أردا ماء الودنا   -ّلاجدعل  –
خددلاج  القددل ت  دد   ددو نجع  مُلنم ددع  آُددواجع  ددلءا   دد  األلددل الثللددا  .ل.  وصددعا ال

ال حعا أل ع الونل  الع ا الحضلاخ ال خ انقرقد  لخن دن لربمدنجع  نجدو الحدن  
  اانال  الوردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول  الحضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلاة.  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  ّرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ت  ددنع ً دد  اا ددال الخددس نمل الددلاس األن ددس أرددا م  ّكددو   قولددع 211م   051خ
 خالعلبظت  س المحلن لومن ُون الونل  الون عع.

و  ال  نددس  الحضددلاخ الدد خ ّعسددل فددس  نددلء  أرددا  ددل  دد و  فدد   أن ددن الخعدد
الحضددلاة الونايعددع القل مددع ال  ددل  م  يخدد ا    دد  ّعددو  فكددنخ  أقلهددلخ.  الحددو م  
 دد   العكددنة ظردد  ّرددا أرددا البلبثددع بخددا  ددنح  العنصددع لرح ددو  أرددا   ددلنا 
دددددو  أردددددا  ددددد   المسدددددألع ّ دددددنجحل  م  ا دددددخنبل ل . ف دددددلا م   ّددددددال الموضدددددو  لرًو

بددلط بمعوددول الددلي   فعددس العكددن الوناًددس القددل ت  ددلا  وضددوأع الخ ددو  ُددليلة اال ّا
اللي  بمم  خزنج خ  أم و  لدع  بلّعدل  مفقدس كمدل  دو بد  البمدن   د  أمدونخ  
نددل  إنددا المددووا الغددل ض  واددون ن ددلل ل ُددعلء  مخ لددع  نحددو ُددسء بولنددل   دد  فًو

  ت1خو ت و م ما  نل      ك   ل  حدع   ندل  ندل  فدا ّكخمد  ا اّندل إال بلالّعدل  نحد
 ددد ا  وندددس م  صدددعع اابل دددع  الكمدددل   الو بدددع  دددس ال دددعلا االوعدددع الخدددس أنفودددل 
اانسل  الوناًس القل ت  أرا الدنزت  د  القدلب  الدوظععس الد خ  بد   ومدع كد  إلدا  
فررنجا إلا  لرد   إلا  لرح  آلوع  ..   م ا.       سدألع   عععدع بحمدت الل لندع 

ردو البدلل م دلل الخعك دن فدس  دل  ااء األُدعلء   د  إ  الو نعع. لكد  ّودلن االودع لدت  غ
خّوددددلن االوددددع المو ددددونة  أددددلل  اددددون إالبددددلا ًل وددددع لخسددددل الا مزلعددددع ز ددددن ًل رددددع 

  فغرد  ت2خلإلالبع  اور  اانسل  فس الونا  القدل ت  عكدن فدس ن لندع  بلانعدع االدات

                                                           
 .245-244بالد الرافدين )الكتابة، العقل، اآللهة(: جان بوتيرور، تر: البير ابونا/ -)1(
 .227بالد ما بين النهرين: ليو أوبنهايم، تر.سعدي فيضي عبد الرزاق /-)2(
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وددلن فوددو ال  ددل ا ددخدلال ا دد  خالقنجددوت م  خال وابددعت لرلاللددع أرددا  ددل  ااء الدد  الخ
  نخا إلا خ ابلت كل     قرو  ال نولهس.

ست المددل    دد    الحاعقددع  إ   اددون  دد   ال ددوانا فددس الخعك ددن الددلينس خالكونددّو
فدس م  فكدنة خالوبلانعدعت لعسدد   -افخناضدل  –ً د  السدرقع اللينعدع  يدلأو إلدا الخعك دن 

  الومد   الو  دل   بو لة أ   سخو  الخعك ن خالمو ست  ال  عمل القبقلا الكلنبع  د
س ا ددد ا  لسدددرقع السعل دددعع فدددس الددد ان   جوددد    الخدددس ّعدددل فدددس الن دددلل الدددو نس الكوندددّو
السد ل خادواع لونخ ندوت فمد  العكدن البدل رس فدس  ندلء ن دلل نيندس  خعدلن   إلدا كددو  

.   اا ت1خالمددم  الوقلهددلخ ًددل ّقددنا  ددرعل   لددع  بسدد   ضددول  ددل فددس الن ددلل نعسددا
فعددددا الخعك ددددن الددددلينس  فودددد ا ال  ونددددس م  ن لنددددع  انخ ُلندددد   مددددع لمحددددع خيخسددددل ات 

  ف دددن  م  فحدددو  الخدددنانعت اللينعدددع ت2خالنافدددلي  خّ دددوفععت أردددا امخ خادددل   دددّو ن ت
ول  ّونل أ  نو     الخسل س فس الن ن إلا االودع فخبقدا األ  دنة  حخع دع بسدقّو

إبدل  ّورعقدا أردا  اال خواهعع   ال يخقنل إل ول الو ل ببل      وفل    مول   ًل  الد 
 ّننعمع االا ُمش الخس  قروول:

 ]يا شمش.. منير السماء كلها، مضيء الظلمات
 يا راعي هذا العالم وما تحته

 إن شعاعك يكتنف العالم مثل شبكة
 .ت3خوحت  أبعد الجبال..[

ُدددولا  دددوانا  ت5خ  إ  خ دددلا لا الخ دددو تت4خفدددس بددد    يدددن  خادددواع لونخ ندددوت
لينس القل ت  فرقل كل  أردا المدؤ   فدس الملضدس م   دمدا ظووا ل فس األنل الناف

االددا   دد ا ادد ء  دد   اابددا. لكدد   ونددا  دد   العبددلاة ًددل اّسدد  بخددا صددلا ّمع ددلا  
 ل عل  ال يلا    أنل ل ًوان  العبلنة بللدو     االدا صدلا  د  المممد  ّحوجد  

                                                           
، والفكر السياسي في العراق 412اليومية في بالد بابل وآشور، تر:سليم التكريتي، ينظر الحياة -)1(

، فصل عالقة الدين بالسلطة الحاكمة، ومصر والشرق األدنى 429القديم، عبد الرضا الطعان، 
الكتاب األول الفصل الرابع )الديانة(، وعقائد ما بعد الموت: د.نائل  003القديم: نجيب ميخائيل، 

 .62حنون، 
 .225بالد الرافدين، تر: األب البير ابونا/ -)2(
 .254نفسه، -)3(
 .338ينظر الحياة اليومية في بالد بابل وآشور، -)4(
 هذا عنوان فصل في الكتاب نفسه.-)5(
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للا  ددد ا الددددو  إلدددا زل دددع لرحددد . كمدددل يوادددل الددد  فدددس ً ددد لة خآالل الناددد  ال ددد
Ludlul bal nemeqiالددد خ  قضدددس بعلّدددا بللخأ ددد  الددد اّس   االنققدددل  ت1خت .

لرخحسن  العبلنة.  دت  دلهن خالخننعمدلات الخدس ّمعدل االودع بمدم  اأخدنا  بقدلاة  د   
ممنول  مزل خول . فخّنع  أ  صدعع خالدلألءت  ربدل  لمنعودع م  ّعنبدل  لضدن  ت2خاالوع ّ 

ا با ا بعع ّرد  خا الخدس ّأ د  ُدم  السدنن السدل ن  ت3خلمحدل اااتفضا  أ   ل ُّن
اخ القدددلب  العرسدددعس الوم دددو  ال  دددعمل  حدددل اة خالو دددل  السددد لت  الخدددس ّع دددا أددد  
ضدددول اانسدددل  إزاء اغبلّدددا المخضدددلنة.  بضدددوا المسدددوزلا الخدددس ّؤجدددل السدددرو  
ل المر  خُركل شت فس المرحمع المو نة ب    صر  ابرخا إلدا   ناعضا.   ل  ًو

وددل بدد   ّكمددع  لددا باعقددع الواددون اانسددلنس اايدد  إلددا العنددلء العسددلخ  نول ددع  قلف
. ت4خف ددلا الخعك ددن فددس الدرددون األ اًددس  دد   ددا  ال ددنع  الق دد   األأمددل  العر رددع

رعدددلا ف ودددل م  نسدددخنخي باعقدددع  ُددد  ّرددد  إُدددلااا  ممددد  لمددد   ع دددل الن دددن فدددس المّؤ
اانسددل   جنمددو  ُل  ددع ّخمثدد  فددس كددو  الخ ددو   وصددعا بلاددع إنسددلنعع  لددل  دد 

 وا  وصدعا بلادع إنسدلنعع  نعسدعع لرددا   السدمو  ال دعلء الن بدس الد خ ال  دل 
 م  ّسددوا إلعددا الددنع  البمددنجع  ومددل ّكدد  نااددع صددنا ع العكددن السددلهل ضددم  مخ 

  نبرع ّلاجدعع    أمن البمنجع.

 في الفكر اليوناني:-ب
بضد  الدلي  الد خ         النققع   مم  ّعس ن  النة الخ و   ّلاجدعل   فس

 عخددنح  نجقددل  اليددلة لرمونفددع ّخعددل ز  حل ن ددع النل ددوا ال ددخابل  إُددنا  الا ددوا 
ددل أ ددن الخعك ددن ال ونددلنس القددل ت أدد   دد    المواددون  العلأدد   لكدد  ز ددن  ن ددوا  ً 
الن جدع االنقسدل عع بمدم   غدلين  إ  اوردوا اانسدل  ن دع    ن دل إلودس   اا ددن 

أ ددددددلة االددددددا خبددددددل وست إلددددددا الدمددددددن م  ماضددددددس    ددددددت أرددددددا  اددددددا الد ددددددو  
خنيونعسوست؛ فو   نجو السمن يرغا م  ينخمس العلن  األاضس لعسدخع و العلند  

قددا   دد   ددا   ت5خالن بددس االوددس قددلء  بخددا   دد   دد ا المّن عددخا  اّا فددس زدد ااة ّ 
                                                           

)1(-W. G. Lambert. BABYLONIAN Wisdom literature, p. 21. 
 .0997ينظر مقدمة في أدب العراق القديم: طه باقر، -)2(
)3(-LAMBERT. P. 139. 
. ومقدمة في أدب العراق القديم، فصل المالحم واألساطير. 016ينظر: ملحمة كلكامش: طه باقر، -)4(

 .306ومصر والشرق األدنى، الكتاب األول، 
 .0/46ينظر: تاريخ الفلسفة الغربية: برتراند رسل، -)5(
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 قوس  لصع. إلا  ل يلأونا  دد خالخوبدلت؛ مخ اّحدلن الردا  د  المخو دل   ود ا العكدن 
نقال  سخحمت ُقنا     اانسل     د   دا  الخ دو    لغدلء الحلادلا  عورو  ال

  ددددو المددددوون  -أنددددل ز ددددن المخ ددددو –الحسددددعع  ّوددددنع الددددن ح فددددس أددددللت الغ دددد  
 الحضدوا بللنسددبع إلعددا..    نمدل الحددل  فددس الخ ددو  اا دا س   وخمددل أرددا القددو  

ودددس؛ أل  ي دددلم بللردددا.   دددا ينخ - وددد ا الم دددلم–   المخ دددو  تTheismخب لدددا  ابدددل 
ال ددوفس المسددرت  سددرت بحاعقددع م لعددع  واددون الرددا أدد   ادد   الددنع  البمددنجع بم ولوددل 
المدددووانعع ّبودددل  أددد   ددد ا المركدددوا فخكدددو  الخ دددتعع ا ضدددلح السددد    إلدددا الردددا  
فلل وفس المسرت إا  ال  مم  م   ودل ادو ن نعسدا  دو الغل دع.  النول دع   الم دلا 

   مددع إلددا  ددو  عرددا الكمددل   الع ددن ا ُمددل يدد    إلددا الدد  الخ ددو  الونددلخ   دد
 .ت1خ المحبع    و يلنو  نا بقلا  ل يخمبا ب علّا  اول القلًع    منة العض 

 في الفكر الهندع:-ج
 انخوددا إلددا  (Monsim)م ددل المخ ددو  الونددلخ  فقددل  ددلم  ددد الوبددلة المقرقددع 

قددع ّحددلن  ثدد   ددل  ددلم   دد ا يؤجددل القددو  م  المدد    م  الوق ددلة ّوددل ال ددوفس كللدنج
أر وددددل المواًدددد  ب ددددواة ا  جددددع   جبقددددا أرددددا المخ ددددو  م   عددددنل بقلأوددددل أرددددا 

ً  دد   ئخددس  ددنع ً دد  المدد ان  منكددن خُددلنكلات الونددلخ  ونفددع الحددواس  ت2خالق عوددع
الخس ال ّكمل أ  الواً  الدلااس كمل  و ااّا     ّكمل أ   نجقع ّمم رنل لدا 

فن ن ا إلا  حل ن دع الحد   ت3خمل ولبحوا نل.. فللح  ًلصن أ  إناا  الحاعقع  خ
أددد  ااناا  الكردددس لرحقدددلهو  الخعك دددن فدددس  ددد    م دددن    ددد ا السددد     دددس القنجدددو 
ال دددوفس أندددل المسدددرم     دددواء مُلنددد   ددد   النبردددع إلدددا الردددا ظل نجدددع  مل  لااعدددع 

ّدددددخت أددددد   نجدددددو الن جدددددل  تIntrovertiveخم  بل نعدددددع نا رعدددددع  تExtrovertiveخ
ل   الوع  الواأس  فودس أمرعدع خّوادا القرد  إلدا الحدوت أردا الحرمعع م  اال خبق
ددا فوددس امرددع  قل ددلا ت4خّو  ددن خالقلُددلنست ّوددل مارددا  ددل –  م ددل   ددله   دد ا الخوام

يددددل    دددد  ضددددمنول: الخو ددددع   الددددوا    ال  ددددل   ال دددد ن  -م لأددددا العكددددن ال ددددوفس
منابدد   المددمن.. إلدد   قل ددلا ّمددم   القنجددو ال ددوفس فددس اا ددال    ددس ااّوددل ال

 الثاث فس الخ و  المسعحس     ب ا فكنة الخ تعع  الخلاع   المناب   س:
                                                           

 من المقدمة. 6-5راهيم، ينظر: التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً: د.محمد كمال إب-)1(
 .6ينظر: التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً/ -)2(
 .22الشعر الصوفي: عدنان العوادي/ -)3(
 .50اصطالحات الصوفية/ -)4(
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 Purgation نبرع القولاة 
 Illuminative نبرع الخنوا م  ااُنا  

 Unitive نبرع االّحلن 
فددس الخسددمعلا   ت1خالواضددا  م   دد ا الخمددلبا فددس الخعك ددن  دد  بوددض اال ددخا 

و  أردا المدؤ ن   المخدأ ن؛ القضدعع الخدس ُدغر  الندلس ًدل مل   عو     الوس ن الًو
و  إلددا ًدو  خال  ن نددس ا  ددت فددس 962 بدليثل   أن ددل    سخمدًن    فل ددخنل المسخمدًن

   ال  ددعمل ًددولوت  خنل دد  األا اح ت2خانخمددلء الخ ددو  اا ددا س إلددا مصددو   نل ددع
 قل ددد    دددلم الحردددو   العندددلء أندددل  خ دددوفع المسدددرم     فدددس القدددو  ّعدددوز  الددد  م  

لخ ددو  اا ددا س يرخدد ل بعكددنة األلوهعددع المحواجددع   ددل  ن بددلا الحدداع  العن ددل ا
  فعكدددنة خال فلندددلت فدددس الخ دددو  ت3خإال كدددال ين دددن  إلدددا أدددلة ابخمدددلالا ّأ جرعدددع

الونلخ  س فنلء العنن ّمل ل   ت ّعلن  بمعل  آ دن أ دن أمرعدع نأو دل  دد خاال دخنلاةت 
  الخس ّخت أ ن  اث  ناب :

 نل  آااء ًوجمع أ    عوع الواون.األ لا: اأخ
 الثلنعع: ّق  و ن لل  حمت لرسرو  الدرقس.

 .ت4خالثللثع: الخنك    الخأ  
 

بدددع اال دددخنلاة  قردددو أرعدددا لقددد  خ دددواات مخ العدددنن المسدددخن ن   ال    ددد  ي ردددر  ّن
ل دددل  دددواات   ّوخددن  ال وا دددع إال ب نسدددل   ابددل  ردددر ناادددع اال دددخنلاة الكل رددع  دددو خاّو

المددبا بعكددنة اانسددل  الكل دد  فددس الا ددوا المسددعحس   ز ددن بو ددل أدد    ددس ًنجبددع 
 عوول خالنوا القدل نت م  فكدنة العدو ن االودس أندل  خ دوفع إيدنا  الد خ  قدول أردا 

                                                           
 .92ينظر التصوف، طريقاً وتجربة ومذهباً/ -)1(
صوف طريقاً ينظر: تحقيق ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة: البيروني، عن كتاب الت-)2(

 .93وتجربة ومذهباً/ 
ينظر: العرض الذي تقدم به محمد كمال إبراهيم آلراء األستاذ زينر المتخصص بالتصوف الهندي: -)3(

، وينظر: في تراثنا العربي اإلسالمي: توفيق الطويل/ 245-243التصوف طريقًا وتجربة ومذهبًا /
094-095. 

. ودراسات 290-287ظر: التصوف: محمد كمال/ ، وين330حكمة الصين: فؤاد محمد شبل /-)4(
، ودراسات في الفلسفة اليونانية: إنعام الجندي/ 474في الفلسفة العربية اإلسالمية: عبده الشمالي/ 

272. 
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   كدد ل  فكددنة ت1خم ددلس  نلهعددع النددوا  ال رمددع الخددس  ددس  دد   ددو  إيددنا  القل مددع
سدات فدس ّح    كرعع ااناا  فس القنجقع خالخل جعت فدس ال د    ال خدس ُدنبول خالّ 

أول الحمعت خُونعُو وست   خّل ت ّونس القنجو م  السعن م  السلل  فدس القنجدو  
 لح ع االّحلن  د خالخل ت  ّح   كرعدع ااناا  لكد  الموادوناا فدس الودللت ن   م  

 .ت2خ غلنا ال وفس   خا

 استنتاج:

نعع ّندد   نحددو ماددل  مددع اّعلًددل  فددس العكددن الخم ددوفس الوددللمس  أرددا بلاددع إنسددل
الكمدددل   السدددولنة  ا خردددل الخو  دددن أددد   ددد   الحلادددع الخدددس اّدددد ا لودددل خالدددلي ت م  
العكدددددنة االوعدددددع   حدددددواا    دددددلفل   إ ملندددددل  م  اانسدددددل   دددددد  حل ن دددددع ًدددددوا  اانااُعدددددع 
 العسددددملنعع  لددددع   ددددؤ ا  أل   مددددو   ددددو زل ددددع الغل ددددلا أل    دددد ن  العنددددلء مخ 

    وددل ال ددوفعع ّنقددوخ أرددا فكددنة  ابددلة مصددرعع  الدد  ا   لدد ا كلندد  كدد  فكددنة خيددؤ 
ردد   ددس بقددا  ال ددوا ن  يعددلل الحاعقددع فعمددل  ااء ددلت . ت3خُددل رع لكدد   ددل أددلا ل  ّ 

حليدددل مخ الحضدددلااا م ددد و  ددد  األ دددن    فللبحددا فدددس م دددباعع العكدددنة ال دددوفعع  ّ 
لحضدلاة    نول المخأ نة  لوو بحا  حم  فس نعلّدا  د  ا ّولفخدا  رمدعل ّمدعوال  انخ دلا  

 ن   م ن .
*** 

األ دددلس الناُددد  الدددد خ ينبغدددس ّواعدددا الن ددددن إلعدددا   دددو البحددددا فدددس ال واأددددا 
                                                           

، وينظر: 90ينظر التصوف في إيران القديمة: محمد المقري/ تر:نهاد خياطة، مجلة التراث العربي/ -)1(
 .095في تراثنا: توفيق الطويل/ 

ينظر: التصوف في اإلسالم: عمر فروخ، وينظر اآلراء التي ردت التصوف اإلسالمي إلى أصول يونانية -)2(
)وخاصة األفالطونية المحدثة( قال بها )ماركس وبراون ونيكلسون( وقد عدل األخير عن رأيه حين 

جاهات التي ضمها التراث بدا له أن الثقافة اليونانية واإلغريقية، التي كان فيها التصوف ثالث االت
الفلسفي اإلغريقي، وصلت إلى العرب في أواخر العصر األموي وازدهرت في العصر العباسي في 
الوقت الذي كانت شتى العلوم العقلية والروحية تموج بها الحياة الثقافية في البيئة العربية في مقابلة 

، وينظر: 65مي أبو العال عفيفي /علم الظاهر )الفقه( وعلم الباطن )التصوف(، التصوف اإلسال
، ودراسات في تاريخ الفلسفة/ عبده 001الجانب اإللهي في التفكير اإلسالمي: محمد البهي/ 

 .04الشمالي/ 
، وهناك آراء أخرى كالتي عرضها أحمد أمين في ظهر اإلسالم حين يصطنع 7الله: عباس العقاد/ -)3(

ً بين التصوف السامي والتصوف اآلري،  ومثل هذه البحوث تحمل بذرة تهافتها، فضاًل عن أن فرقا
 منه. 070/ 4فكرة السامية بدعة لها بواعثها االستشراقية المشبوهة /ينظر ج
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 الووا    المس بلا الخس منخع   د ا الخعك دن ال دوفس  بدلنا  ا حدا  اّعل لّدا  
فلل ل نة  ل لة ظنفول  ن اأ ول الخلاجدعع  النعسعع  االاخمل عع  السعل عع     دا  

أردددددا الددددد اا اانسدددددلنعع   انعوللودددددل بموقعلّودددددل  فخ دددددلا انومدددددلس  ددددد   الدددددل اأس 
ا ددخعلبلا لودد   الددل اأس ّخددد   دد ا المنحددا م  اا .  دد ا فضددا  أدد  م  الخ ددو  
اا ددا س يخسددت ب ددعع خالخنددو ت فددس الخعن ددع ال ددوفعع أنددل المخ ددوف  ؛ فللخعن ددع 

  ا دد  ال دوفعع أنددل الخسددخنخ  دس لعسدد  ااّوددل أنددل العن دل م  الحدداع م  الددلااانس م
أن س.. فردو كدل  المدؤ ن  ابدلا    دل ّنوأد   د   الخعدلال بخدا م مدنا  دلااس فدس 
الخ و   اّعل لا  خحلة   لكل  الخ و  ًوالد   وا  دع ّضد و بأ دع مصدللع فدس 
عليددل. فللخ ددو  اا ددا س  ل ددل  بلبددا العكددن اا ددا س فددس  العكددن م  ا خكددلا ّ 

 دال إلدا ال  دل  ا دخقا   خد   ونا الخوب ل  صدعلا الددللو أد   اد    نأدوة اا
الددلنعل  فكددل  الكخددلل  السددنع  مددل المنودد  الدد خ نوردد   نددا فكددنة الخ ددو  ّوللعموددل  
     ت كثن ا خاط المسرم   بلألألات  واء    كل   نوت أرا ني  اا دال  مل 
الن دددلا  الدددد ي   ععمددددو   ددد   ظونانددددس المسددددرم  ؛ ّعدددلاة  م   عددددل اة فددددس الدددد ان 

فكددددل  باعقدددل  م  ّنخقدددد  األفكدددلا الغنوصددددعع  العرسدددعع  ال ونلنعددددع  العكددددن اا دددا عع  
  فخخعلأد  الثقلفدع الوافدلة  د  الثقلفدع األصدرعع ت1خاللينس أنل الونون  ال  ن    العنس

عدل ا  فس  دا  ز د  لدع  بللعسد ن مندخي ّرد  الداصدع الورمعدع  د  ندلّي ا خد اع ّ 
حل ا  قلفلا الوللت فس الد ان اا دا ع ع  إال   دس خأردت الكدالت الد خ  ودل النافدل ّ 

 األ ت فس ّغ  ع الخعك ن ال وفس فس  دخرل اّعل لّا    اهبا.
  ا فضا  أ  باعقع مالنس أرا ًنلأع  ول ّل ع  ّع دل م  الخ دو   دو  د  
الم ددو  األصدد رع أنددل اانسددل   ثدد  بلاددع اانسددل  إلددا األن ددل   ددثا   بلاخددا إلددا 

    فقنخ مص   فدس الد اا  -     ا المنقرو–فللخ و   خُعل ت  دلفا  جناو  
اانسدددددلنعع فددددددخفس كددددد  إنسدددددل  ُد دددددعع صدددددوفعع  ّحخدددددلع إلدددددا  ددددد  يًو ودددددل  ددددد  

كمدد  ال دد اة الخ ددوفعع فددس كدد  إنسددل   فددس إبسددلس أم ددو يخمحددوا ت2خ ددبلّولت  ّ .
بو  باعقع فكنجع م ل ول ّأن ع العناهض  اأخندل  الدلي   ّأن دع لد اّول  لدع  ا خغدلء 

منن ناّوددل الحسددنع فددس أددللت الددلنعل م  أددللت اا ددنة؛ ااددخال   ددن   ددوال  ااخنددلل ل
ُددن  أقددلل.. مخ كعددو  ممدد  م  ّكددو  العبددلنة  زل ددع فددس نعسددول  ال  مددو   اا  ددل 

                                                           
مالمح العصر، ينظر: الشعر الصوفي: عدنان  20ينظر: مالمح النثر العباسي: د.عمر الدقاق/ -)1(

 .23. والرمز عند الصوفية/ 46العوادي/ 
 جسون(، عن كتاب عمر اليافي قطب العصر: عمر باشا/ المقدمة.القول لـ)بر -)2(
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 ددلفل   ددو  المحبددع  القددنل  أنددل الدد   ددخخغ ن  واًددل الول ددلي  إزاء الددنوت  الدد اء 
محع ددددل   الددد خ يندددد    ودددت  فع ددددبا الوددد ال  األا   أنددددل ال دددوفس  ا خبددددلاا  لدددا ّ 

و ئدددددع لخقنجبدددددا.. فلل دددددوفس بددددد   يندددددلاس ا دددددا خإلودددددس الكددددد   قرددددد   نددددد    مندددددل   ّ
  فوددو أرددا الخضددلن  دد  ّواددا اموددوا الول ددلي  فددس ّقردد وت  دد   الثددوال ت1خم ربدد ت

العندددددع بعلبدددددل   م رودددددل  -أندددددل ال دددددوفس– الوقدددددلل   ددددد   النغبدددددع  النهبدددددع  فخغدددددل  
وددد ا م دددو ي جددل البسدددقل س  قدددو  فددس إبدددل  ُدددقحلّا  حعو ددو  أددد  ا جدددع الحددو  ف

خالعنع  س الحعلل األُ ن  أل  م   العندع  دمنوا إلدا العندع   كد   د   دم  إلدا 
   اا ام ددددا فددددس النددددلا  أ مددددع إبناًوددددل ت2خالعنددددع  ددددم  إلددددا  ددددوا   فوددددو  حعددددولت

   أدد ا ول  فعقددو : خ ددل النددلا؟  ال ددخنل  إل وددل زددلا   مًددو : ااورنددس أل روددل فددلاءا  م
   د ا األ دن الد خ  صد  إلعدا ال دوفس   دننم  ت3خأل رغنمول   ل العنع؟  لعبع صد عل ت

إلا م  النلس ًل م   ا أرموت        أ    د   فودت  سدلُ    سدخحقو  المدعقع  
م ل ال وفس فقل م   أرما    األص  ال خ ال ي     ال  حو    و الحدس الد خ ال 

ثع ال ليرع الخس ا خلا ل اا لل أردس خ ت   د     لع   بو ل أنل الس    الثللت4خ موا
بودل  خاابودع الول جددعت  بودل م  افضددوا  بدلنة الخعددلا   بدلنة الو  ددل   ا خدلا ا  بددلنة 
األبددناا الخددس م ل ددول خالمحبددعت خإلوددس   ددل أ ددلّ   وفددل   دد  نددلا    ال  موددل  فددس 

 .ت5خانخ       الّ  م ا  لرعبلنة  فو لّ ت

 لتجربة:المعرفة الصوفية وا-2

فدد اا  ددل  اونددل الن ددن إلددا باعقددع الن ددن ال ددوفس أرددا م ددلس ًلأددلة الغل ددع 
 الو ددد رع؛ إ  الخ دددو  ّقدددون  اغبدددع المخ دددن  فدددس ّأن دددع العبدددلناا  أاًدددع الو دددل 
 المو دددون أردددا منودددل زل دددع فدددس ااّودددل  لددد اّول  ا دددخواء  أردددا ا جدددع المخو ددد   ددد  

عن وت الو قلل..  م م  م  ّن ن إلا الخعن دع امووا الول لي  فس ّو  وت الثوال ّ 
ال دددوفعع  ددد  ب دددا  دددس خإيثدددلات الخوادددا لرددد اا االوعدددع  االندقدددل   ودددل   ل ودددل  

  الخعنن أ  خاأل نةت الخس  س فحو   بلنة النلس.

                                                           
 .96ينظر: شطحات الصوفية: عبد الرحمن بدوي/ -)1(
 .31نفسه/ -)2(
 .30نفسه/ -)3(
 .011نفسه/ -)4(
ً إلى علي زين العابدين)ع(، ومالك الواعظ 2/216نهج البالغة، -)5( ، وفحوى هذا القول نسب أيضا

 .71بين التصوف والتشيع: كامل الشيبي/  هـ(، ينظر: الصلة 080)ت 
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فمخدددا  دددل ّحققددد   ددد   الن جدددع  مناكندددل  ملُدددع البحدددا فدددس العلنددد  خالمدددؤ ن 
للعكن ال دوفس  دنح مفكدلا   المخأ نت فس بضلااا الوللت فس  وضوأع الخ و   ف

  نقرقلّا    ب ا  س ال لي  لرخعك ن فدس ال دوا ن الواون دع أردا م دلس ادو نخ 
 لدددع  أردددا م دددلس أقردددس ن دددنخ ا دددخلاللس    دددل القنجدددو ال دددوفس إال  حقدددلا 
 ققوول السلل  لع   إلا السدولنة فدس االّحدلن م  العندلء  فلانسدل   مثد   دواا   د  

قدددلء  بحسددد  م دددواا األلوهعدددع   أردددا السددد لل  م  يخعدددل ز كددد   دددل  حدددو  ن   االّا
بدع اا مدل    الخدس  العول  القلًع  الو جمع   مقلاا  اون     ال دعلا  ّ دنل  ّن

 انخوا خالغ الست إلا اورول  اث  ناّ :
 : إ مل  الووال   و إ مل  الخقر ل المحض.أولها

جددد   ددد  إ مدددل   لن خودددل: إ مدددل  المخكرمددد     دددو  مددد  ع  ندددو  ا دددخلال    دددو ًن 
 الووال.

 .ت1خ للثخول: إ مل  الولاف     و المل ل  نوا العق  
   ا اا مل  فو  نقل  الحد    الوقد   ودل    ندلء  أردا الد  ان دنا  العدل  
إلددددا ّق ددددس يعمددددع خالمسددددل مع الوقرعددددعت فددددس ّعن ددددع الخ ددددو   اأخمددددلنا  أرددددا م  

الوقرعددع  ددس   ددلا  الممخسددبلا الحسددعع  ددس   ددلا  ونفددع الوددوال   اال ددخلالالا
 ونفددع م دد  الكددال  م ددل ال ددوفعع ف نخوددس خالغ الددست إلددا القددو   دددخالحلس البددل نست 
مناة اناا  الورت العق نس   ا ّلا  األ لعلا الوقرعع الخس ّعسء  ندوا  ق فدا الردا فدس 
ّن   كال  أرا النزت    إًدناا الغ الدس بمناععدع  ال لا   ال ّخعسن  ن ت نل   ّ 

  لكددد  إاا لدددت يردددر بضدددوا الوقددد  فدددس المونفدددع ت2خق  دددل  بللكخدددلل  السدددنعالحدددلس ّ 
ال ددوفعع   دد  إ  المونفددع  الخ ددو   لبوددل  ًددل يواددلا  انبددل  إلددا اندد  فددس ن ددلل 

   الدد خ يدد    إلدا الع دد   دد   المونفددع  الخ دو  إنمددل  عودد   دد  ت3خصدوفس  ابددل
فودت مبودلن ًضدعع ّعن ع الخ و   ملا ع إيول عدع ال أقانعدع  عدننة  فدس بد   م  

فومدل  ارعدل    وضدو عل   خكدل ا  لموضدوأع  -   امرع  ل  سدخر ل–الخ و   سخر ل 
خالددلي ت م ال    واًددل المخددلين    دد   باعقددع الددلي    نسدد عا المملا ددع اانسددلنعع ّعددل  
ددو   باعقددع الددلي    نسدد عع المملا ددع اانسددلنعع ّعددل  باعقددع الددلي   فضددا  أدد  الًو

لل    دد   ددت إناا  مبوددلن خبددل ن ال ددل نت   خالبددل  ت ب ددا م  أرددا الثددوال  الوقدد
                                                           

 .3/060إحياء العلوم: الغزالي، -)1(
 .35المنقذ من الضالل: الغزالي/ -)2(
 . والمعرفة الصوفية: حسين جودة/ الفصل الرابع.60ينظر التصوف: محمد كمال إبراهيم/ -)3(
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بودل  ت1خاأل  ن  سخر ل ّوفن البلبا أرا ّ وا  اضا لد وصعع ّأ ج  خالبدل  ت
عنن    األ دواء الم   عدع م  الم دو  القلهتعدع    ومدل  ردر أمدو  د ا  بس  ظ   ّ 

لددا القددلاة  الخ ددوا  ال  ممدد  م   سددخغنس بددا أدد  خالخعن ددعت  فمدد  لددت  عددنل لعسدد 
أرا العوت  الخقلين فضا  أ  ا خو لء الخعن ع أرا الوصل   الخو  دن  اابل دع 
دددل    ودددل لغدددع    ضدددلبل  ّو  نجدددل ؛ فلل دددوفس  قدددو : خ ددد  لدددت  ودددن  إُدددلّانل  لدددت ُّن

   اا م و ي جل البسقل س فس إبل  ُقحلّا  قو : خّناندس أ دو  الدردو ت2خ بلااّنلت
  فلل دوفس   نددل  ت3خعخس فدس الغ دد   لمدلّوا ن مددل تمندس  ددثروت   لدو ام نددس كعدو صدد

عخدددات  أمدددلن    وصدددعع الخعن دددع   المقدددلاا الددد خ ااًدددا  ددد  المونفدددع    سدددخو  خً 
 نااخوددددل  فوددددو يدددد كن خمفكددددلاا  أدددد  ّعن خددددا فددددس الخ ددددو  بوددددل م  ّنخوددددس   ج ددددلم 
بل ددخولنة مبوددلن  دد   الخعن ددع بدد    وددون إلددا   عددا الوددلنخ المق ددل بددللح   الوقدد   

   لورندددس مادددل فدددس ًضدددعع الخعن دددع ت4خكددد  فدددس الخعن دددع نعسدددول ال يوادددل مخ فكدددنت ل
ال ددوفعع  أاًلّوددل بددللعكن  بوددض الددخحعظ  بدلصددع إاا كددل  الكددال أدد  الخ ددو  
دددا الدللدددلة الخدددس ضدددم  أردددت  اا دددا س  نيددد  المونفدددع   الكخدددلل الكدددنجت  دددو  وعّ 

ا فدس ابرخدا الخعنج عدع     اودع م دن   ال دوفس نعسد–اللي   اللنعل    ا    اوع 
قدلء لرحدو    دواء مُدل   د ا االّاقدلء  -م ال  –اال خكملفعع فس مأمدل  الد اا   دت االّا

دددو  ال دددوفس   دددوأس –ّعرعدددل  مل إُدددناًل   مل اّحدددلنا  مل فندددلءا   لدددت  ددد  لعحدددلث لدددوال ً 
أردددا مفكدددلا الدددلي    علهعمدددا   ددد   ندددل ال  عدددوز م   مدددو  القعددد   -ّثاععدددس  دددلًو

.  فللخ دددو  أردددت ًدددلهت أردددا ّعن دددع  نودددت لودددل  ددد  الد وصدددعع ال دددغ ن صدددوفعل .
 الخعنن  ل ال ُ  أنل مبل ف ول   الحاعقع الخدس ماادو ّق د ول فدس  د   الموضدوأع  
 ددس الكعتعددع الخددس ن ددن  وددل القددلهرو  بللع دد   دد   الخ ددو   العكددن م  الورددت  إلددا 

 دددن    لوددد   عودددول خالعكدددنت  ناللخدددا أردددا ال دددو ل العرسدددعس  الدددلينس  الورمدددس ال
القضعع  نل ّكخس  ًدلاا   د  األ معدع أل   سدألع الخ دو  األ دلس ف ودل  دو الدلي  

                                                           
ليس  -الشعور العقلي–لعادي أسهم البحث النفسي في إغناء هذه الموضوعة، التي تفيد أن شعورنا ا-)1(

إال نوعاً خاصاً من الشعور )العام( بينما ترقد حوله محتجبة عنه بأحلك الحجب، أشكال كامنة من 
ً االختالف/ أنواع التجربة الدينية/ وليم جيمس، عن التصوف/ محمد كمال،  الشعور مختلفة تماما

009. 
 .56شطحات الصوفية/ -)2(
 .010نفسه، -)3(
 ، وينظر: خصائص التجربة الصوفية، في كتاب المعرفة الصوفية022محمد كمال/  التصوف:-)4(
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ودددل ال دددعحلا الملضدددعلا  ددد  م  الخ دددو  نمدددأ فدددس مبضدددل  – رددد  باعقدددع ًنّا  ّ
 دد ا  ونددس م  الخعن ددع ال ددوفعع ال  ممدد  ف دد  العكددن ف وددل أنوددل لرمرمحدد    -الددلي 

 ااّ   :
ندد  نعسددس ّنك  ددس  قدد  فددس مأمددل  الددنع  : ّخمثدد  باعقددع الخ ددو  فددس الأولا 

البمنجع  ا مل   ا م  ّقرو أرعا خا خولانا  فقنجل  م  زنج جدل ت يدخردال 
بأنددا اا ددا  لعكددنة  لددع  ُددن ل  م  ّكددو  نينعددع   ددل  ددو أنددل النددلس 
  ددد رع  زل ددددع    ددددبا أنددددل  زل ددددع  فقدددد   المملا ددددلا  األفوددددل  ّددددؤنخ 

دددل ّدددخت العق دددع أددد  لددد اّول.  ددد ا اال دددخولان العقدددنخ  حخدددلع م ظ ً    يدددًو
 نجو صدل ع  دل.  د   ندل صدا م  يوصدل مخ  دردال لعكدنة  دل  بأندا 
 خ دددو  فدددس  حنا ودددل؛ ًدددل  مدددو  ُدددلأنا   أللمدددل    وظعدددل .. فدددلا ا  

 يعمع  الانعع ّع ل اّابلط مُعلء الواون    ن   ن اف   لن ع.
فلا ددال : ناللدع خالعكددنت  عدد  م  ال ّن ددن  إلدا  ونددا أرمددس  حددلن. ثانيىىاا 

ما دددا نألهمدددا أردددا الوردددت  الخعك دددن  الخدددل ن لوددد ا ُدددغ  الودددنل بدددللقنآ  
 م سددا  ددو أرموددت الدد خ لددع  لددليوت مصددا  نددا  كمددل كددل  المددون كدد ل  
فددس العل رعددع  ف  دددلم الخ ددو  بوددل م    ددد  الوددلللت م  اانسددل  الودددلنخ 
إلددا  نبرددع خ درددالت ف وددل نعسددا لرددا   ال يددخت الدد  إال بوددل م  ّمدد  لددا 

اة أقرعددددع ل ددددعلا الدددددللو أدددد   ادددد   دددد   ددددا  الكخددددلل الكددددنجت صددددو 
 األبلنيددا المددنجعع  ددت الخددل ن  الخعك ددن   لددوال الدد  لددت  مدد  الغ الددس خا 

 ددددت ابمدددا الردددا  ينخودددس إلدددا ّرددد  الحاعقدددع العق نعدددع بودددل م  اأخددد    515
الندددلس  اأخكدددل فدددس  دددان المددددلل  فدردددال إلدددا: خإندددس أرمددد   ق نددددل  م  

  لقنجددو الرددا ّوددللا  لصددع       دد ّنوت مبسدد  ال ددوفعع  ددت السددللكو 
الس ن    نجقوت مصول القن    م اًودت مزكدا األ دا    د  لدو امد  
أقدد  الوقدداء   بممددع الحممددلء   أرددت الددواًع   أرددا م ددناا المددن   دد  
الورمدلء لعغ دن ا ُدد ئل   د   د ن ت  م اًوددت  ج دللو  بمدل  ددو   دن  ندا  لددت 

بنكددلّوت   ددمنلّوت فددس ظددل ن ت   ددل نوت   عددل ا إلعددا  دد  ا   فدد   امعدد 
 قخبسددع  دد  نددوا  مددملة الن ددوة  لددع   ااء نددوا الن ددوة أرددا  اددا األاء 

 .ت1خنوا  سخضلء بات
                                                           

، وينظر: التيار اإلسالم في شعر العصر العباسي األول: د.مجاهد مصطفى 030المنقذ من الضالل /-)1(
 .935. وموسوعة عباس العقاد/ 222-220بهجت/ 
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ن الددد خ  مخندددل ّعن دددع كددد    القدددو   دددد فكنجمدددع الخعن دددع ال دددوفعع  ال  منددد  الخعدددنم
 خ ددو   بسدد    هبددا   نجقخددا   دد   نددل ّحددلنا اصددقابعع النودد   فلل ددوفس 

اصدددقابل   وندددس خالمددددال الددد خ ّمخددد   بدددل  بللخعن دددع ال دددوفعع  ب دددن  لغدددع    
ددل إاا كددل   مردد  القددلاة أرددا بسدد  األناء فددس  صددل  دد   الخعن ددع م ال    الن ددن أمم
دع ال ازدع   ا أدع الوصدل   أمدو  فللخعن ع ُنط م لس ال  غندس أندا ا دخا  مز م

مبدددل البدددلبث      لوددد ا ّودددلنا ّونجعدددلا الخ دددو   بخدددا مب دددا  نودددل ت1خالخحر ددد ت
 .ت2خمُثن    ملعس ّونجو لرخ و 

لو  ال خ بلا فعا     اوروا الخعن ع ال وفعع فس الن    العكدن فدس الند  
آ ن ..  و كدل   فدس  نجقدع الوصدو  إلدا الحاعقدع  لدع  الحاعقدع ااّودل الخدس ًدنا 
 لبقل  منول إنسلنعع فس ن  أول  نمأّول  فللخ دو  ين دس إلدا م  الحاعقدع ّكمد  فدس 
العلن  الغ  س  المعوو     العقدا  المدن   لدع  فدس ظدل ن   لد ا فللو دله  المخبودع 
فدددس الوصدددو  إلدددا  ددد ا الغ  دددس  المعودددو    البدددل نس  دددس  بدددللقب   ز دددن الو دددله  
المخبودع فدس الوصددو  إلدا القضددل ل المدن عع ال ددل نة  األ  دنة  نجقوددل النقد   الوقدد   

 د   ندل  ت3خلحلس  ااُدنا   الد   ..تم ل   له   صو  ال وفس  فوس: خالقر   ا
نمددددأ الن ددددلط الو  ددددو  دددد   الخعن ددددع  الدددد اا المعن ددددع    دددد   ددددت النسدددد عع فددددس الن جددددع 
 األبمددلل  نااددع الوصددو     دد ا ال  وددل ّنلًضددل   دد  ا خافددل   غددلينا    ددو ّوددلن فددس 

   له  الوصو  إلا  ل   ابل.

 التجربة الصوفية واللغة:-3

الخو  ددن   صددل الخعن ددع ال ددوفعع  ّمدددال بعددل     ددل نال الكددال ّقددلل أرددا
البلبثددع  سددألع لوددل ًددلا  دد  األ معددع   علن ددل: إلددا مخ  ددل   ممدد  اابل ددع ب بوددلن 
الخعن ع ال وفعع   واء مُل  المدنح  الخو  دن  الوصدل  قدل ل   د  المخ دو  نعسدا 
مل أددد   نجدددو ز دددن    ال  دددعمل إنندددل ال نغعددد  الددد أت الددد خ  سخمدددنخ أندددل المخ دددوفع 

  فمددد  ماان م  ت4خ  دددو  كدددو  ّعدددن خوت أ دددعع أردددا الوصدددل   المدددنح   الخع ددد  
                                                           

 .245ية: ناجي حسين جودة/ ، ينظر المعرفة الصوف023التصوف: محمد كمال/ -)1(
 .20المدخل إلى أدب التصوف: عبد العزيز سيد األهل، الباب الثاني/ -)2(
 وغيرها. 224، 222ينظر: المعجم الصوفي: سعاد الحكيم، -)3(
).. وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقتهم، عن فهم أذواقهم ومواجدهم.. وليس الدليل بنافع في -)4(

، وينظر: نقد 865، 0أو قبوالً إذ هي من قبيل الوجدانيات( مقدمة ابن خلدون/  هذه الطريقة رداً 
 .226ابن خلدون للمعرفة الصوفية في كتاب المعرفة الصوفية/ 
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  ددل   جمددون  جدد     أرعددا م  خ عددنلت  نعسددا؛ فددللخو  ن ال  غنددس أدد  الخعن دددع 
بموندددددا م  الخعن دددددع فدددددو  الرغدددددع  ّسدددددخمل  لًخودددددل الولهردددددع  الموعددددد ة  ددددد  فعضدددددول 

 جحلا ول لخسدمو إلدا اال خبقلنس ال خ يري فس مأمل  النع  فلب ل  مصو  النواز  
الخوبدددل بعدددو ن المد دددعع اانسدددلنعع  مصدددرول االودددس   مبعلندددل  إلدددا االّحدددلن  العندددلء 

 فعا.
  مددددل يؤكددددل  دددد ا المنحددددا المونفددددس فددددس باعقددددع الخ ددددو   ااااء الخددددس ّددددن   

ددددنمس مبعلنددددل  م ددددن      كدددد ه لدددددا نالهرددددا ت1خالخ ددددو  بللمدددد    المددددعوس مبعلنددددل  م  الس 
 ناععددع األفكددلا  المملا ددلا ال ددوفعع إلددا مًقددلل إ ددا عع   سددوزلّا فددس إ بددلا 

د ددددعلا م  ددددنة فددددس ّددددلاج  اا ددددال     ددددل نا دددد   دددد   اللاا ددددع ز ددددن  ونعمددددع ت2خُ 
بللخع دد   فددس  دد   المسددألع   معددس م  نسددخدرال  نوددل النخععددع ااّعددع: إ  الخ ددو  

الا ُعدل  فكددنخ   ن و دع  ونفعددع  دلما بللددلي   لددت ّكخدلل بددا  صدلز  لعكن ددل  قددو 
ّأ سددد  أر ودددل ن دددت الخعك دددن  المملا دددع    دددس فدددس الغللددد   نلهعدددع م ل دددول الخضدددلن 
ُدددددخال ل ن  البددددل  ت  خالحاعقددددع  الغ دددد ت  خالكمددددل  الدعددددلءت.. إلدددد  فبمقددددلاا  ددددل 
يّنقس ال وفس فس فوت باعقع اللي  أرا  فو  د   القلأدلة الثنلهعدع   المقدلاا الد خ 

انسل ع االات فلأل لس الناُ   نل  دو ينخوس إلعا ّ وا  الدل  أ   وضوأع خا
ددل  سددأ   ددله  أدد  فكددنة الددلي     ملنعددع كونوددل ّعن ددع ا بعددع  خ وضددوأع الددلي ت  ً 
 لصع ن ن إل ول ال وفس   ا خوأل ل  فمهثر  فس  دروكا  مبوالدا؟ ااالبدع يلوخدلخ 
إل وددل أددد   نجدددو العكدددنة البسدددعقع ااّعدددع:  دد  الدددلي  ن دددلل ا بدددلنس فقددد   مل ن دددلل 

نددددس فقدددد   مل بسددددس فقدددد ؟ فدددد اا  ددددل كلندددد  ااالبددددع م  الددددلي   نعددددع  ن و عددددع أقا
 خعلنسددع  دد   العسددت  الددن ح  الوقدد    لكددس  سددخاعت كدد م لمددل  رددو لددا  اددلء الددلي  
ل  د ن كد  ًدوة بحسد   ّن خودل  أردا  قدلاا اال خعدلا  ّخحدلن السد    الخق عاعدع  لعقوم

 لعرسعع الثوال  الوقلل.

 مراحل صياغة المفهوم:-4

الددد خ ّسدددوا  ددد   اللاا دددع الخمو ل دددع المخواضدددوع إلدددا –إ   عودددول الخ دددو  
                                                           

 .072، والتيار اإلسالمي/ 346-345ينظر: الصلة بين التصوف والتشيع/ الباب الثالث -)1(
 .247ينظر: نفسه/ -)2(

الشيعة والمتصوفة لإلمام علي )ع( من أن )ما من آية إال ولها أربعة معاٍن وينظر: القول الذي تنسبه  
والمطلع هو مراد  -والحد الحالل والحرام-/ظاهر وباطن وحد ومطلع/ فالظاهر التالوة والباطن الفهم

 .407-406الله عز وجل من العبد( ينظر المرجع/ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 33 - 

ال ينبغددس الن ددن إلعددا امرددع    مودد   أدد  المددؤ ناا الخلاجدعددع  -ّحليددل م ددنز  ددملّا
ّاا    اوع خالمعنمل   ت منعسدوت    الحضلاجع المدخرعع الخس ز منا     عوو ا   وم

قددلين ت لعكددنة الخ ددو   المخ  ددوف  . ّأ عسددل  أرددا  دد ا  ال  ددل م   دد  ًل دد  النددلس ّ 
ا   وا  أ  البول الخلاجدس لمعوول الخ و .  م  نقول بمسو

رددتل  ددرعل   إ  الخ ددو  نمددأ فددس   ئددع الددلي   ال  ددل   المونددا ال  ددلخ ا ددخمن  أه
 وصعا مبل م ت  ملا الخ و     ب ا االنققدل  أد  الدلنعل  االُدخغل  بمرد اّول 

دل  ددلا الدد   اضددحل  أنددل ال ددحلبع    الخددلبو     كلندد    ئددع الب ددنة مُثددن األ  ددلا ً 
اا دددا عع اُددددخولاا  ب دددعع المبللغددددع فددددس العبدددلنة  بخددددا ً دددد   خفقدددا كددددوفس   بددددلنة 

   كددددل  الدددد  فددددس  قردددد  القددددن  الثللددددا الوعددددنخ    ددددل م  االصددددقاح ت1خب ددددنجعت
و دد   اددن   دد  النددلس ّسددر   دد ا المسددر  ًددل ظوددن ً دد   دد ا الدد      ال ددوفس ّ 

 م دددبلبل  بللدد  ن   ااف ددلح أددد   ددنوعوت   ددنجقخوت ل  دددبلل   لكدد   مددع ن اأددس
 ااّعع:

ت  فدس الوقدو   األا دل    وصدعول :  ثو  ُد عع الن و  الكنجت  حملخأولا 
  ثلال  نلبضل  بللمولنس المقل ع الخس امو  أرت السملء  األاء.

ع :  مددعع المسددرم    دد  نسددبع فوروددت ال ددوفس إلددا خالن  نددعت فددس الل لندددثانيىىاا 
 الن نانعع   الخس أل ل القنآ  الكنجت  لأع ا خلأو ل.

 دددد بل  آ دددن ّمثددد  فددددس ا دددخغا  بوددددض  ت2خ جضدددعو األ دددخلا إ ددددناهعت بسددد ونس
األن عددلء  المضددر    فكددنة الخ ددو  فددأن روا لودد ا المدد     دد اأت ُددخا لعسدد   دد  
الخ ددو  فددس ُدددسء   ال  ممدد  م  ّمردد  فدددس ن ل ددا  لودد ا منكدددن الحسدد  الب دددنخ 

 سمل  أرا  ؤالء األن علء     وت. ا   ال
فددددد اا كلنددددد   ددددد   الدددددل اأس   دددددس الخدددددس بللددددد  ن   نضدددددوع فكدددددنة الخ دددددو  
 اُددخولا ل ً دد  القددن  الثددلنس الوعددنخ  فدد    مددع  لهعددع  دد  المددم  البددلاز لرخ ددو  
ود  ف ودل ن لدع اا دال  فس الو ن العبل س األ    م نجلا الل لع األ وجع  الخس ً 

   كدددل  انمدددغل  الل لدددع ت3خنلت بحسددد  ّو  دددن ا ددد   ردددل   فعمدددل  دددمس بمنبردددع خالوددد
                                                           

. وينظر: التصوف اإلسالمي: ماسينيون/ 91في/ التصوف الثورة الروحية في اإلسالم: أبو العال عفي-)1(
46. 

 .05نشأة التصوف اإلسالمي: إبراهيم بسيوني/ -)2(
، وينظر: عوارف المعارف: السهروردي وإحياء علوم الدين: الغزالي، 0/06مقدمة ابن خلدون /-)3(

 .9والفتوحات المكية/ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 34 - 

وددع الل لددع  ب ددن  ن ددن النددلس أدد   األ وجددع بلنخ ددلااّول فددس العخوبددلا  اّسددل  ًا
العسلن االاخملأس   ضول الن ح األ ايعع  بخا  رر األ ن فدس الو دن العبل دس 

ا  ّعمدد  فعددا   ددل ن المعددو   العسددلن بسدد   انعخددلح الل لددع الون عددع أرددا ال رددلا   بددل 
كددددددلس ا  س األ ددددددوا    ظوددددددوا القباعددددددع االاخمل عددددددع   المعددددددل اة  المعخوبددددددع  ّ 
 اال خدددد اع الحضددددلاخ  االاخمددددلأس من  إلددددا ا خدددد اع  قددددلفس م اًددددس  فددددأنخي  دددد ا 
ل  نا الحلهن   أرا ُعل ادن   دلا  م دل االنغمدلس  م دل  اال خ اع فكنا   ع نل   ً 

    دد  المملا دلا: األ   ّمثدد  فددس االنود ا ..   ددلا لودت  نجددو الدددا  فدس ضددن 
الخدردددد   المعددددو    الثددددلنس: الدددد  لل إلددددا مً ددددا العوددددع المقل رددددع  ب ددددا االنودددد ا  
 الخ و   النقلط   كدا العمد    العسدلا  ّقدن   زان فدس بلّدا ا دخمناا الدافدلا 
 ددد   ماكدددل  الحمدددت العبل دددس  ال  دددعمل بدددنل األ ددد    المدددأ و   نلهعددد  أددد  ايدددو  

 دد   ندددس العبددلس الخدددس لددت ّنققددد   الخددس منا إلدددا ُدد و  الوندددل بددن ل  نددس م عدددع 
  عل دع الددبقش بللمددللع    فلنحسددن الورمدلء  ال  مددلن  أد   دد ا المسدنح ال ددل    
بول م  م ق  فدس ميدليوت. ف ودن  د ا خالودل ت الد خ لدت ينخمدن إال  د  ب دا انخمدن 

خعددلال خالضددا ت    دد ا ُددأ  الحضددلااا المخقل ددع  ب ددا ّ ددبا ماضددل  صددللحع ل
آااء ُخا   ال يرغا فس  د ا العلند   ادون الحللدع الو د  الخدس ّأ د   د  االأخدلا  
 الموازنددع  اافددلنة  دد  إ عل عددع العمدد    اا عل عددع الخددس فددس العسددلا ن   النكددو  إلددا 
مبل مل  العلن  ال خ  ون نل  نل   و العئع الخدس ا خدلاا المدم  الدللدل فدس الحعدلة  

ن  الخس بعضرول نمق     اناء اوون دل  أردول العقدا  القدنآ  الورت  العبلنة  الخعك 
 الحددليا  ددت أرددت الكددال لعحخدد   ملنددع   بددع فددس برقددلا الورددت  نخععددع لدد ل  العددل  
 المحل اة  الق و   النفض  نم  الوأس المقلا  ال خ  سخنب   جدواز   جدلأت  فكدل  

ع لروقددد  فدددس لرموخ لدددع ن ا ك  دددن فدددس ّأصددد    عودددول الخ دددو  فدددس إ دددا  الحنجددد
الخعخددعش أدد  العلندد  الغ  ددس  دد  الحاعقددع اللينعددع.  لودد ا ال  ممدد  م   حددلن  عوددول 

 لرخ و  إال     ا  ا جع ّ ا نعع ّنن أرا النحو ااّس:
:  قددل ال  دددل  الخقمدددل  النغبدددع فدددس الخقو دددن  النسددد   فدددس  رعودددع  دددملا أولا 

فددلن الخ ددو  الخ ددو  فددس من اا  األ لددا  ندد  القددنن   األ لدد   لروعددنة  م
ت  صددحل خا الكدددنال  الخددلبو     ا خدددلزا فدددس ف وددل  ددد   دد نة الن دددو  خ

 ددد ا اا دددلا   ئخدددل   مدددل الب دددنة  الكوفدددع  فكدددل  الحسددد  الب دددنخ خا 
 دددت  ا   243 دددت  المحل دد س خا  085 دددت  اابوددع الول جددع خا  001

 ددددددت  261 ددددددت  م دددددو ي جدددددل البسدددددقل س خا  245الندددددو  الم دددددنخ خا 
 319 ددددت  دددت الحددداع خا  273 ددددت ً  ردددا الخسدددخنخ خا 298 العن دددل خ
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 ددددت. ّمث ددد  ال  دددل  338 ددددت فدددس ًولدددا بدددللحرو   م دددو بمدددن المددد رس خا 
 صدوال  إلدا  ت1خأنل ت بللمبللغع فس مناء العناهض  االاخودلن فدس العبدلنة

س م اًس  اجلضع ا بعع ّونع بللنع  إلا الوهدا   لدت ّكد  القنجدو  ًا
قددددل اافقخوددددل  مددددلأن ًرددددو   ددددو  أرددددا مصددددو   موددددلة م ددددلل  ددددؤالء؛ ف

اا ال  أرا نألهما     لأع الخ و  ّ أ ت     الحنكع اا دلل ا د  
دل الموخدل   لكد   240بن   خا   دت أرا النزت    منا اّاضا المًو

دا فدس  حندع خزدال الدر د   اّبلأا نكروا بلل وفعع بخدا  ردر األ دن ااّ 
ل    دنوت العن دل ُدع  القلهعدع  دت  ف ول اّوت نحدو  دبو   صدوفع 262ا 

  ددا  الدد  ظوددنا فددس الددنال الثددلنس  دد  القددن   ت2خ بغددلان   بوكمددوا
دددع صدددوفعع نأددد  لنعسدددول ا دددمل   دددو خالما خعمدددعت  الخدددس أندددوا  الثللدددا فًن
بمعل دددلة الدددنع   كخمدددل  الحسدددنلا  ددد  ّومدددل المدللعدددع  ال ودددوا فدددس 

ل فسلا ّوللعمودل أ ردا المخدأ نج  النلس بللم ل ن الخس ّث ن لو وت  ً 
    وخنق ول  فس ُم  صوا   روكعلا ُلاة.  ب    د ن القدن  النابد  
الوعددنخ  مُددن  أ ددن ا  ددس لرخ ددو  انخومدد  ف وددل أرددو وت  كثددنا 
اادددلالّوت   نجدددل ت  بخدددا كدددلن األ دددن  سدددخخ  لودددت  ال  دددعمل أردددا يدددل 
الموخ لدع  العا ددعع بخددا صددلا الخ دو  فرسددعع إ ددا عع م ايعددع أرددا 

دل  العدلاا س  لدوال م   عدسء القدن  السدلب  الوعدنخ يل ا    د ن ل  ا د  ُا
 ددددت    مدددع  728الددد خ كعدددنا فعدددا ال دددوفعع أردددا يدددل خا ددد  ّعمعدددع ا 

ّوضدددعا نً دددو ألصدددو   ددد ا الودددلاء  ددد    بقدددع العقودددلء  ال دددوفعع يدددنا  
األ ددخلا ّوف ددو القوجدد   خمثرددع فددس خإ  الددلي  ًددل مصددبا فددس يددل العقوددلء 

 ال ا بلنعدددع ف ودددل    دددس إ  ماضددد  ظدددل ن  ا دددو ل   م ضدددلأل  ال بعدددلة
ومددددعت  المددددن    مُددددبو  أقددددو  الممددددنأ   المعخددددون    خقو ددددل القواأددددل ّ 
القوان    ف نول ال ّخسدو  د  بدل   المدن   ال ّخبد  الول عدع اللينعدع   د  
 نددددل انقسددددت أردددددت المددددنجوع أندددددل ت إلددددا خأرددددت ظدددددل ن المددددن ت يدددددلاس 

ردددت األأمدددل  البل ندددعت مخ العبدددلناا  المودددل اا    دددت م ددد  العقدددا   خأ
مأمدل  القرددول   ددو الخ دو   م  أرددت الحقددلهو   دل   اا ددلا ينكمددل 

                                                           
/ 206حلية األولياء / 6/256عد /الروايات الخاصة بهذا الجانب كثيرة، ينظر: طبقات ابن س-)1(

 .045طبقات الصوفية: السلمي /
 .505، وينظر: الصلة بين التصوف والتشيع/ 05رسالة المالمتيّة: أبو العال عنيفي /-)2(
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 .ت1خلردوا      بلن الرا ال ي  ا خ وا  و ا العض    و الخأ ج ت
:  ددددرو  نينددددس  م اًددددس  د ددددو   فددددس  واا ددددل   صددددوّاا المغددددلينة ثانيىىىىاا 

الورعدع لرمألو  أندل الندلس  د  الول دلي   د  ب دا ّقنجد  صدواة الحدو 
قددا الددنع  ال ددوفعع الخددس ّعخوددل فددس الوصددو  إلعددا  االّحددلن   اورددا  ّن

رمت الخنًمس   ا  نجقا خالمحبعت ًل  ّوللا:   با    ه
 ت2خًدد  إ  كنددخت ّح ددو  الرددا فددلّبوونس  ح ددبمت الرددا  جغعددن لكددت انددو مت  

مثر  صدعلا  د ا الحد     له دا فدس امردع لدواأي ألنل دل المدلأن   ّ
نمدددأ الددد  الدددن    ددد   الحددد  االودددس  الحددد  الوددد اخ   الوددد اخ   ددد   ندددل

 الددددلل   أرددددا الدددد   قددددول أرددددا خإ  اا ددددال  سددددخورس بددددللغناه   جسددددمو 
بدددللووا ل..  دددت ّعدددل ز ا ن دددّنوت المثللعدددع لرحددد  اانسدددلنس إلدددا القدددو  
بللمحبع االوعع  ًل كل  فكنة الح  الو اخ  نبرع ال  دل  نودل فدس ّدلاج  

بدد . فكددل    عععددل  م  ّخمل دد  ت3خع الحد  االوددستالول عدع لروصددو  إلددا  ّن
ال ددددوا  الن ددددوز  الخمددددم اا االنعوللعددددع الوالانعددددع الخددددس ّعسددددلا فددددس 
النال الغ لس  النال ال وفس  فكل  المو   الوال  الوعلل  اللال    ندل 
 ضددل  نل دد  آ ددن أرددا مصددللع الخواددا ال ددوفس أنددل الوددنل المسددرم  ؛ 

نيددد  إ دددلاا  امللعدددل   دددؤ نا  ّخبدددلي   ددد  ب دددا كوندددا ا دددخعلبع لمدددؤ ناا األ
 مُمللا   ضل  نا.

: ّقددوا الخ ددو   عوو ددل   ناللددع  فكددنا   إلددا  وددل  فرسددتعع  فددلّاب  أرددت ثالثىىاا 
الخ ددو  بللمونفددع بمدخرددل  نلب وددل فددس الو ددن العبل ددس  لودد ا يخودد ا 
أرا مخ بلبا فس العرسعع الون عع اا ا عع  م  يخعل ز أردت الخ دو  

دددل أ دددن خالغ الدددست الددد خ ّقدددوا إلددد ا  عودددول ُدددمولس لم دددقرا الوردددت  ً 
ابمددا الرددا أدد   دد ا الخقددوا الدد خ نسددخدرال  نددا م  لرخ ددو  نالالا 
نخوددس بللوقددد   ب ددا  قدددو : خإاا لدددت  فكنجددع أرمعدددع اصدد نع ّ دددلم بللدددلي  ّ 

                                                           
 .084في تراثنا اإلسالمي: توفيق الطويل/ -)1(
 .30سورة آل عمران/ آية -)2(
. وينظر: الحياة العاطفية بين العذرية 201لجواري /الحب العذري نشأته وتطوره: أحمد عبد الستار ا-)3(

، يؤكد فيه )إن الحب الصوفي حب عذري مع فارق المبدأ 36والصوفية: محمد غنيمي هالل/ 
والغاية، تطور تحت تأثير عوامل دينية وفلسفية، وكالهما خضع لتأثير الدين ونصوصه بعد تأويل 

 .080سالمي/ وكالهما صدر عن العقيدة(، وينظر: التيار اإل
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ّكددد  الدددنع  ًدددل اّالضددد  بدددللورول الحاعاعدددع ال ن لنعدددع اُخسددد   بللددددل ن 
ل  فكدت  د  صدوفس بقدس فدس  عدل   ابدل  علالا ّ نول بقلهو ّن   أر و

أمددن  ددن   إلددا م  ّدرددال  نددا  لددو كددل  ًددل مّقدد  الورددول م ال   لددخدرال 
   الغ الدس فدس  د ا الدنن أردا بودض المخ دوفع إنمدل ت1خ نا أرا ال ليودعت

 مدددددنا الخعن دددددع ال دددددوفعع ال  يعدددددع األصددددد رع م معدددددع بللغدددددع فدددددس ّنصددددد   
األ دن الد خ أعد  فعدا المد عع ال وفعع الخس ّعًو  فس  عدل  الومد  

س المغددلين ت2خالموخ لددع  ظرددوا مصددحلل الن ددن  العكددنة   ّم دد  العودد  الدد ً 
ال خ أن  با ال وفعع  لكس يلا  با بقلهو األُعلء  بأنا خ    مدناا 
الخعرس   نخلهي الكموفلا    وانا الوااناا   م   ال  الد     دت المدنل 

 .ت3خنست ت النخ  ف علء  ول اّوت يوا  لوت ا   المول
فخخبدددلي   ناّددد   ت4خ حمدددت  ددد   القنجقدددع ال  يعدددع  دددلب  الخعدددنن  الل مدددع 

ال وفعع بحس  ناادلا الوصدو   لد ا فد    د   الخعن دع لعسد  ّقن ندل  
 حددلنا   دد  ّددناُت   ددناا ّعنج عددع لوددل صددعع ال اّعددع الخددس ّدخرددل  دد  
صدددددوفس إلدددددا آ دددددن   ج دددددل  لدددددس م    دددددقرا خالددددد   ت أندددددل م اهددددد  

 دددددت ً  دددد   638جوت  دددد  م ثددددل  ا دددد  أن ددددس خا المخ ددددوفع   خددددأ ن 
 دددددت  أ دددد  ُددددم  الن نجددددع الومرعددددع ااا البوددددل  587السددددون انخ خا 

 دددد  االأخددددنا  بللممددددعدع –النسدددد س  فكدددد  ّعن ددددع  ددددس  ثددددل  لدددد اّول 
نقدد   دد    -ال دوفعع  ددس  ددللال ّعن ددع ا بعددع ف وددل  اددل  ا ددخغنا  ّ 

  سدخر  ل   مبوا    قل لا   واًل      ندل كدل  الد    ُدن ل  م ل دل  
لخعن ددع الخ ددو ؛ فللدد    فودد  نسدد س م ل ددا الم دد   العقددنة  النغبددع 
فمددل ينزدد  فعددا زجددل ال يددن   لومددن     ددو أنددل  نددل ال ُددسء يدد كن.. 
فخعددل ا األا ا   دد   الخقددن   االأخددلا  لدد ا كددل  الدد    ضددل الددخورت  

                                                           
 .44ميزان العمل: الغزالي/ -)1(
وما  293ينظر: الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي: أحمد محمود صبحي، الفصل السادس/ -)2(

 بعدها.
 .39الرسالة القشيرية/ -)3(
من هنا أتت ضرورة الشيخ للمريد، ببصره بعيونه ويطلعه على خفايا اآلفات التي قد تعترض سبيله، -)4(

يز للمريد مسائله عند اشتباه الواردات واألحوال، فيكون بمنزلة الطبيب للمرضى، واإلمام العدل يم
 246، الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي/ 2لألمة الفوضى/ ينظر: شفاء السائل: ابن خلدون/ 

 وما بعدها.
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فللخ ددددو  لددددع   ت1خ دددد  را المولنددددلة  السددددرو   لددددع  السددددمل   الن ددددن
عع    ّعن ع أمرعع لودل مبولن دل الونفلنعدع  ّدن  فدس العبدلنة ن نجع أرم

ددددا أردددا نمقدددس العبددددلنة: األ    بدددلنة النغبدددع   ددددس   نجقدددل   للثدددع ًّن
 بلنة م   القم    الثلنس  بلنة النهبع   س  بلنة الو  ل  م دل  بدلنة 
ال ددوفس فوددس  بددلنة المددمن  المحبددع  بسدد  الخقددلين    دد   ال يخسددنت 

   د   ندل  ممد  أدل الخ دو  فرسدعع اا دال ت2خناا ّنقل ل ز دن األبد
 الخس ّدؤنخ إلدا السدولنة  الغبقدع النلّعدع  د   ت3خالومرعع فس األ ا 

 .ت4خالخازل     الخوب ل  األ ا 
كدلن ّكدو   دد   الدلصدعع نلّعددل  رابعىاا  :   وصدعع المنعدد  األن دس لر ددوفعع  ّ 

األن دددس  ددددو   عععدددل  لخعن دددع  د وصددددع   نعدددننة  لدددد ا كدددل  الخو  ددددن 
ااف ددلح أدد  الدد  العلندد  المنعددنن  دد  ّعن ددع ال ددوفس أمدد   ددوا   
فخنوأ  مُمل  الكخلبع  د   ُدون  نثدن فندس  بمل دع   د ا ّودلن مفقدس  
م ل الخقوا الومونخ ف خمث  فس ّقوا آلعلا النو  األن دس فدس ّمدم   
ا جددددع الكخلبددددع  دددد   المونددددا  اللاللددددع  دددد  الحعددددلا أرددددا ا ح الخعن ددددع 

 ددواء مُددل  الكددال ف وددل أرددا المعل ددلاا النعسددعع مل بددليا ال ددوفعع 
أددددد  الكمدددددل  الحاعقدددددع  مل ااأدددددنال أددددد  الكنا دددددلا  الددددددواا   م  
المددقحلا الخددس ّ دد  بعدد  الخو  ددن ال ددوفس إلددا مً ددل  فددس ا  جخوددل 

 .ت5خ   حله خول
فكمدل  ددو بددل  فرسددعخوت فددس ظددل ن الدلي    ل نددا  فوددت فددس من عددلّوت   ددنبو  

  فللدلااس بد    ونعدا األنل ال دوفس ال  دل م   ومد  فكدن  فدس الن دن  ن   الحاعقع
فس  عم  آااهوت  فرسعخوت   دواًعوت كدس  قدل أردا   ندع  د  الموندا األن دس المدنان 
ال خ  و كل   فدس الومدو  الد خ ال يدخت الوصدو  إلعدا إال  دد الخأ جد    دو  الن دن  

ندا إال ا د  بعمدا الحاعقدس فأنل ال وفعع الن  خ بللا بل  ا   ار لخ ال ي ل   
                                                           

 وما بعدها. 099، والفلسفة األخالقية / 32المنقذ من الضالل/ -)1(
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الضلال فس الومدو   لود ا الخن  د  الد خ يرعدأ إلعدا ال دوفس  ن ا  مفلضد  بدللكال 
أر وددل   ددل  الخ ددو ؛ ًددل مول  بددليثول  نحددل   إ علز ددل فددس  ددقوا ًاهدد .  وخقددل 
ال ددوفس م    هبددا   ددل  صدد  إلعددا  ددو ا ددخمناا لن ددوة األن عددلء  كنا ددلا األ لعددلء  

لايخا      ّوللعمول   لول لّول  ممس فس النلس  فوو نا عدع لود ا  نول  سخمل نوا  
 العكن النواانس  فوو     م نج :

 : ضن اة  رحع أرا ال ا  الخو  ن  اا  ل .األول
:ًنلأددع ّل ددع بق ددوا إناا  النددلس ل ددنوخا   ددنوت  دد    مدد ل   سددعا الثىىاني

وفس فددس صدد ن ّاا   معددن   ددلا نول ددع النعددو الم رددت فددس  دد   ااُددمللعع أنددل ال دد
إلا ألل الخ نجا بمل   الحاعقع الخس  ص  إل ودل   مُثدن  د  انقبد   ود ا المعسدت  
ُل     نخلع القدنن   الثللدا  النابد  الوعدنج    أ دن نضدي العكدن ال دوفس  كثدنة 

دددا  كثدددنة  دددللكعا   ظودددن الخ دددو  ف ودددل أرمدددل   دددلاا   دددوا   –ُددد و ا  ندددو   ًن  ّ
 ددل  الخ ددو  إلددا النكددون فددس القددن  الدددل    فرددت القرددول  م ددناا النعددوس    نمددل 
 ددددت  أردددا يل دددا ظددد  الخ دددو  صدددوا  لحعدددلة  515يدددنوض بدددا  دددو  خالغ الدددس ا 

دل  أدد  اا دال  فددللخ ل  الن بعدع فددس اا دال  بوددل م  أد   النددلس أندا  أددل    نً 
الغ الدددس بلألصدددو  السدددنعع لرخ دددو    اوددد  الخ دددو   دددلاع ناهدددنة العرسدددعع  أردددت 

 ددت  كد ل   428ُل  الن ن فعا أنل فا دعع المدن   م مودت ا د   د نل خالكال كمل 
د روت ا د   580 دت  ا د   ع د  خا  533فا عع المغنل  ث  ا    لاع خا   ددت ً 

ددددل خا   دددددت   دددد  اودددد  الخ ددددو   نجقددددل  إلددددا الرددددا  صددددعلء الددددنع   ن دددد   395ُا
اال دخلاللعع  السدولنة    د  الند  آ دن  دو  د    لرمونفدع  عدو  القناهدو الخعنج عدع 

لاجدعدع   قلفعدع  فقنجقع الكمل ال خ يوص  إلا العقد  . نخععدع أل دبلل بضدلاجع ّ 
م ضددددل   ظوددددن الخ ددددو  بقلبوددددا العرسددددعس فدددددس القددددن  السددددلنس الوعددددنخ  ددددلءا   دددددد 

 ددت فدس  بدلة  638 دت فس بممخدا ااُدنافعع   ا د  أن دس خا  586خالسون انخ د 
 ددت  632بلة المقرقدع  ا د  العدلاء خا  دت فس الو  668الواون   ا    بو   خا 

فدددس ًولدددا بللوبدددلة المدددوون ع.  الندددلظن فدددس النخدددلع ال دددوفس لودددؤالء العا دددعع يدددلا  
النقرددع الك  ددنة الخددس مبددل ول العكددن المخمددلزع  دد  فكددن األ ددت  الحضددلااا األ ددن   دد  

    ل كلن ي  ن القن  السلب  الوعنخ بخا انحلا الدوأس ت1خبضلاة الونل المسرم  
دددل   ال دددوفس إلدددا  نبردددع الودددنل   لدددع  فعدددا إال اّكدددلء أردددا ّودددللعت السدددلبق     اّا
د و ول إلدا خُمدل  الخ و  اناء خالقن  ال وفععت الخس ان ن  اول زأملهول ُ 
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بعدددلل الحددد  الددد خ  دددو نول دددع المناّددد  ال دددوفعع   لمدددل  ااء الددد  أردددا المدددلاا  
وت فددس النجلضددع  المعل ددلة  م لندد    دد  ت1خع القددو  الحسددععت الموددلا    ا خرعدد   ددًن

قدوا   دا  المنابد  الخلاجدعدع   نل  نرحظ   ا الن   الو  و  د    عودول الخ دو  ّ 
 الون عع   ألا    ا فقل     ا فس ّلاج  الخ و   اث  ناب   ومع:

انمددددلزا األ لددددا بمونوددددل فخددددنة إ بددددلا الووجددددع  ال ددددنا   دددد  مادددد  الواددددون   -
   اا ال.انح نا فس القن   الثا ع األ لا  

ّقددواا الثلنعددع فددس  حل لددع الخوف ددو  دد   الخ ددو     ددو ا  بخددا ّوادد   -
    المحل الا  خعو  أقرعع اكعع مص رع  س ُد دعع اا دلل الغ الدس فدس 
القن  الدل   الوعنخ  فس الوصو  إلدا  ن دوا  خدواز    وخدل  لقضدعع 

 الخ و   فضا  أ   حل لع م س  لل  الممس  القم نخ.
خددنة الثللثددع فقددل أن دد  بللخددلاج  لودد   الحنكددع  لمعلهعموددل  االالّوددل  م ددل الع -

فلُددخونا  خ ددنعو م ددت المؤلعددلا ال ددوفعع الخددس بع دد  لنددل  دد ا الخددناث 
مخل     الحابع     السلنس  الخل   الوعنج    .ت2خالدللل  ّ 

 تحديد مصطلح صوفية القص:-5

سل فدس الق دال  بخدا ندرال  مل   و  إلا ّحليل الاعت الوظلهتعع الخس ّخع
م مدد  م   قرددو أر وددل خصددوفععت    ددو  ددل  اللاا ددع الخمو ل ددع لمعوددول الخ ددو   
بغعددددع ّمدددددعال أ نددددع البحددددا أدددد  الق ددددال  الحمل ددددلا؛  ددددل  دددد   الددددواًوس  نوددددل 
 الغناه ددس    ددل  دد   الون ددس  نوددل  المخددنات: أرددا ا ددخا  مُددمل  الوددنء    ددن  

ع الخ ددو  أرمددل    ملا ددع  فرسددعع. فمخددا الخو  ددن   سددخو  اال خكددلا  الخمث دد  لحاعقدد
 ددل ّعسددلا الاددعت الوظلهتعددع ااّددس اكن ددل  فددس الددنال الق  ددس  صددام م  ّكددو  

 خً ع صوفععت.
: ّددأ  ن ّعن ددع ااّعددع  م   ن جددع  يددنان  ثوددل إلددا المنجددلي   السددللك   بغعددع أولا 

لن ت إلا القنجدو ال دوفس   مُثدن  دل يخمثد  فدس  د ا الندو   بضدوا  إُا
ا ال ددددوفس بمددددم   اضددددا  ددددواء مُلندددد  الق ددددال  وقولددددع مل الم ددددقر
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 .ت1خُقحلا
 لنعل :  ضل    م ايعع ّسخبق  الوأس اانسلنس لكس ّخت لا م دبلل الوصدو  
دددنن  ددد    إلدددا الحدددو ّودددللا  ف دددلا  الحقدددلهو  دددا  ا دددقع  ددد  إلول دددل   ّ 
نحددو  الق ددال فددس إ ددلا ا دد خ إيوددل س  مبعلنددل  أرددا لسددل  ب وانددلا  ّ 

ل  بسدد   الخقددوا الدد خ مصددلل  عوددول الخ ددو  فددس الو ددوا نحددوا  فرسددتع
 .ت2خالعبل عع  فللق ع العرستعع  س ان     مانلس الق ع ال وفعع

 للثل : ا     نل لا  مدو  لودل  دلب  فرسدعس م اًدس أنفدلنس  ال ّحدلن  وبدلة 
باعقددع م  – ظعتعددع  ابددلة  دد  لوددل امرددع  ظددلهل    ددل ف وددل ال ددوفس 

وددد  لدددا -ّدددد ا      فنعدددع  ددد ا الردددو   ددد  الق دددال ّوردددو أردددا ّعن دددع ً 
  لبقخول لمل ف ول    ّوظعو لونلصن الخد   .

م  –ف اا  ل صلاا الق ع م  الحمل ع  أ  مبدل  د   المضدل    الموضدو عع 
ُروددل  ا ددخأ ر  م  ّنضددوخ ّحدد  لددواء   ددقرا الق ددع ال ددوفعع   دد ا فضددا  أدد  

   لغدنء الوصدو  صل ا ل أ  بلث  خ و   ال اول  الحملهس لغل دع صدوفعع
إلا م لا  ال وفس    الحمل دع  مادل  د  الضدن اخ المدن ا ب  عدلز أردا ماندلس 

 الكخلبع النثنجع أنل المخ وفع.

 أجناس النثر الصوفي في العصر العباسي:-6

الخ و   ّعن دع لودل فكدن  لفدا ا خكدلا صدواة  ثللعدع لإلنسدل  ضدم   دعلًلا 
 الودل    بمرد   ضدل  نا فو دم  بدا    و نع   الكخلبع ال وفعع  ّ ن    ا العكن

 لكددس نو ددت نوأددل  من عددل  بمدد     فكددنة  ال  ددل  م   مددو  بددل ا  لوددل  صددلناا  أنوددل  
فودددو خالخددد الت من دددس  أل  الرغدددع الخدددس  مدددخن  بل دددخومللول م ندددلء اردددلة  دددل  لغدددع ز دددن 
 وظعدددع  المدددلنة الددددلل ف ودددل صدددللحع   وعدددأة انخدددلع مُدددمل  ًولعدددع  واودددع   وظعدددع 

حددا فكددنخ ن   آ ددن   أرددا  قددلاا الخوف ددو فددس  دد ا الخوظعددو  ّكخسدد  الرغددع لمن
–بولا  زلهعل    لعس  فق   ا قع لنق  األفكلا   لل   منا  مم  نقد  العكدنة الوابدلة 

أ  ن دل فدس  خرق ودل.  ال  -لغوجل   بمعتعلا ّو  نجع  خودلنة ّدخردل فدس  سدخو   نلهودل ّ 
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ّ  دددنععول األانل دددس  إال إاا ّدددوفنا أردددا ّكخسددد   ددد   خالرغدددع الموظ عدددعت  وجخودددل 
امرددع ماكددل  ال  ددل م  ّخددوفن أر وددل  دد   الكخلبددع    نوددل الكخلبددع ال ددوفعع   األاكددل  
 س: خالغنء المخحلث أنا   الموعت الخقنس   كعتعع ا دخومللا   المق دل ع    د   

ا وددع      خدا  ددل ّددوفنا  دد   األاكددل  األت1خامعودل  ّكددو   بددلة ز ددن ًل رددع لرخع هددعت
م دد  م  ّكددو  كخلبددع  ددل انسددل  من عددل  ز ددن  مددول بغ ددن .  الددلاأس إلددا ّسددق ن  دد   
األاكل   الحلاع إل ول  م ن نأ  إلعا ّر  الخولن دع م  الخندو  فدس المنعد  ال دوفس 
النثددددنخ  فضددددا  أدددد  المددددون  ف خضددددا الغددددنء الدددد خ  دددد  مارددددا ّمدددد  نعددددع القددددو  

حددلنا بموددلنس الخ ددو   م لافددا اللينعددع  ا لوقرعددع  األ ايعددع    ل ددخدلال  وعددت ّ 
اصددقابس صددوفس  يددلا  ُددعّنا المون ددو  بللخ ددو  م  المخواددا بددا إلدد وت   جددخت 
ا دخدلال  دد ا الموعددت بق ددل صددوفس فقددل  مددخن  فددس اصددقابلا  دد ا الموعددت م دد  
خ دل  ق دل ع  الح  الود اخ  دثا   لكدنوت ال  ق دل   إلدا المودلنس الخ دوفعع  ّ 

المخق دددد   فللن ددددو   واوددددع إلددددا ا دددد  المنجددددلي   الخ ددددو  بحضددددوا ُد ددددعع
ددلنا    دد ا ال  ونددس  اددون نددال نثددنخ من ددس فنددس  ورعمددل    ُا  السددللك   ّب ددنة لوددت ّ 
 ددددللال  دددد   نفخددددس  ؤلمددددل   دددد  ًددددل ينددددلاع الددددنال األن ددددس ضددددم  كخدددد  القبقددددلا 
ال ددوفعع  الم ددنعلا الورمعددع المدخرعددع فددس  وضددوألّول الخددس ّنحددو نحددوا   و ددو عل  

دل  من عدل   لل دل   سدخدل ل  لغدع ا  جدع  ث  خا ل ه  إ دوا  ال دعلءت  م  م   مدو  ن  
أللعدع فدس  ناهدو مناهودل الخو  نجدع  األ درو عع   ثد  خالمواًدل  المدل بدلات لرنعدنخ  
 أرددا  اددا الومددول  ممدد   إنااع األُددمل  النثنجددع الخددس يخددأ ن  وددل النثددن ال ددوفس 

 الاعمع الورمعع   األُمل   س:ال خ ّوعم  فعا الاعمع األن عع مُثن    
:  نلاعددلا لرددا خأدد   ادد ت  الخضددن  إلعددا فددس ُددم  ّناّ دد   من عددع  م اان أولا 

ّقخنل كث نا   لغخول    لغع القنآ  الكنجت  ف ول ّوخ  لما دا  اغعدع فدس 
 الخو  ن.

خسدت بدللمونا المدمولس ثانياا  دلن  ّقدو  م  ّق دن  ّ  : ن دو  الحممدع  ااُا
  اضحع.فس لغع  قل عع 

 للثددل : المقل ددلا  األبددوا   المواًددل خ دد ا الضددنل  دد  النثددن ال ددوفس ًددل اددلء 
أنددددل اخ النددددو  الم ددددنخ أرددددا م ددددرول األً وصددددع  الحمل ددددع  ّددددلاة   

                                                           
. وعقد د.حاتم الصكر فصاًل لألجناس األدبية والمزايا 031-029لنص: محمد مفتاح /دينامية ا-)1(

 .05النوعية في كتابه مرايا نرسيس/ 
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 .ت1خ أرا األ رول الخورعمس  ّلاة  م ن ت
فددللمابظ  نددل  ّوافددو ام دد   دد   زدد ااة المددم   زدد ااة المحخددو  فددس المنعدد  

عودل ال وفس النثنخ  بموند دمولعع  أ ودل الدلينس   ًو ا إ   دوع الخعن دع ال دوفعع ُ 
االاخودددلنخ  ددد  المدددنجوع  اوددد  فكن دددل  سخو دددس أردددا النكدددو  إلدددا ادددن  من دددس 

  يعل ددل  أرددا ت2خ ودد     جوددل  دد ا الخنددو   رمحددل   دد   ا ددا الخددألعو ال ددوفس البددلازة
س  علّوددل الدد   ّقددواا  لهعددع  دد  األنمددلط النثنجددع كللن ددله   ددثا   الخددس ّحمدد  فدد

دددلن  الخواعدددا  غرددد  أردددا م دددرو ول الخكردددل  ال دددنوع  م دددرول الدددوأظ المبلُدددن  ااُا
 المحسددنلا  فوددس فكنجددع  نينعددع   أ عددع  مُثددن  نوددل من عددع فنعددع   جرحددو بللن ددله  

  ددن ز لودد ا  ت3خنمدد  الخددألعو فددس أرددت األبددوا   المقل ددلا   ونفددع الددنع  ّ  ك خوددل
 ددددنمس  يخحددددن  المددددنجوع  ال يخوددددل  بددددل ن ل   الددددنم   دددد  الخددددألعو ّعددددلاا ؛ األ  :

 .ت4خاا ن: ااخولنخ  ال  درو    ّقن  فس ّأ ج  األصو  اللينعع
 دددت  بدد    قددو :  273*  مثدد  الخعددلا األ    ددو   دد  أ ددل الرددا الخسددخنخ خا 

رو مت الممن أرا  ل منوت أرعمت..ت ن ا ملسنخكت ً   .ت5خخأومل
 دددت   كدد ل   261ي جددل البسددقل س خا  * م ددل الخعددلا الثددلنس  فعمثرددا ًددو  م ددس

 النعمنخ.
خم    ل صنا إلا  بلان خا  ف نا   نا  اسما  د  األبل دع   انلبدل   د  
الل مو ددع فرددت مز  م  ددن فددس  ددواء الكعتعددع أمددن  ددن   بخددا صددنا إلددا  ددواء  ثدد  
الدد   لهددع ملددل ملددلل  ددنة  فرددت مز  م  ددن إلددا م  صددنا فددس   ددلا  األزلعددع  فنميدد  

األبل ع   ت   دل ماضدول  فنأودل  مأضدلء ل   ملا دل.. إلدا م  ينخودس ف ول ُعنة 
 .ت6خفعقو : خ.. فن نا فورم  م    ا كرا  لأعت

 المابددظ  م  الخعددلا الثددلنس  يرعددأ إلددا  ضدد  لمسددلا فنعددع أرددا الثعمددع المددنان 
الوصددو  إل وددل  ف وان ددل فددس ُددم  ً  ددس بخددا ّقوا ددل إلددا فدد   ددل   دخرددل 

بددددوا   المقل ددددلا  بخددددا ظوددددن االأخقددددلن م  فدددد  الحمل ددددع أدددد  فنددددو  الن ددددله   األ
                                                           

 .305-301ينظر: األدب الصوفي في مصر /-)1(
 .482ينظر: التيار اإلسالمي /-)2(
 .277الكتابة الفنية في مشرق الدولة اإلسالمية: حسيني ناعسة/ -)3(
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 .ت1خال وفعع  م   منوا  الخو  ن ال وفس ظوواا  

 بدايات القص الصوفي:-7

انقاًدددددل   مدددددل انخوددددد  إلعدددددا الواجقدددددلا السدددددلبقلا   ددددد  م  الم دددددلا الدددددلينس 
لرعكدددن ال دددوفس  لددد ا –اا دددا س  كدددل  المحدددن  المدددؤ ن  األ دددلس.  لدددع  الوب دددل 

بحددا فددس إا لصددلا الق ددع   ددلا لّول أنددل المخ ددوفع  ال  ددل  م  نوددس فددنح  بدد   ن
األ ددن الدد خ  ثددا فددس النعددوس الق ددال القنآنددس فكددل  المنبدد  الدد خ ّن دد  أرعددا ااهقددع 
أ من  ودل   قنجقدع أنضدول األبدلاث   الخدس   د  ول بودض الخغ  دن  د    ال وفس  ّ 

  ّبوددددل  لمقخضددددعلا ّخكددددنا ف وددددل الق ددددع ااّوددددل ت2خآ ددددع م  م ددددن  فددددس القددددنآ  الكددددنجت
إأعلزجددع ف ددر  ف وددل الم ددل  الممددلا إل وددل. فمددل كددل  القددن  األ   الوعددنخ بخددا 
صدددلا لرق دددال ال دددوفس ً دددل  د دددو  ظودددنا  دددوانا  أندددل خ دددرعت  ددد  أخدددن 
الخع  ددست الدد خ كددل   سددخمل مًلصع ددا أدد  اا ددناه رعلا بخددا  ددمس خالدد    ددن 

لصدولت أظ  الخواعددا الددلينس    ددل   ّخمحددوا مًلصع ددا  فددس زلل  خوددل  بدو  الددو ت3خً 
م  مُددن  الن ددل األ    دد  القددن  الثددلنس بخددا م نجلّددا   ددلا لا الثللددا الوعددنخ  
بخدددا ّغ دددن القدددلب   ا خردددل الودددل   فأصدددبح  الق دددع ال دددوفعع إ دددا عع أن عدددع 
ّسددخمل  اون ددل   وجخوددل  دد  ال  ئددع الون عددع اا ددا عع   لددع   دد  الكخدد  السددمل جع 

اة  لددد ا نعدددل الن بعدددع الون عدددع ُل  دددع فدددس بمل دددلا خاخ السدددلبقع كلانع ددد   الخدددوا 
النو  الم نخت ب   م ن ّوللعما ال وفعع  آااء  فس ُم  بمل دلا ي ثودل لمنجل دا 

 .ت4خلخوعأّوت لخق   آااها
م دددل فدددس القدددن  النابددد  الوعدددنخ  فقدددل مصدددبح  الق دددع ال دددوفعع  ّمضدددس إلدددا 

ت بللكنا ددلا  الخددس يخمخدد  العلندد  الدددلا  فددس الخعن ددع ال ددوفعع   الدد خ نأددس أنددل 
 وددل  لهعدددع  دد  ُددد وخ الخ ددو  الخدددس  ددس ناادددع مننددا  ددد  الن ددوة الخدددس ّدددخال  دددد 
وت   فددس  دد ا القددن  اّسدد   ددلاا ّقددوا النثددن ال ددوفس نحددو  خالموعدد اات نل دد  ن ددّو
ّن  دد  المونددا بخددا لقددل ا ددخغرو أرددا امرددع النددلس   دد  ب ددا أددلل ّ دد   باعقددع 

                                                           
 .347األدب الصوفي في مصر/ -)1(
قد بحث المفسرون القدماء هذه الظاهرة في معرض الحديث عن المتشابه في القرآن الكريم وإيضاح -)2(

سكافي في )درة التنزيل وغرة التأويل( ومن الفروق الدقيقة بين المتشابه، كما هو صنيع الخطيب اإل
 المحدثين د.فاضل السامرائي في التعبير القرآني، ولمسات بيانية.

 وما بعدها. 302ينظر: األدب الصوفي في مصر /-)3(
 .021ينظر: الصلة بين التصوف والتشيع/ -)4(
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كثدن فعدا االصدقابلا  المق ون      سحع اللعدع ال ّدردو حر د   ّ   د  ّور د  ّ 
ال ددوفعع كللغ بددع  المددوون  العنددلء .. إلدد   زللبددل   ددللوا إلددا السددع   فددس نثددن ت  دد  

    ددنز خالخضددلنت  ابددلا   دد  م ددت ت1خإُثددلا  دد  المحسددنلا ال ل وددع كللقبددل   الخواجددع
وع م دددد  ّمددددم   المونددددا أنددددل ال ددددوفعع  نخععددددع لددددن جخوت الثنلهعددددع لرواددددون  المددددنج

 جرد ول ًولوت فس خال ل ن  البل  ت  الحو إ  ّقوا النثن ال وفس مُثن  دل نمدل 
 ازن دددددن فدددددس زضدددددو   ددددد ا القدددددن ؛ إا م  الو دددددوا الخدددددس ّرخدددددا السدددددلنس  السدددددلب  
ددددل عي الخ ددددلنعو الدلصددددع بورددددت  الوعددددنج    ّواددددا اال خمددددلل ف وددددل إلددددا الخددددألعو ّ 

لاجدددا   مددل دا   وضددوألّا فضددا  أدد  الخددأل عو فددس  بلبددا الوق ددلة الخ ددو  ّ 
  الخوب ل  المقل لا   األبوا    ز ن ل.

ردع الم دنعلا الحملهعدع المسدخقرع   لو  ّأ ن اال خمدلل بللق دال  الحمل دلا ً 
 وون إلا م  ًنجحع الون س  ااهقخا  ُونجع  فس اللاادع األ لدا   ظد  النثدن  خدأ نا  

مل دلا  دس  د  ُدأ  أ  المون فس اال خملل   الخقوا  الن ا دع  د  بخدا أدلا الح
المسددل نج   الددل ملء  دد  الول ددع  م  لخسددرعع الحمددلل   الة األ ددوا  لدد ا لددت  حددظ  دد ا 
الع  بللونل ع المقرو ع  اا  مندا  د  ب دا الوظععدع لدت ّسدخق  الق دال  الحمل دلا 
م  ّنددلف  المددون فدددس  ا ددلا األ ددناء  الدرعدددلء  القددلنة  ضددلفل  إلدددا الدد  م  ًدددلاة 

المحلُددلةت بمونل ددل ال ونددلنس الخددس  مددخنط ف وددل ناللخدد    النغبددع خالحمددواّست  لاللددع خ
.  لو  الخقوا الحضلاخ ال خ  دن  فدس  علصد  ت2خفس الخسنجع  الحمل ع مخ الخقر ل

الل لددع الون عددع اا ددا عع   أرددو يعمددع الكخلبددع بوددل م  ّ ددنع  الورددول   ددلما ّم دد  
خس كل   مدلاس المدون أردا نحو اللًع  الخحليل   و ال خ  عل    بلة الوعمنع ال

ال اهقددددع الون عددددع  حمو ددددل     دلصددددع فددددس   جخددددا االّاعللعددددع. لودددد ا ظوددددنا  ددددوانا 
ً  ددعع م دد  الددبوض  نودددل ُددم  الموددلاة الرع عددع   الودددنء الرغددوخ  ال ناأددع فدددس 
ا ددخا  مز ددع ال ازددع  كمددل  ددو م ددن خالمقل ددلات الخددس  رغدد  م ع ّقوا ددل  نضددعول 

ضدددا  أمدددل اكددن  صدددلب  العون ددد  فددس   خدددا الددددل  أنددل خالومدددلانس  الحنجددنخت ف
بأ ملء المضحم    النل لء  مصحلل الحمل لا الوع بع   م بلا العسدل   بمل دلا 

 .ت3خالع 
 لددوال انددوح المقل ددع نحددو الخحسدد   الرع ددس  ال ناأددع اال خوناضددعع الم ددنوأع 

                                                           
 وما بعدها. 034ينظر: األدب الصوفي في مصر/ -)1(
 مادة )حكاية(. 4/ 8ف اإلسالمية، مجينظر: دائرة المعار -)2(
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ع فدددس المدددم  الرغدددوخ  لكدددل   ممددد  م  ّضدددسء المقل دددع نا دددل  اليدددلا  لخقدددوا الق ددد
الون عع   د ا  لدت ّكد  المقل دع  بدل ل  دس المنعد  الحمدلهس الون دس الوب دل فدس  د ا 
الو ددن   دد  لقددل  دد و لوددل  حل لددع ً  ددعع لددت يددّنض  ؤلعوددل م  ّكددو   قل ددع م  
   ان  الحمل لا الدلصع بللخسنجع  العكل ع   دس خبمل دع م دس القل دت البغدلانخت 

فدددس  قدددل خول  إندددا ينمددد  نوأدددل   ددد     قدددو  ت1خلمؤلعودددل  حمدددل م دددس المقودددن األزنخ
األنل ال  دددو بللمقل دددع   ال  دددو بللن دددللع    نمدددل  دددو صدددواة  اًععدددع ّ دددوا مبدددوا  
البغلاني    ّ  ون الواً  االاخملأس القبقس   سنن فدس ُدم  ً دع ّخدررودل نمدلاع 

قوددل   دد  النثددن ال رعددر   دد  نقدد   بددلااا  وجرددع أدد  العددلبظ    جقخ ددن ت2خالمددون ً 
أرا ُد عع  ابلة  فلل خ   ون        الق دع  م  المؤلدل اًخدب   الحواا ف ول

   ا ردددد  أرددددا نمدددد  المقل ددددلا الخددددس ت3خ  دددددت 255نخعددددل   دددد   ؤلعددددلا العددددلبظ خا 
 دددت  فوددو ًددل مفددلن  دد  أددنء  506 ضددوول الومددلانس   اددلء  دد  بوددل  الحنجددنخ خ

ل ّقنعددلا القددال الخددس ظوددنا  اضددحع فددس نمدد  المقل ددلا    دد   الحاعقددع صددنح  ودد
  ف ودد ا المونددا انقرددو أمدد  م ددس المقوددن فددس ت4خالحنجددنخ  دد  م   قل لّددا بمل ددلا

وفددل  أرددا امدد   دد  النددلس  نسددي بمليخددا الخددس ال  وددل ل  قل ددا  فحمليخددا ال ّرقددس ً 
بقلهقدا المرمو دع الخدس –ُمل  دو بدل  المقل دع   د   دس بمل دع امود   د   الخدلاج  

لمونددا  بمل ددع بددللمونا الدد خ   دد   م ددرول القددال    ددس  ودد ا ا - ددعرول العددلبظ
ً لّا الكرمع ال ونلنعع    المحلُلة     ا الد خ اود  بودض البدلبث    ّودل بمل دع 

  ددت 328م س المقون    آ لا      ما قو  خمل ا أردا يدل يدون   د   خدس خا 
   لس  ما  فس     المسألع  د ا الدنمخ؛ أل  ما دقو فدنم   د   الخدلاج   األنل  ت5خ

لخلاجدعع  الحاعقع األن عع  فس ب   م  الون دس  ند  القلدلل كدل  المدون      الحاعقع ا
لاجددددا المد دددس  القددو س    نمدددل ً ددد   خبععدددع  نيددوا  أرمدددا   دددع  فدددلا   م ل دددا ّ 
ددنع  دد   عددنن الوددنل  دد  كدد   النمددواع الحمددلهس الون ددس لرن نجددع األا ددقعع  فخردد   ه

القنجد   ادلانعل   م درو عل   فض رع  صن  مص    جنس ول لرغنل  فرت ال  مو  المؤ ن 
 ددو القددنآ  الكددنجت  األًلصددعال الخددس  ددننا فددس القددنآ   بخددا إننددس ماددل فددس الخدد ال 

                                                           
 .8/7ينظر: دائرة المعارف اإلسالمية، -)1(
 .0/30ينظر: البيان والتبيين /-)2(
ً إن وفاة  8/7دائرة المعارف اإلسالمية -)3( والتي يذكر فيها من جمع مادة )حكاية( في الدائرة، سهوا

 ابت ما ذكر في أعاله.هـ(، والث 266الجاحظ )
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ددددددو س العنددددددو  ال اغعددددددع  ً لصددددددس القددددددن  النابدددددد  الوعددددددنخ بللسددددددع   الخققعدددددد  ّ 
دددأ ن بأ دددرول الق دددال القنآندددس  مدددبما ّ   المحسدددنلا ال ل ععدددع   دددل  دددو إال ابخددد اء ّ 

ّن با م  ا خ الا. بضوا العلصرع القنآنعع   فس ّققع  الحلث الق  س ّ 
    نل  افخًن  الق ع ال وفعع أ   علياّول  د  منمدلط الحمل دلا األ دن  
الخس م  ا  لب  العكل ع  السددنجع  النقدل االاخمدلأس  الخسدع   األن دس بلال دخولنع 
بللخددلاج   فددس م  الق ددع ال ددوفعع   وضددو عل   الخ  دد   بددلة  خوددلنة ّدددلل زددنء 

خ ددو   م لافددا اللينعددع  األ ايعددع  الم   عددع الدلصددع  فكددل  لوددل انخمددلء  اضددا  ال
  وجع  مد ع      النلبعع العنعع الخ    األ رول الون س ال رعر الخدس ّدنا ح  د   
الحمل لا المبلُنة  الحمل لا الن  جع     االأخنا  م  الرعدوء لرن د  لدت  مد   دلفل  

ال ل ععددع  إنمددل ً ددل أل ددلا      عددع لددت  مدد   دد   ُددمرعل  ًه ددل لرخحسدد   م  الونل ددع
السددو  الخ ددنجا  وددل  لدد ا كلندد  الق ددع   ددن  دد    ال ددخبقل  الخعن ددع ال ددوفعع  
 ضمل   ثول     للول إلا المنجل  القلل  فدس ُدم  ّو  دنخ  مدل   جل مدا  األ دن 
الددد خ  عضدددس إلدددا ااًندددل    ردددو اا حدددلء المقردددول الددد خ ينادددو  المدددع  ال دددوفس 

 ل  الم خلئ.لمنج

 بواعث القص وموضوعاته:-8

ال ُددد  م  الم ددد  الحمدددلهس لخ دددوجن مُدددعلء الكدددو   اللعدددع  وضدددوأع الد دددن 
 المن   الح   الكناهعع   ااند   العد ..   دو  دمع إنسدلنعع القدلب ؛ لعسد  ً دنا  
أرا ان  ن   آ ن م  بضلاة ن   م ن    لءا  بلأل ل  ن البل رعدع القل مدع  الخدس 

أردددا ملدددواح القددد    ددد  م ا دددن األلدددل الثللدددا  م اهددد  األلدددل الثدددلنس  ادددلءا  ل ندددع
   دت ّرخودل ت1خخ .لت   الخس ّت إ لاأول فس ز    ضنل فس أمدو الخدلاج  ًن ندل  أدلة

الحضددلاة العنأونعددع فددس األلددل الثللددا خ .لت    ددل  رعددا الكنوددلن و  فددس  ددان المددلل 
ددا إلددا األلددل الثددلنس خ .لت  م ددل ا لحضددلاة اازنجاعددع   دلصددع  دد  نخددلع من ددس يًن

خاأل ن سع  األلعلاةت فا يخعل ز ز   ّدل جنول القدن  السدلب  م  الثدل   خ .لت    ثد  
ال   قل  أرا بضلاة الونل القل مع  كل  األ رول الق  س فدس ا ا دع األ دل  ن 
 المابت   و مُون  مع ّوبدلا ف ودل  د   المنعد اا فدس  نحل دل األن دس الكخدل س  

ألنلددددع الخددددس ّث دددد  ّولفدددد  ن ددددنة الغددددنل اال ددددخواهعع فددددس الن ددددن إلددددا   دددد ا مبددددل ا
الحضددلاة الون عددع  أددل ل ُددونجع  الانعددع فقدد  ز ددن  ؤ رددع انخددلع ألأمددل  اللاا عددع 
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الضدددمع  ثدد   ابددت اازنجددو.. فخددلاج  الوددنل الحاعقددس ي ددلم  دد  الحضددلاة البل رعددع 
  اا ددال  مسد     ئددع الونجقدع  المخقدواة  لددع   د  خالعل رعددعت الخدس ّبوددل أد  م  

 ددددت   ما ومئدددع  دددنع ً ددد  اا دددال   255 دددنع م   ئخددد   أردددا امخ خالعدددلبظت خا 
   كددل  لروددنل األًلصددعال  المابددت ت1خ دددت ً رددا 201أرددا امخ خاألصددموست خا 

ددل صددنح  دد ل  المددؤاخ  فضددا  أدد  األُددولا  الخددنانعت الخددس ينمددل نول فددس زدد  اّوت  ً 
.  أرددا  دد    المثددل   ّددنن  رحمددع ت2خدددل   خ .لتاازنجقددس خ ددوزجموست القددن  ال

خُركدددل شت فدددس  مددد  ً دددال  وضدددوأول الدددنهع  البقددد  كركدددل ش   دددت المابدددت 
الثمددددلنس الممددددووااا خز     يخلنددددل    يددددنا   آنابددددل   منعمنكددددلا    ددددناو  األُددددلخ  

 .ت3خ      ننال ت- ننال
ع فددس  بدد    مددو  المددون الون ددس فددس أ ددوا  األ لددا  ّددل   الددن ح الق  ددع

الخنك دد  العنددس لموضددوألا المددون  دد   بوددليول األ ددقواخ  الددواًوس   ثدد  ً ددال 
   لددت  مدد  األ ددن ً ددنا  أرددا ت4خالح ددوا  ً  ددال الغدد   ً  ددال الكددنل  البقولددع

المدددون؛ فرقدددل بعددد  القدددنآ  الكدددنجت  وددد   الد ع دددع فدددس  ناهدددو  دددنن الفخدددع لرن دددن 
ع ً  دال األن عدلء  د  آنل  الخأ    االأخبلا  بخا أهل  صدل مبدوا  األ دت السدللع

 .ت5خ بواء بخا الن س  عسا خ ت  مبل األًوا  الدلصع بلاأعلز القنآنس
فرددددع   سددددخغنل إا   م  يواددددل  دددد ا الكددددت الولهدددد   دددد  الق ددددال  الحمل ددددلا 
ال ددوفعع  الخدددس ضدددمخول ّددولعو المخ دددوفع    دددنعلّوت األ ددن الددد خ  عورودددل ادددلينة 

خقا  خًوا دا السدنن المبلُدن الد خ  مدو  مناة بحم   وجع فنعع  وصعول فنل  ّو  نجل   سد
ّموجو    لاة  فس أنء الحدلث  اًععدل  كدل  مل  عللعدل .. فللحمل دع ضدنل  د  العد  

 ت6خالق  س ال خ  و ف  ًدل ت اّدد  ّووجضدل  لإلنسدل  أد   اًد   دسء  عدعش فعدات
مقردول فللحمل ع  ّحلُس الواً   ال ّخقل و  وا  إا  لقل انخع  الحلادع إل ودل  إا ال

 ددد  العددد  م  ين دددت صدددواة لرواًددد    لدددع  ّسدددع   الواًددد   نقردددا  إنمدددل يعمدددع العوددد  
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اا ددلاأس األصدد   ّكمدد  فددس اا سددل   خردد  الوبددع الخد رعددع الخددس ّخددواز  ف وددل اغبددع 
ااأنال أ  الواً    حلُلّا       االّاعل  أد  الواًد   بمدل  حقدو اا حدلء  لدع  

ول د  النعسدس المخدأ ن بضدغوط الحعدلة  الخعك دن فدس اايولل..     نل ّخعرا م معع ال
صددعلزع م ددئرخا الواون ددع فددس ُددم  بمل ددلا   العلندد  المددؤ ن فددس  خرقددس ال ددل نة 
دل  دلم الودل  الدوأ س  الق  عع     نلبعع  نأع الوصو   اال دخر اا   الخق د   ً 
فددس  رعوددع األ ددلا  الخددس ينوجوددل ال ددوفس؛ ب ددا يددن خ أدد  العن ددل منددا  ددئ :  ددل 

ًولدا –منجلي  فس  علااة الحمل لا؟ فقل : لا: فو  ل  فس ال  ُل ل؟ فقل : نودت لر
  يعل دل  أردا ت1خ كدا  نقدال أرعد   د  منبدلء الن د   دل نث د  بدا فدؤان أ   ا : 

ال   يخ    اّكلء ال وفعع أردا  د   الرعخدع القنآنعدع فدس ً دل إبدلاث األ دن النعسدس 
م نع  الث د  فدس  مخدا  جق ندا   مادل فدس ت   ودا اال مئندل   السدفس ًر  الن و خ

 دد   خاالّكددلءةت  ددل يددلأت القددو  السددل و فددس   ددلا الخ ددو  اا ددا س  الن ددللع 
بخدا  سخحضدن آ دع  - كث دنا   دل  سدأ –المحمل ع المنجعع  فعملن ال وفس ال  هسدأ  

لأدلة فكنجد ع ًنآنعع م  بليثل  ُنجعل  م   نابع لولس م  صدللا  يخدد  ل  ناودل  إلعدا  ً 
  قمئ  إل ول فس  نجو ّعن خا ال وفعع.

  اا  ددل كلندد  الحاعقددع ااامللعددع  الخددس  قنا ددل البلبددا خأرددس صددلفس بسدد  ت 
فددس  ددول – دد  م  خنمددأة النثددن ال ددوفس بم ددن ّخمثدد  فددس ظوددوا . م    ددل ظوددن 

 لصددع بدد ًرعت   ددن – ت2خً  ددس   أرددا ُددم  بمددت  أ ددلا ّقددل  فددس الحلاددعت
إلمددلل  دد ا الدددل   فددعمم  اال ددخلال  أرددا صددحع  إال منددا  ممدد  -خ عددل  بحثددات

 ال  االملل بللم ل ن ااّعع:
–: ّر  الكثنة الوف نة    الق ال  الحمل لا المن ثع فس ّدولعو ال دوفعع أولا 

 ثدددد  كخدددد  القبقددددلا ال ددددوفعع  الخددددناات  -الخدددس ّعسددددن ّحاعقوددددل  نمددددن ل
   ؤلعلّوت المدخرعع  الخس ّل   فس  عل  كخ  األنل.

:ماددددل  لددددا أاًددددع بعدددد  الق ددددع نعسددددا  فرن مددددل  ددددوولع انددددل لح الددددنع   دددد   لنعل  
الق ددال بمددم   عودد   دد  م ددرول القددال  السددنن بددل ا   ددوا    عسددواا  
وفدل   ألُثن المخكرم    مل لو ضم  ّعن خا ً  لة ُونجع ف نودل ّسدخر ل ً 
أرددا ًددوان   الق دد لة الون عددع  الخددس م لوددل الموهبددع    دد ا لددع   و دد  مخ 
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ّن دد   خ ددو   ا خح ددللا. فضددا  أدد  الخعن ددع ال ددوفعع ف وددل ّددلاع ّ 
ألبددددلاث ًددددل ّقددددل ًددددوان   المددددون اا قل عددددع بددددلها  م ددددلل زع  ضددددل    

 الخعن ع ال وفعع الدلصع.
ددددل صددددنح بوددددض المخ ددددوفع بمقلصددددل ت  م ددددلافوت  دددد  ا خعددددلا ُددددم    دددد ا  ً 

ل إلدددا الحمل دددع م  الق دددع   ددد رع ا  دددل   ضدددل  نوت ال دددوفعع  الخدددس  وندددو    ثوددد
مناة ّو  دن أدد  – نجدليوت  فقدل سا دخوم  بودض الم ددنع   فدس الخ دو ا الحمل دلا 

المولنس ال وفعع الخس ّل  أردا آنا ودت   د ا م دو ن دن السدناع يد كن مندا ال  ممد  
اكددن آنال  ددؤالء فددس  وددلن وت إال بحمل ددلا  رغخنددل أددنوت  يددل  الدد  أرددا آنا وددت  

  م ل ّور   خا د  الدق د ت ت1خ صعلّوتت صحع  قلصل ت   أرو  ناّ وت   مبوالوت 
اينان الحمل لا  ف نا  أ   الن  الخرقس  الخأ  ن  سوزل  لرقال فعقدو : إنودل خّعدنخ 

وددعي  وااددل المح دد  ت ددؤ ن فددس ًرددول الوددلاف    ّ  .  دد   نددل  ت2خن ددو  المنجددلي   ّ 
ّمثدددد  الرعددددوء إلددددا القددددال   دددد رع من عددددع أنددددل ال ددددوفعع ل ددددا  واا ددددل ت الدلصددددع. 

 و  ن أ  الخعن ع ال وفعع  ّقم نل  لمق لي   وم  : الخ
: ّعن  الكمل أ  العبلاة المنان  ونل ل اللً و فس الدنوي ال دوفس  المقصد األول

ّحو دددل   ددد   قل رخودددل بسدددوء العودددت  م  الخأ جددد  م  الن ددد  م  االزنااء  
  س  ودل  خا يعدع   الانعدع  عدل ل اانسدل  فدس نعسدا   ال  قدلا م  

 .ت3خن  إال بضنل  ثل   م  ّعوز بو لت  وا ل لغ 
: ا أددددس فعددددا الندددد  الخرقددددس   بسدددد  ا ددددخابل  الددددنع  لرو ددددع م  المقصىىىىد الثىىىىاني

الن دددعحع م  الحممدددع م  المورو دددع  إاا  دددل  ثددد  فدددس ُدددم  ً دددع م  
بمل ع م  ا جل برمعع لو ا لوبظ  رما المبللغع  الدلايعع فدس بودض 

 .ت4خمبلاث الق ال  الن     ضل  نول

 لة التأصيل/ المالمح العامة:مرح-9

ّ        ا   ل   و  م  نمأة   ا الع  إبل  القدن  األ   الوعدنخ أردا يدل 
خ دددرعت  ددد  أخدددن الخع  دددست  م دددس الحسددد  المدددلالس؛ فدددس مًلصع دددا األ لدددا   ا   
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الثلنس   ل  ممل أ  م   مع ضن اة لنمأة الع    بلادع إلعدا لغدنء الخو  دن أد  
تعضا الرا أرا ًرد  ال دوفس  د  الوردول الرونعدع  د   دا  الحقلهو  األ ناا   ل  

 -فدس الغللدد –    د   األًلصددعال  الدن   ّددنن ت1خلقلهدا بلألن عددلء  الماهكدع األ لعددلءت
بسددعقع فددس  ددنن ل  ملعلظوددل  للعددع  دد  الخوق ددل أل  الوددل   نوددل لددع  فنعددل    دد   ددل 

دع السدلبقع  م  إ بدلا الوال دع لمدع  صدوفس  كمدل بدلث األ دن  د    و اكن  فس الوًا
     بددلا كوندددا  دد  مصدددحلل الدددواا    نودددل  ددد   ت2خالمددع  خم دددو الحسدد  ال دددبلنت

الحمل ع خُل  المع  م و الحس  ال بلن خاضس الردا أندات اللسدل  فدس بودض األ دلل 
أندددل املأدددع  ددد   نجل دددا  فقدددل  لدددا مبدددل ت:  دددل  ددد لخ الممدددل ل ألندددواا ادددا  الردددا 

 ن دن السدن القدلهت فددس الوادون الد خ بدا ا ددخقلل  ّودللا كعدو ن دن  فدس الواددون؟ فقدل 
 اون ك   واون  ف   ن ن إلا أل   مبعدل       ن دن إلدا ندلس  اكدن       ن دن 
إلا نلًال كمرا  فقل  لا  دل  د لخ   دل أاًدع  د   دو  وصدو   ود ا؟ فقدل :  دو 
   ن ن إلا   ا الحعن لد ال  د     خدا   دت ن دن إلدا بعدن أ دعت مصدت بدللقنل 

 .ت3خل الحعن  صلا  لء   زلا فس األاءت نا  ف ا
إ   دد ا الددنم   دد  الحمل ددلا  مددخنط خ عخددنءت مبددلا ل  ااا  ددلب  ال  وقددو   
م   س    ً    ا خثملا ّر  القوة الواًوع     الوقد  الومردس   د   الحد  الممدخن  

  ددد   القدددوة لعسددد   ت4خأردددا ّو  دددن خالغ الدددست    دددس  خنلزأدددع  ددد   الخعك دددن  الخد ددد 
بدع  خعلضدرع  ًدل ّ د  فدس بودض بدلالا  خمل و ع فس مصنل  الندلس  د   دس  خّن

ول إلا االّ ل  خ نعوس السمواا  د   دا  ًدوة الخد د  الخدس يندخي  نودل  د    ت5خًّو
وق ددد  ًدددلنو  األ ددبلل الملن دددع الخدددس ّسدددما  األفوددل  ااا القدددلب  الددددلا  لروددلنة ّ 

بدع  د  الوقل دل اال وعدع منندا  د  خالموعد ةت الخدس أنل األ لعلء  د خالكنا دعت   دس  ّن
ا خال  ول الرا أ   ا  األن علء  المن ر     الكنا ع  د  النلبعدع األن عدع الخو  نجدع 
ددا أرددا االًخددنال الخددلااس   ددس خمً وصددع ّحمددس بددللن   إ مددل  البقدد  الددلينس بقلّا
 المليل    الرا      مع م     عوع إلوعع ّدوفن لدا إ ملنعدع الخمدبا بللردا  د  ب دا 
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 .322نقله علي بن يوسف الشطنوفي: بهجة األسرار /-)2(
السكندري عن شيخه أبي العباس المرسي، في لطائف المنن  بهجة األسرار، وما رواه ابن عطاء الله-)3(

 .344. ينظر: األدب الصوفي في مصر/ 69/
 .51ينظر: معارج القدس/ -)4(
 .053، 83نفسه، -)5(
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  الددد خ  وندددس البحدددا   ددد   ددد ا الردددو  الق  دددس؛   دددو ت1خانة الحدددنة المقرقدددعتااا 
أن ن االن لم  المعلاأة المخمثرع فس خالوقلةت  ّنك  الثعمع الق  عع الخدس ّدوفن 
ا بل  ا خابللعل  أللعل  بس    اون   ع ع المعلاأة  د   ندل  م د ا  د   الق دال 

ا  د  ا    دقل   د   الق دال  ملنع   بع فس اللاس النقدلخ الق  دس ألنودل اّدد 
وزنافعع فعدع    د   ّرد   الموزرع فس السنن ع المبلُنة الخس ّنق  الحلث الواًوس بعّو
الخدددددس ّ ددددد  الحدددددلث إلدددددا بدددددل ن اايودددددلل  الدنافدددددع الا وقولدددددع  فكلنددددد  بمل دددددلا 
خالكنا دددلات منضدددي  ددد   دددلبقخول ألنودددل نحددد  نحدددو خالدعدددللست الددد خ  ددد   خالدددواًوست 

رددد  صدددعع األنل النفعددد   المد ددد  ألاددد  الددد   خاايودددل ست فودددس    اًععدددع  عنحدددع ّ 
ألنوددل  ت2خأددلم ل خن.فددله   ددات  دد  الحمل ددلا ال ددوفعع النلضددعع  دد  النلبعددع العنعددع

بمردد    ددلهال العدد  الق  ددس المث ددن  الممخدد  لمددل ّضددمنخا  دد  بددلث زنجددد  
  علا   سنن أرا نحو  مو    ت اُخمللول أرا  عل   ا    بواا ام د   د   دل 

ضمنا    من عدع   نلاعدلا   صدل ل   بدلااا بممعدع   مبعلندل   مدو  السدنن أردا ّخ
لسل  الح وا   كأ  ّنافدو ال دوفس فدخعوت  ندا المودلنس الخدس  قولودل  جمدو  الح دوا  
 ا قع ّخمث  فعا ًدلاة الردا خأد   اد ت بد    سدخع   لدلألء نأدل بدا ال دوفس فدس 

 .ت3خملوا     الكنا لا   لصع أنل الق وا
ل   ا الضنل    الحمل لا ال وفعع أرا لسل  الح دوا   ّقدوا ك  دن  مصل

بدد   ّقددوا  عوددول الخ ددو  إلددا نالالا فرسددتعع فكنجددع   دد   نددل ال مب دد  الع دد  
    خالق ع ال وفععت   خالق ع العرستععت الخس ظونا أندل بودض فا دعع الودنل 

 ُل    ع   لل ا    نول:
رسدعس أردا باعقدع ا دخلاللعع م ل دول إأمدل  :    النلبعع العكنجع  يل ا العأولا 

الوقدد  فددس ّعسدد ن بقددلهو الواددون   ُددمللعلا اانسددل  مخ ّأ سدد  ن نجددع 
 ونفعع أندل المسدرم    مدو   نقرقودل خالدلي ت   ضدل  إلعدا خالوقد ت فدس 
دددا أردددا  لّا ّأ جددد  الدددنال المدددنأس  اوددد  الدددنال  دددؤاة ّحعدددظ ن مو خدددا ً 

ونددا  رددو فوددت اليددل   خقددوا االنسددعلل  دد   خغ ددناا الممددل   ال  ددل  بم
لحاعقدددع خنقرعدددعت  ل خدددع  ّنبقدددع بمنل دددبع ًولودددل  ظنفودددل   ددد   ددد   ال ا جدددع 
يرخقس  عوول الخ و  بمعوول العرسعع  ألا   د ا بد   صدنل خالغ الدست 

                                                           
 .30الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم/ -)1(
 .082ينظر: رسالته النثر الصوفي / -)2(
 .089مذهب أهل التصوف/ ، والتعرف على 084ينظر: النثر الصوفي / -)3(
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العا ددعع   ددمل ت خمصددنل  القددلل    لرحددوت  اودد  المخ ددوفع ال ددنل 
ن   البل نعدع   دت م د  الناب   نوت بول خالمخكرم  ت   دت م د  الدنمخ  الن د

اا ل دع المو دو     العا دعع م د  المنقددو  ال ن دل    دت ال دوفعع   ددت 
  فددللن ن الوقرددس  الخ ددتعع ت1خ دوا  الحضددنة  م دد  الممددل لة  المملُددعع

النعسددددعع  لعسددددل  ددددنجق   لرمونفددددع  دددد   مددددل  نبرخددددل  فددددس الوصددددو  إلددددا 
وضددددددد    لوددددددد ا خالغ الدددددددست  سدددددددخدلل كرمدددددددع خالحممدددددددلءت فدددددددس  ت2خالحدددددددو

فدا  ادعت فلصدا   ت3خخالمخ وفعت  فوو  سل خ     خالحممعت  خالخ دو ت
 ددد   الورمدددلء الن دددلا   ددد   المخ دددوفع  إنمدددل  عدددل العدددلا  فدددس اودددع ز ا  

  مخ نااددع الورددت الخددس ينكمددل أر وددل الوددللت  وددل  الوصددو  ت4خالحعددلل
 إلا الحاعقع الكل رع.

الون عدع  آنا ودل   الخدس ّع دل بدأ  : الحاعقع الخس يخرمسول البلبا فدس أردول ثانياا 
الوددللت الون ددس ا   ونفددع  و ددو عع  آ دد   دد  كدد  أرددت بقددن    قخقددل 
دددلأن  فركدددس   ددد  كددد  بسدددخل  ز دددنة م   مدددنة  فللع رسدددو   دددو    ددد  ُ 
  عسن   حلث.. إل      ا  اً  يخرمسا المثقل    ا    ال العمحدس 

ددل  ا د   دد نل..  جقدو   دد ا الث د  لمدد  ُدلء ااب ددلء   العدلبظ  ا د  ُا
 اابل ددع  أرددا  دد ا  فددللخعك ن فددس  سددألع خالخد ددالت فددس أرددت  ودد   
ز ددن  اان  لوددلل ّ رددوا الورددول  نضدددعول األ ددن الدد خ  عودد  لوددل  ندددل ي 
 لصع   بل نا   لصع لمل لا ك  أرت فدا  عدوز ّد دعال أردت أردا 
آ دددن  فضدددا  أردددا م  الوردددت ا خعدددلا ُد دددس  اغبدددع ااّعدددع ّدددنوض فدددس 

فعقوا دددل  جقوجودددل ا دددخولنع بللممدددل     ددد  ز دددن م  ّدددنوض ااا الودددللت  
د ال    ملنعلا.    ل   ؤ سع أرمعع لول  لب  ّ 

 أرددا الددنزت  دد  الدد   فقددل  قغددا أرددت  ددل أرددا  ددلهن الورددول األ ددن  الخددس 
 ع ل ل الوللت نعسا  كأ   مو  اول  العرسعس مُثن م  مأمدو  د  المودلا  األ دن  

المسدددألع  دددوانا لووجدددع أرمعدددع  حدددلنة  فكدددن  ودددل الخدددس  قدددل أر ودددل.  مادددل فدددس  ددد   
الون دددس المسدددرت  بددد   ااخلبددد  بعلّدددا العليدددلة فدددس الو دددن العبل دددس  أردددول ُدددخا 

                                                           
 .89ينظر: المنقذ من الضالل/ -)1(
 .244ينظر: التفكير الفلسفي في اإلسالم: عبد الحليم محمود /-)2(
 .415ينظر: الحقيقة في نظر الغزالي: سليمان دنيا /-)3(
 وينظر الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي: 45، معارج القدر/69الحقيقة في نظر الغزالي /-)4(

 .310، 293، 099أحمد محمود صبحي /
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 ددواء  نوددل األصدد   خالمددون  الدقلبددع  العقددا..ت  الددواان  ثدد  خالعرسددعع   المنقددو  
 القددد ..ت فدددللكثنة ّدددلأو إلدددا الخ دددنعو  النغبدددع فدددس ّحليدددل المودددللت  الاعدددلل أردددا 

محع ل .ّد   عال م  ا ن     ُبلأومل نا ل  ّ 
 -فضا  أ   و و عع أرمودت–فللورملء ال ي  كلن   وجخوت الورمعع خفا ععت 

 واء  نوت  ل كل  فدس الممدن  الون دس مل المغدنل   ثد  إ دوا  ال دعلء  ا د   د نل 
 ا    ع    ز ن ت  فقل كلن  لوت ّعن ع صوفعع  نوت  م  ا  لبول  فرسدتعل   ب دا 

ا  عوددددول الخ ددددو   دددد  فوددددت المددددنجوع أرددددا  فددددو القلأددددلة الثنلهعددددع خال ددددل ن ّقددددو 
 البددددددل  ت إلددددددا  عوددددددول اخ ُددددددمولعع  اّسددددددل   مددددددم   ناهددددددو اُخسددددددلل المونفددددددع  
  وضدددوأع األ دددا   مضدددل إلدددا الددد  القدددلاة األن عدددع الخدددس ا خدددلز  ودددل أرمل ندددل  

ددو  فددس  دللعددع ااامددل   دد  العقوددلء  م دد   فددأنع  ا ُددما  من عددل   خقدد ا  بدد اا   دد  الًو
السنع. فضا  أ  ال  م   عسء مفكلا ت العرستعع فس  عل  ّو  دنخ من دس   منحودل 
 لب  الخألعو األن س العمللس  الد خ ّوردو فعدا الاعمدع الملّودع أردا الاعمدع العكنجدع  
 نوددل إاا  ددل اددلءا فددس ُددم  ن نجددع  ونفعددع  لل ددع فددس لغددع أرمعددع  لكدد   دد ا ال 

ا لغع ال كمل   ون ال  فدس  ت1خق ال بلصقابلا فرستعع   نقاعع من  م  ّخُو
الحدليا الدد خ ادن   دد   الح واندلا أنددل إ دوا  ال ددعلء  فعدس بوددض  د   الحددواااا 
نعل: خ..  ت اأرت ميول المر  الولن . إ      ال وا  األُدمل   الوعلُد   ال دعلا  

صددبلن لخردد  الخددس ّنا ددل فددس أددللت األاسددلل   اددوا ن اااددنال   ددس  ثددلالا  مُددبل   م
 .ت2خال وا الخس فس أللت األا احت

فكدددل  المدددم  األن دددس  األ دددرول الق  دددس   دردددو إيول دددل   خدددوز  الخدددأ جاا 
بحس  مصنل  المخرق    فمل  عوت  نول القلائ ال وفس  الع رسو   ز ن  دل   د  
 ددد   عوو ودددل أندددل العاعدددا م  ااددد  السدددرقع    ددد  م  خالمخ دددوفعع العا دددععت فدددس 

أ  الحاعقع  ّوااووت ًضعع الخو  ن أد   د   الحاعقدع  فخقدل خالرغدعت  نجو بحثوت 
لّاول أردا ا دخعولل الكث دن  د  االبخمدلالا بمثدنة  ااّول أل ا   ومل  فس نس خول  ً 
أدلن  خرق وددل  فلن دن  المخ ددوفع إلدا ّعنجدد  ملدوا   دد  الكخلبدع خأل  الرغددع ّحمدد  

  بودددددلن  دددددل و ول  إنودددددل ّعودددددت إُدددددمللعع فدددددس ااّودددددل  فللعبدددددلاة الوابدددددلة لودددددل نالالا
بل خافددلا نسدد عع ّودددون لخعددلال المخرقدددس   الرغددع إنمدددل ّقددول أردددا ّقنجدد  المعودددو  

                                                           
، واألدب في موكب الحضارة 274-0/270ينظر: النثر الفني في القرن الرابع الهجري: زكي مبارك /-)1(

 .56/مصطفى الشكعة/ 
 .2/232رسائل إخوان الصفاء /-)2(
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بدلط  د   خااُدلاةت  خالعبدلاةت فدس ًدو  الحداع: ت1خبللمورولت       نل نمدأ  د ا االّا
ل   بلّانلت  فو   ااُلاة ّن   أد  زمدوء ّرد   خ   لت  قل أرا إُلّانل  لت ُّن

ال دددوفعع  لكونودددل أ دددعع أردددا العودددت  اال دددخعولل  ددد  ن   ّعن دددع فورعدددع  الخعن دددع
ااّعدددع  فحددد   ّنكمدددل لر دددوفس صدددوو لا  نجدددو الحاعقدددع   فدددس  ق ندددا م   دددل وا 
لاهدا لد   قدل أرددا مبودلن  د   الخعن ددع  فودو يرعدأ إلددا الخكنعدع  اال دخنلاة بلاُددلاة   ً

ل ّكمد   وضدرع ال دوفس فدس  الخرمعا الخس با بلاع ن  ل  إلا المنح  الخعس ن    ند
م   دددل بسدددبا  رعدددأ  صدددلا فددددل   ن دددو ل    مدددمرع  ووز دددل الحددد   الخوضدددعا أل ددد  
الرددب   أرمددل  م   دد ا خالرددب ت م ن  بحعددلة  خ ددوفع    أ ددلة خالحدداعت أنددل لعسدد  
 بو ل   ردا الخعك دن  االّودلل بلل نلًدع  م ونودل العندو .. فللرغدع مأدنا  ّواضد  الندلس 

فعدأّس ال ددوفس لددعور  أدلل كعل ددع  دد   األأدنا  لخعن خددا العنجددلة  أردا  واضددولّول  
 دد  اددلة ّعن خددا  ا خافوددل  بخددا  صددر   -ُمددل يددن  -فعدرددو منسددلًل  اليددلة ّخسددو 

الرغددع أنددل خالنعددنخت فددس القددن  النابدد  الوعددنخ إلددا مافدد   سددخو   رغخددا الرغددع األن عددع 
 ال وفعع    نلبعع الموعت  االصقاح  األ رول  اللاللع.

 
 

 

                                                           
 ، مجلة الموقف األدبي.39دالل الجمال، مقارنة لفكر الحالج: رضوان لسح /-)1(
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 المستوو النظرع
 في المنهج ومقو ته

 
 
 
 د  عوول السنن. 0
 د اّعل لا أرت السنن. 2
 د المم   العن  األن س. 3
 د ّ و ئع المنل ي الغن عع للاا ع األنل الون س. 4

 د ا خنخلع. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 58 - 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 59 - 

 
 
 
 

 توطئة:
 
 

 في المنهج ومقوالته

ئددع فددس  سددخوا  اااناهددس إ   دد  ن اأددس  نقاعددع العكددن البحثددس  م  ّددخت الخو 
لموضوأع البحا  بمقل ع ّمو ل ع ّحلن بموا   ن بلّول المولناا الن نجدع الخدس 
ّخوالددل فددس  خسدد  ماضدد خول:  ن بددلا المددنوي   آفددل  ّمددمرا  ددت ّأصدد را   واوددلا 
عرعلّدددا الخق عاعدددع. لددد ا كدددل  ل ا دددل  م  ّقدددنم  ددد   الواجقدددلا  قدددوالا المدددنوي   آفدددل  ّ 

مددددنجا الق ددددع  دددد  ب ددددا الممونددددلا ال نلهعددددع  اافددددل  اللاللعددددع ال ن ددددوخ الدلصددددع  خ
المسخعلنة    ّضلفن  عم  آلعلا النال الخنك  عع  الممدخغرع أردا  سدلبع ّو  نجدع 
  ظلهتعددددع  ق ددددونة  دددد  مادددد  إبددددلاث الخددددأ  ن العكددددنخ  العمددددللس فددددس  خرقددددس  دددد   

 ال ل نة الخو  نجع.
نوي الد خ  دخوخمل  اللاا دع  لو  م ت  ل يوااوا البلبا فس ّحليل  قوالا المد

فس ف ولول القل رع  امردع صدوو لا ااا  حدل ا  خودلنة ّسدخر ل   عدل  نيعقدل    فكدنا  
 و ئدددل  لرعدددنز  الخن دددعت  اال دددخعولل  اال خعدددلا. لددد ا فددد   المنوععدددع الخدددس ّدددن ل  ددد   

اللاا دع السدد ن أرددا  فدو  ددعلًلّول الخن  نجددع   دس لعسدد  الوب ددلة فدس  عددل  ّحر دد   
فثمع المنوي النعسس   دلصع  لا ع خفن جلت  خيونيت فدس الخحر د  النعسدس الق ع؛ 

لدد نل أرددا اأخبددلا م  ال نعددع األن عددع  ددس ُددم   دد  مُددمل  انعخددلح أددللت الاُددووا 
أرا الدلاع    نل  م ضدل  الن جدع االاخمل عدع فدس ّحر د  الق دع  كمدل ظودنا أندل 

ت   خلو ددعل  زولددل ل ت الدد خ نأددلة ال ن وجددع الخكوجنعددع  فددس  قددل خوت خاددواع لوكددلم
ًل  بعكنة خالعلأ  العملأست  أرا م لس م  النقل األن س يخ روا فس ُم   نوععدع 
 و دد ولواعع  فرسددتعع اضددلءة ال نعددلا اللالددع   دد  ّحليددل  سددخوجلا إنخددلع المونددا 
قوا دل  دد الخحوالا  بدلط ّحدو  األُدمل  األن عدع ّ  أ ن منملط  د  الن جدع لرودللت   اّا

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 61 - 

. م ددددل المنوععددددع الخددددس ّددددن ل ت1خ عددددع أرددددا المسددددخو  االًخ ددددلنخ  السعل ددددساالاخمل
اللاا دددع الحللعدددع السددد ن أردددا  دددلخ  ن بلّودددل فودددس  واودددع نحدددو ناا دددع ن دددو  
ددددددب   وضددددددوأول بعكددددددنة نينعععفرسددددددتععع م ايعددددددع  ددددددس  بملهعددددددع أن عددددددع ًل مددددددع اّا
خالخ دددو ت  ًلصدددلة إلدددا كمدددل  موندددلا ال نعدددع السدددنن ع  الدقدددلل السدددننخ أ دددن 

ت  semantiqeنوععدددع ُدددمانعع  هعمرعدددع لودددل مُثدددن  ددد  آصدددنة  ددد  أردددت اللاللدددع خ 
ت فدددس  عمددد   دددل ز دددنا بدددا semiotique كددد ل  الكمدددل أددد  ُدددعناّول الوا عدددع خ

  ددنعلا ال ن ددوج   م ثددل  خ ددن لت  خزنجمددلست  خان دد ت  خّددون ا ت  خبددلاات  
مدم   دو القنجدو فخن  م  القنجو ال خ م ن  الس ن فعا  دو القلهد  بعنضدعع: م  ال

الورمدس األ درت فدس الوصدو  إلدا الموندا خالق دلت   د  الواودع المنقاعدع: الد  منددا 
ينقردددو  ددد  ًلأدددلة اصددد نع  ّدددن  م  المنعددد  الكا دددس  مدددخو ًوان ندددا  ندددا ال  ددد  
 لااا    د ا ال  وندس ّووجندل  ل دنع  خالون  نو عقدلت فدس اصدل المن و دع الخلاجدعدع 

سدد    الحددلث ال كا ددس بأنددا نددلّي   عوددس انومل ددس لخردد  ال واأددا  االاخمل عددع  ّ 
 المؤ ناا      ا  ّأ ج  ا وز لغع من عع  وصعا كا  لونلصن  قلفعع  ل  ب نمدلء 
ن نجع أل ع لرمونا  د  ن نجدع أل دع لردنال  كمدل  دلا الد   اضدحل  فدس ن دن خل د 

 د    اجموات  فللم لا  ال خ ّمدخغ  أرعدا خالون ونقعقدلت   دلا   دل    ادعت أاًدع
الددنال  المناععددع  خمدد ثل  بللموقعددلا الدددلاع د لسددلنعع لردقلبددلا  لمددن ط إنخلاوددل 

ناءّودل    د   دا  إن دل  السدعل  السو د و د ّدلاجدس بمدل فدس الد   دعل  العوددت ت2خً 
 فس  حل لع ال خدا  المونا.

 دددد ا فضدددددا  أدددد  اال دددددخعلنة  دددد   ن بدددددلا خا ال  بددددلاات فدددددس كمددددعا أددددد  
الدددنال   خّدددون ا  ت فدددس ّم  ددد  الم ودددن الدقدددلل  ددد   المسدددخوجلا الرسدددلنعع فدددس

دأ  ن مبددل مل فدس اا ددن فددس صدعلزع العضددلء الد خ ّخحددن  فعددا  الم ودن الحمددلهس ّ 
أمرعدع إنخدلع الموندا  الخدس ال ّدخت بمود   أد  من عدع األ دن األن دس  لد ا ّدوز  ا خمدلل 

ت المددددمان    أرددددا   وددددنج  م ل دددد     مددددل: خالرغددددع  المددددم ت   نددددلءا  أرددددا  ددددلفو
كععودل  د   النولهس لرخعك دن ال ن دوخ فدس الكمدل أد  ال ندا اللاهمدع  كعتعدع ّا  ودل ّ 
األفول   اانااُلا اانسلنعع  فوال ا م  الرغع األن عدع   د رع إ دان  زل دع فنعدع فدس 
نع  الًو    مااووا ا   يعت األ ن إلدا صدعلزخا المدمرعع   ادلءا ن دنجخوت  د    
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    لودد  م ددنز   ددنل ّق عقددس ت1خاأليليولواعددع لرعدد ان فودد  أرددا ّواوددلا الن نجددع 
  ت2خاسددددل العكددددن المددددمانس فددددس نقددددل الق ددددع خالدنافددددعت   خ وا فولواعددددل الدنافددددعت

لددددخفان م ن  دددن لت    دلصدددع اصدددقنلأا فكدددنة خالوظدددلهلت السدددنن ع فدددس الق دددع  
  نخععع لخقوا بحوث  ناا لا فس أرت األلسنعع الودلل  ايدو  ُدونة نخلهعودل البحثعدع

ب دددا ّدددت ّق عقودددل أردددا  عدددلالا  خودددلنة  فدددأزنا خلدددوج  هعمسدددرعوت بلبثا فدددس 
ددا  خُرددون لععددس ُددخنا ست فددس االّ نولواعددلت  خالخو دد نت  فددس االًخ ددلن  األلسددنعع ّ 

  ت3خالملاكسددس  خادددل  الُدددل ت  فدددس الخحر ددد  النعسدددس  خ عمدددل  فوكدددوت فدددس العرسدددعع
ا ا خمل وددل بللعلندد  المددمرس ُدد ل  ظوددنا خالوعمرعددعت فددس ّق عقلّوددل األن عددع فنكدد  

ل  ن األن س بلأخبلا أاًع الدلا  بللمدللو    د  ن   إيداء  لضدس األ دن   ؤلتعدا 
 أ ن    عم  السعلًلا الدلااعع  أنل ع ّ كن؛ بس   ّمنك  الوعمرعدع بدو  فكدنة 
 اون النال  ن و  بللواًدلا الخدس يدل   ف ودل  د  ز دن    أرعدا ّحدلنا الوظدلهل 

ن  ددل فددس األ ددن األن ددس كن ددلل  ددو إ ملنعددع ن ولددا فددس أاًددع  خبلنلددع ال نلهعددع لون دد
  بودددل  ددد ا ظودددن ت4خ ددد  أنلصدددن م دددن  لدددنع  الن دددلل   للخدددللس  ددد  الن دددلل بأُمردددا

ّع ددد   مُثدددن  ضدددوبل  فدددس الن جدددع لمسدددألع ال نعدددع الواهاعدددع فدددس الدددنال  ب دددا ام  
ال ددددل م  ّكددددو   خا ال  بددددلاات م  المسددددخوجلا الثا ددددع الوظددددلهل  األفوددددل   السددددنن 

 خنابقع فعمل   نودل   فقدل  لندو   د  الخناُ د  الخدلاجعس؛ فردع  لروظععدع  وندا إال إاا 
ُل  لول  مل  فس العو  الولل لرمسدل ت    د ا العود  نعسدا يدخت  وندل  األ  دن أندل ل 

المابظ  نل  م  او  النال كعلندل   ت5خين    جلاع ضم   قلل لا  ننا الدلصع
م دن ال  ممد  اال مئندل  إلعدا   الد  أل  الدنال األن دس  ن و دع   نغرقل  أرا ااّدا 

ّكل رعددع  خعلنسددع  دد  الددل اف   الخناُ دد   الواًددلا  بخددا  كددأ  العدد ء ف وددل أضددو 
فدددس  نعدددع ال  سدددخاعت لوددددل  ادددون ا  ادددل    إاا  دددل فقددددل مبدددل ماكلنودددل  أردددا الدددد   

بحثدس   ال دل  م  فللبلبدا الد خ يدن ل ا جدع ّكل رعدع ّدوفن لدا   دلايعع فدس الومد  ال
نخددد  ّواولّوددل  دد  ا ح  وضددوأس اصدد  ؛ خفددا ُددن عع ألخ ن نجددع امللعددع فددس 
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ل  لول     م ت ًواأدل ل الخأ عسدعع   األنل  ل لت ّخد      ضمو  الن للع األن عع مه م
ُمل منا ال  مم  ااًناا بأ ع يعمدع امللعدع ل  دن األن دس   دللت نمدنح  لنّدا الرغوجدع  

 .ت1خ نقو   للوالّول بمرعوا ن الولتأرا م لس اّحلن 

 ـ مفهوم السرد:  0

ددددو  أردددا  عوددددول ُددددمولس  خكل ددد  لرسددددنن  م دددنا  لددددا  دددد    ددد   نددددل  كدددل  الًو
الضددن اة الكث ددن    ددخقل اللاا ددع أنددل م ددت الخحليددلاا الخددس  انا لمعوددول السددنن  
    ا  االأخمدلن أردا  وقعدلا المدنوي المدمانس   دلصدع فدس ناا دخول لرسدن ن 

لدنافعددع  المددو عع   المن جدددع  الممخو ددع   األ دددن الدد خ  عودد  ناا دددع مُددمل  السدددنن ا
المو س  الحملهس الون س أردا  فدو المدنوي المدمانس  م دنا   ق دوال   د   اودع ن دن 
 نوععدددع  أل  النقدددون المدددمانعع األصددد  ّول رددد  د أردددا المسدددخو  اااناهدددس د  ددد  

 ن    لودل  د   د ا اااث الحمدلهس   الخناث المو س المن خ  ال خ ّحخعظ ك  م ع
 وصددعا  هوقددا  إنسددلنعل  يعمددل  اا  وجددع  م دد ة ال  درددو ّددناث م ددع أرددا  اددا األاء 
 نا  ل ا ا خثمنا  لهعع    اللاا لا الون عع الحليثع آلعلا  د ا المدنوي  فح د  

 .ت2خمُمل  السنن الون س أرا م لس  نا
 نعدد  م  ً ددل  من عددل   قددول بددا ّددنا ح   ددقرا خالسددننت  دد   كونددا  قلبددل  ز ددن 

دب  بدا ت3خخ لانت لع   دو الكلّد  بللضدن اة  د    دع   د   األبدلاث   خرق ودل    اّا
  دددقرا خالسدددنن عت الددد خ  وندددا بدددا: القنجقدددع الخدددس ّدددن    ودددل الق دددع م  الدنافدددع 

  الخددس بحددا فددس من عددع األنل م   ددل المقو ددلا الخددس ت4خفورعددل     ددس فددن   خاألن عددعت
األن ددس من عددل   فكلندد  السددنن ع بحددا فددس  ددل  عودد  الق ددع م  الن ا ددع  ّعودد  الومدد  

له   األبلاث بودل إًل دع بودض الواهدو  منبل   نن ل       ا  ا ا ع  رسرع    الًو
  أرددددا يددددل 0908    ازددددت كددددو  أرددددت السددددنن ًددددل مل  فددددس نمددددأّا  ندددد  أددددلل ت5خ  نوددددل

                                                           
 . 008ـ األسلوبية واألسلوب:عبد السالم المسدي ـ  )1(
بارزة والرائدة منها ضمن حدود المدة الزمنية التي يغطيها بحثه ـ  وقد قام توفيق الزيدي بعرض النماذج ال )2(

، شمولية 6)أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث(، ينظر الحكاية والتأويل: عبد الفتاح كليطو ـ 
مفهوم السرد، والسرد في  حكايات إخوان الصفاء، فائز طه عمر، مجلة كلية اآلداب، بغداد، ع 

 .0997، لسنة 47
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  إال مندا لدت   ودن ت1خخا دنبل لت فس  قللع لا بوندوا  خُعدو صدعر  وقدل زوزدو ت
  أرا يل خّل ا  ت.  ا خعملأل  ألاكل  الومرعدع 0969  ا الم قرا إال فس  نع 

السددنن ع  فللسددنن  ددو خ  دد رع ّوصدد   الق ددع إلددا المسددخم  م  القددلائ باعددلل   ددع  
   الموخددلن  م  ّدخرددل  ناهددو خّوصددد  ت ت2خ دد   المد ددعلا  المخرقددس  ددو الدددنا خت

 دخا  د   دو ادو ن أمد  النقدل ال ن دوخ د ّ  د   القناهدو األ ن د      ا    ا اال
الخددس مأددلن ف وددل السددلان ّّن دد  الحمل ددع الخددس فددس او ن ددل  ددس مبددلاث  واددونة فددس 
 ح دددرخول  لكددد  ّكمددد  خمن عدددعت  دددلان ل فدددس ا خعدددلا   ّقدددل  خم دددرولت إ دددلاء  ددد   

ّخدو   الحمل ع الخس  س  بلاة أ  خ عموأع    األبلاث  م   د  األفودل  السدنن ع
إلدددا نول دددع  مخ منودددل  واودددع نحدددو زل دددع   ددد   األفودددل  السدددنن ع ّندددخ ت فدددس إ دددلا 
خ ا  ت ّكثن م  ّق  بس   و  الحمل ع م  ً ن ل ك   رسرع  مل فوللودل ا دلط 

   جقددل إناا  الددنا خ خالسددلانت لخسرسدد  األبددلاث اكنددل   ومددل  فددس ت3خز نددس   نققددست
سددلان فددس انخقددلء خ نجقددعت  ددنن األبددلاث ا خبددلا خزا جددع الن ددنت الخددس  قدد   نوددل ال

 الخس ّودل  حد  الخدأ  ن    بدلاث اال دخعلبع المّنعدلة  الخدس لدت ّدخحمت  ودل خنو عدعت 
نوأددددا  م اً خددددا... إنمددددل خُعتعددددعت مناهددددا   ناهددددو ّوصدددد را  بخددددا كددددل   الحددددلث ّ 
ُد ددعع خالسددلانت  ندددل ً دد  إًل ددع العوددد  السددننخ  ددس خُد دددعع نلًددلةت ل بدددلاث 

ل ل بلاث  لعس   ونعع فقد   نقد  الحدلث الد خ  عخدنء نقردا  ف  دنز ّونء ا جخو
اددناء الددد    دددلب  اال خعدددلا  الق دددل ع  اادددلء الخدددأ  ن؛  ددد   ددد   الونلصدددن الثا دددع  
وددلن  سددخوجلا الخرقددس  إا ال يعمددع لرمددسء إاا  ددل ّددت نقرددا  دد   ّخحقددو خاألن عددعت  ّ 

 دددو األصددد   فدددللدرو  ادددون  المناودددس لعمدددو  ااّدددا  نومسدددل  أردددا صدددواة  نقولدددع  
األن ددددس  ونددددس ااضددددلفع  االاخددددناح م  الخغ  ددددن  اًخددددناح  وجددددع  د وصددددع لرمددددسء 

  سخملة      وصعع  نخعع  نلًرع إلا المخرقس. 
 مددع بحددوث م ددن  البقددع أليندد  السددنن  ن جددع ُددمولعع    نوددل  خسددخمل  دد   

عمدد   ددل اللاا دع ّحليددل  قوالّودل إا  ددل  اللاا دع  خمنكدد  بدو   سددألع اابل دع بم
ّسخنل إلعا الن دو  الق  دعع ال دوفعع   دل ّكخنعدا  د   سدخوجلا   دل ّدؤ   إلعدا 
 دد   ددللوالا ّ ددلا أدد  أا لّوددل الن ددعع   دد   البحددوث أليندد  السددنن أرددا منددا 
خفوددد  ال بدددل ن لدددا  يخسددد  لعمدددم   دخردددل الدقلبدددلا  دددواء مُلنددد  من عدددع مل ز دددن 

                                                           
 . 30في الرواية العربية،  ـ ينظر: البناء الفني )1(
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  فدددعمم  ّأن دددع الحمدددس بللرغدددع ت1خمن عدددع  ي لأدددا اانسدددل  مينمدددل  ادددل  ب ثمدددل كدددل ت
 ال دواة  الحنكدع  األ ددقواة  الدنافدع  الحمل دع  الق ددع  المرحمدع  الخدلاج   المأ ددلة 

  اللاا ل  المرولة  اا حلء  الروبع...ال .
 ونددا  دد ا م  السددنن  نجقددع لسددلنعع  ممدد  لوددل م  ّخعسددل فددس مخ ن ددلل لسددلنس 

دخرددددل ّعرعلّوددددل بددددل خا  الن ددددلل   أل  ت2خالدددد خ ا ددددخوم  فعددددا م  ز ددددن لسددددلنس ّ 
ال ن وجع إنمل ظونا  وصعول  نوعل    نجقع فس الن جع  لكس ّعم  ماد اء الومد  م  
مخ  مو  آ ن لخكمل أ  ن ل ا الكرس المخكل    المخنل و ال خ ّممر  األفكدلا 

 .ت3خأرا  فو  ل يؤ   با اانسل      ناععلا إيليولواعع
   دددد ا الن ددددلل الكرددددس  دددد  ن   ال ددددلء  ال يخسددددنا ّقددددل ت صددددواة ا ددددخنخلاعع أدددد

بلل ااا المموندع لود ا الن دلل  لود ا كدل   د  م دت نخدلهي ال ن وجدع منودل مناكد  الواًدع 
الو عقع  د    دلنة ااناا   ااناا  ااّدا  الد اا الملاكدع العلأردع  الو دع  الد خ يوعدأ 

 ددمخول  دد   الومرعددع خالرغددعت لمددل لرغددع  دد  م ددن بددللر فددس إأقددلء كدد   دد   الونلصددن 
 .ت4خالمم  ة

 لع  اا أعبل  إا م   ن ثو ال ن وجع  كدل   د    دلا لسدلنس  دوا  خ و د نت 
فددس ناا ددع الرغددع ناا ددع آنعددع ّ ا نعددع  مخ منددا ال  ممدد  إناا  ناللددع العمرددع ً دد  م  
ّنخوس ف ن ن فس  عمو  إُلااّول  أا لّودل الخدس ّمد ن إلدا  اًد   ود   فدس لح دع 

لودد ا  ممدد  أددل الكث ددن  دد  األنمددلط الرسددلنعع فددس ّلاجدنددل  و نددع مخ ّددلاس خال نعددعت 
الون س  نلاال  ضم  المعوول الممولس لرسنن       ن  بمل دلا   سدل ناا  منل 
 عددلل  ً  ددال ُددو س  نينددس ...  دد   دد ا ًددل ي دد ن  ددؤا   حددل   ّو ددع  ًلأددلة 
الخق  ددو فددس اللاا ددع لخمددم   عمدد  أقددلء ال ددوفعع خالسددننخت د بددللمونا المددمولس 
الممدددددلا إلعدددددا د فخخسددددد  اغنافعدددددع اللاا دددددع فخمدددددم  األ بدددددلا  المن جدددددلا  الخدددددناات 
 المدددقحلا... الددد   أردددا منودددل منمدددلط  دددنن ع صدددوفعع   الحدددو م  خ كدددل اللاا دددعت 
 ن ددد  أردددا الخنك ددد  أردددا ادددن  الق دددع ال دددوفعع  مخ  دددنن مبدددلاث ّقدددول  ودددل 

                                                           
، مجلة 007مد انقار ـ ، والصورة الروائية والمتلقي: مح09ـ ينظر: الكالم والخبر: سعيد يقطين ـ  )1(

 دراسات سيميائية.
 ، وتحليل النص الشعري: 20ـ ينظر: مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة ـ بحوث المربد ـ  )2(

 . 9ـ  8
، البنيوية والناقد البنيوي والمرايا المحدبة 32ـ ينظر: دليل الناقد األدبي: د. ميحان الرويلي والبازعي ـ  )3(

 .061إلى التفكيكية: عبد العزيز حمودة ـ  من البنيوية
 .33ـ ينظر دليل الناقد األدبي ـ  )4(
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خددددولعو ُد ددددعلا فلأرددددع ضددددم   حددددل ا ناللعددددع  ق ددددون إل وددددل ً ددددلا   خضددددمنع ال
 الم دددنعلا ال دددوفعع المخودددلنة  م دددل إاا كدددل   دددل  اللاا دددع اال خق دددلء  فدددلأل ن 
 مددو  مُ ددن  دد  م  ّحددع  بددا ناا ددع  ابددلة  فضددا  أدد  م  الن ددن إلددا السددنن  ودد   
الن جددع الخومعمعددع  عودد  العودد  السددننخ الن اهددس  عقددل م ددت   له ددا الخددس  قددل فددس 

وقرعدع السدرعمع ّخدو ا نًدع المقدل لا صلاّاول   وصعع العن  األن دس  فدللن نة ال
ُددس ّدرددال إلددا نخددلهي  عل ددع    دد ا ال  ونددس م ضددل  ّوددوج   ددنح خبددلاات إنمددل  ددو 

بدد   يخوددد ا ّ دددنعو  ت1خ بددل   ّدددألعو األُددمل  الدقل عدددع فدددس  ن و ددع خ دددنن جعت
بوددددض األُددددمل  الخألعتعددددع ضددددم  اددددن  من ددددس  د ددددو   فكمددددل كددددل  خالمددددونت 

ُددمل  القددو  الممو ددو العم دد    مددو  خالسددننت   ددقرحل   ضددت ّحدد  لواهددا امعدد  م
 ددو الكنددل الدد خ ّحخمددس فعددا مانددلس القددو  الددا ُددوواجع   دد   دد ا المنقرددو  مددع 
مُمل     الخألعو أنل الونل  ول بلاع إلا فحال     اوع ن ن  دنن ع للاا دع 
منل المعدددلل   المسدددل ناا  منل العكل دددع   كددد ل  الممدددن   الددد خ  نبدددا  ردددل   

ع نم  الخألعو فس خ و  الحمل عت ال خ ضت  ناهدو  مُدملال   خنوأدع المموع للاا 
 د  القددال الد ددنخ الموضددوأس   الق دد لة  الخور ددو   لكنددا  وبددل فددس ّددأ  ن   بددلة 

  وضوأا. 

 ـ اتجاهات علم السرد 2

فدددس كددد   ن و دددع فكنجدددع   حدددلث ّقدددوا فدددس الن جدددع  ا دددخكملال  لندددواًال  م  
عل...    ا نيدل  كد  إنعدلز بمدنخ فودو نسد س فدس ّع ينا  لمعلهعت  م  ّأص ا  لمسخ

 صحخا  المو   أرعا   ال ا .
لودد ا ظوددنا أددلة اّعل ددلا فددس أرددت السددنن أمردد  بمعمروددل أرددا ا ددخععلء  ددل 
 ددمخ  أنددا االّعل ددلا األ ددن  ف ددلا  كأنوددل ّكمدد  إبددلا ل األ ددن   صددنع   دد   

ا اأخبددددلا االّعل ددددلا إلددددا  ا ددددع بحسدددد  ا جددددع النلًددددل أ ددددل العبددددلا الب ددددنخ أردددد
.     دددد ا الخ ددددنعو ال ت2خ سددددخوجلا الق ددددع الثا ددددع: الحمددددلهس  السددددننخ   الددددلاللس

 دضدد  لرخسرسدد  الخددلاجدس   نمددل ّ ددنعو  نوعددس ن ددن إلددا أرددت السددنن  دد  اوددع 
د دعلات   دت كعتعدع أدنء   نعع الق ع ااّول فوس ّ دلم بمل دع  عدننة خ ظدلهل ُ 

                                                           
ـ ينظر: أطروحة للدكتوراه نوقشت أثناء مراحل إعداد هذه الدراسة أفاض فيها الباحث د.خالد سهر في  )1(

مصطلح السرد وحاول تاصيل مصطلح )السردوي( تمييزًا من مصطلح )السردي( والمعنونة قصص 
 . 2111وان جنساً أدبياً عن كلية اآلداب الجامعة المستنصرية سنة الحي

 .29ـ ينظر موروفولوجيا الخرافة ـ  )2(
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ا  دد   الكعتعددع  دد   ددا  ّوظعددو  دد   الحمل ددع  ددننا    ددت  ددل األفددو الدد خ ا دد  إلعدد
 خالحمل عت خ نن ل ت لدل ع  ل      ل  فكنة.

: الددددددل  خبمسدددددخو  الحمل دددددعت  ّناددددد  اددددد  ا  إلدددددا  دددددل ً ددددد  التجىىىىىال األول
خ ددددن لت  ب ددددا أمدددد  خفركددددو ت أرددددا ّقددددل ت صددددواة  نوععددددع 
لخحر   الدنافلا إلدا بدواف    دس   دلهال األبقدل   أدلن ت 

كدنة الوظدلهل أندل  دن ل أردا  مفوللوت.  كلند   د    و ئدع لع
الدددنزت  ددد  م   دددن ل ال  ودددل ل ُددد ئل   ال ّدددؤنخ إلدددا زل دددع.  دددت 
مأابددا خّو لُعسددمست ب ددا اكدد  أرددا ناا ددع خالحددلثت  لددع  

 .  ت1خ0925خالمد ععت فس ناا ع خن نجع األزناءت ألل 
 كلندد   دد   اللاا ددع   ددن ّمو ددل لعكددنة الوظددلهل أنددل خفان م ددن  ددن لت فددس 

  فدددس ناا دددع  نعدددع الحمل دددع  ددد  0928خ وا فولواعدددل الدنافدددعت أدددلل إصدددلاا  لكخلبدددا 
 ددا  ّعكعدد  ما اهوددل الممونددع لوددل  كمددل الواًددع   نوددل   دد    عمدد  الكعددل  الوددلل 

 لردنافع.
بول م  اأخمل  ئدع  نافدع ا  دعع لعددنع  نخدلهي م دلس  د خت الحدليا أنودل فدس 

ا. الدد خ  ممدد  م  الع دد  الثددلنس بمددسء  دد  الخع دد   فددس  وضددوول  دد   دد ا البحدد
 قددل  م   ددن ل فددس   ددنعا  دد ا مأقددا صددواة لرخددناب  المنققددس  العمددللس لخسرسدد  
الوظددلهل السددنن ع  فعوددل  نوعددا  دد ا صددللحل  ااناهددا أرددا امعدد  الحمل ددلا  ومددل 
ا خرعدد    ددلنا ل  م لُنوددل  جددأّس بوددل  ددن ل خُددخنا ست فددس خّحر دد  األ ددقواةت   

   لت  قر  أرعا  ب   أدل األ دقواة اد ءا  ال فل خ   قل  ًنجبل     صنع   ن ل   
 يخع م    الرغع   األ قواة ّسخنل إلا مبلاث ضلا ع فس القلل. 

كمد  ت2خلكنول ّؤلل   نعع ّ را لخعس ن الحلضن  ا خمنا  مفدو المسدخق    ّ .
يعمدددع األ دددقواة أندددل  فدددس ّنسدددعقول لونلصدددن ّكوجنودددل  لدددع   ددد  فحوا دددل  م دددرو ول 

 ددلا م  ُددخنا س مفددلن كث ددنا   دد   ددنوي الخحر دد  النعسددس  ال ددعمل . فت3خ  ناهددو  ددنن ل
 ن نجع الا ُووا العموس أنل خيونيت. 

مدددنجا الق دددع  ددد   دددا   م دددل خّ ف خدددل  ّدددون ا  ت  فقدددل نأدددل إلدددا ناا دددع ّ 
و الق عت:  المعلص  ااّعع  فس كخلبا خنحو

                                                           
 . 217و  022ـ ينظر: نظرية المنهج الشكلي ـ  )1(
 . 25، وفي معرفة النص: يمنى العيد ـ 92ـ ينظر: النظرية األدبية المعاصرة ـ سلدن ـ  )2(
 . 5، واألسطورة والمعنى ـ 248البنيوية ـ ـ ينظر: األنثروبولوجيا  )3(
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ق عمول   صعول. 0  د ناا ع المد علا ّ 
  ت الواًوس  نول  الدعللس.د ناا ع المسلن ل خاألفول 2
 د ّنك   النال   بلاّا ال غن    الك ن . 3
د ضدددب  الوا دددلا النابقدددع ب دددا األأدددوا  خالمد دددعلات  المسدددلن ل  فقدددل   4

 :  ت1خلم ونخ الق ع
 Discoursالدقلل 

   Histoire الحمل ع 
 : فكل   نن ل   هونا بقناهو السدنن  م دلل   مناء الحمل دع   كدل التجال الثاني

مُون    ّ ل  لو ا االّعل   دو خا دناا ا ن د ت   خا ال  
بددددلاات م دددد  األ   ن نجخددددا أرددددا ا ا ددددع خبحثددددل  أدددد  الدددد    
الضددددله ت لدددددخ لا     ن  دددد ت   اًخددددنح مبوددددلنا   ا ددددع لخحر دددد  

 .ت2خالن ا ع   س: الق ع   السنن   الدقلل خالنالت
   الد     ال دعغع فونا بممونلا ال نعع السنن ع    وض  النا خ   المن خ لدا

 ال ددوا السددننخ.  مددل  دد خت ّع دد را فددس الع دد  الثللددا  دد   دد ا البحددا. فكددل  
بحو   نعا خ قلل الحمل عت  خأونة إلا  قلل الحمل عت  د  الم دلنا المومدع 

 فس النقل ال ن وخ لرق ع  الن ا ع.
م ل خا ال  بلاات فقل اك  أنليخا أرا خالمسخوجلا السدنن عت    دس الوظدلهل 

سدت الوبدلاا السدنن ع إلدا نمقد  : ّدوزجوس   األ فول   السدنن  الن دلل الق  دس  ً 
كم ردس  األ    قل د  الوظدلهل الخددس أندل  دن ل   الثددلنس  دو ااُدلااا م  القددناه    ّ

.  جونددا ت3خالخدس ّ دل المد دعلا  مفوللودل  ال  ددل   الممدل   المندلخ الودلل لرق دع
وخ لرسدددننت  خلغدددع الدددنالت  ز ن دددل  خبدددلاات فدددس ناا دددع خ دددل   إلدددا الخحر ددد  ال ن ددد

 د األن مع االاخمل عع  العكنجدع الخدس  ممد   ااء دل المسدخو  السدننخ   أردا ضدوها 
 يخت ّحليل  عمعلهعع نالالّا. 

                                                           
، والنقد األسلوبية ـ 88، البنيوية وعلم اإلشارة، 23ـ  22ـ ينظر: أثر اللسانيات في النقد العربي ـ  )1(

 .415ـ  414، ونظرية البنائية، 043
 .95، والنظرية األدبية المعاصرة ـ 73ـ ينظر: مدخل إلى نظرية القصة ـ  )2(
، 4، والتحليل البنيوي للقصة القصيرة، تر: عطا صبري، مجلة األقالم، ع56لنقد واألسلوبية، ـ ينظر: ا )3(

 .  4، ص 0978لسنة 
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كدلن  د   الن جددع  دس ااّودل  نقددو خالاعمدعت الخدس ًددل   ودل خُنجمدلست فددس م    ّ
 منل  نآة الوللت  المعخم    و  مث : 

و  اللاللدددع  فددد    خُنجمدددلست إلدددا م   عمددد  القواأدددل :  سدددخالتجىىىال الثالىىى 
 ت1خ األ دد  الخددس ّددن ت الومرعددع السددنن ع  ددس خالنحددو السددننخت

ف ن  م  السنن ع ّقول أردا  عموأدع  د  المرعوظدلا المخخلبودع 
 الموظعدددددع المسدددددخنلاا ف ودددددل لخمدددددلُ  د السدددددنعل د امردددددع  ددددد  

أردا   نا ا جخا  د    ت2خالخ نفلا الولنفع إلا ّحق و  من  
م لس م  المسن ن يخ دل بمسدخوج  :  دقحس  أم دو  األ   
 ددددددخال بللعواأددددد   الثدددددلنس  وخمددددددل ن دددددلل الوبدددددلاا المونوجددددددع 

 ال غن .
 كددل  م ددت  ددل منعدد   كنجمددلس فددس ن نجخددا اللاللعددع  ددو خالمن دد  الددلاللست الدد خ 
ددا أرددا م  اللاللددع ّسددخدرال  دد  أاًددلا اال ددخا   الخقل دد  القلهمددع  ّخأ دد  فكّن

 .ت3خ ع    الوبلاا اللالع.. فللقو  ال يلا  إال بللق ن   م ا...    ب  
مخ م  األُدعلء ّودن  بأضدلان ل كمدل  قدو  الون دس ًدل مل   م دل  ظععدع خالمن د  
الدددلاللست  م م خدددا  فدددخكم  فدددس مندددا يودددسء اُخمدددل   نعدددع اللاللدددع الومعقدددع المؤ سدددع 

المونددا الدد خ ين نددس لردنال  المخحممددع فددس  ن خددا السددقحعع  بمونددا مندا  عسددل ُددم  
 .ت4خأرعا النال فس امرخا

 الدد خ ن دد ن إلعدددا  بوددل  دد   االضدددمل ع  دد  ااااء  األفكددلا  الخواودددلا  م  
المدددنوي ال ن دددوخ ال  مثددد  ًدددوان   صدددلا ع إنمدددل  دددو  ندددل ي  خودددلنة بحسددد   سدددخو  
الن جدددع  اّعل ودددل  فرسدددعخول    اا  دددل ّدددت ّق  دددو  ددد   المندددل ي أردددا ُدددخا صدددنله  

هن مًل جرددا  فددا زددن  فددس ّق  ددو  دد   المنددل ي م  ا بوددل  فددس ّحر دد  اانسددل    ددل
 الق ع ال وفعع   فحال  مونلّول السنن ع   ظلهعول  نالالّول. 

لقل أنس العكدن النقدلخ الون دس القدل ت  ند  القدن  الثدلنس بخدا السدلب  الوعدنخ د 
ضدددم   دددل أندددس بدددا  ددد  القضدددل ل د بقضدددعع المدددم   المضدددمو  م  الرعدددظ  الموندددا 

 صر      الونل دع بدل خال دنا ت  ا دخا   اودلا الن دن فدس الن دن إلدا  سدألع   
                                                           

 ، في الخطاب السردي.002ـ ينظر: النقد واألسلوبية،  )1(
 .35ـ في الخطاب السردي،  )2(
 . 93ـ نفسه،  )3(
 . 97ـ ينظر: نفسه:  )4(
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خالثل    المخغ نت الخس لت ّسدخقن أردا   لم دع ّ دواجع  وبدلة  انخودا ال دنا  ف ودل 
دل أنددل 470أردا يددل الودللت الون ددس اا دلل خأ ددل القدل ن العناددلنس ا   ددت  بدد   ً 

 الموندا ّندخ ت األ درول الخو  دنخ      القضعع   نبل  بأ   مدع أاًدع  د   الرعدظ 
  دد   الواًددع الن معددع  ددس أاًددع  دد  عع  ق ددل ل المددخكرت بغعددع إبددلاث ّددأ  ن فددس 
المخرقدس  فأصددبح   قولدع خالددن تت  خال ددعلزعت بللدع  حدد   قولدع خالرعددظ  المونددات 

 م  خالمم   المضمو ت.
ن إ دلاء   إا  ّمم   خالمم ت األن س فس الخو  دن يدخت أردا  فدو الموندا المدنا

 كرمددل ا خرعدد  النعددلا  زل ددلا القددو    عددلالا المونددا  ّنوأدد  مُددمل  ال ددعلزع 
أ جا .    ن  مناء المونا  اّسل  فضلءاا اللاللع فومل  ّ 

األ ن  إا   أرا الخضلن     الن جع الغن عع  الن جدع الون عدع   اال دخا   قد  
 فس األ بلل ً   النخلهي   و ا خا  فكن  بضلاة. 

مأدل  ددل  د و ًولددا مأدا  ا ددخقنانا   إنمدل نأدد  الحلادع إلعددا  وصدعا  ناوددل   ال
فكنجل  ّسخنل أرعا اللاا ع فس ا خعدلا  دل ينل د  ّق عقلّودل  د   دنوي  أ د  األفضد  
 األُثددن ّكددل ا   دد   دد    نددل ي البحددا الق  ددس الغن ددس الخددس ن ددنا لعدد  ز ددن 

بقددل  أدد  صددابعع المنددل ي أن ددس  ال إ ددا س  األ ددن الدد خ  ددعأّس الكددال فعددا ال
دددل  ادددل م  بحدددا  الغن عدددع الحليثدددع لبحدددا الق دددال الون دددس اا دددا س القدددل ت د ً 
خاللاللددعت   المقلصددل ال ددل نة  المن دد  إل وددل فددس المنعدد  الرسددلنس األن ددس   ل مددعع 
 البقددع لرلاا ددع الخنك  عددع الخددس ّعودد   ددلفول األ   إ ددناز اللاللددع  دد   ددا  فحددال 

فا دل إا    د  إنمدلء خ بدلةت ااا بودلي : لغدوخ خهعمردست   فندس الوعلُ  الرغوجع  
ل لا  كمل  و بللع فدس الدلاس  خناللست.  ال  مخعس بأ   مو  األ ن األن س  بعع  ُ 
النحددددوخ  الرغددددوخ  ال ازددددس  إنمددددل الخنك دددد  أرددددا  رددددو خا ددددخنخلعت  بددددلة ال  مددددو  

مد   إنمدل ا خحضدلا م ل ول الن نخ  نقو الخبععع؛ ّبععع المم  لرمضمو  م  الو
المعودددول الواهقدددس الددد خ  مدددم  الق عودددع الحاعاعدددع ل ُدددعلء  ال دددوا ن  بددد   يخدردددو 
المدم  د فدس لح دع ال ددعلزع د  د  المضدمو  فددس   ئدع ااا أاًدلا  د  عع   وددن 

 ف ول   ا الخو  ن أنل ُلأن م  نل ن م  ال   ون أنل ز ن .  
 لا عددع مبددل ُددن  ول المومددع  دد   لود  القددو   دددخالخبعععت ّردد    عقددل الومرعدع اا

  ت1خالنلبعددع األ ددرو عع    ددو   ددلم خاال خعددلات الدد خ  وددل نددواة من عددع الدقددلل األن ددس

                                                           
 . 75أو النظم(، و)االتساع(، ينظر: األسلوبية واألسلوب: المسدي ـ ـ ويأتي بعده مقياس )التركيب  )1(

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 71 - 

عددنن  فددس ا جددع لرموضددو    اوددع الن ددن    ددو  عوددول   ونددا بد وصددعع الم ددل  ّ 
الدلصددع بددا الخددس ّوددل  اعل ددل  لاعمددع اا ددلا   نااخددا   سددخوا   نعددل الدد   ددل ا  فددس 

ت القددال الون ددس القددل ت د أرددا  دد    المثددل   فو ئدع القددال   نجقددع السددنن خم درو علا
فدددس خملدددل ل ردددع  ل ردددعت فدددس نمددد  الحمل دددع اا لاجدددع لدددا م لافدددا ال ن وجدددع الخدددس  ممددد  
ّرمسددول بللنسددبع لرواًددل أرددا  ن و ددع العودد  السددننخ فددس خالرعددللست  األ ددن  دخرددل 

 ل للح  ت  المخ وفع...فس خا للع الغعنا ت م  خ نقو الق نت م  خبمل لا ا
فللدد خ كددل   حدد  أنل دددع المددمان    فددس ّحر دد  الق دددع   ددو ناا ددع الوعلُددد  
دو  أردا الاعمدع اللاللعدع  اا حلهعدع  الرغوجع فس المسخو  الخنك  س  بول ال  يخت الًو
لردقلل   كل  م نز     ث      الونل ع المنوععع  نأل إل ول خّ ف خدل  ّدون ا  ت 

ددل أنددل  صددل  عع   الخنك  عددع فقددل ً  الرغددع   دد ن ّاول أرددا كدد   سددخوجلّول ال ددّو
 اللاللعددع  م اددلا ّقنعددلا  لصددع  نحدد  الددلاس األن ددس ا ددخقاال  أدد  أرددول الددنع  
م وناّودددل   االاخمدددل   اانل دددع  الدددلي   السعل دددع اورددد  من  خدددا ّكمددد  فدددس الرغدددع ّ 

 .  ت1خالحسعع     ا  منملط الكال   نل  الخنك  عع
س ًقدد  صددرع الم ددل  بددلأل ن    نمددل ضددبق  نو عددع الواًددع الخددس   دد ا ال  وندد

ّدددددن   األ دددددن بللم دددددل   ددددد   دددددا   دددددل اصدددددقرا أردددددا ّسدددددم خا  ددددددخالسنن  الن جدددددل 
  فللسنن  ونا ب  ن اة الحلث أ ن ال  ل   م ل الن جل  فوس  عدل  ت2خالق     ت

فدس الخكنعد   البول ال اّس لرم ل  فس ّواعا الن ن إلا زا جع ن   م ن .    ا من د 
الق  دددس لددد ا كلنددد  خالقدددناءة األلسدددنعع لردددنال الق  دددس  دددس المدددنط الضدددن اخ 

ت  أرددددا ت3خلقناءّددددا الخلاجدعددددع  ...   ددددس اللأل ددددع األ ددددلس لقددددناءة  ن خددددا الدلااعددددع
د   د ا  اأخبلا م  المل نع األن عع ن دلل  خدناب  األاد اء  المعلصد    لكدس يخحدلن  ًو

دددو  أردددا المع ددد  م  اا  م    عوخدددا   عددد  الن  دددن إلدددا الواًدددلا الخدددس يدددخت الًو
  ونا خ نععت النال  م   نعلّا الخس يخكو   نول ن ل ا. 

أرعا خُل  ك  ُم   ننخ  و     ن مع  د  العمد   ااا   عودع  ظعتعدع  
 ددد   العمددد  ّخعسدددل أردددا  سدددخو  الق دددع  بأُدددمل   دخرعدددع كدددللحواا   المنلاددددلة  

                                                           
 . 9ـ  8ـ  األلسنية والنقد واألدبي: موريس أبو نصر ـ  )1(
،  45، و 229، لدراسة زمن السرد وزمن الحكي ينظر: خطاب السردـ جيرار جينيت ـ 07ـ  نفسه ـ  )2(

، قال الراوي: سعيد يقطين ـ 213مرتاض،  في نظرية الرواية بحث في تقتيات السرد: عبد الملك
، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ـ 80ـ  81، أسلوبية الرواية ـ حميد الحمداني ـ 220
022. 

 .24ـ  23ـ األلسنية والنقد األدبي ـ  )3(
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 ا كدد  ًددناءة ّخنددل   الق ددع بللددلاس   األ صددل    األأمددل   السددرو    المقلصددل  لدد
ال دددل لودددل  ددد  م  ّخحدددلن العئدددلا الخدددس ّخكدددو   نودددل  بدددلاا الق دددع   ددد   دددت ّحليدددل 

 . صنل خا ال  بلاات     الوبلاا إلا فئخ  :ت1خالثل    نول  المخغ نت
 األ لا: ّوزجععع.
  الثلنعع: ّكم رعع.

نوجدددع    دددس ااّودددل  دددما األ لدددا  الوظدددلهل األ ل دددعع   الثلنعدددع  الوظدددلهل الثل
   لقددل بددلن خبددلاات   جددع الوظددلهل األ ل ددعع فددس الق ددع  ت2خأنددل خ ددن لت الن  ددس

دأّس الوظدلهل الثلنوجدع لخمدغ  الح د  ت3خبأ  لول القلاة أرا  رو ُ   دل ّ  ليدل   ّ  
  ت4خالسدددننخ  ددد    ظععخددد   م ل ددد خ   بموندددا م   اون دددل بموضددد   وجخودددل المم ددد ة

 مأمدددلا ت   اًوودددت  األ دددلُ  الخدددس  سدددمنونول... فخقدددول  وصدددل  بدددله  األُددددل  
   م ا.
 
 

 جددأّس أن ددن خال  ددل   الممددل ت  وصددعومل  ًلأددلة الحددلث الق  ددس   عددل  
  وصعع  نن    للخللس ّمو ل  لوقلة الق ع  أرا م  ّدوز   د   الوظدلهل ضدم  
ّحنكلّول فس إ لا ال  ل   الممل    ال لخول ال يرقدس أردا السدنن ظدا  الخ دنعو 
الورمدددس المغردددو  إنمدددل  مدددع ضدددن اة لدردددو بدددواا  ددد   الوظدددلهل    ا ادددع  كمدددل 
لرمؤ ناا  النخلهي  أاًخول بللوعم  الولل لرقدال. لد ا كدل   د  الضدن اخ م  ّخدوافن 
فددس ّحر دد  الق ددع ًناءّددل   األ لددا  ددعليعع ّخبدد  ن ددلل ّقسددعت الق ددع  إلددا  بددلاا 

فعمدل   نودل  دن اب  لسدلنعع  ثد  انخ ل عع  خنابقع ّحد   عمدع ً  دعع ك دن  ّخدناب  
من اا الوقدددل  اال دددخئنل   ز ن دددل  فخقدددول  ددد   القدددناءة األ لدددا ّمو دددلا  لقدددناءة  ددد  
صنل آ ن  س القناءة الوظلهتعع الخس ّخب  ًدلنو   د  عع الحدلث   نقدو  دروكعلا 

للاا ددع  نقددو  ت1خ   لودد ا ّكددو  القددناءة الوظلهتعددع  ممرددع لقددناءة السددعليععت5خاألبقددل 
                                                           

 .23ـ األلسنية والنقد األدبي ـ  )1(
 وما بعدها.  34ـ ينظر: موروفولوجيا الخرافة ـ  )2(
 .25ـ  24ـ ينظر: األلسنية والنقد األدبي ـ  )3(
، وما بعدها، وينظر: نظرية السرد من وجهة النظر 60، ينظر، قال الراوي: سعيد يقطين ـ 26ـ نفسه،  )4(

 . 96إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى ـ 
 ة الغفران. ـ كانت هذه المنهجية التي اعتمدها حسين الواد في دراسته للبنية القصصية في رسال )5(
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 ن فس الق ع. السن 

 ـ الشكل والجنس األدبي: 3

إ  ناا ع  دعلًلا السدنن فدس الق دع    ظلهعدا  د  األ ل دعلا المنوععدع الخدس 
 0905نوددض  وددل الددلاس المددمانس  ندد  انقاًددا  دد  برقددع  و ددمو الرسددلنعع  ددنع 

ب ا كن   اول ل النقلخ لخم    الدقلل األن س     ا  خالرغع  المدم ت بغعدع 
 د  نااددع ال دعن إلددا اللاادع العنعددع  د   ددا  الخمدلي   اال ددخا   فدس افد  الكددال

فس مُمل  الكخلبع أرا النزت     بلة الع   الموضدو   فكدل   ممد  د أردا م دلس 
  مخ ن نجددع األانددلس ت2خ دد  الدد  د  ضدد  الحددل ن العلصددرع  دد   الخ ددنععلا األن عددع

حليل   لهرول اااناهعع.األن عع الخس لول األ ن الك  ن فس ّواعا الومرعع النقل ع   ّ 
انقاًدددل   ددد    لهعدددع ندددن  م  خالعدددن ت األن دددس  ددد  ب دددا المعودددول ال  وندددس 

ال خ ال  حم  يعمع فس ااّدا  د  فدس  دل  حمد   إنمدل  دو أاًدع  ت3خال ل ن الوألهس
كل رعددددع ّمددددنا صددددعع الخم دددد    ّنل دددد عع  سدددد بع  دددد   ال ددددل ن  المحخددددو  الددددلاللس  ّ 

 ددوا  ّمو ددلا   لخق عمددا  بوددل إاددناء العحددال ال نددلهس  الد وصددعع ل  ددن األن ددس أدد 
أردا األ ددن األن ددس   وا ددقع منمددلط  الخعك ددن ال ن ددوخ الخددس ّمددخغ  أرددا نمقدد    دد  

 األنمقع: 
 ت.dissectionاأل   :  و الخمنجا خ

 ت.conticulationالثلنس:  و الن   خ
  مخ اُخمددددل  ال نعددددلا األ ل دددددعع فددددس الددددنال   دددددت إأددددلنة ّوب ددددل ل  اُخمدددددل

أاًلّوددددل النابقددددع  الومرعددددع ّوددددل  إلددددا باعقددددع م  خُددددم  الق ددددع  ددددّنب  مصددددا  
  فكدل   د ا الخواُدي  د   المدم   الوظععدع  و دن ت4خبللوظعتعع الخس ّمم   د  مارودلت

   دد   نددل كددل  األنل ت5خأدد  اال خمددلل بمددل  ًددلاة الم ددلألا أرددا ّحق ددو مزناضددول
ألُعلء  المعوو دلا  د   اًوودل  ع حل  أ  بقلهو   عول  و  لع      ما نق  ا

                                                                                                                                   
 .017ـ ينظر: أثر اللسانيات ـ  )1(
 . 23، ينظر: نظرية البنائية: صالح فضل، المدخل أصول البنائية، 011ـ 99ـ  أثر اللسانيات ـ  )2(
، 6. ص 0976، سنة 077ـ ينظر: مقدمة في نظرية األجناس األدبية: الشمعة، مجلة المعرفة عدد  )3(

 . 08األجناس السردية،  ينظر النص الروائي، برنار فاليط،
 . 25ـ الشمس والعنقاء: خلدون الشمعة،  )4(
 . 25ـ نفسه،  )5(
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الق عودددس   لثنلهعدددع المدددم   المضدددمو  أاًدددع اللعدددع فددددخالمم  ن دددلل الواًدددع  ددد   
ووددل فددس  الكرمددلا   دد   الن ددوز   ددس ال ّكخسدد   ولن وددل المخععددنة إال  دد   ددا   ًو

  فرددد نل بقلهقدددا العنعدددع  ونضدددول لمقليعسدددا الدلصدددع ت1خ ن و دددع المدددم  ال نعدددلنست
خددنء م   مدد ن إلددا بقددلهو  لااعددع لوددل  اون ددل الععددلنس الحسددس فددس لرخددأ  ن  ال  ع

الق عودددع  أرعددددا  مددددو  المدددم   ددددو  رخقددددا زل ددددلا الدددنال    ددددلهرا   عرددددا ّقن خددددا 
 الرسلنعع  اللاللعع.

   زاء الكال أ  المم   العن  األن س  يوت اللاا دع د  د  نلبعدع المنوععدع د 
 دوفعع ً د  اال دخغنا  فدس فحدال ّ نعو نمواع اللاا دع الخق عقدس   دو الق دع ال

 خنودددل الحمدددلهس   ن خدددا   مونلّودددل  فثمدددع بلادددع لخحليدددل العدددن  الددد خ ينخمدددس إلعدددا 
المخددو  الحملهعددع ال ددوفعع  أرددا م  البلبثددع ّمددون بضددن اة ّددأ  ن الكددال فددس  دد   
المسددألع إلددا  ددل بوددل العحددال النقددلخ ال نددلهس لرمخددو  الدد خ  سددخغن  ف ددو  اللاا ددع 

م  الحددليا أرددا خاألانددلست يخبدد  ّح دد   صددواة  مثعددع لسددملا ُروددل  بددلفخناء 
النددو    مونلّددا  منسددلًا ال نلهعددع  الوعمرعددع  إال منددس  اددلا ّقل مددا  نددل فددس المددل   

 مُثن ال   لل ا   نول:
دددد م  المدددل    د دددال لخقدددل ت صدددواة  مثعدددع لثوا ددد  المدددنوي   نقرقدددلا أولا 

أنا ّمو دل األاء م دلل الن جع النقل دع فدس بودل ل الن دنخ    د ا  د  ُد
ناعع الملنة األ لس    اال خا  فس  وجخول.  العحال النقلخ  ّ 

ددد إ   قددولخس خالمددم   العددن ت  خاز خددل  فددس المددنوي المددمانس ال ن ددوخ ثانيىىاا 
 لنقل الق ع.

ددد إا دددلء م دددلس  نوعدددس  اضدددا ّخعرددا فعدددا صدددابعع المدددلنة الملا  دددع ثالثىىىاا 
 لربحا  المولينع.

مم   ض  الحل ن العل وع الملنوع د أرا لغدع المنل قدع د  د   ف لا مخ  ل   
نمدد  خالحمل ددعت  نمدد  خالق ددعت لننخوددس إلددا ّقنجددن ّ ددنععس أدد  اددن  المددخ  الدد خ 
ّمددخغ  أرعددا اللاا ددع الحللعدددع   المددو  فددس  دد   المسدددألع  حددل  النكددلل إلددا  قخدددنح 

  الن دددللع   بدد   صدددنل األنمددلط األن عددع الخسدددوع بحسدد  ماكددلت2خخ رددل   المددموعت
                                                           

 .28ـ  27ـ نفسه،  )1(
ـ ينظر: مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة، بحث للـ)الشمعة( بعنوان: )بحث في جدلية  )2(

، 011لنقد العربي الحديث ـ ، وناقشه توفيق الزيدي في أثر اللسانيات في ا9األجناس األدبية( ـ 
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األن عدددع الثا دددع الم دددل   المخرقدددس  ددد   الحضدددوا  االبخعدددلل  نعخددد ئ  ددد  المدقددد  
 األانلس الخس ّعل م  المخ  الحملهس ال وفس  خح ن   نول: 

 
أركان الرسالة األدبية ى 

 األجناس
 القصة القصيرة الحكاية

  حخع  بلضن الم ل 
 ّقنم ّخرا م  ّقنم  الم ل 
 ًلائ  نعنن ائ  نعننامووا م  ًل المخرقس

 (.1جدول رقم )
 موقع أركان الرسالة األدبية بين الحكاية والقصة القصيرة. 

 
المابددظ  دد   ددا  العددل    م  نمدد  خالحمل ددعت اودد  الم ددل  فعددا خبلضددنا ت 
مخ خبمدددواّست  قدددال أردددا  سدددخمو    بلضددددنج  بموندددا م  خالحمل دددعت فدددس ن ددددن 

ا المسدددخو  االّاعددللس خالدددخا ةت م  خالمددموعت  دددس فددس بدددل ل خالمددعل ست  دددواء أردد
ل    علندل .  مادل  م  د  إلدا م  ّكدو  خالحمل دعت  ن جدع  خالقناءةت مخ منا بلضن صّو
ُددعلهعل   دددلل   بضدددوا الم دددل  أردددا أمدد  خابخعدددللت الم دددل  فدددس نمددد  خالق دددعت 
رق وددددل  مددددو   ددددد  الخددددس ينا ددددل خالمددددموعت نمقددددل  خُخل عددددل ت  ددددلل   ابخعددددلل   ددددلأول  ّ 

فقددد  ال بلال دددخمل . إا   ميددد   قددد  المدددخ  الحمدددلهس ال دددوفس ضدددم   ددد ا  خالقدددناءةت
عدد ه أرعددا  دد  نمددلاع  دد  الق ددال ال ددوفس ّن دد  أدد  م  نددو   الخ ددنعو؟ الدد خ ً 
المددن خ ال ددوفس  ددو نمدد  بمددلهس ُددعل س ا خددلاء   دد  الققدد  م  المددع  إلددا المنجددل 

قنجقدددع م  القللددد  ي خغدددس  ندددا ّواعدددا م اًدددس   ددد   س  وددد    دددل  بللمددد     ال
عددد  صددد ن ّاول  نددد   مخ   خددد  فدددس صدددعغع كخل عدددع  مً  ال دددوفعع   دددت بودددل الددد  ن م
المسخمنة  المخغ نة    ك  ا ا دع ُدعلهعع  فكلند  الخدل ج   دو آ دن  نبردع  ّقواجدع 
 صددر  إل وددل الحمل ددع فددس  نابروددل المددعلهعع   الخددس بللخددل ج  مصددبح  ااا  اددون 

عع لددت ّخددوفن أرددا الونلصددن الثا ددع  ودد    ل دد   حددلن.  نددل نعددل م  الحمل ددع ال ددوف
الخدددس اًخنبودددل خالمدددموعت فدددس ّ دددنععا؛ فوادددل  ندددل أن دددنا  اابودددل   دددو خالسدددلانت مخ 
خالمددل  ت الدد خ ا ددخقنا أرددا يل ددا صددواة الحملهعددع النولهعددع  فمددل نال النقددل يخنددل   
                                                                                                                                   

 . 029وينظر: دينامية النص:محمد مفتاح، 
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بلللاس المم  الرسلنس المل    د   و األصا  نوععل   جادعت أرعدا فح دا    ولينخدا 
نقل ددع  الخحر رعدددع  لدددع  مصدددولول المددعلهعع الضدددلا ع فدددس ما دددل  الندددلس ..م م  م  ال

نقمئ  إلا ألمل المخ  الحملهس ال وفس  د  نمد  خالق دعت الد خ لدت يدن  إلدا ّقنعدع 
الق دددع الق ددد نة الحليثدددع  لكندددا يبقدددا  نعددد ا  من عدددل  مّقددد   دددلان   ظععخدددس الخسدددع   

 خالخل ج ت   الخعنم  خالخمم  ت. 

 ئة المناهج الغربية لدراسة األدب العربي: ـ تبي 4

ددد  قددنح المددنوي المددمانس فددس نقددل الق ددع  ًضددعع  ددون لوددل المخمددعوو  ضددل 
المنل ي الحليثع  العكن الغن س  انا دل  ا خ دموا..  علن دل  دل  صدابعع المندل ي 
الغن عدددددع للاا دددددع ندددددال أن دددددس أردددددا اأخبدددددلا الددددد  اال دددددخا  العنسدددددس  القدددددو س 

دددل  عوددد  ّنل ددد  القوالددد   ددد  المدددلنة الملا  دددع  م دددنا   مدددس   الحضدددلاخ  الرغدددوخ   مم
زت  الوعنع إ  لت  م  ّبععع إيليولواعع  حسو ع...   دخالخعوم

 ددلءا    مددع ًنلأددع  ددلاا أرددا  ددليول فرسددعع الورددول المدخرعددع منواأوددل  مُددمللول 
  ددس م    عوددع الموضددو  ّعددنء نددو  المددنوي المخبدد  فددس ناا ددخول   لددع  المددنوي 

   جمدنح ت1خ خ نجقدع فدس البحدا    بدلنئ ّرخد ل  الدا    عدلهعت ّوظدل فعدات و : 
ن.العددددل نخ األاكددددل  الثا ددددع لرمددددنوي؛ فدددددخالقنجقعت  ددددس  عمدددد  أمرعددددلا اال ددددخقناء 
 اال دددخنخلع  المقلاندددع الخدددس  قدددول  ودددل البلبدددا ال خبدددلا  لنّدددا الورمعدددع   خالمبدددلنئت 

لموضدددو عع  اأخبدددلا الواًدددلا امردددع م ددد  لودددل  دددلب  م اًدددس أرمدددس  نودددل الخددد ال ا
السدد  عع  ز ن ددل  م ددل خالمعددلهعتت فوددس الموددلنس الكرعددع الخددس يددخت  وددل ّحوجدد   وضددو  
البحا     دلنة  دلل م لعدع إلدا كعدل  لدا  وقول خدا فدس مبدلاث أاًدلا ّنل د عع فدس 
عرعلّددا اللاللعددع  المعدلهعت ّخغ ددن  دد  ندال إلددا آ ددن   ن ل دا ّسددخدرال  نددا آفلًدا ّ 

 المبدددددلنئ  فودددددس  وا ددددد  أقرعدددددع  نوععدددددع   دددددرا ّق عقودددددل  ددددد  كددددد   م دددددل القنجقدددددع
الموضددوألا ألنوددل ّدددخال  ن ددلل الخعك ددن الوقرددس  الدد خ فددس  منخددا م  يددؤ ن مخ 

  وضو  ضم  مخ  منل  ونفس كل . 

 استنتاج:

ّأ عسل  أرا الد   فد   المدنوي المدمانس ال ن دوخ  خكل د   ن بلّدا المخنوأدع  
ع الحللعددع   نجقددع   بددلنئ  نوععددع للاا ددع المعددلهعت  مددم  بللنسددبع لموضددو  اللاا دد

                                                           
، وينظر: نقد الحداثة: اآلن 9ـ  8ـ العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته: د.محمد عابد الجابري ـ  )1(

 . 215تورين، تر: أنور معين، 
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ال دددوفعع الخدددس أنضدددخول م  ّونضددد  إل ودددل مندددوا  الق دددال ال دددوفس ضدددم  المدددلة 
ال  نعع الخس ّأ ن  ول البحا ز ن  خملزر   بللمدم  أد  األبودلن اللاللعدع  الن  جدع 
فددس الدددنال ال دددوفس   نودددل  نمددخو ادددو ن الاعمدددع اللاللعدددع الخددس ّععدددن  ودددل الدددنال 

ل وفس  نقرق      ًنلأع ّن  م  الكال ال وفس  نح  علهعمس  غلين بلللاادع ا
األ ددلس  يخمددم  أرددا منمددلط  دخرعددع  دد  األناء  دد   اددون ا ح  دد  الخمددلبا ّسددنخ 
فدددس  علصددد  ن دددو   خودددلنة  فددددخال ن وجع ّسدددوا إلدددا ّحليدددل مُدددمل   خكدددناة فدددس 

 ن وجدع لرخحقدو  د   دل  األأمل  األن عع ...  لع   نل   دنوي مُثدن  اهمدع  د  ال
  أرعددا  ممدد  إ عددلز المم دد اا ت1خ اأخمددلن األأمددل  المدخرعددع أرددا مُددمل   خمددل وعت

الخدددس ّع دددا أددد  صدددابعع ال ن وجدددع للاا دددع الخدددناث الون دددس القدددل ت فدددس ااُدددلااا 
 ااّعع:
 
 

ددد م  ال ن وجددع ن ددلل  دد  الددن   الن نجددع  ومخددا الكمددل أدد  ال نددلءاا الخددس أولا 
ادو ن الدنال   أمدون  العقدنخ  خف دؤنخ  د ا  دل ا  د إلدا يخمع    نول 

ّنل ددد  المدددنوي فدددس  عدددل  ّحر ددد  ن دددو  من عدددع لدددت ّعودددت م  م دددسء 
فومودددل... فماهمدددع النسدددو ال ن دددوخ لنقدددل الدددنال الون دددس الخنا دددس لعسددد  

.....  س ددددلل   ا ددددخنلن ال ن وجددددع م  ل ددددل  إلددددا األنل ت2خ سددددألع أمددددواهعع
األ دددددن الددددد خ  عوددددد  ال ن وجدددددع ااا  المدددددو س  األ دددددل  ن  الدنافدددددلاا 

  لايعع فدس الخول د   د  الن دو  الخدس ّمدم  إاث الد اُنة العمععدع 
 لمعخم   ل. 

د ال ن وجع فس  ناب  ّقوا دل  اّاقلهودل نحدو ّكل د  الن جدع لردنال األن دس  ثانياا 
إنمل ّحقو لول الد  بودل الد  االبخكدل  الد خ بدلث  د   الخدناث الورمدس 

لاجع   قلفعدددع لمدددوول م دددن    ناددد   ودددل الغن دددس   ددد    دددل ن بضددد
ال ن وجددع  وصددل ل لوددل  دد  المددمولعع ًددلا  ددل ف وددل  نددا الومددو   دد   نددل  
ادددلءا  اء دددع الدددلاس ال ن دددوخ لعحدددال الخدددناث األن دددس الون دددس  أردددا 

                                                           
.  )الفكر 023بد السالم المسدي ـ ،  ينظر قضية البنيوية: ع50ـ بناء النص التراثي ـ فدوى مالطي ـ  )1(

 العربي والمشروع البنيوي(. 
 . 03ـ  بناء النص التراثي: فدوى مالطي ـ  )2(
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 .  ت1خالنزت    االأخناضلا الكث نة المواوع ضل ل
وجدددع أردددا ادددو ن دددد ّأ عسدددل  أردددا النققخددد   السدددللعخ    لدددوبظ بعدددلا ال ن ثالثىىىاا 

الددددنال األن دددددس  ددددد  ب دددددا المعدددددلهعت  الدددددلالالا  ًلهمدددددل     وندددددا  ددددد ا 
مدم    ومدلا    االأخبلا لرسعلًلا الا ن عع العلأردع فدس  ندلء منسدلًا ّ 
الرسدددلنس  فأأرنددد  ال ن وجدددع بضدددوا ال  ئدددع أدددل ا   دددؤ نا  فدددس ال دددعلزع 

اا دددع األن عدددع  لكددد  الممدددم   ممددد  فدددس م يومدددل األ لدددا بللخقدددل ت أندددل الل
الخحر رعددع؟ المددم  مل  ددعلًا الددا ن ددس...؟   بددلفخناء خالخحر دد  ي خددلئ 
بددددللنال نعسددددا  ممدددد  بللخددددللس م  نخنددددل    سددددألع أاًددددع الددددنال    ئخددددا 

 .ت2خبمونا م   عل  الوم  األن س  وق  ّحر   النال نعسات
 دد   ددا   ددل  دد و  إ  الومدد  ال ن ددوخ فددس ا جخددا المددمانعع  ًددلهت أرددا نسددو 

له     د  اودع ّكل رس؛ّنو ض اللاا ع الوظلهتعع  خحر   المخملبا فس األبلاث  الًو
م ددن  فددللخناب   دد   المددم   الوظععددع لددع  ألاضددل   ال ّوسددعل  فددعمم  ناا ددع المددم  
فددس  سددخو  آ ددن  ددو  سددخو  الرغددع    للنخععددع فدد   ناا ددع األُددمل  ّسددما بمونفددع 

المم د اا الخدس اضدقر   ودل .  ا دخعملأل  لعمردع الد دلهال   ت3خالواًلا الوظعتععت
الددلاس ال ن ددوخ  ّعودد   دد  المممدد  ّ  ئددع المددنوي الغن ددس  جخسدد  ال ددخعول ول  لددع  
الومدد  أل  الوددل   ددو اودد  المددنوي ًددلناا  أرددا الخو  ددن أدد  المضددل    الحاعاعددع 

 الخس  س مًنل ّ واا  إلا ً ل المؤلل  ن خا. 
 
 

 

                                                           
 ، وما بعدها.04ـ  أوجزت أهمها )فدوى مالطي(، وهي ستة مراجع، ينظر بناء النص التراثي ـ  )1(
 . 4، 0978ـ سنة  3، عدد، وينظر: التحليل البنيوي للسرد: سامية أحمد، األقالم7ـ نفسه ـ  )2(
، 70، وينظر  عناصر القصة: شولز، 20ـ في أصول الخطاب النقدي الجديد: أحمد المديني ـ  )3(

 . 015ومدخل إلى مناهج النقد األدبي ـ 
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 الفصل األول
 

 مكونات البنية السردية 
 قصة الصوفيةلل

 

 ـ أنماط القصة الصوفية
 

 :  نعع اال خوا  فس الق ال ال وفس.ى المبح  األول
 د اال خوا  فس الق ال ال وفس ال اّس. 0
 د صعر اال خوا . 2
 د اال خوا  فس الق ال ال وفس الموضوأس. 3
 د  نعع اال خوا   فس الق ال اال خنالأس. 4

 من خ لا.:  نلهعع النا خ  الى المبح  الثاني
 د النا خ   المن خ لا فس الق ال ال اّس. 0

 الق ع  الحمل ع.      
 د المؤلل  النا خ. 2
 د منوا  الن اة  صعلّوت. 3
 د فس الق ال الموضوأس. 4
 د فس الق ال اال خنالأس. 5

 :  نعع المن خ ال وفس.ى المبح  الثال 
 د ا خنال  األبلاث  ا خبلًول.  0
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 رديةمكونات البنية الس

 

 توطئة:

لكس  ل ّخح   صواة ارعع  أ  هعمد  ال ندلء السدننخ لمن و دع بملهعدع  دل  
ال ل  د  م  يدخت الد   د   دا  البحدا فدس  موندلا  د ا الوعمد  ال ندلهس   دلءا   د  
 خوندا الحملهعدع  صدوال  إلددا  ندل  الحملهعدع  فللوعمد  السددننخ ًدلهت أردا  نعدع  قددلل 

دددددخلي   ق دددددون يخدددددوافن أردددددا  ماكدددددل  الدقدددددلل األن دددددس الثا دددددع األ دددددلس  دددددننخ  هنو
ل دد  د الدقددلل د المدل لدد ت   دد   نددل كلندد  خالسددنن ع ّبحددا فددس  مونددلا  خالمدل
ال نعدددع السدددنن ع لردقدددلل  ددد  اا     دددن خ   دددن خ إلعدددا   لدددئ  كلنددد   نعدددع الدقدددلل 
السددننخ نسددععل  ًوا ددا ّعلأدد  ّردد  الممونددلا  م مدد  الخأُ ددل: م  السددنن ع  ددس الورددت 

  فدا ّخمدم  ال نعدع ت1خ نا بم دل ن الدقدلل السدننخ؛ م درو ل    ندلء   ناللدعتال خ  هوو 
السددددنن ع لمنعدددد  بمددددلهس  ددددل إال  خضددددلفن الونلصددددن الممونددددع الثا ددددع    اللاا ددددلا 
السدددنن ع  دددلءا   ددد  خفان م دددن  دددن لت فدددس   دددنعا خ وا فولواعدددل الدنافدددعت  بخدددا 

وددول السددنن  بددل ن  خا ددناا ا ن دد ت صددلب  الم ددنل الدد خ ّأصدد  أرددا يل ددا  ع
المنوععع  اااناهعع  خ قلل السننت  إنمدل أن د   ود   الونلصدن د  م لخودل اال خمدلل 
ال خ ّسخحو  أرا ا خا  ّواولّوت فس الن ن  الموللعع؛      مود   فدس ّق دس 
نس بم ل ن الدقدلل الرسدلنس    د    العلن    الوظععس  اللاللس فس السنن       وو

وفعاعددددع ّددددؤ    خعلأدددد  العددددلن     انسددددعل ومل لخح دددد   مبوددددلن اال ندددد    مددددع ا جددددع ّ
الخعسدددل اا دددلاأس لر دددعر الخو  نجدددع  المضدددل    ال اغعدددع  السدددعمعلهعع  فللق دددع خال 
ّخحدددددلن فقددددد  بمضدددددمونول  لكددددد  م ضدددددل  بللمدددددم   القنجقدددددع الخدددددس  قدددددلل  ودددددل الدددددد  

ع الخس ّقدلل       نل  نزا م معع خالمم ت لرملنة األن عع  فوو القنجقت2خالمضمو ت
                                                           

، والعلم الذي موضوعه البنى السردية هو علم السرد، ينظر: معجم 9ـ السردية العربية: عبد الله إبراهيم ـ  )1(
 . 09، وتحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين ـ 000ت األدبية الحديثة: سعيد علوش ـ المصطلحا

 . 46ـ بنية النص السردي، حميد لحمداني ـ  )2(
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 ودددل الق دددع المحمعدددع   دددو  عمدددو   دددل  دخدددلا  الدددنا خ  ددد    دددله   ب ددد  لكدددس ّقدددلل 
فللمددم   المضدددمو   مدددل م دد   نعدددع مخ  قدددلل  دددننخ م   ت1خالق ددع لرمدددن خ لدددات

من ددس   ال  ممدد  فحدددال  نددل  ال  نعدددع  المملنعددع  المد ددعع  السدددعمعلهعع    ددللت يدددخت 
ل ودددل  وصدددعول  ادددونا  لسدددلنعل  ظودددنا ّ عدددل  األ ددد  الخدددس ًل ددد  أر ودددل  ا دددخنلا إ

مُمللا األ رو عع  األناهعع فس  ا  منسل   نن ع  و نع  دخلا دل السدلان أردا  فدو 
  ق ل ع ّحقو م لافول اال خابللعع المناوة.

  ا ّخحن  اللاا ع الحللعع أرا  فو  د   الن جدع الخكل رعدع فدس  حل لدع فحدال 
  ال دددل  ددد  ا دددخععلء ادددلن س السدددنن المنعددد  الحمدددلهس ال دددوفس فدددس الو دددن العبل دددس

المومدد  : الرسددلنس  الددلاللس   الدد  لرد وصددعع الخددس يخددوفن أر وددل المددخ  الحمددلهس 
ال ددوفس  وصددعا  نعدد ا  من عددل  ّددوافنا فعددا أنلصددن االّ ددل   االاخمددلأس  العكددنخ 
  علًلا الثقلفع الون عدع الخدس يخمدل ا ف ودل األنيد   د  المعمدو     كد ل   دو ز دن 

ونلصدن العمللعدع الخأ  نجدع  الخدس  قدل ف ودل ن ا المخرقدس  ا دخابللا لردنال  رو    ال
ر  باعقع ّوفن أر ودل العد  الق  دس أندل الودنل؛   حواا   ومل  فس إ لا  النال  ّ 
فوو  قول أرا م ل    : خاأل   ااخملأس  الثدلنس امدللس    د    لصدعع ينعدنن  ودل 

اخمددلأس  دد  العمددللس  ضددن ل  القددال  دد   دد   مانددلس األنل   لددئ  كددل  ّم  دد  اال
 دد  المسددخح     كدد ل   دد  المسددخح   م   ينعددنن العمددللس بددللقال ّمل ددل  كمددل  دد  

  فددا  ممدد  القددو   ددثا   أرددا ت2خز ددن الموقددو  م  ينعددنن االاخمددلأس بددا  ج دد  فنددل ت
القال ال وفس م  الغل ع هعمن  أرا المم   بخا صلا المم  الخو  دنخ خ و دنا ت 

ع  أ عددع م  م ايعددع  نوددت  إ  الوددل  ااًنددلأس أن ددن  وددت فقدد  خا  ددل ت زل دد
 م دددلس فدددس القدددو  ال دددوفس  وصدددل األ  دددن  حل لدددع لضدددب  الدددا  خندددل س خالعكدددنة 
ال دددوفععت فدددس صدددعر  خنلهعدددع خم دددلل   من عدددع ُدددون  ًدددال  م بدددلا...ت    ال لمدددل 

  ابخلع ال وفس إلا ّسق ن ّعن خا ال وفعع فس   ا المخودلن  د  األُدمل  األن عدع
 كددل  اُخعددا بمددم   ابددل...  فمحل لددع ال ددوفس خاألنيدد ت  ددس فودد  ا خعددلا الددد  
اللاللس المنان ّوا ودا إلدا المخرقدس  د   دا  زع  د   اللاللدع فدس خمُدمل ت ام ردع  
 ددد ا اال خعدددلا  ددد  ضدددم  المخودددلن   مددددال يعمدددع م دددرو عع    ددد   قدددول األ دددرول 

م دددل أدددل الدقدددلل األن دددس صدددعغع   ت3خاألن دددس إال أردددا اال خعدددلا  الخوزجددد   االّسدددل 
                                                           

 .46ـ نفسه ـ  )1(
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من عع لنق  الواً  فو ا فوت  حدن  لن نجدع خزولدل ل ت الخدس ّنعدس  عودول خاالنومدلس 
االدست لرواًد  فدس المضدمو  األن دس  فددخزولل ل ت يودخت بدللنال  نعدع   خكل ردع  ُددما  

  إا  ت1خ  ضددمونل  بددللمعوول ال ن ددوخ  مددل اورددا  سددمس اّعل ددا  دددخال ن وجع الخكوجنعددعت
الومدد  األن ددس ين ددن إلعددا نقددل ل   دد   ن ددلا ا ددخععلء امعدد   حددلناا الددنال   واأثددا 
عرعلّا   ال يخحو  النلًل إلا أللت ااخمل  م  نعد  م  ّدلاج ...   ك ل  انومل لّا ّ 
ّأ عسل  أرا ال   ف   فحال الق ع ال وفعع ال ل م   سخوأ   عمد   د   الدن   

ّنوأوددل فددس األُددمل   ال ددعر  األ ددلل    لكونوددل  نجددع بعلن وددل الددلاللس فضددا  أدد  
ً  دد  الدد  نعددل بلاددع إلددا ّ ددنعو منمددلط الق ددع ال ددوفعع  لحضددوا ن ا  ن ددعع 
عس نا  لرعحال المنوعدس ال دل  م    لا لربلبثع الق ع ال وفعع لعس  نمقل   ابلا  ّ 
ّكو  الملنة الملا  ع أردا ًدلا  نل د   د  الدخا ل لكدس ّنضدا السد   لخمددعال 

 .  لهال النو 

 أنماط القصة الصوفية:

ّوفن المنع  الحملهس ال وفس أرا ّنو  فس الن جدع   فنعدع فدس القدنح  لد ل  
حر رددا أرددا  فددو المددنوي   اددلا ضددن اة م  ن ددنل  دد ا المنعدد  ّمو ددلا  للاا ددخا ّ 
المدخددلا   لددوال  دد ا الخ ددنعو الُخسدد  البحددا صددعع ااأمددلل الخددس ال ّخسددل    دد  

 نملز با     وا ل.الن ن الورمس المو و ال خ ّ
دددد  الددددنا خ   نددددلء أرددددا الدددد    ددددلا الق ددددع ال ددددوفعع  ؤ سددددع فددددس ضددددوء  ًو

ا  أرا نمق  :   صّو
د ً ددال ااّددس:  ددن خ  رسددل  البقدد  نعسددا أدد  نعسددا فوددو البقدد   الددنا خ  0

 وددل   م   ددن خ أدد  ُدد وخ البقدد   مددو  الددنا خ فعددا ُددل لا  أرددا بددلث م  
دددل    ضدددم  خالددد اّست ً دددال  مدددلاكل  فعدددا م   د دددنا  أددد   ضدددمونا  ّ 

دددل  إال منودددل ااا  خالكنا دددلات الخدددس مادددل منودددل أردددا كونودددل ّمدددم  فودددا   لًا
  لب  فننخ ااّس م   نقوال  أ  ا اا.

د ً ال  وضوأس: ً ال ين جول اا    عدلا  لمن جدا ّمل دل   فودو   دل  2
  جسنن  جسخدرال الحممع.

ا م  يدن   ت  لا لنل نم  آ ن    الق ال الدنا خ فعدا إ دل  د دن أد  نعسد 
                                                           

، وما بعدها، والنقد 55، البنيوية التكوينية والنقد األدبي: غولدمان وآخرون ـ 046ـ أثر اللسانيات ـ  )1(
 .60 ـ 45الروائي واأليديولوجيا، حميد لحمداني 
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لغ ددن  م   د ددن أدد  ا جددع ز ددن  لغ ددن   لحددلث  درقددا أددللت خالا أددست فددس 
األبددددال  الددددن    المنل دددددلا  ددددل كددددل   نودددددل  دددددال األبددددلاث الملضدددددعع 
لإلنسل  مل األبلاث المسخق رعع ااا السدمع الخن ؤجدع  د   دا  ا جخودل فدس 

ل دوفس  المنل لا   ن نا  لكونول ّمدغ  ب د ا   ومدل   د  المنعد  الحمدلهس ا
وفن ددل أرددا ّقنعددلا القددال األن ددس  م مدد  إضددلفخول نمقددل   للثددل   قخددنب     ّ

 لا ّسمعع.
د ً دددال ا دددخنالأس:   دددو ً دددال صدددوفس ّد ردددس  قدددول أردددا ا دددخنال   3

مبددلاث اددنا ّعلصدد رول فددس أددللت الددن    األبددال لمدددو   مفكددلا لوددل 
 .  ت1خّعسلاّول فس أللت الح 

وددع البحددا  أرددا  دد   األنمددلط الحملهعددع الثا ددع  ددخغق س نملااوددل الخق عاعددع ًا
 فددو  ددل يخعرددا فددس أ نلّوددل  يددخت فحددال الق ددع ال ددوفعع  نلهعددل    ن ددنا  لضدددل ع 
نوأدددا... اأخمدددل البحدددا أردددا أن دددن  المنعددد  الحمدددلهس ال دددوفس   دددوخا   ناهدددا ّ 
انخقلء النملاع األن عع المخم  ة الخس ّقنح العكن ال وفس م ال   دت امللودل فدس المدم  

 رول   األناء   د  ن   إزعدل  العلند  الكمدس الد خ  عمدلا إلعدا فدس الودوا ش  األ
المنفقع بمبلبا الن دللع الخدس ّمد ن إلدا  ادون ال دل نة فدس نملااودل الخدس لدت يخسد  
لربلبثدع اال خمدولن  ودل امعودل  أل  ّرد   زل دع يخود ا أردا  د   اللاا دع المخواضددوع 

 ا خععل  ل. 
 

 

                                                           
ـ المنامات والرؤى هي أحد المنافذ للتجربة الصوفية وطريقتها في الوصول  إلى ما ال يدركه الحس،  )1(

،  وهناك تقسيم آخر اقترحه د.فائز طه 211ـ  099ينظر: المعرفة الصوفية، ناجي حسين جودة ـ 
 . 65عمر وهو حكاية واقعية، وخارقة، وفنية موضوعية، ينظر: النثر الصوفي ـ 
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 المبحث األول
 االستهالل في القصص الصوفيبنية 

 
 

ّقددل  وضددوأع خاال ددخوا ت فددس الق ددع  أن ددنا  لددا ّددأ  ن  الدد خ يخددوز  أرددا 
 لااج : األ  : نعسس ا خابللس  أرا اأخبدلا القدال األن دس ا دللع خ ن جدل ت صدلناة 
ت ًلصلة خ سخق ا ت  ن جل  لا        س ماكدل  الن دللع األن عدع فمد   أ   ن   خاا  

  يخحدددخت الن دددن إلدددا من عدددع القدددال م  ُدددونجخا خ ددد   دددا  ماكدددل   ن دددوا االّ دددل
الن ددللعت   دد   كدد   دد  المن دد   المسددخق    ددعل   مددخن  ّقدد  الن ددللع أرددا  سددلفع 
 نددا  المسددلفع ّمددغ  آلعددلا ّحوجرعددع  دد  السددعل  إلددا المن ددرع فعمددل  دددال المن دد  

 . ت1خ أ جرعل تإ لا عل       المن رع إلا النال  أ ن السعل  فعمل  دال المسخق   ّ
وضحا الدقل ع ااّعع   ّ 

 
    ا    ا  ّ نز م معدع اال دخوا   ن ا  فدس العد ل   اال دخققلل الرد ي  

ا.   ملا ومل ّأ  نا  فس ااا المخرقس    عا   نااُا  اً 
المددددلاا الثددددلنس:  ن ددددوخ م ددددرو س  يخمثدددد  فددددس البوددددل ال ددددؤاخ الدددد خ يددددنوض بددددا 

إضلءة نالالا الق ع   ضل  نول   علًلّول   دل  دعأّس  د  مبدلاث اال خوا  فس 
  دددل  دددخكو  أرعدددا الوظدددلهل النهعسدددع فدددس الق دددع  كمدددل ي ددد   اال دددخوا  أن دددن 
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الخغر   فللق ع الخس أن ن ل  الحل س األ دلس  ز ندس ّ خدلئ ب ُدلاة لع عدع ز نعدع 
ر د  الدنال  ك ل  إاا كلن   ملنعع م  ُد عع. ألا    ا او  خا ن ت أمرعع ّح

 الق  س م  الحملهعع المق وصع  ال ل م  ّنقرو  سخو بع  ا ع مبولن  س: 
وردو أ ى الحكاية : مخ صرع األبلاث الخس ّل ا فس إ لا ز نس   ملنس  ل د ّ 

 بمد علا    نسي  عل  السلان ّل   فس ّحر   الوظلهل.
ا خ  جنددخي   ددس الومرعددع الخددس  قددول  وددل السددلان م  الحددلُس م  الددن ب ى السىىرد  

أنوددددل الددددنال الق  ددددس الممددددخم  أرددددا الرعددددظ خالدقددددللت الق  ددددس 
  الحمل ع. 

  ددو الونلصددن الرغوجددع الخددس  سددخومرول ج ى الخطىىاب القصصىىي أو صالىىن    
 .ت1خالسلان  وانا  بمليخا فس صر ول

فثمددع أاًددع ًلهمددع  دد   الحمل ددع الخددس ّسددنن ل ن ددل   الحمل ددع المن جددع  م   دد   
بدلط القدو  ت2خ لاا  الدقلل السننخ م  الحمل ع ل  قرو أرعا ا خ .     ندل كدل  اّا

خالحمدددست  ددددخ نجقع القدددو  م  الحمدددست ًضدددعع ّاز عدددع ضدددن اخ ّوافن دددل فدددس أمرعدددع 
ّحر   الق ع نقل ل   ال  عمل إننل  دنعل م   د   القضدعع الخاز عدع  دعمو  لودل األ دن 

اس  ناهو السدنن  آلعلّدا العلأ  فس ّواعا خ اولا ن نت السلان فس السنن ب   ّل
فدددس  بلبدددا الن دددللع القل ردددع  إا  كددد   ع ددد   ددد   علصددد  ال ندددلء الوعمردددس لرق دددع 
يدددوفن يعمدددع  نلهعدددع  ومدددع اامدددللس يعمدددع الومددد  األن دددس  ا دددخقناء ن ا  م معدددع كددد  

س مُرول فس فوت الوم  األن س بأُمرا.   ع   ّّؤ
الق  دددس    دددأّس  ع ددد  خاال دددخوا ت  ع دددا   ومدددل   ددد   علصددد  الدقدددلل

فكمل م  خالنول عت لول م معدع ّسدخأ ن بللرح دع الحل دمع الخدس ينعد  ف ودل ال دنا   د   
ال نعع الممرعع    الن     نعع الموضو  الخدس ّدنوم   دوا  السدعل  االاخمدلأس 

  مدددل ّحمردددا الدلّمدددع  ددد  أنلصدددن إ دددلاة ّد رعدددع  لرمخرقدددس  ت3خفعدددا  ددد  النددد  آ دددن
ح     خوع االُخمل   انعناع ا ح    الغل ع    ا فضا  أد  النول دلا ّ  ألز ع ّ 

المعخوبددع   ددس ّعددخا مفقددل   خعددلنا  لابخمددلالا  الخددل عت المخكددنا لر ددل نة خ ضددمو  
الق ددعت... كددل  لا ددخوا  م معددع  نعددننة  دد  نلبعددع ّأنيخددا.  ظععددع خاردد  انخبدددل  

                                                           
، ومدخل إلى 05ـ  04، عودة إلى خطاب الحكاية: جينيت ـ 41ـ ينظر: خطاب الحكاية: جينيت ـ  )1(

 .74ـ 73نظرية القصة ـ 
 . 322ـ ينظر: بالغة الخطاب وعلم النص: صالح فضل ـ  )2(
 . 443ـ ينظر: نظرية البنائية، صالح فضل ـ  )3(
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دددددل  إلدددددا الموضدددددو   فبضدددددعل  انخبل دددددا ّضدددددع   القدددددلائ م  السدددددل   م  الممدددددل ل ُ 
قر دددلا   دددل   لدددا بودددل ت1خالغل دددعت .   ددد  القدددال  فلال دددخوا   حمددد  خضدددمنل  ّلاجدعدددل  ّ 

دددل  مدددو  مًدددنل فدددس بدددلالا  دددل  إلدددا الم ددددلم   الددد   مأدددنا   ندددلء   نجقدددع ًدددو   ً 
   كث ددنة  ددس إُددلااا القددل لء ال از دد    النقددلن ت2خالمددعل س فددس القددو   فددس الومدد ت
ال    كدل  مُثدن اُدخغللوت أردا ًدوة الخدأ  ن  القو  ت3خالونل إلا اال خملل بلال خلاءاا

النعسددس الخددس ّددنوض  وددل اال خددلاءاا الع ددلة  لودد ا أددل ل خم ددل ع  دد   نقدد ت نالهدد  
    خدا  دل ّوادا الن دن ت4خال عل  ب ا ًل  خمبسدنوا اال خدلاءاا ف نودل نالهد  ال عدل ت

إلددددا الدددددنال األن دددددس أرددددا مندددددا  بدددددلة نسدددددعععع  خنابقددددع ّخنل ددددد  ف ودددددل الواًدددددلا  
لوضدوجع لخكددو  كددا   وبددلا   مددل بوضددا بوضددل   جددؤ   بوضددا إلددا بوددض... م مدد  ا

م  ندددلا  الاعمددددع الخددددس يددددنوض  وددددل اال دددخوا  فددددس اايدددد ا   الخرمددددعا بللقل دددد   دددد  
الوظددلهل  األبددلاث   نددلء  أرددا الدد    ددلا ضددن اة اُددخمل  اال ددخوا   دد  نلبعددع 

خول خ ددناء الكرمدددع     ن خددا اللا رعددع أرددا امردددع   ددل ن   قو ددلا؛  قددل فدددس  قددل 
ل رعدع إ دلاة الخأ جد   الخدلاأس؛ فدللنال  لدع  امدا   خناصدعع  قولودل اا   م   ال واة ً 

   ت5خ  دخكرت    نمدل  دو نسدعي يدّنب  بلل لا ددع اال دخوالعع بد دوط  مخدلة  مدل ن إل وددلت
 ددد   ندددل  كدددل  اال دددخوا    سدددبلاا   ومدددل  لخمددددعال  ناأدددع الدددنا خ م  األنيددد  فدددس 

ددععع بمعلصدد  الددنال  دد   ددا   ن خددا السددنن ع الخددس  قددل إنعددلز ا دد خوا  ًددوخ الُو
 نول فو  ال  دل   الممدل   المددو    موندلا م ل دل  ل نعدع مخ ندال  دننخ  فمد  
 ا  الخحن  الحن  المخمم  نا       المموندلا  م مد  إنعدلز ّمدم اا م درو عع 

 .ت6خ خقواة ّمم  بمعمرول فنعع الدقلل األن س بأُمرا
لخقوا الحلصد  فدس  نعدع اال دخوا  الق  دس فدس الو دن الحدليا  فدس إ  ا

 عدددل  الق دددع  الن ا دددع   ابدددلة  ددد  م دددت  دددملا العددد  الن اهدددس  الق  دددس الحدددليا 
ددل ال ينق ددو األ ددن نعسددا  بعودد  الخقددوا الولهدد  لخقنعددلا الكخلبددع الن اهعددع ا لحليثددع  ً 

ع الخددس ّددوا  الحددلث  دد  الق ددال الخنا ددس بسدد   ابخكل ددا إلددا االّاعللعددع  المددعلهع
وندا بللوظدلهل مُثدن  د  ّمددم    ُدس ّ د  إلدا ا دخدا  الحممدع  د  القدال  ّ 

                                                           
 . 22ـ االستهالل فن البدايات في النص األدبي ـ  )1(
 . 20ـ نفسه ـ  )2(
 . 21، عيار الشعر ـ ابن طباطبا ـ 025ـ  0ـ ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ ـ  )3(
 . 285ـ البديع في نقد الشعر: تح ـ محمد أحمد بدوي، وحامد عبد الحميد ـ  )4(
 . 30ـ االستهالل فن البدايات ـ  )5(
 . 30ـ ينظر: نفسه،  )6(
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لغددع  وبعدددع ااا ّقنعدددلا  لصدددع    ددد ا ال  ونددس م  الق دددع ال دددوفعع ً دددع بدددلث 
فقددد  إنمدددل  مدددخم  ن ل ودددل الوا دددس أردددا  ناأدددلة خُعتعدددعت اا  دددل  بمقدددلاا  ناأدددلة 

عدوت  الددخ لاات أاًدع  اون دع  خكل ردع ال خ لاات يوصد  لرمخرقدس  فللواًدع  د   خالك
ّ وددن خالمددلنةت إال فددس خُددم ت  ودد    دخددلا  األنيدد  لوددل أمددا   ودد ا الخكل دد  فدد   
ول   خم  ا  فس  نعع الق ع ال دوفعع ناال  أردا الوظععدع الخدس  ابخا  خاال خوا ت  ًو
ددناا ّن دد  أمددل  ددعمو   كعددو  مددو   يددنوض  وددل فددس أمرعددع السددنن فوددو  حمدد   ُؤ
ناا م ن  يلا   نول القدلائ كعتعدع  ندلء الدنال؛ فلُدخغل   نا   النال نعسا    ُؤ
ددناا  منحددا يعمددع ن ددعع  ناللعددع  ومددع  عورددا اكنددل  ال  اال ددخوا  أرددا  دد   المُؤ
 مم  اال خغنلء أ   ظععخا المؤناة فس اسدل الدنال الق  دس  لود ا كلند  خالعقدنة 

النققددع الخددس ّأ ددن أنددل القددلائ  األ لددا بددللقب  ّنقددوخ أرددا م معددع ك  ددنة   دد    ددس
د   ت1خّعقل  إلدا األ دلت بحمدت  دل ّدوبس بدا المقل دع اال دخوالعع م  إ قدلا لمركدع ا لخًو

  الحلس  د القل      األبلاث. 
 اال دددخوا   دددّنب  اّابل دددل    عقدددل  بمموندددلا ال نعدددع السدددنن ع  األ دددن  لرق دددع  

الدنال  ملنعدع  اميد  ّعدو     لصع أن نخ ال  ل   الممل    لو ا ف   كلن   نعدع
الممددل  أرددا ال  ددل  فددس اال ددخوا     اا كلندد  ز لنعددع  اميدد  ّعددو  ال  ددل  أرددا 

 ّوافقل     ا خناّعععع القال   وض  النا خ  المن خ لا.  ت2خالممل  فعا
 جددوفن اال ددخوا  فضددلءا   خلبددل  لخمددم   المددعنة الخأ جرعددع الخددس  وددل ل خبددلاات 

فدد اا  ددل كددل   ت3خنا دد  الددنال  المواددل الحرددو  لوددل م ضددل  الون ددن الدددللو ل  ددئرع 
اال دددخوا   خقندددل  اكعدددل   وبعدددل   م مددد  م   قدددون إلدددا ُدددعنة  دددنن الق دددع الخدددس ّث دددن 
درو الخموجو  الغموء ً   برول  فم  يدخق  اال خدلاء؛  الحمل ع بموا ول األ ئرع  ّ 

بللعل  أددللس الكعددلءة  حسدد  الموللعددع  اال خخددلل  ف ودد ا  درددو اال ددخوا  أن ددنا  ا ددخا
ف خمدلا  المؤلدل    ت4خ   و خإ لا ال زنا أنا  يدن ت أمرعدع الن ا دع  الخرقدس  ودل ت

ردد    جددع الومدد  األصدد  ؛ الدد خ   دد  بددللنال الم ددل   المخرقددس فددس  رددو الددنال ّ 
الخدس ّخندو  ف ودل  ت5خأ ن  سخوجلا السعم ولواعل  ااُلااا...  اا قوندلا  دت الن دوز

خكمل    ّ  با الواًع      اللا   المللو  افخناضعع ّأ جرعع  عخوبع.اللاللع ّ 
                                                           

 . 31، وينظر: بناء الرواية: سيزا قاسم ـ 65ـ فن كتابة الرواية ـ  )1(
 . 024ـ ينظر: العنوان وسيميوطيقيا االتصال ـ  )2(
 .017ـ  016ـ ينظر: البنيوية وعلم اإلشارة: تر. مجيد الماشطة ـ  )3(
 .096ـ السردية العربية ـ  )4(
 .41، وينظر: العنوان وسيميوطيقا االتصال ـ 544ـ نظرية البنائية ـ  )5(
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 فدددس ن وصدددنل الون عدددع الخنا عدددع   وندددا بلال دددخوا  م  صدددلا الحمل دددع الددد خ 
 قل د  اا  فددس القددال الحدليا خالونددوا ت فددس الددنال الق  دس  فللبحددا فددس كعتعددع 

 ل  حمد   د   ان ثلًا ً   م  بول إنعلز الوم   أن ن اا علز  الكثلفع فعا   قلاا
إُددلاة إلددا مبددلاث الق ددع  سددخو   ازخددا األ ددرو عع...  م ددوا م ددن   مددخم  أر وددل 
الوندددوا   ّوقدددس صدددواة ارعدددع أددد  ن ا الوندددوا  فدددس ّأن دددع  ظععخدددا أردددا المنح ددد   
دددددن  ددددناا  ومددددع  ددددس المُؤ ددددخحمت  دددددخالونوا ت  ا دددددع  ُؤ الددددلاللس  اال ددددخابللس   ّ 

ضا  أ  الاعمدع السدعليعع الخدس  مثرودل الوندوا  ت فت1خخاأليليولواس  العمللس  اللاللس
 فا  مم  ب فا م  ف را أ  النال بخمل .

 د   نددل   ددنزا م معدع ناا ددع اال ددخوا  فددس الق دال ال ددوفس  انقاًددل   دد  
الاعمع الخس  مثرول فس  عم  الحلث الق  س فس السدنن   د هلاس اال دخوا   ندل 

ععول إلددا  ا دددع منمددلط: الددد اّس أرددا  فددو منمدددلط الق ددع ال دددوفعع الخددس  دد و ّ دددن
  الموضوأس  اال خنالأس. 

 ـ االستهالل في القصص الصوفي الذاتي: 0

ّخعرا يعمع اال خوا  فدس  د ا الدنم   د  الق دال ال دوفس الد خ ين ندس أردا 
بمل ع بلث م  مبلاث لرنا خ أ  نعسا  م   نقوال  أ  ُ و ا  مد  ام  م   دم  م  

امرع    ال عر  عقل المبحا أرا ّق س منواأول م  ن أنا    ً    عل ... فس 
    ا  الن و   فحال زليخول اللاللعع فدس ّقدوا الحدلث الق  دس  د   دا  
س ا ددخابللس  دد  لددل   ا جددع  ددعليعع  ددت  ددل  ممدد  م  ّؤ سددا  دد   اللاللددع  دد  بوددل ّدد ً 
 خرقددس الق ددع  ددلءا  مُدد ن إلددا باعقددع  نوععددع ّع ددل م  مخ ا ددخنخلع أرمددس  وضددوأس 

ل أرا  قلاا خُممست ّوزأ  أرعا ّر  ال دل نة لكدس   دا م   قردو ل ل  نة  ل يخًو
عرعلّودددل الابقدددع   وندددا الددد  م  الن نجدددع ال  أر ودددل خن نجدددعت لودددل  واأثودددل السدددلبقع  ّ 

 ّكو  ن نجع إال إاا ا خنلا إلا ظوا ن  خكناة.
 اال خدلا لا      ن   إزعل  اال خثنلءاا  ملا إل ودل فدس  ودنء الحدليا 

نوأددا  ا ددخعل خا لددوأس الرح ددع اا لا عددع   ددعلًلّول المددؤ نة  أدد   بنجددع الخددألعو ّ 
فمددد  ز دددن الموضدددوأس م  ندددلأس يعدددلل نمدددواع لسدددلنس  حسدددول ال دددعر  العبدددلااا 
ينبغدددس ّدددوافن  فدددس المنعددد  األن دددس  فوددد ا ن دددن  ععدددلاخ يخقدددل   ّمل دددل   ددد  الن جدددع 

                                                           
، ينظر: 58ـ ص  90ـ العنوان في النص القصصي: محمود عبد الوهاب، آفاق عربية، مايس السنة  )1(

 .0992لسنة  22ألف ليلة وليلة بالغة السمع: مالك المطلبي، مجلة التراث الشعبي، 
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 ول الن عع المقن بع.الوصتعع لرعو  األن س الخس ّمخو الن نجع    ّعرعلّ
 دد  ال ددوو لا الخددس ّوااددا البلبددا فددس  دد ا الرددو   دد  الق ددال  ددس  سددألع 
خالن ا عت الحلث الق  س نقدا  أد  خالسدلانت األ     كرمدل كثدنا برقدلا الن ا دع  
مدددلل الحددلث؛ فلنخقدددل  ا ا ددع أ دددن مز ددل   و ندددع   ّضددول الثقدددع فددس صدددحع النقدد  ّ 

فع  االنخمدلء  األ دا    عود  المومدع أسد نة  مُدل   خبلين   فس المملال  الثقل
م لل البلبا ب    قلال ن ل  إ لا عل  ّمول صدحخا ُدمو    د اأت كث دنة ًدل  مدو  
العلأدد  ف وددل  حبددل  ّنقرددو خّغ  ناّددات لرددنال األصدد   دد   نقرددو خأدد   النضددل...ت  

دنجبل .  فو ا لع  مً  ّموجول  ّ 
نخوددس أرددا يددليول المنبرددع  بخددا ّ دد  الن ا ددع إلددا آ ددن برقددع  ددلانة ب ددا ّ

المعلهعع لرق ع لخسخقن فس ُم  كخدل س  لدا  دمع الث دوا  د   ندل  نعدل م  الق دع 
د   الخس  صر  إل نل  إنمل  صدر  خ قدن ءةت  د  لدل  مُددل    واًدل  مز دل  نخًو
مادددناء بوددددض الخغ دددناا أرددددا  ظدددلهل القددددال  م  ُدوصدددا   نمدددد  الحدددواا   نددددل 

  خ اودع ن دنت انخقرد  إلعدا بمحخوا دل السدننخ  ملاس النا خ أمرعدع السدنن  د   دا
 .ت1خ ت ي ثول  ق وأع بمعسما الدل   المعخنء فعا منا برقع نلًرع ال فلأرع

 ندل  نودل خ ددلانت الق دع  دو خالمؤلددلت م  النلًد    أرعدا  ددعمو  الكدال أرددا 
 ازددددددع القددددددال  مددددددو ل  بددددددللخحعظ لغعددددددلل صددددددواة المؤلددددددل األ   م  أرددددددا األًدددددد  

 خ  يوددددت  دددد   العقددددنة  دددد  البحددددا اُخمددددل  الواًددددع النابقددددع الخددددس ضددددبل  خول..  الدددد
اصقنوول اكلء السلان فس ّمم    نعع اال خوا  بمل يخاءل  د  ّقدوا الحدلث فدس 

 نول ع الق ع.

 ـ صيغ االستهالل: 2

ّعرددد   لهعدددع  ددد  ال دددعر اال دددخوالعع المهنو عدددع أددد   أدددس السدددلان م  الدددنا خ د 
رعددع السددنن د باعمددع امرددع اال ددخوا  األ لددا فددس  دد خت ّمدددال   جددع اال ندد   فددس أم

ّكثعددو الحددلث القددلنل  اايدد ا  بددا  األ ددن الدد خ يددؤنخ إلددا خاًخ ددلنت فددس المعددنناا 
ددد  الكرمدددع   ناللخودددل المؤن دددع لرغدددنء  الددد خ ال دددل  م   سدددخنل إلدددا خا خعدددلات  ا   لًو

                                                           
ما واجهته الصوفية من صراعات يجعل مسألة  ـ هذه المسألة يجب النظر إليها بأناة، مستوعبين )1(

الحفاظ على النص األصل أمرًا ليس باليسير تحققه، فضاًل عن توخيهم التقية في عدم التصريح 
ً وخشية. وهذه القصة أفاضت فيها مصادر التصوف المهمة ينظر منها: الصلة بين التصوف  احترازا

، في علم 863ـ  0ة تصوف: مقدمة ابن خلدون، ،  ماد9والتشيع ودائرة المعارف اإلسالمية ـ مج 
 التصوف. 
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المق ددون   دد   دد   ال ددعر الخددس ّكددلن ّمددع  فددس الق ددال ال ددوفس  نمقددا الدد اّس 
 المحمدددس أدددد  الددد اا خصددددعغع اا دددنلنت  م  الونونددددع؛ الخدددس ّمددددنا الدددنال المددددن خ 

  النا خ   جخ  :
: يعمدع الحدلث المدن خ ّكخسد    دلاً خول بد   ّودن  العودع المنقولدع األولى 

أنول ّ  كن بلال ت  ال  نل   أردا خم لندعت السدلان الد خ نقد  الق دع 
 بلا  المن جدلا أ  خالنا خت فعقخنل   ل   نم  الق ع     نم  األ

  األبلنيا الخس  وخ ن ف ول الخو و  اا نلن   رسرع الن اة.
: إ  السددددلان بدددد     ددددنح بم ددددلنا   إنمددددل  وردددد  أدددد  خ ددددناءةت ز ددددن الثانيىىىىة

  خحققع      ضمو  الق ع  م   ملا مبقللول م  م رول السنن. 
ا أرددا الددنزت  دد  الدد   ف ننددل نقددلال القددال ال ددوفس الدد خ  دد   ميددلينل  ب ددوّا

 الخألعتعع الممخو ع  اصع   ال  قنن  .
    ا   ل ّت اال ا  أرعا      ل  القال ال وفس  ّ د   ُد و  صدعغع 
خًل  فا ...ت  ا ا ع أ  ُددال يد كن بلال دت  فدس الغللد  ّكدو   د   المد دعع 
 ون فع ضدم  إ دلا القلهعدع م  الد ان اا دا عع   كرمدل كلند  المد دعع  ون فدع 

لدرو  ال دداح  الورددت  المن لددع الحسددنع... كددل  الدد  منأددا ل ددل    مددوونا  لوددل بددل
كددددددلن ّوازجوددددددل صددددددعغع خ ددددددمو ت م  اكددددددن بوددددددض  ت2خم  خبددددددل نست ت1خ الن ا ددددددع  ّ 

   فسنن الن ا ع يخت بول  ملأول  بلُنة    اا جودل  أد   نجدو   دله  ت3خخصحل نلت
دددو س اللًدددع   ددد   ددد  األصدددحلل الددد ي   دددمووا أددد  آ دددنج   لوددد   ددد ا الخو  دددو ّ 

  لنا الن ا ع   ول  حل لع لخأ ع  ا جع مُثن اصلنع ّعدل  العد  الق  دس  كدس 
دددلا العدددنان  بودددل م  ا دددخأ ن خالمدددونت بل خعدددلز  ددد   ال  مدددو  فددد  ّسدددرعع ّ  اعدددع مً 
المناّدد  ال يلانعددا فدد  آ ددن فددس ااهقددع الون ددس  ا خعددلا  فقددن  الق ددع  و ددله  ّددل عت 

م  الخدنجدددو م  الوضددد  أددد  القدددال الثقدددع فدددس  ضدددل  نول  وندددس نعدددس االأخبل عدددع 
ال ددوفس  فللحمل ددلا خاندددل  دد  اندددون الرددات كمددل  صدددعول العن ددل ّخقدددو   وددل ًردددول 
نلًرول الورملء ل ثول إلا ّا  ّوت ّودليوت إلدا  ودللت القنجدو فدس النبردع  المنجلي   ّ 

 ال وفعع الملًع  فررحمل ع يعمع  فلهلة  بلاع. 
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م   قلل أردا م دلس ن دلل  خكل د  ّدو ا فعدا  ان نلء     الغلهعع المع لة  ال ل 
دد   ا خمددعل  النخددلهي  دد   الخًن عخددعا  ركخددا ال  نعددع فددس الخًو بعددلزة ا خمددلل السددل    ّ 
 دد   ددا  المقددل لا   دد ا   خغلنددل فددس  دد ا المبحددا  ن ددنة فددس األ ثرددع الخق عاعدددع 

 ّخوضا     اللاللع:
ما ودددددع  ددددد  أددددد  م دددددس ي جدددددل البسدددددقل س  ًدددددل : خُنددددد  اللسدددددل  يو دددددل   أندددددلخ 

فقدل   ت1خال للح    فأّا بقلس فعدا أسد     اا فعدا ُدون  فوهضد ل  د   ميدلينل....ت.
ُد   دنوت ًدوال  ف ودل بخددا انخودا األ دن إلدا البسددقل س فأبسد  فدس الوصدل. ا خددلاء 
الحمل ع أ  ال اا مانفول بعمرع خ أنلخ ما وع  د  ال دللح  ت صدلا  ودل الحمل دع 

 ظععدع  دا  السدنن إال   دس إ بدلا خاأل ددخلا عت  مأا دل  لمدل  د نوض بدا  دؤالء  د 
لربسددددقل س فددددس المونفددددع  اُخنددددل  الن ددددوز  الورددددت بللبددددل     فددددس ً ددددال األبددددوا  
 المقل ددلا إنددا خًددل بمددس م  اا النددو  الم ددنخ بوددا إنسددلنل   دد  مصددحلبا إلددا م ددس 

 دخ ة       العمردع اال دخوالعع ّهمدون ضدمنل  بأت2خ ي جل ل نق  لا صعع م س ي جل....ت
البسقل س فس القنجقع ال وفعع   ا  النو   وخن    ل  ف وفدل أرعدا  د  ينقد  إلعدا 
صعخا    عل  الحمل ع يث   ال   فحد     د  الموفدل  جسدأ  أد  ناا البسدقل س  
ف ددل   أرعددا  جقددو  لددا م ددو ي جددل:  ددل ّنجددل؟... فقددل : ماجددل مبددل ي جددل   فقددل :  دد  م ددو 

عد  اااودل  ي جل؟ منل فس  ر  م دس ي جدل...فدن  ع الناد    دو ظدل  بدأ س ي جدل ُدنا   ً 
إلدددا اخ الندددو  لعد دددن األ  دددن بمدددل ُدددول ف بمدددس ا  الندددو   جقدددو : خم دددس م دددو ي جدددل 
ا د  فددس الد ا     إلددا الرددات   ق دل منددا ن د  فددس بددل  خالحضدوات  فخقددل العمرددع 

قدوا   صدعلزخا زليخدا  فوادو  ن اال خوالعع أن نا   نلهعدل   سدوت فدس ّنمعدع الحدلث ّ 
ُد عع  و نع فدس العمردع اال دخوالعع يدوبس بدأ  لود   المد دعع ن اا  فدس ّمدم   
الحددلث الددنهع  لرق ددع  كمددل فددس ً ددع خالعن ددل  المدد رست بدد   خُددل  العن ددل ًلأددلا  

  فددل   المدد رس فومدد  ا ددنمة العن ددل بددللنووء لخسددخخن  فقددل  لوددل ت3خ  أنددل  ا نمّددات
ن خالمدددنمةت  ندددل نل ددد  أردددا ن ا  ودددت العن دددل خال   دددن لرمددد رس أنددد  فلًودددلخت  فددد ك

دددع أندددل المددد رس  مال   دددس بدددل    دددخكو   دددس  ا دددقخا لكمدددل بللدددع صدددوفعع  خعًو
كمددد  ا  جدددع   المدددنمة  ندددل فدددس كونودددل  خالغ بدددعت ز  خدددا أددد  أدددللت الحددد    المدددنمة  ّ 
أن ددددن العمددددل    الحعددددلة  اا ددددلاة  بدددد  البقددددلء  ن مو ددددع الواددددون البمددددنخ؛ فوددددس 
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لة الددلنعل القوجددع الخددأ  ن فددس الددنع  البمددنجع  أرددا الددنزت  ح دد  لمعمدد   وددلنس الحعدد
   ال  ّقو  الحمل ع فرت ي    مرمع خالعن دلت بخدا بمدا المد رس  فرمدل م د  المد رس 

 بللبملء  ًل  خالعن لت ال نمّا: ا خخنخ فقل مفل     ز  خات. 
خعردددا يعمدددع اال دددخوا    ملنخدددا  فدددس ً دددال خالكنا دددلات ال دددوفعع الخدددس   ّ

ددل  لروددلنة  مددخما  أرددا أن ددن المعلاددأة  الخددس ّنخوددس فددس الغللدد  ّومدد  بددل  ل   لًا
ب دل ع خالواًدلت خأردا الكنا دعت  الناهدس لحدل ول   دو ااّدا الدنا خ لندل أنودل... بدأ  
ددع فكددن  دخلو  الق ددع  وصددل  غددن  فددس الضددوع  الوددوا   اال ددخكلنع ل نعددس مخ بلًا ّهسو

 اا بدا فدس نول دع الق دع  قرد   د ا ّخولل فس مفو ًّو  المخرقس فس بل ث الومد     
دد   جومدد  بللددع ضددل ع ّمل ددل  ّمدددال فددس صددواة د خالكنا ددعت الخددس يو وددل الرددا  الخًو
ّوللا لبوض م لعلها  خًل  صلب  الرم    دمو  م  الحسد  الب دنخ ابمدا الردا  

بودددل  ددد ا الوصدددل  ت1خ قدددو : كدددل  بو دددلا   ااددد  م دددون فق دددن   دددأ خ الدنابدددلا...ت
ددد  مخ ُدددسء أدددلا م   ددد ا الخمو دددلخ الددد خ بمدددم     عودددس ّخوعدددأ ا نعدددع المخرقدددس لخًو

النادد  األ ددون العق ددن آ   الدنابددلا  ممدد  م   عردد  أرددا ماء  دد  ا دد     ... 
ود  أ ندا أردس  ّبسدت    جسخكم  الن ا دع فعقدو : فحمرد   ودس ُد ئل    ر خدا  فرمدل ً 

 ود   فنل لخدا   مُلا   ل  إلا األاء  فنمي  كرول اهبل  يرم    ت ًل  لس:  لا  دل
  ل كل   وس    ن    نا فوللنس م ن .

فخ دددلين الق دددع  وصدددل المد دددعع النهعسدددع ف ودددل  ردددو   وددد    ددد  النودددوا 
دد   ف ددل نة خًردد   دد  لرمخرقددس لكددس ّكددو  المعلاددأة مُ ددن   ال ددل ع مً   درددو مفددو ًّو
الخًو ت   ينان الضل فدس اال دخوا   اال خخدلل  دمع م درو عع اّبوودل األنيد  ال دوفس 

 ُس  ضدت    فو  الكنا ع  جعورا م نا  فلهقل  لرخ وا م  المنقو م  المألو . 
 جسددددخثمن  نددددل  األنيدددد  ال ددددوفس  ناععددددلا المخرقددددس  وصددددعول  نل ددددل  لخول ددددل 
ُدددددعناا الدددددنال الخدددددس  دددددس بمثلبدددددع  دددددعل   مدددددخن   ددددد   األنيددددد   المخرقدددددس    ددددد   

 األ ايعدع الخدس لودل   المناععلا ّخعسل فس الونلصن الثقلفعدع  اللينعدع  االاخمل عدع
  فدددددس خمنل الكنا دددددلات نرحدددددظ  ددددد   خالمغلزلدددددعت ت2خ دددددمع ّلا لعدددددع فدددددس  عخمددددد   دددددل

ددد ت   لمناععددلا المخرقدددس   ابددلا   ددد  م ددلل   الوصدددو  إلددا  دددل نأونددل   ددددخًر  الخًو
 ددنوان  ثددلال  أرددا الدد   ً دد  خبمددس أدد  إ ددناهعت اااددنخ  ًددل : اددلءنس خيوددونخت 
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ل ّح  ااادن...تيخقلضا أرس فس ني  كل  لا     . ف دلم ت1خمنل ًلأل أنل ااّو  مً 
ولا  س مبول  دل ّكدو  أد  يدعت النبمدع   د  بلاة خالءنس يوونخت لعدرو  نل ل  لخًو
دددع القرددد ... فللناددد  يودددونخ   ال ودددون  ون فدددو    الخودددل ل  الخكلفددد   المسدددلألة  ًا

المنددلخ المناوددس  ددد الن ل     ددت القددول األُددل أددلا ة لرمسددرم  ... فبوددل م  ّدرددو  دد ا 
فدددس ا ددد  المخرقدددس  عدددسء فوددد  خالكنا دددعت لعمسدددن  ددد ا المندددلخ خالموزددد  فدددس  لنيخدددا 
 نن وجخا  بس خات إلدا  ندلخ آ دن  عود  فعدا ال ودونخ إنسدلنل  بلبثدل  أد  الحاعقدع... 
الحاعقددع الخددس  سددخول لرخدرددس أدد  نينددا  انخملءاّددا ألاروددل  دد ا فضددا  أدد  ا  جددع  ددل 

ناععدع نينعدع ال دت الن دس خ ت الد خ ملقدس فدس الندلا فكلند   حمرا ا دت إ دناهعت  د   
 ددددننا    ددددا ل  أرعددددا بدددد ا  الرددددا. إاا  ددددس  ثردددد  م ل ددددا ُل  ددددع ارعددددع...  لكددددس 
نسخوضدددا  ددد ا الخقدددوا الدددلاللس فدددس  ظدددلهل الق دددع نكمددد   دددل ادددن  ف ودددل: خفقدددل  

ندد   ال وددونخ:  ددل إ ددناهعت مانددس آ ددع م ددرت أر وددل  فقردد  لددا: ّعودد ؟ ًددل :نوت  فقردد : ا
 و دد   فندد   فرععخددا  لععدد  أرددا  و ددا  ددو س فقنبخددا فددس النددلا   ددت ن ردد  ااّددو  
 م نا  الثول        النلا    نا     البلل اا دن .. فد اا  عدل س بحللودل لدت 
    ول ُسء    علبا فدس   دقول صدلاا بناًدع.. فأ درت ال ودونخ...ت. فد رحظ  د  

ع ًددل ما ددس لوددل م ددلس ّمو ددلخ  دد ا اال ددخوناء  م  امعدد   حددل ا الددنال اللاللعدد
 مثددل  ددو العمرددع اال ددخوالعع    قددلاا  أددس األنيدد  بأ معددع اال ددخوا    ظععخددا 

 فس  عل  الوم  األن س   جمو  ال   اعلس اونة الوم   من  خا. 

 ـ االستهالل في القصص الصوفي الموضوعي:  3

ّ دددل  فدددس  ددد ا الدددنم   ددد  الق دددال ال دددوفس  الحمل دددع أددد   غ ددد  ضدددلا ع 
لا ددا فددس أمددو الدد    البو ددل.  دد   نددل  اُخسدد    دد   الق ددال يعمخوددل الحممعددع مب

 م   ا  ا دخملان ل يعمخودل  ادل ا ل  د    جدع خالقدللت ف ودل   لرقدلل ناللدع ُدمولعع 
 ّعنجل ع فضا  أ  اللاللع ال  نعع. 

ل بما...ت  م  خ حمدا م ...ت  فدللنا خ  ندل   ّخ لا     الق ال  بلاة خً 
ّمل ددددل   فخخحددددل ُد ددددعع الددددنا خ   السددددلان بعودددد   عوولعددددع السددددلان  عددددلا  لمن جددددع 

األص    جمخعس النا خ م   مو  الو ع  النلً     أدلل ّعنجدل   د  اا دلا ؛ لكدو  
النا خ  نل ز ن  رخ ل بأ لنع نق  ّعن ع بل   فوا  د كمدل  دس الحدل  فدس الق دال 

الخحدددن  أردددا ماء  الددد اّس السدددل و اكدددن  د فمعدددل  الحنجدددع  مدددو  م  ددد      ملنعدددع
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النال ّكو   عخوبع   د   ندل  ال نعدل ك  دن أنل دع بلا دنلن  الونوندع  اكدن  رسدرع 
دددا أندددا  ددد  بممدددع بللغدددع م  أ دددع  ا اهعدددع إنمدددل  ندددل ّخنكددد  يعمدددع الدددنال فعمدددل يخُن
بم ددددلة   ونددددا الدددد  م  يعمددددع الددددنال لعسدددد  فددددس خالددددنالت...  دددد  فددددس خ ددددل  ااء 

 السل   م  القلائ. النالت... بلأخبلا الول  الخق رس    لل 
 ال نودددلل فدددس  ددد ا الضدددنل  الددد خ  مدددخم  أردددا ً دددال الدددوأظ أردددا لسدددل  
المردددو  الغدددل نج   أردددا ملسدددنع الح واندددلا  ً  دددال ااا  دددلب  فرسدددعس ّمددد ن إلدددا 
مول خا بخا ا خوأ   عم  ّعك دن اانسدل  بدللاعت الثل خدع  ّقوا  عوول الخ و  ُ 

وعددددأة األاددددواء لرواددددون البمددددنخ... ا ددددخثملاا  ل نعددددع اال ددددخوا   السددددننخ فددددس  رددددو ّ 
الن اهعددددع لخمددددم   بددددلث الق ددددع  زليخوددددل ف خعرددددا أن ددددن المددددل  اا ددددلاة فددددس  دددد   
الق ال  دخ علّعات ام  ا خوالعع ّمد ن إلدا امردع مزدناء  دنن ع   ن دعع  كمدل 
ددل بمددس م  بوددض  رددو    حددلث فددس ً ددع المردد  المسددرت  ا نددا الخددس  قرووددل: خً 

    سددرمل  ًلمبضددن  لددلا  لددا ًددل كددل  م ددا  لرمردد  بوددل ..تالونددل لمددل نندد   فلّددا   كددل
دددع الدددنا خ لمن جدددا  دددت لودددل  ددد    دددله  ت1خ   ف دددلا بعبدددلاة خبمدددست إأاندددل  أددد   علًا

 الخأ  ن الخس  نول: 
 د خ ر ت     رل بو ل  س الونل  رل األ ل  ن  العنو   األاواء الدنافعع. 0
ددد   فلّدددات المحضدددن  ندددل  حضدددن  صدددعع    ا 2 صدددع ّعن دددع انخوددد   د خً 

لُ   ّعن ع اليلة.  ّ 
 د خُل   سرمل ت  ونس  عل  لمناععع المر  األ ايعع  االنخملهعع. 3

فدا ُد ئل   د   عل دع  ل أرمما ُ ئل     الحممع  أنم  ت يوصس بومن  صل ل  خً 
المردد ت  إا   مددع ّوعددأة  ددلبقع   ددت يهننفوددل بومددن   ددل  ّنعدد  لرددلنعل   أمددن م ددن  

ا  ودل المرد   السدرقل    دت ّوادا إلدا أرمدلء  مركخدا  م لدا العضد    را الرا ّودلل
ددد   ن دددحوت  م صدددل ت   دددت لحقخدددا  دددمنة المدددوا   المدددن  ف ودددل  م ددد  المندددلز   الّن

  اأخق  لسلنا   ب   أرعا م   الممركع.
دخددخت الق ددع بقددو  الددنا خ: خ ددت ًضددا الرددا فددعم  بوددل  بمددل مببددا  ّ  ددنف    ّ

 .ت2خ  وت األبوا ت
لخ ددلين م  امرددع اال ددخوا   بسددعل  الق ددع   خل وددل  لعسدد  أاًددع فواًددع ا
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دو   ظععع م  بلث  عسدل م دا  المرد   إنمدل  دس أاًدع لسدلنعع خالن دلهات  لدت ّّن
بددع الخعسددل الددوظععس الدد خ خ مدد نت إلددا المضددمو  األ اًددس فورعددل    لددع   إلددا  ّن

 اًس.  مخعس بللن ا  الوصعع الخس ّمث  البول الخعنجلخ لرعو  األ 
  ا ددخثملاا  اكعددل  ل نعددع اال ددخوا  ت1خ   نمددل نعددل فددس ً ددع خال وددونخ المعو ددست

 لخحق و  لف  :
 األ  : إا ل  الن ا ع     ا  ّغ    النا خ بعبلاة خ ل الء فس الد نت...

الثدلنس: ّمدددعال  عمددع الق دع    حددوا الحددلث الددنهع  فدس الق ددع  فددس كددو  
ق لّ   بمل ّحما     يدعت  م دا   ا  النار    و ا  ا  لدا  الو

 مأددددنا   م رخوددددل   عوددددع كدددد   دددد        عوددددع  خم   عددددا  م اًوددددت  
فعدددلءا امردددع ا دددخوا  أردددا النحدددو ااّدددس: خ دددل ادددلء فدددس الد دددن  م  
اار   اصقحبل فس بوض األ علا  مبل مل  عو س  د  م د  كن دل   
 اا دددن يودددونخ  ددد  م ددد  مصدددعول ...ت  لدددعورت  ددد   دددعل  الق ددددع م  
الخ ددددلين  قددددول  قددددلل خالونددددوا ت فرددددو ُددددئنل أنونددددع  دددد   الق ددددع  لكددددل  
الونددوا : ً ددع خالمعو ددس  ال وددونخت؛  الدد  أل   حددوا صددنا  الق ددع 
ًددلهت أرددا  سددخو   أددس لكددا البقردد   فكدد   ثدد    هبددا خم   ددل صددلا 
فل  فس ما ل  الندلس أل دع  د  م ايعدع المعو دس م  ال ودونخت لكدس  أهنو

 ّعو  الل لنع المعو عع خالوهنو  المعو ست.ّ   فس النول ع إلا 
 ا مل كل  المؤلدل  عو دعل  لد ل   للد  كعدع ال دنا  صدول المعو دس د أردا 
ح رنل نول ع الق ع إلا ُسء آ دن يخعسدل فدس خأمدوت إ مدل  المعو دس  ال وون ع  ّ 
دددا أردددا االًخ دددل   مددد  ظرمدددا   فدددس  ددد ا بودددض  بقدددلاة الددددللو أددد   اددد    قلّا

 دددد  ً دددد  خ اضدددد ت الق ددددع  لددددع  اا جوددددل خم ددددوا  ال ددددعلءت   المغللقددددع المحسددددو ع
فللمعو عع  ت أ لة النلا   ال يؤ نو  ب لا لدا  د   المواصدعلا الخدس ا ددول القدنآ  
الكددنجت  الن دددللع المحمل ددع السدددمحلء  يخضددا  ددد  الدد  م  خ اضددد ت الق ددع فلا دددس 

  العدددنس   سدددرت انخمدددل   األ   لرمعو دددعع الخدددس ّودددل نيددد  آبلهدددا  مادددلان  ً ددد  إأدددا
 إ ا وت. 

 ال خ نأل إلا   ا اال خقنان  إلحلح اال خوا  فس الق ع أرا اكن 
النار   ب عخومل خاللينععت  لع  بأخ صعع م ن   مم  م  يخست  ول بقا الق ع 
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 ز ن انخملهول اللينس. 
 الحدددو  م   ددد ا الردددو   ددد  الق دددال الموضدددوأس  إنمدددل ظودددنا الونل دددع بدددا 

ل دع  د  ّدلاج  الخ دو   دل  د   القدن  النابد  الوعدنخ بخدا   خل جنا فس  ناب   خق
السدددلب  الوعدددنخ  المدددلة الخدددس ّرعدددا  بددد    دددلم الخ دددو   ددد  ب دددا المعودددول د يخسددد  
 جخقددوا  جرددخم   لبوددل  فرسددتعل  ُددمولس الن جددع فضددا  أدد   ناهددو أنضددا ألفكددلا  

لدد  الخدس ال ّؤلد  ضدل  مبدلا  إاا  دل أنضد  بأ درول من دس فندس ا د خ  كمدل ّعدل ا
دل  ا د   ع د     دوا  ال دعلء   فس ّ لنعو  خ وفع الودنل كدد: ا د   د نل  ا د  ُا
فدددس ّدددألععوت الق دددع العرسدددتعع ً  دددال الق دددن   فدددس  خ دددوفع العدددنس: فنجدددل الدددلي  

 ددددددددت   دددددددولخ المددددددد نازخ 670 ددددددددت  ادددددددا  الدددددددلي  الن  دددددددس خا627الوقدددددددلا خا
الق دددددن   ددددددت الددددد ي  كخ دددددوا الق دددددع المدددددونجع ال دددددوفعع كدددددللمثنوخ   نقدددددو690خا

  ال و خل   ز ن ل. 
فنمددل  ز ددل  دد ا الرددو   دد  األنل الق  ددس الن دد خ الحممددس فددس زضددو   دد   
ل جندا  ل م دوم  فدس ّقدوا  امردع  قو دلا   واأدا مألند  أردا ُد وأا ّ  الملة  ً 

  نول: 
  األ دددن الددد خ بدددلا إلدددا ت1خم ال : ّمدددعم  نعدددن ك  دددن  ددد  العا دددعع  المخ دددوف  

ددألععوت بقدد لب  الخاعمددع الم ددلم الموددن   أنددل المددعوع الدد ي  انقبددل  من وددت ّ 
ا دددخمل    دددد  القددددنآ  الكدددنجت   دددد  اُددددخمللا أردددا القددددلب  الن دددد خ الدددد خ 
 حخمدد  مُثددن  دد  ّأ جدد    عودد  ال ددوفس فددس  نددأ  أدد   ددوء العوددت م  
الوقددلل. فكددل   رددو  دد ا خالموددلن  الموضددوأست  الددخكرت  رسددلنا  م ددرو ل  

 من عل  اا مُثن    نع . 
دددلن م    لنعدددل : اازادددلء المبلُدددن لرعكدددنة  دددد  بللاعمدددع الخأ  نجدددع لرحممدددع م  ااُا

الن دددعحع الاعمعدددع.  كرمدددل ّقدددلل الوقددد  البمدددنخ فودددو  حخدددلع إلدددا   دددله  
اّ ددل  أقرعددع  ا نعددع  من عددع مأرددا  سددخو    مُثددن اكددلء   مأمددو ّعك ددنا ؛ 
فمسخو   قلل القع   دخردل أد   سدخو   قدلل البدللر م  المثقدل م  

 الك  ن.  المع 
  للعوددد   مفدددلن  ددد ا الخقدددوا فدددس الق دددال ال دددوفس  العددد  الق  دددس  األنل 
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دمولعع فدس الخندل   الموضدوأس لممدماا  ال وفس بمم  ألل   وع فدس الن جدع  ُ 
الددلي   المعخمدد   األ ددا  فددس صددعر  ددنح اليددلة ز ددن الددوأظ المبلُددن م  القددنح 

مارد  لانخبدل    مُثدن إًنلأدل  الدقل س م  الخألعو اللينس. فللق ع مً   فدس الدنع    
 ال  عمل إاا اًخن  القال بمعوولعع النا خ األصرس  ال خ ّمخل مبلا دا السدنن ع إلدا 
مز ددل   ددللعع  فددس م ددلُ  بو ددلة  ّعودد  إيبددل  الددنع  أر وددل ك  ددنا   فكدد  ًددل ت م  ددن 
ظ  مددلأن  دخ نوددل الا أددس أدد   ددلء  ا  ددس بددللت...  لكددس ّددخت  أرددا الددنع  يددًو

القق  اال خابللس لرمخرقس  نرحظ بضدوا خصدعغع الم ندس لرمعودو ت فدس  ّوعأة   ا
كددس...ت     خاهُددن ت1خالعمدد  اال ددخوالعع فددس الق ددال الموضددوأس   دد  م ثددل : خبه

  ً  دددع خ  نا ددد  الحمدددعتت  ّ دددلم بللعوددد : خ لدددس أردددا  ندددس العدددل   رددد  ت2خم ...ت
رددددو مبددددل الناددددل    ددددو  م دددد  بللق ددددل  األصددددعلن فدددد ت3خ نوددددل...ت ...  ت4خس يل ددددات خأه

سدددخمن بمل دددلا خ نقدددو الق دددنت امعوودددل أردددا  ددد   المدددلُرع  ّ دددلم بعوددد   دددلء   ّ
عا إزاء  سألع البحا أ  خالسعمننت المرد  الد خ ّنجدل  ّخحلث أ  مبل الق وا   ًو
الق ن ّن  با  ركل  أر ول   لو  انخملء ام  اال خوا  لد     دلء  عود  الدنال 

 لومرعع القال: الحملهس  قنح مُثن     سخو  ز نس 
و  األفول .   د ز   الحلث:   و األ  و    و ز   ً 

د ز   الحمل ع:   و ز   ا خ ان ال واة الرسلنعع أ  الحدلث خ اًععدل  كدل  مل 
 ّد رعل ت. 

بدددلط صددددعغع األ بددددلا أدددد  الحدددلث بللملضددددس  ب ددددل نة  عوولعددددع الددددنا خ    اّا
أمرعع السدنن ااّودل  بممنونودل  عو      ق  الخأ  ن ًوجل  أرا المخرقس ال خ ّأ ن  

الموضوأس    اصدخول الاعمدع   ال  ونعدا صدل  الدنا خ م   اًععدع مبدلاث الق دع. 
فللعلندد  اا خددلأس خالردد مخت فددس القددال  دد   اوددع ن ددن المخرقددس  ورددو أرددا العلندد  
وعأّدا  الخو عقس  كرمل كلن  بوض الخع  اا زلهمع  م مد  اد ل ا نعدع المخرقدس ّ 

ع م   نافعددع فضددا  أدد  الحنجددع الخددس يوفن ددل  دد ا اا ددا  لرددنا خ ألبددلاث ال  وقولدد
فدددددس إبدددددلاث بودددددض الخغ  دددددناا فدددددس الدددددنال المسدددددن ن  الحدددددلث  المد دددددعلا م  
النخدددلهي... بخدددا   ددد  العوددد  الحمدددلهس إلدددا صدددعغخا الثل خدددع خالخدددل ج ت فعددددنع  ددد  
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الثبدلا.  وا المعلهعع المخغ دن  القل د  لر جدلنة  النق دل  إلدا كعدل  لسدلنس لدا  دمع 
 المابددظ م   نجقددع السددنن أرددا لسددل  الح ددوا   ّدرددو   عددل  ّنل دد عل   دد    ددل  ممدد  
م  يخكو   د  ّ دوا كدت ك نوندع الد  الح دوا   دثا   العود  الق  دس الد خ مصدبا 
 ددد ا الح دددوا   ودددلنال   وضدددو عل  لعلأددد  بمدددنخ  دخدددل أددد  األن دددلا    ددد   الثعمدددع 

الء دددل لرمخرقدددس  بح دددا ال يددد    ا ددد  الدلصدددع الخدددس  حدددل   المؤلدددل خالدددنا خ  إز 
المخرقددددس بو ددددلا  فددددس ّددددأ جاا  ددددس  ددددلاع المقددددلاا الدددد خ ينجددددل  الددددنا خ  دددد  أاًددددع 
 د وصددع  دد   الن دد   المن ددوز إلعددا  فوددو بدد    مددعن  لنّددا الرسددلنعع  فوددو فددس 
الًو  ااّا  حل مفو الخأ ج   كأنا  منا لرمخرقس  ن دلا  الددل  يب دن بدا الحاعقدع 

 لا... الخس ينجل ل 
ًددل ملقددا ب الددا أرددا اغنافعددع  ت1خ لودد   حل ن ددع الوددل  ااًنددلأس الخددوا وس

العو  األن س...  لكس ال  مضدس  ندل الكدال كث دنا  فدس  د   المعدننة فدس البحدا؛ فقدل 
   ال لول  بحا  ل  يبحا الواًع     النا خ   ن جا  المن خ لا. 

 وضدددو عع البحدددا فدددس نودددون إلدددا بودددض األ ثردددع اااناهعدددع  لنسخكمدددل  نودددل 
أاًددع اال ددخوا  بسددعل  الددنال  فنعددل م  الق ددال الموضددوأس الددواان  ددثا  أرددا 
ملسددنع الح وانددلا  يخضددا فعددا اكددلء الددنا خ فددس اودد  امرددع الخ ددلين أن ددنا  فددلأا  
فدددس ّواعدددا ا ددد  المدددن خ لدددا إلدددا القل ددد   ددد  األبدددلاث  ددد  فدددخا كدددوة صدددغ نة أردددا 

الثورد ت الخدس ين جودل ُدلأن ال دوفعع خادا  الدلّمع  فعس ً دع خاأل دل  الد ه     
 اللي  الن  ست  ّأّس امرع الخ لين كلاّس: 

خّوادددا م دددل  اهددد    ورددد  إلدددا العبدددل  فدددس  رددد  ال ددد ل...ت نقدددل أندددل  ددد ا 
الخّن   فس اكن مبقل  الق ع  فل خو  بلأل ل  دت الد ه    دت الثورد   فعمد ن  د ل  

أللت الغلل  األ دل المرد   دت بودل  ًدوة  إلا  ّنبع ك         الح وانلا الثا ع فس
الدد ه  فددس الضددنا ة  ددت الثوردد  الدد خ يخمخدد  بمددعلأع ز ددن صددنجحع   نمددل  ددلُنة... 
الحاعقددع م   دد ا الخسرسدد  ّحقددو   ددلاً خا فددس  ددعل  األبددلاث فددس الق ددع  بدد   
 سددخأ ن األ ددل بددأُ ن العددناه   م  بلل دد ل كرددا  ال ينضددا م   قددل  دد  ز  رددا أرددا 

ة م  منندا م  مأردا  فدس المناّد   فودو فدو  كد  المناّد   ال يلانعدا مبدل ًلل المسدل ا 
بدددع   فعوددد  خالخواددات  مثدددل  نك جدددع الحدددلث إال   ددو خالنبردددعت الخدددس ّكدددلن ت2خفددس  ّن
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ّكددو   ظععددع  ددنن ع  مددخنكع فددس القددال ال ددوفس الموضددوأس   مددنا لرددنال ناللددع 
الحممدع فدس كد  بمل دع نيعقع لرحلث ال زجلنة ف ول  ال فضو   دخمول الملأن  د كن 

ّنن  فعس خالمثنوخت  دثا    دو م دن صدوفس  ودت نعدل مندا خ  ندس بدو   عموأدع فدس 
الق ال  لك  ا ا ع الق ال فس     المن و دع ال ّق دل لد اّول    نمدل  دس ل عدل  
 قلصدددل فرسدددتعع   أل دددلا  ّورعمعدددع  فللمدددلأن ي دددلم الق دددع  فدددا  مدددلن يدددن خ م لدددا 

لهوول بخا  سخقنن  نول لرخ  .  ت1خحلث فس بممع     الواًوعتً 
 نعدددل كددد ل   الددد  الخنل ددد  العم ددد  الددد خ يخق دددل  الدددنا خ ف دددل  أردددا ااهقدددع 
انخقلهعدددع اصددد نع  فقدددا بللون عدددع   ثناهودددل الكدددنجت  فدددنرحظ  دددثا  فدددس بمل دددع خالنحدددوخ 

   القنح العم   لعكنة خالنحو  المحوت ب   ينودا النحدوخ أردا المداح ت2خ الماحت
نحدددو بقولدددا خلقدددل ضدددل  ن دددل أمدددن   دددل ت   ودددل م  ملقددد  الل ا دددع اوردددا بوردددت ال

بللسددع نع فددس  وددل خ الغددن    ددأ  المدداح صددلببا أدد   ونفخددا بللسددبلبع  فأاددلل 
اا دددن بدددللنعس  أندددل الددد  ًدددل  لدددا: خضدددل  كددد  أمدددن  ميودددل النحدددوخت أل  السدددع نع 

دد  أرددا الغددن   النحددو اا  ال ينعدد  إنمددل النددلف   ددو خالمحددوت  أل   ددلء البحددن  ُّو
  عو  الم   فو   قحا  م ل    كل  بعل  فم  ن  العنلء... 

فلُدخقل  الحممدع  ّدت ا خح دللول  د   دا   قلفدع المؤلدل بللون عدع فدنعا فددس 
س   دخرعخ   بللمونا.   إًل ع أاًع ناللعع     لع خ    خمل رخ   بلا قل  ال ّو

 بنية االستهالل في القصص االسترجاعي:  -4

ا الع ء    المبحا  المخو  الحملهعع الخس ّدأّس  نجقدع  دنن ل يل   ّح    
ب ددعع ا ددخنال عع ادددنا مبددلا ول فدددس أددللت الا أدددس  الحرددت  الن جدددل   فضددلء  ددد ا 
الودددللت يخحدددن  فدددس  عقدددلا خالندددولت  فخوبدددلا فدددس م دددرول  دددننخ  وخمدددل ا دددخنال  

 الحلث ال خ ان  فس ً   المنلل. 
وخمدددل ا دددخابللعع المخرقدددس لمضدددمو   ددد    الدددن   أردددا ًنلأخدددا  ثقدددع المدددن خ ّ 

رهمعدددع فدددد الدددنا خ   صدددلًا ل دددوا  أددد  اودددع لدددت  مدددول أردددا  عنجدددلا بمل لّودددل الحه
خالناهدددست  وصدددعا المدددل ل خالبقدددد ت الوب دددل أردددا  عددددن  األبدددلاث الق  دددعع فددددس 
الحرددت  أرددا  دد ا  فدد    قددلاا الدعددل   الخعددن   مددو  ك  ددنا     قددلا  ددل يددو   الحددللت 

عا  بحقدددلهو لودددل  ادددون  عدددلنس  ب  ملندددا م    ددد  إلدددا ناادددع لمقدددل لا ّقنددد   دددل ع
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ُس   قع المخرقس   كس  ّول عا ّ  ل قا  بخا  ح   الناهس أرا  ملندع ا دلة 
  نوت لورو  قلل الن جل ال للحع فس ن ن المسرم   فد خصل  الن جلت  ول خنوأل   د  

لددنع      و ددلا ّم  دد ا  لوددل  دد  الدددوا ن العل ددلة    ددواا  ا ت1خمنددوا  الكنا ددلات
 الن جدل ال دلنًع اد ء  د   ت2خالمعقل   فعس الد ن خمصلًكت ا جدل  مصدلًكت بدليثل ت

 .ت3خ بو   ا ء    الن وة
 دد   نددل كلندد   ملنددع الددنا خ خالناهددست   نو ددع باعمددع  ددل يددن خ  صددلًا    ددو 
فددس  دد   الحددل  بددا بلاددع إلددا   ددله  ّل عمعددع ّعودد   دد  خصددحع المددن خت م ددنا  ال 

            الو له :  ق   العل
مدددد بضدددوا ُد دددعلا إ دددا عع م  نينعدددع  ومدددع كلألن عدددلء   دلصدددع الن دددو  

دد وخ القنجقددع  مدد  ال يخقددن  المدد  إلددا   حمددل   األ لعددلء  ال ددللح   ُ 
 دد ّنوت   مدددلنخوت.   مددد  ُدددمروا اددد ءا   ومدددل   ددد  الددد اُنة الول دددع خ عمددد  

 المسرم  ت  الدلصع خالمخ وفع   نجليوتت. 
الن جددل ااّوددل   حوا ددل الددلاللس  يددل ا أرددا م ددلس أرعددا  سددرملا   فكددنة -ل

  ال  عمل إاا  ل ّقن  الحمت إلا الم ا ل األ ايعع. 
ّغ    ا ت النا خ األصد   فعمدل إاا كلند  الن ا دع لعسد  ااّعدع مخ لعسد   -ا

بمل ع أ  ال اا خالناهععت    أ  ااء  آ ن  جمثن   ا النو   د  الن ا دلا 
 الخناات الدلصع بممل  ن الخ و . فس الس ن   

  يدددددن  أردددددت الددددنع  الحدددددليا م  انمدددددغل  الدددددنع  ت4خ دددد   اودددددع ن دددددن نعسددددعع
اانسدددلنعع  نافدددل  قدددلفس  وددد  ؛ نيندددس   عل دددس  ااخمدددلأس... ّسدددخمل  ندددا  اون دددل 
 يعمخودل  انخملء ددل.. فدد ل   عسددا المعددل  م ددلل ًددو  الا أددس كددس ّدخدد   كمددل   ددلها  

وللعمودددل   ن بلّودددل  م دددلّ   ل... فخقعدددو فدددس الدددن    ددد   عدددنناا  ددد   الثقلفدددع  ّ  
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 األبددال كمحل لددع ا ددخنال عع ّددوفن لدد ة لرحددللت بم ددلببع  دد   حدد  م  ا ددخوعل  
ثقدل أرعدا  د  لدل  ُد و ا  م  بخدا اال مئندل  إلدا صدحع  الثوال ال خ ًنم أنا ّ 

 الم لم ال خ مأخقا. 
 ددد   دددا  نالالّودددل  يعل دددل  أردددا الددد    ممددد  خًدددناءةت  خدددو  الدددن   ال دددوفعع

 ال  نعع أرا النحو ااّس: 
: مخ  حل لددع ا ددخولنة ّردد ا  اردد  ا مئنددل    ااخددناا لمددل أىىى دللىىة اسىىترجا ية

ّدددددت ّراعدددددا ّراعدددددل   ا عدددددل  بدددددللقناءة م  الدددددلاس م  الد دددددنة 
 الخعنج عع. 

فقدددل ين دددن إلدددا الدددن    األبدددال د  دددل صدددل   نودددل د دللىىىة اسىىىت:بالية   -ب
 ا خمدنافل  لمدل  دعأّس  د  األبدلاث   وصعول خّن دؤاات 

 المقدددل ااا فدددس المسدددخق   القنجددد  م  البو دددل   دلصدددع 
 الم  ن األ ن خ إلا انع م  نلا. 

 
 أدددونا  إلدددا  وضدددوأع المبحدددا د ا دددخنلنا  إلدددا الدددلالالا المددد كواة آنعدددل  د بددد   
 مددددو  الدددد    الحلضددددن خلح ددددع الددددن خت  ز نددددل   مددددل   دددد   ا ددددخنال   ددددل  ضددددا  

اّدس. فدس  د   الرح دع الممثعددع   ممد  م  نق دل  دنأخول الو معدع بحددل ن  ا خمدنا  ا
خالرعددظت  نقددو  الن جددل  لنمددخو  نوددل الدد  البوددل الواهقددس  دد   العمدد  اال ددخوالعع 
  دددعل  الن جدددل  نخععخودددل    ددد   دددا  اال دددا  أردددا أمدددناا الق دددال فمددد   ددد ا 

 البلل  م  ّعسنا   لنا   م م   اب ع ااّس: 
عسددا فددس خالمنددللت  ّخ ددلا لغددع الن جددل  بددلاة خًددل ً دد ...ت ب ددعغع مددد لرناهددس ن

  ال  ددعمل إاا كددل  بعددل   م  م  ّددأّس ت1خالم نددس لرمعوددو   مبعلنددل  يدد كن ا ددت الددنا خ 
الحمل ع أ  ال اا    ن    ا قع خاا ت   نل ّق   سؤ لعع صدل  الد دن الن جدل خ 

 ا ل. أرا المؤلل ال خ ام      الن ا لا  لت  سنل ل لم لن
حعددظ فددس  مدد ا ا ا ددلا  ن ددرع   مُثددن  ددل يخعرددا ف وددل    ندل  نقددل فددس بدد ا ّ 
الوددل  الخن ددوخ الخثاععددس الدد خ ال  ونددس بمدد  ًددل ؟  كعددو ًددل ؟  أمدد  نقدد ؟ إنمددل 
الونل دددع ّخوادددا إلدددا:  دددلاا ًدددل ؟.... فللق دددال الن جل جدددع  ندددل   ددد رع ّث  ددد  ًردددول 

 المنجلي    لهن المخأن   . 
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خً  ...ت يد كن ا دت البقد . بقد  الن جدل مخ الناهدس   فدس    ول كرمع الخ لين
األأددددت األزردددد    مددددو   دددد  المد ددددعلا اللينعددددع م  ال ددددوفعع  لصددددع  دددد  ا  س 
المددد    الممدددوون لودددت بدددللورت  الخعدددو   النجل دددع فعدددأّس اكدددن خاال دددتت بلأثدددل  أردددا 

ًدد  الخ ددليو  دد  لددل  خالمددن خ لددات   جددوفن الدد كن م ضددل  ّو ئددع نعسددعع لرمخرقددس لخو 
 ضمو  الن جل     ال  ن كن: خً   ام  العن ل إ رع  فدس  نل دا أنجلندل  فقدل  لدا: 

. فددددد كن خالعن دددددلت امس القلهعدددددع لدددددا ناللدددددع  وبعدددددع ت1خمال ّسدددددخحس  ددددد  الندددددلس...ت
كدد  الق ددع األ ددلس  نددل  ا جددع  بمضددمو  فددس صددللا العن ددل  ددا ُدد   ف ددلا  ّن

ددعلأع العن ددل فددس  حل ددبع إ رددع      ددت …  ددؤالا  ا ددخنكلا فورددا إ رددع  الونجددل   ُ 
ّخدددوالا األبدددلاث فدددس الق دددع ل ددد كن إ ردددع  مندددا ال  عبدددأ بللندددلس أدددلا املأدددع فدددس 
وا ك دلخت   قدو  العن دل: فرمدل انخ ود  أدل ا  خ سعل الموجن جع مضنوا اسلخ  مبًن
إلا المسعل فنمي  املأع  ضووا ا   وت أرا اك وت  خعكدنج   فرمدل ام ندس ًدللوا: 

 ….   اال  غنن  بليا الد 
 

فل خلا   لايعع الن جل لخمدم  الد    الحلضدن لح دع االنخبدل   د  الندول   ندل 
  حلث   ا الوص  الوع       الحلث الن جل خ   اّ ل  أللت الح  با. 

 النولل فس م ثل      الق ال نوأل     الخكرل فس صعلزع لغع الق دع لكدس 
ا مبدل أردس  قدو  ام  ّقخنل    نمواع المحمس أنا كقو  بوضوت: خ مو  األ دخل

العنجدددنخ العن دددل فدددس المندددلل فقدددل : كعدددو بللددد   دددل مبدددل القل دددت؟ فقدددل :  لبددد  ّرددد  
ااُددددددددلااا    ددددددددلنا ّردددددددد  العبددددددددلااا    ددددددددل نعونددددددددل إال ّسدددددددد عحلا كنددددددددل نقولوددددددددل 

ددل  العن ددل اميدد  فددس المنددلل كددأنس  اًددل  دد   يددلخ الرددا ّوددللا ت2خ…تبللغددل اا . خً 
 دد ا الكدال الد خ ّقددو ؟ فقرد : ال مًدو  إال بقددل  فقدل  لدس  ددل مبدل القل دت  دد  ميد  لد  

 .ت3خفقل  صلً ...ت
نمددد  آ دددن فدددس الدددن   ّخحدددلن  وضدددوأخا فدددس السدددؤا  أددد    ددد ن كبدددلا  -ل

خ دددلا بعبدددلاة خً ددد  ا    …ت ُددد وخ ال دددوفعع بودددل انخقدددللوت إلدددا النف دددو األأردددا  ّ 
ت   ونددا بعوردد     ن دد   لرمعوددو  م ضددل   فللقلهدد  خالددنا خت  عوددو    كدد ل  خالناهددس
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الدد  م  الددخحعظ  نددل  مددو  مُددل  ال  وخمددل البلبددا إال  ددلان الن جددل خالمؤلددلت  الخددس 
ددو  أرددا صددحع  ضددمونول م  أددل ول  لكونوددل فودد  ن دد  فددس إ ددلا  ال  ممدد  الًو
المغ بددلا.  دد  الدد  نسددخونء الق ددع الخددس ّ ددلم  ددد خا   بمددن الحددلفس فددس المنددلل 

ل : م دل ا دخح     دل بمدن  ندس  فق   لا:  ل فو  الرا ّوللا ب ؟ فقل : زعن لس  ً 
ُندد  ّدددلفنس الدد  الدددو ت    خا   م ددو  ددرعمل  الددلااانس فددس المنددلل  فق دد  لددا  ددل 

 .ت1خفو  الرا ب  فقل : زعن لس   ل كل  ُسء آ ن أرس    إُلااا القولت
ً  دد  خا   بمدد ن الحددلفس  فددس المنددلل فق دد  لددا:  ددل فودد  الرددا بدد ؟ فقددل : لمددل 

ًدددل  لددس:  نببدددل   ددل بمدددن لقدددل ّوف خدد  يدددول ّوف خدد    دددل أردددا اميدد  ا دددس أدد   اددد  
 .ت2خاألاء مب  إلس  ن ت

 دد   ددا   دد   النمددلاع الحملهعددع  نسددخدرال بقددلهو  دد   اًدد   دد   الن ددو  
المن جع الخس يرحظ د م    دل يرحدظ ف ودل د نمقعدع م درول الن ا دع  فدس بدواا ّقنجدنخ 

ست لمونفدع   د ن ُد و ا الد ي   ممل أ  النغبع الولا دع الخدس ّعخدلح ااا خالناهد
منل  واأ وت  مفكلا ت.   ّرم  لوت. ّ 

 القنجددو فددس األ ددن  إننددل ال نعددل فددس  دد ا الرددو   دد  الق ددال الن جل جددع  ددل 
 م ن إلا  لّمع  أ ل جع لحقد    د ن مخ  د  المد وخ المدنه    فدس الحردت   وندا 

اوددع  الدد   م  صددعلزع  دد ا الددنم   دد  الق ددال  ان  ددلاف  نعسددس ّقم نددس    دد 
 م ن   عسن   ا اال خنخلع غعلل النا خ   عوولعع الناهس. 
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 المبحث الثاني 
 ثنائية الراوي والمروي له 

 
 

ددو  أرددا الددل ا الدد خ يددنوض بددا خاال ددخوا ت  وصددعا  نعددع لسددلنععع  بوددل الًو
ناللعع  فس ّأن ع المونا ال وفس  و دله   دنح  خنوأدع ااأدا  نودل األنيد  الون دس 

 العلن  الموضوأس     فن خا لعدرو ّنابقل  اّ للعل      النال  المن خ لا.  بلة 
 نلء  أرا ال    صل اا  أد  ًنلأدع  ؤكدلة بأ معدع  د ا الخدناب  االّ دللس  د   

  نقددددنح األ ددددئرع ااّعددددع   فددددس ضددددوء المددددنوي المدخددددلا …م ددددنا  الن ددددللع األن عددددع
  ععخول   ا المبحا فس ااالبع أنول    س: 

 لنا خ فس الق ع ال وفعع؟ د    ا
 د  ل  ملنع النا خ م  السلان  أاًخومل بعو ن الومرعع األن عع؟ 

 ؟ …د  لهعع المن خ لا: خالسل    المؤلل  القلاخت
الحاعقددددع م   سددددألع بضددددوا الددددنا خ فددددس الدقددددلل الق  ددددس   نااددددع الدددد  
 الحضدددوا  نوأدددا  ّودددل  ددد  م دددت  موندددلا الدقدددلل الق  دددس   الن اهدددس  اال خمدددلل

 ودد   المسددألع اودد  ّن  ددن المددمان    يخعددا نحددو نققددع مأمددو فددس ّحر دد  أنلصددن 
خاألن عددعت فددس الددنال  فم دد  ا م ال   دد   خالدقددللت   خالق ددعت فللق ددع  ددس  عمددو  
األبلاث الخس يخعلأ  ف ول مبقللول ضم  إ لا ز نس   ملنس  و    م ل الدقدلل  

  م درول أنضدول    ناهدو مناء فوو القنجقدع الخدس يدخت  وا دقخول إ  دل  الق دع  م
الحددلث الق  ددس  دد   ددا  بسدد  ّول دد  األنيدد  م  السددلان  دد   مونددلا ال نددلء 

 .ت1خالسننخ لحمل ع  ل
                                                           

. ونظرية المنهج الشكلي: تر. إبراهيم 071ـ  069ينظر: تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين/  )1(
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This file was downloaded from QuranicThought.com



- 014 - 

فكددل  م  ّوادددا اال خمدددلل إلدددا الن دددن فدددس أاًدددع الدددنا خ بللسدددنن  المد دددعلا 
 ك ل  ّمدعال منملط السنن      ا   اوع ن ن النا خ؛     م   مدو  خأرعمدل ت 

ث   ددلبقل  أر وددل    د   اا  يخنددلز  أدد   قودل خالوللمعددعت  جخددن  لرمد ددعلا بلألبدلا
بنجدددع الخو  دددن فعمدددو   دددنن   خ ا ندددل   لدددع  ا دددخواهعل .  ظودددنا أردددا م دددلس الددد  
  دددقرحلا  ددددنن ع  لصدددع ّخمحددددوا  علهعموددددل اااناهعدددع أرددددا البحدددا فددددس نمدددد  

خزا جددع الن جدددعت   الن ا ددع فنمددأ  ددل  ودددن   ددد خ اوددع الن ددنت م  خالن جدددع السددنن عت  
ف لاا ال نعع السنن ع فس النال الق  س  ين ن إل ول     اوع لسدلنعع كمدل  دو 
بل  خالعمردعت فدس الخنك د  النحدوخ    خاأل درولت فدس المدون  لكد   د   اال دخولاة 
المق دددونة  ددد  الرسدددلنعلا لودددل إُدددملالا ّخوردددو م مودددل بد وصدددعع مندددوا  الدقدددلل 

لد وصدددعع الخدددس ّمدددنا  قلبدددل   دددل   ا دددل  نلهعدددع األن دددس  مانل دددا المدخرعدددع   ددد   ا
مم رعع  لصدع ًدل ال ّ درا ًللبدل   سدخوأ   حخدو   من عدل  لعدن  آ دن  ألاد   د ا   ّ
ينبغدددس الن دددن إلدددا  ددد   المسدددألع خالقللددد ع المحخدددو ت  ن دددنة انخقلهعدددع  ا عدددع ّسدددخن ن 

ن ددس بددللمنوي  م ددرول الن ددن المنوعددس  الخعك ددن   ال نضددحس كدد ل  بم ا ددل النددو  األ
المد وصددددع   ال  ددددعمل إاا ّددددوز  البحدددددا اااناهددددس أرددددا آنال م ددددت  انسدددددعلا  
  مز ل    م منع  خبلينع  ّحم    وصعلّول المناععع أرا صو ل الرغع  الخعك ن. 

أرددا  فددو  وقعددلا  دد   الن جددع  نقمددئ  إلددا ّحليددل  عوددول اصدد     خكل دد  
  ع األ لس: لردقلل السننخ     ا  ا خععلء ماكلنا ال نلهعع الثا

 المن خ لا الق ع    النا خ    
 

 الدقلل
 الخدددس لدددوال  اون دددل  ال يدددخت مخ بضدددوا لومرعدددع السدددنن األن دددس  فدددد خالدقدددلل 
السننخت إا :  و الكعتعع الخس ّن خ  ول الق دع أد   نجدو اا خ ي ثودل إلدا  دن خ 

فقددددد  لغل دددددع ّورعمعدددددع  امللعدددددع  د وصدددددع إا  فللق دددددع ال ّخحدددددلن يعمخودددددل  ت1خلدددددا
بمضمونول   نمل ال  ل م  ّمخم  أرا  نعع ُم  من س ام د  يخحدلن  وصدعا  قلبدل  
 واول      نخي لا  لبوا الددل  الد خ  دخردل ضدن اة  أد  مخ  ندخي آ دن فعمدل 
                                                                                                                                   

 . 67، ورواية األصول وأصول الرواية/ 005العيد، الفصل الرابع زاوية الرؤية والموقع/ 
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لو مّعا لا م  ّ ون الق ع ب  لاأدا  أردا الدنزت  د   ضدمو  خالق دعت  ابدل أندل 
فدس خم  الن ا دع ال ّكدو   م د ة فقد  اال ن       ا  و فحو  ًو  خفولعغدلني ك د ات 

بملنّوددل   لكدد  م ضددل   وا ددقع  دد   الدلصددعع األ ل ددعع المخمثرددع فددس م   مددو  لوددل 
  وندا المدم   ندل  القنجقدع  ت1خُم   ل  بمونا م   مو  لودل  لا دع    د   نول دعت

الخس ّقلل  ول الق ع المحمعع فس الن ا ع  مندا  عمدو   دل  دخدلا  الدنا خ  د    دله  
   ال  وندددس الدد  م  ّخبددد  كدد  ً دددع خ اودددع ت2خ دد  لكدددس  قددلل الق دددع لرمددن خ لدددا ب

مخددل أرددا  ددو  الق ددع  إنمددل  اًدد  القددال ين دد  أدد  إ ملنعددع  ن ددنت  ابددلة ّسددخمن ّ 
خالدددنا خت فدددس الق دددع أردددا المندددل اة فدددس  ناهدددو  دددنن  خودددلنة ّددددلل فدددس  ح دددرع 

المدمان    لواودلا الغل لا اال خابللعع    لل  المن خ لا  فمل ّونضا ّ نععلا 
الن ن الخس ّ ون فس ُد عع السلان  ل  و إال أدنء ألُدمل  صدواة الدنا خ فدس 
خحدل ا فدس  د    ّحق دو  خعلأد  ّ  السنن  لك    ا ال  من  م  ّخدلا   الخ دلنعو ّ 
النال لغل لّا   الحو م  الخ نعو األ  ن ال خ ّخحل ا فعا مُمل   اودلا الن دن 

خعدددل ا  دددو  ددد  مزددد ا  ناهدددو ا ألناء السدددننخ  مُثن دددل   دددو ع لرعحدددال النقدددلخ ّ 
 الخحر دد   الن ددن.  جعددل خاددل   و ددو ت فددس كخلبددا خالدد     الن ا ددعت  دد ا النددو   دد  
 اوددلا الن ددن  دد  النددو  الدد خ ّخوددلن  فعددا ُد ددعع السددلان  دد  البقدد  فخخكددل ا  
لخأن ددددع أمرعددددع السددددنن  بدددد   صددددنل خ اوددددلا الن ددددنت الخددددس ّ وددددن فددددس ُد ددددعع 

 النحو ااّس: خالسلانت أرا 
ددد م    وددن السددلان بل ددخمناا أ ددن خ ددوت البقدد  فددس الق ددع الكا ددعمعع  دد  0

    دددو  دددل  ودددن   دددد خالسدددلان الوردددعتت م  الدددنا خ ت3خ دددلان  ودددن  كددد  ُدددسء
الورعت    و  دل  غقدس  و دت اانخدلع الق  دس ب دا  مخرد  الدنا خ ز دلل 
القدددال فعدددا  خعدددنن  وضدددوأس  إا لدددع  الدددنا خ ُد دددعع  ددد  ُد دددعلا 
الق دددع   لكندددا  ودددن  اا دددلا الددددلااس  الودددواا  اللا رعدددع لمد دددعلا 

فعحدددل    ثودددل إلدددا المدددن خ لدددا   لوددد ا  حردددو لردددبوض ّسدددم خا  دددد  ت4خالق دددع
ال خ  مو  فعا النا خ ز ن  خعلن   د  المسدن ن  ت5خخ نن النا خ الغله ت

                                                           
 . 46نفسه/  )1(
 . 46نفسه/  )2(
، وينظر نظرية السرد من وجهة النظر إلى 40في أصول الخطاب النقدي الجديد: أحمد المديني/  )3(
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أردا أمدد   ددنن الدنا خ الحلضددن الدد خ  مددو  ُد دعع فددس الحمل ددع الخددس 
 السنن المخعلن .  ين جول   و

د  جن  خ وجو ت م   مع   ونا  آ ن لد خاألنلت السدلان بد   ّمحدس كرعدع  ردل 2
البقدد    ددو  ددنن  وضددوأس   نددل  عودد  السددلان كدد  ُددسء  دد  ُد دد خا 

 خالد ن  نل  ح   ح  الدقللت. 
دددد الدددنم  الثللدددا  ّكدددو  فعدددا خمندددلت السدددلان  خولنلدددع  ددد  البقددد  فعحدددوزا   ودددل  3

 و  ّقوااا الحلث بمعتعع  ابلة. األ بلا ااّول ب
 جوقدددس خادددل   وجدددو ت م معدددع  لصدددع لرندددوابس السدددعمولواعع  لدددع  الخقنعدددع فدددس 
مُمل  العو  الحملهس فوو إلا بدل  دل  مدبا  دلّان فدس أدل األ درول  المدم   فورد   
 لنوج   فس ال ل نة األن عع فعقو  خفس  عل  العوت ال خ  مونا  جقخنبدا الن اهدس بدو  

 بددو  األ ضددل    وددل كدد   ددل يخورددو بللعنعددع الن اهعددع المحضددع   لنوجددل  فددس ُد ددعلّا 
الومددو  بللنسددبع لددلالالا الن ا ددع نعسددول... فددللموت  ددو األنخن ولواعددل الخددس ّكمددعول م  

 .ت1خّقخنبول م  ّث ن ل الن ا ع بس  الحلالا فس ا   القلائت
 عدددع  م ددددن ال إ  الن دددن إلدددا المحخددددو  الدددلاللس الدددد خ ّخضدددا بدددا الومرعددددع األن

  ا  أرعا لك  ًو  زل ع  نان إ  للول  لك     الموت الخعنجو     م نج : 
: ضن اة الن ن إلا الوم  األن س أرا  قلاا  خسل     األ معدع لكدو  األول

الوم  األن دس  دؤاة ّكل عد  ف ودل كد  أنلصدن الدنال   علصدرا لخمدم  
  بلة أضوجع إاا فقل  نول أضو  ا خ  الن لل كرا. 

: فد   المدم   األ درول  مدل خال دواةت الرسدلنعع الخدس يخق د   ودل المخرقدس لثانيا
خالمحخددددو ت األن ددددس م  اللاللددددع   نددددل ّعخددددن  الموا دددد   القددددلااا  فددددس 
مبمدددلل صدددنوع ال دددواة الرسدددلنعع لرعكدددنة المعدددننة لخضدددم  ّقددد ا  أدددللس 
المسددددخو  لرعكددددنة.   دددد  ًددددلل العكددددن النقددددلخ م ل ددددل  إال أرددددا ا ددددخا  

ل بو  خالمم   المضدمو ت م  خال دواة  المحخدو ت؟  د   ندل  المواً
اددلءا اللاا ددع المددمانعع لرمددم  األن ددس   حل لددع لعدد  آلعددلا ّقنعددلا 
الددنال لمونفددع كعتعددع مناء الوظددلهل أرددا بددلة    ل ددخنخلع المح ددرع 
النول ددددع لمعمدددد  الوظددددلهل األ ددددن  د نح دددد  أرددددا صددددواة  خكل رددددع 

ا ّقنعلا العو  األن دس.  جد كننل  د ا خلكعتععت إنعلز خالمونات بل خثمل
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الكددال  ددد الحددل ن الوظعتعددع الخددس اصددقنوول خّمو سددمست  دد   خال نددا 
  فددددلأل لا ّدددددخال بللمددددم  النحددددوخ ت1خالسددددقحععت   خال نددددا الومعقددددعت

 األ ددرو س  الخقنددس   الثلنعددع  عللوددل الخأ جدد  الددلاللس. فكددل  ال  ددل  دد  
ددددو  أردددا ال حددددلث فقددد  أل   مددددع ناا دددع المدددم   الدددد  ل دددوو ع الًو

ّنابقل      الحدلث  فلأردا  العودع المسدر  أر ودل العود    دت نلًد   د ا 
الحددددلث    دددد ا النقدددد  يددددخت  و ددددله   ووز ددددل الع دددد   الخوضددددعا  لددددوال 
ددع  لمددل م مدد  ّقددلين  ددو  أر وددل   ابخددواء أا ددلا كدد   نوددل العلًا الًو

 يعمع النال   سخوا  اا لاأس. 
سددنن ع الحليثددع م ددنلا الددنال السددننخ إلددا فتعمددل  دددال خالددنا خت  نعددل م  ال

 ّضلفن ألن    النكله  ينبغس الخم      نول  لًع   س أرا النحو ااّس: 
:   ددو الكلّدد  الحاعقددس الدد خ  عددعش بعلّددا  ددلاع الددنال  . المؤلىىف الىىوا عي1

د ل   حلنا .    جمث  باعقع  ل خع ُ 
م  يوادل فعدا  دو المؤلدل الد خ ينخمدس إلعدا الدنال ن   . المؤلف الضمني  3

 ادددونا   بلُدددنا  بللضدددن اة  فودددو الو دددع   ددد   المؤلدددل الدددواًوس 
  الوم  األن س. 

:  ددددو الدددد خ يخددددولا  ظععددددع الخ ددددوجن   المنايبددددع فعموددددل لدقددددلل . الىىىىراو  2
 المد علا  لكس يوعأ لروم  األن س   ون     الا. 

ا    لددو  ضددونل  دد ت2خ  ددو الدد خ  قددول بللعودد  الدد خ يددخت  ددنن . الشخصىىية  4
القللددددد  الن دددددنخ أردددددا الق دددددع ال دددددوفعع  لوادددددلنل م  الق دددددع 
ال وفعع  وصعول  خنل  بملهعل  كا دعمعل   لودل  ؤلدل  اًودس  دو 
عدد  أنددل ل الق ددع  ضددمخول نفخددل كخددلل  آ ددن  رسددرع ا اهعددع ً 
بوددل م  كلندد  ّقددو   دد   المددعل     ؤلددل ضددمنس  مثدد  آ ددن 

 خ يث د  برقع نقر  الق ع  د   اًوودل إلدا المؤلدل الدواًوس الد
 ددددل ا   الق ددددع  دددد   ددددا  ا جددددع خ ددددلانت لوددددل ّ وددددن الق ددددع 
لرواون     ا   ن وا  م   اًول   م  ّدد ا     دو الد خ  قدول 
حليددددل فودددد  المد ددددعلا    عنجددددلا  م ضددددل   خوزجدددد  األن اا  ّ 
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 العو  ال  لنس  المملنس. 
  ونددس البحددا كث ددنا   م  ال  قددول فلصدد   دد   الددنا خ  المددن خ لددا  فددس الق ددع

ال وفعع  إ ملنل     البلبثدع بحضدوا فلأد  اسدل  المدن خ لدا فدس األنل الخ دوفس 
يخمحدددوا ّدددأ  ن  فدددس ُددددال المخرقدددسع السدددل   فدددس صدددواة خالمنجدددلت م  خالسدددلل ت م  
الخرم دد   ف ددعع خالخورعمعددعتع الخثاعتعددع ّوددل اددو نا  فددس الومدد  األن ددس ال ددوفس   كدد  

 جددددع  فوددددو اوددددل اكعدددد    خسددددن اوددددل  وددددلي  األنل ال ددددوفس بمودددد   أدددد   دددد   الن 
  ددقحس  ز ددن  ا  لعددو ن العكددن ال ددوفس   نا عددا العكنجددع الخددس بوا دد    قردد  
 كعددنا.. فوددس فددس بلاددع إلددا خا دد ت  حمدد  فكددن المدد وخ  األًقددلل  ضددملنل  لبقددلء 
العكددددنة ال ددددوفعع أرددددا ال ددددو ل المسددددخق رس   دددد   نددددل نن ددددن إلددددا األنل ال ددددوفس 

ألنل  ابددلا   دد   ناهددو القددنح الرسددلنس لعكن ددل  وصددعا ا ددخناّعععع أقرعددع اّددد ا ا
 اللينس  الم   س  األ اًس. 

ّأ عسددل  أرددا  دد   الن ددنة  فدد   البحددا  عددل فددس   ددقرا خالخددن    السددننخت  
ضن اة  نوععع ااا  لب  أمرس لكونا ين       النا خ  المن خ لا بواًع ّبلنلعدع 

خالخددن    السددننخت  دد   خنابقددع  بخمعددع  دد   ددا  خال ددوا السددننخت     ددقرا 
الم دددقرحلا الخدددس ُدددلأ  كث دددنا  فدددس اللاا دددلا السدددنن ع  الددد خ  ودددون العضددد  إلدددا 

ًدلها   ت1خاًخنابا إلا خ نعنس ت الد خ ا دخومرا   دو يخحدلث أد  خالخدن    الدقدل ست
ب لن الضدملهن بدأ  بوضدول ينخمدس إلدا ّنك د  الرسدل     وضدول اا دن  دو الد خ 

ونددا األفوددل  م  األأمدل  الممخو ددع  المخعدننة فددس كدد  نسدمعا خّن  نددلا الدقدللت بم
 .ت2خ نة   الخس  وا قخول ين   الرسل  إلا كال  وا قع  خرعظ

 جونددس د خالخددن   ت إنعددلز العودد  الكا ددس اا نددل   مخ فددس خبددل ت يددخت نقدد   دد ا 
 .  ت3خالمعوول الرسلنس إلا السنن لا

فدس م  خمندلت السدنن فدس   الم خغس الومرس فس   قرا الخن    السننخ  يخود  
الدقددلل السددننخ م  خمندد ت كضددملهن  ددس  بسددل ع خّن  نددلا  ددنن عت م  خمصددواا 
 نن عت  نخعع     ا  السنن م  الدقلل...  لو ُئنل ّقنجد  المدنان مُثدن فنمثرودل 

    ددددد   الخن  ندددددلا السدددددنن ع كععمدددددل كدددددل  الضدددددم ن المنخعدددددع  وا دددددقخا itبللضددددم ن 
                                                           

 . 383تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين/   )1(
 تحليل الخطاب الروائي، عن كتاب:   )2(

E. Behveniste: problemesde linguistingue/ generale. Tel J 
Gallimard. T.I. 1966, P. 252 – 251. 

 تحليل الخطاب الروائي/ نفسها.   )3(
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لا ُدسء  دلااس أنودل   أل   اون دل  ن دو  فدس الومد   المخواوع إلعا  ال ّح   إ
 .  ت1خالكا س المنع     ن و  با م ضل  

دو  أردا المسدلفع  أّس م معع أل خالنا خ  المن خ لات ّدن  ن    دنني    لرًو  ّ
العلصدددرع  ددد   المؤلدددل الدددواًوس لرق دددع   دددو كعدددل  إنسدددلنس  مددددمال   وودددون  ... 

ل  الدددنا خ الددد خ لدددع  لدددا  ادددون إال أردددا الدددوا     أرعدددا فدددللنا خ  المدددن خ لدددا صدددّو
 نن ل    ونا      ا  الدقلل السننخ أرا النزت  د  منومدل لدع  لومدل  ادون 
ّمدع ددس أرددا ماء الواًدد .   ددعمو   دد ا الم ددقرا  سددبلاا   ومددل   عرددس بددل ن 

  نلهعع خالنا خ  المن خ لات فس الق ع ال وفعع بأنمل ول الثا ع. 

 القصص الصوفي الذاتي الراوي والمروي لـه في  -0
 القصة والحكاية 

اأخمدددلنا  أردددا  سددد نة البحدددا المنوععدددع فدددس المبحدددا السدددل و  ّخوادددا اللاا دددع 
دو   الحللعع إلا ناا ع  ًو  النا خ  المن خ لا فس الق ع ال وفعع      ا  الًو
أرا إضلءاا المنوي المدخلا فس إ ضلح كعتعع الن ن  كعتعع اللاا ع لع دا فعمدل 

كل دد  ال ددواة.  ددلءا    عدد  الخعنجددو  دد     ددقرح   زل ددع بوددل صددوا  ة اال ددخنخلع ّ 
فددس األ معددع فددس  وضددو  السددنن لا القل مددع  نوددل  الحليثددع   الردد ا  ي ددل ا  لرو رددع 
األ لا منومل  قول  فس ناهنة الخنان  اللاللس   مل خالق عت   خالحمل دعت... إا  مدع 

 ودددنج  م ل ددد    فدددس ّم  ددد  فدددن   ددد   الم دددقرح   نً دددو.  مددددال  ددد ا العدددن   
الومد  الق  ددس  فددد خالحمل دعت:  ددس األبددلاث المن جدع  المد ددعلا المخحنكددع فددس 
 حل لع لمحلُلة الواً     ًلا    الدعل   درقا ا   األني .  لدع  بللضدن اة م  
ّ   الحمل ع إلا المخرقس بقنجو الرغع  الكرمدلا فقدل ّكدو  فدس ُدنج   د نملهس م  

 .  ت2خلوبع فنعع
ل خالق عت: فوس نسعي  ننخ  دخد   الدقدلل إلدا  نقدو  مفودل    ظدلهل م 

 رغعدددل   ددد ل  مز ندددع    دددل ن  منمدددلط الق دددع د كمدددل  دددس أندددل ّدددون ا     دددلاا د 

                                                           
 . 229، وخطاب الحكاية/ 383نفسه/  )1(
. نظرية البنائية/ 73، ومدخل إلى نظرية القصة/ 72ينظر: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة/  )2(

. ويكون مجال الحكاية التحليل 86، ومعجم المصطلحات في اللغة واألدب: مجدي وهبة/ 416
 الوظائفي ويقع ما بين الحكاية والخطاب القصصي مفهوم )السرد( وهو العملية التي يقوم بها السارد

 لينتج نصاً قصصياً يشتمل على الحكاية )الملفوظ( والخطاب )اللفظ(. 
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    دس الكرمدلا الواًععدع المواودع ت1خفللق ع  س  صل مفول  أ ن بمل لا  نن ع
    الكلّ  إلا القلائ. 

النققع فخبلُن الق ع  د   دا  نسدععول   اللاا ع ال نلهعع لرق ع ّ لم       
الرغوخ المسعا م ل ول أرا الوا    نل ي لم الوم   خمنجا الق ع أردا  فدو  ا دع 

  حل ا اهعسع: 
 : ّمخم  أرا إ ضلح الواًع     ز   الحمل ع  ز   الق ع. األول 
 : إ ضلح  اوع ن ن النا خ  فس  نن األبلاث. الثانية

 خ فس  ا الق ع إلا  خرق ول. الثللثع: م رو عع النا  
دلا البحدا السدلبقلا إلدا منندل نخول د   د  الق دع ال دوفعع  ل انخو ندل فدس  ًا  ً
 ددد   بدددس كونودددل نمقدددل  بملهعدددل  خ مخو دددل ت مخ ّ دددلم  وودددل فدددس الرح دددع الخدددس  دددعر  
ً  دددلا  ددد   نفخدددس كخدددلل فأ ددد ا ُدددما  لغوجدددل   و ندددل  انخوددد   ودددا  نبردددع المدددعلهعع 

    ك  اا   ك  ز ل .  المخمعأة  المخغ نة
فللنال السدننخ الد خ نخول د   ودا  بدلاة أد  خبمل دعت   دس  ضدمو   دننخ 

 .ت2خمخ خ للو ت   خً عت د مخ  قلل ً  س د بمونا خنا ت
 نلء  أردا الد  يدلأو خا ن د ت إلدا ّحليدل  عدلالا البحدا  خودلي   دل اًخنبدا 

 ّون ا  ت    ّقسعت ناا ع الق ع إلا  ا ع  سخوجلا  س: 
 ل    د ال خ  ع ا أ  العن      ز   الحمل ع  ز   الدقلل. ا

 الم ون د   و القنجقع الخس يخمث   ول القل  مبلاث الحمل ع. 
 ال عغع د نو  الدقلل ال خ  سخدل ا النا خ. 

فعضدعو لودل خا ن د ت  سدخو    للثدل  بودل اابقدلء أردا الد     ال دعغع  سدخو  
س يخددل    وددل كدد   دد  المن دد   المخرقددس فددس خال ددوات  جمدد ن بددا إلددا القنجقددع الخدد

    دد ا  ددل  ح رنددل إلددا م معددع  عوددول خالخددن    السددننخت الدد خ  عودد  ت3خأمرعددع السددنن
 دددد  بضددددوا المددددن خ لددددا  أن ددددنا  فددددلأا  فددددس أمرعددددع السددددنن   دددد  ال  قددددول السددددنن 

                                                           
، ونظرية المنهج الشكلي/ 416، ونظرية البنائية/ 081ينظر: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة/  )1(

 . 74-73، ومدخل إلى نظرية القصة/ 002
ال مصطلح خطاب بـ )قول(، ، تفضل )يمنى العيد( استبد299ينظر: بالغة الخطاب وعلم ا لنص/  )2(

 . 28-27ينظر تقنيات السرد الروائي/ 
 . 311ينظر: بالغة الخطاب وعلم النص/  )3( 
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بلنولا ول  إلا الحل ال خ   نخ فعا خ نن ت ًلها . ال يخحقدو مخ  دنن  فدس غعدلل 
 .  ت1خخ لاتالمن  

   ثددلال  أرددا ت3خً  ددال ااّعددع م ددن   ت2خ  اا  ددل م دد نل ً ددع خالعن ددل  المدد رست
ّحليل العن      الحمل ع  الق ع  نرعأ إلا  نجقع مال ل نلاوع فدس ّمددعال الد  
الددددع  الدددلً و  المودددت  ددد   الحمل دددع  الق دددع   ددد   القنجقدددع ّوخمدددل أردددا خّكثعدددوت 

ً وصدع  دوا ة  دس لد  الحدلث الق  دس الق دع  ا خ الودل فدس امردع ً د نة م  م
النهع  د ف اا  ل م م  ال  ّ    العن   اضدحل   د    لهعدع الحمل دع   لهعدع الق دع  

     ا    ا العل  : 
 الحكاية بطريقة الختزال القصة ت

خكددددو   دددد   0  39خالعن ددددل  المدددد رست ّ 
 ُرمع.

الم رس إاا ن   فس بدل  خالحضدوات 
 دد   زردد  أدد  مُددل  ددل يرعدد  اانسددل 

 ازله .
المددلل الدد خ زمددس أرعددا بدد   ام   2

 74غبددلا ايدد   ندد  أمددا.  قدد  فددس 
 ُرمع.

ال وفس فس بل  الخعرس  السخن  ث  
الولُدددددو الددددد خ  غمدددددا أرعدددددا إاا ام  
غبدددددلا ايددددد  ب   خدددددا فدددددبوض ااُدددددلاة 

 ّكعس لردوا .
ً ددددع اخ النددددو  الم ددددنخ   سددددألع  3

 كرمع. 64الحضوا فس 
  فس بل  الحضوا  غ   ال وفس  

الواددون  أدد  نعسددا بخددا يبحددا أنوددل 
 كأنول ُسء ضله  فوو  د  الد ا     

 إلا الرا.
 ( يبين الفرق الكمي بين القصة والحكاية. 3جدول رقم )

 
ب  الدع  خأنعدع أردا  حخوجدلا العدل   الد خ ي د   العدن  خالكمدست فضدا  أد  

مدنج  كرمدع  ًدل النو   المم       الحمل ع  الق ع  فمل ّنجل خالحمل دعت ًولدا فدس أ
ّسددخغن  الق ددع  ددبو   م   مددلن   كرمددع لقددو   دد   الحمل ددع   الدد  أل  الق ددع ال 
ّحمدد   ووددل الحمل ددع فقدد   إنمددل األ ددرول  الخّن دد   ال ازددع  اال ددخوا   الدلّمددع 

                                                           

 . 017السردية العربية: عبد الله إبراهيم/  )1( 
 . 38الرسالة القشيرية/  )2( 
ألولياء/ ابن نماذجها متوزعة وهي كثيرة ـ في مظان التصوف مثل: طبقات الصوفية، السلمي وطبقات ا )3( 

الملقن، وختم الوالية، والغربة الغريبة، السهروردي، وروض الرياحين في حكايات الصالحين: ألبي 
 السعادات، وغيرها كثير. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 002 - 

ع    صعع المد علا فس إ لا ز لنس   ملنس  ود  ...   لدو اأخمدلنل ا خد اال    ّ
    الك نونخ   الحملهعع  الق عع. مُثن لخ    مُثن ال  العن   

 المؤلف والراوي:  -2

أن ددد  اللاا دددلا ال ن وجدددع لرق دددع   خعرعدددع  ظععدددع كددد   ددد : المؤلدددل الحاعقدددس 
 المق ددون خ ددل  ت الق ددع    دد   الددنا خ  الدد خ ّسددنن الحمل ددع  رسددلنا  أدد   نجقددا. 
   دددو  دددل  سدددما  دددد خالبودددل السدددننخت الددد خ  م ددد  فعدددا خا ن ددد ت  ددد    ددداث بدددلالا

 : ت1خلردقلل المرعوا م  اللا رس لرمد علا فس السنن   س
خسدددت بلا عدددلز ال  قدددلل ف ودددل الدددنا خ بدددواا 0 .  قدددلل  سدددن ن م   حمدددس: ّ 

 المد علا   نمل  حم  فكنة الق ع فس  بلااا ّقلينجع. 
.  قددلل  نقدددو  بأ دددرول ز دددن  بلُدددن:  مدددو  ف ودددل الدقدددلل المرعدددوا  دددلاا  2

 ئنل  إلا األ لنع الحنفعع فس النق . أ ن ًنلة نلًرع   و  اال م
.  قددددلل المنقددددو   بلُددددنة:  فعددددا  وقددددس القددددل  لرمد ددددعع بنجددددع الكرمددددع 3

  الخو  ن  ال وا  مو  لرمد عع. 
الحاعقددع م  الدددنم  الثللددا   مثددد  ّقددواا  ّقنعدددل  فددس  عدددل  القددال  الددد خ  ضددد  

عك ددددن القددددلائ  ندددد  العمرددددع األ لددددا فددددس الق ددددع  فددددس لدددد  الومرعددددع السددددنن ع   دددد  ّ
المد عع   روكول.  م ل منوا  السن ن الخنا عع  الكا دعمعع الخدس ّقغدا أر ودل  دمع 
خالحملهعدعت فدأُثن  دل ّكددو   د  الدنم  الثددلنس  بد    مدو   ددنة المؤلدل الدواًوس  ددو 
د دعلّا كمدل  الممس     لل الحلث   حن  المد علا   ال يخمل ا فس  ن جا ُ 

الددنا خ نددلًا  الق ددع  دد   ن ددوا . م ددل   ددو بددل  الددنم  الثللددا    ددنة  قغددا صددوا
 .ت2خالنم  األ   فمعللا الح وخ  و   لا  الق ع األيللواعع م  األ ايعع المواوع

  ددد   ددددا   دددد   المبلبددددا ظوددددن  ددددل  وددددن   ددددد   ددددقرا خ ددددؤاة السددددننت. م  
المن وا م   اوع الن ن  الخس ين  خا ن  ت منول الممدمرع الخدس ظعدنا بقدلا ك  دن 

  الخدددس مأ دددلا صدددعلزخول أردددا يدددل ت3خأندددل ّحر ددد  الخقنعدددلا السدددنن ع  ددد  اال خمدددلل

                                                           

 . 317، وينظر بالغة الخطاب وعلم النص/ 210ينظر: خطاب الحكاية/  )1( 
، الحكاية، 8/8إلسالمية ، دائرة المعارف ا079ينظر: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة/  )2( 

 . 409ونظرية البنائية/ 
، والتخيل 000، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير/ 318ينظر: بالغة الخطاب وعلم النص/  )3(

 . 95، وعودة إلى خطاب الحكاية/ 210، وخطاب الحكاية/ 017القصصي/ 
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خا ن دد ت فددس ُددم    ددقرا خالخ ئ ددنت الدد خ ظوددن  خسددمعلا م ددن  أنددل ال ن ددوج   
العننس      لصع خال   وجو ت   الن س  لصع خّون ا  ت  فكلند  أردا المدم  

 :ت1خااّس ال خ يوضا العكنة الوابلة  الخسمعلا المدخرعع أنل الثا ع
  تودوروف بويون  جينيت

الخ ئ ددددن فددددس نااددددع 
 ال عن

السددلان  وددن  مُثددن  الن جع    الدرل
 مددددددددددددددددددددل ّونفددددددددددددددددددددا 

 المد عع

 الن جع المعل زة

السددلان  وددن  نعدد   الن جع    الخ ئ ن اللا رس
 ددددددددددددددددددددددل ّونفددددددددددددددددددددددا 

 المد عع

 الن جع الم لببع

السدددلان  ودددن  مًددد   الن جع    الدلاع الخ ئ ن الدلااس
 مددددددددددددددددددددل ّونفددددددددددددددددددددا 

 عالمد ع

 الن جع الدلااعع

 ( التسميات المتعددة للمنظور 2جدول رقم )

 جأّس ّ وا ا ن   لرد خالخ ئ نت لخعدلنخ الدرد   د   ال دوا  المن دوا  مُثدن 
 مددل كددل  مأددلن  ّحليددل لمعوددول  اوددع الن ددن م  الن جددع  لقددل مصددبا القددو :  بمل ددع 

صدوابل  بودل   ن جع     ن  ُد دعع   لكد  بضدم ن الغلهد    حدلنا  بمدم  مُثدن 
  حمعل      ن  السلان  لكنا  بأا أرا المد عع. 

 الحاعقددددع م    ددددقرا خالخ ئ ددددنت ا  بددددل ن  خمدددد عع  سددددو  م  يخددددلا    دددد  
الم ددقرحلا األ ددن  م   أ دد  بقددن   نوددل فحدد   م دد   ونددا خالن جددعت أنددل خ عدد  

فدس   حلن خا ن  ت مُثن فععورا بو اال خعدلا الد خ  مخدلز بدا السدلان  بدل  ت2خبل ت
ّضد  و بقدد  الن جددع  ًددل م دد   وندا خالمن ددوات م  ااناا  فددس فكددنة خالوكللددعت أنددل 

 .ت3خخ  خن ف خوت ب    مو  الخ ئ ن  كللع  اوع الن ن لمد عع بملهعع
إ   ددد ا الخمدددو   البحدددا أددد  الد دددوط العضدددعع العلصدددرع   ددد   ًقودددع فضدددعع 

ددد   ددد ا الم دددقرا  بدددل ن  المعوو عدددع  اااناه قودددع م دددن : يًو عدددع فدددس كث دددن  ددد  ً 
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اغبددع فددس ّوب ددل المعددلهعت  ت1خالدردد   الخمددوجش لددت يددخحعظ ال ن وجددو   دد  الضدد و  وددل
 أرا نحو ّق عقس  اضا. 

دبلاا  لرخعنجدو  د    ادوني   ال خ يوت البحا فس الخولععع المعوو عع  م  ّخدد   سو
  وم   فس أمرعع السنن الق  س  مل: 

   الددد ي  بق عودددع الحدددل  ًدددل المؤلدددل  الدددنا خ  فبحسددد   اودددلا ن دددن ال ن دددوج
ا ددخنبقوا  دد   المعددلهعت أرددا  فددو نمددلاع بملهعددع  واددونة فددس ّددناث ُددوو وت البو ددل 
م  القنج  الحلضن   ونا  د ا م  المنعد  الحمدلهس الون دس بمدل لدا  د    وصدعع 
و  دددددددن أددددددد    عودددددددع الواًددددددد  الون دددددددس  المن و دددددددع االاخمل عدددددددع  اللينعدددددددع  عدددددددنن ّ   ّ

  ا المنع  اا ك نوندع  د وصدع  ّعورندل د بللخدللس  فدس  العنن ع...ال    عو     
بنجددع فددس خانخقددلءت  ددل ياهددت   ل ن ددل السددنن ع  دد  المددنوي الغن ددس  فوكددل اللاا ددع 
ّواددا م ل ددل  إلددا إًددناا  اًوددع ّعسددل ّقنعددلا القددال الحددليا فددس المنعدد  الحمددلهس 

خمدلل  الخقدوا  ددل الون دس القدل ت إال م  نقدل الق دع د  النثدن أمو ددل  د لدت يردو  د  اال 
 لقس المون    ا خملل النقل. 

 أنواع الرواة وصفاتهم:  -3

يخضا فس الق ع ال وفعع  ا ن نوأ      الدن اة: ا ا دع  عدننة  ا اة املأدع 
 واوددع إلددا  ددن خ لددا  عددنن م  املأددع  اأخمددلنا  أرددا  ددل ّقددلل أنضددا  دد   قولددع 

فددس بضدوا المددن خ لددا   خالخدن    السددننخت  بد   ال  معددس الحدليا أدد  الدنا خ إال
ودددعت  أن دددن  ودددع   وامل فدددأ    دددمع ّسدددع  لرق دددع  ال دددوفعع  دددس منودددل ً دددع خ وا 
الخرقددددس ف وددددل أن ددددن م ددددلس  بل ددددت  ضددددن اخ  ُددددأنول ُددددأ  الق ددددال المددددو عع 

   ال  دددعمل بدد   ّحولدد  ً دددال  مددل   ال ددوفعع كدددللحاع ت2خ الق ددال الدنافعددع
فددس م ددرول بعددلّوت   بددلنّوت   البسددقل س  المدد رس  ز ددن ت إلددا  ددل  مددبا األ ددل  ن

    خخوت. 
أردددا م دددلس الددد  ّكدددو  ا ا دددع الق دددع ال دددوفعع  دددلاة أ دددن المنابددد  الن اهعدددع 

 ااّعع: 
. المؤلل الواًوس:   دو  دل   الق دع فدس كخدلل كمدل  صدر  إلعدا  د  آ دن 0

  لان لول. 
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 . النا خ:   و ال خ نق  أنا المؤلل الواًوس  الءا الق ع أرا لسلنا. 2
 قلل م  السنن:   و المن خ  رغع النا خ   أ رو ا   نجقخا   ن وا . . الد3
 . المن خ لا:  سخق   ال ل نة الق  عع  م   م  الق ع    النا خ. 4

  دد  البقدد ع الددنا خ نعسددا بدد   يددن خ أدد  نعسددا م  أدد  ُدد و ا  نددل يخضددا 
ددل ت1خاتارعددل  م  خ نلهعددع  النقددو  اال ددخمخل   ّح دد  إلددا  نلهعددع الددنا خ  المددن خ لدد  ً  

ّخدددلا   خاألصدددواات السدددنن ع فدددس بودددض الق دددال. بحسددد  ناادددع البودددل السدددننخ 
 كثلفدددع الحدددلث  فمددد  األندددوا  الق  دددعع البسدددعقع فدددس ناادددع الن ا دددع   دددس األُثدددن 
ُ وأل  فس الق ال ال وفس  م  ي كن ا ت الن اة خ رسرعت ا ن   م   ا دع م  مُثدن 

خالدنا خت الحاعقدس الم ردر لرمؤلدل مبل ت  م   د  اا دن بخدا  صدر  الن ا دع إلدا 
  دددس  نجقدددع خالدقدددلل المنقدددو  بمدددم  ز دددن  بلُدددنت أددد  المد دددعلا   ددد  الددد  
ن كن خ مو   حمل    مبمل     حمل الخمعمس   قو :  دمو  أ دل الردا  د  أردس 
ال ددوفس  قددو :  ددمو  بمدد ة  دد  أ ددل الرددا الورددوخ  قددو : ن دد  أرددا م ددس الد ددن 

م  م درت أرعدا  م دنع  ال آُد  أندل   ول دل   فرمدل الخ خلنس  كن  اأخقدلا فدس نعسدس 
دل بمد   بقدل  أرعدا  ودلل فقدل :  دل   نا     أنل    م   ًدلاا . فد اا بدا  رعدس ً 

  فددللنا خ  نددل  ددو بمدد ة الورددوخ ت2خفخددا كدد   دد ا  فقددل  نادد  السددلأع  دد  اأخقددلن ت
  ددو م ضددل  خُد ددععت نا دد  الحددلث الق  ددس   قدد   ددلنوخ فددس الق ددع    ددو  ددل 

 ددد خ ددنن الددنا خ الحلضددن كمد ددعع فددس الحمل ددع الخددس ين جوددلت   ددو السددنن   وددن 
فودددو خااات فدددس الق ددع   خ وضدددو ت م ضدددل     اا ُددئنل الخحليدددل مُثدددن  ت3خالمخعددلن 

ًرنددل م   دد ا النددو   دد  الددن اة  ددو خااات فددس خالحمل ددعت مخ ُد ددعع  مددلاكع فدددس 
أد  نعسدا  وصددعول الحدلث    دو خ وضددو ت بودل انخودلء ز دد  الحمل دع ف دلا يددن خ 

بل ل  بلث فس ز ل    مل   و ن    فدنع أ  ارل خالمد دععت  ن د  فدس  عدل  
 ومع خالنا خت. فس بد    دلا ُد دعع المدن خ لددا أ دن  رسدرع خالسدمل ت  د  اا  
إلدددا آ دددن فق ددد   نبردددع خالدددنا خت فودددو بمدددم    عودددس خ دددن خ لددددات مخ خ دددل  ت  دددت 

حدو   ددل وا إلددا خ دن   خ لددات...   مدد ا.  د ا فددس الق ددال ّقمدال ن ا خالددنا خت ّ 
البسددددعقع فددددس  ن خوددددل السددددنن ع  القر رددددع الوظددددلهل   ددددو لرسددددنن الددددنا خ الغلهدددد  أدددد  

 المسن ن   و خالسنن ز ن المخعلن ت. 
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م دددل فدددس الق دددال المنكددد   ددد  نلبعدددع ال ندددلء السدددننخ فنعدددل ّودددلنا  فدددس الدددن اة 
واًد  بد    حدد   المدن خ لودت  فضدا  أد  ب دو  خّبددلن ت م   نلًردع  دنن ع فدس الم

يددن    ت1خالمدن خ لدا  حدد  الدنا خ م  الومد   ثددل  الد   ددل  ودن   دد خبددليا الغدلات
بسرسددرع ا اهعددع  وجرددع ّ دد  إلددا م ددس العمددل  ًددل  بددل نل ُددو   أدد  ال  ددنخ أدد  

ت: انقرو  ا دع ا د   مد  كدلنوا ًد ركت فدو ا ت  للت أ  م عا ًل : ًل  ا و  الرا خ
اا صدددنة  دد  الع دد  فسددلا أردد وت الغددلا فقددللوا: الم  دد  إلددا زددلا  فددل رو   فلنحددل

منا والرا ال ينععمت        ال دنة إال م  ّلأوا الردا ّودللا ب دللا مأمدللكت فقدل  
ت    ددنقرو اادد   ددنوت...ت إلددا باعددع الحددليا   الددنا خ  نددل  ددو الن ددو  الكددنجت خ

 لاجعت كمدل أرعا النا خ األ   ال خ ّقخنل  ومخا  نل     ومع النا خ خالحمل ع اا
فددس ً ددال ملددل ل رددع  ل رددع فددس بددليا ُددونزان إلددا ُددونجلا.  كرمددل ًددوخ العلندد  
الدنافددس م  األ ددقواخ فددس الق ددع  كددل  ظوددوا المد ددعلا يددخت فددس الحمل ددع أرددا 
نحدددو   خدددوا     قدددنن فخ دددبا الق دددع األل خاا دددلات  عدددلال  م و عدددل  لخعدددنج  ً دددال 

ك نجسدددل  لدددا    ودددل إنودددلء  ددد   نا ددد  الق دددال زجدددلنة فدددس كثلفدددع أن دددن الخدنجدددو ّ 
الحمل ددلا اللا رعددع المخوالددلة فددس نا دد  الق ددع   وددون الددنا خ األ   إلددا المددن خ لددا 
ل خت ّمل   العو  الق  س لع   إلا زليخا المناوة فس الخدأ  ن  ااًندل    بدلاث 

 اال خعلبع. 
 فس الغللد   يدل   خالون دن الودلنخت  روندل   ومدل  فدس ّمدم    د ا الندو   د  

نوأدا ال ق ال  مًرول الولن خ ا عت م  مُثدن. إ  لود ا الخكدناا فدس العود  الحمدلهس ّ 
أن ددنا  ناأمددل  لعنضددعع العكددنة الق  ددعع الخددس م ل ددول الحددل س فودد  ال  وقددو  م  

ل عت لم لاً خا.    نافس فوو  عل  با بلاع إلا زجلنة إًنل     له  ّن ع  ّ 
   د كن صدللا مأمللدا    دو  دن نوون إلا خً ع الغدلات بد   ي دلم الناد  األ  

ددل كددن  م    الل ددا بدد   ًضددا الر دد  كرددا  حمدد  ًددلح الغ ددو  لوالل ددا   مددل نلهمددل  ً 
ومل   بدل  انخودلء الدنا خ  يًو ومل  ف   أرا بللا إلا ال بلح بخا  قل مل ز ًو

ت   عددلال  اابقددل   دد   الثددلنس  دد  ً ددخا ّ وددن ُد ددعع خالددنا خ األ  ت الن ددو  خ
دل  اا دن.  بمدا رعع فدس الق دع  كعبدلاة خًدل  ا دو  الردا خالحمل لا اللا  تت: ً 

وعدل لوادا الردا    مد ا  دلا أر ودل ّ  النا خ الثللا ً خا  د  ا ندع أدت لدا  ومدقول ً 
ددت خ ت الدد خ مأقددا كدد   ددل  مردد  إلددا ما ددن أنددل  لددت يخسددرت 3 صدد  إلددا الق ددع ًا

خوددل فددلف  لددا كدد   ددل  مردد  أل   دد ا الد ددن كرددا  ددو  دد  مادد ددا ً  نة الدد  األا ددن ماّن
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واللا...  ب   ّناُم  ّ 
 ندل يخددل   الددنا خ األ   لعضدد   لّمددع لود   الق ددال اللا رعددع فددعحمت النسددعي 

. فلُخمدد   دد ل  ت1خالق  ددس بددلنعناع ال دددنة   ددن ع المح و دد   فددس نا دد  الغددلا
الم ندددس الحمدددلهس الددد خ لدددوبظ فعدددا م  ُد دددعع الدددنا خ األ     ددد   دددن ز ُد دددعع 

س لخ دبا  ن جدل  لودل ل خ دل  الدنا خ الثدلنس لمومدع خالدنا خت اليلة فدس الق دع ّنخود
  ك ل  اا نا ... 

 ددت  وددون إلددا ن ا  األ ددلس بوددل نول ددع ً  ددومل   دد   المنلًرددع السددنن ع ّسددوت 
فدددس إنخدددلع  نعدددع ً  دددعع  نكبدددع  ااا ّقنعدددع أللعدددع فدددس  ملا دددع العوددد  الحمدددلهس 

بلن  األن اا.   ّ 

 أما في القصص الموضوعي:  -4

ا  نلهعع خالنا خ  المن خ لات فس الق دال ال دوفس الموضدوأس  ي دل  فحضو 
مُثن اّضلبل   وصل األ  ن اُخم  أرا  لص خا د ظونا فس األأت األزرد   د  
نمددلاع ً  ددعع د ّمثردد  فددس الق ددال ال ددوفس أرددا لسددل  الح وانددلا الخددس  مددو  

خ ي ددلم ف وددل الددنا خ  ددلاع  عنجددلا األبددلاث لكنددا  قددون أمرعددع السددنن  بمددم   ددنن
ّعنجدددل ل   جنخودددس ّعسددد ل ل    جدددن   الن ددد  بدددللواً  خالعكدددنةت   ج دددنح  دددد المضدددمو  
الغلهس    ا دوز الق دع الخدس خينزد ت الدنا خ  خواعدا المدن خ لدا أردا  دليول   د ا 
الخواا ال خ خ ض وت    مفو المونا مبعلندل   م  خيخمحد ت ال دخنقل  الحممدع الخدس 

 .   ض و أنول النال  فس مبلي   م ن  
ال خ  ونس البحدا أد   د   الم د ة  م  الدنا خ  ندل مبمدت إزدا  نوافد  الخعن دع 
فا  سما بمن ا األُعلء إال  خواعا  نا  فخ ون ُد عع النا خ ااا هعمندع أردا 
 عنجددلا القددال     ا خعدد  لغددع خاألنددلت أدد  لغددع الق ددع. فخ وددن خ اوددع الن ددنت 

س بنكددع  علصدد  الق ددع  دد  ضدمنل   صددنابع  فخواددا خالددنا خت الضددمنس يخم وددن فدد
د ددعلا  ز ددل    صددنابع بدد    وددنل الددنا خ فددس نول ددع الق ددع أدد   ا ددخوا  ُ 
ب  المعنة الخس  نا أر ول النال  العكنة  المددو   د   ندل كلند  خ اودع الن دنت 
خب رددع ّقنعددع    دد رع لروصددو  إلددا م ددلا  مُثددن  موبددل ..   ددس الو دد رع الخددس ّواددل 

  ت2خوا دددددل  الدلصدددددع   لرخدددددأ  ن فدددددس العمودددددواتفدددددس  خندددددل   الم دددددل  لعممدددددل أددددد  ن
                                                           

 . 062القشيرية/  )1( 
 . 37نظرية السرد/  )2( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 008 - 

 ضن اخ لخق عت  سدخو   د   الخقنعدع  م  نومدل إلدا ا جدع ُدمولعع ّدن    د   خّقنعدعت 
القددنح   أمددول المونددا الدد خ  سددوا الددنا خ  ثددا إلددا اموددوا     لددا بددل  ددل ينبغددس 

م  أرا المن خ لا م   سرت يعلن  إلا الدنا خ  جخق د   دل  سدل ا إلعدا  د  المدن خ لدا 
 سدددرت يعدددلن  إلدددا الدددنا خ  جخق ددد   دددل  سدددل ا إلعدددا  ددد   ودددل .  ال  عدددنء المدددن خ لدددا 

ُلة الن ا  القنح  الخواعا  أردا المدن خ  ت1خًنلألّا الدلصع أرا األ ن  فررنا خ 
لا م  يخق    ال  عنء  قليعسا أرا أم  النا خ.   دل ّ دنجا الدنا خ بللودل   د  

خددس يخسدنمت  ددلّول الدنا خ الد خ لددا القدلاة أرددا الق دع  إال إأاندل  أدد   د   السدرقع ال
ًو  الحمل دع الوابدلة بدألل ُدم   ملدل صدعلزع   اودع.   ال ف ندا يخدن  لرمدن خ لدا 

  خوع اُخمل  الن     ل  م ن إلعا ن   إ اء  با. 
إ  المحوا المنك خ ال خ  مخغ  أرعا أم  النا خ فدس الق دال الموضدوأس 

ّسدددما  دددد الن جدددع المعدددل زة  ب دددا  مدددو    دددو ُدددم  خالدددنا خ ( المد دددععت مخ  دددل
النا خ مُ ن    ُد علّا  مأرموت بللحوانث  ال  ونعا م   عسدن  د   أرم خدا  د   
م  كعتعددع ب ددولول أنددل   إنمددل  ددو  دخددن  النع ددلا  المقلصددل  األفكددلا  كمددل  دخددن  

 العلاا  لعورت بمل يل ا  ااء ل    مبلاث  بواا. 
ُد ددعلّا  ال أاًددع ّن قددا  وددت فللسددنن  نددل  الددنا خ  نددل   مددو  بمودد   أدد  

 سدنن مبدلا ل   دلاع ناهدنة  ت2خخ نن البوت بحس  ّ نعو ال ن وج   ل نملط السنن ع
الحلضددن م  المسددخق    دد  مبددلاث  دد و ب ددولا فددس ز دد   ددل  سددنن ل الددنا خ   ددو 
ق عقدددل  أردددا الددد    صدددوا زلهددد  أددد  المد دددعلا  حمدددس الحمل دددع  ددد  الددددلاع  ّ 

 ددال خالمثنددوخت الخددس م ددلاا اال خمددلل إل وددل  دد  ً دد  ناا دد   نن ددن فددس بوددض ً
  بعضددد  إّقلندددا   ناأخدددا فدددس فددد  األناء الق  دددس لحمل دددلا ت3خأدددنل   سخمدددًن  

ّخوردددو بلألن عدددلء  الحممدددلء  ال دددحلبع  ال دددوفعع  ال  دددلن   ودددض المردددو   الدرعدددلء 
مل دد  ًلصددلا   نوددل إلددا  ددنال بممعددع  فرسددتعع  م ايعددع أ ددن م ددرول  حددلفظ أرددا ّ

لهوودل   دت  ل  نن الق ع لعورو أرا إبل  ً  الق ع   بلّول     كث نا   ل كل  يًو
ل أردا النحدو ااّدا لرمدنة الثلنعدع م    وون    اليل فعسخأنل ا ا ع الق ع  ا مل ًّو

ددل لرخو  ددن أدد  فكددنة م  لخقنجددن  ونددات  ت4خالثللثددع كرمددل ُددون بللحلاددع إلددا  دد ا الخًو
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ددل ّضددم  خالمثنددوخت نحددو خ ت ً ددع نعددا  ؤلعوددل فددس صددعلزع األفكددلا أرددا 275ً 
نحدو  دد  ال ناأددع  الخعدن  فددس الحددواا بمدل ال  درددو  دد  ّعسد ن نعسددس م  نقددلم فكددنخ 
 عددنا بددللمخرقس نحددو أددلل الخمسدد  ب ددل ن الق ددال  م  الموددلنس الحنفعددع لرق ددال 
   ن   الغو  إلا لهبلل المونا   باعقدع المدنان   ادو ن المعدلهعت.   د ا فدس بدل 

 ددل  صددوفس  اضددا فددس  عوددول لقضددعع ال ددل ن  البددل     ج ددل  م   دد ا  ددو ااّددا 
عدلات الخدس  عخورودل خالدنا خت لرخوادا إلدا  قدلل المدن خ لدا لكدس ال  الس   فس خالًو
ي    بعكن  بو لا  أ   نا س الدنا خ. فكلند  خالق دعت  ابدلة  د  م دلل   ال دوفعع 

 لرعكنة المعننة.  لونء مفكلا ت  أرا منول لت ّغع  الموللعع العمللعع
 سددخأن  البحددا بوددنء  ثددل  ّق عقددس أرددا  دد ا الرددو   دد  الق ددال    نددا 
 نسخمددل  قو ددلا بضددوا الددنا خ  المددن خ لددا فددس ً ددع ً دد نة ااا بددلث  ابددل 
 أقلة بسعقع  ورو ع البق  ً  ع  قولع ف ودل مبدلاث كث دنة  ااا نول دع  علائدع  

 ا  جع المدو . 
ك دد     وددن مبددل الدرعددلء الناُددلي  خاءت فددس الق ددع الق دد نة البسددعقع الخن 

  و الدرععع أمن    الدقلل خاءت فس صدواة ادل   د  مبدل النادل  بدو  ا جدع 
ّدو ت الناد  فدس ا جددع الودا  بخدا  لصدت  دد   ت1خالودا  فدس  قخ د  ُدون ا ضددل 

 ودا  فن دحا الدرععدع   دد  بلا عدا   سدحومل  ددت الن دن إلدا األفددا   أندل الد  لددت 
  فقددل ّقو دد  ُددونة  دد  بلادد  النادد  فسددلنا إلعددا  ددول ل   دد  يددنل النادد  الوددا 

ال   أندل  د ا الموضد   د  الق دع ّنخودس األبدلاث لعقرد  الدنا خ  رغدع األندل   دل ل  
 اا الحممع فدس  د   الق دع فعقدو : خفد اا كدل  ُدونة  ووادع ّ دبا بعلبدل  لرعرد   

ل مأضدددلء  بلًخدددلا ه  بأ ددد  فكعدددو  مدددو  الحدددل  لدددو اأواددد  كددد  مأضدددله ؟  فرخقدددومل
سددخمن  دد   العمدد  الوأ عددع الدقل عددع فددس صددعحع  ن ددل  فددس  ت2خاال ددخقل ع...ت  ّ

بدد   ا ددخغن   ددنن الق ددع ن ددل صددعحع فقدد  خ دد  الققدد  المخو دد ت  إ  ن ددو  
الددنا خ فددس  دد ا النسددو المن ددنخ المواددا   قددل نلدد ا  أرددا م  الق ددع إنمددل ً ددلا 

الح رعت الخقنعدع فدس أدنء العكدن لعس   وصعول فنل  امللعل   منمول كلن  الق ع ّر  خ
 بأ رول ام    ؤ ن  فاعمع الق ع ّق  فس  ل  ااء الق ع. 

م ددل الق ددع األ ددن   فوددس ّمددخم  أرددا ّقنعددع  ددنن ع مُثددن ّوق ددلا   ّ ددلم الق ددع 
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: خإ  برقددع  ددؤالء ال ددوفعع المسددخع لي   بدد   ت1خب ددوا الددنا خ الغلهدد  الورددعت  بقولددا
 ضددن الدددوا   دد  مادد  الضددعو   ب ندد ا  ّدد كن  رغدد   ددلا ل  دد  الواددل  القددنل  م

…ت. نا خددا فقددل  لردددلنل: اا دد  إلددا الح  ددنة    دد  الخدد    المددو ن  دد  مادد  الحمددلا
د  الددلنل  جحدلث نعسدا بأندا ال  حخدلع إلدا    ول ك  م ن  أ ن بدا الناد  الددلنل  حًو
وعددأة ال دددن     ثدد   دد   األ ا ددن فوددو أمردددا  دد  ًددل ت ال  ددل  فدددس األ ددع الضددعو ّ 

الد   بخدا … ماهمع لم    ب وانلّوت    مُ   فنام ّ     دقل ع  ن لفدع الموضد ال
 ئت الدلنل        األ ا ن   نع  لت  عو   دل م دن بدا   ندلل الضدعو  ا دخعقظ أردا 
إ ن ا جدل  ع أدع بدو  بمدلا   لععدل بمدلا  يخودل    د  الضدول  الدو     دل كدل  فدس 

النولا  الء الدلنل      الحملا  ظ  الضعو م  بملا  اله   أقمل    ب   مً  
ب  نة لكس ي ل  نمعقل  م لل   ل  الضعو. آن ا  ّ ون ُد عع النا خ المدخعدس  ااء 
ددل فعقددو  خفأ دد  الحمددلا يخو دد   دد    دد  اا ددنة   األبددلاث فددعور  أدد  ملددت لودد ا المًو

   ب    لا الحملا  أرا ظودن   د ل    دلم ت2خ    مي  لا الرسل  لعع ا أ  بللا؟ت
خسلً     الو     بلا ا فس ّمدعال أرخا بخا ًل  المدع : خ  ندل ّ دلم  دوانا بد  ي

ددددا بددددلأل    األز ددددع السددددنن ع بددددلالنعناعت فعقددددو  المددددع : خإ   دددد ا الحمددددلا الدددد خ ّومم
اا  ددس كدد   اات ال  سددخقع  م   سدد ن إال أرددا  دد ا النحددو. فمددل نا دد  الحددًو بددًو

ددددا الر دددد  فددددس الخسدددد عا    دددد ل  ددددو اا  قضددددس النوددددلا فددددس ز اهددددا بددددلأل    فقددددل ًضم
 السعون  ت. 

ّنخوددس  ندددل الق ددع  وددد   الدلّمدددع ال رعغددع   أندددل الددد  ّ وددن ُد دددعع الدددنا خ 
المعك  لمعنة الدنال  فعقدو : إ  مُثدن الندلس آُردع لربمدن  فدا ّردخم  فدس ّسدرعموت 

الددد   ددد  العمددد  الوأ عدددع ال رعغدددع الخدددس ّسدددخغن   دددب  … أرعددد  كث دددنا   ددد  األ دددل 
 خغن   نن الق ع ما   صعحلا فق . صعحلا فس ب   ا 

ندرددال  دد   ددا  ّحر دد   نعددع الن ا ددع فددس  ددلّ   الق ددخ    إلددا م  ُد ددعع 
الددنا خ فددس الق ددال الموضددوأس ااا هعمنددع مأرددا أرددا أمرعددع السددنن م   عنجددلا 
الحددلث   نابرددا   نوددل فددس الق ددال الدد اّس المعددن ء منددا ّخعرددا فعددا لغددع خاألنددلت 

 اا لوت أاًع بلل اا السدلانة  فللسدلان فدس الق دال  الحمل ع أ  ال اا م  أ  ا
الموضدددوأس   دددلاع الحدددلث لكندددا  نكددد خ الخدددأ  ن    ل دددا كددد    دددوط الق دددع بعوددد  

خحمت  واوع الخرقس  ا جخا المعل زة الخس خّورتت مُثن    ُد علا الق ع ّ 
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 ( 1مخطط رقم )
 وجهة النظر في القصص الموضوعي

 

 نلء  أرا  ل ّم ن إلعا     المدققع  ّ    م  النا خ فس الق ال الموضوأس 
  مخغ  أرا  حواج     الخأ  ن:

األ  : نقدد  الحددلث الق  ددس   ق عوددع الحددل   فدد   أمرعددع النقدد   دد   ال ّددخت 
 إال     ا  خ ن وات السلان. 

 لّمددع  الثددلنس: ّددل   الددنا خ فددس ّعكعدد  ُددعناا الددنال  بددلاأنال أنوددل فددس
 الق ع م  فس  علًول مخ ّحليل  اوع الخرقس   المغ      القال. 

 في القصص االسترجاعي  -5

دله  المحرردع  د    أّس   ا النم     الق ال الموضوأس  ثلال  أردا ّرد  الًو
اللا    مخ م  البق   و ال خ  حمس بمل ع بل   لا فس ز د   دلء   لكد  لدع  

  نمدددل فدددس خأدددللت الن جدددلت  األبدددال    دددو فدددس أدددللت الحضدددوا خالق دددال الددد اّست  
المل ل األ بدل أردا مبدلا ول   وندا الد  م  خُد دعع الدنا خت  خُد دعع البقد ت 

 ّخحلا  فس   ا النم     الق ال. 
 فددس  دد ا الددنم  ّ وددن أددلة ّقنعددلا  ددنن ع  قول وددل خالددنا خع الناهددست بحسدد  

لا  ف وددل  دد   سددخموا الحلاددع إلددا خإًنددل ت المسددخم   سددخدل ل   ناععلّددا الخددس يخمدد
لناا الدلصع بللمد         ث  ال نعع الثقلفعع الممخنكع  المله     األفكلا  ااُا
ال دددوفس   دددل أدددن   ددد   ددد ن ال دددللح    المددد وخ  األًقدددلل فضدددا  أددد  الن دددو  

ت  ال حلبع  األ لعلء. فدردو  د ل  اسدنا  إًنلأدل  لرمخرقدس  وصدعومل د  ودل  د الكنجت خ
ناععددددع  خمددددل وع     خضددددا المق ددددون  دددد   ددددا  النمددددلاع   ددددلاا  أدددد   نعددددع  

الخق عاعع  الخس اُخمر  أرا   لهال  ن وجع من   أر ول ّقنعدع القدال ف ودل    د  
 بول ال  نسخدرال آلعع اُخغل  القال الن جل خ فس المولنس ال وفعع. 

اُددخون أدد  المددع  اكدد  الددلي   حمددل  دد   حمددل  دد   حددنز الددو نانس المخددوفس 
  دددو  ددد  اادددلالا القدددن  السدددلنس الوعدددنخ كخدددلل  ضدددت خ نل دددلا  ددددت  575 دددنع خ
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   ددنز  دد    نوددل ا ا ددع  نددلل  وجدد   لددا ُددبا ك  ددن بموضددوأع خا ددللع ت1خالددو نانست
 دددت  ددنع فددا يبوددل 036 دددت   دد   الددنار   خ449الغعددنا ت أل ددس الودداء الموددنخ خا

ل الدو نانس ا ا  الو نانس أردا ا دله  المودنخ الممدوواة العدلا  العدو نخ  د    ندل
 ا للع المونخ  إ  األ  ن ّنل   ابرع  قول  ول ا   القدلاح  د   العندع  الندلا  قل د  
ف ول الموناء العل ر     سألوت أ  صنع  الرا ّوللا  ودت  ف خحدو  ان الن دللع الخدس 

   مدو   دو البقد  ت3خ خد ردع   نمدل ا جدل الدو نانس ت2خبوثول إلعا ا   القدلاح إلدا ابردع
د و ا  أرمدلء ف ول  النا  خ يخعو      العنع  النلا  األأنا  ف ن     ن مًناندا ُ 

مبعلندددل   ودددلن ف ودددل  ثللددد   ت4خأ دددن    كعدددو كدددل  بسدددل وت فدددس بدددواا صدددنجا ادددلا  
 مصحلبا   وض المخ وفع  الم وخ. 

ال مبغس أقل  وازنع     الومر   د     كن  ااغبع فس الد  د أل   د   الومرد   
ل    ندع د كمدل ف  ودل  د  أنلصدن ُدبا د  قدل فدس  قدل خول م  المودنخ فدس ا دللخا فنً 

ً دددل خالدددننت العندددس أردددا ا دددللع صدددل قا فدددس ُدددم  اًخدددناح ابردددع  عللعدددع  م دددل ا جدددل 
الددددو نانس فومدددد   اّددددد   دددد  نمدددد  الن جددددل الحرمعددددع  دددد  ا   قنوددددع لرقددددلب  الدعددددللس 

 ألبلا ول. 
عع الدنا خ فدس ال خ   نك  الحليا أرعا فس     العقنة    البحا   و ُد د

 دد   الن جددل    عوددع أاًخددا  دد  المددن خ لددا  فعمددل يخورددو بددللنا خ  يرحددظ م  ّددلاع 
الن جدل  مدن أ ددن  نابد   داث  مددو  خلردنا خع الناهدست أن ددن الوعمندع األ دلس فددس 

 ّواعا العو  الق  س       المناب   س: 
  . كددال ا ددخوالس ي دد   فعددا المؤلددل ال ددن  النعسددس الدد خ نأددل إلددا ب ددو 0

 دد   الن جددل   قددو  خلقددل فكددن الدددلنل ل رددع  صددو  كخلبددا إلعددا  ددوء ام ددا فعددا 
دددلا  دددلة بقدددل  أرعدددا   جبقدددا  دددو  ل ردددا  خوعبدددل   ددد   قلل خدددا لددددا بلألّ   ُ
الو لعددع بوددل ال  ددل  القوجدد   ا خندد  أرعددا النددول ألادد   دد ا إلددا   جدد   دد  

 الددلنل  ندل  ت5خالر  ...  ت زر خا أ نا بودل الد  فدنم  فعمدل يدن  الندلهت...ت
                                                           

 . 0968تحقيق إبراهيم شعالن وحجر نغش ومراجعة عبد العزيز األهواني، مصر سنة  )1(
 . 21ينظر: البنية القصصية في رسالة الغفران: حسين الواد/  )2(
( صفحة من القطع المتوسط وهذه الوفرة في 43، أي يقع المنام في )91-23منامات الوهراني/  )3(

 التعبير دليل على بعد لهذه التجربة التي تجدر دراستها مستقلة. 
 . 31-29نفسه/  )4(
، لقد أفاد البحث في هذه الفقرة من المراحل المنهجية في التحليل التي اتبعها ياسين 23نفسه/  )5( 

 . 08-07النصير في كتابه )القاص والواقع( موضوع قصص الرؤيا في العراق/ 
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 صل  خواض  لرمؤلل إزاء ُدعدا الودللت  فدأأقا الدنا خ فدس  د   العقدنة 
  حوا السعل  الولل ال خ ّنضوخ الن جل ّحخا  فس ظنفا. 

ودددل  أندددل   ُدددال اال دددخوا   ندددل  بمدددل  مدددخم  أرعدددا  ددد  إُدددلااا ّدردددو ًّو
المخرقددس بمددل  ددعحلث  أرددا  دد   ددخخنك  األبددلاث د  عودد   دد ا الرددو   دد  

ععدعتالق دال  الخددس ّضدت الق دال الخبمدد نجع  ت1خيدل   ّحدد   عودول خالخًو
ددع  ددنن ع ّددخت أ ددن ا ددخولنة الن جددع   الن  جددع  الحرمعددع      الحددلس بمعلًا

  الحليا أنول يلأا نقل ل   د خالخًو  السننخت. 
. ا جددل البقدد  الخددس ّسددخغن   ا ددل   ما ودد   صددعحع ّع دد  الكددال فددس ابرخددا 2

خحو  ف ول لغدع الدقدلل إلدا خاألندلت بودل م  إلا العنع  النلا  األأن  ا  ّ 
ُددل   منددس نعسددا  رعددظ خالدددلنلت  ف ددلا  قددو  خفدنادد   دد  ً ددنخ م مدددت 

 جسدخمن بخدا  مدم   دخ   ت2خاللاأس إلا م   رغ  إلا ماء المحمدن...ت
 الق ع بأُمرول. 

. ً دد  الدلّمددع  يرحددظ فددس  ددعل  الن جددل ّبددلن  فددس األن اا  دد   خالددنا خت   3
ت  فخحدددلث انققلأدددلا   ودددن لندددل الدددنا خ ف ودددل  ونفخدددا بأُددددل  خالناهدددس

وددا لوددت  ودد ا الودد ال الدد خ ينخ ددن ت   ددت فددس  ًو  و ندد    جدد كن  وددلي وت ّ 
أنصدددلا الاعل دددع لرحسدددلل   ج ددد   لمدددعدا امدددل  الدددلي   م  فدددس الاعل دددع 
م وا   ولً  أر ول النلس لك  النلس فدس الدلنعل ّسدخو    ودل    نمدل المدع  

اللي  ينقت أرا الدلنل خالنا خت  دل  خا إ ل   دا ملقدلل فدس  الناب  امل 
 ت3خُخدددلل بوثدددا إلعدددا الددددلنل  ددد   ددداث  دددنواا  ل بدددا فعدددا بمعدددنن اال دددت

فعودد  الدد   دد بل  لققعوددع  بقددل ال يدد   . فممددل  مثدد  الدد  المققدد  الدد خ 
  ددوا    مدد   ضدد و  ت4خ وددلن فعددا الددنا خ  ثللدد  كمددل  الددلي  المددونز اخ 

    اكن ت    نا  الكال ف وت فس المبحا الابو. المقلل أ  ّع 
. الدلّمددع اسددلا  ناأددع الددنا خ فددس ا ددد  الن جددل بددللواً  فددس  ددعل  ّو  دددنخ 4

ا  ل   د  إلعدا األ درول الن اهدس الودللس  ف د كن ف ودل  بودل   خعلن  كأًا
م  ي ددد   الضدددعع الو عمدددع الخدددس مً رددد  أرددد وت   دددت المدددل  و  الددد ي  م ددد  
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س خ ت خ الء أرا  قل خول  حمل    الحنتعع ي ما فدس القنفلا أر وت أر
م اهروددل  ثدد  الر ددا الو ددوا  فرمددل انخوددا إل نددل صددلح  نددل صددعحع أ عمددع 
ودددد   دددد  أرددددا  ددددنجنخ    لهرددددع  م نانددددس  دددد  امعدددد   ددددل كندددد  فعددددا  فًو
فلنخ وددد   ددد  ندددو س  لهعدددل   ددد أواا    لددد ة الددد  المدددلء فدددس فمدددس    نددد   

وددددددع فددددددس ً ر ددددددس إلددددددا يددددددول يددددددنع  فددددددس ال ددددددعحع فددددددس مانددددددس  اأدددددد  الًو
 .  ت1خال وا...ت

 ددددت ّغ دددد  صددددواة خالناهددددست لخوددددون صددددواة خالددددنا خت كمددددل ا خددددلما الن جددددل فددددس 
 اال خوا   ف ن           الن جل    ل الًل  فس  ضمو  الن جل فعقو : 

خُعددو يددن   دد لنل  دد ا الددنع  القوجدد    الودد  ل  الدد خ م ددلا  الخوخدد   االنخقددلل؟ 
 …ت   حمل ن عا  آلا  مصحلبا صرا الرا أرا   لنل 

ععددع الددنا خ  الناهددس فددس  دد   الق ددال  ي نددس   الحاعقددع  م   دد ا الخددلاع فددس  ًو
 أرعا ّلاع آ ن    و ّلاع األ رول. 

.     لغع األنل كمل ّ ون لغدع المقل دع اال دخوالعع  د  كخلبدع خالددلنلت إلدا 0
 صعغع المخكرت ا لحلضن. 

ل  يخحددو  الناهددس إلددا اا   لمعنجددلا .  فددس  ددعل  الن جددل أرددا  ددو  صددعحلّو2
 األبلاث. 

ددل 3 . فدس الدلّمددع ّ وددن لغددع الدقددلل فددس  حل لددع ا دد  أددللت الن جددل فددس  ًو
 المع  الغلض  المنخقت. 

  مددل  حسدد  لودد   الق ددع الن جل جددع  ام دد  ملعلظوددل   بسدد  الونل ددع   ازددع 
لد خ يدنت أد   ولن ول فس صعلزع ام رع اأخمل فس مزر ول المؤلدل  و دعقا السدع  ا

  ناء لغوخ  ااهقع صلفعع ز ن  خكرعع. 
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 المبحث الثالث 
 بنية المروي الصوفي 

 
 

    المبحا السل و  فلأرعع اكنس الدقدلل األن دس المن د   المن د  إلعدا فدس 
 ددا الن ددللع األن عددع الخددس ّمثروددل  نددل الومرعددع السددنن ع الخددس  وددل ل خُنجمددلست ًلهمددع 

مرعوظلا المخخلبوع  الموظعع المسخنلاا ف ول لخملُ  خالسدنعل  د خأرا  عموأع    ال
   وصدددل األنل ن ل دددل   ددد  ت1خامرددع  ددد  الخ دددنفلا الولنفدددع إلدددا ّحق دددو  مدددن  ت

الواًدددلا    مددد ا  ودددل الدقدددلل السدددننخ  مدددن أل   ن مدددل   فدددو الغلبدددلا الق دددو  
بددلط الموددت  دد   الدقددلل األن ددس    ت2خالمق ددون  روزوددل  دد   أن ددن بسدد   الدد  االّا

السددد  عع  فكددد  فوددد  كا دددس صدددلنا  ددد   ن ددد   سدددخوا   قدددل لا نأددد  إلعدددا  ددد  
ضن اة انوملس   ا العو  أرا خ ن   إلعات يخرقا   ا العود   جخعلأد   ودا بمدم  
م  بددو ن فورددا  فددو  دد ا االُددخنا   الخوددللو   جمددو  خالول دد ت فددس الومرعددع السددنن ع 

ست إا الواًدددددع  ددددد   الول ددددد   ّنبقدددددل   دددددد خالموضدددددو ت بحسددددد  اصدددددقاح خُنجمدددددل
  فحدد   يددخت الكددال ت3خ الموضددو  ّكددو   حمرددع بللمددحنع اللاللعددع الكل نددع فددس النغبددع

أدد  المددن خ ال ددوفس  ددثا  فددا  ممدد  بحددل ل  ّحر رددا  ددوأس  عددنن إنمددل  مددع ّددناب  
 ظععس ّحمت األفول  فعا أاًلا  ظعتعع ّمم   د   الواًدلا ًواأدل  مدخنكع  د   

 .  ت4خعع  كمل ّحلن لول نمقل   ن وجل   ملن  مو   ابلا  الن و  الحمله
    نل  مال الد وصعع الخس  مخلز  ول  د ا البحدا   د  نلبعدع كدو  ناا دع 

                                                           
 ، وفي أصول الخطاب النقدي الجديد/ 35في الخطاب السردي: كريماس: محمد الناصر العجيمي/  )1(

03 . 
 في الخطاب السردي، نفسه. )2(
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ددددل أرددددا ّم وناّوددددل بمدددم   عددددنن  بسدددد   م  ان نددددلء المددددن خ   نعدددع المددددن خ ال يًو
دددل أردددا ّعلأددد  المد دددعع الحملهعدددع   اودددع الن دددن الخدددس يدددنوض  ودددل الدددنا خ   يخًو

ل  بضددددوا ُد ددددعع المددددن خ لددددا  بخددددا يخكل دددد  ماكددددل  الومدددد  الن اهددددس  دددد   كدددد 
ُد دددعع   ظددددلهل  اا     ددددن خ لدددا  فمددددل خالمددددن خت  إال امدددل  ّعلأدددد  كدددد   دددد   
دل  ع د  الحدليا فدس المد دعلا  الونلصن  األاكل .    خت الكدال أندا اا  د  لمم

ألخ  قددلل  الوظددلهل د لسدد    وددت  ددو منددا مبددل  مونددلا ال نعددع السددنن ع األ ددلس 
من س  فا  ل م  ّخكل   صواة الممونلا األ لس ل خسنا بول ال  القدو   الخع د   
ددددأّس م معددددع  دددد ا  فددددس المد ددددعلا  الوظددددلهل  آلعددددلا السددددنن   م ددددرو  خا م ضددددل . ّ 
المحدددوا خالمدددن خت فدددس ناس الم ندددس الق  دددس   ددد  باعقدددع كدددو  ّحر ددد  الواًدددع 

ال  قدول إال أردا العود   الد خ  مثد  النلُئع  المموندع لرنسدعي الق  دس فدس الق دع 
الرول  المحدواخ الد خ ّخحدن  د أردا  فدو إ قلأدا د ماكدل  الومرعدع السدنن ع األ دن  
 دد  ُدددو   اا    ددن خ لددا   ظددلهل  فمدد   نقرددو  دد   األ معددع المنك جددع الخددس 
 ضقر   ول خالعو ت الق  س ال خ فس النول ع  مدنا الحمل دع يعمخودل الموضدو عع  

رول لمنجحع  ل   ت إأقلء ّ وا لمسخو  ّعك ن  نخي  د   الق دع  د    سخو  ّمث 
ب ا أن ن اال خعلا ال خ أرا م لس  نا  ّواا ا خملل المؤلل نحدو  د ا العود  
الق  دددس ن   ز دددن  فدددس الموضدددوألا  نوادددا الونل دددع إلدددا  سدددألع  ومدددع ّخوردددو 
بللعودد  الق  ددس  الخددس  ددس: م  خالعودد  الق  ددست الدد خ ّددنوض بددا ُد ددعلا 
 و نع نا   نسعي ال نعع السدنن ع لردقدلل  ينضدوخ ّحد  لدواء   دقرا خالحمل دعت 
 جدددّنب  بددددا. فددددس بدددد    مددددو  القددددو  المد دددن أدددد  الدددد  العودددد    وددددون إلددددا  عوددددول 
خالن ا دددددعت    ل خدددددلان خالعوددددد ت   خم دددددرول ً دددددع المد دددددن أندددددات يخمدددددم   الدقدددددلل 

عت يوضددا  دد ا الق  ددس فددس صددعلزخا الخددس ّوددنء م ددلل المددن خ لددا خ خرقددس الق دد
 المدق  ااّس     العكنة: 
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 ( ماهية الخطاب القصصي بين الحكاية والرواية3مخطط رقم )

 
 نلء  أردا الد   يخمدم  الدقدلل الق  دس  د  خفود ت الحمل دع خالمدلنة الددلل 
دد  أرددا م ددلس  دد   الثنلهعددع خالحمل ددع  لرق ددعت    دد   نجقددع ا ايخوددل بللكرمددلا ف خّن

 ن ا عت  ظووا  سخوج   فس ال    الق  س   مل:  ال
 د ز   العو  الحملهس. 0
 د ز   العو  الكا س. 2

   مبعلنددددل   سددددخولء  ددددد ت1خيدددلأو مل خا ن دددد ت  ددددد ز ددد  الق ددددع  ز دددد  الحمل دددع
خالسننت  ل  الق ع   ال ُلهبع أرا المعوول المنان أردا  فدو الخوضدعا الد خ بدلن  

 ع  الحمل ع   كمل م ضحا المدق . ال ن وجو  فس الع       الق 
ً   م  نسخونء ّحر رعل  نملاع المن جلا ال وفعع ّعلا ااُلاة إلدا م   مدع 
ا خافددل  فددس المسددلفع ال  نعددع الخددس ّ دد  ف وددل ز دد  الق ددع إلددا المخرقددس    ق عوددع 

  فدددللمن خ لدددا يخرقدددا خالعوددد  ت2خالحدددل  فددد    ز ددد  الحمل دددع مبودددل أددد  لح دددع الن ا دددع
السدننخ القدولس الق  ددس الد خ  و دن أد  خفودد  بمدلهست بدلث فدس  ددلة الكا دست 

 لبقع ًل ّكو  م ل ل  م   نواا م  ًن نل   م  منول لت ّحلث مصا  ب    مدو  العود  
 الحلث الحملهس  ناف       صن  الدعل . لود ا فدللنال الحمدلهس األصد  يخودنء 

خ  ققوا بخا   د  إلدا لرخغ  ن  الخحنجو  ااضلفع  اال خ ا  أرا  ن ال    ال 
المن خ لا. ألاد  الد  مُدنا فدس  بحدا اال دخوا   م  البلبدا   دو يخدو ا  نعدع 
ا دخوا  الق دال أرعدا م   ضددعس  قدع ّل دع أردا الددنا خ األ  دن ألبدلاث الحمل ددع 
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ال خ أرا يل ا  ناد  الحمل دع  د   و ودل المدعل س لخكدو  م دنا   دل نل   فدس مندا نقد  
 صواة  قلبقع لواًوول العورس. العو  الحملهس أرا مًنل 

بمدددل م  الق دددع ال دددوفعع  ا خدددلزا ب دددعع ُد ددد   ددد   دددا  البحدددا   دددس 
انحعددلز ا اّوددل  نقرخوددل إلددا ا ددخععلء الندد  خاأل لنددعت فددس النقدد  أدد  الواضدد  األ   
لرحمل ددددع م  أدددد  بقروددددل. فددددلًخنل نمددددواع الحمل ددددع ال ددددوفعع  دددد    عوددددع خالد ددددنت 

بلاددع إلددا األ ددلن ل  الن ا ددع أدد   قددلة الوابددل ّرددو المنقددو  م  األبلنيددا الخددس  وددل 
 اا ن ... 

أرددا  فددو  دد ا  فدد   العودد  الحمددلهس فددس الق ددع ال ددوفعع  دضدد  لنسددو  دد  
خالخدددواّنت  دددو الضدددنل الثللدددا  ددد  ضدددن  ا األا ودددع الخدددس ادددلن ل خا دددناا ا ن ددد ت 

   س: 
 د م  ين خ  نة  ل بلث  نة. 0
    نة. د م  ين خ مُثن     نة  ل بلث مُثن  2
 د م  ين خ مُثن     نة  ل بلث  نة. 3
 . ت1خد م  ين خ  نة  ل بلث مُثن     نة4

فللق ددع ال ددوفعع  ينسددح  أر وددل الددنم  الخكددنااخ الدد خ  ونددا  ن ا ددع الحددلث 
الوابدددل مُثدددن  ددد   دددنة  إا إ   نعدددع العوددد  الحمدددلهس أندددل المخ دددوفع    نعدددع بسدددعقع 

ّخمحددددوا بولددددا بنكددددع المد ددددعع  الخنك دددد   فددددس الغللدددد  ّكددددو  ااا بددددلث  ابددددل
المحواجدددع  الخدددس ّمثددد  فدددس الق دددال الددد اّس  دددس الددد اا المخملهعدددع بمن جودددل  فدددس 
الق ال ال خ  مث  المسدلبع األُ دن  د  منمدلط الق دال األ دن . فمد  كد  ا ا دع 
لرعو  الحملهس ّحلث أمرعع إنخلع اليل لرعو  ال أرا الواً   إنمدل أردا الرسدل   دت 

لن ا ددع  ددس الخددس ّخكددنا  لددع  العودد  ااّددا  فددس كدد  ا ا ددع لرعودد  الخق  ددل بللكخلبددع  فل
ااّا ّخعلن  نجقدع ًولدا كرمدل ّكدنا العود  الحمدلهس أردا لسدل  الدنا خ   الخدواّن  دو 

   لك  المق ون  د الخدواّن  ندل فدس ت2خخ عمو  أاًلا الخكناا     النال  الحمل عت
ع الق ددع أ ددن ُد ددعلا نسددعي ال نعددع لرق ددع  ددو ّكددناا ا ا ددع الحمل ددع نا دد   نعدد

 دخرعددع    ددو  ددل ّق ددل إلعددا اللاا ددع ال ن وجددع فددس  دد ا اا ددلا  فددللنم  األ   فددس 
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الخدددواّن فدددس م  الق دددع الوابدددلة يخنلًرودددل الدددن اة فدددس  نبرخودددل المدددعلهعع بخدددا الكخلبدددع 
 الخددددل ج    ددددو ّددددواّن  ددددلااس ملق نددددل أرددددا ألّقددددا ا ددددع خصددددحع الن ا ددددعت  ّؤ ن ددددل 

ست م  ب ددعغع الم نددس لرمعوددو    ددس كث ددنة فددس الق ددال  بددلااا خبددل نس  م  نندد
 ال وفس   ث  خبمس إ   ا خ  ً  ...ت. 

م دددل الخدددواّن الددددلا رس  المق دددون بللددددلاس ال ن دددوخ نا ددد  نسددددعي الق دددع  فدددد   
الددنا خ المخمددل س بمن جددا  قددول بمومددع نقدد  العودد  الحمددلهس إلددا ُد ددعلا  لنوجددع  

ثددلنوج    فددس  ثدد   دد   الق ددال   وددن الددنا خ األصدد   ددو  دد   قددول  نقدد  الددن اة ال
صددنع  خالن جددعت  لغعددل  أرددا الم نددا الحمددلهس   الدد  لواددون أن ددن الخكددناا ف وددل 
ال خ يبول م  ّكدو  المد دعلا ًدل ًللخدا فودا   أردا  فدو ال دعغع الرسدلنعع ااّودل  

  ب دا   ودن ت1ختُمل بلث فس ً دع خالغدلات الخدس ا ا دل الن دو  الكدنجت  حمدل خ
نسددو الخو  ددن الدخددل س الدد خ يخعددو  بددا ُدددال  دد  األُدددل  الثا ددع الخكددناا فددس 

الدد ي   ددلا أردد وت صدددنة  بددلل الغددلا   بعددّ وت أدد  الدددن ع  فللحمل ددع اا ددلا 
 ددس  ا ددع ا دد  ن رددوا الغددلا   ددلا صدددنة أ عمددع بلبددا فرددت  سددخقعووا الدددن ع إال 

  الحمل ددع  دد كن صددللا مأمددللوت ّددأّس بوددل الدد  الحمل ددلا الثلنوجددع المخضددمنع  ددعل
تت  دددو الدددنا خ ف ودددل  أدددنوت   بددد     ددد  اا دددلا الددد خ  مدددو  خالن دددو  الكدددنجت خ

الضددوء إلددا مبددل المد ددعلا فددس الحمل ددع لعع دد  الكددال فددس صددللا فورددا  يخحددو  
إلا اا   يدن خ أد  نعسدا  فكدل  األ   بدلاا   والل دا   الثدلنس أتعدو الدنع  ال ينخود  

وددل م  يددن خ كدد  ً ددخا الموابددع لددلنو العددنع المحددلال   الثللددا اادد  بددو  م لنددع    
 الدن ع    الغلا   قو   بلاة ّخكنا أرا لسدل  النادل  الثا دع    دس فدس صدعغع 
نأددلء: خالروددت إ  كندد  فوردد  الدد  ا خغددلء  اودد  فددلفنع أنددل  ددل نحدد  فعددا  دد   دد   
ال دددنةت   ددت  وددون صددوا الددنا خ األ    الددنهع  صددلب  الحمل ددع اا ددلا  لددعور  

ن ا المخحددلث الثددلنس  ددت الثللددا... فددللخكناا  نددل ًل دد  بددا المد ددعلا أدد   عددسء 
الثلنوجدددع  فدددس بددد    مدددو  فدددس لدددو  آ دددن  ددد  الق دددال ال دددوفس   نك جدددع العوددد  
الن اهس لردنا خ الدنهع  ف رعدأ إلدا   د رع خإضدملات ا ا دع العود  الحمدلهس الدواان فدس 

دخدددد     الدددد     ددددعل  بددددوااخ  دددد   المد ددددعلا   جسددددخو   بعبددددلاة م ددددن  ّددددوا  ّ 
الق  دس الد خ لدع  بدا بلادع لخكدناا ًدو   دل ال  حخدلع إلدا ّكدناا   أردا م   دد ا 
اال خددد ا  م  ااضدددملا لدددت  حدددلث فدددس خالعوددد  الحمدددلهست إنمدددل  حدددلث ا خ دددلاا  فدددس 
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خالعودد  الن اهددست الدد خ  عخددنء األ  ددن  اكددلءا   دد  المددن خ لددا ال  حخددلع  وددا إلددا 
كدناا أردا أمد  المد دعع فدس الحمل  دع األ دلس  فعسدخععض أد  الخكدناا إألنة ّ 

بعبدددلاة خفخنكخدددا م ل دددل   مأدددلا أرعدددا القدددو ت م  خ...فكدددناا أرعدددا القدددو ت فدددس ً دددع 
إا  قردد   نددا صددلب  البسددقل س ا جددع  ت1خالمددلل الدد خ  ددلا أنددل ا جددع م ددس ي جددل

م س ي جل ألنول د أردا زأمدا د منعد   د  ا جدع الردا  دبو    دنة  فقل دل   ربدل مبدل ي جدل 
دا  قرو دع أردا كخعدا  فرمدل اآ  المدلل صدلح   دلا.  فوالا  ًل  نع    النودن  فنّ 

فقردد  أل ددس ي جددل  ددل  دد ا؟ ف نددا اكددن منددا يددن  الرددا   ددل  ددلا  يددنا  فعمددوا؟ فقددل : 
نودت. كدل  يددن  الردا أرددا ًدلا بللدا  فرمددل ن دن إلددس ام  الردا أردا ًددلا بدللس  فرددت 

 يث   فملا. 
 خدد ا  المددن خ الدد خ يخكددنا  دد  كدد  يرحددظ فددس  دد   العكددنة  م  لعددوء الددنا خ ال

ُد ددعع اليددلة ّ وددن فددس الحمل ددع  إنمددل يددؤنخ  ظددلهل  دد  نسددعي ال نعددع السددنن ع 
  نول: 
د م  النا خ م  المؤلل ًل  أا العن      المن خ لا خًلاهدل  م   دل ول   خراعدل  0

د ددعع  دد  ُد ددعلّول ّد ددن  لرق ددعت   دد   المددن خ لددا خفددس الحمل ددع ُ 
ّكدددنا القدددو  لمد دددعع فدددس الحمل دددع  ال  قدددول المؤلدددل بعوددد   دددلت فددد اا  دددل 

 خكناا     ُد عع اليلة ألندا صدلا فدس بمدت الموردول فدس ا د  المدن خ 
كدددناا الموردددول   ددد ااع فدددس القدددنح  نأدددوة لرمالدددع  السدددأل   لدددا القدددلائ ّ 
ددن أرددا ضددول النسددعي الق  ددس  فعسددخولء أدد  الخكددناا بعمرددع    ُؤ

 ّوبس بللقو  الممنا. 
ااضددملا الخددس  سددخدل ول لا خولضددع أدد  ّكددناا ا ا ددع العودد   ددد ّقددول امرددع2

ود  ّحد  الحمل دع اا دلا   د ا  لرمد عع العليدلة   قدلل بمل دع كل ردع ً 
اال خددد ا   ودددل خاًخ دددلنا ت فدددس الرغدددع السدددنن ع فدددس الق دددع فدددس بددد    دددل 
 سخغنس أنا السدعل  م  المخرقدس   مادل  د ا السدرو  فدس السدنن ًدل اًخضدخا 

لدع  الون دس فقد    دو  نعدع  ت2خول المنع  الحملهس الخنا دسبلاع يخوفن أر 
 ت3خالخكناا الخس زللبل   ل ّخ د  بأنسدل  أليدلة  و ندع مبعلندل  الودلن خ ا دعت
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ت فدددس  م  خ ددبوعت م  خأمدددنةت  فوضددد  المؤلدددل الخنا ددس خأاادددل ت لدددد خّن مددد  
الحدلث الق  دس بد    مددن اال خعدلا بمنابد  أدلة بخددا  مدو  الحد  فددس 

خالثللا م  السلب  م  الولُن...ت  ج  ن  ؤا  أ  ادل    د ا  آ ن  حقع
الخن  ؟ نوت  مع ال       د ا المد  م  الخن د  م  ًقد   سدلفع لروصدو  
إلددا نققددع الحدد   الق ددو   لمددل فددس  دد ا األ ددن  دد    ددله  ّمددوجاعع    ددلاة 
 لّوع ّخح   أنل المن خ لا ب   يخًن  الحد   فدس كد   نبردع  ققوودل 

ا  لمونفع الح   النخععع. الح  ي نان    ًو  ل  المن خ لا  فضولا ُ 

 ـ استرجاع األحداث واستباقها: 0

 ودددل اال دددخبل  فدددس األبدددلاث   ددد ة م دددن   ددد    ا دددل الق دددال ال دددوفس الخدددس 
ّملا  ف ول    القال الخنا دس المدو س  الدنافدس  الدلينس  الد خ يدنت أد  يعمدع ّقنعدع 

س  ااهقخدددا  اكلهدددا فدددس إنااة  علصددد  أللعدددع ن خددد   ددد  ا ل فدددس ا نعدددع المؤلدددل الون ددد
الومدد  الق  ددس  األ ددن الدد خ اورددا يخددوفن أرددا   ا ددل ّقنعددع أللعددع فددس فدد  الق ددع 

 ّمم  او ن الن جع الحلا عع فس الع  الق  س الحليا  المولصن. 
 وقددس خاال ددخبل ت الواددا اا ددن لدد    السددنن   ددو خاال ددخنال ت الدد خ  ونددا 

ت  م دل خاال ددخبل ت فوددو flash-backسددما خبل دخنال   لضددس المد دعلا م   ددل  
أردددددا الومددددد    ندددددا  د نندددددل فدددددس الدددددنا خ  قدددددل ل  بمدددددل  دددددخؤ   إلعدددددا األبدددددلاث م  

    ودن فدس ت1خالمد علا    و مً  انخملاا     اال خنال    لكد  لدع  مًد  م معدع
مبلنيا كث نة ضم  المقل لا اال خوالعع لرق ال  كد ل  الونواندلا  الخدس  مدون 

م  المؤلدددل بللقدددلب  الددد خ ّخسدددت بدددا الحمل دددع   جمثدددن  ا ن  ددد ا العوددد   ف ودددل الدددنا خ 
 .  ت2خال  نس فس خا ا لا ال اُنةت   الن    األبال  الوصل ل  الن وءة

 ق  العن   د   اال دخنال   اال دخبل   م  األ    ممد  لردنا خ م   ومد  أرعدا  
نددا ادد ء  دد   ددد    أمرعددع القددال  ددواء مُددل  اا جددل  أرعمددل  م   خ ا نددل    ددلببل  أل

ااُنة الدنا خ أد  ُد دعلّا  م  مبدلاث ادنا فدس ز د  الملضدس أد  ز د  الق دع 
خالسننت. م ل اال خبل   فعونس هعمنع كل رع أرا  عنجلا الحلث الحمدلهس  جمدخنط 
فعا م   مو  ز   الحمل ع  لبقل  أرا ز   السنن  إا  د   اودع ن دن أقرعدع  كعدو 
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ندد  لددت ّمددول  م  ّوددن  بددا؟  أرعددا ينل دد   دد ا ّسددخ و بددل ل  بددلث فددس المسددخق    م
الخكنع  ال  نس بللنا خ الورعت اخ الن نة المعل زة الخدس ّودعم  أردا  لضدس الحدلث 
  سخق را. ّ  لم فس ّحنجد   د   الونلصدن بحسد   قخضدعلّول اد ل ا خمدلل المخرقدس 

  اال خحواا أرا إأعلبا  فضولا  فضا  أ  ا خثلاة اكلها. 
 

فقدددناا الن جدددل المقولدددع لردددد خالدددو نانست بددد    سدددخونء  فمددد  الددد  فدددس بودددض
ت إلدددا ُدددل    مدددل ل يدددول الاعل دددع  فع ددد  إلدددا ن دددو   وكددد  الن دددو   حمدددل خ

ددل أنددل ل  فعسددنن لنددل الددو نانس بددليثل  أدد  ال ددوفعع لددا يعمددع إُددولاجع  الممددنأع  ً 
 ت أر وت  أرا  روكوت   نجقوت. فعقو : خفخقل   إلعدابمل   خّن  بمت الن و  خ

دل و ل  د   يل دا   ال وفعع     ك   مل    أرا ميليوت األ ملط  م رع األ نل   ً 
ت  دد   ددؤالء ؟ فق دد  لددا:  ددؤالء ًددول  دد  م خدد  زردد  الوعدد   الكسدد  أرددا فقددل  خ

         األ قن نسخقع  ّ    نو  الحمت ال خ  ع لا  أر وت ا دو  ت1خ بلأوتت
لا أددلا ج   حمرددو  من اا الخدد ج  ت بوددل م  ّقددل   إلعددا صددعلّوت: ًددول كسددلالرددا خ

ت  الن لفع... ال أم   مغروت   ال نملط  اعت بعلّوت    للعو  لدت يدنء الن دو  خ
أددد   سددددركوت  ددد ا   ج ددددعوت بمدددعن الدددددن   فدددس البسددددخل   مدددنل المددددلء  جضدددد و 

 .ت2خالممل 
م ددل اال ددخنال   فوددو كث ددن فددس ً ددال الن جددل    لصددع فددس ا جددل خالددو نانست 

قلل مبل مصحلبا م      ونفوت إلا الحسلل م  الوقلل   سدخ كن لدا نعل منا كرمل ّ
 بدليا  للد   دلز   ت3خ  ّنا السللعع فس الحعلة اللنعل كمل بدلث  د  خُمدل  الدلي ت

 جودلن  ثللبددا الموابددع لددا الوقدلل.  نعددل م ثرددع كث ددنة أرددا  ت4خالندلا  دد  الددنا خ نعسددا
ا  م ددو أ ددل الددنبم  السددرمس اال ددخبل   ددثا  فددس ً ددال الكنا ددلا  فمدد  الدد   ددل ا  

 قو  خ مو  مبل العخا يو ل    أمن ال ا ل القدواس  بغدلان  ًدل  بدل نل  حمدل  د  
أقعع ًل : بل نل أ ل الك  ن    مبمدل ًدل :  دمو  مبدل بمدن ال دلهر ًدل :  دمو  
مبل اوعن الحلان م خلا العن ل ًدل : كند  بممدع فقدل  ُدونخ   لدت  مد   ودس ًقودع 

رد  ّأ د  ُدونخ    بليل م    ول ُ ونخ فخقل   إلا   ج  ّو م  فعا الد دن  ً 
                                                           

 . 48منامات الوهراني/  )1( 
 . 49-48نفسه/  )2( 
 . 27نفسه/  )3( 
 . 31-29نفسه/  )4( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 033 - 

لرا ّوللا  فقل  نوت  كنا ع   كل      يل ا اا     م ندلء الدلنعل ف دنفا  مارسدنس 
 بردو ُدونخ  دت نفدد  لدس ًن ل دل  فعددا ناا دت فقدل  ا دخو   وددل أردا بودض بواهعدد  

لدد   ح دد  فأ دد ّول  اأخقددلا م  منفدد  إلعددا م   ُددسء  عددخا أرددس بددا...  ددت بوددل ا
النا  أرا  رثملهع نينلا فأ   ل امعول  إلا الم ج   فقل  لدا المد ج  مال ّسدخحس  دل 

 ت1خُع   ّقو  لس ابرو ُونخ لرا  ت آ   أرعا ُ ئل ...
فددد ابظ م  الدددنا خ أمدددل إلدددا امردددع ا دددخوا   سدددخ و ف ودددل  دددل  دددعحلث  ددد  

لاة  مدددونة مبدددلاث ّخوردددو بدددأ ا  الددد  المددد ج   بعبدددلاة خّو دددم  فعدددا الد دددنت  بددد
ددل بسدد   ع ددلا أدد  المدد ج  ّعددل  النادد   هعددأا المخرقددس نعسددعل  لخق دد  العودد   بمًو

 األ اًس الحس  ال خ صلا أ  الم ج . 
ُث نا    ل يخمث  أن ن خا دخبل  األبدلاثت فدس  سدخواا الق دال   ال بدأس 
دد  فددس ا دد  المؤلددلع الددنا خ   قدد   بضددن اة   ا ن  فددس  ددعل  الق ددال   خددا  ددل ً 

الق ددددال أرعددددا  وصددددعا  ددددعمو  أخبددددع انقددددا  إلددددا مبددددلاث الحمل دددددع ا ددددخوا  
العو نجع  الخس ّخمنك  بدو   عمدع الق دع اللينعدع   األ ايعدع   االاخمل عدع...ال . 
 دد ا االنقددا  بددا بلاددع إلددا صددعلزع ّو  نجددع  غردد  أر وددل الرمددا  الدد كلء  الق ددن 

دد ت أنددل المخرقددس؛ فع دد ن  األ  ددن  خنصددلا  لمددل  الخكثعددو  ّكعددس ا قددلا  ركددع خالخًو
 عحلث    مبلاث ّدوفن ّقم ندل  لحتع خدا الخدس م لّاودل امردع  د  اال دخوا    دس 
ولّودددل لمعنجدددلا القدددال  فنصدددع الُخمدددل  الددد اا المخراعدددع لنعسدددول  لمدددل  صدددحع ًّو
  ظلهعددددا  مبلا ددددا. بوددددل م   ددددرم  الدددد اا المخراعددددع  أ وددددل لرددددنا خ فددددس م   سددددو  

لنسدبع لرمخرقدست الد خ بحدوزة الدنا خ الد خ ينقد   لااكول صول اُخمدلفا المعودو  خبل
بل ل  انا مبلا ا  اًول  م  ّدد ا   ضدم  الد    الملضدس إا ال ّد ا    د   الحمل دع 
 الق دددع. فعومدددل الدددنا خ إلدددا م دددرول  مدددو   عخوددد  فعدددا ًدددلاا   ددد  االُدددخنا  بققددد  

إلدا  ورو لّس  عموا  د  المخرقدس فودو يدلأس اُخمدل  الحقدلهو  د  المخرقدس  ف رعدأ 
م لل   الخم عا  م  ال   م  االبخمل   الخدم    وصعول   له  إاناهعدع ّادعت اسدنا  

    المونفع     النا خ  المن خ لا بمأ   ل ين خ   ل   ن خ. 
ب دا  ت2خفس ال   ل ا  بعاء فدس ً دع خالبسدخلنس  ال دوفس  العاعدا  الوردوخت

يخعقدل بسدخلنا  ام  بدا  ا دع اادل  ّ لم  و   العمرع اال خوالعع: خ  نمل كل  بسخلنس 
ُأنوت    الر و   كل  مبل ت فق ول     لن وت ُنجعل     للثوت صدوفعل    كد   دنوت 
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حددل     ثددل   أددل ت الوفددلء...ت   ددت ّد ننددل الق ددع م  البسددخلنس ا ددخوم  اكددلء   ُددل  ً 
ددع   فددن  الثا ددع فل ددخقل  اااوددلز أردد وت  ابددلا  بوددل اا ددن بدد   ًددلا أرددا الخعًن
  ددنوت بخددا م منددا إنقددلا بسددخلنا  فددس  ددعلًلا ّو  نجددع ام رددع  لغددع صددواجع  مثعددع 
 بدددواا ااأدددا فعدددا اا جدددا  ناععدددع كددد   ابدددل  ددد   دددؤالء الثا دددع  ددد   العقدددا  النسددد  
المدددنجو   المددد      لنحدددل  د  ددد   دددا  الحدددواا د  اودددع الن دددن المومو دددع لوددد   

 المناها الثا ع فس المعخم . 
ضددوأع البحددا فددد   العمدد  الخددس ن ددال لوددل فددس مأدددا    أددونا   نددل إلددا   و 

ّمدد ن  وضدددوح إلددا ا دددخبل  بدددل س  اضددا م ان  الدددنا خ فدددس ُددم  ّو  دددنخ ب دددعغع 
خّمددد عات ّحمددد  بودددض الخدمددد   لكندددا ّدمددد   ز دددن باعقدددس ألنودددت ل دددو  بللعوددد  
 الدددنا خ  وردددت الددد  لكندددا ال ينجدددل ًقددد  صدددرخا بدددللمن خ لدددا   م ضدددل   سدددخث ن اكدددلء  

كخا    ال فرمددلاا  عودد   ا ددع زن ددلء فددس بسددخل  لددت  سخأنسددوا  دد  م رددا   ركخددا   مددلا 
ااا  بللل و   األ    واون   فعا؟.  ت ّأّس العمردع األ دن  لدخور  صدنابع أد  
 ونفددع نيعقددع  ّ  ددوا  اضددا  مدددال فددس ا دد  الددنا خ أدد  كدد   ابددل  دد   ددؤالء 

لبدع   الد دا    انودلال الوفدلء الثا ع  كأنا  ل و  ونفع ّعمودا  ودت  فأ صدل  الًو
خالدعلندعت م صدل  ال يخكل د  ّ ددوا ل فدس الدنع  إال فدس  ددلة  د  الد     الخعددلال 

  المول رع. 
إا  الددددنا خ أرددددا أرددددت ّددددلل  ووجددددع الثا ددددع الدددد ي  ال ينخمددددو  خلخد  ددددلّوتت 

 المقل ع د إاا الز الخو  ن د العقا   النس  المنجو   الخ و . 
قبقددلا  الن ددله   بمل ددلا أددلة ّ وددن ّخعرددا فددس   ددل  السدد ن ال ددوفعع  ال

العلندد  الدددلا  فددس الخعن ددع ال ددوفعع  ال  ددعمل خبددلل الكنا ددلات الدد خ  مدد ن إلددا 
مُددددل  بو دددنوت  ددد   مدددل  ن المخ دددوفع  مددد  ا خ أدددنوت الكث دددن  ددد  الكنا دددلا 
 الدواا  األ ن ال خ يؤكل ب ولوت أرا  ّنبع  خقل دع فدس الخ دو . نرحدظ  دمع 

لغددع الق ددع  اال ددخغنلء أدد  المخكددنا  دد  الحددواا  وصددعول  ااضددملا  اال خدد ا  فددس
ّقنعددع  ددنن ع لعددأ إل وددل ا خدد اال  لمددل ّمدد   ونفخددا  ل وددوا بنجددع ّ ددن  الددنا خ فددس 
إينان الحواا     ال  نقنم  ل ا خ أد  خإ دناهعت الددوا ت ب دا ً د : كند  بمليندع 

 ندل  سدم  ت فس  سعل     املأع ّخعلا  اا لا  اا  ضنجن بللقنل الن و  خ
ل  آنس  بما مت اأرموا منا لس ص عع   عل   كن  م نع إلدا الباعد   فخقلل إل نل ً 
مبخقد  فدنادد  يو دل  فنميدد  ُدلبل  أرعددا ًمدعال كخددل   نوردا  دد  إصدبوا  فخو مدد  
منددا ّلهددا فق ددلّا م ددر   و ددا  فقردد  لددا اندد    ددل أرعدد  فقددل :  ددن فددس بعددظ الرددا  

فقر : ال  دل  فأُدلا ب صدبععا  د  بو دل إلدا أ ندس  فقر  الثلنعع  الثللثع  فقل  ال  ل
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 .ت1خفسققخل فقر  بللرا أرع     من ؟ فقل : إ ناهعت الدوا 
ف خعرددددا فددددس  دددد   الق ددددع نوأددددل   دددد  ااُددددلااا الرغوجددددع  الخددددس ّن نددددس أرددددا 
م ل دددول  ّقنعدددع السدددنن ف ودددل  ااُدددلاة األ لدددا فدددس ًولدددا خ ااددد  ضدددنجن بدددللقنل  ندددل 

 ومددددع ّدددل   ال ددددنا    دددعمو  لوددددل فوددد   وددددت فددددس   سدددم ...ت إا   مددددع ُد دددعع
ودددل  فدددس ا ددد  السدددل   م  القدددلائ م   دددل  دددعأّس  ددد   الحمل دددع  ب  ملندددا م   دردددو ًّو
بلث لا أاًع  و ا الضنجن   و بلث  خمنك  بدو  خفقلاندا لرب دنت بللد اا   ال 

 لت لت ّ كن أل ع م ن  فس   ا الموض . 
ضدددملات فمددد  ًولدددا: خفقرددد  الثلنعدددع ااُدددلاة الثلنعدددع  دددو ا دددخدلال م دددرول خاا

 الثللثعت  ونس منا كنا أرعدا القدو  بدرد   و دا الد خ ينجدل  دربا  ندا كدنا   دنة  لنعدع 
  للثع أرا الواا العورس    خز   الحمل عت لكنا ا خ    مضدمن فدس خز د  السدننت 

  أوض  أنا امرع ااضملا الم كواة. 
حر رددا فددس فضددلء ا ل ددعحلا الملضددعلا  دد  يرحددظ  دد   ددا   ددل ّددت  نبددا ّ 

  ا المبحا  ّلا    عوول الد    الق  دس  د   نعدع المسدن ن ال دوفس  د  ب دا 
الن ن المنوعس المخب  فس     اللاا ع. نوت يوادل  د ا الخدلا     وصدل خالمدن خت 
 دد  ب ددا ال نعددع السددنن ع الخددس ّمثدد   ددو اكنددل   دد  ماكلنوددل الثا ددع  ال  ددل م  ّن نددس 

لبوددل ال  نددس فدس بنكعددع األاكددل  السددنن ع خالددنا خ  المددن خ  أردا ز نعددع السددنن  م  ا
المددن خ لددات فمعوددول الخددواّن  الخكددناا  اال ددخنال   اال ددخبل   كروددل  عوو ددلا ّددل   
فس ناللع ال     ّنبقل  بللحلث   القلهت با  المواا إلعا   واء مُل   لضدعل  مل آنعدل  

 مل ا خمنافعل . 
وددل البحددا  بلبددا  د وصددع فددس الع ددو  أرددا م   نعددع ز دد  السددنن  ددععنن ل

القلن ع  م  البحا فس     ال عحلا انقرو     قولع خا ن  ت فدس ّحر د  الدنال 
الق  ددددددددس أرددددددددا  فددددددددو مبوددددددددلن  الثا ددددددددع: خالحمل ددددددددعت   خالسددددددددننت   خالدقددددددددلل 

  فللون دددددن الثللدددددا  وضددددد  بدددددليا  ددددد ا المبحدددددا ّضدددددم  ّحر ددددد  ت2خالق  دددددست
ددو  الونلصددن الرغوجددع الخددس  سددخومرول السددل ان  ددوانا  بمليخددا فددس صددر ول.  لكدد  الًو

أردددا ّحر ددد   ددد   الونلصدددن  نوععدددل     دددواة  خمل دددمع ال  دددل م  ّدددخت ناا دددخا  فدددو 
                                                           

 065القشيرية/ )1(
، ويركز )شلوميت ريمون( النظر على أهمية نحو القصة والنظر إليها 73ينظر مدخل إلى نظرية القصة/  )2(

يتها األدبية التخيلية، وكل مكونات البنية السردية هي مصاديق لفنية القص أوالً، ينظر: التخييل من زاو 
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ّحر ددد  ال نعدددع ال  نعدددع لردددنال الق  دددس الخدددس ّودددل   جدددع م ل دددل  فدددس ّمدددم   ال نعدددع 
الق  عع فس القدال القدل ت  الحدليا أردا بدل  دواء  إا ... ّدردال  د   د ا إلدا 

بددلط   نعددع المددن خ  دد  الدد    ّمثدد  أاًددع بخمعددع ّعسددل ل الق ددع بمونوددل مخ م  اّا
دددل  ددد  الددد   ت بأبودددلن  الثا دددع  جمدددو  الحدددلث  الق دددع ال  دددل م  ّ دددلا أددد  خ ًو

عسلاّا المحسو ع.   ل ّ    المد علا  الن ا ع  آلعلا   ا المًو
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 الفصل الثاني
 

 المثال الوظائفي في القصص الصوفي 
 ائية والغخصية الحك

 
 ّو ئع 

 المبح   األول 
  نوي  ن ل  الخحر   الوظلهعس.-0
 م ل علا المنوي   قوالّا.-2
 الثل    المخغ ن فس  نوي  ن ل.-3
 ّقوجت ألل لرمنوي.-4
 صاب مخا لخحر   الق ع ال وفعع.-5

 المبح   الثاني 
 منملط الوظلهل.-
 ّونجو الوظععع.-0
 الوظععع  ام  اال خوا .-2
 عالوض  األ لس. األنملط-3
 الوظلهل  مُمللول  نالالّول.-4

 فس الق ال ال اّس.-
 فس الق ال الموضوأس.-
 فس الق ال اال خنالأس.-
 المبح   الثال  

 المد عع الحملهعع:-
 المحوا األ  : ال نعلا الك ن  لرمد علا.-
 المحوا الثلنس: ال نعلا ال غن  لرمد علا.-
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 توطئة

 
نددل المددمان    الددن س  أرددا  عوددول يخسدد  ألُثددن ّددوفن اصددقاح خالمددم ت أ

  دددقرا نقدددلخ  وندددس –فدددس  ن دددوا ت – مدددل  سدددما بدددا   دددقرا المدددم ؛ فللمدددم  
 لاا ددع  ا ددا األ ددن األن ددس بعمعدد   علصددرا ال نلهعددع  المددمرعع  بمونددا منددا يددلاس 
آلعدددلا إنخدددلع الخنك ددد  ال ندددلهس لرن دددو  األن عدددع كمدددل يدددلاس كعتعدددع إنخدددلع الموندددا 

ألن ددس. ف  حدلء الخسددمعع ًدل  ضدد و  دد   عودول الم ددقرا الد خ م دد  يخسدد   الموندا ا
لعمخم  أرا  ل  مم  ّأ جرا    اللالالا الن عع   ل يوبس بدا  د  مبودلن  دعملهعع 
لودددل  ناععلّودددل العكنجدددع  االاخمل عدددع  العركرواجدددع  اللينعدددع. فع دددبا الخو  دددن األن دددس 

 لعدع    د   دت ّ دنل بحسد  الندو  خُعناات  حرم   نلء ل الخنك  س إلا  بلاّول األ
وددل    دد ل   مددو  الددلاس  نوأوددل  ز اّا  العددن   م ددن المد ددعع فددس ّواعددا اللاللددع ّ 
النقلخ  نقرقل     خال نععت إلا خالمونات    الحسدس إلدا المدلا    د  القلأدلة إلدا 
اافل       فس الواً   نجو  رعمع لربحا فس يعمع النال  مصللخا بمدم   خكل د  

 ّح  لواء   ا خالبحا ت  أنلصن الرغع  األ رول   المونا  الخنك  .ينضوخ 
عمعدددعت فدددس ّأ جددد  األ دددن األن دددس   صدددعا كدددا  أردددا أمددد  القنجقدددع خالون نّو

 دددد   ددددا  إًل ددددع أاًددددع  دددد   الددددنال  المناععددددع  خمدددد ثل   ت1خلونلصددددن  قلفعددددع  ددددل
ن ط إنخلاول –بللموقعلا الدلاع  ناءّودل   د   لسلنعع ألنوا  الدقلبلا األن عع ُ   ً

الومرعدع ال ّدردو  دد  ّوق دل فددس المدنوي  الن جدع فضددا  أد  م  الومرعددع النقل دع ّ خوددل 
أدد   حل ا ددل العنعددع اا لا عددع المد وصددع لخ ددبا ّن  ددنا  كلُددعل  لسددعلًلا الددنال 
الدلااعدددع األ دددن الددد خ  عوددد   ددد  الدددنال  نقرقدددل  فقددد    دددؤاة ّأ جددد  يدددخت اُخمدددل  

 جخن  النال  فعع ا   ا الومد  أد  خانخملهعدعت النلًدل  ًواأل ل المناععع  مل ً رول
                                                           

تأويل، والتأويل بين السيميائيات  43، 224– 225ينظر: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة /-)1(
، والتلقي والتأويل: أبو يعرب المرزوقي، 53لتفكيكية: امبرتوايكو تر: سعيد بنكراد، الفصل الثاني /وا

 وما بعدها.  8– 7، والحكاية والتأويل: عبد الفتاح كليطو 03مبادئ التأويل /
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عمس.  ددد  انحعدددلز  إلدددا  نعدددع فكنجدددع  و ندددع؛ نينعدددع  عل دددعع      عدددع....  الون ون دددّو
فعمددو   أرددا الدد  الددنال  و ددنا  إلددا  سددألع فكنجددع  ددلاع المقددليع  العنعددع الخ  يعددع 

ا الدددنال الخدددس  عخدددنء م   مدددو  خالدددنالت ف ودددل  دددو الغل دددع  الو ددد رع أل   ناععدددل
 البحدددا ف ودددل يخدددلا    ددد  بقدددو   ونفعدددع م دددن   مدددبوول الخدددلاج   االاخمدددل   أردددت 
الدددنع   االنخن  ولدددواس  العكدددن  السعل دددع  الدددلي ...إل   فدددد القدددلا فدددس أمرعدددع النقدددل 
األن ددس  إنودددل خّسخضدددسءت بمناععدددلا الدددنال لكددس ال ّققددد  صدددرع الدددنال ب دددن   

ن  الدل  ال خ كل  بلأثدل  لرقدو  إنخلاا أرا افخناء خبعلة المؤللت  ب وجع ال 
األن ددددس. ّسخضددددسء  ال ّوخمددددل أر وددددل فخققدددد  صددددرخول بددددللنال األ ددددن الدددد خ  ددددد  
بموضدو عع البحددا الورمدس  الن ددنة النقل ددع  السد   فددس الدد  م   مدمرع المونددا لمددل 
ّدد   فددس بلاددع إلددا ّنددو  فددس القددناءاا   ددوع فددس اال خ لصددلا  نًددع فددس الخأ جدد  

 عع الموضرع المنوععع المخمثرع فس الحللع ااّعع:ُس ّقل م لل     الومر
 االلخ ال بمعنناا المنوي الورمس يؤنخ إلا االنغا    حل ن ع الن ن. -
االنعخددلح م ددلل الددنال  ددا  حددلناا يددؤنخ إلددا االنخقلهعددع  ال اّعددع الرخدد    مددل  -

 أرا الضل     نقرو المنوي الورمس.
أل ددددبلل  ال واأددددا  كدددد ل  ّددددؤ   انقاًددددل   دددد   دددد   القنلأددددع  الخددددس ّددددؤ   بل

بد وصدددعع الومددد  األن دددس الددد خ لدددو  ضدددو  مني ددد   فدددس ظدددن   ابدددل   دددعلًلا 
 لااعدددع  نعسدددعع   قلفعدددع  خمدددل وع  ألنخعدددل أمرددد    دخرعددد   أردددا الدددنزت  ددد   بدددلة 
األ ددددبلل...  دددد نوي البحددددا فددددس  دددد ا الع دددد   ًضددددعع ّقدددد  فددددس صددددمعت الخحر دددد  

ددد  الوظععدددع فدددس الومددد  المدددمانس لخمدددنجا الق دددع  إال   دددو خالمثددد ل  الدددوظععس   ًو
الق ال  هعمر خا الكل رع؛  خن و   م ال   إلا باعقدع  ومدع  عنز دل المنعد  ال دوفس 
أرددددا ال ددددو ل الحمددددلهس   دددد   الحاعقددددع  ددددس خالخنددددو ت فددددس األناء الق  ددددس فددددس 

 الوظلهل  ال خ  و نخععع   عععع فس الخعن ع  الثقلفع ال وفعع.
وضدددوأع الوظدددلهل السدددنن ع  الحدددليا أددد   دددنوي ألاددد  الددد   ددد خت الخمو دددل لم

دد  خالمد ددعع  خ ددن لت   خُنجمددلست فددس  دد ا الع دد  .  ددت منمددلط الوظددلهل    ًو
الحملهعددددعت فددددس السددددنن  أاًخوددددل بللوظددددلهل السددددنن ع  فمدددد  منمددددلط الوظددددلهل   لددددا 
ق عقددل  أرددا الق ددع ال ددوفعع   وخ ددنج  فددس  المد ددعلا  ددعمو  الحددليا ّن  ددنا  ّ 

نملط الق  دعع الخدس ّحدلنا فدس المبلبدا السدلبقع أردا منودل: ال     وصعع األ
ل   دد   دد ا  ااّدس    وضددوأس   ا ددخنالأس    ددعمو  أمرنددل فدس  دد ا الع دد   خسددلً 

 الخ نعو المنوعس.

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 042 - 

 
 
 
 

 المبحث األول 

 

 منهج بروب والتحليل الوظائفي للقصة -0

جدددع ّ دددلا  نوععدددع خ دددن لت المدددمانعع  فدددس ّحر ددد  الق دددع الدنافعدددع  أددد  ا  
هعمرعددع ّددن  الحمل ددع  نعددع  نكبددع  وقددلة الخنك دد   ااا  نعددع أاهاعددع  خمددلبمع يددخت 
الكمدددل أددد  آلعدددلا الدددن   الخدددس ّدددن   فعمدددل   نودددل بقنجدددو الخعكعددد   ا دددخنبلط ّرددد  
الواًدددلا  الوظدددلهل الخدددس ّؤنيودددل فدددس  دددعل  ً دددال  وددد  .  اأخمدددل خ دددن لت فدددس 

 ددلا الدنافعددع فعمدد   ددل  نوعددا  دد ا أرددا نمددواع بمددلهس ا  ددس  ددوا ث  ددو الحمل
ينل   المئع بمل ع  سخاعل   نول  ل نأل   د خالمثل  الوظلهعست الد خ  وندس بدا: أمد  

– ود ا المن دوا –فللحدلث إا   ت1خالعلأ   ونفل     ب ا  ونل  فدس  د ن الحمل دع 
 ودل  ظععدع  ددل نال ا د    رسدرع  دد  األبدلاث السدلبقع الخددس ّسدوزا    د  األبددلاث 

.  لوددد  اأخمدددلن  دددن ل أرددا  قدددل لا  نوععدددع اصددد نع  ت2خندددخي  نددا الابقددع الخدددس ّ
او  ا خملل نقلن أ ن    د  بودل ت يخوادا إلدا أمردا بلاُدلنة  المنلًمدع   حل لدع 
ا ددخععلء اواندد  الددنقال فعددا  ال  ددعمل فددس ال ددو ل الددلاللس  السددعملهس    ددنونء 

 ئدع بمل ددع  نافعددع  ب  عدلز لودد   ااااء  فكدل  ّحليددل  الواضدا لنملااددا الحملهعدع  ددد 
 ا خععلء الند  بضدوا المد دعع الحملهعدع خالبقد ت  د   دا  ّ دنعو الوظدلهل 
ّن  ودددل  اوددد  أمددد  خ دددن لت ّعن دددع ااهدددلة فدددس  عدددل  نقدددل الق دددع   مصدددبا  ددد ا   ّ
و عدلا  دخرعدع   المنوي ًللبل   نوععل   رعقل   خق عقا أرا المخدو  الحملهعدع لمدوول ً 

   م  خدد   وضددو عع بحثعددع ّعودد  خالددنالت  ددو فضددا  أدد  م   نوععددع خ ددن لت  دد
  نقرو الن ن النقلخ.

                                                           
يدي، ينظر: مورفولوجيا الخرافة: تر: إبراهيم الخطيب، وأثر اللسانيات في النقد الحديث: توفيق الز -)1(

 . 07، موروفولوجيا الخرافة /54وتقنيات السرد الروائي / 21– 09مدخل إلى نظرية القصة م
 .83، والنص الروائي /21ينظر: مدخل إلى نظرية القصة /-)2(
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 أساسيات المنهج ومقوالته-2

كددد   دددنوي خ دددن لت الوظدددلهعس  أردددا الما دددا ال ن وجدددع الثل خدددع الخدددس ّخكدددنا  يّن
غ ددن المد ددعلا  مُددمللول فددس الدنافددلا أرددا الددنزت  دد  ّنددو  الما ددا الدلصددع ّ 

 و األفوددل . فحددلن  ددن ل  ددبوع منمددلط  م صددلفول  كدد ل  أنلصددن الخحع دد  الخددس ّسدد
 دددد  المد ددددعلا  ددددس: الموخددددلخ  الوا دددد   المسددددلأل  األ  ددددنة  المن دددد   البقدددد   
خوز  الوظلهل أرا     المد علا فدس كد   نافدع  ود ا يخعدل ز   البق  ال اهل. ّ 
خ ددن لت  نوععددع  دد   ددبقا فددس امعدد  خمانددلست م  منددوا  الق ددال  الحمل ددلا فقدد  

.     نل ال  ودل  دنوي. ت1خلخق عقا أرا  خو  بملهعع  دخرعع لعحلن ّ نععل    را 
 خ ن لت ّحر ا  ن عل  ألنا لت  و  بعوان  الرغع  األ رول  اللاللع.

ّوزأدد  الوظددلهل فددس  ددنوي  ددن ل  أرددا إبددل    ا دد    ظععددع فددس  عمدد  
الدنافددددلا المئددددع الخددددس نا ددددول  ظوددددن م  ّسرسدددد  الوظددددلهل كددددل   خمددددل ول  ب ددددواة 

المخو    لك    ا ال  ونس ا خغنا  ك   نافع لك  الوظلهل  إنمل  مدع  اضحع فس 
ا خثنلء فس ال   فقل ّعقل  نافع بوضل     الوظلهل فس ب   م دن  ّضدعو إل ودل  
إال م  البلبدددا  عدددل م   مدددع ن ل دددل  ّسرسدددرعل  يخعردددا فدددس  عمددد  الدنافدددلا   ا ددد  

المثدل   فد    ظععدع اا دلءة  ن ل لروظلهل بللحن   الاّ نعع الك  نة؛ فورا      
ت.... الدد ... ّ ددلم Fت   األناة السددحنجع  ددد خWت   الدد  اع  ددد خAين دد  لوددل بددللحن  خ

نخوددس  وظععددع خّمع ددلت البقدد  م   ملفأّددا بددلل  اع م   الوظددلهل  ددد خ ظععددع النددأخت ّ 
   النول دددلا  دددو لة ناهمدددل  بودددل ت2خّخوجعدددا  ركدددل  م   ملفدددأة  للعدددع م  ّودددوجض آ دددن 

  الحاعقددع   ز ا  السددحن   فددس الدد  إ حددلء  سددوا الدد    البمددنخ إلددا  رددو انكمددل
دلّت.  مثد   صواة المسخق   السو ل ال خ يننو إلعا  لا ل   د   اًد   نجدن   خ دلا  ً 
 ددد ا العلنددد  الوادددا الثدددلنس ل دددواة الغ ددد  فدددس ا ددد  اانسدددل   فللوادددا األ    دددو 

الخدس ّدوفنا  ت3خالد   ست خالغ   عالملضست ال خ ّمث  فس ُم  فرسدعع خالملضدس ع
أر ودل بضدلااا اانسدل  فدس كد  بقددل  األاء بودل ّ دوا لعدنن س  دنن  ندا. م ددل 
الواددا الثددلنس فوددو خالغ دد  عالمسددخق  ت فددس انخ ددلا انعدداء الغمددلل  م ددعلا الغددل أدد  

حقو المنا س.  برو  إ عل عع   فنع  ب و  األ نعلا ّ 

                                                           
 .9– 8ينظر: موروفولوجيا الخرافة /-)1(
 .68ينظر: نفسه /-)2(
اإلنسانية عند شعوب العالم، ينظر:   فكرة طريفة استنبطها طراد الكبيسي بعد تقصي هذه الظاهرة-)3(
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عوددل  فددس صددواة المبوددوث فددس الخددس ظوددنا فددس   ثولواعددل الددل لنلا الوللمعددع ام
آ ددن ال  ددل   حددنا الوددللت  دد  ُددن ا  ّ  ددبا األاء فددس   ددن  نعددعت  بددو  أددل  

  امل   بنجع    لء.
  ل     خالغ   عالملضدست  خالغ د  عالمسدخق  ت ّخدأااا ّرد  العسدحع ال  نعدع 

 المضقن ع الخس ّسما خالحلضنت ز   الخعن ع  الكخلبع  الحرت.
ا خن دلال  فدس  د ا األ ددن  إال لكدس مصد  إلدا باعقددع  الحاعقدع   دل كند  مبغددس 

 ومددع مزمددض أنوددل  ددنوي  ددن ل الوظددلهعس إال   ددو العلندد  الن دد خ الخددأ جرس فددس 
ّن  ول   الحدو م  الناد  مأرد  أد  الد  فدس  قل دع كخلبدا بد    صعلزع الوظلهل ّ 
بلن خّدلاج  الممدم ت   د   أدلل أنليخدا  ود ا العلند   فودو العلند  المسدموا أندا 
الدد خ  عسددا المعددل  م ددلل ناا ددلا ًلن ددع ال ددخععلء اواندد  البحددا فعددا بوددل ّحليددل 

  ال لع الوظلهل السنن ع.
 دد   ددا  ّحليددل الوظددلهل ّ  ددنععا    وددن م  الحمل ددع الدنافعددع ّخنكدد   دد  

  ا ع ا خبلااا:
عحس  يخمحوا بو  ُد عع العلأ    الملنا.-0  ا خبلا ُّن
   األ ل س العلص .ا خبلا اهعسس   حلث فعا ال نا -2
 ا خبلا ّمع لخ   حلث فعا الخونم  أرا البق    ملفأّا.-3

 ددد   ال نعددددع الخنك  عدددع يخكددددنا  اون دددل فددددس امعددد  الق ددددال   وصدددعول فرسددددعع 
إامللعع لمنقاعع الحلث الق  دس  فود  المد دعع فعدا    دو  مدبا إلدا بدل ك  دن 

  الحددد   الدلّمدددعت  ماكدددل  الودددنل الدددلاا س المخكوندددع  ددد  أنلصدددن خالمقل دددع  الوقدددلة
فمنقاعددع  دد ا الخنك دد   كأنمددل بردد   ددليا  لدنافعددع مبددلاث الحمل ددع الخددس ي ددنز ف وددل 

  اضحل  ال  الخدرد      الواً   الدعل  إ  لت  م  االنع ل  الخلل.
 :ت1خ حلن خ ن لت ال علزع الول ع لمنوعا أرا  فو  حل ا ما وع  س 

فددع  ددس  ظددلهل المد ددعلا  أرددا    المسددخمنة فددس الدناالعناصىىر الثابتىىة-1
ّنوأوددل فددس العددن   ال ددعع   نجقددع الوظددلهل. بمونددا م  الدنافددع  خكونددع 
بمدددم  م دددلس  ددد   عموأدددع  ظدددلهل م   خو  دددن آ دددن م  الوظدددلهل  دددس 

 الممو  األ لس ال خ   عر ُم  الدنافع النولهس.
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 حدددل ن    دددو فدددس الغللددد   دضددد  لمنقدددو عىىىدد الوفىىىااف رىىىي الخرارىىىة، -3
الوعوجدددع فدددس ن دددن ز دددن خ دددن لت  م دددل  دددن ل فعوخقدددل م  ّخدددلب  الحنجدددع م  

الونلصن فس الدنافع  دض  لقدلنو  صدلال الخندلظن   الحنجدع فعدا  حدل نة 
 أرا     ال عع ّن نس العقنة القلن ع.

 دد   اب ددع  ومددع فددس  دد ا تتىىابا الوفىىااف متشىىابه داامىىاا رىىي الخرارىىة، -2
ل العركردددوا المدددو س  لدددت ال دددلن  دددس أدددلم النخلادددلا الدنافعدددع الخدددس بع وددد

 ّدض  ألُمل  الخ ن   الخحنجو.
   ا الخملبا ال  ونس م  ّخوفن كد   نافدع أردا كد  الوظدلهل   دل م   د    

 .ت1خالوضععع ال ّخغ ن فس ُسء    ًلنو  ّخلبوول 
  إلىى  ن ىىن الىىنم –رىىي مىىا  تصىىل بينهىىا –إن الخرارىىات العجيبىىة تنتمىىي -4

ل نددلء فدس الدنافدلا فعمدل  ددال ّّن دد  بموندا م   مدع ّمدل ول  فدس نمقعدع ا
الوظددددلهل الدددد خ  دضدددد  ل نعددددع أقرعددددع  و نددددع بع دددد   د  نددددل  ك  ددددنا  فددددس 
 أ ودددددل   ال  أ ودددددل  ددددد   دددددلاكلّول الحسدددددعع  المونوجدددددع ًدددددلاا   دددددلها   ددددد  
المورو لا  األفكلا  األن ل   الدنافلا  الخ وااا بما حودل االاخمل عدع 

 عع. اللينعع  النعسعع  السعل عع  القبا
منعددد  –م ن بدددلا –  حسددد   ددد   المحدددل ا األا ودددع م  كمدددل  سدددم ول  دددن ل 

 أمرا بس   نوي ا خنبل س صلال  ينقرو    المخ   ج   إلا الداصلا.
 و ا  قلل  ن ل  لنة ن مع للاا دلا نقل دع ّخومدو فدس ناا دع العلند  الدلاللس 

ددددا  دددد   ددددا  ّّن دددد  الوظددددلهل ّ  ولً وددددل  الوا ددددس  الن دددد خ فعمددددل  ممدددد  م  يخُن
 اًخدددناح برولودددل   م دددبلل ا دددخوالول بأ دددلل    و ندددع فضدددا  أمدددل  ممددد  م  ّخعحدددا 
 نوععع القناءة  الخرقس  الخأ ج     آفل  لس ن مزواا النع  اانسدلنعع   كمدل  نعدع 
المعخمدددد    العكددددن الددددلينس   ال نددددا االًخ ددددلن ع  السعل ددددعع لمعخمدددد   ددددل اودددد   دددد  

افدلا   دلانل  ي دا  د   الدا ًنلألّدا  مبا دا الق ال  الحمل دلا  األ دل  ن  الدن 
 ّ  وااّا   قلفخا م ضل .

 الثابت والمتغير في منهج بروب -3

إلددا  اددون  حددلناا   وابدد   لصددع –ب ددواة أل ددع –ّح رنددل   عوددع المنددل ي 
وخددن   ّقبدد  انسددل  من عددل   نددو   دد  المقو ددلا ال نلهعددع ّ  نددا أرددا األُثددن األأددت  ّ 
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 نلء.ُ ل  بللملا م  اال خث
ّردد    عوددع ال ددوا ن فددس الكددو  فددس ّودد ا  قلبقددع ًللدد   ودد   لمددلنة  ددل      
ّقلبقددد  فدددا ّخقدددل و امعددد  مصدددنل  ّرددد  المدددلنة م  ن  ناّودددل. لددد ا كدددل   ددد  م دددت 
األ دد  الموضددو عع لرمبحددا الورمددس أددلل االنأددلء بل ددخغنا   ددنوي  ددل لمددخ  من ددس 

لة ّق عاعددددع  ا ددددوع فددددس  ودددد   ّمو ددددلا  لنعددددلح الدددد  المددددنوي ألنددددا يخددددوفن أرددددا ًلأدددد
 النملاع.... 

 ددل فورددا خ ددن لت فددس  نوعددا  إنددا  نددا فكددنة خالوظددلهل السددنن عت بوددل ا ددخقناء 
لمعمدد  الحمل ددلا الدنافعددع الن  ددعع خ انخقددات  نوددل خ ئددعت بمل ددع  مصددبح  نموااددل  
 نل ددبل  ل نددلء  ددنوي للاا ددخول  الخق  ددو أر وددل. أرمددل  م  الكددت األُ ددن  دد  الدنافددلا 

ُمدل  قدو  –  لت  م  لعضعو اليلا  إلا  نوعا ألا ّضدعت صدعحلا كخلبدا األ ن 
  دد  النلبعددع الن نجددع  الموددت االُخعددلء بمددخ   حددل ن  مثدد  بومددو  صددل   عددل   -

 ّحن  الن نجع   ج را   لاًل  أر ول.
أددل خ ددن لت خالوظددلهلت م  األفوددل  الخددس ّقددول  وددل ُد ددعلا الدنافددع   ددس 

ع الدنافع.  اللل   أرا ال   و الخمدلبا فدس  د   الوظدلهل خالاعمع الثل خعت فس  نن 
     نافع إلا م ن  أرا  ل  الدنافلا المئع الخس نا ول  ن ل.

م ل خالاعمدع المخغ دنةت  فودس المد دعلا الخدس ّ دلا أنودل  د   الوظدلهل  م  
خ ددددل  م ددددملء  ّقددددول  وددددل فددددس  ددددعل  الحمل ددددع الدنافعددددع. أرددددا م ددددلس الدددد  ّخغ ددددن ّ 

 علّول.المد علا  ص
 جدددل   الون دددن خالكمدددست فدددس ّحليدددل أدددلن الوظدددلهل المخكدددناة فدددس الدنافدددلا 
لع ا م  ّكو  لودل ّسدمعع الادعت الثل خدع.   د   دا  ا دخقناء  دن ل لروظدلهل  ادل 
ما    ونع  ّنعد  فدس الغللد   م  ُد علا الدنافع أرا ا خافول. انسل   أمنا  ُ 

 ال   خمل وع لمد علا  خبلينع.  مخ م  الدنافع ّسنل مفولت1خنع  األفول  
كناا ل     ؤا س األن ل  فدس األ دل  ن  ل لوبظ   ا الخملبا فس األفول  ّ   ً
 الموخقددلاا  لكنددا لددوبظ  خددأ نا   دد  ً دد   ددؤا س الدنافددع. فدد ابظ م  المد ددعلا 
نوأوددل المددل ش   ُث ددنة  الوظددلهل ًر رددع.   دد ا  عسددن الدلصددعع الم ن اددع لردنافددع ّ 

 لو   مع الخكناا  اال نان  اانة فس  نعد اا  ت2خ خول    اوع م ن   ا نان ل  ّال
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وزجدد  األن اا أرددا االوددع كمددل فددس الخددناث  األ ددت الخنا عددع فددس م ددل  ن ل   ا حوددل ّ 
 .ت2خ الخناث ال ونلنس  الاّ نس القل ت  ت1خالبل رس الوناًس القل ت 

نز اال خمدددلل   سددد    ددد  ّدددوفن  ددد ا اااث أردددا  ددد   السدددملا المخمدددل وع   ددد
 اضدحل  خبللحدلثت  لددع  المد دعلا  ال  ددعمل أندل خما دقوت فددس ّنل لدا الخناا ددل ل 
فعقسددمول إلددا  ددخع مادد اء  ددس: الق ددع  األ ددا   العبددلاة  العكددن  المن ددن   الغنددلء 

   جقدددو  بودددل ل م  المد دددعع لعسددد   ددد اا  قددد  فدددس الومددد  العندددس إ  لدددت  مددد  ت3خ
 .ت4خُلة ل ُدل     ل أمل   الحعلةت ل معل  خإ  الخناا ل ل لعس   حل

فخسددلً   الن جددل النلًددلة خ ددنح ما ددقوت  دد  الن جددل اا لا عددع خالمنعدد  األن ددس 
آن ا ت  فح    قنح األنل فس  نبرع  ل  نعع  لصدع بدا   مد دول النقدل المخد ا   
 ودددا م  الخدددللس لدددا   ال  وندددس  ددد ا م   ددد ا الخمددددعال صدددحعا م  أدددلل   دددلل   م  

كا عمعع فس أ ن النوضع   ل بول ل   لاا فدس ا جخودل النقل دع أردا الملااس ال
الضددل  دد  الن جددل القل مددع خاألا ددقععت بخددا صددلا أمدد  الن اهددس الحاعقددس  ددو  رددو 

  ل  ًلاة الكلّ  الن اهس أرا  رو ُد عع ّخواز  ف ودل األفودل   ت5خالمد علا 
 فخ ا أ   نعع ّنك  عع  ومع  باعاعع.–أرا ّضلا ول –

 يم عام لمنهج بروب تقو-4

 دد   ددا  ال ددعحلا الملضددعع أددنء البحددا لمددنوي  ددن ل فكددنة الوظددلهل  
 دد ا اال ددخوناء لددت ّددد  بوددض فقناّددا  دد  مبمددلل ّ  ددوااا ّقوجمعددع أدد   ددا ع 
 د ا المدنوي  أرم خدا م  المو د  الخدس  دعر  أرعدا   فدس  د ا الموضد  ندون صدعلزع 

 ااضلءاا ااّعع:    اا عل علا  المو   فس ّ وااا  حلنة فس 
صلا إنعلز  ن ل المنوعس    ب ا األ معع   د  مندا  دوا    1إضاءة ص-

ددا   ددنوي لععددس ُددخنا س فددس ّحر رددا ل  ددقواة   كدد ل  فددس  روّا
 عودددددو س ال نعدددددع  الخحدددددوالا ً ددددد  ز ددددد   وجددددد   ددددد  ا دددددخدلال 

ت   دلأل Trans formation  ّموفسدمس لمعودول الخحوجد : خ
                                                           

 ألول الخصائص الفنية ألدب وادي الرافدين.ينظر: مقدمة في أدب العراق القديم: طه باقر، الفصل ا-)1(
 .35ينظر دراسات في تاريخ الفلسفة: عبدة الشمالي، -)2(
 51ينظر: فن الشعر /-)3(
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 نعدع الحمل دع   نعدع الق د لة فدس  ُ ل  أردا إناا  الخمدلي   د  
النددد  أمدددو اللاللدددع   دددو ّّن دددد  الوظدددلهل فدددس كددد   نومددددل  
 أاًع   ا الخّن د  بللن جدع الومعقدع الخدس ّعسدل ل الق د لة م  

 .ت1خالحمل ع 
 ثددد  بحدددا ا جدددع ال ن دددوج   خلعكدددنة الدددنالت أردددا مندددا هعمددد     3إضىىىاءة ص-

ملا  نسددددعت الونلصددددن  األادددد اء. الخددددس ّوددددل  دددد  م ددددت المسدددددر
الن نجددع أنددل المددمان    الدد ي  نمددل ا ّعندد  القددناءاا ال اّعددع 
الخ  يعدددع  الدددن   المسدددبقع الخدددس ّودددل الدددنال انومل دددل   بلُدددنا  م  
بسعقل  لواً   ملنس  ز لنس فقلل  ن ل  ن   ال ل ن الوظدلهعس 
بللدقددددلل الق  ددددس   أددددلم  ال نعددددع الضددددمنعع لكدددد  الحمل ددددلا 

ردددا صدددحع  ددد   الن دددنة  دددو المدددو عع فدددس الودددللت   الددد خ يدددل  أ
 .ت2خالخملبا     الوظلهل 

اًخ دددلا  نوععدددع  دددن ل أردددا صدددنل ً  دددس  وددد   اوددد     2إضىىىاءة ص-
أمرددا  دد ا يخحددلن بحددل ن نخددلهي الدد  ال ددنل  فددللنمواع الدد خ 
ا خددددلا   ددددن ل  ظلهعددددا  ن مددددع  قولبددددع لوددددل  سددددلا  حددددلن ا  
نخودددددس  دددددد    عودددددع زلهعدددددع  اضدددددحع ّ دددددلم  دددددد خبدددددل ث إ دددددلءةت ّ 

ل ًدلل خُردون  نجمدو ت فدس كخلبدا خإصاح  الضنا الحلص ت  ً 
 نقل  ثل   دن ل  ام   Logique durecit خ نقو الحمل عت 

م  ّنك   الق ع  مم  م  يخعدن   جخدوز  فدس اّعل دلا  خودلنة 
 خمدددددعبع. فضدددددا  أددددد  إلغدددددلء الن نجدددددع المدددددمانعع م  القدددددناءة 

 .ت3خالممانعع لربول ال اّس ل  ن الق  س 
لدد   ددل أاًددع الوظددلهل فددس الق ددع بمناععددلا أرددا م ددلس ا 

الق ددددع  المؤلددددل   ددددعلًول الخددددلاجدس  العكددددنخ  األن ددددس أردددددا 
صددددو ل خالخنددددل ت  دددد  ن ددددو  من عددددع  خ ا نددددع  ووددددل؟؟  دددد   

 األ ئرع  س  حوا ااضلءة األ  نة.
م ددلا خلععددس ُددخنا ست فددس نقددل  خلموافولواعددل الدنافددعت ًضددعع    4إضىىاءة ص-
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 خالمدددمانععت  أردددا بسددد  فومدددا لوددد ا العدددن   ددد   خال ن وجدددعت 
العدددن   ددد   اال نددد    يدددن  م  المدددم  يخودددن  بمقل رخدددا لمحخدددو  
دل   لاع أنا  م ل ال نعع فا  حخو  لول إا  س المحخو  ااّدا ً 
مناع فس ّن دعت  نققدس بلأخبدلا   لصدعع  د    دلهال الواًد  

 .ت1خ
  أدد   ومددع  جوخقددل م  المددمان     حددل لو  الع دد   دد    ومددع إنخددلع الخنك دد

 .ت2خإنخلع المونا؛ ف ن ل يوخت  خنك   الدنافع  هعمرع  ظلهعول  جل  المونا النبل  
  اا  دددل ا ندددل المعلضدددرع  ددد   الن دددنجخ    يرحدددظ م  المسدددألع اصدددقابعع مُثدددن 
 نودددل  عوو عدددع.  الددد   وندددا  ن دددن ت  بسددد  ّ دددنجا ّدددون  ا   المدددم   دددو كددد  

وودل   ال يوادل إال كواًدع  د   الونلصدن  ا ا األ ن األن س  ك  ما اهدا يخواُد   
بوضددول  ددبوض.  أرددا الددنزت  دد  نعددلح ّددون ا  فددس الددلفل  إال م  القضددعع الخددس 
أم  أر ول  ن ل  دو الخنك د  أردا  ظدلهل المد دعلا   ال  وندس الد  مندا   دو 
المنوي ال ن وخ كرا أر ول  فوو لت  عنز المسخو  النوأس لخر  الوظدلهل فرقدل اُخعدا 

األ دددلس الددد خ  سخمدددل  جسدددخنخي  ددد   thema  لدددت يخودددنء لرغدددنء  بللخ دددنعو
 عم  ّقوااا األ ن.  كلن   نوععع  ن ل  قلا ع  عليعع لدت ّأ د  بود   االأخبدلا 
م  اللاللددع ال ّواددل فددس نول ددع السددنن فقدد   دد  أرددا ا خددلان   فللدد خ  لا ددا خ ددن لت 

ودددل  إلدددا امددد   دددو ًدددناءة مفاعدددع  دددعليعع  إنمدددل المقردددول ًدددناءة أمون دددع ال لعدددع ّ
المخمددددل ولا  ددددد   الونلصدددددن الحملهعددددع ا دددددخنخلع  وندددددا  ممدددد  ّأ جردددددا  ددددد   عمددددد  

 الونلصن الن عع فس الحمل ع.
 بول   ا كرا       را  نوي  ن ل  نجقل  لخحر   الق ع؟

 ودددل  ددددنوي خ ددددن لت إنعددددلزا  نقددددل ل   ومددددل  أدددد  صددددو ل ّحر دددد  الق ددددال   دددد   
ل  آلعددلا ّمددم  ال نعددع فددس الق ددال ال األ معددع ال ّونددس كمددل لدددا   ددلل   م  اُخمدد

يخوص  إل ول إال     ا  ّعكعد   بدلاّول    د   دت كمدل الواًدلا النابقدع   نودل 
       ظلهعول الخس ّؤنيول فس ن لل الحمس.

فددد   يدددخت اُخمدددل  الددد  الددددع  الممدددخن  الددد خ  ضدددت أنلصدددن  خمدددل وع فدددس 
الق  ددس   دد ا  ً ددال  خوددلنة  ال  ونددس ّقددل ت ّ ددوا  خكل دد  أدد   نعددع الومدد 
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ال خدددن  االُخعدددلء بللخمددددعال ن   الموللعدددع اوددد  العودددل المنكددد خ الددد خ نودددض بدددا 
 دددن ل فدددس  عدددل  البحدددا األن دددس يخمحدددوا بدددو  خاُخمدددلفا نمواادددل  أل دددل  لخعسددد ن 

  ددددل  ممدددد  م   عخحددددا  دددد  آفددددل  ّوخمددددل أرددددا الوبددددلاا ال ددددغن   ت1خالق ددددالت 
أددلة ن ددعع  عسددل ل ُددم  خالوظددلهلت. فضددا  أدد   مخ  ددنوي خ ددن لت ًددلل أرددا ًل

بمدددلهس  دددلاهس ا    عودددع خ مدددل ععت؛ ال  ودددن   ؤلدددل  د دددو  لوددد   الق دددال 
فرقددل اصددقنوخول الدد اُنة العمععددع ااددل   خوليبددع أ ددنا  وددل أدد   موددل االاخمددلأس 

  النعسس  العمللس  العرسعس م ضل .
إا   فدددد لا مخ  ددددل   ممدددد  ّق  ددددو المددددنوي أرددددا ً ددددال  ا ا ددددلا أللمعددددع 

  ضدددععلا  خبليندددع ااخمل عدددع  خبليندددع؟   ودددن م   عدددل  الخق  دددو  ّنخمدددس لقو عدددلا
 ددعمو   حددلنا  فددس منمددلط  و نددع  دد  الق ددال ّحمدد  نسددقل   وضددو عل   و نددل  كددأ  
ّكو  ا ا لا الحنل  م  الن ا دلا االاخمل عدع م  الق دال الول تعدع  الخدس يخسدنا 

 نعددددع  ف وددددل ّحليددددل  بددددلاّول الوظلهتعددددع ال ددددغن  أرددددا  فددددو  ددددل ان ثقدددد   نددددا  دددد 
 وضدددو عع  خعلنسدددع  ج ددد  الومددد  النقدددلخ ًلصدددنا  أددد  ّقدددل ت ا جدددع  خكل ردددع أددد  

  عم   علص  الوم  األن س  لءا      حلناّا المونوجع  الن  جع.

 صالحية منهج بروب لتحليل القصة الصوفية:-5

 لن   اا  إلا السؤا  األُثن م معع:
ت خاا ددددا ععت   دددو  دددل  صددددابعع  نوععدددع  دددن ل للاا ددددع الق دددع خالون عدددع

 خال وفععت؟
إ   ددد   المحدددلناا المومدددع  القو عدددع  الوق ل دددع  الم   عدددع خأن عدددع  إ دددا عع  
صدددددوفععت  ّحمددددد  فدددددس ّضدددددل ععول   وصدددددعع فدددددس الملهعدددددع  الخ دددددوااا  اافدددددل  
كوجنوددل الحضددلاخ  األ اًددس  الاعمددس.  المحخمرددع لكونوددل م ددلس ّمددلي  المددوول  ّ 

ل   وبل أرا  وان  خبلينع ّخمعأ ك  بحسد  أرا م لس ال       عوز ّق  و ًل
كوجنول الحضلاخ المد و ..؟   وقعلا  اون ل ّ 

لإلالبددع أدد  الدد   ينبغددس الخن عددا أرددا  سددألع  ومددع  ددس م  ظددل نة الخثددلًل  
اًددا الحضددلااا اانسددلنعع  ّوددل  دد  العكددن اانسددلنس أرددا  اددا األاء  يددنوض   ّ

مونفدع المخودلنة    نودل األنل المقدلا   و ا العلن  خاللاس المقلا ت فس  علالا ال
مددددعال السددد و  فدددس بحدددا أنلصدددن الخدددأ ن  الخدددأ  ن فدددس انخقدددل  لدددو  من دددس  وددد   ّ 
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ال  ندددس  النجدددلنخ انخدددلع الددد  الردددو  األن دددس كمدددل بدددلث  ددد  خملدددل ل ردددع  ل ردددعت م  
خا ددللع الغعددنا ت لرموددنخ..  ز ن ددل   دد ا م ددن  األ ددن اا ددن  ينددلاع ضددم   ن ددوا 

ال يخحدددلن بمقدددول الموقدددس  اا ددد    ال الن دددن فدددس ّدددأ  ن  قلفدددع أردددا إنسدددلنس أدددلل  
م دددن    م دددبلل  عدددنة  ددد   الثقلفدددع.. إنمدددل يخ دددوا  ددد ا المن دددوا فدددس باعقدددع كدددو  
الوم  اانسلنس  مخر   نعع  أس   ناا  كرعع  ّ ون فس منملط من عع  و نة أ   دت 

األز نددع  األ منددع  إنسددلنس ضددم   ن خددا الع هعددع م  الدلصددع. أرددا الددنزت  دد  ّبددلي 
 األأنا   ّعل  مع ّمل ول  فس الوت ال خ  قنح م ئرع اانسل  الواون ع م لل أللمدا 
الددد خ  حمددددت  أدددس اانسددددل  فددددس  مدددلأن  خضددددلا ع  دددد   الحددد   الكناهعددددع  الحعددددلة 
 الموا  ال ل   الك ل  النغبع  النهبع  القم   اايثلا  الول عدع  المدلنة... الد . 

ا اانسدلنس  ابدل فدس القدنح الحمدلهس لدل  أعدله  اندول الودنا  ل ا ّعل م  المدوو 
 دددثا    الدنافدددلا الن  دددعع فدددس  ندددلء الثعمدددع األ دددلس لرق دددع أردددا  بدددلنئ م ايعدددع 
ينخ دددن فدددس نوليخودددل الون دددن الد دددن   دددت ابخواهودددل أردددا  نعدددع ألن دددع  و ندددع كمثدددنة 

و  ت  كونلصددن ا ددخدلال الوددلن خ ا ددعت م  خ ددبوعت م  خأمددنةت م  خما ودد  ت م  خ ددب
ووجرعع م ضل .  ّموجاعع ّ 

نل دد  أرددا  اددون ن ددلل أددلل  حمددت –أرددا ا ددخا    ددلنا  –فخمددلبا القددنح 
الخعك ن اانسلنس إزاء م ئرع الواون اانسلنس فس أاًع اانسل   الق عودع  اانسدل  

 والرا  اانسل   الملنة  اانسل   اانسل .
ن ع أرددا المددون   نددا ناا ددع ألادد  الدد  م مدد  ّق  ددو  ددنوي الوظددلهل السددن 

فس ّحر   المدون العدل رس بودل م  ّح د  الد  المدبا  د    نعدع  ت1خُمل  م س ني  
الق ددد لة   نعدددع الحمل دددع  فددد اا  دددل م مددد  ّق  دددو  دددنوي خ دددن لت أردددا المدددون  فددد   

 ّق عقا أرا  خو  بملهعع أن عع  و انأا للاء االأخناء  مارا فلهلة.
ي   المدل  االنخقدلهس الد خ ب  مدل  البلبدا فدس ّبقا  مع ًضعع خبنفععت المدنو

الق ددع الون عددع ال ددوفعع  م  يخددوفن أرددا خبنجددعت فددس ّوظعددو  قددوالا المددنوي إلددا 
المددل  الدد خ ّدددلل فعددا خ  وصددععت األ ددن األن ددس  ووجخددا الون عددع اا ددا عع    دد ا 
 دددل من عدددا فدددس  ددد ا البحدددا    دددو انخ دددلاخ لد وصدددعع األ دددرول  العكدددن الون دددس 

مدددمر  أردددا  فدددو م دددلا  اا دددا  س فدددس الق دددع ال دددوفعع الخدددس ان ثقددد  م ل دددل   ّ 
ّورعمعدددع ّن وجدددع مخ م  الموضدددو عع األ ايعدددع الم   عدددع كلنددد  الغل دددع  ددد  القدددو . 
 الحاعقدددع م  خ دددن لت صدددنح  وددد   المناععددددع الخدددس ّمدددم   واأدددا ًدددو  الحمل ددددلا 
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بقدددا  ضددل  نومل فدددس الحمل ددلا فخحمددد  آ لا ددل النعسدددعع  فللحعددلة  األفكدددلا ّدد هبل  ّ 
 االاخمل عددع  الحضددلاجع  بخددا م  كدد   ابددل  دد   دد   اا ددلا فددس بلاددع إلددا كخددلل 

 لوددد ا  سددخنخي  دددن ل م  أنلصدددن الق دددع  ت1خ خد ددال  معدددس لعومدددا فومددل  أمعقدددل  
ّكمل كمل   لها     الخن بلا الثقلفعع  اللينعع  ال و عع   مل   را للاا دع  قلاندع 

. ّسددددلء   ددددن ل أدددد  األ ددددبلل الخددددس اوردددد  ت2خّددددل   ضددددم  البحددددا الخكددددوجنس 
الحمل ددددلا الدنافعددددع ّدضدددد  لسرسددددرع  ظعتعددددع  ابددددلة فددددس ّنك  وددددل؟ فددددنم  م   دددد  
األ ددددبلل  ددددل ينبغددددس ّرمسددددول فددددس الواًدددد  الثقددددلفس الدددد خ نمددددأا فعددددا   لصددددع فددددس 
الموخقددلاا اللينعددع.  دد ا  ونددس م  النقددل المددمانس ال  معددس  بددل  لاعددلل نقددل باعقددس 

 عع.ل أمل  الق  
 الدد خ مصدد  إلعددا   دد   ددا   ددل  دد و  إ  أمدد   ددن ل الوظددلهعس إنمددل  قددلل 
 دلنة  ل دل  ااا ا جددع  نوععدع  ّنبدع ّ ددرا م  ّكدو   دلنة بحددا ّدأ جرس   ددعمعلهس 

 بللر األ معع      ا  ًناءة الواً  ال خ منخي ال  الوعم  ال نلهس الوظلهعس.
 مددع إُدددمل  آ دددن  ً ددد  ال دددلء بم ا لددع الخ دددنعو الوظدددلهعس لرق دددع ال دددوفعع  
يخمثدد  فددس  ددل   ددعا  ددن ل لددد إ ملنعددع الوصددو  إلددا ّومعمددلا فددس ناا ددع الحمل ددع 

 .ت3خاافضل  امخ خ  ننسمست فس ا خحللع ب و      الخومعملا 
أرددا اأخبددلا م   ددن ل يؤكددل فددس صددنعوا  دد ا  إ   مددع مُددملال  نمقعددع  ممدد  

ز ددل  وافولواعددل  ّ  ددنععول   دد   دد   النققددع  يخضددا إُددمل ع  وددت يخورددو بق عوددع فن 
الق ددال ال ددوفس  دد  نلبعددع فددنانة الخعن ددع  إا ّقددول العكددنة ال ددوفعع أرددا م ددلس 
الخعددنن  الد وصددعع  المندد الا  المناّدد   فمددل ًددل   دد  إلعددا الخرم دد  المنجددل   وعدد  

ضدوء  د ا الخندو  ادن  ّ دنعو أنا المع  صدلب  المن لدع  الققد  المخ دو    فدس 
الحمل ددلا ال ددوفعع أرددا  ا ددع مصددنل ؛ ااّددس   وضددوأس  ا ددخنالأس    ددعمو  
اأخملننددددل فددددس  دددد ا الع دددد  أرددددا  دددد   األنمددددلط اأخنافددددل   نددددل بد وصددددعع الخعن ددددع 
ال ددوفعع إاا  ددل ُددلء البلبددا ّقددل ت صددواة  اضددحع أنوددل  الهقددع بمّن خوددل فععدد  م  

قللدد   لددع  الومدد   فوددلل  قلبقددع النمددواع لرقللدد   مددو  النمددواع الحمددلهس فددو  ال
حمد   نل   أرا  نعع ّمم   الن جع  الخعك ن  الممونلا  دخرعع فدس إنخدلع الحمل دع ّ 
   ا ّقوا فس ال نلء  عد   ناأدلة   وصد خا  لدع  للدسو أنقدا ل خسدو  د  المدنوي 
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ي آ دن فدس العل  . ا دخكملال  لرعلهدلة  لسدوع الن جدع المنوععدع   ع دل البحدا  د   دنو
ناا ددع الوظددلهل السددنن ع  ددو  ددنوي خا ال  بددلاات فددس الوبددلاا الوظلهتعددع إا ًددلل 
 مدددددن أل  اا ا جدددددع ّعمعععدددددع صدددددنع  الوظدددددلهل إلدددددا ضدددددن   : م ل دددددعع   لنوجدددددع؛ 
فلأل ل دددعع ّمثددد  الدددد  األفقدددس أندددل خ دددن لت   دددس األأمدددل   الثلنوجدددع  دددس الدددد  

 الملًولس أنل خ ن لت   س األ صل .
 خبلاات لرخحر   ألة   ا ل   نول: جخعا  نوي 

 ددد ا الخم ددد   ددد   ندددوأ    ددد  الوظدددلهل يخدددعا بودددض المن ندددع لومرعدددع ًدددناءة -0
 النال     أنلصن  الثل خع  المخغ نة.

 .ت1خاّكلء  أرا م لس ملسنس  عورا  عول  لرخق  و -2
    نل  مم  القو  بضن اة اال خضلءة بأُثن     دنوي  لنا د  ّدوفن ا جدع 

اا الدددنال  م لافدددا.  ددد  ن   إا دددل  فدددس الن جدددع المنوععدددع األ دددلس م ضدددا لمم ددد  
أص ا  لعوان  ن عع  م  أنول المنوي األص .                  لربحا  إنمل ا خكملال  ّ 
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 المبحث الثاني 
 أنماط الوظائف 

 
 

 تعريف الوظيفة:-0

م  يدددخت ً ددد  المدددن    خحليدددل األنمدددلط الوظلهتعدددع فدددس الق دددع ال دددوفعع  ال  دددل 
ونجعوددل  دد  ب ددا المعوددول خاألناةت   الغل ددع خالعودد ت  ددو  أرددا بددل خالوظععددعت ّ  الًو

 ال خ ّنوض با فس  عل  القال.
 هوملن  خ ن لت الوظععع  بأنول خأم  ُد عع  ل    و أم   حدلن  د  زا جدع 

بمونا م   عل  الق ع ي نا أرا م لس المدؤ ناا  ت1خناللخا نا   انجل  الحبمعت 
ع  السدددر عع الخدددس ّ دددلا أددد  فوددد  المد دددعع الحملهعدددع   ال يخكل ددد  لوددد   اا عل عددد

اللاللددع  دد   عوددول  اضددا   حددلن إال إاا ّددواّن بضددوا  دد   الوظععددع خالعودد ت أرددا 
 دل   عموأددع  دد  الن ددو  الحملهعدع  مددو   نوددل الحددلث  ابدلا   م ددل القددلهمو  بددا 

خغنايعع  ال مًدددو  فودددت  دخرعدددو  فدددس العدددن   الق عودددع  الغل دددلا. مخ لودددل  دددمع ا ددد
 قرقع.  لل   م  خ دن لت نعسدا  إنمدل اأخمدل فدس أمردا الوصدعس لوظدلهل الدنافدلا 
الن  دددعع  انخقدددا  ئدددع  نافدددع أردددا  فدددو  ددد   الن جدددع  م ل دددول الخمدددلبا فدددس خفرسدددععت 

م  نوددل األنمددلط الوظلهتعددع  ددس فرسددعع الوقدد  م  ال  نعددع –إاا اددلز الخو  ددن –القددال 
 ددس لعسدد  ا نعددع  ابدلة. أل  الق ددال  الحمل ددلا نخددلع الخدس  رقدد   دد   الحمل دع   

ُددو  أ ددن أ ددوا  مز نددع  خوليبددع. فخددخدرال يعمددع خالوظععددعت فددس ال نعددع الحملهعددع 
عدا  د  بنكدع   وصعول ا خعلبع لوأس المعمو    بلادلا اانسدل   العملأدلا   ًو
الواددون  األُددعلء  الاددعت  دد  بولددا. ّددخردال يعمددع الوظععددع فددس كونوددل ّخنكدد  أرددا 
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 للع خافخقلات م  فقلا  م  نأخ ال  ل  م  ينخوس بح  يرغس بللع االفخقلا األ لا.ب
    ا    ا العوت لمونا خالوظعععت أنل  ن ل  مم  إناا    ل  صدابعع 
 نوي الوظلهل السنن ع فس ناا دع مخ  نعد  بمدلهس إنسدلنس ألندا  ومدل إلدا كمدل 

ل    دل فددا الواون ددع. خلدد ل  العرسددعع الخددس صددلز  ن ددت ّعك ددن اانسددل  إزاء ًضددل 
ظوددن ّمددلبا فددس بودددض الحمل ددلا  دد    رددلا   ثددد  ا  ددعل  ململنعددل  فننسددل  الوندددون 

إ بدددلا مخ اّ دددل   ددد    ددد   المدددوول. –ّلاجدعدددل  –فدددس بددد   ال  ممددد   ت1خالحمدددنت 
  سما بلنخقل      الحمل لا فعمل   نول.

 الوظيفة وجمل االستهالل:-2

بوددددنء –ً دددد  الدددد  –ل ّ  ددددنععول   قددددول بدددد   ي ددددلم خ ددددن لت بسددددنن الوظددددله
الوضد  األ لدس لرولهرددع الخدس  مددو  البقد  مبدل مفنان ددل  ف د كن ا ددت البقد    ج ددل 
بللخا  أرا النزت  د  م   د ا الوضد  األ لدس ال  مدم   ظععدع فدس الحمل دع إال مندا 

يو ددددد  ا نعدددددع المخرقدددددس لروظدددددلهل  ت2خ مثددددد   ضدددددول  ّنك  عدددددل  خ وا فولواعدددددلت  ومدددددل  
الخددس  دد نوض بمول وددل البقدد  فددس الحمل ددلا   الوضدد  األ لددا زللبددل   ددل  األ ل ددعع

ددد ت  ّددت الحددليا أندددا  ع ددا  فدددس – درددو بوددلا  ّمدددوجاعل  فضددا  أدد   ردددو خمفددو ًّو
 ممدددد  النكددددو  إلعددددا فددددس ّحليددددل أددددلل لددددنم  المد ددددعع  لعغنافعددددع –الع دددد  األ   

 الحلث الحملهس.
   علادأة م  ّورد  أد  مز دع  فس الغلل   ال ّكو  االفخخلبعدلا  د   صدلن ع م

 دل  إنمددل أردا الومدد   فودس ّقددنح  ضدول   لنهددل   سدخقنا   يخحددو  إلدا الومدد  بخددا 
ّ ددددلم م لددددا الوظددددلهل  ددددد خ غددددلناةت مبددددل مفددددنان األ ددددنة  ددددثا  لرومدددد  م  الخعددددلاة م  
الحددنل... الدد  فخ ددلم الوظددلهل السددنن ع  ّخددوالا إلددا الوصددو  إلددا أقددلة الحمل ددع  ددت 

ل  إلا برول.  جض  خ ن لت لافخخلبعع ا  ا   لصل   ودل.  ماد  الكدال الو وط ّلاجعع
  لكدو  االفخخلبعدع لعسد  ت3خأرا االفخخلبعلا  نالالّول فس كخلبا إلا نول ع الكخلل 

 ظععع     منول ّل   فس بلل خالاعت المخغ نةت الخدس مُدلا إل ودل فدس  وضد   دل و  
ول    دمنول  انسدول... يدل   فدس فمل  دال ا ت المد عع  هعأّودل    نجقدع  عمد

بددلل  ددل يخغ ددن  دد  الاددعت السددنن ع   ددو م ددن  ددلنوخ فددس بحددا الوظددلهل الخددس م ددلس 
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الوم   ول إنول خيعت  ل خعت يخواّن بدل  ول فدس  دا  مز ندع  دخرعدع  أندل ُد دعلا 
  خبلينع  م ضل   لصع  خغ نة.

ودددددوا أردددددا الدددددنزت  ددددد  اأخنافدددددا بلأل معدددددع الدلصدددددع الخدددددس ّمدددددمرول ناا دددددع ن
المد ددددعلا  ددددثا   إا يواددددل الوليددددل  دددد  األ صددددل   النوددددوا يخددددواّن م ضددددل  فددددس 
ددون  ا  ددس  م    ددل ع البقدد   ُل الحمل ددلا  الدنافددلا كددأ  ّكددو  األ  ددنة ناهمددل  ااا 
دددعلأخا  اًخدددنا  ُد دددعع خالموخدددلخت بادددبا المن دددن  الو ئدددع... الددد .  ددد ا األ دددن   ُ

  ت1خلخأ جددد  أرمدددس لردنافدددع  لاعدددلل ناا دددع–بحسددد  ن دددن  دددن ل –يو ددد  اا ملنعدددع 
األ ددن الدد خ لددت – ضددن اة يعددلل اللاا ددع الموا فولواعددع أرددا م ددلس ناا ددع ّلاجدعددع 

فضا  أد  ناا دع الدنافدع فدس ضدوء أاًخودل بللخ دوااا – و  با  ن ل فس كخلبا 
 اللينعع.

ددل  ددن ل أنددل ل  وخنفددل  ف وددل بللعلندد  الدد خ يددنقال   دد   دد   النققددع الخددس ً 
واس فدددس الدنافدددلا.. نعدددل ضدددن اة ًلهمدددع لن دددلم  ددد  ب دددا انخودددا أمردددا الموا فولددد

  ن ل.
إا ال ّكخعس اللاا ع الوظلهتعع لرق ع لخكوج  ّ وا  اضدا المودللت   عدس  د ا 
المنعددد  الحمدددلهس بقدددا  ددد  الندددوابس اللاللعدددع   النعسدددعع   الخلاجدعدددع. لددد ا كدددل  ل ا دددل  

 البحا الورمس الخق عقس. اال خولنع بللمنل ي األ ن  ا خكملال  لمناه   وضو عع

 األنماط:-3

 الوضء األولي 
فس ا خقناء لمل ّوافن فس بدوّزس  د    دلنا    دنعلا فدس األنل ال دوفس 
 م بددلا المخ ددوفع  ظوددن م  الق ددال ال ددوفس اا المنحددا خالدد اّست الدد خ  حمددس 
فعددا ّعن ددع ُد ددعع  حم وددل ال ددوفس أدد  نعسددا  ّحمددت  ن ل وددل الوظددلهعس امرددع 

ّمث  خ نقوت الحمل ع كمل يخ وا ل ال وفس نعسا م ن ااُدلاة إلدا   قل لا مال ل
 سألخ   ّحممدل  ا جدع ال دوفس نعسدا لخعن خدا المدنان  ثودل لرمخرقدس  الخدس ّسدوت فدس 

لكعتعدع القدو   م درول الحمدس  يخنكد   نققدع الحمدلهس –إاا الز الخو  دن –الخدقع  
 أرا باعقخ  .
الخددس  لا ددول بمددم  ااّددس  ال ُددوون لددا : ال  ألوفعددع الخعن ددع ال ددوفعع األولىى 
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وأودل      ادل المدل ل فدا  سدخقع  الممدلاكع   أر ول ا بلا صحع ً 
 أل  الخعن ع ال وفعع ا جع ًر عع ال  علنعع.

دو  الخعن ددع   أردا م ددلس الد : ّقددول خبلادع إًنل عددعت ا بدلا صددحع ً 
 لمخرو ز ن  ا و   خمم .

عت  وودونة أردا ال دو ل الخدلاجدس : إ نلن خفود ت ال  وقدو  لدد خُد دعالثانية
  الم   س.

  ا يولل خبلاع ّو عاععت يخت أرا م لس الونل ع   كن م ملء الن اة   رسرع 
اا نلن  كأ    الق ع   ن    األ بلا الخلاجدعع م  بليا    األبلنيا. 

  اصقنل  بواا  ع       المد علا.
     ا    ا المن وا

أردددددا منودددددل ّ دددددلم  لا دددددع ً دددددع باعاعدددددع   ممددددد  ّ دددددنعو الوظدددددلهل السدددددنن ع
 ألُددددل  بو دددنوت   دددت ّم ددد   وددد   المد دددعع مبدددلاث ال  وقولدددع ّعلبدددا  ددد  ً ددد  
نخودس بمحل لدع إًندل  فلُدرع. ّ دلم الحمل دلا  اا ن بللخممع   الخكد ي   اال دخعولل ّ 

ب  لا  لااس  قون ز ل ا النا خ الوردعت بد     دنح –فس نمقول ال اّس –ال وفعع 
دل  دبق  بم لنا ال حمل ع  ج كن م ملء نقرخودل   دت فدس الغللد  مندلس  وودون    ً 

فخومددد  العمردددع –ااُدددلاة ّع ددد ا  إلدددا الددد  فدددس المبحدددا األ    ددد  الع ددد  األ   
االفخخلبعددع أرددا إ ضددلح الوضدد  األ لددس لرحمل ددع  لوضددععع المد ددعع النهعسددعع فددس 

 الحمل ع   عل  ّحنكول. كمل فس افخخلبعلا الحمل لا ااّعع:
ددس ًددل   دددمو  -0 ب  ددنلن أدد  ا دد  بلُوجدددا ًددل   ددمو  مبددل أمدددن  ّرم دد  الًن

خل ...  س  قو : كل  لنل     ضعلفع فعلءنل فق ن أرعا  ًن  .ت1خالًن
ًددددل  صددددلب  الرمدددد    ددددمو  الحسدددد  الب ددددنخ ابمددددا الرددددا  قددددو : خُددددل  -2

 .ت2خبعبلنا  اا  م ون فق ن  أ خ الدنابلا...ت 
لعبددددلس  دددد   سددددن   أرددددا م ددددس العضدددد  ًددددل  زكنجددددل  دددد  نا ن ن دددد  م ددددو ا-3

 الولُمس   و أر  .....ت.
ًدددددددل  القمددددددد نخ:  دددددددمو  مبدددددددل ن دددددددن المدددددددؤا   نعسدددددددل وا  كدددددددل  اادددددددا  -4
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 .ت1خصللحل ...
ًل  ُو      بنل:   نمل منل فس القوا  إا لك نس إنسل  بمنفقدا فللخعد  -5

 .ت2خإلعا ف اا  و العض      علء... 
ندددد  فددددس ا دددد  الركددددلل فنميدددد  ا لنددددل   ددددم  أدددد  إ ددددناهعت الدددددوا   قددددو : ك-6

 .ت3خفلُخو خا فلنوا فأ  ا  نا  ابلة.... 
 د   ددا   دد   النمدلاع السددخع فددس الحمل ددلا  يخ د   م  العمرددع االفخخلبعددع فددس 

 بمل لا الخ و  ال اّعع ّمخم  أرا الموعمنلا ااّعع:
الونل دددددع  خو  دددددو ا ا دددددع الحمل دددددع    دددددلنا ل    ددددد ا بومددددد  المدددددله  فدددددس  -0

ال اّس أنل الموول األ ن  الخس  مو  الخدألعو ألن ودل المدعل س  الق ال
امل عددل  ز ددن  نسددول لمدددال بو نددا فكددل  ّم دد  الق ددال منددا ن مل  فددس 
ً   ًنج     ز   بل ث الحمل ع ااّول   دلل   كثدنة  بدلااا: خ دمو   
اميددد   ا  نندددس  ُدددولا.. الددد ت أردددا لسدددل  الدددنا خ فودددو إ دددل أدددلم فدددس 

 ملة ً  نة.أ ن البق  م  مأابا ب
ّحليل الوض  األ لس لرحمل ع  البق   األبلاث   الخحليل  مدو  إ دل  د كن  -2

ز   الحمل ع خُل     نمل منل فدس القدوا ت م   ملنودل الد خ ادنا مبدلا ول 
فعدددا خ بدددلنا   نعسدددل وات م  اكدددن نودددوا ُد دددعلا الحمل دددع م  إبدددلا ل  

لخدألععست خإ  إُددلاة  ا دت البقدد .   د ا  ددل يدلأو  ّو لُعسددمس  دد خالخحع دد  ا
الكلّ  القل  إلدا ُدسء  دل ب دواة أدل نة فدس الحمدس ال  دل م   مدو  لدا 

 .ت4خ ونا فعمل  عأّس    الحمست 
إ عدددلز  ا خ دددلا فدددس امردددع ّحليدددل الوضددد  األ لدددس    دددو م دددن  سدددخح   -3

  قرددول؛ إاا ال ينبغددس إ للددع المقل ددع لددئا ّددواث السددأل أنددل المخرقددس م  
قق  أرع ا ا دخولان  لخرقدس الحدلث الدنهع   المودت فدس الق دع المن خ لا ّ 

فضددا  أدد  م  المقل ددع اال ددخوالعع أن ددن  ددلنوخ فددس الحمل ددع   لودد ا لددت 
  عورول خ ن لت    ضم  الوظلهل السنن ع فس الحمل ع.
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  وددل الوضدد  األ لددس لرحمل ددع   قددول الددنا خ بسددنن الوظددلهل   ددس أرددا النحددو 
 ااّس.

 تها:الوظائف أشكالها ودالال-4

 الوظيفة: النأع، ا بتعاد وا رتحال:-أ
 دددد   الوظععددددع أنددددل خ ددددن لت ّمثدددد  فودددد  ُدددددال ينخمددددس لرع دددد  الناُددددل فددددس 

دددا ّخدددأ ن ت1خالولهردددع    وصدددعا  نكددد   قددد  فدددس الوضددد  األ لدددس ل بدددلاث فوندددل  غلنّا
 بسد با–الحللع األ لعع الولنهع الن عملع الّن بع لخسخق   بل ل   علائل   اضدقنااجل  يخغ دن 

      ن األبلاث فس الحمل ع.–
فددس الحمل ددلا ال ددوفعع ال اّعددع نرحددظ  اددون  دد   الوظععددع بمددم  ارددس   الدد  
أل  بمددس الق ددع اددن  أنددل ال ددوفس م  أنددا   مثدد  أمرعددع ا ددخنال  لحددلث  فددا 
 ل م   مو    لا     الخعلال خبنكدعت  لا دول ال دوفس م  فنضد  أرعدا    دو 

قاح القددول خ ددعلبعت مخ الضدنل فددس األ  ددلا فدس الغللدد   مدو   ددعنا  م  فددس اصد
 قن دل المدن   جنضدل ل كسدعلبع الحدي م   رد  الدنز ..  ت2خ ال رلا     ن   بلاع 

األ ن ال خ يوضا فعا خا   العوزخت الرب  ال خ ً   فعا المخ دوفع فدس  ددللعخوت 
 .ت3خلرمن   الموقو  

للحعددلة المخحنكددع  و ددت ّعددلال ال ددوفس  مددو   نمددأ اُخسددل ول. ااّعددل   أرعددا ف
 الخنق   الخنب  نل   ّندو  فدس الد دناا    دوع فدس المودلا  الممخسدبع  فضدا  أد  

 أن ن الل مع  فوو  حل   بحليا لت   ر    ن  م  ّمول   علنل .
 أشكالها النأي:-أ

زجددددلاة مبددددل م لعددددلء الخ ددددو  لرخدددد  ن  نددددا م  السددددال أرعددددا كمددددل فددددس  -0 -م
 الحمل لا:

الوردوخ: ن رد  أردا م دس الخ ندلنس   اأخقدلا فدس خًل  بم ة    أ ل  
   أدد  مبمدل النق دد  ًددل : خن ردد  أرددا ت4خنعسدس م  م ددرت أرعددا...ت 
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 .ت1خالم رس....ت 
 م   عن  وج     املأع: -2 -م

ًل  م و  حمل    ب ل أد  بمدعت  د   ند ا  د   دو ل م  مبدل  ابمدا  
 .ت2خ.ت الرا كل  فس  عنة فس صحناء  فوقموا  م قنوا بللوركع....

 ضعل  بوض األصحلل فس بلن ع: -3 -م
ُمددل فددس بمل ددع ّعددا بوددض األصددحلل فددس البلن ددع فددوان أرددا أدد    

 .ت3خفوال أنل ل فخلة ام رع.... 
 بوا ُدال إلا آ ن ال خوال م ن  ل: -4 -م

ُمددل فددس ً ددع اخ النددو  الم ددنخ بدد   بوددا مبددل مصددحلبا إلددا م ددس  
 .ت4خي جل البسقل س ل نق  لا صعخا 

 لتها:د 
فس  و ت الق ال ال وفس ال اّس  ّقل ناللعدع السدنن أردا  نعدع ا دخنال عع 
لحددددلث  ضددددا.. فدددد    القددددال ّددددل   لدددد    الحمل ددددع  األ ددددن الدددد خ  عودددد  أمرعددددع 
اال خ كلا ّخست بلال خ ا  فدس األبدلاث  الدخحمت فدس بد    دل  دو زاهدل أردا ببمدع 

بمل  سدما  رغدع –ّكو   الحمل ع األص . بمونا م  الن خ  ومل إلا أمرعع مُبا  ل
 ددد خالمونخددلعت  فخ وددن الحمل ددع  ددوا ة  ً دد نة   مثعددع  ّ نددا أرددا  عمددع –السدد نمل 

او نجددع ّوخمددل أرددا  ددا بددلث  ددو فددو  الخ ددوا الوقانددس  ل ث دد    جددع ال ددوفس 
أرا ز ن     النلس  ا خئثلا  بورت البل  .  الءا الوظععع األ لا خالنأخت ّو ئدع 

  فخ لم الحمل ع فس  نققع ًنجبع الا     خالحبمعت فخدخ دن  ومع لعو  بملهس ًلنل
   ل   ظلهل م ن  كث نة.

 الوظيفة: اختبار -ب

  نل ّكم  يعمع الحمل ع  ببمخودل  فلل دوفس يخودنء ال خبدلا  ا خحدل   حدلن 
 دددل  خا خافدددات أددد  الندددلس  امودددوا الول دددلي   الورمدددلء   يعمدددع  ددد ا اال خحدددل  ال 

دددل ّكمددد  فعدددا  ًدددلا  دددل ّخمثددد   فدددس  دددل  دددأّس بودددل   ددد   ظععدددع  دددنن ع   دددس خالمًو
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المدخردددددلت الددددد خ  قعدددددا ال دددددوفس لعوقدددددس نمواادددددل  ّق عاعدددددل  لم هبدددددا الخ دددددوفس م  
 األ اًس م  الونفلنس.

 الحاعقع م   ظععدع خاال خبدلات ّقد  ضدم  ّ دنعو خ دن لت لروظدلهل السدنن ع  
ت خ     عنخ ا خبدلا لربقد  ت ب02فس  ًو   خأ ن نس عل  فوو الوظععع الخس ّحم  الًن

    ددو  قل دد  أنددل خُنجمددلست  ددل  سددما  ددد خاال خبددلا ت1خلخوعأّددا لخق مدد  األناة السددحنجع 
ددعحست  ددعحس   ت2خالخُن   ددو م   اال خبددلااا الثا ددع الخددس يددن  خُنجمددلست منوددل  الخُن

نضددددوخ ّحخوددددل الوظددددلهل –النهعسددددس   الخمع ددددلخ  ّمثدددد  المثددددل  الوظددددلهعس لرحمل ددددع ّ 
ا دددو  الخدددس اصدددقنوول خ دددن لت فدددس خ وا فولواعدددلت   مضدددل  إلدددا الددد  اابدددل   الث

 قخنح خالخ  جيت مخ إن لع  ل ّمدلبا م   دل يدّنب  بواًدلا  د  عع ًوجدع  د  الوظدلهل 
دعحلا اهعسدعع ّمثد   نبردع     بوضول لعمم  ا خ ا  الحلث الق  س إلا  ا ع ُّن

ل بلث ب   خزا عت     الوظععدع اال خولان  اال خبلا   ت الحبمع  ت الح   النول ع. كم
دت خ3ت المن    خ2خ دت خ4ت  ن  المن   م      الوظععع ًا ت ب دو  5ت اال دخدبلا  ًا

ت خاا ددلءة... إلددا خانقددا ت البقدد  00إلددا  8اال ددا    م ضددل   دد   الوظددلهل  دد  خ
عا النهعسس..   وعأ لرخُن

كرمددل  للدد  أرعددا فدد     عوددع الوظددلهل السددنن ع ّعنضددول النمددلاع المحررددع..   
اللاا ددع إلددا اال خدد ا   الخكثعددو  فدد   الدد   ومدد  أرددا  رددو إ ددلا ّعنجددلخ  ا دد  

 بلا مل  م  ّنضوخ ّحخا  ظلهل ألة     مُمل   دخرعع.

 *أغكالها:
 البطل يختبر بالمال -0 -ب

بد   مًسدت المد رس أردا م  يخ دل  بدأخ  ت3خخً ع الم رس  الم ج   الكتعوت 
م   فق دن يرقدل   فمدل ا دخخت –فدس  دل ن  مندا بد د   بول م  ان  – ل   ح   أرعا 

 ل ن  بخا ن   أرعا  لن ا   وا  مسو  نينلاا   فحمرودل إلدا الكتعدو  د   يدلخ 
  ج   حرو ام دا  فخقدل   إلعدا  نل لخدا الدلنلن ن  فقدل : مأقودل المد ج   فقرد : مندس 

لخوددل المدد ج  ًددل اورخوددل كدد ا  كدد ا  فقددل : م  لددع  ًددل ًرنددل لدد   مندد  بد دد ؟ ًددل  فنل  
فقل :ًددل أقددلنل لمددل اردد   دد ا العق ددن  دد   ميددلينل م  ال نأ دد  أرعددا ماددنا  ...  ددت  ددأّس 
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 بول ال  ب  الوقلة     ا  ان العو  أنل البق   عأّس فس الوظععع الخللعع.
 البطل يختبر بقدرته على فك رمزية التجسيد ليصل إلى التجريد: -2 -ب

بدد   اددن  ا خبددلا فددس  عردد   ت1خةت ُمددل فددس ً ددع خالقددلس  الوسدد   المددون 
البسقل س  كل  أنل  ما وع    ال للح    فوض    نوت  ل دل  فعدا أسد    اا فعدا 
ُددونة  فقددل  م ددو ي جددل البسددقل س: فرعقدد  كدد   ابددل  ددنكت فددس  دد ا ُدد ئل . فقددل   ابددل 
 ددنوت: األ ددن بددللمون    النوددس أدد  المنكددن مبسدد   دد   دد ا القددلس   بددا ة الورددت 

دددل  الثدددلنس....ت  مبردددا  ددد   ددد ا الوسددد    صدددل  الدددلأو  من   ددد   ددد   المدددونة  ً 
 جسدددخمن اال خبدددلا ل ا ودددع ال دددللح   كددد  بحسددد  ّأ جردددا    ردددر أرمدددا  م دددل نول دددع 

 الحبمع فخكو  أرا يل البق  خالبسقل ست.
 البطل يختبر من فتاة  يكتشف في النهاية أنها وهم: -3 -ب

ناء فددوان أرددا أدد    ددلء ُمدل فددس ً ددع بوددض األصددحلل بدد   ّدل  فددس ال ددح
فددد اا  ودددل فخدددلة ام ردددع  ًدددل  لودددل  دددل مامرددد . فقللددد  فدددس الوابدددع األ دددن  فخدددلة ال  ت2خ

مصددرا م  مُددو  الاجددع لوددل  فللخعدد  صددول إُددلّاول فرددت يددن مخ  ابددع م  فخددلة فورددت 
  ل  العخلة  فأألن الن ن إل ول فرت  عل ل فس  ملنول.

ل الحبكة يكون بـ )تفسير( تلك أن يكون االختبار واقعة شهودية، وح -4 -ب

 الواقعة:

ُمدددل فدددس ً دددال كث دددنة  ندددا خً دددع البسدددقل س  ددد  المدددلل الددد خ  دددلا أندددل 
بددد   مصدددن المدددلل أردددا اأخقدددلن  فدددس م  ا جدددع الردددا ّغندددس أددد  ا جدددع  ت3خا جخدددات 

البسددقل س  فكددل  اال خبددلا م   عورددوا المددلل يددن  البسددقل س  اآ  فوددا  فددس   ئددع 
ددا  قرو ددع أرددا كخعددا  كددل   دد  نخععددع الدد  م  صددوو زنجبددع  دددنع  دد  النوددن  فن   ّ

وو   دلا   د    دس الواًودع المحسو دع  لكد  يعمخودل الخأ جرعدع ّكمد  فدس  الملل ُ 
 ّل   السلان  خأ ج   وا العخا.

 * د لتها:
فدددس  ظععدددع اال خبدددلا  ددد    ممددد  فوددد  خّندددلًضت ك  دددن  ددد   ا جدددع ال ددددوفس 
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دددل اا ددن  فواددلا الونل دددع لرواددون   ا جخددا ل اّددا   فكدددنة النددلس أنددا     دد   المًو
ُ  دددنة  ددد  ال دددوفس فدددس ّمددددعال  ددد ا ال دددنا  الخنلًضدددس الددد خ   ددد  إلدددا بدددل 
االفخددنا  مبعلنددل   الااّعددل  النددلّي  دد  زا جددع الن ددن الخددس ين ددن  دد   الوددل ال ددوفس 
إلددا المددنجوع  العكددنة االوعددع   الخددس ّدخرددل أدد  ن ددن  ددلهن المخو ددلي   ألادد   دد ا 

 خّل  ت النا خ لرخوضعا  الخعس ن  الخأ ج . ُل  ال  ل   
 ج. الوظيفة: حل االختبار وتفسيره:

ّمثر      الوظععع  م   ل  قل رول أنل خ ن لت  وظععع خان فود  البقد ت بد   
يخسرت األناة السحنجع  جعنخ  جأ   الوا ع  جنخ ن  فخسدخغن   د   الوظععدع أندل   

دت خ د03 سلبع     ظععع ًا  الخدس  د  أندل ل يدخت ّقدوجت  ت1خت 08ت خت إلدا  ظععدع ًا
ت م دددن   ظدددلهل 30اا دددلءة  أدددونة البقددد   ز اادددا م  ّخوجعدددا  ركدددل  فدددس  ظععدددع خ

  ن ل.  الخس ّقل   اال خبلا الخمع لخ أنل خُنجملست.
بعود  الن جددع اال خ العددع الخددس أنددا  وددل الدنا خ ال ددوفس كث ددنا   ّددت بمددنوي مُثددن 

فدس  عنجددلا الخعك دن الوقردس أدد  بدل ن ّردد    د   ظععدع ّحدد  إ دلا  ابدل ال  دددنع
الوظلهل المخولنة فللعو   سخوا  ان العو    االنخ دلا  الكعدلح  سدخوا  المملفدأة 

   م ا..... .

 * أغكالها:
 د   الوظععددع ّددخحمت بدددواّعت الق دال  الحمل ددلا   أنددل ل يخضددا ن ا الددنا خ 

لاع  م  الخعسددد ن   اودددع الن دددن فدددس ّأ جددد  يعمدددع الحمل دددع  ا دددمل  لرحدددلث  ددد  الدددد
الرع دس لرحددلث ب دعغع ّورعمعددع  اضدحع    ددأأمل إلدا النمددلاع ااّودل الخددس ّنل لخوددل 

 الوظععخل  السللعخل :
قدلء 0– 0ع ب  الوقلة  مو  بلُخمل  نمواع  رقس مأردا فعحدل   البقد  االّا

أرعا  ااخعلز   كمل فس خً ع الم رس  الم ج   الكتعوت ب    مخمدل 
ثدن كن دل   ندا  ف ن دس بللدمسد   نيندلاا  فدس ناردع الم رس إ  المد ج  مُ

  جقو :  ل مأ   مبل إال مالا الرا أ   ا .
انخ دددلا الموندددا ال دددوفس أردددا امعددد  المودددلنس الخعسددد نجع  الخأ جرعدددع  -2–ع 

األ دن : كمددل فدس ً ددع خالقددلس  الوسد   المددونةت  بد   ّحدد  الوقددلة 
ولدددا فدددس القدددلس  الوسددد    المدددونة  بسدددؤالوت أل دددس ي جدددل البسدددقل س ً 
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 فعقو :
خالمونفددع فددس ًرددول الوددلاف   مبسدد   دد  القددلس  ا جددع المح دد   لرددا  

 مبرا    الوس    نجو ال ل  من         المونةت 
ّأ جدد  الن دد  الدد خ  مخمددل فعددا ال ددوفس  ددل  مددل ل  فددس  عددل  لددع   -3–ع 

إال  قلبل  إلوعل  ّعسل فس صوا: فو نا ً ع العخدلة أردا أد   المدلء 
ء  أ  بول ا د خ  دنأّس إلدا ناللخدا بودل ًر د   الد خ يودت فس ال حنا

 نل  و ًولول لرنا  بول م  انكمل ك با ب   ًل  لول: خاُدخغ  كردس 
ب ت  فح   الخعخد  إلدا الموضد  الد خ مُدلاا إلعدا أردا مندا  وادونة 
فعا الاجع مام   نول  انكمل ك با فقللد ؛  دل مبسد  ال دل   ميدبا 

 س  من  ّرخع  إلا ز نخت  ت  دأّس  الك ل  خزأم  م  الك   مغو 
نخوددس الحمل ددع ب ددل ع: الخعدد   صددوا الددنا خ فعممدد  ا ا ددع الحددلث ّ 

 النا  فرت ين مبلا ت.
الخعسددد ن الرع دددس لرحدددلث  قدددول  قدددلل إنودددلء الحبمدددع  كمدددل فدددس ً دددع  -4 -ع

المددلل الددد خ  دددلا أندددل ا جدددع البسدددقل س  فقدددل  دددئ  األ  دددن: خُعدددو 
وا؟ فقددل : نوددت  كددل  يددن  الرددا أرددا يددن  الرددا   ال  مددوا  جددنا   جمدد

 ًلا بللا فرمل ن ن إلس  ام  الرا أرا ًلا بللس  فرت يث   فملات.

 * د لتها:
يخنكدد  اودددل الددنا خ ال دددوفس فددس بددد  الحبمدددع  أرددا  دددل  يوظددل فعدددا  ددد   
خالحرددو ت لدل دددع   هبددا  فللحمل دددع كرودددل  بددلاة أددد  خا ددد ت المدددو  فعدددا لعسددد  

ُددلاجع  فعددس ً ددع المدد رس إُددلاة إلددا خ ناّدد ت األبددوا   ق ددونة لدد اّول   األفوددل  إ
 المقل لا الخس   د  إل ودل ال دوفس فدس  نابد  اودلن   فكرمدل  صد  خالمنجدلت إلدا 

ددس إلددا  ت1خبددل  م   قددلل فدد    مددع  دد   ددبقا إلعددا  عدد  م   عكددن فددس ّعددل ز    الًن
بددع مأرددا  فددس بمل ددع خالقددلس  الوسدد   المددونةت فللن  جددع  اضددحع فددس  حل لدد ع  ّن

النعددلا  دد  ظددوا ن األُددعلء إلددا  ددل ّدرقددا  دد  انقبلأددلا ا نعددع  انعخلبددلا أقرعددع  
  لااع  راعع. فا ّبقا     األُعلء الثا ع لول     لنيخودل إال اال دت  فخددنع إلدا 
ادن  إُدلاخ ّمددخغ  أردا ّأ جدد  الوقدو   اا ملنددلا النعسدلنعع  الوق ل ددع الخدس ّخسددت 

خودددس م  دددنا  ا دددوز خالقدددلس  الوسددد   المدددونةت إلدددا بللنسددد عع فدددس ّأ جاّودددل  بخدددا ّن
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 خالمونفع  الن جع   نجو ال ل ت بحس  ّأ ج  البسقل س.
 ج دددل  البودددل الن ددد خ لق دددع العخدددلة فدددس ال دددحناء  نلددد ا   ضدددلفل  ين ددد   ددد   
الحاعقددع؛ فقضددعع خاُددخغل  الكدد ت بددللمح ول م ددن ّواانّددا المخ ددوفع ضددم   قوالّوددل 

ن دد  لغددع الحددواا  الدقددلل الرسددلنس خ ددؤا  ت1خفددس اا ددا    ونددا الخ ددو    ّ  
 اوالت أ  كمل نالالا الق ع  فحوا ل بمم  ّ دنجحس  بلُدن  كلُدل  ف  دلم 
دلن ع  ال ّخدن   عدلال  ل نددو   الحمل دع امللعدل   فنعدل    جنخودس  ودل ّورعمعدع  أ عدع إُا

 دددس مأرددا  ددد  –ُمددل يخد رودددل  ددو –القددلائ م  السددل    الددد  أل   ونفددع ال دددوفس 
 سددددخو  مخ  ونفددددع م ددددن  فوددددو  مددددخغ  بورددددت البددددل    الحاعقددددع  النددددلس ّعقددددا أرددددت 

 ال ل ن  المنجوع.

 أنماط الوظائف في القصص الموضوعي

ّوفن   ا النم     الق ال ال وفس أرا امرع  ظلهل  مخن  فس بوضدول 
واددل بوددض ااضددلفلا فددس الوظددلهل بحمددت ا ددخا  النددو  – دد  الق ددال الدد اّس   ّ

 ع  نرحظ فس   ا الرو     الق ال امرع  ا ا: الول     الق 
م  الق دددال الموضدددوأس  خعدددل ا فدددس  دددو  الق دددال     كدددل  األزرددد  -0

ف وددل خالقددو ت  األ ددن الدد خ  سددما  جسددو  القنجددو م ددلل ن ددو   ظددلهل 
  نن ع م ن .

دا -2 ّّنع  ناللع     الق دال إلدا البودل األ اًدس الخعنجدلخ الودلل الد خ يًن
نل ددول  صددعلّول  ملوانوددل  فثمددع  ن جددلا أدد  الونددل إلددا اانسددلنعع بمدد  ما

 ال      ان إينا   ز ن ل  م ل ً دال الح دوا   الق دن م دن بدا بلادع 
 للاا ع  سخقرع  افعع  ّّنقس إلا البول العرسعس  الن  خ لو   الق ال.

ودددع الرسددددلنعع الخدددس ينقروددددل لنددددل اا خ -3 أ جردددا فددددس بددددل ن الًن ااخمدددل  الن دددد  ّ 
ددل ان ددن  الددنا خ –ً ددع أنددل آ ددن بددلث ف وددل  الق ددع. فددا نغددلنا إال ً 

 لععسن  جوضا  جع  الن وز الخس ّوفنا أر ول الق ع.
فللق ددددع  نددددل ّمددددم  أرددددا مصدددد   زجددددلنة  األصدددد   ددددو الحددددلث م  األبددددلاث 
المن جددع  ددلءا  فددس اال ددخوا  لروضدد  األ لددس بخددا  لّمددع الق ددع  بدد  ببمخوددل   ددت 

مدل ًدل ّنل لدا الع د  األ   فدس  وضددوأع  – دأّس بودل الد   بدليا الدنا خ المعسدن 
 .-النا خ  المن خ لا 

                                                           

 .251، والمعرفة الصوفية /50– 51ينظر: نفسه، باب المحبة، وينظر: المواقف والمخاطبات /-)1( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 066 - 

 األنماط الوظائفية:
 ظععدع الندأخ: ظودنا  د   الوظععدع بمدم   دلن فدس الق دال الموضددوأس -0

  مدد ا  ومدد  ّوافددو  دد ا النددو   دد  الق ددال م  ُدد وا  نمددلاع الق ددال الدنافعددع 
 فلّحددع بنكعددع الخددس ا ددخدل ول  ددن ل فددس ّحر رددا الوظددلهعس    ددس م لددا الوظددلهل 

 األبلاث فس الحمل ع

 * أغكالها:
اكدددول البحدددن لغل دددع  دخرعدددع  ددد  بمل دددع إلدددا بمل دددع فممدددل ا ا  خإ دددوا  -م-0

  ً ددددع  لينددددع فلضددددرع ّ ددددلم  دددد كن نعددددعت بددددللوت: ت1خال ددددعلت فددددس إبددددل  ا ددددلهروت 
خ د بع  كث نة النوت  ا عع البل     بع الوواء  أ بع الحعدلة  بسدنع الخن دع..ت   دت 

لدد  يددخت ّمدددعال ُد ددعع الحددلث الددنهع    رد ددا خ...  ددت م   لهعددع  دد  بوددل ا
م د  ّردد  المليندع العلضددرع  اك دوا البحددن فكسدن  وددت المنكد    ا ددا  ودت المددوع إلددا 

 .ت2خا جنة م ن  ف ول ا    أن.....ت 
م  م  يددل   البحددن أن ددنا  م ل ددعل  فددس النبرددع  كمددل فددس ً ددع النادد  -ل-0

س  نجدددو كدددل   سدددركا فدددس نودددن ادددناا  السدددممع  خُدددل  ااددد  ااخدددلز فددد
 دد   ددا   ت3خينحددلا  دد  ا دد   أرعددا اسددن  و ددن أرعددا النددلس......ت 

 ابرخا     يب ن  ممع  جحل   اا سل   ول.
ااددددا  اصددددقحبل فدددددس بوددددض األ دددددعلا   دددد  الددددد  ً ددددع المعو دددددس -ع-0

 ال ودونخ  خ كدل  المعو دس ااُبدل  أردا بغردع أر ودل كد   دل  حخدلع إلعددا 
 نفودل   ال ودونخ كدل   لُدعل  لدع   ودا زان  ال نعقدع...  سلفن  و  س ن 

 .ت4خ
ُم  آ ن لخم وناا خالندأخت فدس الق دال الموضدوأس  دو  بدلاة أد  -ن-0

غ دن  ظووا الحلث الق  س     مو  خالوض  األ لست إلا بنكدع ّ 
خ ظععددع النددأخت أدد   نجددو  صددو  املأددع  دد  النددلس كددلنوا  سددلفنج   

فس ّقدوا األبدلاث  ببمخودل  البحدا أد   ؤالء  مو  لوت البل  الك  ن 
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الح .  ثل  ال : خً ع   نا   الحمعتت   و  ر   نس العل  فدس ناا 
 مركددع أنجضددع ّددلأا  ددننا  فددس ا جددنة  قددل  لوددل صددلزو  فددس   دد  
البحن األصعن  مل يرس  د  اال دخواء    دس خ  بدع الودواء  الخن دع ف ودل 

منافدددددو  فندددددو  منودددددلا أ بدددددع  أ دددددو  الاجدددددع    دددددس كث دددددنة النجدددددو  ال
بوددل  دد ا النودد  األ لددس لحددل  الع جددنة  م روددل ّ ددلم  ت1خاألُددعلا.......ت 

الوظععددع األ لددا  المومدددع   ددس لعسددد   غددلناة مبددل م ندددلء الع جددنة   نمدددل 
 عدددسء  سددددلفنج  إل ودددل فعقددددو  اا خ الق دددع: خ ددددت مندددا  نبدددد  النجددددلح 
دد   دد  ال  ددل   نكبددل   دد   ددع  البحددن إلددا  ددلب  ّردد   الولصددعع فددس ً 
الع جنة   كل  ف ول ًول  د  الخعدلا  ال دنل   م د  الوردت   دلهن مزنعدلء 
النددلس  فدناددوا إلددا ّردد  الع جددنة   ددلفوا ف وددل فواددل  ل كث ددنة األُددعلا 

  العواُا  الثملا...ت 
السددعن لربحددا أدد   ردد  فددس ً ددال الق ددن  كنبرددع الق ددوا فددس  ردد  -ه-0

ابرع الق دوا فدس خالسم نن ت  ر  الق وا ال خ  سم  ا   ًل   فخ لم 
   فددس  ددا   دد   النبرددع ّنكمددل ت2خالبحددا أدد   ركوددل باعددلنة الول ددل 

   ا ل كث نة ظل ن ل بعلة الق ن  م اًول    ل نول إُلااا صوفعع.

 * ود  تها:
الحاعقددع م  البحددا فددس  وضددو  اللاللددع لددع  بددلأل ن العسدد ن النوددوء  رواز ددا 

ف وددددل إلددددا  و ددددوأع  ونفعددددع يددددلا    اابل ددددع بلنعخلبلّددددا  بسدددد   ابخعددددلع البلبددددا
انقاًل   نول  ناععع النال م  الخو  ن م  ا خدلال المعدننة  الد خ مصدنوا  ندل   دو 
خ قلا ددعت ناللعددع مضددسء ف وددل النبددل   نوععددل   ومددل   الدد   ددو م  خالوظععددعت السددنن ع 
لعس  إنملء  اأخبل عل  إنمل  س  نعدع فكنجدع ًل د  أردا أن دن   ا ادع ضدمنعع  د   

أس  الا أدددس الددددل  م  العمودددس  بموندددا م  اللاللدددع  دددس ا خحضدددلا  قلفدددع الدددو 
أ دددن الدددنال المحرددد ؛ أل  الدددنال  دددنع  ددد   دددعلًلا  ددد   الثقلفدددع   خدددأ  ن  نودددل  

ل  نول. و  نا  أ  المًو  ّ 
                                                           

 وما بعدها.– 084ينظر: منطق الطير: فريد الدين العطار /-)1( 
، وقد قدم فيها األستاذ زكي مبارك قراءة موضوعية لهذه القصة تطرق فيها 214/ 2إخوان الصفاء /-)2(

إلى األثر الفلسفي لليونان على إخوان الصفاء، وال يسميها( )قصة( إنما هي عنده )رسالة( وسيلة 
ان الصفاء في )عرض المسائل العلمية عن طريق القصص( ينظر: النثر الفني في القرن اعتمدها إخو 

 .279– 270/ 0الرابع /
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ّمد ن ناللددع خالندأخت  السددعن  المغددلناة فدس بوددل ل الا اأددس الوم دو إلددا باعقددع 
 دت ّحنكد    عود   د   الحنكدع ّولدلا النغبدع  ُو  األُعلء فس الكدو   دلما  دلُنع

فددس الكمددل    ا لددع الحعددلة بمددخا نمددل لّول. فمندد  ً ددع الدرعقددع األ لددا  دد  خآنل 
 بددواءت بخددا آ ددن إنسددل  أرددا  اددا األاء   ددلما  ددواُ ن المونفددع اانسددلنعع لل ددا 
فوددد  بعوددد  انخقللدددا  ددد  بللدددع خالسدددمو ت إلدددا خالحنكدددعت   ظددد   عدددعش فدددس ن ا ردددا 

  فحعدددلة آنل خأرعدددا السدددالت ت1خبنددد   إلدددا الددد  الملضدددس الودددلنئ الثل ددد   الومعقدددع
الحاعاعع    بواء لت ّ لم  ن  لومل    العنع إلا األاء  الخس  س  سدنح ال دنا  

  النغبلا  الحلالا  اا لل  ك      األُعلء  س نخلع بنكع  انخقل .
وفس  دس أرا الد   د  نقدو  إ   ظععدع الندأخ الخدس ّمثرد  فدس الق دال ال د

ّو  ددنا  أدد  بلاددع إنسددلنعع ا خمددون ل  ت2خّو  ددن أدد  فكددنة  لا ددول الا أددس العموددس 
 اانسل  األ    اا ن؟... 

 د ا م دن  األ دن اا دن الد خ ما  مندا مفضدا إلدا  د   األن مدع الوظعتعدع فدس 
القال   و  غعل  القدلب  خالحمدلهست أردا خالق  دست  اود  ا خمدلل الدنا خ ًر د  

ا الخمو ل ع  الح لقع الرع عع.. الخس    ُدأنول اود  المسدلفع العلصدرع الونل ع بلأل و 
رمول المن خ لا لمونفع  عمع الحمل ع  ببمخول األ دلس  ّقدو  ف دؤنخ      النا خ ّ 
الددد  إلدددا فخدددوا   دددا   ضدددول ان دددنا  السدددل   لمدددل  سدددم . فحددد   ن نددد   ددد   

ث خا خدد ا ت الحمل ددلا أرددا ُددم  ً ددال  مخو ددع إنمددل ن ندد  كمددل بم دد  لودد ا بددل
ال خ كل   دمع  م د ة فدس – اضا فس  قق  خاال خوا ت م  فقنة خالوض  األ لست 

  دددد ا ز دددن  دددل نعدددل  فدددس العددد  الن اهددددس – بحدددا اال دددخوا  فدددس الع ددد  السدددل و 
 الق  ددس الحددليا بدد    سددخونء الكلّدد   ناأخددا األ ددرو عع   اكددلء  المم دد  فددس 

                                                           
البحث في هذه المفردة تغنيه المباحث النفسية واألنثروبولوجية )علم األناسة( حين تبحث في -)1(

زالت: طراد الكبيسي المتشابه في أفكار بني البشر في مختلف األزمان والحضارات، ينظر كتاب المن
 / الكتاب الثاني والثالث.

وردت فكرة الالشعور الجمعي عند يونج حين رأى ذلك التشابه في مظاهر التفكير بين اإلنسان -)2(
األوربي بعقليته الحديثة مع البدائي بأساطيره وقصصه وهواجسه فتكونت رواسب لتجارب األجيال 

ألجيال التي سبقته /ينظر: /فرويد: لغة الطير /روني في ال وعي اإلنسان من الحيوات السابقة ل
، عرض إلى 96/ ص 0982 9غينون: ترجمة وتقديم: فاطمة عصام صبري مجلة التراث العربي /ع

مسألة )لغة الطير( بين المسلمين والالتين والهنود، من ناحية تأويلها وعالقة مفاهيمها بالدين 
وجماعة من العلماء: تر: سمير علي، ومقدمة في والفلكلور، ينظر: اإلنسان ورموزه، يونج 

 األنثروبولوجيا االجتماعية، تر: شاكر مصطفى. وينظر:
Lexicon universl Encyclopedia, new york, 11. 467 –468.  
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بدددلاث م   دددؤاة الددد    م  منمدددلط ّد دددن ال ا جدددع الخدددس ّضدددسء مبولن دددل فدددس  سدددنح األ
 .ت1خُد علّا 

دع الدنا خ لمن جدع  اود  الخنك د  ين د    لو   وضدو عع  د ا الق دال   علًا
أرا  لبوول الن  خ ال خ يخسلا  نبض مبلا ا لول   صو  المونا المن د  إلعدا  
إلا  بقع المن خ لوت. فللحمس إنمل ي دلم أندل ل ينمدأ فود   خغ دن ّقدول أردا م ل دا 

لا  دخرعددع ّ دد  بللحددلث بددل األز ددع  ددت ّ ددلم ابرددع البحددا أدد  الحدد  ندد  ال  ا ددخعلب
ّعلًمدد  األز ددع صددوونا   فوددس ن اة خّ ددلم كمددل ّنخوددس لخوددون بللددع السددمو   النضددل 

قم   الحلالا  السولنة للاهمع.  ّ 

 وظيفة ا ختبار:-2
ّن ندددس  ددد   الوظععدددع أردددا م دددلس الوظععدددع السدددلبقع  بموندددا م  خالندددأخت يدددوفن 

 ل  لخمم   ظععع اال خبلا الخدس ّضدت كد  ّقدوااا الحدلث الحمدلهس بخدا   د   نل
إلا األز ع م  الحبمع. ّ ل  مُمللول فس الق ال الموضوأس  دخرعع فس   ل ن دل 

  كعتعلّول  لكنول  خمل وع فس ناللخول   األُمل   س:
فددس ً ددع الملينددع العلضددرع  ينمددو اال خبددلا بدد    ضدد  بوددض م دد  ّردد  -م-2

فدس ا خبدلا أسد ن بودل انكسدلا  دنك وت  ن  لدا فدس ا جدنة  أدنة  الملينع
...... الددد   اُخمدددعوا م  م ددد  ّرددد  الع جدددنة ت2خُدددلاة المعدددل  نددد اة الثمدددلا 

ًننة بول ألخ ّول ش  دؤالء  د  الوضد  العليدل فدأُروا  د   د   األاء 
ول مددوا  دد   ددملنول  دد  القددننة بخددا  ددلل لوددت الاعددلل  ددن وا  لء ددل ّ   ُ

 ف ول.
ً دددع الناددد   السدددممع  بدددلث اال خبدددلا فدددس اُدددخولء الناددد  ّرددد  فدددس -ل-2

السممع الك  نة  از خا الولا دع فدس اصدقعلن ل.  كدل  الحلهد  ن   الد  
 دو المددلء العدناا    ددنزت الد  ًعدد  إلدا المددلء  م سد  بللسددممع  انجددل  

 الملء  مخل   و  نمغ  بللسممع.
دد  فعددا المعو ددس  ال وددونخ  ددو-ع-3 م  لكدد   نومددل   ُددل  اال خبددلا الدد خ ً 

 دد هبل   دخرعددل   عخددنء ب ددلببا م   مسدد  بددا  جخمثدد  فددس ًولددا  فورددا 
                                                           

مدخل إلى نظرية القصة  36، والنص الروائي /07– 06، صنعة الرواية /53ينظر في نظرية الرواية /-)1( 
/20. 

 .38/ 4ن الصفاء /إخوا-)2( 
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فللمعو س يؤ   بح  الد ن لدا  لرندلس  ال   ردت   دما   اا  دل ظردت 
فوو  م    ما الا ألن  فلض  بمعت أردعت ال  دعدا أرعدا م دن م دل 
ال وونخ فكل    هبا بد  الد دن لنعسدا    دلاا نل كد   ددللل لدا   ال 
يؤ   بللنبمع م  المدعقع م  المووندع.  د   ندل كدل  أردا اال ند   إ بدلا 

 صل  اأخقلن مل فس بللخ  :
 األ لا: ابخعلع ال وونخ لرمعو س؛ فكل  المعو س فس ا خحل  الأخقلن .

 الثلنعع: ب   ابخلع المعو س ال وونخ؛ فكل  أرا ال وونخ م   ق دو  دل 
 يؤ   با.

لحمدعتت بد   ا دخو    دمل  السدع نع الغنفدع  لم ا خبلا ً دع خ  نا د  ا-ن-2
فس ا جنة صلزو    لء ا يخونضو  لر ولهت  األنودلل بلل د ل  األبمدل  

  المقلانة  ف    الح وا  إلا  ر  الع    نا   ّممو إلعا م ن ل.
فددس ً ددال الق ددن كددل  اال خبددلا الموددت  ددو كعتعددع الوصددو  إلددا  ردد  -ه-3

لوصدددو  إلدددا القمدددن أردددا ظودددن الق دددوا الكل ددد  فوددد   النبردددع ّمدددبا خا
  لك   نزت ال  كل   مع أا لا ّدل  أردا  ادون     مدل  (1) ممعت 

 الوصو  إلعا كللنجمع  ثا .

 وظيفة الحل:-3
مأرددا نااددلا الحبمددع –فددس مً ددا ّقددوا  ددننخ لوددل –ّمثدد   ظععددع اال خبددلا 

الق  دددعع بددد   يخندددل ا الحدددلث  جخعدددلًت بخدددا ّ دددبا الحلادددع إلدددا الحددد  ضدددن اة 
  الح  فس الق ال ال وفس  باعقع ي اا لخحق و زليخ  . الز ع

األ لددا: االنخوددلء إلددا ّمددلل العكددنة الخددس ال  ددل م  ّسدد ن إلددا  لّمددع ّسدد ن إلددا 
 نول ع  نقاعع م  ال  نقاعع أل لا   و نع  ق ل ل النا خ.

الثلنعع:   س األ ت  م  نول دع الق دع ال دوفعع  قخنندع فدس األأدت األزرد  بعد  
ع   انخقددل  صددوا الددنا خ الورددعت  دد   ملا ددع ن ا ا ا ددع ا ددوز الحمل دد

مبلاث الحمل ع   و  علا  لول  إلا  ملا ع ن ا  عك  ا دوز الدنال 
 الحملهس ف خواا  رغع  قل عع  بلُنة لعورت الول     الحمل ع.

 لخع    ال   نوون إلا الق ال الخس ا خ نا نمواال  ّق عاعل  لود ا المبحدا 
                                                           

 .086منطق الطير /-)1( 
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يخ   فدددس الق دددال الموضدددوأس: فعدددس ً دددال المليندددع  لنخمثددد  بضدددوا ّرددد  الغدددل
العلضرع  ّ ل   وانا الح     السأل    الحعلة    الح وانلا  النغبع فدس المغدلناة  
 ددلما المددنااة  دد  خا جددلت ينا ددل مبددل البحددلاة فددس  نل ددا كأنددا أددلن إلددا م رددا   رددل   

ع  كددل  فقددال ا جددل  ألصددحلبا  ازدد وت فددس الوددونة إلددا  رددل ت   ددلء ا ب ددنلأع  ددع ن
الوددلهو م ددلل السددعن  عددسء  ددلهن  دقددل مبددل البحددلاة  جراعددا أرددا  ددقا ناا  فددس 
 رددل    قددس البحددلاة فددس  مددلنوت يبمددو  فددس صددلب وت  ج نددو  منددا لقددس  ددوءا ... بوددل 
 ددد   النول دددع لرق دددع ي دددنز صدددوا الدددنا خ عالمعكددد  لمدددعناا الدددنال فعقدددو : خ مددد ا 

 دددبقخا المنعدددع ً ددد  صدددلببا  أل  ينبغدددس م   مدددو  اأخقدددلن إ دددوا  ال دددعلء فدددعم  ًدددل 
الددلنعل ّمددبا الع جددنة  م روددل  مدد وو  القددننة    ثدد  المددوا كمثدد  الدد  القددلهن.....ت 

 .ت1خ
 فدددس ً دددع خالناددد   السددددممعت  دددلا الحددد   أ دددل جل  بدددد   اُدددخغ  الناددد  أدددد  
السبلبع بلا سل  بللسممع لئا ّعرد   ندا  بخدا بدلا  المدلء فغدل  ّحد  األاء 

  ردد  إلعددا م  يخددن  السددممع  جنعددو فددنفض النادد   فوضدد  يددل  فأّددل  أددل ن النوددن 
ددا. أنددل الدد  انخودد  الق ددع  جددأّس صددوا الددنا خ خفدد اا ّعكددنا  ددل  أرددا ام ددا فغًن

 .ت2خم س فس  ث      ااُلااا  األ ثل ...ت 
 فس ً ع خالمعو س  ال وونخت  مو  الح      بلا المعو س أردا اأخقدلن  

لابدع  م صدرا إلدا م ردا.  فدس  د ا األ دن انخ دلا ب   ابدت ال ودونخ  ماكبدا أردا ال
للي  المعو عع  كمل يخضدا أردا الدنزت  د  م  الق دع ّمد  النبدل  م ايعدل  إنسدلنعل  
أل دددل  ال ّدخرددددل أرعددددا األن دددل  امعووددددل  ددددمل جع كلنددد  مل ماضددددعع  األ ددددا  إ ددددل 
ردد   سددألع نسدد عع ال   ددا إ اًوددل أرددا اددن   دد  النددلس   ق وأددع م   مخسددبع  ّ 

  خلينس ني   و  . م 
 فدددس ً دددع خ  نا ددد  الحمدددعتت  سدددخم  الحمدددعت ألًدددوا  المدددلُ    كددد ل   سدددم  
لدددنن ن اانسدددس الددد خ ا دددخو ل الح واندددلا.  كدددل  القدددو  أردددا ُدددم   قبدددع  دق ودددل 
اانسس  كد ل  ندلل أد  الح واندلا خالبغد ت  دت ّدا  الحمدلا  الثدوا..   دلما  دوانا 

فقنبدد  أددلة  قخنبددلا كددل  م ن ددل الموافقددع الحدد  بللممددل اة  دد   الحمددعت   زجددن   
أرددا الم دددللحع  ددد   اانسدددل   الح دددوا  لكدددس ال ّخودددنء العددد  لمددددل ن  ددد  ًل ددد  

 اانسل  إ   س ملألن  الح وانلا أرعا.
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 فدددس  ددد ا الحددد  ّعضددد   لمنقدددو الحممدددع  الخوقددد   الدددنمخ السدددليل. م دددل ً دددع 
 دا  الحمل دلا م  خ نقو الق دنت  ابردع بحثودل أد  خالسدعمننت  فممدل   ودن  د  

عودددل فدددس السدددعمنن  ضدددن اة  الدددنا خ اأخمدددل  نجقدددع المواًدددل فكددد  ُد دددعع ّحدددلن  ًو
البحا أنا       النا خ انمغل  الق وا فس     المومع الو عمع   س البحا أد  
السددعمنن    دد   ددا  األ صددل  الخددس ّن ددا فددس الحمل ددلا  مأدد اا الق ددوا  ج وددن 

ّوللا   ضن اة البحا أنا  الوصدو  إلعدا زل دع م  المق ون  د خالسعمننت  و الرا 
ُ  الكلهنلا  فمونفخدا م دلس  بلنّدا. فع دعا بأندا ال ُد عا لدا    دو  بدل  العدلين 

خددددوالا مأدددد اا الق ددددوا أدددد  أددددلل ت1خبللمردددد   مفوللددددا نلفدددد ة فددددس الوددددللم     ّ ......
ندا فدس إ ملن خول لر  لل إلعا  فعد ن ت الول ل م  السعمنن ال  ضدما  مدل  إنمدل  مل

 .ت2خالقر   أر وت امعول  الن ن فس ًرو وت ل ن ا السعمنن 
ددل  دد  المواًددل الخددس  سددم ول المؤلددل خبمل ددعت ينوقددل   فددس نول ددع كدد   ًو
الددنا خ خلعدل دد ت المددن خ لددا  روعددع  قل عددع  بلُددنة ّوضددا المقلصددل. فددللن    نددل 

ًدع العكدنة اللينعدع ال يخن  لخأ ج  السل   م  القلائ  مال الس   فس ال  ألهلا  إلدا ن
 بسل دددعع ّنل لودددل  الدددخكرت  ودددل م  أنودددل.  ددد ا فضدددا  أددد  ّواعدددا المدددن خ لدددا إلدددا 

 المغ   ال وفس    الحمل لا الن  جع الخس ّحخم  مُثن    ًناءة ّأ جرعع.
 منملط الوظلهل فس الق ال ال وفس اال خنالأس

 خ ن ددنا  لرد وصددعع الخددس  مخددلز  وددل  دد ا الددنم   دد  الق ددال ال ددوفس  الدد
يخنددل   ً ددال الددن    المنل ددلا الخددس بع خوددل المؤلعددلا  الم ددنعلا الخددس بمدد  

لدد ا كددل  ل ا ددل  م  نددلًو –أدد  ال ددوفعع  أدد    ددل ن بعددلّوت   ددروكوت ً   ددوت 
فس نمقول  دت ا دخدا   ثللودل الوظدلهعس. فللد خ ظودن  د   دا   دل   د  العودل 

نوأددل   نك  مددل اال ددا  أرعددا  دد  ً ددال الددن    المنل ددلا  م  ً ددال الن جددل 
 األ لس  و ال وفس:

 نو   مو  فعا ال وفس ااّا  و الناهس  النا خ  فس  ا   لة بعلّا. -0
نددددو   مددددو  فعددددا ال ددددوفس  وضددددو  ا جددددل لمدددددال آ ددددن يددددن خ الن جددددل   -2

  ال وفس ف ول  خوفا.
 الحاعقددع  مددع  نعددع  ظلهتعددع  م دد ة لرنددوأ   ّكمددل النبددل  ناللعددل  نعسددعل  إُددلاجل  
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  ومل . 
يددل   النددو  األ   ضددم   عوددول  خالكنا ددعت أنددل المخ ددوفع فوددو يددن   دددل ال 

. م دددددل الندددددو  الثدددددلنس   دددددو األُثدددددن يدددددن   أردددددا لسدددددل  المولصدددددنج  ت1خيدددددن  ز دددددن  
 لرمخ و  م     ّا أ ن  لك  ّثقعوا أرا   هبا   نجقخا.

  ون فس   ا النو     الن    غعل   اضا أل رول الحدواا؛ القدو   السدؤا  
بوددل  الددنن  العددوال  بخددا م  بوددض  دد   الق ددال لددع   ددو  بددوااا   مددخم    ددأّس

ر   الموت فس   ا النم  الق  س  إندا يخعردا فعدا األنمدلط الوظلهتعدع  أرا ًل  ً 
الثا ع المومع    مم  يخنل        وصعع   ا الرو   د  الق دال الد خ  مدو  

–لبوض الندلس لرن دن   خ سنحت مبلا ا فس أللت الغ    م   و النلف ة الخس ّمن 
فس أللت  حنل أرا  دلهن الندلس  أرعدا فد   أردا  د   الق دال  قدلااا   د  –ًر ا  

 الخحعظ لكو    لاً خول  قخننع  واضوول خااه ولت  ال ُوون أرا ا جخا    .
       ال ا جع  مال ضن اة بحا     ال ل نة فس الق دال ال دوفس ال  د  

وأوددل مل أل ددا األ ددن ا لدد خ ُددغ  بددل  ا دد  العددوزخ كث ددنا  فددس كخلبددا نلبعددع صددل  ً 
الدد خ  ثردد   ضددل     دد    ت2خخّر ددع  إ رددع ت   دد  يواددا الن ددن إلددا البوددل النعسددس 

الق ددال  الددن    صددوّاا اا ددقل عع الخددس  حمروددل ال ددوفس  دل فددا   ابخملالّددا  
رقدددا أردددا صدددحع   هبدددا  ال  دددعمل م  المددد    ال دددوفس  اادددا   آ للدددا    مددد خا  ً 

ة   سخمنة    لل  م   ال ل ن    الورملء  ك ل   ل ع القول فضدا   ولاضع بلن
 أ  الول ع.

 ّعرا المثل  الوظلهعس فس الن    المنل لا ال وفعع فس الما ا ااّعع:
مصدددلل  ققددد  خالوضددد  األ لدددست الددد خ ي ددد   الو ئدددع الول دددع لرمد دددعع م  -0

ادد  ك  ددن الممددل  م  ال  ددل  م  الحللددع االاخمل عددع لمدددو  الحددلث  ّنا
فدددددددس الق دددددددال ال دددددددوفس اال دددددددخنالأس؛ فكدددددددل   مخعدددددددس بعبدددددددلاة خا   
فا ....ت م  خامي  فس  ل ين  النلهت م ....ت  جد كن بودل ل ا دمل   و ندل  

ت   وودونا  أندل امودوا المسدرم     لصددخوت  دلءا   د  الن دو  الكددنجت خ
 األن عدددلء  األ لعدددلء بخدددا آ دددن المخ دددوفع الددد ي   ولصدددن   ز ددد  الناهدددس 
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 نا خ عال
 ددد ا الخنااددد  فدددس اكدددن الوضددد  األ لدددس  يدددل  أردددا باعقدددع  ومدددع ّخ ددد   

بد وصددددعع ً ددددال الن جددددل   الدددد   ددددو م   سددددنح األبددددلاث  عوددددو  
  عددنناا الق ددع  غ بددع   ن ونددع بللن جددل ااّوددل؛ فللن جددل  ددس الخددس ّن ددت 
امعددد   عدددنناا الحدددلث  المد دددعع  الممدددل   ال  دددل   فقددد   حدددلث فدددس 

امرع اال دخوا  األ لدا م  ُد دعلا  بوض    الق ال م  ي      
 دددل ا   فدددس المندددلل  وضدددحل  م  الن جدددل بدددل     دددو بدددس يدددنز  مل بودددل 
 ملّا أدلا الد  فد   القدال يبلُدن الن جدل لعود   عدن ء كمدل م  بدل ث 

   ا الن جل م نا   عن ضل   ز ن إاانخ.
 ظععدددع الندددأخ: لودددل بضدددوا  دددل  فدددس  ددد   الق دددال؛  الددد  أل  أمرعدددع -2

خابرعت فس بل ااّول  انخقل  العلن  الن بدلنس فدس اانسدل  خالن جلت  س 
إلا أللت الغ    السمل اا  العنع  النلا... لوال     النبردع الن بعدع لمدل 
نخعد  م ددع ا جدل لدد ا كددل   د ا األ ددن لدا م معددع ك  ددنة أردا امعدد  ً ددال 

 الن    المنل لا.
وددل   ومددل  فددس  دد ن ً ددال الن  -3 جددل  ألنوددل  ظععددع اال خبددلا:   ددس ّمثدد   ًو

 نول ّخعرا  عمع الحمل ع  العلن  المقرو فس  د نة الد  الخ دو  الناهدس 
لنعسا  م  المنهدس لدا  د  ً د  آ دن   مُثدن  دل يخعردا  د ا العلند  القردو 
 ددو السددؤا  أدد  الم دد ن  المددو  إلددا انددع مل نددلا   الحاعقددع  دد ا  ومدد  
إبسل دددل  نعسدددعل   وخمددد  فدددس ا ددد  المخ دددو  أددد  صدددحع   هبدددا  ادددل   

 نجقخا.    م ثرع ال : 
دددا  فق دد  لددا:  دددل فودد  بددد ؟ فقددل : لدددت -م خا   المدد رس فددس المندددلل بوددل  ّو

    ث  ال  ل و ل    الحسد     أ دل الردا ت1خ قلل نس بلل نا   ...ت 
 .ت2خال اان 

خً    ا خ أقدلء السدرمس فدس الندول فق د  لدا: لقدل كند   وجد  الحد   -ل
 .ت3خفمل فو  الرا ّوللا ب ؟.....ت 
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خًددل  مبمددل  دد  م ددس الحددوااخ: اميدد  فددس النددول الاجددع  ددل اميدد  مبسدد  -ع
 .ت1خ نول يخ أل  اوول نواا  فقر   ل منوا  او ؟..ت 

فددس مبعددل  ًر رددع اددلا   قددلل ب  ضددلح م لددس  ع ددل فددس ّأ جدد  الن جددل كودد   -ن
الن جدددل: خًدددل  بوضدددوت كنددد  منأدددو لنابودددع الول جدددع فنميخودددل فدددس الندددول 

 .ت2خرا م بل     نوا.....ت ّقو :  لا ل  ّأّ نل أ
 غر  أرا األأت فس     الق ال   رمدا خالق دنت فودس  دوا ة  ً د نة  

م ل ول الحواا  العوال   لت مال فعمل   ونس اال ا  أرعا  د  الم دل  
ا جددل  ق وصددع  وجرددع  ددننا  ددوأس فنددس   قددل س  اضددا كمددل فددس ا جددل 

ا ددللع الغعددنا ت ت  الخددس ّمددبا  ضددل  نول إلددا بددل  ددل خ575خالددو نانس ا 
لرموددنخ.   ددس ّسددخوأ  أمددنج  صددعحع  دد  الحعددت الك  ددن إاا  ددل بدد ف  

 .ت3خ سلبع  وا ش الخحق و
سخو  بعبلاة خزر خدا أ ندا فدنم  فعمدل يدن  الندلهت كدأ  الاعل دع ًدل ًل د      ّ

 كددل  المنددلنخ ينددلنخ  رمددوا إلددا الوددنء أرددا الرددا ّوددللا  فدنادد   دد  
لددددا ماء المحمددددن...ت  ددددت ّخددددوالا ً ددددنخ م مددددت الددددلاأس إلددددا م   رغدددد  إ

الممددددل ل فعمددددن بعمعدددد  مصددددحلبا    وانددددا   ولافددددا  مددددول   دددد ن ت فددددس 
 اا نة.

 ظععددع الحدد : الدد خ الب خددا فددس  دد   الق ددال إنوددل ّنخوددس بحدد  لا خبددلا -4
دددعحس  النهعسدددس بمدددم  يؤكدددل المنحدددا النعسدددس الددد خ مُدددنا إلعدددا فدددس  الخُن

الق  ددعع ّعمووددل صددعع  ال ددعحع السددلبقع   ددلل   م   لّمددع  دد   الددن   
أل ع ّؤ ن فرسعع  اون ل   دس: خصدعع اال مئندل ت فكد  ااالبدلا الخدس 

  ح   أر ول السله  فس المنلل ّؤكل م نج :
صدددددحع المددددد     القنجقدددددع ال دددددوفعع الخدددددس اّبوودددددل صدددددلب  الن جدددددل م  -م

 المنهس.
إ  صدددلب  الن جدددل م  المنهدددس اُخمدددل  قدددأ  دددل كدددل  أرعدددا  ددد  م دددن -ل

 دل كدل  يدلأو إلعدا لكد  الردا ّودللا أعدل أندا  زعدن  الخ و    قدا 

                                                           

 نفسه /نفسها.-)1( 
 .081نفسه /-)2( 
 .61– 23منامات الوهراني /-)3( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 076 - 

 لا  م لبا.
فللمدد رس ما دد  بأنددا ال  قللدد  بددلل نا      أقددلء السددرمس  ع دد   دد  اآ  فددس 
المنددلل بددأ  الرددا ّوددللا مأابددا اابددع  وجرددع  فنبددل  ناهمددل    ألبمددل  دد  م ددس الحددوااخ 

 دد  مبمددل  دد ا ّمددنح لددا العلاجددع العم رددع الواددا م  نددوا  اووددل  دد ا بسدد   ن وددع 
 سددح   وددل  اووددل ف ددلا أرددا  ددل  ددو أرعددا ...الدد    الافدد  لرن ددن م  الاعمددع 
العنعدددع فدددس الحمدددس  خنااودددع إال فدددس  ندددلل الدددو نانس الددد خ   ودددن الحددد  فدددس ُدددم  
صددددعلزع لغوجددددع  خقنددددع ّددددن   لح ددددع نول ددددع الن جددددل بلالّ ددددل  بددددللواً  فددددس م ددددرول 

 ً  س ام     مثل  أللس ااّقل :
لا  مول م  دن  دل و  خأردس أرعدا السدالت إلدا ماء المحمدن ّ   الن جل إ

 كدددلنوا فدددس م  ددد   دددعش  م نئدددا    اا بضدددعع أ عمدددع  زأقدددلا  خخلبودددع  مصدددحل نل 
ددلا أرددا المددل      يون ددو   فقرنددل:  ددل لكددت؟ فق دد : أرددس أرعددا السددال ًددل م دد  القًن

ا الو دوا   الءنل  نأل  الد   ف ول  حمل  د  الحنتعدع يد ما فدس م اهرودل  ثد  الر د
فرمل انخوا إل نل صلح  نل صعحع أ عمع  لهرع  م ناخندس  د  امعد   دل كند  فعدا  

و     أرا  نجنخ  فلنخ و     نو س  لهعل    أواا .....ت   .ت1خفًو
بحس   نوي  ن ل الوظلهعس فس ّحليدل الوبدلاا ال دغن  لرسدنن  يخقدلل بودل 

مث  فس  قولع خالمقدل  ت م  ناا ع الوظلهل  إلا ّقل ت أم   وافولواس ّكم رس يخ
المخخللعلا فك  بمل دع م   نافدع ّخدألل  د  أدلة  قدل   ّ دلم  ندأخ  ب دو  اأخدلاء 
 ت نول ع  ب    ت  لء صنا  اليل  بلاع إلدا بد    د ا ال دنا  الثدلنس  دو بمثلبدع 
ّن د   د    خالمقق ت   صن  لا خ ن لت  رسدرع  د  الدقل دلا الموضدحع لنحدو ّ 

     ا الوم  بمثلبدع  نعدع  عدننة لمعمدو  الحمل دلا   موندا م  المقل   فس الدنافع
    الحمل دلا ّدضد  لقدلنو  ّنك  دس  ظدلهعس  ابدل فدس  نلهودل    دو اُخمدل   ودت 

 ت ينخق   ن ل إلا   لا  ّأ جرس بو دل أد  اللاا دع الموافولواعدع ب دا يخسدلء   ت2خ
تعددع  ابددلة فددس أدد  األ ددبلل الخددس اوردد  الحمل ددلا الدنافعددع ّدضدد  لسرسددرع  ظع

ّنك  ودددل. فدددنم  م  األ دددبلل ينبغدددس ّرمسدددول  دددلاع الحمل دددلا نعسدددول مخ فدددس الواًددد  
الثقدددلفس الددد خ نمدددأا فعدددا   لصدددع فدددس الموخقدددلاا اللينعدددع  ددد   القضدددعع لودددل م معدددع 
 لصددددع فددددس ّأُ ددددلنل أدددددلل كعل ددددع البحددددا المددددمانس لاعدددددلل نقددددل باعقددددس ل أمدددددل  
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لعومددد  أردددا اأخمدددلن القدددلب  المدددمولس .  دددت  دددأّس بودددل  ا ال  بدددلاا ت1خالق  دددعع 
لربحددا فددس الوظددلهل  جوددل ل  بددلاا ّكمددو  كدد  مُددمل  الحمددس  جرددا أرددا العلندد  
الواهقس  الوضوخ فس الوظلهل فك   ظععع لول أاًع  د   عمدو  الومد   فد اا لدت 
 م  لروظععع ن ا نا   الحمس فمونا ال  م   ندل   ردا  فدس الخدألعو  فدللع  أندل 

إا  مع ن لل  نققدس  خسرسد  ّدضد  لدا الوظدلهل  ت2خن  الضوضلء خبلاات ال  و
 السنن ع.

فس بحثنل   ا لت نعنن  بحثل   لصل  لرمقدل    لعمردع م دبلل؛  نودل م  الحدليا 
أ  المقل   ًل  ان ضمنل  م نلء الكال أرا اال خبلا النهعسس فس السدنن إا الغللد  

لق ددد ن م  البسدددع   ددد  نمددد  الق دددال ا– لدددع  امعودددا –فدددس الق دددال ال دددوفس 
الخنك ددد   ال يخعدددل ز بدددل ن الموقدددو   ددد  األبدددلاث  ال  قردددو الوندددل  المخكردددل فدددس 
بب  مبلاث  نافعع كمل بلث    نملاع  دن ل الدنافعدع  فضدا  أد  إنندس بل لد  
ددو  فددس ّعنجددل األُددمل   الخدقعقددلا الخددس ّ دد   اوددل اا مددل  ّعن دد  البحددا الًو

   ين د  ا خمدل س فدس  وضدوأع ال دلء فس  حدوا الدلاس المدمانس البحد  فدس بد
بللمددم   االنخوددلء بلللاللددع   دد ا  ددل يخنل دد   دد  زلهعددع المنعدد  ال ددوفس الدد خ منددل 

 ب لن ّحر    نل  الخنك  عع.
 
 

 

                                                           
 .28نفسه /-)1(
 .29بنية النص السردي /-)2( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 078 - 

 
 
 
 

 المبحث الثالث 
 الشخصية الحكائية 

 
 

ُل     بو المبحا م   مو  ف ا   أرا  ل انا أرعا اللاا دلا السدنن ع 
ف د  الوظدلهل  انجدل  أردا ن دن  نققدس يدن  م  كد  خفود ت ال  دل  الخق عاعع  بودل

لا    خفلأد ت ًدلل بدا  فللعلأد  النحدوخ فدس العمردع  دو الد خ  قدول بللعود    األ دن 
ااّدددا أردددا  سدددخو  الق دددع  الحمل دددع  جدددلأا  دددد المد دددعع الحملهعدددع م  البقددد  م  

 العلأ   ز ن ل    ّسمعلا.
أددد  العوددد   المسددد   فدددس إ دددلا  لنغبدددع فدددس ن دددي  اضدددا فدددس ا ددد  القدددلائ 

  نوعس  اضا ضم  ف    ابل. لو ي  الس      كل   بحثل   لع  ف ا .
ينعنن  وضو  خالمد دعع الحملهعدعت  بأ معدع  لصدع فدس البحدا السدننخ أد  
ال نددا السددنن ع فددس الق ددع  الن ا ددع  المسددنبعع  الحمل ددع  جمخسدد   دد   األ معددع  دد  

 مودددل  فودددس الون دددن الح دددوخ الددد خ يدددنوض ُوندددا مبدددل  موندددلا الومددد  الحمدددلهس  م 
خكل ددد  فدددس الحمدددس    فكلنددد  خالمد دددععت  حددد  أنل دددع ت1خبلألفودددل  الخدددس ّخدددناب  ّ 

اللاا ددددد   ًدددددل مل   بدددددليثل   أدددددلا خما دددددقوت الددددد خ يدددددن  الخناا دددددل ل لعسددددد   حلُدددددلة 
 ا دددددخولنا المد دددددعع م م خودددددل أردددددا يدددددل  ت2خل ُددددددل   ددددد  ل أمدددددل   الحعدددددلة 

 ددن النوضددع  صددلا فعمددل بوددل ين ددن إلددا الومدد  الددلاا س الكا ددعم   العددلن فددس أ
.  الحدو  م  مبلن دع الن دنة ألخ ت3خ الن اهس فس  ل  ًلّاا أرا  رو المد علا 

   م نا  أم  ال   ون لرععل  إال  خضلفنا  بووا را المخملاكع فس ظودوا   ال  دل 
مسدل مع م   حو ول النقال  الدر   فا  عوز ّغر    ن  أردا آ دن  إال بمدت ال

                                                           

 .87ينظر قال الراوي /سعيد يقطين /-)1( 
 .51فن الشعر /-)2( 
 .72نظرية الدراما من أرسطو إلى اآلن /-)3( 
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  قلاا المملاكع فس إنعلح الوم      للا    ال فم  ب ا الواون  فكد  الونلصدن 
مم    قو لّا األ لس.   ومع ألنول م وم  فس ّكوج  الوم   ّ 

فددس المن ددوا ال ن ددوخ  المددمانس  مددع  م ن بخددل  كعع خددل  ّددلاس أرددا م ددلس 
ّوظعتعدع  الثلنعدع  نومل  المد عع فس السنن الق  س  الحملهس  األ لدا  قخضدبع 

 نوععددددع  و ددددوع ّسددددخوأ  مُ ددددن أددددلن  ممدددد   دددد  النمددددلاع الحملهعددددع الق  ددددعع 
 الن اهعدددع. األ لدددا  انا فدددس  دددنوي خ دددن لت للاا دددع الدنافدددع الن  دددعع  ب دددا بدددلن 
 ددبوع منمددلط  دد  المد ددعلا  ددس: الموخددلخ   الوا دد   المسددلأل   األ  ددنة خ  ددس 

.  بضددددددوا  دددددد   ت1خلبقدددددد  ال اهددددددلناهمددددددل   ددددددلاا البحددددددات   المن دددددد    البقدددددد    ا
ددددل ّسددددخولء أدددد  ُد ددددعع   ددددلي  لددددا نعدددد   المد ددددعلا فددددس الدنافددددع  خددددواّن  ً 
الوظععع   جدخرل فس النو   ال دعع  لكد  بمدم  أدلل ال ّددنع ُد دعلا الدنافدع 
ددل  بقوددل  ددن ل فددس ّحر رددا الموافولددواس  نكدد ا  أرددا العلندد   أدد   دد   األنمددلط  ً 

نيخددددا فددددس  ددددعل  مبددددلاث الدنافددددع  دددد  ن   الددددوظععس الدددد خ ّددددنوض المد ددددعع  خأ
وددل  دد  اوددع    دد   الوظددلهل المددؤناة  اُخمددل  ا ابدد  أاهاعددع  دد   المد ددعع  نوّو
 ددد  المد دددعع فدددس أاًخودددل  ددد  المحدددوا الدددلاللس الودددلل الددد خ يندددخ ت الدنافدددع فدددس 
مبولن ددل األ ددقواجع م  اللينعددع م  االاخمل عددع إال م   ددن ل لددت يومدد  ناا ددع نوددوا 

عودد  لوددل  ا ددع م ددوال: الوعددأة   المل نددع     وصددعلا الددل و  إلددا المد ددعلا ف
.  لكنددا لددت  ودد  كث ددنا  بمد ددعلا الدنافددع ًددلا أنليخددا ت2خ سددنح األبددلاث  السددم 

بللحدددددلث نعسدددددا خالوظععدددددعت  دددددت ُد دددددعع البقددددد  النهعسدددددس. نودددددت  إ  البقددددد   دددددو 
دد  نعسددا بن  كددع المد ددعع المنك جددع فددس ّقددوا األبددلاث فددس الق ددع  لكدد  فددس الًو

البقد  ال ّدخت لودل ُدن ط الخندو   اا عل عدع  الخدأ  ن   د  ن   المد دعلا األ ددن   
فضددا  أدد  منوددل ال ّخمخدد  بل ددخقا  كل دد  نا دد  الددنال الحمددلهس؛ بسدد   م  بوددض 
األبلاث فس الق ع ًل ّرحو بللمد دعع  دل لدت ّعوردا خأد   نجدو ا دخدلال ضدم ن 

ُددما  لع عددل   ظععخددا م   و ددن  الغلهدد     دد ا الضددم ن فددس ن ددن خ نتعسدد ت لددع  إال
أددددد  خالدددددا ُد دددددععت  أل  القدددددلائ نعسدددددا  سدددددخقع  م  يخدددددل    نصددددد ل  الثقدددددلفس 
ّ  ددددددوااّا الق رعددددددع لعقددددددلل صددددددواة  غددددددلينة أمددددددل يددددددنا  اا ددددددن   أدددددد  المد ددددددعع 

ُمدل  عومودل فر د   دل و    دس –      نل كلن  المد عع فس الحمدس ت3خالحملهععت

                                                           
 .90موروفولوجية الخرافة/ )1(
 .92ينظر: نفسه/ )2(
 .51دي/ بنية النص السر )3(
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 مدل  دس ّنك د   قدول بدا الدنال   د   د   النققدع  ّنك   اليل  قول با القلائ مُثن
عكعددد  هعمرودددل الددددوظععس  المومدددع ّ دددلا م معدددع البحددددا الدددلاللس فدددس نقدددل الق ددددع ّ 

  المد س.
       العكنة  ّواا ا خمل نل إلا ن نجع خزنجملست الممخغ  فس أرت اللاللدع 

م  د  المولصن  فس مبحل ا أ  المد عع الحملهعدع  الخدس ين دن إل ودل  د   دا  الخ
      سخوج  :

. سددخو  أددل رس ّخددد  فعددا المد ددعع  عوو ددل   عددننا  ال يخحددلن بمد ددعع  ددل 0
ُأ   مو  فو  الل ن م  الموا م  ز دن ... فودو ن ا لكد  ال ّؤن دا ا اا 

  و نع.
. سدخو   مثردس  خنسددبع إلدا الممثدد ت  م  البقد  ّخدد  فعددا المد دعع صددواة 2

 .ت1خأ فنن  قول  ل ا  ل فس الحمس فوو ُدال فل
 الووا    حل نة الولن   س  خع خالمن د   المن د  إلعدا   الد اا  الموضدو   
 المسلأل  المولاء  م ل المد علا الخس ّمث  فا بل ن لودل م  ألنمل ودل بسد  

 ّنو  الحمل لا فس الموضو   القنح.
 الحاعقددع  م  ا جددع خُنجمددلست لرمد ددعع   ظععخوددل فددس الق ددع  ّعضدد  ا جددع 

  ا جدع األ   أمددلا إلدا  رددو كرعدلا ّنضددوخ ّحخودل منددوا   خوددلنة خ دن لت  فددس م
لوظععع  ابدلة  فوردا  د    المثدل  فد   ُد دعع خالمودلاءت  دثا  ّودلن  ُد دعع 
خالموخددلخت أنددل  ددن ل  لكنوددل أنددل زنجمددلس  دد   الممثردد    الول دد  خالمد دددععت  

المخمددل ولا أل  الممثردد    خوددلن   لكدد  خالول دد ت  ابددل   ددو المعوددول الدد خ  عمدد  
ّحدد  لواهددا. ن ددنة ال نلهعددع المولصددنة لرمد ددعع  سددخملة  دد   عوددول الوظددلهل فددس 
الرسدددلنعلا  فدددس م  الكرمدددع فدددس العمردددع ال ين دددن إل ودددل منودددل ااا ناللدددع  دددل  دددلاع 

  علًول      س ّكخس  ناللخول     ا   ل ّؤن ا    ن ا ضم  ن لل العمرع.
ع الحملهعع فدس الق دع ال دوفعع أردا      ا المنقرو  ّن نس ًناءّنل لرمد ع

 :ت2خ حواج 

                                                           
 .60، ينظر: األلسنية والنقد األدبي/ 52نفسه/ )1(
أفادت الباحثة من منهج كريماس من الغربيين وسعيد يقطين من العرب في تحليله للسيرة الشعبية الذي )2(

وما بعدها، والنقد  92اعتمده أصاًل عن فيليب هامون في سيمائية الشخصية. ينظر قال الراوي/ 
 .001/البنيوي، محمد سويرتي
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األ  : أددلل  مددخم  أرددا ال نعددلا الك ددن  لرمد ددعلا فددس الق ددع ال ددوفعع -م
د ددعلا ّد رعددع     ددس أرددا منددوا   ا ددع: ُد ددعلا  ناععددع  ُ 

د علا ا جل جع.  ُ 
الثدددلنس:  غقدددس مندددوا  ال نعدددلا ال دددغن  لرمد دددعلا لووا ددد  فدددس الق دددع -ل

مددم  أرددا األنددوا  ا لسددخع: الدد اا  الموضددو    المن دد   المن دد  ّ 
 إلعا   المسلأل  المولاء.

 ا ددخععلء لحددو الخ ددنعو الدد خ اددن  أرعددا البحددا فددس المبلبددا السددلبقع  دد  
منمدددلط القدددال ال دددوفس الددد اّس  الموضدددو   اال دددخنالأس   ددد خت ا دددخوناء  ن خدددس 

إ لاجددل  المحدواج .. فددس األنمددلط الثا ددع ضددم  أمرعددع الخحر دد ؛ الدد خ  ضدد   سددخو  
 ّعنخ الخق عقلا ضم   حخو  ك  إ لا.

 أ.المحور األول: البنيات الكبرى للشخصيات:

 ق ددل بلل نعددلا الك ددن  لرمد ددعلا  الو دد  الدد خ ان ثقدد   نددا المد ددعع فددس 
علا وددل الحعلّعددع. فدد اا  دددل ّددت كمددل  دد   ال نعددلا م مدد  ّحليدددل  أللموددل الق عوددس ّ 

ابل أ  ُد علا الحمل ع ال وفعع  د  أاًخول فعمل   نول   ك ل  ّكو  ّ وا   
ب دددا العودددد   الخددددأ  ن.  لقددددل ّمددد  ااُددددلاة فددددس ّمو ددددل الن دددللع الدددددل   ددددد  عوددددول 
كدد اا الخعن ددع ال ددوفعع   الخ ددو   إ  الخعن ددع ال اّعددع  ومددع اددلا   دد  ّوددل م ددت  ّن
بقددا  فكدد   خ ددو   رددر نااددع  دد  الورددت  العكددن ال ددوفس؛ إنمددل  ددو مصدد  ل اّددا ّ 

اآ    ددل ان ددا  ددو األ ددلس لخحليددل  ملنخددا لدد ل  ُددل    ددنوت   ددلم ّعن خددا  ددو   ددل 
خاأل ددخ ةت إا يخرمدد  المنجددل   أرددا ميددلخ ُدد وخ الخ ددو  لكددس يددللو ت أرددا  وددللت 
القنجددددو ال ددددوفس   مبوالددددا    قل لّددددا...  دددد   نددددل كلندددد  األ معددددع  واوددددع إلددددا 

دد   ددل    م ددن  دد  الضددن ا  ة خالمد ددععت الحملهعددع فددس الق ددال ال ددوفس  لوددل ً 
خبدددد  ّأ  ناّددددا    دددد   ددددا  ا ددددخقناء النمددددلاع ال ددددوفعع المخلبددددع لودددد ا  ا خق ددددل   ّ 

 البحا  م م  ّأُ ن  ا ع منملط    المد علا   س أرا النحو ااّس:

 : الغخصيات المرجعية:0أ.
  و النم  األُثن ّعمعل  فس الق دال الد اّس   جوندا بدا   دو الد  الدنم   د  

 لصع  ودل   أ دملهول   ل  خودل الخلاجدعدع  مخ المد علا الخس ّقل أرا  ناععع 
المد دددعلا ااا الوادددون الحاعقدددس فدددس  سددد نة الخدددلاج     سدددن نة  ددد ّنول  مبوالودددل 
 مأمللودل فددس   ددل  الخددلاج  الدددل  بلأل ددع الخدس ّنخمددس إل وددل.  جمددو  ّوظعددو  دد ا 
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النم     المد علا أرا نحو ابخنازخ؛  حدلفظ فعدا الدنا خ أردا الما دا الول دع 
رمد دددعع المناععددددع فدددا ّقددددول ُد ددددعع بدددنة  حلف ددددع م ايعدددع   وظددددلهل  دددد ئع ل

 .ت1خاأخلاهعع م  ال م ايعع   الحللع     لعس   قننة ّمل ل  
مُثدددن المد دددعلا المناععدددع الخدددس  انا فدددس الق دددال ال دددوفس فدددس نمقدددا 
الدد اّس  ّمحددواا بددو  مأددال الخ ددو   الممددوواج   ددنوت كللعن ددل ُددع  القلهعددع  

ا دددد  ي جددددل البسددددقل س   اخ النددددو  الم ددددنخ   م ددددس  ددددرعمل  الددددلااانس   المدددد رس   
 الدوا    آ نج ...  م      لوت بضدوا  ناودس فدس   دل  الخدلاج  اا دا س 
دددددلاج      دددددنعلا الخ دددددو   ا دددددلهرا  أردددددا م  الق دددددال ال ّخندددددل   مبدددددوالوت ّ 
ب ددواّوت  إنمددل ّخعددو ن الحمل ددع بدددو  خبددلثت  وددت ا خ أدد  المد ددعع الحملهعدددع 

لا لخدددا األلسددد   وصدددعول إبدددل    دددله  الخن عدددع ال دددوفعع فدددس االًخدددلاء ا لمناععدددع  ّ 
بللممددل    مًقددلل الخ ددو   مأا ددا الممددوواج  لدد ا كلندد  الونل ددع بللغددع فددس ّخبدد  

 إ نلن الحمل ع انجل  أرا  نجقع الونل فس ا ا ع األ بلا  األبلنيا.
دددخت ا ا دددع الحمل دددلا بودددل ّرق ودددل ُدددعل ل م   و دددله  بسددد عع كللسدددمل   الن جدددع ّ 

 الممددددلاكع  دددد  المد ددددعع المناععددددع  لدددد ا ّكثددددن صددددعر خ ددددمو   م  ننددددس  ا خ  
بددل نس ...ت  فددس الغللدد   عددنخ  ضددمو  األبددلاث فددس صددللا المد ددعع مخ اكددن 
ا دددد ّوت  المحل دددد  ن   المسددددل ئ  فوددددس  ن جددددع  دددد  ً دددد  م دددد  القنجقددددع ااّوددددل  ّ 

  الددنا خ  مخ اددلء أرددا خ اوددع   نجددليوت فعددأّس  ضددمو  الق ددع خ قددن ءا ت  دد  ً دد
ن دددنت الدددنا خ   لصدددع فعمدددل  ددددال الكنا دددلا  الدددن    المنل دددلا    دددل نال الحمدددس 
عددل  لمد ددعع  ناععددع  ووددونة  دد ا  ونددس  اددون ّددل عت ّددلاجدس آ ددن إلددا  يخنددل    ًو
الن  المد عع المنك جع   و   ئع المد عع  م مندع  اون دل  د   المليندع م   مدع 

ز ن دددل بمدددم  يخقدددل و  ددد  الواًددد  العوردددس الددد خ  حدددل نل بدددا م  بغدددلان م    دددن م  
خبددلن   الخددلاج   فضددا  أدد  المد ددعلا الثلنوجددع الخددس ّنافددو المد ددعع المناععددع ّ 
 وول الحلث  األن اا     المسل مع بللحلث كمد دعع  لنوجدع    د   ا ا دع الحدلث 

عددل  آ ددن م  فقدد  مخ ّكددو  المد ددعع الثلنوجددع ا ا ددع لرحددلث  علنددل  م  ّراعددل  أدد   
مصدددحلل  ال يدددد كن   بأ ددددملهوت  جمخعددددس  ددد كن مًددددوالوت كحمل ددددع خالقددددلس  الوسدددد  
 المددددونةت  كددددل  الوددددل   نوددددل ّأ جدددد   دددد   الونلصددددن الثا ددددع  ف  ددددلم الددددنا خ  دددد كن 
دل   دل  الثدلنس ً  األصحلل فا ي كن لوت ا مل  م  صعع     مخعس  دد خًدل  األ  ت ً 
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القدددو  الع ددد  فخردد  المد دددعلا الثلنوجدددع ًدددل  الثللددا  جدددأّس ّأ جردددا فدددس النول ددع  دددو
ّكو   وضدوأع م   خو مدع ا بدلا صدحع ّأ جد  المدع  البسدقل س   قدأ  د   دوا  
ا دد ة القنجقددع  ددت ُد ددعلا  لنوجددع ّقددل   فددس األأددت األزردد   مددو  المنجددل   ّ 
ددددل الحددددلهن المخسددددله   المسددددخغنل بددددل االن وددددلا  دددد  كنا ددددلا األ لعددددلء  ناهمددددل   ًو

مل    الو ع    نومل خالحدواات الد خ  عع د  الكدال فعدا فدس الع د   األًقلل  الم
 القل  .

 : الغخصيات التخييلية2أ.
 جق ددل  وددل المد دددعلا الخددس ال  ادددون ّددلاجدس لودددل كللمد ددعلا المناععدددع 
ددل يرعدأ الددنا خ إلددا  رددو  دد    لكد  الدد  ال  مندد  اُددخمللول أردا  واصددعلا  اًوددع  ً 

ددددل المد ددددعع الم نك جددددع  لغل ددددلا بملهعددددع  خنوأددددع. م  م  المد ددددعلا  ودددد ز  ًو
عك ددنا  إنسددلنعل  إلددا ب ددوا  م    ددن  ددت   ددقن  مبددلا ل   بددوااا   ينسدد  فوددا  إنسددلنعل  ّ 
قددواا  فددس الوظددلهل  السددنن يددخت أرددا لسددل  الح وانددلا  كق ددال الح وانددلا أنددل   ّ
خإ دددوا  ال دددعلت ً  دددال خ نقدددو الق دددنت  ز ن دددل   الق دددال الموضدددو عع الخدددس 

ء بممعدددع م ايعدددع م  فرسدددتعع فكنجدددع كق دددع خ  نا ددد  الحمدددعتت مبدددل ّؤلدددل ألزدددنا
ددمو  الح وانددلا إلعددا  دد  ظرددت اانسددل    م  م   قرددو اال ددت  ددا ت1خ رددو  العدد  ُ 

ّحليدددل  فددددس الغللدددد  ينسدددد  إلدددا ُددددوول م ددددن  بو ددددلة كمدددل فددددس بوددددض الق ددددال 
م  اارددد    ت2خالموضدددوأس أندددل إ دددوا  ال دددعل  فخدددن   م  خبودددض  ردددو  الوندددل...ت

 ز ن ل    األ صدل  المقرقدع الخدس ال  ت3خلصمل مبل مل يوونخ  اا ن  عو سّد
ّحلن بأُدل   و ن    إنمل  حمت   ا الغنء  دلب  الخ دوج  المبلُدن  األ دلس 
إلا الول  األ اًس الحممس بخا ال يوت  وا كو  ُد علا الحمل دع باعاعدع مل 

ا  فددن لوددل  خوددع ا ددخابللعع   عللعددع   دد  إ  القددلب  الدعددللس  المقرددو لودد   الحمل ددل
أل  نعدددد  اانسددددل  ّم دددد  إلددددا  ددددل  ددددو  غ دددد  أنوددددل   سددددخوا   ال  ددددعمل إاا كددددل  
اانسل  فس  ناب  نضعا المبمدنة م   عولخدا.  كد ل  األ دن ينق دو أردا المدوول 
فدددس  نابددد  ّكونودددل األ لدددا ب دددا  مدددع  فدددس آنال  م دددل  ن األ دددت  المدددوول ا ح 

لح واندددلا المخكرمددع ينل دد   سدددخو  الوقدد  ال دددلاهس الغ دد    أددوالت السدددحن  العدد   ا
ال خ يخحمت فعا اابسلس مُثن    المقليع  الوقرعع  المنقاعدع   اابسدلس  دّنب  
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بمدل   اانسل   آ للا  فلّقلها ل  لا  لخحق و الثلنعدع  ومدل إلدا  ردو ال ُدوواخ 
مندا يدخحمت  لمد علا  بمل لا ّقنل لا   ا الوللت المعوو  البو ل الد خ يخ دوا 

لااّا  مبا ا.  بم  ن  ً 
م ددل بدد     دد  األ ددن إلددا ً ددال الق ددن  الح ددوا   فدد   المد ددعلا ّأ دد  
بودددلا  ا  جدددل   لل دددل   يرعدددأ ف ودددل الحدددلُس إلدددا خمنسدددنعت الح دددوا  مخ اوددد  الح دددوا  

. فك   ل  عورا الح دوا   دو فدس الحاعقدع  مثد   مدول ت1خاألأعت يخكرت  جحل ا  جعكن
ا الواون ع  األ ايعدع. لكد  الد خ  عوردا الدنا خ  ندل   دو  ردو  د   اانسل    ملُر

المد ددعلا الدعللعددع لكددس يددلام  وددل  ددوء الخأ جدد  الدد خ كث ددنا   ددل أددلنا  نددا العكددن 
ال دددوفس  ددد  أل دددع الندددلس  السل دددع  م ددد  ال دددل ن. فنقددد   مدددول الخ دددو   مفكدددلا  

القنجقدع  دوء الخأ جد     نبول أرا ملسدنع الح واندلا  مثد  مادناء ابخنازجدل   قدس م د 
 األا   فضا  أ  منا  ول  رمحل  فنعل  بملهعل   ونء العكن المعنن فس لغع بوااجدع 
ام رع ّعنخ مبلا ول     الح وانلا م  العمدلناا م ضدل .  جحدلث فدس منل خالسد نت 
م   مد  العددنان الد خ ينمددأ فدس الحمل ددع الخددس  مدو  بقروددل خُد دعع  ناععددعت  ف ددخت 

 د  المد دعلا ااا  ا دا  لصددع   م د ة ّدخاءل  د   دل  سدنل إل وددل  ردو الوليدل 
د رعدع ت2خ   من اا فعمدو  فدس الحمل دع الوابدلة نمقدل   د  المد دعلا:  ناععدع  ّ 

فخومدد  األ  دددنة أردددا فسدددا المعدددل  م دددلل الددنا خ لإل دددلا  فدددس إ دددنلن  ظدددلهل اليدددلة 
مرعددع الخأ  ددات مخ  من اا  خنوأددع ّمدد  فعددواا الحمل ددع    ددو  ددل أددن   عددلزا   ددد خأ

ع   رو ُد علا  لنوجع لول م معع فدس إزندلء الحمل دع بدأن اا إضدلفعع اليدلة   مدًو
 عددخا المعددل   ا ددول  م ددلل بنجددع الخول دد   دد  المد ددعلا المناععددع الخددس ا ددخقن لوددل 
 ض  ّلاجدس  ل .  أرعدا  فد    ادون المد دعلا الخد رعدع فدس القدال ال دوفس 

 ّ ونا  فس ُمر      القنح:
  :  ردددو ُد دددعلا  عللعدددع خب دددوا  م  امدددلن م  كلهندددلا ز  عدددع ّوظدددل األ

لخو جدد   ملنددع الخ ددو   المد ددعع المناععددعت  فضددرا   ّن خددا   ثدد  ّردد  المددعنة 
الخس  ل    خالم رست ًلهرع: ابعظ أرع  أقل  ال ّأُد   ندس  بد   أقدل فدس ااّدا 

اافلا  فدل ا ل  ندل  ك ل  الع   المعل     السبل     ت3خم  ال  أُ  إال    الحا 
ّو جد خ  ممددل يعمددع العودد  المخم دد  أندل المخ ددو . ّحددلث   ا اددع  دد   المناوددس 
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  الدعللس    المد علا.
الثددلنس: م  ّكددو  المد ددعلا الدعللعددع  ددس  حددوا الومدد  الحمددلهس  ال  اددون 

 -أرددا الحاعقددع -لمد ددعع  ناععددع فعددا. لكدد  األن اا ااّوددل ال  ممدد  م   قددول  وددل
  ددو  ددل  وددن   ددد خاألنسددنعت مخ إضددعلء  ظددلهل إنسددلنعع بمددنجع أرددا  إال اانسددل 

الح دددوا . فودددس ُد دددعلا  عللعدددع بموندددا م  األن اا الخدددس ّدددنوض  ودددل  عللعدددع  ال 
 ادددون لوددد ا الح دددوا  الندددل و المعكدددن أردددا  ادددا الحاعقدددع    ددد  ز دددن الح دددوا  ّرددد  

اضددحع لوددل المد ددعلا الخددس  قرددو اكن ددل فددس الحمل ددع بومددول  أددلل ّحليددل  وجددع   
دلا باعاعدع لكد   أرمل  م  بوض المد علا الدعللعع  د  ب دا الك نوندع  دس  درًو

 األن اا الخس ّقول  ول  عللعع.

 : الغخصيات الرؤياوية/ العجائبية3أ.
 دددد ا الددددنم   دددد  المد ددددعلا فددددس الحاعقددددع  ددددو ز ددددن  ن دددد  أدددد  المد ددددعع 

ل  أ دد عع  سددخح   المناععددع  إنمددل  ددو نددو   دد  ّحوالّوددل الغناه عددع بدد    ددأّس بأفودد
ف ول    ك نونخا الحاعقع المألوفع إلا ك نونع ز  عع  و  فدس الن جدع الواًععدع مل فدس 
الن جدددل الحرمعدددع.  ناهمدددل   مدددو   ددد ا الخحدددو  نلددد ا  أردددا خصدددل ت نأدددو  ال دددوفس 
 صددحع   هبددا   نجقخددا الخددس ّددل ش م  ّدد    لددع  أل ددع النددلس فحسدد    دد  م دد  

ا  مبوالددا   قددلاا أرمددا  نددو  ّعن خددا.  مُثددن  ددل القنجقددع م ضددل  كدد  بحسدد   ّن خدد
  وددن  دد ا الرددو   دد  المد ددعلا  فددس ً ددال الكنا ددلا  الددن    المنل ددلا  ل ددخت 
ف ودددل ّن دددع   اًودددع خاال دددخا   الخم  ددد ت الخدددس  مخدددلز  ودددل ال دددوفس    دددس ّعدددو  
ّ وا مًنانا   نجل ا م  م  ّكو  المد دعع الوعله عدع  عوولدع  كللد خ بمدس أد  

ددل ت1خنا  الوا ددقس ًددل م ددس أمدد : انكسددنا السددع نع   ق دد  منددل  ا نمّددس أرددا لددوح. ً 
قددو :  قخرنددس الوقددش  فسددرت م ددن  لرددا   اا   لددلا لوددت فددس ّردد  الحللددع صدد عع ّددخكرت ّ 
 نادد  فددس الوددواء اددلل   فددس يددل   رسددرع  دد  ا دد   ف وددل كددوز  دد   ددلًوا مبمددن 

ل :  ل  اُن ل  فمن نل  ت  سألا أ    ا الد خ مُن دا  الردا ّودللا بدا  فعقدو   د ا ً 
المنقدد  مندددا ّددن   دددوا  لمنضدددلة الرددا فأارسدددا الردددا فددس الودددواء  دددت زددلل أدددنوت. فوددد   

 -إاا  درمنل ب دحع نلًرودل–الحمل ع لت ّمن مبلا ول فس برت م  ا جع إنمل فس الواًد  
ددلااّول ًددوان   الواددون  لكدد  المد ددعع المنقدد ة كلندد  زناه عددع أع بددع ّدددن  ًوا ددل ً 

ددل انقر دد  فددن ة لإلنسددل      نقددو األُددعلء م  الممددل ل الخددس يددن  ف وددل البسددقل س ً 
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ددن ف وددل ال ددوفس إ ددناهعت الدددوا  أرددا أ نددس ت1خام ددا   م  ّردد  الكنا ددلا الخددس يُؤ
م   عددسء ب خددل  البحددن  ت2خاادد  ينجددل  ددربا  و ددا  فخسددق  أ نددل  بددل  إُددلّاا أر وددل

ع نع ف  ددنم  ودد ا ُددلبل  فددس فددت كدد   نوددل اددو نة إلددا ا  النددو  الم ددنخ   ددو ينكدد   دد
ع ًقععدددع   فعدددس  ددد   الحمل ددلا  م ثللودددل كث دددن  مدددل ّخضدددمنا   دددنعلا ت3خاّوددت بسدددًن

الخ و   م بلا المخ دوفع   مُثدن  دل  دلم  ودل  د  ُد دعلا أعله عدع ااا مفودل  
ع لرق عوع  اث  س:   لًا

 م ال : الدضن أرعا السال.
  لنعل : الولس صلب  الكنا لا.

  . للثل :  نق   عوو 
: الدضددن أرعددا السددال فخ وددن ُد ددعع الدضددن فددس بددل ن ال ددواة الخددس أولا 

ا ددمول لددا القددنآ  الكددنجت   دد  منددا الددولس ال ددللا الدد خ مّددل  الرددا ّوددللا 
ددلا بخددا  دد   الحممددع  المونفددع اللينعددع   دددن   وددل بددل ن  ددلاا  المدرًو
 ُددددل   ددددنوت  دددد  األن عددددلء  الن دددد    جن ددددرا الرددددا ّوددددللا إنقددددلاا  أل لعلهددددا

ال دددللح    المخ دددوفع ال دددلنً     مُثدددن  دددل يدددنن اكدددن  فدددس الحمل دددلا 
ال ددوفعع بللعودد  المنقدد  م ال   ددت  سددأ  أدد   وجخددا فعع دد  إنددا الدضددن  ددت 

.  كث ددنا   ددل ّددنن صددواة الدضددن فددس المددلء   ضددت ت4خ غ دد  أدد  األن ددلا
البحددلا   الحاعقدددع م  البوددل المناودددس لمد ددعع الدضدددن خ ت  ددو الددد خ 

اه ددس فددس الق ددال ال ددوفس   دد   نددل نددن   م  ّمدددم   صددلن ن ا  الغن 
المد عع الحملهعع ال  دض  لخ نعو  حلن  فللمد عع الوعله عدع لودل 
م ددددلس  ناددددس م  ًددددلناة أرددددا ااّعددددل  بللعودددد  الغناه ددددس العددددلهو لروددددلنة. 

  األ ن ااّا   ل  أرا النم  الخد رس.
المد ددعع فددس   لنعددل : الددولس ال ددللا صددلب  الكنا ددلا   مُثددن  ددل ّخمثدد   دد  

إأددال الخ ددو  الكبددلا  م دد  القناهددو الممددوواة كددللحاع   العن ددل  م ددس 
ي جددل البسددقل س  المدد رس  اخ النددو  الم ددنخ  ز ددن ت.   ددؤالء مصددحلل 
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 نجقددددع  ون فددددع أنددددل امرددددع النددددلس فكددددل  النددددلس ين ددددن   إلدددد وت بودددد   
اااددا   الخقددلين  الو بددع   لكدد   ددد ا ال  ونددس أددلل  اددون فئددع ّسدددخو   
دددددلبض منلدددددخوت   ال ّدددددؤ   بقدددددنجقخوت  فعحدددددلث ال دددددلال  ددددد    فورودددددت ّ 

 المخ وفع الكبلا  العئع المم بع المممكع.
أنل ال  ّ ودن الحلادع إلدا إأقدلء الدلل   أردا الوال دع  صدحع القنجقدع  

  ددا ع المدددنوي بددأ   سدددخع ن ال ددوفس بللردددا   ددللقوة الخدددس اُخسدد ول  ددد  
دع كللممدس أردا  إ اصا لرا  لعبلنّا  فخ ون أردا يل دا األفودل  الدلًا

الملء  العروس أرا الوواء   ا دخحللع األاء اهبدل     دل إلدا الد .  د ا 
النم     المد دعلا م ضدل  لدا مصد   ناودس ألندا يخقدن  إلدا مبدلاث 
 بمل ددددلا خمأددددالت المخ ددددوفع  مدددد  ّث دددد  لوددددت  اددددون ّددددلاجدس  ورددددول. 

ااّوت أعلهدد   كثددنا بددو   دد ّنوت  م بددلا ت األًل جدد    بم دد  بددو  ًددل
الكث ددن  دد  الق ددال  الحمل ددلا الخددس  قددل م ل وددل البلبددا فددس ُدد   دد  
نلبعع صحع  ا ن ل أرا  اا الحاعقدع  لعسد   د   بللغدع المح د    م  
ّر ددددع  المددددعل     كمددددل يددددن  الدددد  ا دددد  العددددوزخ. م   ضدددد  الق ددددل  

 الناز    فس ا خمللع ن مع السل و     ال  عمل الول ع    النلس.
قددد   عودددو   ّ ودددن  ددد   المد دددعع بمعتعدددلا    ئدددلا  دخرعدددع  فدددس :  نثالثىىىاا 

الغلل  ّكو  ااا    ون فس  ضت األز ع لعقلل الحد   اانقدلا  د  ن   
م   وددن  أدد  ااّددا  كأنددا  ن دد   دد  ً دد  الونل ددع االوعددع انقددلا بوددض 
دددل   مددد  ينجدددل الردددا ّودددللا لودددت النعدددلة  الددددا   العق دددع بودددل الغعردددع  ً 

قلا  د   لعسد  فقد  أد   نجدو ُددال  عودو  الووجدع ّ ون أمرعع اان
   ًل يخت ال  أ   نجو الن   المع أع الخدس ّنبدا الغلفد   د  زعرخدا م  
الن جددل ال ّددؤنخ الغددنء المقرددول  دد  اانقددلا  فخكددو  بدد   إا ُد ددعع 
المنقدد  ّخمثدد  فددس ُد ددعع ًددلناة أرددا خّأ جدد ت الن جددل بدد   يخبدد  الناهددس 

ردوح لدا  دوانا النعدلة فق دع  ّعس ن المؤ    ن عحخا  ل خت لا الدا  ّ 
دددوواّا فدددأاا   مبدددل المخدددنف   الددد ي  ماان الردددا  دددبحلنا ّن  ودددا  ددد  زعرخدددا ُ 
ا جددع  ع أددع اورخددا  ضددقنل اضددقنابل  أ عمددل . بخددا ّ وددن ُد ددعع 
المنقدددد  فددددس صددددواة اادددد   دددد  ا نانددددا منا  ُدددد ئل   دددد  ّأ جدددد  األبلنيددددا 

الحددللت أدد   نجددو ُددددال   الددن    ف ددؤ   الن جددل  جبوددا بللخأ جددد  إلددا
آ ددن لكددس ال  سددخك ن إاا أرددت  دد   ددو المددؤ    صددلب  الودداع..   وددل 
قمل  بممع    د نة ّعود  الندلس   ولنلة ّ  ن بل  النا  إلا ز ل ّ 
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ّسخم ن  فس م وا ل  بخا فس يول مّدا خ عسدن الن جدلت لعسدأ   د ا الناد  
فخوعددد   الدد خ ُددعل  الردددا  دد  زعرخددا أردددا يل ددا بوددل م  فسدددن لددا ا جددل  

النلس    ال   فأ   النا   ع  وت: ال انل ف نس ب   فسنا لدا الن جدل 
 .ت1خم   فقل كل  ال  ّورعمل  بمنجل  م ل   صعخا ال ول فوس ّورعت  ركس

 ب. المحور الثاني: البنيات الصغرى للشخصيات

هعمدد  الخحر دد  فددس  دد ا المحددوا  يخمنكدد  أرددا  لهعددع األُدددل  الووا دد  فددس 
فعع  فمدددد  النلبعددددع المنوععددددع  الن نجدددع  اددددل إ  الق ددددع  بددددلاة أدددد  الحمل دددع ال ددددو 

 عموأددع  دد  األفوددل  ّقددول  وددل املأددع  دد  الووا دد    دد  أددلن ل إلددا  ددخع   ددس 
 خددوافنة فددس كدد  نمددلط  ق ددل بددا الخواصدد   دد   خرددو م   خرقدد   ال ددلاء ا ددللع  ددل 

ل إلددددد وت   دددددواء مُلنددددد   ددددد   الن دددددللع ااا  نحدددددا فرسدددددعس مل فندددددس مل ااخمدددددلأس م
  عل س...      الووا    س:

 ال اا  الموضو 
 المن    المن   إلعا
 المسلأل  المولاء

 لقدددل ظودددن  ددد ا الخ دددنعو أردددا يدددل النلًدددل خُنجمدددلست م  خددد  صددداب خا فدددس 
فللبقدد  الول دد  فددس الق ددع  ددواء مُددل  بمددنا  مل ب وانددل  مل ت2خ دخرددل  عددلالا الحعددلة

ع   مو  فلأا   م ل عل   فس الق ع    نلبعع الكمل أد  أاًدلا  ُ ئل  مل ًوة  لًا
  دد ا الخ ددنعو ال  ونددس إًل ددع بددل فلصدد   ت3خالمد ددعلا بوضددول بددللبوض اا ددن

 دد   الووا دد   دد  ب ددا الوظععددع  الددل ا  إنمددل نعددل م  المد ددعع الخددس  قدد  أر وددل 
العو  ّبقدا  وعدأة لخحعد  لنمدلط  در س م  إ عدل س فودس فدس  ودنء ا دخابللول لعود  

ودد  آ ددن   مدد ا ّ ددبا المد ددعع الوابددلة فددلأا    وضددوأل  فددس  ددلا  ددس ّقددول بع
مخ م   مع أاهو  عنضول العو  م   عموأع األفول  الخس ّضدقر   ت4خالًو  نعسا

بأناهوددل المد ددعلا الووا دد  فددس الق ددع   دد   نددل كلندد  اللاا ددع الوصددتعع األصددرا 
مدل   د   وقعدلا  نوععل  لخعكعد  أنلصدن القدال أل  المودلي ن الثل خدع ًدل ال ّخعدو ناه

                                                           
 .98-4/90صفا: رسائل إخوان ال)1(
 .024. قال الراوي/ 63-60، واأللسنية والنقد األدبي/ 25ينظر: في الخطاب السردي/ )2(
 .97-96النص الروائي/ )3(
 .53ينظر: تقنيات السرد الروائي/ )4(
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 النمواع المحر .
ّخ ددددل   نلهعددددع خالدددد اا  الموضددددو ت فددددس الحمل ددددل ال ددددوفعع ال اّعددددع أرددددا نحددددو 
 د و  يخمثد  فدس م  ال دوفس كدله  لدا ّعن دع  لصدع  نعدننة لدع  بمقدل ا مخ 
ُدددال آ ددن إناا  كنووددل  ددل لددت  مددلاس م   وددل ش الخعن ددع ااّوددل.  دد   نددل ي ددنز 

عن خددا الدلصددع أل د  خالدد اات فددس ُد ددعع خال ددوف ست ااّددا؛ ف اّددا  ددس المنكدد  ّ 
  س المل ل  الن ل   المح .

 الموضدددو  الودددلل الدددا  خندددل س  الدددلاالا الوردددا الخدددس يبغدددس الوصدددو  إل ودددل 
 االّحدددلن  ودددل أددد   نجدددو  ونفدددع ادددوا ن األُدددعلء  ا دددوز الكدددو .  مبعل دددع الدردددو 

 ددس فددس الغللدد    القددلاة. يخددد  لددا فددس  دد   المونفددع   ددله  خّسددلأل ت أرددا ال رددون
بدددع  اصدددقنل  مُددددل  خ ولاضددد  ت   ودددن  ددد   دددا  الحدددواا منودددت  ددد  ن    ّن
دددا  أرددددا م دددلس الدددد  يخحدددل أل دددد  خالمسددددلأل  قدددلء  ددددل ًا و  الّا ال دددوفس  جخمددددًو
بدددع.   المودددلاءت فودددو   ددد رع ا بدددلا الددد اا أددد   نجدددو  ردددو  ودددلاء منندددا  ّن

لق ددددال ّ  وددددن ُد ددددعع خالمن دددد ت فددددس مُثددددن  دددد    ئددددع   وجددددع   جمثددددن فددددس ا
ال ددوفس  بوددا ُدددال  سددخقر  م بددلا ال دددوفس البقدد    نعددل  دد   ال ددل نة فدددس 
الق دددال اال دددخنالأس م ضددددل  ّخعمدددا  دددد   الموضدددوأع فدددس كددددو  خالناهدددست لرن جددددل 
 ن دددا  ا دددخقا عل  ينقددد  صدددعع ال دددوفس بودددل  ملّدددا  دددت  مدددو   ن دددا  إلدددا الندددلس 

دل   مددو  ال دوفس نعسددا لدعقال ا جدل   جحددل وت ب دنع  الرددا ّودللا بددا بودل  ملّددا. ً 
 ددو المن دد  ف  رددر  ددل  صدد  إلعددا  دد   ونفددع ّودد اا أرددا النددلس م ددبل ول  المن دد  

 إل وت  ت النلس كلفع.
فس الق ال الموضوأس ّكو  خال اات  خممرع فس   ئدع  لااعدع  دس  حدوا 
األفودددل    للودددل  كدددأ   مدددو  ب واندددل  م   عموأدددع ب واندددلا  م  زدددنج    يرخاعدددل  م  

و  لدقددددددن يوددددددلن بعددددددلّوت  ن مو ددددددع  اددددددون ت  سدددددد با  ددددددؤ ن  ددددددلن   ... يخونضدددددد
د   دع نخوت   خ وضوأست  لااس زنج  كللع جنة الخس  لن م نول الغن لء ال ي  زًن
   نا ددد  الحمدددعت  نفلأدددا أددد  الح واندددلا بودددل م   دددلن اانسدددل  م نودددل   اون دددل. 

ا فددس  مبعلنددل   مددو  الموضددو  فكددنة م  اأخقددلن م   دد     مددو  الكعددع المقل رددع لردد ا
اّسددددل  العودددد  الدددد اّس  دددد  المععددددلا الموضددددوأس خم ددددا   نيدددد   فكددددن...ت كق ددددع 
كددو  النبرددع م  االنخقددل   ددس الو دد رع لكمددل الواًددع  ال وددونخ  المعو ددس  ددثا . ّ 
    ال اا  الموضو   فس القلل  فس  د   الق دال  مدو  أل د  خالد اات  دو ااّدا 

 وخقددل    المن دد  إلدد وت  ددت  دد  خالمن دد ت فوددو اللاللددع الوب ددلة أرددا صددل  نأددوا    
حدددلن ُد ددعع خالمسدددلأل  الموددلاءت فدددس  ّ اددا لودددت  دد   الن دددعحع األ ايعددع  ّ 
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 لهعع الموخقل ااّا   العو  ال خ  عسل  نل الد خ يخحدلن  د  الواودع الن نجدع. أردا 
 م لس الخقل و     اا مل   العو .

وث فدددس الق ددددال اال ددددخنالأس ّكددددو  ُد ددددعع الناهددددس  ددددس المن دددد   المبودددد
ال ددددخقا  مبددددوا  ال ددددوفس المخددددوفا  م  الددددن   الخن ؤجددددع  م ددددل الدددد اا ف وددددل فوددددس 
ُد عع البق  ال وفس ااّا فس صناأول  د  ماد  الوصدو  إلدا المقردو  الكمدل  
 جبقددا الموضددو  ناهمددل   ددو بددل ن الخعن ددع العسددعحع الخددس ّبقددا مُ ددن ناهمددل   دد  كدد  

زننا  ندددا ُدددن ل  ازننا أقمدددل . الددد  اا المعن دددع  الخدددس ّمدددبا بدددللبحن الددد خ كرمدددل ا
خالمن ددد  إلعدددات ُددددال  خرودددل لددد ا  الثقدددع فدددس ااّدددا أردددا صدددحع   هبدددا  جمدددو  
قوا دددل  صدددلًول   دددوة الدددنع  فدددس ز دددل ل ّ  خالمسدددلألت فدددس الددد  ًدددوة الخعن دددع ااّودددل ً 
دددلاة بللسددوء  الضدددول البمددنخ المع دددو  أرعددا امعددد   خالموددلاءت  مدددو  الددنع  األ م

    إلا   خغل .الدرو. ف خحلا ل امعول  لع
م  نوددل اددل ال  أل رعددل   -ّو عددل  لإل عددلز  الخوضددعا– دد   دد ا الخمدددعال  ممدد  

ّخضا فعا األن اا  المد علا بحس  ّ نعو خُنجمدلست السلا دس.  قبقدل  أردا 
 األنملط الق  عع الثا ع لرقال ال وفس   أرا النحو ااّس:

 
 العوامل

 األنماط
المرسل  المرسل الموضوع الذات

 إليه
 المعارض لمساعدا

الق دددددددددددددددددددددددددددددددال 
 ال اّس

نول دددددددددددددددددددددددددددددددددع  ال وفس
القنجدددددددددددددددددددددددو 

 ال وفس

ُددددددددددددددال 
 حددل ا م  
  دددددددددددددددددله  

  سخقر 

المنجدددددددددددددل   
  ددددددددددددددددددددددددلهن 

 الدرو

اف دددددددددددو م  
 ًوة الم لم 
= 

اف ددددددددددددددددددو م  
 ددددددددددددددددددددددددددددقوة 
الدددددددددددددددددددددددددددنع  

  المووة
الق دددددددددددددددددددددددددددددددال 

 الموضوأس
ب دددددددوا  م  
 ليندددددددددع م  

 مُدل 

إ بدددلا يعمددددع 
فرسددددددددددددتعع م  

 م ايعع

 بوددددددددددددددوث 
 ددددددددلهن م  
ب ددددددددددددددددددوا  
 إلا بمعت

 ددددل  بمددددعت  
الحدددددددددددددددد  م  
بممدددددددددددددددددددددددددددع 
بللغددددددددددددددددددددددددددددددع 

 لرنلس

 األ مل  ًوة الحعع

الق دددددددددددددددددددددددددددددددال 
 اال خنالأس

صدددددددددددددددددددددددددددددحع  ال وفس
الم دددددددددددددددددددددددددددددددلم 

  القنجقع

 الناهس 
 
 
 
 

بممدددددددددددددددددددددددددددع 
 ح دددددددددددددددددددد  
أر وددددددددددددددددددددددددددددل 
الناهدددددددددددددددددددددددددددس 
 ج رغودددددددددددددددددددددل 

 لرنلس

صددددددددددددددددددددل  
االأخقددددددددددددلن 
بلل  دددددددددددددددددددددل 
عالعددددددددددددو ع 

 الخقمل

القددددددددددددددددددددددددددددددددددوة 
البمدددددددددددددددددددددنجع 

  المووة
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 العوامل
 األنماط

المرسل  المرسل الموضوع الذات
 إليه

 المعارض لمساعدا

 
= 

 (4جدول رقم )
 أنماط القصة الصوفية والعوامل الستة

 : أا ع خ=ت ناللع ّلا   أاهقس     أل ر    خضلني . اب ع
إ   ح ددددرع  ددددل  ممدددد  م   دددددنع بددددا البلبددددا  دددد  فحددددال أمدددد  المد ددددعع 
الحملهعدددع فدددس القدددال ال دددوفس بلأخبدددلا  نعلّودددل الك دددن   ال دددغن  البسدددعقع   ددددس 
الخوك ددل أرددا م معددع ن ا المد ددعع العلأرددع فددس الق ددع ال ددوفعع ُددأنول ُددأ  منددوا  

 نلء أرا  ولي ن  نقو السنن  نمدو الق دع الد خ  قدنا م  ال فود  القال األ ن   
خأُددل م معدددع ن ا البقددد  ال ددوفس فدددس بمل لّدددا  ألهددل إلدددا م  ّعن دددع   ددا فلأددد   ّ 
الخ دددو  ّعن دددع ااّعدددع  مدددن ف ودددل ال دددوفس بمنابددد  ّدددلأا بللمقل دددلا م  األبدددوا  

خعنن    أللت النل وا. خ لفا    أللت المركوا ّ   فخخ عا ا با ّ 
ل ا صلا ال وفس مص  ل اّدا  نودت إندا م د  الخ دو  أد   مدل دا  مًقلبدا  
عدددوا أندددل ل.  ددد   ندددل ا خرعددد   لكددد  لدددع  بللضدددن اة م   حددد  أندددل النققدددع الخدددس ً 
مًدددل جروت   ن بدددلّوت بدددو  الحردددو    االّحدددلن    بدددلة الوادددون   الحددد  االودددس... 

م وددن بددأُثن  دد  الدد . أل  الخ ددو  لعسدد  فكددنة  ابددلة  دد   نجقددع فددس الخعك ددن ّخ
   ئع     رع.

م ددل أدد  ّقددل و  عددنناا المددنوي المخبدد  فددس المبحددا  دد   وقعددلا المد ددعع 
ال وفعع فس الحمل لا  ف   البلبثع  لاا فعا أرا  فو  نولع الن جع فس الع د  
السل و  فس ّغر د  خالدنالت أردا القلأدلة  لكدو  البحدا يخول د   د   نعد  بمدلهس 

عرع لّددا القل رددع لرخأ جدد   األ ددن الدد خ اورددا نسددعي ااّددا   ددل  بمناو خددا العكنجددع ّ 
   ئخا   فكن    نينا.   ول ّمدعال اال خا  يخت فدخا آفدل  اللاللدع لخ عدل  م دبلل 

 ان جلح النمواع أ   ولي ن المنوي.
 الددد خ اّضدددا  ددد   دددا   دددل  ددد و  إ   عدددنناا الوعمددد  الق دددس  ّدددخت ّألععودددل 

د ددعلا  لنوجددع م  ًر رددع الخددأ  ن لدد ل  أرددا نحددو  دد  س  خوافددو ال ّن دد  فعددا فددس ُ
ُلن  الق ع ال وفعع فس  نل ل المد دعع ّمدخم  أردا ا خد ا  ك  دن فدس األبدلاث 
 أددنء الموددت  نددا  المددؤ ن  المخورددو بحددلنث  ددبقا م   وعددأ لحددلث ًل دد . ا ددخخب  
ال  ا خد ا  فدس أدلن المد دعلا الممثردع. األ دن الد خ يدلأو إلدا الخ دنجا بمثلفدع 
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ناصعا ألا  الوصو  إلا زل ع القو     نخوا الحممع.ال نلء الق    س ّ 
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 الفصل الثالث
 

 آليات السرد القصصي
 
 

 المبح  األول النظام الزمني 
 ز   الحمل ع  ز   السنن-0
 الخّن  -2
لهععع-3  القناءة الًو
 القناءة الن عع-4

 المبح  الثاني  تقنية اإليقاع الحكااي
 الحنكلا ال  نعع:-م

 .الح  0
عع الوصتعع2  .الًو
 .الممول الحوااخ 3
 .المعم 4

 الخواّن-ل
 المبح  الثال   صيغة السرد القصصي

 المسلفع-0
 المن وا-2
 ّولن ع ال عر-4
  ظلهل السلان -4
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 توطئة

 
 

 حل ا الومد  فدس  د ا الع د   ّن د  أردا اابل دع بللك نعدلا الخدس اُدخغ  
بودددل م  ادددن  ّحليدددل  موندددلا ال ندددلء أر ودددل ن دددلل الق دددع فدددس  وضدددو  الخ دددو   

مدددددعال م ل ددددعلا المثددددل  الوظددددلهعس فددددس الق ددددع  فمحددددوا الع ددددر    السددددننخ  ّ 
الملض    كل  خ لهععت األاكل  السننخ؛ المموندلا  الوظدلهل  المد دعع. لعسدخقن 
 ندل المقدلل  نددل أندل خُعتعدعت اُددخغل   د   األاكددل  فدس ن دلل الق ددع أردا اأخبددلا م  

ّن  بدددل   نقاعدددل  ّدضددد  لدددا آلعدددع السدددنن ف ودددل   أل دددبلل فنعدددع ّ  يعدددع لرق دددع نحدددوا  ّ 
ا خابللعع  حلث  را  فس   ا الن دلل النحدوخ الق  دس فعقدلل  دل  د  بقدا الخدأ  ن 
م  الوم   م  ب    دل  عد  م  يد كن م  الومد ...   مد ا.  د   خالكعتعدعت يخسدنت 

حدددال آلعدددلا الن ددن ف ودددل  البحددا فدددس ّم وناّوددل إلدددا  دددقا الددنال   دددو  بحددا ف
السددنن فددس الق ددع  الخددس ّنكدد  الن ددن أرددا ناا ددع الواًددلا القلهمددع  دد   أنلصددن 
المخ  الحملهس   بلاّا الوظلهتعع بغعع كمل م دلل   السدنن  منمل دا  صدعغا الخدس 
ّمددخغ   وددل فددس إاددناء  ضددمو  الحمل ددع. ا ددخنلنا  إلددا باعقددع كددو  الحمل ددع  صددر  

مفوددل    ظددلهل لوددل صددعغع  ددنن  لصددع  إلددا  سددخق رول   ددس خمبددلاثت خ ن جددعت مخ
د  إلدا  ّدخرل    اا خ إلا آ ن فضا  أ  ا خا  الن ا ع  د  اا    ابدل   د  ً 
آ ن  فس ظن  إلا ز ن .     النس عع ّعو  لرحمل ع     مخ صدنل كلند . ااا 
  وصعع  له ة لول     لهن األصنل  األ ن . ب دا ّمثرد  فدس ااا ال دوفس  

ماانت إزالء ددل فددس الق ددع  أر وددل ّنكدد ا اوددون  فددس ّواعددا المؤلددل امرددع اكددله  خ
وظعو المد عع لدل ع ّر  األ لا . خلب  األبلاث ّ   العمرع ّ 

    ندل نعدل منعسدنل م دلل باعقدع م  المؤلدل  زل لّدا  م لافدا  دس األ دلس فدس 
ّواعددا الونلصددن الرسددلنعع فددس الددنال. فددللمؤلعو   ددت خالدد ي   قددنا   م   سددألو  م  

ل فددددس منعسددددوت   م  األفكددددلا  الواًددددلا  ددددس م ددددلس بددددلالا إّبددددل   ع ددددحو  أمدددد
اااددناء  الخ ددنعو   ددل مُدد وول  لددع  الخناُ دد  النحوجددع  ددس م ددلس الدد   لودد ا ال 
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 ممددد  لرخقسدددعملا الموخدددلنة لرعمددد  م  ّمدددلنل  و دددله  ّ دددنعو لرن دددو   وصدددعول 
ددددله  فددددس  ددددعل  الخعلأدددد  االّ ددددللست  ددددس  .   مددددل م  م ددددلا  المؤلددددل الق رعددددعت1خً 

المواولا األ لس لرمدنوي الخدأ جرس فدس النقدل  لد ا نسد ن  ندل أردا  فدو  دل انخوعخدا 
نوددي الن ددللع فددس ف ددولول السددللعع  م  ن ددلم بللوعمدد   ننخوددس بلللاللددع  الخأ جدد   لكددس 
و  فس ال اّعع   وء الخأ ج   لدس الن دو  إاا  دل فقدلنل أدلة  نحخلط     ول خ الًو

ددل رع   أمعقددع    وضددو عع. لودد ا اددلء خالمددؤ مل ت الخددس ينبغددس م  ّكدد و   ا ددوع ُ 
 وضدو   دد ا الع دد  برقددع  نقاعددع  ممرددع لرممونددلا الخددس  دد و الحددليا أر وددل فددس 

 الع ر   السلبق  . ال خ ان  ّقسعما  نوععل  إلا المبلبا النهعسع الم  نع:
األ   ّندددل   الن دددلل ال  ندددس فدددس الحمل دددع ال دددوفعع   ادددن  فعدددا الع ددد   ددد   

ز ددد  الحمل دددعت   خز ددد  السدددننت   م معدددع خالخّن ددد ت فدددس ناا دددع الواًدددع  عودددو س خ
القلهمددددع  العللعددددع  دددد   ز دددد  الحمل ددددع  ز دددد  الددددنال. بدق وددددل اال ددددخنال  الددددلا رس 
ل بدددلاث   ددد   اال خمدددنا   السدددنن الابدددو  دددت الثدددلنس يخنكددد  أردددا ناا دددع ّقنعدددع 

وال  ول   ل  وخنضول  د  اا قل  الحملهس     ا  ّخب  ّلاالا ّّن   األبلاث ّ 
  اصع م  ا خنابع م  ًق  م  بواا  مولخ..

 ت المبحا الثللا فس صعغع السنن فس الق ع ال دوفعع  الخدس ّ ودن الحمل دع 
المن جددع فددس ُددم  ً ددع مخ كمددل صددعلا الم نددا الحمددلهس  كعتعددع ّقل مددا لمخنددا 
الحمدددددلهس بموندددددا القنجقدددددع الخدددددس ّحدددددو  الد دددددن السدددددننخ إلدددددا ً دددددع   ددددد   دددددا  

رحلا المسلفع  المن وا  منمل ا.     ا   ن بلا  ندل ي النقدل السدننخ    ق
  دلصددددع ال نددددلهس العننسددددس ا ددددناا ا ن دددد   فددددس  قددددلل الحمل ددددع   الوددددونة إل وددددل  

  ن نجع السنن     اوع الن ن إلا الخ ئ ن.

                                                           
 .400ينظر: النص والخطاب واإلجراء: روبرت دي بوجراند، تر: تمام حسان/ )1(
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 المبحث األول
 النظام الزمني

 
 

 زمن الحكاية وزمن السرد:-0

نعدددع الن دددلل ال  ندددس فدددس الق دددع م  الن ا دددع م  ّقدددل  وضدددوأع البحدددا فدددس ّق
األندددوا  السدددنن ع األ دددن   أردددا النددد   ددد  األ معدددع ّمددددال  ددد   الودددل أوا ددد  
 خولنة ّوقس بمعمرول   لهال الومد  ااّدا   نخعدا م ضدل   دت أاًدع اال ند    ودل  

 بللمخرقس   سخو  إنااُا  ا خابللا.
 نن الحمل ع الخس  صدر  فوس ّكمل أ  اكلء القل  م  السلان فس خإنااةت 

أر ودددل ا بدددل   -بسدددنن  الددددل  لودددل–إلعدددا بمدددمرول الخعنجدددلخ ز دددن العندددس  فعضدددعس 
ّن  وددل المنققددس ّبوددل   امللعددع فنعددع ّأ  نجددع  دد   ددا  الخنوجدد  فددس  بددلاا الق ددع ّ 
لخسرس  مبلا ول فس الواً .     نل  ثر  م ت  عدننة فدس بحدا ّقنعدع الن دلل ال  ندس 

 الخملي      ز ن   فس الق ع  مل:فس الق ع  س  ملا 
 ز   الحمل ع-
 ز   السنن-

 األ دددن  ندددل لدددع  بعليدددل؛ فكددد  ناا دددع ّونضددد  لنقدددل الق دددع م  الحمل دددع م  
الن ا ع ال  ل م   مو  لول بضوا فس  ونفع بل ن  د ا الخمدلي   د   الد  ن    الد خ 

   الد  ن   أن   د  ممرع ال    فس الق ع. األ ن ال خ  قدون إلدا إ ضدلح العدن   د
المددد كواج   فددد    الحمل دددع  نققدددس اجلضدددس  سددد ن فعدددا الددد    أردددا  فدددو الخّن ددد  
د   ابدل    دنع  المدسء  المعقلّس ل بلاث  فكمل ال  مو  البق  فس  ملن   فس ً 
دد   ابددل إال فددس فنعددع السددنن الن اهددس  ال  ممدد  م   سددنن أددلنا   دد  األبددلاث فددس ً 

 اًودس كدلل    فدس العمردع النحوجدع: فأند  الحليا.  ز   الحمل ع  و ز   ّدلاجدس 
فددس الخنك دد  النحددوخ ال  عددوز لدد  م  ّقددو : آّعدد  م دد   م  ائخدد  زددلا   م ضددل  فددس 
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ز ددد  الحمل دددع ال  عدددوز القعددد  أردددا الحدددل ن ال  نعدددع المنقاعدددع ل ُدددعلء فدددللقا  ال 
  حلث إال بول م  ّكو  اابقع ال  اع...   م ا.

 عخدنء ابخنا دا لخسرسد  الد    المعقدلّس  م ل ز د  السدنن م  ز د  الق دع  فدا
الدد خ اددنا فعددا مبددلاث الحمل ددع  بمونددا منددا يخعددل ز أرددا خنحددوت الدد    الخددلاجدس 
بأ ددلل    خوددلنة كل ددخبل  األبددلاث المسددخق رعع م  ا ددخنال   ددل  ضددا أنددل  نجددو 
الوأس م  الن جل... الد  فود ا كردا لود  فندس    نعدع األبدلاث الحملهعدع  لود ا الرود  

  امللعع  فنعع لوال ل لمل ّملي ا م لل   الق ل   الن اه     السدلاني  بمد  م لا
دا لمعدنناا الحمل دع بخدا ّدؤنخ  دلفول  مُمللوت  فعا  مم  اكلء السلان  بس  إناّا

 الخأ  نخ اال  للس العمللس.
أرددا اأخبددلا الدد  انقرقدد  ا جددع ال نددله    إلددا ًضددعع الدد    فددس الق ددع   دد  

الددد  ن   لمددل لودددل  ددد  م دددن أرددا العدددلبال النقدددلخ فدددس ّدددأ  ن باعقددع اال دددخا   ددد   
أنلصن الخملي   الخم  د   د  ًدل  إلدا آ دن   د  ا اهدس إلدا آ دن. بد    سدننا  
بمل ع  ابلة:  الحو م  الل اأس العنعع الخس  عل ل السلان فس ضدن اة كسدن الخخدلب  

بددلاث الق عودس ل بددلاث  ال ّخوددلاء  دد  م لنددع الكلّد  م  المؤلددل فددس أددنء األ
ودد  فددس  اًو خوددل  فوددو  و ددل ّمددم   الحددلث الحمددلهس بقنجقددع الفخددع   ث ددنة   ُمددل ً 

  أل  الخّن ددد  المنققدددس ل بدددلاث  ضدددعس  ت1خّبودددا ا دددخعلبع امللعدددع أندددل  خرق ودددل
لبدددع بسددد    اًو خودددل المدددليلة   الخددد    ألخ ام ددد  ال يدددخت إال  أر ودددل ا بدددل   ددد  الّن

دددد    درقوددددل امعوددددل  أن ددددن ب  قددددلا  ركددددع الخد دددد   اان ددددلم  ا ح ا لمخلبوددددع  الخًن
  ردرع الخّن   المنققس لعنجل  األبلاث.

 بدد     دد  الخحر دد  الخقنددس ألنمددلط السددنن فددس الق ددع فددس ّكددوج  كرددس  ضدد  
مصددو    حدددلناا ن ل ودددل السدددننخ الددد خ اّبوخدددا الق دددع فدددس إادددناء  ضدددمونول فدددس 

لة لثا ع   دل ن  قلل لسلنس  و    لا ّأ  ن. أرا   ا ّّن   ض   علهعت  وب
بددد   ُدددن  بللبحدددا فدددس المودددلنس المخودددلنة لكرمدددع  ت2خ دددنن ع ّودددنء لودددل خا ن ددد ت

خً ددعت فددس الرغددلا األ ا عددع  كددس  سددخدرال  نوددل  ددل  مدد ن إلددا خالددنالت بمعوو ددا 
 :ت3خالمل    اللً و فكلن  الم ل ن ّر 

   س المضمو  السننخ مخ المللو . الحمل ع -
                                                           

 .73السردي/  ، بنية النص423نظرية البنائية/ )1(
 .298ينظر: بالغة الخطاب وعلم النص/ )2(
 .299نفسه/ )3(
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 اللا .  س النال السننخ مخ  الق ع -
قردددو أردددا الومرعدددع المنخعدددع ااّودددل   أردددا  عموأدددع المواًدددل  القالم -  ّ

 المخد رع المنخعع لرنال السننخ.
  نوددل ا دددخدرال  م  أمرعدددع الخحر ددد    وضدددوأول يخنكددد  فدددس فحدددال الواًدددع 
 ناا دخول  د   الحمل دع  الق ددع     نودل   د   أمرعدع القددال   أردا م دلس الد  نأددل 

ا ً رددا خّددون ا  ت بدد   اًخددنح ناا ددع الق ددع أرددا خا ن دد ت إلددا ّوددلي   ددل اًخنبدد
إلددا المسددخوجلا ااّعددع:  ت1خ فددو المسددخوجلا ااّعددع  ددس: الدد     الم وددن  ال ددعغع

الددد      جمددد ن إلدددا ناا دددع الواًدددع  ددد   الق دددع  الحمل دددع  ال دددعر  مخ الكعتعدددلا 
  األُمل  السنن ع.  ت ال وا  جونس بدا القنجقدع الخدس يخدل    ودل كد   د  المن د 

  المخرقس فس أمرعع السنن
  م ن إلا أاًع الق ع بللحمل ع  مخ م  ال     ال عر  

  م ن إلا الواًع     القال  الحمل ع  الق ع.    م ل ال وا 
 أرا  فو الخحليل ال خ بلن  ً ا  لكرمع خً عت.

 دد   نددل كلندد  ناا ددع ال نعددع ال  نعددع لرددنال السددننخ ّخمنكدد  أرددا  سددخوج  : 
المحمدددس   ز ددد  السدددنن ااّدددا  مخ ز ددد  المدددللو   ز ددد  الدددلا     ددد   ز ددد  المدددسء 

ّن ددد   انحدددنا  أددد  الخّن ددد  بحسددد   قخضدددعلا أمرعدددع القدددال  الددد  ن    ّدددلا   ّ 
 م لا  المؤلل م  السلان   ل  سخغن   نواا    بعلة البق  ال  أ    د   سدلبع 

دد   الدد خ الددنال امرخدد   م  مُثددن.  أرددا ز دد  السددنن يخحددلن ز دد  الددنال    ددو الًو
ا فس ًناءة النال    جوخمل م ل دل  أردا ز نعدع الدنال ألندا الد    المخعسدل ت2خنسخغًن

فددس الددنال  م ددل الدد    الحمددلهس فوددو ز دد  فللدد   دد  ال  ددلل  ز دد   خد دد   قدد  فددس 
دل  أول  السدلان فدس صدحخا م  نًخدا م  أدل ول. م دل ز د  الدنال م  السدنن فودو  عسم

ناُ  د  لغوجدع ّحمد   دلال    و ندع. لسلنس فس النال  نصو  فس كرملا  امد  ّ 
 ب دددا  دددل م مددد  فحدددال  سدددخوجلا ز ددد  الدددنال الثا دددع  ددد : الخّن ددد   اال دددخمناا 

 - الخكناا م م  م  نقل أرا ال نعع ال  نعع لرق ع   الخس  د  ن نودل خ قخد ت الدنال
 . ت3خ-أرا بل ّو  ن ا ن  

                                                           
 .311نفسه/ )1(
 .310-311، وبالغة الخطاب وعلم النص/ 45ينظر: خطاب الحكاية/)2(
 .310، وبالغة الخطاب/ 23وينظر: عودة إلى خطاب الحكاية/ )3(
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ةت  دد   نددل ّعددسء م معددع البحددا فددس ال نعددع ال  نعددع لرق ددع ألنوددل  عرددا خبعددل
ددلا  األز نددع فددس  دخرددل األا ا   الوقددو   الددنال  ن مو ددع ّددأ  ن  فددس  دخرددل األً 

  االنخملءاا.
فددس الق ددع ال دددوفعع  فودد  ز نددس   بضدددوا لودد   العللعددع المومدددع  دد   ز ددد  
الحمل دددع  ز ددد  السدددنن.  ال منأدددس ّعدددو  الق دددع ال دددوفعع فدددس  ددد ا العلنددد  ال ندددلهس 

لا ال نعددع ال  نعددع فددس السددنن     لددت ّ رددر الموددت  إنمددل لقددل ّمثردد  ف وددل  عمدد   سددخوج
ردددد   وازنددددع ضدددد     فركدددد   أ ددددن   ّقنعددددع الن ا ددددع الحليثددددع  م  الق ددددع الحليثددددع ّ 
 ن افوددا   م لافددا  م ددلل با   قلفخددا    وقعلّددا الخددس إ  اّعقدد  فددس  ددعلًول اانسددلنس 

الخعك دن إ   -بحدل –الولل فا ّخعو فس ّع  اّول المخولنة المخبلينع.  ال  ونس  د ا 
العرسددعس فددس  وضددوأع ال  ددل   م  ّعسددلاّا فددس الن ددو  الحملهعددع لرمخ ددوفع م  
أنددل  دد   ددنن أددنوت  لددت  مدد  اا بضددوا  أنل ددع  دد  لددلنوت   دد  إ  ال ددوفس أرددا 

فعمددددل يخورددددو األ ددددن  خعن خددددا  ت1خ اددددا الد ددددو    مخردددد  إبسل ددددل  أللعددددل  بددددلل   
س  خوزأددل   دد   ك نددونخ  : ال ددوفعع  لصددع  فوددو فددس باعقددع األ ددن  ح ددا  دد   النددل

ُ نونع  لن ع  حسو ع منسدعع ّمدلاس  دل  مدلاس الندلس  د  بولودل لل مو دع م دبلل 
الحعددلة.  ك نونددع م ددن  ز ددن  حسو ددع ا بعددع ّعددوس أددوالت ال ّنا ددل إال  ددس بودد   
القردد  ال بددللو   البلصددنة.   نددل اددو ن أنددلء المخ ددوفع   مددمرخا  دد   عليرعددا؛ إنددا 

مل ددل   جععمددول كأنوددل  واددونة   نمددل النددلس ّعددل الدد   حددض  عددعش  خعن ددع  و وددل ّ
  نافع م    ت م   بللغع  انحنا .

    نل كل  المخ و   ح ا فدس ز ند  : ز د   دل   عخدوح ينعدخا فعدا أردا 
 ددل  ضددا  اا   ااّددس   ز دد  أددلل  غرددو  حددلن بمواً دد  السددن    األُددون  األ ددلل 

  السلألا  الر    النولا.

 الترتيب:-2

األُعلء  األبلاث  دض  لقوان   ال    المعقدلّس: الملضدس  الحلضدن    نقو
م  ّسدددنن أردددا  فدددو  - ددد   نحدددا اللاا دددع ال  نعدددع–ااّدددس. فوددد   عخدددنء بللق دددع 

ّّن  ودل ال  ندس الق عوددس؟ اوابدل  أردا الدد    عد  الخأُ دل أرددا باعقدع م  الق ددع ال 

                                                           
وما بعدها وينظر: المعرفة  -044ي/ ينظر: الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم /حسام األلوس)1(

، أ يرفض الصوفي االعتراف بقسمة الزمان إلى ماٍض، حاضر، ومستقبل، يقول جالل 254الصوفية/ 
 .2/84الدين الرومي )الماضي والحاضر حجاب يمنع الواصلين من مشاهدة الحق، ينظر: مثنوي، 
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مدن خ لرحمل دع األصد   اون لول    ن   صوّاول المن جع المسن نة.   ا المدم  ال
ال ننخ ددن م   منحنددل صددواة   ددو األصدد  أدد  الحمل ددع األصدد . فخردد  بددل   ثللعددع 

 قدول  -أردا ّو  دن ا ن د –نموااعع ال  اون باعاعل  لول ف    الحمل ع ز   كلال 
 قلل ال    الحاعقس  أل  د ا الد    الكدلال  دو  د   خقربدلا الرعبدع السدنن ع الخدس 

 .ت1خخناضعل   كل  لرق ع م  ّكو  فنل  ُرمل كل  ال    ف ول اف
     اددل  فدد   الق ددع ّ ددبا  ددا يعمددع فنعددع م  ّأ  نجددع.  ال يخدرددو الدد  البوددل 
النسدد س اال خعدددلاخ الددد خ يؤ ددد  األأمدددل  الق  ددعع لرموازندددع  المقلاندددع. فمددد  اودددع 
دددا  م دددن    ممدددل  ددد ا خالدددا ّّن ددد ت فدددس الق دددع أددد  م معدددع ن ا الدددنا خ فدددس إناّا

وا وول بمل  ددلل زل دلا القدال  كدأ   قدول الدنا خ  دد خُسدن ز د   ألبلاث الق ع  ّ
دل  مدنا الدنا خ  ً ع  م   مسن بلضن   ا القال  لععخحا أرا ز د   دلء  لدا  ً 
 دد   الرعبددع  فعمسددن ز دد  الق ددع مُثددن  دد   ددنة...  جددلا    دد   األز نددع كددس  حقددو 

 مدددل  عوددد   ددد       ت2خزل دددلا فنعدددع  نودددل الخمدددوجو   الخمل ددد    اايودددلل بدددللحاعقست
الومرعع  عسواة السد   م دلل الدنا خ فودو  سدخدلل ّقنعدلا  لصدع ّكدو   قنودع لرقدلائ 
دد  لوددل فددس  بدد    عودد  المد ددعع الخددس ّعددعش بلضددنا   ددل ّخدد كن بلن ددل   م  م ددنا  ً 

ل.  الملضس م  ّضم   مبلاث ّلاجدعع ّوان لخل عت باعقع م  ُولنة أرا  ًو
 :ت3خ    نل  ي نز  سخوجل     الخّن  

و  ّلاجدعل . له     و ّّن   األبلاث كمل ً   الخّن   األ  :  سخو  الًو
دددله  الخدددس  أ دددا الدددنا خ مخ الًو الخّن ددد  الثدددلنس:  سدددخو  القدددو :   دددو الددد خ يّن
 صر  إلا القلائ     ا   اوع ن دن الدنا خ  الددا   د   الخدّن     ًدلهت  ألندا 

ّخحو  إلدا ّسدع   ّدلاجدس بنفدس فس بللع زربع المسخو  األ   أرا الق ع ف نول 
ددله    دد ا لددع   كددل القددل  م  الددنا خ فقدد  إنمددل زليخددا ّسددع    ددل يددؤ ن  جع ددل  لرًو
 جمخ     اا  ل ماننل ّق دس  سدخوجس الخّن د  فدس الق دع ال دوفعع  ّرعدأ إلدا ًدناءة 
ددددلهوس   سددددخوا ل القددددولس لعسددددخ    لنددددل العددددن   دددد    ً ددددع صددددوفعع فددددس  سددددخوا ل الًو

مل ال خ  مث  صواة الق دع الحاعاعدع.   ثللندل فدس الد  ً دع إ دناهعت المسخوج    ميو
 .ت4خالدوا  ال وفس  الن نانس

                                                           
 )الزمان والصيغة(. 81ليف: أوسبنسكي/ ، وشعرية التأ23. وينظر: بناء الزمن/ 46خطاب الحكاية/ )1(
 .75تقنيات السرد الروائي/ )2(
 .76-75ينظر نفسه/ )3(
 .066-065الرسالة القشيرية/ )4(
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 القراءة الوقائعية-3

ُل  إ ناهعت الدوا  فس  عن فرقس ن دنانعل  اصدقحبا فدس ابرخدا   بد   م د  
الخودد   العددو   نومددل  أ دد ا  ماان الن ددنانس ا خبددلا المسددرت فددس ا ددخعلبع الرددا ّوددللا 

المسددرت إاا  ددأ  الرددا  ول ددل   فسددأ  الرددا الدددوا  فددأن   الرددا ّوددللا أر ومددل  لددلأوة
 ول دددل    دددت بودددل  دددلة بدددلنا الددددوا  لعمدددخح  الن دددنانس  جسدددأ  ا دددا الوقدددلء فدددو   
الن دددنانس  م قددد  بمملندددع  ددد ا ال دددوفس  صدددحع  وخقدددل   فدددأن   الردددا ّودددللا  ول دددل  

دددله  فدددس  ددد   ال ق دددع ّمددد ن إلدددا  ظدددلهل ضدددول  دددل منددد   فدددس المدددنة األ لدددا  فللًو
وأوددل الق عوددس  جممدد  إ علز ددل أرددا النحددو   ددنن ع  و نددع فعمددل كلندد  أرددا  فددو ً 

 ااّس:
 ال وفس  الن نانس اصقحبل فس  عن.-0
 ا خبلا الن نانس ل حع  وخقل ال وفس المسرت.-2
 ّحقو اال خبلا  ا خعلل الرا للألء المسرت.-3
 م رت الن نانس.-4
 .المسرت  دخ ن الن نانس-5
 يخحقو اال خبلا  فعأّس الوقلء  ضلأعل .-6
  دل  المسرت  جلا را الم .-7
  أّس الح  بمونفخا ب  ال الن نانس.-8

 القراءة النصية: -4

ددله  لعحقددو م ددلافل   الددنا خ فددس  دد   الق ددع يرعددأ إلددا زب بددع  واًدد  بوددض الًو
ًدددل : ّمدددوجاعع  ث دددنة. كدددل   سدددخدلل الوصدددل لرخأُ دددل خبمدددس أددد  إ دددناهعت الددددوا  

ن ر  البلن ع  نة فنمي  ن دنانعل  أردا   دقا زندلا فسدألنس ال دحبعت فعبدلاة خأردا 
  ددقا زنددلات  صددل  ضدد  لددع  اأخبل ددل  فسددو   ددأّس ن ا  فددس نول ددع الق ددع.  ددت 
 عسددا  عددلال   دد  األ ددلل  دخ لوددل فددس كرمخدد   خفممدد نل  ددبوع م ددلل فقددل  لددس  ددل اا دد  

وندل  فقرد  إلودس ال ّعضدحنس  د   د ا الحنتعع   لا  دل أندل   د  االنبسدلط فقدل ا
الكدلفن...ت فعودد  الددنا خ صدعغع الحددواا الممددولخ  ددس ّمث د    ددو األصدد  ل ددواة 
ددواء  ا دد   كددوز  الواًوددع ااّوددل بدد   ّدل دد  اال نددل . خفنميدد   بقددل  أرعددا   دد  ُ 
ت  دددبوع اغبدددع فدددس اوددد   دددن نل   مددد نل  دددبوع م دددللت  أدددونة إلدددا الدددًن  دددلء فأُرندددل ُ 

ردد   ددل اا دد  الن ددلا   ددلا  ددل أنددل  فقددل  اال خبددلا لربقردد    خكلفئددل  خ ددت بددلناا ً 
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انخو  الخو دع إلعد ت   ندل  حدلث خًقد ت فوندل ند    الق دو  سدم  الدنا خ أد  اكدن 
مخ ان فو     الن نانس أرا     الموع ة ل نائول إلا نول ع الق ع. خفلّكدأ أردا 

ل  غ دنا  أ ل   نأل ف اا بقبق   أر ول مضول   ل كل  أرا األ   ً  فخح دنا ّ 
حقدو اال خبدلا خفدللا أردس فردت ماد  فقدل :   م    م  آُ ت  نل أونة إلا الحدواا ّ 
دد و فدد نس مبمددن  بمددلّا   مبددل مل منددس مُددول م  ال إلددا إال الرددا  مُددول م   حمددلا   ُه
ا ددو  الرددا  بدد م ال نددلا   األ ددن  منددس ًردد  الروددت إ  كددل  لودد ا الو ددل  قددن أنددل  

ّا بسدددد   اكددددن الوصددددل  ن ا ال نددددلا فددددس الق ددددع   ددددت فددددلفخا أرددددس  ودددد ا...ت فددددأ
ما.  ا خنال  بلث ً   ً     ا الحواا من  إلا ب نة ال وفس ُ 

الخقنعددلا المسددخدل ع فددس  دد   الق ددع ّنوأدد   دد   الحددواا  الوصددل  ا ددخبل  
األبددلاث  الموازنددع ال  نعددع  دد   فخددنة ا خبددلا المسددرت  فخددنة ا خبددلا الن ددنانس    ددس 

ت  ددددد  ا  جدددددع  لصدددددع لودددددل نالالّودددددل اللينعدددددع 7دعدددددا لمدددددل لرودددددلنخ دددددبوع م دددددلل   ال  
 ت م  41 األ دددقواجع  النعسدددعع فدددس الدددنع  البمدددنجع لمدخردددل مانل دددوت ُدددأ  أدددلن خ

ت م  ز ن ددل  كمددل ا ددخدلل الددنا خ ّقنعددع اال خدد ا   القعدد ... بغعددع الخنك دد  أرددا 71خ
له  الممولة.  األبلاث النهعسعع  ا خ ا  الًو

الكنا عت الخس ّ ودن أردا ُدم  ّو  دن فندس  نخدلع من دس     الق ع    نم  خ
ًدل  رعدوا نوأدل  من عدل   -المخ دوفع-   لو   و    حمدس ن   م   حرد     دس  د ل  

 م ددرو ل  اليددلا  فددس الخدددناث األن ددس  حخددلع إلددا ناا دددع  قولددع ألنوددت أددللعوا  أ دددلة 
س اانسدل  اانسل    اون  أرا األاء أ   نجو خالكنا عت فس لغع ا  جع ّوت  ن

 .ت1خامعول  
فددس الق دددال الموضدددوأس نرحدددظ م  ّقنعدددع السدددنن فدددس ّّن ددد  األبدددلاث ّكدددو  
دددله  الخدددس ال  مأردددا أل  المعدددل  الخد  ردددس ف ودددل م  ددد    بنجدددع الدددنا خ فدددس إنااة الًو
ّمددخنط  اًوددل  فورعددل    عععددل  الدد خ إ  ً ددنا فددس  ددنن مبلا ددا ّكددو  ز ددن م دد   فددس 

ّس ًنج     نم  السد نة ال اّعدع الخدس  مدو  ف ودل السنن أل  السنن فس الق ال ال ا
 ددلب  خالخسددع رععت  ددو األ ددرول الموددعم  فددس السددنن. لدد ا نعددل فددس ً ددع خال وددونخ 
 المعو ست الخس بررنل  ثللول الوظلهعس فس الع   السل و  ا دخدلال ّقنعدلا  دنن ع 

  خولنة يخت     الول الكمل أ  م ا  ك     المخ لب   .
مل ف ول  س ّقنعع ا خبل  األبلاث ب    ون  كد   نومدل مصدو   مُثن  ل اأخ

                                                           
 .90-91ينظر: الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم /)1(
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  هبا؛ فلل وونخ  وخقل  واون إلا فس السملء  قر   نا الد دن لنعسدا  ال  عكدن فدس 
 دد   للعددا  دد   حدد  لددا نل  دللعددا   ددل لددا  ال ين ددن مبددلا  م  ين ددا م   وددل   م  

 لرندددلس  جمدددن  يدددنبت م   مدددعو  م دددل المعو دددس فم هبدددا  وخقدددل بحددد  الد دددن لردددنع  
السدددوء لغ دددن  ألصدددحلبا م   دللتعدددا     الردددا أدددلن  بمدددعت    دددن  عدددلزخ بلابسدددل  

.   ا الخمدعال ألصو  كا المد      إنمدل ت1خإبسلنل   جملفأ المس ئ   أرا ا لهخوت
ددله  فددس  ددخت  دد   الًو ددله  آّعددع  ددخث   صددحع الدد   ّ   ددو ا ددخبل   مددون بددأ   مددع ً 

لسددعن خالنددأخت  ظععددع  ددنن ع م ددلس هعمندد  أرددا  ددعن     ددبق  ااُددلاة إلددا م  ا
ددددله   رددددر نااددددع  الق ددددال بأنمل ددددا الثا ددددع.  دددد ا فضددددا  أدددد  م  الخّن دددد  فددددس الًو
ا المخحلن ددل  فددس  المقلبقددع  ددثا  فددس ّقنعددع الممددول م  الحددواا  فددلل    الدد خ  سددخغًن

ا الحواا  و ااّا ال    العورس  قل ل  بللكرملا  العم .  واء مُدل   ضدمو  الحدوا
باعاعددل  مل  خددد ا . م ددل فددس الق ددال اال ددخنالأس  دد  ا     نل ددلا  فدد   الرعبددع 
ال  نعع ّكدو  فدس م ادا ّقوا دل  أل  الن جدل م ل دل   دس فود  ال ز ندس نا د  الد    

 مخ  س  ن ع الن ح    إ لا ال  نعع إلا  قرو الا ز نعع  الا بل ن.
 ددوفعع يخددلاع بحسدد  أرددا  دد ا األ ددلس فدد   الخّن دد  السددننخ فددس الق ددع ال

بوددل الحمل ددع أدد  الخسددع رعع  الواًععددع  فخقددوا ال نعددع ال  نعددع فددس الق ددع ال ددوفعع 
 دت الد اّس  الد خ  - ت الموضدوأس– مو  فس المّنبع األ لا الق ال اال خنالأس 

وق دددلا  فدددس ًضدددعع الددد    ألندددا فددد  مًدددنل إلدددا الخسدددع   الددد اّس   دددو مًرودددل ّقدددواا  ّ 
الدعددل  م ددلل الددنا خ  كددل  الدد  انأددا إلددا ّقنعددع مأرددا  لرخعن ددع.  كرمددل اّسدد   عددل 

نوأل .   مُثن ّوق لا  ّ 
 ددددو فددددس ز دددد   -فددددس  ددددلة ا جددددل –فعددددس المنل ددددلا  الددددن   م   مددددو  الناهددددس 

الحلضددن  م ددل ا جددل  فوددس ضددم  ز دد  المسددخق  .   ددو لددع  المسددخق   القنجدد   دد  
الن جل  دنن ل  يخندل   البو ل ال خ     إلا يول الاعل ع  الحسلل.     نل كل    لم 

بددل  الددنا خ ً دد  انخقددل  الددا  أددس إلددا المسددخق    ف  ددلم الددنا خ  وصددل بللددا خً دد  
له  فس الن جدل النلّعدع  الن جلت ّمو لا  لخأ ج  نالالا الن جل بعو   ض   وعمنلا الًو
خلددولاه بددل  الناهددس لنعسددا  م   دد  يددن  ا ددنج   أدد  بللددع نعسددعع م  ظددن  أسدد ن  لوو

.   ا األ رول فس نقل ال نعع الق  دعع ًنجد   د   عودول خا دخبل  ت2خاا     نل ل
                                                           

 .0/318رسائل إخوان الصفا )1(
أنها إسقاط ال واعي  -حليليةفي إحدى طروحاته الت -علم النفس الحديث، يرى في تفسير األحالم)2(

لحاجات الوعي، بمعنى أن تجربة الرؤيا المنامية هي استحضار متنوع لخبرات الوعي ولهذا تختلف 
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األبلاثت. فوو يو د  القدلائ نعسدعل  ال دخابل  بدلث م   اًودع  دل   وقعد   علّعحودل 
فس ا خوا  الن ا ع  كمل  حلث  د  صدوا لدد خبدليا الدنع ت لنعسدول  د  ال دوفس 

خ دوفع كبدلا ّوفدل ت أ  صحع   هبا   نجقخا فخأّعا ااالبدلا ا   أردا لسدل   
الرددا ّوددللا   ددس فددس الغللدد  إالبددلا إ عل عددع ّددل  أرددا خصددحعت القنجقددع ال ددوفعع 

نز دد  االأخددلا  ف وددل  فددس  ددرو   ناهقوددل    فددس الددبوض اا ددن  دد  المنل ددلا ت1خّ 
ّ دددددل  ف ودددددل ال دددددعلزع العنعدددددع ارعدددددع فدددددس ّّن ددددد  األبدددددلاث كمدددددل نعدددددل ل فدددددس ا جدددددل 

إا اُددددخمر  أرددددا  -وددددل فددددس الع دددد  السددددل والخددددس  ددددبق  ااُددددلاة إل  -خالددددو نانست
 اُخغل  ز نس ّّن  س الء أرا المحل ا ااّعع:

.صدددوا الدددنا خ  دددو ُد دددعع  وضدددو عع خ ؤلدددلت ينقددد  أددد  ااهدددس الن جدددل  0
 ف  نا بلضن ًنج  إلا ز   المن خ لا    يخقل و ال  نل .

.ا ددخوا   موددل لددلالالا الن جددل  وصددل بددل  الناهددس خ لقددل فكددن الدددلنل ل رددع 2
ددلة بقددل  أرعددا    قددس  ددو  ل رخددا   صددو  كخلبددا إلعددا فددس  ددوء ام ددا فعددا  ُ 
ددلا الو لعددع...  ا خندد  أرعددا النددول ألادد  الدد    خوعبددل   دد   قلل خددا لددا بلألّ 

 .ت2خ  ج     الر    ت زر خا أ نا بول ال  فنم  فس  ل ين  النلهت..ت
ع لمدل ا خ .    إلا العد ء األُ دن  المودت  د  الن جدل   دو ا ا دع ا دخنال ع3

فس المنلل  لك   رسل  الناهس ال خ مصبا اا  الناهدسع الدنا خ يخحدلث  رغدع 
اا .. خفدنادد   دد  ً ددنخ م مددت الددلاأس إلددا م   رغدد  إلددا ماء المحمددن 
ددل العمنددس الوددن ...ت  دد   دد   النققددع ي ددلم خز دد  آ ددنت ز  ددس اددن  فددس   ً

سدخق رعع خيدول الا  أس  لأع نول الناهدس  أد  خز د ت  دو زل دع األز دل  الم
الاعل ددعت   دد    نك جددع العكددنة ال  نعددع فددس الددن    المنل ددلا   قددلا  ددل يوفددو 
عددد  بدددللنال إلدددا المسدددخو   الدددنا خ فدددس ّوظعدددو أنلصدددن ل بمدددم   قنددد  يّن

ت صددعحع 43العندس   كدد ل   ددو بددل  الددو نانس فددس  دد   الن جددل فورددا  ددل  خ
دددله  الن جدددل فخنققددد  ال دددرع  ددد   الناهدددس  الدددنا خ  الددد      الحلضدددن ّعدددنخ ً 
  لح ع النول  لعسنن مبلاث المسخق   كمل   وا ل الا  أس.

  ّددخت بعودد  صددعلزع لغوجددع  خقنددع - ددل ً دد  الن جددل–.الوددونة إلددا الدد    األ   4
                                                                                                                                   

رؤى الناس وأحالمهم بحسب انتماءاتهم وأفكارهم وأعمارهم ومستوياتهم االجتماعية/ ينظر: اإلنسان 
 ورموزه: يونج وآخرون، ورواية األصول وأصول الرواية.

 .075ينظر: الرسالة القشيرية، باب الرؤى والمنامات/ )1(
 .23منامات الوهراني/)2(
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ّخضدددم  انخقدددلال   وفقدددل  إلدددا أدددللت الدددوأس: خف  نمدددل نحددد  فدددس م  ددد   دددعش 
 و  فقرندل:  م نل     اا نومع أ عمع ًل مً ر   زأقلا  خخللعع  مصحل نل يون 

ددلا أرددا المددل      الءنددل   ددل لكددت؟ ًددللوا أرددس أرعددا السددال ًددل م دد  القًن
 ددنأل  الد ددد  ف وددل  حمدددل  دد  الحنتعدددع يددد ما... فرمددل انخودددا  نددل صدددلح  ندددل 
وددد  أردددا  صدددعحع أ عمدددع  لهردددع  م ناخندددس  ددد  امعددد   دددل كنددد  فعدددا فًو

 .ت1خ نجنخ فلنخ و     نو س  لهعل    أواا ...ت
سددنجوع الخددس بددل   ف وددل الوددونة إلددا ز دد  الددوأس ّمدد  بمعددنن  دد   االنخقللددع ال

 غددلناة الدد    األ   فددس الددا  أددس خالحرددتت  اسددلّول امرددع بسددعقع خم ناخنددس  دد  
ود  أردا  دنجنخ...ت فعدس امردع  مثعدع م مد  ف ودل الدخدرال  امع   ل كن  فعا  ً 

    ز    الوونة إلا ال    الق عوس ال خ  و م ضل  ز ن ز   القناءة.
لء أرا  ل  د و   ممد  م   قدل البلبدا أردا باعقدع م  أن دن خالخّن د ت  ن

فددس  نعددع الق ددع ز نعددل   ددو  حددض  نافددع  إاا  ددل ماجددل بددا ّخبدد  الحددلث م  الواًوددع 
لودل  -أردا الدوا  –الحملهعع ّع  ا    خسع رعع  قننع نلًرع لرواً  كمل  دو؛ فللق دع 

خلهعوددل الخأ  نجددع  لددع   حمو ددل   قخضددعلّول القناهعددع الخددس  سدد ن الددنا خ أرددا  فددو ن
له  الحملهعع الخس ّؤنخ نقرول بنفعل   إلدا  -أرا أسن  د   المومدع– نق  بنفعع الًو

  ااع القنح    لاهعع الخعك ن أنل الد  ّ دبا كأنودل ً دع  واودع ل  عدل  الد ي  
د ددعلّول   جعددل     عددل   اغبددع فددس ّق ددس الخعلصدد   الليعقددع ألبددلاث الق ددع ُ 

دله  المسدخناوع صوو ع فس اال لخعلا إلا الحدلث م  الدن    د   الواًد   الحردت م  الًو
 م  المسخناوع الخس  قخض ول ف  القال األن س المؤ ن.

فس فقنة  لبقع ّت الن       خنحو العمرعت   خنحو الق دعت  األ دن الد خ من  
 إلا ّقدوا ك  دن لحدو نقدل الق دع الحليثدع  فعدس  د   المسدألع ال  نعدع لرقدال  م ضدل  

  ون األ ن النحوخ فدس ّقنعدع الق دع  ا ايخودل  فردو م د نل أردا  د    المثدل  األ دن 
.  ددو ك  ددن ت2خال ازددس الدد خ  حل ددا  خالخقددل ت  الخددأ  نت فددس ّنك دد  العمرددع النحوجددع

المدددبا  ددد   نعدددع خاال دددخنال ت   خاال دددخبل ت  اال خمدددنا  فدددس القدددال  ددد  النلبعدددع 
 نقاعددددددددع الوضدددددددد  األ لددددددددس  لقال  قل   ال  نعع فللول  الخسع رس السلاع أنل ا

ألاكددددل  العمردددددع. ً ددددد  م  ّرحقودددددل م دددددلل   الخقدددددل ت  الخدددددأ  ن  الحددددد    ااضدددددملا 
                                                           

 .61الوهراني/ )1(
 ، وينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل/ 054ينظر البالغة واألسلوبية: محمد عبد المطلب/ )2(
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فضدددددا  أددددد  اال دددددخنال  – الخونجدددددو  الخنك دددددن  ز ن دددددل. فنعدددددل فدددددس ّقنعدددددع القدددددال 
ُدد ئل  يددلأا بلالصددقاح النحددوخ بحدد    ددل  سددخغنس أنددا  دد  الكددال  - اال ددخبل 

ل    فضو  الكال ال  حخلع إلعدا فدس إفودلل السدل   المدنان افولل السل  . م   ل  و
    الكال.

دله  الثلنوجدع لمدل  سدخغنس أندا  فنعل فس الق دع  ندل  الكث دن  د  المواًدل  الًو
السل    جسأ  إاا  ل بللر القل  فدس ّع د   الحدليا ف ودل.   د ا كث دن فدس الق دع 

ندددا  ودددل  م اًدددس المواودددع لودددل   دددل  كمدددل  دددو بدددل  الق دددع ال دددوفعع الخدددس ّو
     س  و   م  فرسعس ألل.

فعددددس بمل ددددع أدددد  خإ ددددناهعت الدددددوا ت ال ددددوفس  إ  ااددددا  ضددددنجنا  يددددلنو  دددد  
دال املأع    النلس يخلا لو  اا لا القنآنعع فس  سعل الن س خ ت  فخقلل إلد وت ً 

لوددت بمليخددا خاأرمددوا منددا كددل  لددس صدد عع   عددل   كندد  م ددنع إلددا الباعدد  ابخقدد   
دو   د  إصدبوا  فخو مد  مندا  فدنا  يو ل   امي  ُلبل  أرعا ًمدعال كخدل   نوردا  ًن

ّلهدا فق دلّا م در   و دا  فقردد  لدا اند    دل أرعد  فقددل :  دن فدس بعدظ الردا. فقردد  
الثلنعددددع  الثللثددددع فقددددل : ال  ددددل  ًردددد : ال  ددددل فأُددددلا ب صددددبوا  دددد  بو ددددل إلددددا أ نددددس 

 .ت1خفسققخل...ت
ااّعددع ّقددل نلدد ا  أرددا م  ن ل عددع فأندد  ّعددل  إ  لعددوء الددنا خ إلددا الخقنعددلا 

الخّن دد  فددس الن ددلل ال  نددس فددس الق ددع ز ددن  واددونة  دد  إ  أددلل  اون ددل  ددو فددس 
 صللا ف  القال:

.ًال بمل ع النا  الضنجن لرعملأع كدل  خا دخنالأل ت لمدل بدلث فدس  اًودع 0
  لبقع.

.خاكدددن ًمدددعال الكخدددل ت  النوددد    الخدددو ت بدددأ  الناددد  ّلهدددا كرودددل ّدددل  أردددا 2
 ت األبددلاث لخكددوج  ّ ددوا أدد  المددلل من  إلددا بددل ث فودد  كددل  خا ددخبل

المحع  لا  و العكنة الخس ا خ و ف ول النا خ األبلاث لعمو  ّ دواا   ل ئدل  
 أ  النا .

. ب    ل  عوت  د  السدعل  بخدا ال بلادع لرخكدناا فدس  بدلاة خفقرد  الثلنعدع 3
اث  دددناا   الثللثدددعت مخ إ  الواًودددع ّكدددنا ف ودددل ًدددو  خانددد    دددل أرعددد ت  ددد

فوددوء أنوددل الددنا خ ا خ ددلاا    ددد خالثلنعددع  الثللثددعت ّأ عسددل  أرددا الدد   فدد   
                                                           

 .065الرسالة القشيرية/ )1(
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فنعددع القددال األن ددس  ال  ددل لوددل إ  ّخوددلاء  دد  ًددلنو  الخّن دد  المنققددس  
 فللخولاء  وا يؤنخ فلهلّ  :

:  ردددو نسددد عع القدددنح الق  دددس لرحمل دددلا   ددد ل  يخدردددو الخمدددلي  األولىىى 
ني  لحمل دددع  ابددددلة   ددد    نعدددع م ددددرو عع  الخم ددد   ددد   الددددن اة المخودددل

   اغعع.
الثلنعع: ااخ ال ّ    القلائ م  المن خ لا  كس  بس  ّراعا لردنال بعود  

كثعو الوبلاا الرغوجع لخؤنخ  ونا  ك  نا .  ّقنعلا النال ااّا ّ 
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 المبحث الثاني
 تقنية اإليقاع الحكائي

 
 

أردددا صدددو ل ال دددوا  الخنك ددد   إاا كدددل  اا قدددل    دددقرحل  نقدددل ل  ّدددن  آ دددلا 
 األألاجض  القلفعع فدس المدون  فد   اا قدل  فدس فد  الق دع لدا ُدأ  آ دن. يخعسدل 
فدس ّقنعدع بملهعددع  د وصدع م  امردع م ددلل   إاناهعدع  خودلنة ًددل ّخعسدل كرودل فددس 
النال م  بوض  نول  ّدردو إ حدلء أندل المدن خ لدا خالقدلائت إ   مدع  دنأع  دنن ع 

ّخودددلاء  ددد   ز ددد  الحمل دددع  ز ددد  الق دددع.  ددد   السدددنأع ًدددل ّخنل ددد  م  ّدخردددل   
ددع  ددس فددس االصددقاح النقددلخ أنددل ا ن دد  ّددلأا  ددد خالمددلةت  الخددس ّونددس  ت1خالمخعلّ 

دو    د   دلة الق دع الخدس ّدن خ  ول الحلث الحمدلهس فدس الًو يعلس الملة الخس  سخغًن
ددع  نسدد عع بسدد   إ  القددنماء  دخرعددو  فددس ردد   سددألع  خعلّ   ددناهقوت  ّردد  الحمل ددع. ّ 

األناهعددع فددس القددناءة م  الن ا ددع  ودد ا ال  ممدد  يعددلس  ددنأع ز نعددع  اضددحع المقددليع  
الخدس كلند  فدس بللدع الخّن د  ت2خفضا  أ  فقلا  نااع ال دعن م  النققدع المناععدع

ّ ا نددل   دد   المخخللعددع الحملهعددع  المخخللعددع السددنن ع   ددل أددلا فددس بللددع خالممددولت الخددس 
   ُد علا الحمل ع فع ودل الد    المو دن أندا بمرمدلا الحدواا ّ وا نلًرع بوااا   

  و ااّا ال    المسخغن  فس الواًوع الحملهعع  الخس  عع   الكال ف ول البقل .
 الحددو  إ  افخددناء يعددلس السددنأع السددنن ع  دد   الحمل ددع  الق ددع لددا افخددناء 

ع لحدلث يخو ا ّق عقا ألنا فس بلاع إلا يعل لا  دخ نجدع لحسدلل المدلة الم سدخغًن
 و       نجقع ً ا بللكرملا   ل  األ ن فس بللع الخمث د  المسدنبس بد   يدخت 
د   ال  ل  الواً  فعا الحلث خأد   نجدو الدل موا  المابد ت  ا خحضلا الممل  ّ 

                                                           
 .010خطاب الحكاية/ )1(
، يقرب الزمن الصوفي من زمن )الديمومة( الذي ترتبط 099في نظرية الرواية/ ، وينظر: 010نفسه/ )2(

داللته بالتجربة الشعورية، وليس حركة الكواكب، وهو زمن نفسي يتقاطع فيه الحاضر والماضي 
 .02/ 2والمستقبل في اللحظة العابرة ذاتها. ينظر: النقد البنيوي والنص الروائي/ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 201 - 

 الحدددلث  سدددن نا  أردددا لسددددل  المد دددعلا الحعدددع أرددددا  مدددبع المسدددنح  فللحددددلث 
م  المن جددع فدد   يعل ددول  خودد ا فكددل  إ   سددل خ القددو  ز نعددل . م ددل الق ددع المقددن ءة 

ا خق ا النلًل ال نلهس  عموأع ّقنعلا ّوم   نعننة م   عخموع  فدس ّحق دو إ قدل  
بملهس أ   نجو السنن      ا  ا خثملا اا ملندلا السدنن ع ااا البودل ال  ندس 
الددد خ  عودددد   ددد  القددددال م دددرول ًنجبددددل   ددد  خالخمث دددد ت  الممدددل لة لكددددس يخقددددنل م  

ز دد  القددال  دد  ز دد  الخرقددس  ف ددواة خالممددولت بددوااا   دد   المد ددعلا لددا يخددلا   
عدددع م  الحددد    ااامدددل  كرودددل  بودددل ز ندددس  خقدددل و  ددد  ز ددد  الحمل دددع   ناللدددع الًو
عددل  م  ّو دد  م  اندعددلء إ قل عددع السددنن ّحاعقددل  ألزددناء  ددن اّا   ددله  ّقنعددع ُّؤ

فدددس ّددو س العلنددد   خوددلنة يوددل  إل ودددل السددلان.  كووددلنل فدددس الع ددو  السددلبقلا  
الددلاللس م  ااُددلاخ الدد خ يبوددا أرددا ّواعددا مخ  دد   مونددلا السددنن م  ّقنعلّددا م  

  ظلهعا.
فسددعمو  لودد ا المبحددا أنل ددع  د وصددع بللعلندد  الددلاللس الدد خ يبوددا أرددا 

بعضدد   ناو خددا –الخقردد   دد   إ قلأددلا ز نعددع لرسددنن  ال  ددعمل إ  القددال ال ددوفس 
–فع فس الن ن إلا ًضدل ل الوادون  الدلي   اانسدل  اللينعع  العكنجع   نجقع المخ و 

بعودد  ا جخدددا الدلصدددع ت1خ القددل  ال دددوفس  ونددس بقضدددعع الددد    بمددم   د دددو 
  المدخرعع.

ّخددأّا صددوو ع البحددا فددس  لهعددع خالمددلةت فددس ز دد  الق ددع   دد  ّودد ا  ضدد  
يعلس  حلن  نً و     المقق  الحملهس  المقق  السننخ  األ ن الد خ  مدو  م سدن 

 وصدعول  ت2خلمسنح  فد  الخمث د .  ندلء أردا الد  صد ن إلدا القدو   دد خالخواًخعدعتفس ا
 نجقدددع م  كعتعدددع  قدددلس  ودددل  بدددلا السدددنأع مخ الواًدددع  ددد   يعدددلس ز ندددس  يعدددلس 
 ملنس  فخحلن  نأع الحمل ع بللواًدع  د   خ دلة الحمل دعت  قل دع بللسدلألا  األ دلل 

ماددع  بللسددقوا  ال ددعحلا   المددووا  السددن      دد   خ ددو  الددنال الق  ددست ال
                                                           

 .025فية وتطورها: عرفان عبد الحميد/ ينظر نشأة الفلسفة الصو )1(
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 .  أردا الدنزت  دد  صدوو ع الدد  أل  القضدعع فدس بلاددع إلدا  اعددلس  لرسدنأع  ددل  
إال م  االأخملن أرا  عوول الخواًخعع  عمنا البحا فس ز نعع الق ع بولا  ًنجبدل   د  

 الواً  الحملهس.
ددل  دد  الدد      وددن ضددمنل  فددس األبددوا   المقل ددلا  فددس ّعن ددع الخ ددو   ًو

دل ال وفعع   وبل  الومو االوس  ااُنا ... كرول لودل  ًو   ّسلل  ا بس  فنلء ّ 
قددس اابسددلس  الحددلث فددو   ضددمنس  دد  الدد     ددو المددووا  ددد خالددا ز دد ت بدد   يّن
الحددواا  الملن ددع  دد  نعدد    مددل    حددلناا ال  ددل  المعقددلّس   ددبا ال ددوفس إزاء 

 و .إبسلس ال ز نس  ق  فس نققع ال عن  كأنا  ح ا فس  نك  الك
 سألع ال    ال وفس ّبقا    القضل ل المومع  القنجعع  امد   د  الم دلنا 

 أنا  أرا  وضوأع ال    ال وفس.
ن آلس  ادع   دلة الق دع   دلة الحمل دع   ققد   فضا  أ  م  النكو  إلا  ُؤ
القنجددو م ددلل خًددناء الددنالت لكددس ّدخرددل ا ددخعلبلّوت  جمددو  النلًددل  ابددلا   دد   ددؤالء 

خًددددناءةت ً ددددع  مخو ددددع ب ددددوا  سددددمو  ّ دددد   إ  إ قددددل  خالقددددناءةت  القددددنماء  فخعن ددددع
  دض  لممنون  :

األ  : إ ملنعددددع القددددلائ   قددددلاا فومددددا لرددددنال. خأمددددنا    قلفددددع  ًو عددددع    ددددوال  
 نعسععت.

 الثلنس:   وصعع النال ااّا.
 ال  مم  الد أت م  ا دخدلال ّقنعدلا اا قدل  الحمدلهس   دس  مدل  قد  فدس ً دل 

ا خ م  المؤلددل  إ   مددع ن اأددس  م ددلافل  ّعودد  النكددو  إلددا  ثدد   سدد و  دد  لددل  الددن 
 دد   الخقنعددلا ضددن اجل  لخحق ددو ّردد  الغل ددلا  الددلالالا لودد ا  ددعمو  بحثنددل الددلاللس 
 الغلهس  خ ا ندل   د  الحدليا أد  الحنكدلا األا د  األ دلس فدس يعدلس المدلة ال  نعدع 

   س:

 :ت1خأ.الحركات الزمنية وتقسم إل  أربء
 .الح  .0
عع الوصتعع.2  .الًو
 .الممول الحوااخ.3
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 .المعم .4
الحنكدددلا الدددثاث األ لدددا ّمثددد  أنلصدددن  ل خدددع  م ل دددعع فدددس  نعدددع الددد    فدددس 
الق ددع  م ددل خالممددولت الحددوااخ فوددو   ددع  ًددل يخدردد  الحنكددلا األ ل ددعع  جقدد  فددس 
ضددمنول. فددس بدد    مددو  خالمعمدد ت الدد خ  مددم  بنكددع  خغ ددنة ّومدد  بمن نددع ك  ددنة 

   المخضم      الممول  الح  .بللمعل
 لدددع  ا دددخبلًل  لنخدددلهي  ددد ا المبحدددا  إنمدددل  دددلءا  م كدددل م  الخعدددل ا بلضدددن فدددس 

 ابخمللعع  اون الحنكلا األا   امعول  فس الق ع ال وفعع  الس   إ :
 إ  خالنالت  ل و أرا خالخن  ن  العحالت  لع  الوم .-0
  إلدددا أعدددو الددددل ن إ  ا ددخدلال  ددد   الحنكدددلا ًدددل  دضددد  بددأُثن األبعدددل-2

 بلالا السلان  زل لّا. لو ي  الس      مال إ   عل  بنجدع الخحدن  أردا ماضدعع 
 دد ا المبحددا ينبغددس م  ّكددو   عخوبددع  ااا  ددلب   صددعس  ي خوددل ًددلا المسددخقل  

ل المولي ن المسبمقع م  للسو الن و .  أ  ّوسم
 .الحركة األولى: الحذف0أ.

خنات مبعلندل   دد خالقعد ت وندا بدا الحنكدع ال  نعدع الخدس  مخعدس  ودل الدنا خ    جت1خّ 
ب  بلانل إ   نواا ًل  دنا م  ُدوواا   د  أمدن ُد دعلّا  د  ن   م   د دن أد  
دددله   وجددد  خ دددنواا م   ّعلصددد   األبدددلاث فدددس السدددن  . فدددلل    أردددا  سدددخو  الًو
مُددون...ت م ددل الدد    أرددا  سددخو  القددو  فوددو صددعن.  جم دد  خا ن دد ت  دد   نددوأ   

خبدد    صدددنجحعت يدد كن ف ودددل الدددنا خ إ  ًددلاا   ددد  السددن    دددن أردددا  دد  الحددد    
األبلاث    ن   ّع   .   خب    ضمنععت   س الخس ال   دنح  ودل فدس الدنال 
  نمدددل  سدددخل  أر ودددل القدددلائ  ددد   دددا   غدددنة فدددس الخسرسددد  ال  ندددس م  انحدددا  فدددس 

 .ت2خا خمنااجع السنن ع
 ندل  ُدبا ُد و  فدس  -ن ععالون س  نا  المخنات إلا الو -فس القال ال وفس

ا ددخدلال ّقنعددع الحدد   م  القعدد  أرددا األبددلاث فونددل اددنن الق ددال ال ددوفعع فعمددل 
  ّ دد   إ   دد   الخقنعددع  خددوفنة بمددم   رحددوا. ت3خّعسددن لربلبثددع  دد    ددل  صددوفعع

                                                           
 .80. وينظر أسلوبية الرواية: حميد لحمداني/ 82ينظر: تقنيات السرد الروائي/ )1(
 .009-007خطاب الحكاية/ )2(
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 دنأّس إلددا اكددن نالالا  دد ا الخددوافن  المدد و  بوددل أددنء بوددض  دد  النمددلاع أرددا 
يخكددنا اكددن  ددلة ز نعددع خالممددس  ددبوع  ت1خنانستالدد   فعددس ً ددع خالدددوا   الن دد

م ددللت  دد  ن   إأددال أدد  األبددلاث الخددس ّضددمنخول  دد   األ ددلل السددبوع  ال  ددعمل م  
الموضددو  أدد  كنا ددع   ددول الرددا ّوددللا ا ددناهعت الدددوا   الن ددنانس بوددل إ ددا ا 

 بأ  ين   لوت  ول ل   ف نا   سل اوأوت  أقموت ل ول  ابل.
ول العودد  خالحددلثت ال ّخنل دد   دد  القددو  فللواضددا  نددل إ  ال مددلة الخددس ا ددخغًن

ف ول؛ فد خالممس  دبوع م دللت  داث كرمدلا أردا  دقا الدنال ال ّخنل د   د   مدقع 
بد    دأ  الحدلع العن دل م   ت2خالعو  ااّا   ك ل  الحل  فس ً ع خالعن دل  الحدلعت

كد   وضد    وقعا ُ ئل   حي با فأأقل  نا مل  فسو  الردا ّودللا لدا بعدع فودو فدس
 عل مصحلبل  يخكرعو  بللقودلل   يواهدا   دل ابخدلع إلدا صدن  الدلا ت م دلا    دت امردع 
يددد كن ل الدددنا خ أردددا لسدددل  الناددد  خفرمدددل بععددد   أدددلا إلدددا بغدددلان ن رددد  أردددا 

ع لرحددددي بققو ددددا الكث ددددنة المووددددونة   لّددددا  -العن ددددل...ت ف ددددن  إ  المددددلة المسددددخغًن
  الردددا الحدددنال إلدددا بغدددلان  كددد   ددد ا المورو دددع  فضدددا  أددد   نجدددو الودددونة  ددد    ددد

خدل  لدع  بللعسد ن    ددا بلادع إلدا ّع د      للددع ُدنح... فد اا  دل ّعسددن   سدخلأس ً 
م ن الحي فس ًردع فمدل ُدأ  الودونة  كعدو أدلن  علندل ...؟ كد   د   الخسدل الا  قدل 

  ت3خأر ودل المددن خ لدا  ال  عددل لودل اوابددل  ُدلفعل   فددس ً دع خالدددوا   السدب   البقددعت
ددددل ناللددددع الق ددددع أرددددا نددددلّي الحدددد كدددد  أرددددا  نعددددع ز نعددددع لحددددل    ّخًو لث ف وددددل  ّن

فدددس الر ردددع األ لدددا ي  ددد  الددددوا   صدددلببا فدددس ال نجدددع  -بممخومدددل: الحدددلث األ  
فععل    بول  فعدل  صلب  الدوا   ج ول إلا ُعنة  ال  أّعا النول  خلّدل   فدس 

ًل دا. م دل الر ردع الثلنعدع  ب   الدوا      نلهمل   لنهل   السب   مدما  د  ام دا إلدا
فبددلا اال نددل  فددس  سددعل فددس ًنجددع مزأعدد  فعددا خالدددوا ت بقددع  بن خددا النددول أنددل 
ال  ا خعسن ال ليو أ  األ ن أ  ابخمل  الدوا  خل  دلت  ان ألادا  صدعلبا 
 دد  خبقددعت فعع بددا إنددا الر رددع فددس بددل   دد  نعسددا  فددس ز ددن بللددا البلابددع فكددل   دد  

أددد  اخ الندددو  الم دددنخ فدددس  ت4خونا  خ دددولخ ُددد نازختالردددا.  فدددس ً دددع ين جودددل ُددد
 سددألع الخواضدد  بدد   ًددلل أرعددا م دد    ددن يناونددا م  يددلأو الرددا م  يندد   المقددن 
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ألنا  قنل فا ينن الرا كا ا. خبول  دن ا  دلة  د  الد     دمو  مخ خالدنا خت إ  
اا النددو  ّواددا ّرقددلء خ ددلي ت  لددت ّددنقضل  ددلة  وجرددع بخددا  ددد  السددملء م ضددا 

ي  أمددنج  يو ددل   اددلء الد ددن...ت  بدد    ددم  ندد    المقددن أددلن ا  النددو  إلددا بمددل
ددئ  أدد   دد   اب رددا ًددل : خ ددمو  إ  الددنز   ضدد و أرددا النمدد     ددن   بدد    ه
 الل ال  الق ن بمل  ق   د  آ دلل فود  األُدناا فعكدنا كث دنا  فردت ما فدس  د ا الدو   

     و م وم أما   نس...ت.
 قعد  ف ودل الدنا خ أردا الحدلث فعدخ دن الد     فس  د   الق دع  ا دع  واضد 

بمرملا  ول نة خ لة ال      لة ز ن  وجرع  أمنج  يو ل ت     األًدوا   د  ب دا 
ا فودا  فدس  د ا الد     فعقعد    عوول الملة  س ال ّنوض  واً  الحلث ال خ ا دخغًن

 دلة  النا خ ل نق   نققع ال نا  إلا ب    ملنس آ ن  جعو  ّغ ن ال    م   ن ا
  ل    ال     سوزل  لخغ ن بل س  ل  دلل ناللع م ايعع أل ع م  صوفعع  لصع.

لودد ا اال خ ددلا المددليل  القعدد  ال  نددس أرددا الحددوانث المخضددمنع فددس انح  دد  
ال      نح با النا خ  جحعد  أد  الخع د   فدس ّعلصد را  ب ثعلّدا  للاللدع   ممد  

ددو  أر وددل ا ددخنخلال   دد   عمدد  م ددلا  الددنا  خ  دد  ا ا ددع ً  ددا أرددا المددم  الًو
 السننخ ال خ الءا أرعا م ا  ل فس ااضلءاا اللاللعع ااّعع:

بعمردددع م دددلا  م ايعدددع  صدددوفعع  - وضدددو عل  –الدددنا خ ال دددوفس  حمدددول -0
 مدددنس فندددا الق  دددس ازادددلء  ددد   األ دددلا      دددللول إلدددا المدددن خ لدددا. 

جددو الخ ددو . ّحاعقددل  لعلهددلة    ااأددع لدرددو كددنجت   مأا ددل  أدد  صددحع  ن 
    الغل لا يواا النا خ إل ودل ب دن  فودو خيخعدل زت الخعلصد   لدعور  أد  
العدو ن. فكددأ  صدواة السددنن فددس الق دال ال ددوفس مُدبا  روددلث الددناُض 
 رددل  ددل  يرددوح لددا فددس األفددو  فوددو يخعددل ز الوثددناا ال ددغ نة  مبعددلا 

 القنجو    وان  الق عوع ألنا يواا ن نة صول األفو.
وفس  دواء مُدل  منيبدل  أن عدل  م   د  ّدنات إلدا الون عدع ن وصدل  النا خ ال -2

ّ ددوفعع ز ددن أن عددع.  ددو صددلب  لغددع أخ ددلة فددس  خنوددل الرع ددس الثددنخ  
  ازخودددل   علنودددل   ف دددلبخول ...   ددد  م دددبلل ال ازدددع األ دددرو عع  دددس 
اا علز   بد   فضدو  الكدال    دل ال  حخدلع إلعدا السدل      دل  قد  فدس 

 ل ليوس ال خ ال  حخلع  وا إلا اكن.ناهنة األ ن ا
 -ّخسددو  دد  النددأخ - ن وجددل  –بنكددع خالحدد  ت فددس اا قددل  الحمددلهس ال  نددس -3

كمددل  ددن الحددليا أرددا الدد  فددس الع دد  السددل و.  ونددا الدد  إ   - ظعتعددل  
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الق ددال ال ددوفعع ّ ددلم  وظععددع النددأخ  السددعن  اال خوددلن لوددل   ددل  يخسددو 
    أل  الندددأخ بددد    دددلما بدددا الددد   ددد  بنكدددع الحددد   م  القعددد  أردددا الددد

الق ددع  ف نوددل ملغدد  األبددلاث السددلبقع أر وددل   ددلما  دد  لح ددع خالنددأخت  
فللق ددع ال دددوفعع ً دددع خبددلثت  نكددد    مثدددل   لعسدد  ً دددع ّعلصددد   

  لّوع.
وفددا أرددا نلصددعع  اغعددع -4 إ  االبخكددلل إلددا  ددل   سددوا إلددا ّحاعقددا   ً 

خثنس  ددد  الددد  نسددد - لددد ل  من  إلدددا خً دددنت نسددد س فدددس القدددال ال دددوفس
   ا الق ن صعع نلّعع    اللالالا الثاث. -الق ال العرسعس

 . الحركة الثانية: الوقفة2أ.

م   دددل  سدددما  دددد خاال دددخنابعت الخدددس ّقددد  أردددا النادددعض  ددد  الحنكدددع السدددلبقع 
خ ل  فس القال أردا   ئدع ًدال الدنا خ خ صدعل ت   دبا ف ودل  خالح  ت م  القع . ّ 

ع م  الحددددلث   بسدددد  ا  جددددع المولنلددددع الخددددس ز دددد  القددددال م ددددو   دددد  ز دددد  الواًودددد
 :ت1خ ضوول خا ن  ت  س أرا النحو ااّس

له   ز   القو  خالقالت ( ز   الًو
 ز ع   ( ز ع  

علا الوصتعع ّدخردل  د  ب دا الودلن فدس الق دع الوابدلة  إا ينققد        الًو
دل الدنا خ أندل زا جدع  و ندع فع دل  ملندل  م  ُد دل   ال  ممد     ن األبدلاث ل خًو

علا الوصتعع زاهدلة ّمدل أد  ًدلاة  اغعدع لردنا خ بسد . كدا  االنألء إ      الًو
ف   األ ن يخول  ال  إلا م دلا   دنن ع  ومد  الوصدل ف ودل أردا إضدلءة الحدلث 

عدددع.   دددو ًنجددد  المدددبا  ددد   عودددول خالوضددد  األ لدددست الددد خ  ددد و  -القدددلنل بودددل الًو
 الحاعقدددع إ   ددد    -الحدددليا أندددا فدددس الع ددد  األ   ضدددم  اال دددخوا  الق  دددس

الحليثدددع الخدددس ف ودددل  دددوع فدددس  ت2خالحنكدددع ال  نعدددع مُثدددن  دددل ّوادددل فدددس خفددد  الن ا دددعت
الخو  ددن   ددددلء بلأل صددل  فقدددل  سددخغن   صدددل ُددلا  م   ليندددع م  ُدددال أدددلة 

 صعحلا    الن ا ع.
دددل  عدددن  األبدددلاث لععندددل  عدددع الوصدددتعع فدددس م  السدددلان يًو ّخحدددلن م معدددع الًو

                                                           
 .83. وينظر: تقنيات السرد الروائي/ 002، 019خطاب الحكاية/  )1(
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ُد دددل  م  ُددد ئل   ال  سدددخقع  مخ مبدددل آ دددن الن دددن إلعدددا   لًلّدددا لع دددل  ن دددنا  م 
 نقدد  نوخددا إلددا المددن خ لددا.  حل لددع  دد  الددنا خ خالسددلانت م    ددقح  المددن خ لددا 
ددددل  خالقددددلائت لمولينددددع  ددددل أددددلي . لعددددنء  رددددو بللددددع  مددددخنكع  دددد  الخعلأدددد   المًو
 اابسدددلس  أردددا الددددنزت  ددد   ددددل ش النسددد عع فدددس  دددد   األ صدددل   اضددددا   اان  

ينقدد  لنددل الممدول الوصددعس  دد   اوددع ن دن   ددو  الخددس ًدل ال ّخعددو  دد  ا جددع فللسدلان 
 م ن  لرممول نعسا.

مُثدن  دل  ادلا  دد   الحنكدع ال  نعدع فدس الددنال الق  دس ال دوفس  فدس نددو  
الق دددال الموضدددوأس الددد خ يخسدددت  دددلب  السدددنن فعدددا بدددللقو  نسددد عل  إاا  دددل يدددع   دددد 

األأددددت األزردددد  ّكددددو  الق ددددال الدددد اّس الدددد خ يخمحددددوا بددددو  ّعن ددددع  حددددلنة فددددس 
ُد دددددعع ااّعدددددع ااا  ناععدددددع ّلاجدعدددددع مخ م  ُدوصدددددول لودددددت بضدددددوا ّدددددلاجدس 

  باعقس.
 ددد   السدددمع الخدددس  بوددد  الق دددال الموضدددوأس بدددللقو   اورددد  فعدددا  خسدددول  
ول الددددنا خ  وصددددل األ منددددع  األُدددددل   عددددع الوصددددتععت الخددددس  سددددخغًن لحنكددددع خالًو

 رس فس   ا الندو   د  الق دال  األبوا  الخس ّمن بللمد علا.  لو  القلب  الخد
عدلا الوصدتعع  كللد خ نعدل   دل ا   وضدوح   عو  المعل   ا دول  م دلل الوصدل  الًو
فدددس الق دددال المخضدددمنع فدددس ا دددله  م دددوا  ال دددعل ااا الموندددا األ اًدددس الودددلل 

  نعددل الوصددل  سدد و مخ بددلث فددس ّحليددل اا ددلا ت1خ العرسددعس  فعددس ً ددع الملينددع
ا دد  فددس ا جددنة  دد  ا اهددن البحددن: خ د ددبع كث ددنة  الوددلل لملينددع كلندد  أرددا امس

النوت  ا عع البدل     بدع الودواء  أ بدع المعدل   بسدنع الخن دع  كث دنة األُدعلا  ل يد ة 
الثملا  كث نة مانلس الح وانلا...ت بول   ا الونء الوصدعس ي د   الحدل  المضدلنة 

لحسددل  البغددس إا إ  بدل   دد   الملينددع  ددو لدع   ثدد  ال رددل الخددس ف ودل خّنغددعال  دد  ا
 الولا ة  منوا  المن  كمل  مو      م د  المدل  العدلهنة المخضدلنة القبدل   المخندلفنة 
القددو   الممددخخع األ ددواء  الق عحددع األأمددل   السدد ئع األ ددا ت  كددل   معددس  صددع   
فددس امرخدد   لخوقددس صددواة   نددع أدد  بللددع الخضددلن  دد    ددلال   دد   دد   المخنانفددلا 

 الكث نة.
ء  مددو   سددخو  الوظددلهل النددأخ   ددد إ  خ لهعددع  دد  م دد  ّردد    وددل  دد ا الوددن 

المليندددع العلضدددرع اك دددوا البحدددن فكسدددن  ودددت المنكددد   ا دددس  ودددت المدددوع إلدددا ا جدددنةت 
  ددعول  ددد منوددل خفددس ا دد   أددن  فعددا مُددعلا أللعددع  أر وددل  مددلا ندد اة  ف وددل أ ددو  
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أل ددع م دد   زددلهنة    عل وددل كددلاة   ف وددل  غددلااا   رمددع   ف وددل  ددبل  ضددلاجع    اا
ّرددد  الع جدددنة ًدددننة...ت   ودددل الددد  انسدددوا المقدددلل ف ودددل  ألُدددن ا القدددن ن... بخدددا إ  
بوضوت ام  ا جل الدا  فس المنلل كأنا ألن إلا م ردا  ا جدا    ودل م  اّعدو  د  
مصددحلبا أرددا الوددنل اددلء  ددلهن  مدد   دقددل القددن ن لعأُروددل   قددل النادد   لمددل 

ل  أردا  دقا   د  فكدل   دو   د  الناد  فق  منا لدع   د  العدن  الد خ  أُد  ملقد
ال خ زلنا  ً   زن  السدع نع   ظد  يخمندا أل واندا نعد  الم د ن  بد   كدلنوا  دت 

  نل  يبمو  أرعا ل نوت م  الق ن ًل افخن ا.
عددلا الوصددتعع م دد ا ب دد ا  مُ ددن ت1خ  د  ً ددع خ  نا دد  الحمددعتت   نعددل م  الًو

دددو  أ ندددل األ دددلُ  فدددس الممركدددع الخدددس  ددد  أمرعدددع السدددنن  فدددللنا خ  ف ودددل  ق ددد  الًو
 حممول   نا    د منول خ  بع الوواء  الخن ع  ف ول منولا أ بع   أ و  الاجدع    دس 
ُث ددددنة النجددددو  المنافددددو  فنددددو  األُددددعلا  األلددددوا   دددد  الثمددددلا  النجددددلء  األنوددددلا 
 النجدددلب    األندددواا...ت بودددل  ددد ا الوصدددل المسدددو  لق عودددع  ددد   الممركدددع   قددددو  

د   دع نخوت أردا ُدل    د   الع جدنة فودلم  د  النا خ إ  ا ملأدع  د  البحدلاة زًن
نعددل  دد  الغددن   دد  البحددلاة أرددا  دد   الع جددنة لكددنوت  ددلء ا يثقرددو  أرددا الح وانددلا 
 جحمرونوددل  ددل ال ّق ددو  فمددم  الدد  إلددا  ركوددل   نا دد   فبوددا المردد  إلددا م دد  

 دد   رددلا   السددع نع  دد  يددلأو ت إلددا بضددّنا  فحضددن  ددنوت نحددو  دد   ددبو   ااددا  
ُددخا فددأُن وا  ددت م صددروت إلددا  عرسددا بوددل  ا ددع م ددللت  نددل  حددلث خًعدد ت فددس ز دد  
السنن فح   النا خ ّعلص   األ لل الثا ع الخس ًضل ل البحلاة فس كنل المرد  ً د  

  صولوت إلعا.
بودددل الددد  يددد    الدددنا خ إلدددا  صدددل المرددد  فودددو الودددلن   الحدددلُت المن دددل 

 خ الغن ددلء   جددنبت الم خرددا   جمندد  ال رددت  جددأ ن السددما   دد   قددنخ األضددعل    جددؤ 
بللمون     جنوا أ  المنكن   ال ي خغس فس ال  ز ن  اا الرا ّودللا   نضدلّا. 
  ول ال  ّ لم المحلُمع     المر   البحلاة   نح بععوت الوقرعدع  النقرعدع أردا م  

فدددس ُدددم  الردددا  ردددو الح واندددلا   ددددن ل لخكدددو  أ  دددلا  لإلنسدددل    دددو  رددد  أر ودددل. 
بدقبددع  ت2خ قدد   سددوبع فددس الحمددل  الليبلاددع  اكددن الددلاله    ددت يددنن أرعددا خالبغدد ت

 مل وع  عنل فوت اانسل  لمولنس اا لا القنآنعع الدلصع بلألنولل  الح واندلا...  دت 
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  حمت المر  بول ال  بعوا اان .
 ال  قخ ددددددن األ ددددددن أرددددددا الق ددددددال الموضددددددوأس  فعددددددس خً ددددددال الددددددن   

عددددلا الوصددددتعع كث دددنا     ددددو م دددن  سددددخح   دددد   المنل دددلات  ّمددددد ال  اضدددحع الًو
  قرددول فدددس  ثددد   ددد ا الندددو   ددد  الق دددال الخدددس  مدددو  ف ودددل الدعدددل  النحدددل  نحدددو 
السدددوع  اال خدددلان  دددت النغبدددع فدددس كسددد  ًنلأدددلا المدددن خ لدددا بمدددل يدددن  ؛ فعمدددل  لدددا 
 الوصل  النووا لعقخنل ا ندا   د رخدا  د   اًد  الن جدل المخد ردع فدس ا د  الدنا خ.

قنج  صواة الحرت الخس كل  المل ل الوب ل أر ول  و الدنا خع الناهدس فقد .  لكدو    ّ
الناهدددددس ال دددددوفس ينقددددد  صدددددواة ا جل جدددددع ال ينا دددددل اا دددددن   فودددددو  وندددددس  خع ددددد   

 واء مُلن      الن جل باعاعدع  -األ صل   نووا األ منع الخس ُل ل ل فس ا جل 
 .ت1خ-مل  خد رع

ددل ن ددن الخحر دد  النعسددس إلددا  سددألع خالحرددتت أنددل المخ ددوفع  اّابل ددا   دد ا ً 
بللكنا ددلا  فواددل م  خالكنا ددع  الحرددتت ّدضددول  إلددا القناهددو أ نوددل لكونومددل  دد  
  عوع  خمل وع  جقو ل   وظلهل نعسعع  خقلا ع فللحرت  الكنا دع ال  دضد  لمقدولخس 

ّعع  د    مل ّو  ن أ  بلالا الا أس  القرو  اا قل لا النل ت2خالممل   ال  ل 
الومددول المسدددخق رعع ف نقردددو أنددل ال دددوفس خّدددلاأس األفكددلات فعو دددن بمثلفدددع   ن  جدددع 

 ُليلة أ   حخو   نخ    اللالالا النعسعع  الوقرعع  العكنجع.
فعحدددددن  ال دددددوفس أردددددا ا ا دددددع الكنا دددددلا فدددددس ُدددددمرول الن جدددددل خ   جعدددددعش 

الرددا ّوددللا اودد   ّعلصدد رول  جنقروددل إلددا النددلس  ألنوددل نل دد  اًخنابددا  دد  الرددا  م  إ 
      ا ال وفس  عرا لمح خا لعبلن  المدر   .

فس الق ال اال خنالأس   مع ّعل ا فس بضوا الحنكدع الثلنعدع  د  الد     
عع الوصتعع؛ فعس الق دال اال دخنالأس الق د ن ّكدو   سدلبع الدنال  حدل نة  الًو

نخودس بدا  االّعل  ف ول  مو    و ل  بمم  اهع    بلُن إلا العود  الددلا  الد خ ّ
الن جدددددل م  الكنا دددددع. فخقددددد  الحلادددددع إلدددددا الوصدددددل أل  خالحدددددلثت  ندددددل  وردددددو أردددددا 

                                                           
تمت اإلشارة سابقاً إلى أن مصداقية هذه الرؤى والكرامات يبقى الباحث على موقف متحفظ منها،  )1(

تمت مناقشتها هنا بوصفها نوعاً أدبياً وتعبيراً قصصياً وقد نظر بعض من الباحثين في األصول النفسية 
رق/ ينظر: الكرامة: علي زيعور، الفصل األول واالجتماعية واألسطورية لمنشأ الكرامات والرؤى والخوا
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خالوصلت ال خ  سخلأس ا خن لء  فسدحع  نل دبع لرخرقدس  عسدخونء  نودل الدنا خع 
 الناهسع ًلااّا األ و  فعمل ّعسن لربلبثع      لنا الخ و .

بسل ددا فعددس  سددخو  الن جددل الخددس  اددل نعسددا ف وددل فددس ماء المحمددن  أنددل إ
بدددللوو   الخوددد   الغدددن   ّمندددا م نعدددع بدددلث ف ودددل نعسدددا فقدددل : خ...  ددد ا  دددو ال دددول 
الو دددوس القمقنجدددن   مندددل ااددد  ضدددععو الدددنع   دددواا القبدددل   ال صددد ن لدددس أردددا 
 ولينع     الل ا س  كن  مُخوس أرا الرا الكنجت فس  د   السدلأع فدس  د ا الممدل  

 نوددددددلاة ن  دددددد   ت4خُدددددعع   ادددددد    ددددددنلاخ نل ت3خ بل عددددددع ت2خ   ز ل ددددددعت1خاغععدددددل  أق  عددددددل  
مدددن الددلي   ددد   ت6خ   الحددلفظ الورعمدددست5خصدد لنلنس ينددلن نس أر ودددل بأ بددلا  ددواازل ً 

  ا   غنس لس:
 يىىىىىىىىىىىىا أهىىىىىىىىىىىىل نعمىىىىىىىىىىىىان إلىىىىىىىىىىىى  وجنىىىىىىىىىىىىات م

 
 

  7صتعىىىىىىىىىىزال الشىىىىىىىىىىقاا  ل إلىىىىىىىىىى  النعمىىىىىىىىىىان...  
 

 نعددددل  دددد ا اال ددددخغنا  فددددس ّع دددد   األ نعددددع الخددددس ّمنل ددددل أرددددا الرددددا ّوددددللا 
 الخع دد اا.  الحاعقددع إ   ددو   ددل يددنا  الناهددس  دد   مددل لة يددول الاعل ددع بلأل ددملء 

 الحسددددلل ّعودددد  المددددنء فددددس  بوددددلة أدددد  اكددددن القوددددلل  المددددنال  المددددون  السددددمن 
 األصددلًلء  فخردد  بددل  يددون م   عخددلخ نعسددا بأ ددا  م عددا  جخ ددنم  دد  مصددحلبا  ا جددا. 

عدلا فكعو بلأل نعلا  لع    ا المثل  ال خعت فس الن جل   نمل   نلل  الكث ن  د  الًو
الخددس ّمددخم  أرددا األًددوا   اا ددلا القنآنعددع  م عددلا المددون بموضددوألا  ت8خالوصددتعع

ُددخا أل  الن جددل ّكخنعوددل انثعددلالا ا نعددع كث ددنة  سددخنا  ف وددل الناهددس الحددل  السددل و 

                                                           
 عقيبي: مصنوع من اللوز األخضر. )1(
 زبدية: وعاء من الخزف المحروق المصفى. )2(
 طباهجة: طعام من بيض وبصل ولحم. )3(
 سناري: نسبة إلى سنار بالسودان. )4(
 ديناني: نسبة إلى صيدا.ص )5(
، وهو من 248/ 4هـ(/ شذرات الذهب 574العليمي: تاجر بين الشام ومصر والعراق متوفى سنة ) )6(

 أصحاب الوهراني.
 .24الوهراني/  )7(
. من المصدر نفسه. وينظر: أخوان الصفاء/ 47/49-46، 35، 26ينظر منامات الوهراني: ص  )8(

لمترفين وفيها يتضح الوصف مجلى مهمًا ألسلوبية أخوان وما بعدها رؤيا بعض ا 91-90/ 4
 الصفاء.
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د ددعلا ّلاجدعدع  ون فدع فدس ّدلاج  اا ددال  ً د   ع ئدا إلدا اا دنة  ألصدحلبا ُ 
  دنوت القدلنة   دنوت القخردع   دنوت األ لعدلء  األهمدع  المخ دوفع  ز دن ت  دنوت الدرعدلء 

ُث دددن. فودددو يدددن  ُدددم  أددد ا وت  صدددعغخا فدددس اا دددنة فعسدددخنا  بدددللوت فدددس الدددلنعل 
  صنعووت ف ول بخا م روت ال  لو   األلوا  فس الو ال األ ن خ.

علا الوصتعع  فضا  أ  كونول بنكع ز نعدع ف ودل اا  ّدلان     نل  مال إ  الًو
 ف ول ا خنال   ا خغا  لعسدحع الد    المخدلا   بللملضدس  الحلضدن  ااّدس  مادل 
ف ودل  عرددا أل ددرو عع المؤلددلع الددنا خ  فوددس  سددبلا ا ددل   وددن لنددل م ددرو عع الكلّدد  
  قلفخا الرغوجع  الخو  نجع  ك ل  بلف خا    جنا ال  نس.   غعل  ُد دعع األنيد  

 حلث.المؤلل  الخو  ن فعا  ورو أرا ال
 . الحركة الثالثة: المشهد3أ.

المولنلدددع ال  نعدددع فدددس  ددد   الحنكدددع ّأ ددد  ُدددم  الخودددلن   فخخقدددل و  دددلة ز ددد  
ع أرا  سخو  القو    جمو  ال  فس صدعغع الحدواا  د    له     الملة المسخغًن الًو

 المد علا    حس  ا  جع ان  : ف  :
 ت1خز ع   = ز ع  

له   ز   القال ز   الًو
الحنكدع ال  نعدع يخندلز  أد   ملندا ل خدن  المد دعلا ّخحدل ا  فللنا خ فس  د  

فعمل   نول     ا المقق  الحدوااخ  دأّس فدس ّضدل عو السدنن   جؤكدل خا ن د ت أدلل 
إزعدددل  العدددن   ددد    دددلة الحدددواا الحاعقدددس العوردددس  العمددد  المو دددنة أندددا فدددس الدددنال 

ل  مددو  الق  دس  فددللحواا الدواًوس الدد خ  ممدد  م  يدل ا  دد   مُدددل   و ند    ًدد
بق ئددل  م   ددنجول  بسدد    عوددع ال ددن   المحعقددع   دد   ناأددلة لح ددلا ال ددم  م  
الخكدددناا  مدددل  عوددد  االبخعدددلا بدددللعن   ددد   ز ددد  الحدددواا  ز ددد  الق دددع ًلهمدددل  أردددا 

. أردددا الدددنزت  ددد  الددد   فددد   ناادددع االًخدددنال  ددد  باعدددع الحنكدددلا ال  نعدددع ت2خالدددل ال
ّاددع  بدددا السددنأع السدددنن ع لرددنال  ددد  األ ددن   بسدد   منددد  ال ّمردد   اعل دددل   ل خددل  

 اًوا العورس.  جبقا   ا الخقلال افخناضعل  أل  الحواا  دمع المخحدل اج  مخ  دو ا  
  عوددع نسدد عع ّدخرددل  دد  ُدددال إلددا آ ددن    دد  ظددن  إلددا آ ددن أنددل المدددال 
ااّدددا   مددد ا.  الددد خ  عوددد   ددد  الممدددول مًدددنل الحنكدددلا إلدددا الخقدددل و  ددد  الددد    
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 لصددعع خالخع دد  ت؛ فللممددول المع دد   مودد  فددس ّق ددس  العورددس  إنددا  مددخم  أرددا
بنفعدددع الحدددواا المخبدددلن   ددد   المد دددعلا أردددا الومددد  ّمل دددل   ددد  الحنكدددع ال  نعدددع 
النابوع الخدس  دعأّس اكن دل بودل بد    خالمعمد ت م  المرددال المنكد    جعدل بودض 

 دد  البددلبث   إ  الخقل دد   دد   خالممددولت المع دد   خالمعمدد ت المنكدد    ح دد  إلددا ّقل
بموندددا م  اا قدددل   ت1خ ضدددمونس  ددد    دددل  دددو ناا دددس فدددس السدددنن   دددل لدددع   دددلاا س

ال  نس فس السنن بممرا الممقوط المع    المعم  الممثل  دو ّنل د   ضدمونس 
لواًدد  الق ددع م  الحمل ددع فععمدد   ددل لددع  لرسددنن بددا بلاددع ك  ددنة  فددس بدد   ينعددخا 

 دل ا فلأد    دؤ ن فدس  د ن السنن  جقو   جع   فس الممدل ل اللاا عدع الخدس ّقدول 
 األبلاث.

    نل كل  المم  ا د   المضدمو    اا قدل  ال  ندس ا دخعلبع لقدلنو  العلهدلة 
 الغل ددع  دد  اكددن  مل أددلل اكددن    الدد   ونددس م  ّددوافن  دد   الحنكددلا ال  نعددع ز ددن 

دا  -إل ا س فس النال الق  س  فللحلادع لّا الخدس ّقنا دل ا نعدع المؤلدل  م لافدا ً 
 ددس الخددس ّعددنء  اددون بنكددع م  اال ددخغنلء أدد  م ددن .  - اكددل   األن ددسالخو  نجددع 

م  إ  ّخعددل ا بنكخددل  فددس فقددنة ن ددعع  ابددلة.  دد   نددل  كلندد  نسددبع هعمنددع بوددض 
الحنكدلا ال  نعدع فددس القدال ال ددوفس  ااا  غعدل   اضددا  د  نمدد  ً  دس إلددا 

الغل دع آ ن بس   الخورو اللاللس     خُدم ت الحنكدع ال  نعدع  خ ضدمو ت الحدلث   
 نا.  نلء أرا     العنضعع اللاللعع  نعل م  بنكدع خالممدولت الحدوااخ فدس الق دع 
ال دددددوفعع ّمددددددغ  ب دددددد ا   ومددددددل   ك  ددددددنا  فدددددس األنمددددددلط الق  ددددددعع الثا ددددددع  الدددددد اّس 

  الموضوأس  اال خنالأس.
فس الق ال ال وفس الد اّس  ّقغدا فعدا صدواة  ققد   مثدل لق دع  وجردع  

  مخ لققددع م  ت2خخالممددولت  رغددع م دد  الددلاا ل  المسددنح م   ددل  قرددو بددليثل  بم ددقرا
 عموأدددع لققدددلا  مثعدددع اللاللدددع    فعدددع م ضدددل  لنقددد  ّعلصددد   ّرددد  الرققدددع بحواا دددل 
دوصول  بنكلّوت  انعولالّوت...   س ًلهمدع كد ل  أردا ًدلاة م درو عع   كرملّول  ُ 

فدس الحمل ددع  ّو  نجدع ّسددع   دل بقددس فدس الدد اُنة  د   اًععددع الحدواا ااّددا كمدل اددن  
خد دد   ددل لددت   ددمل فددس الدد اُنة   ال  ددعمل إاا  ددن أرددا الحمل ددع  دد  ب ددا  ددس  -ّ 

واّن أر ول ا اة  نقرا  خولن    فكرمدل بودل الد     كثدن  -بلث  اًوس فورس ز   ّ 
 الن اة  ضوع  الثقع بللنق  األ    اللً و لواًععع الواًوع الحملهعع.
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بودددل م  م سددد  بد دددوط العكدددنة  -عفعوخمدددل  ندددل الدددنا خ أردددا  د رخدددا الق  دددع
 فس صعلزع بواا ً  س     ُدو  الحمل ع. - المضمو   العحو  

 ددد   ددد ا العلنددد   مادددل خبنكدددع الممدددول الحدددوااخت  ابدددلة  ددد  م دددت الم دددل ن 
خالق  ععت لرع  الحمدلهس؛ فضدا  أد  منودل نل د   ضدل  إلدا خً  دععت الحمل دع 

ع ال ددوفعع  لددت ّ رددر نااددع الق ددع ال ددوفعع  انا  أرددا  دد   قولددو   دددخبملهععت الق دد
    ب ا الخقنعلا ال نلهعع  العنعع  اللاللعع.

 فدس ااّدس  عددل  ّق عقدس أرددا ً دال صدوفعع ّن نددس أردا م معددع الحدواا فددس 
وا وددا   رددواة إ قلأددا بح ددا يخنل دد   دد   اًععددع بل  ددا.  نمدد ن  صددعلزع الحددلث ّ 

لدنا خ  المدن خ لدا   دو  نل إلا  سدألع  د و الكدال أر ودل فدس الع د  األ   بدو  ا
ال  االًخنال الك  ن     ُم  ا ا دع الق دال ال دوفس  ا ا دع األ بدلا  األبلنيدا 
 دد  ب ددا  ناأددلة اللًددع فددس النقدد   الحددن  أرددا   ددلايعع النلًدد    ونفخددا  اكددن  
رد   دد   ا دا الخو  دو الن اهددس  اللًدع الورمعدع. فددس  عدل  الوردول اللينعددع  بلال دت. ّ 

بللنقددد  ال دددحعا  -ًدددلا المسدددخقل  -عدددع. فدددللخ ل الدددنا خ ال دددوفس األ بلاجدددع  األن 
ردد  ً  دد   ا خ أدد    ددمو   القنجدد   دد  الواًوددع العورعددع. فكثددنا  بددلااا ًددل   ً 
 امي ... فعس ً ع صوفعع ااّعع  ح وكدع ال ندلء  كث دنة األبدلاث فدس فسدحع ز نعدع 

الوا ددلنس أدد  أ دل الوابددل  ت1خً د نة خيددول  ابدل فقدد ت   دس ً ددع خالسددم   ال د ست
 قدددو   دددمو   حمدددل  ددد  أردددس المقدددنخ بقن دددوس  قدددو :  دددمو  مبدددل أ دددل الردددا  ددد  
العاء  قو : اُخو   اللّس أردا  الدلخ يو دل   د  األ دلل  دممل  فمضدا  الدلخ إلدا 
دل بح اهدا  دل ينخ دن  د   حمردا فدنم  صد عل  ً  السو   منل  ودا  فلُدخن   دممل   ً 

مردا   مدا  وندل  فسدمونل اااا   فقدل  فقل :  ل أت  ّنجل     حمرا؟ فقل : نوت فح
ال دد س: مام  المددؤا   مبخددلع م  مّقوددن  مصددرس فدد   اضدد     ال فلبمدد  السددم   
  ض  ال د س السدم    دنم  فقدل  م دس: فدنح  م لدا م  نخوكد  فدس السدم   فدل رنل 
المسدددعل ف دددر نل  ادددلء ال ددد س  صدددرا  فرمدددل  ناندددل فددد اا بللسدددم   وضدددو   ملندددا 

ونل إلا ناانل ف كن  اللخ ال  لواللّس فقللد : ًد  لدا بخدا فحمرا ال  س   ضا  
  اعت أنلنل  جأُ   ونل  فقرنل لا  فقل :

 إنس صلهت  فقرنل:-
 فخوون إل نل بللوما  فقل :-
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إاا بمر   نة فدس ال دول ال مبمد   لنعدل    لكندس  دأن   المسدعل إلدا المسدلء -
  ت من   أرعمت.

فرمل فنزنل نلرندل  أردا  وضد  القودلاة فمضا فرمل م س نل ن   ال  س  مُرنل 
سخمن الق ع بخا  قول ال د س بمنا دع  مدعس ف ودل   امينل  نا منا يؤ ن الدروة...ت ّ 

  نخل    لبع بللحما الم  نع  ج       ن   فخا م وال  جدخعس.
م اننددل ً ددع كل رددع  لحلاخنددل إلددا الحددواا الدد خ اددن  فددس  دد   الق ددع القلهمددع 

مددل   نوددل  جمدلن ال  درددو  دقن  دد   دد   الق دع لددع  فعددا أردا بددواا المد دعلا فع
بواا  خبلن    ؤا   اوال  و ن أ   نأع ز نعع  خسل جع     دنأع الحدلث ااّدا 
ال خ  سخغن  بضول     الكرملا   د ا أردا الدنزت  د   ادون بنكدلا ز نعدع م دن  
ّكخنددل الق ددع  ددلبقع م  البقددع لرحددواا    دلصددع خالحدد  ت؛ فثمددع بدد  فلا كث ددنة 
 ثدد  خفدد كن  الددلخ الدد  لوالددلّست فقللدد  لددا ًدد  لددا بخددا  اددعت أنددلنل... خفقرنددل لددا  
فقل  ...ت   ول الحواا  بلُنة يل   ز د  اليدل  دل   ّمو دل خ...  دت من د  أردعمت. 
دد  المسددلء لددت  سددخغن  إال كرمخدد   فددس بدد   م    ضددا فرمددل م سدد نل...ت فددل و  ً 

 لء  ن اا  بللو ن.ال     سخغن   لألا    ً   الغلاء بخا المس
 ال  ونس البلبا  نل  صدحع الحدواا المنقدو   صدل  نلًردا  ألنندل نودلي  ن دل  
من عددل   حمدد  فكددنا  صددوفعل    لددع  ن ددل  فكنجددل  بحخددل . لمددل كددل  األ ددن كدد ل   فدد   فددس 
الق ال الموضوأس فسحع لرخد    أنء المقلاة ال اغعدع  الخو  نجدع  أل  األ دن 

 الوددددل   المد رددددع.  لددددع  بعددددلة ُدددددال بو نددددا م   دددد نة  ال  اًدددد  لددددا إال الحممددددع
 خ و   و    فللمد علا فس الق ال الموضوأس خ ن رعت ال اا خ لودل  دو  
المؤلل   جد دال المد دعلا  د كن نينودل م  اأخقلن دل م  صدعع  لن دع ف ودل  م دل 
ً ال الح وا   الق ن  فرك  ب وا  م    ن ا ت يخسما با. فعس ً دع خال ودونخ 

ت  ثا   نعل م  الحواا ال خ  سون فس  د   الق دع  حل لدع بث ثدع اًندل   المعو س
المخرقددس  واًععددع  دد   الق ددال الدعللعددع. بخددا إ  الددنا خ يرددا فددس  دد   المحددل الا 
فنعل م رول النلاء اا بضوا     فس     الق دال  فدلل وونخ  دل د  المعو دس 

دل ت  فكثدنة  ا ن م درول الندلاء ّدل  أردا   د:  ل  غدل   المعو دس  دل بدا  ددخ ل  ُو
القدددنل  الحضدددوا  الواًععدددع.  فدددس ً دددال الق دددن كددد ل   فددد   الدددنا خ  سدددرت ز دددلل 
الن ا ع لرمدو  لخقو   ل أنل ل لعمو   و نلًا  فق     ودل انخودلء الحدواا يخدل   

 ا خ ا  ال      خلبوع ّقوااا الحمل ع.
فعددا إال  م ددل ً ددال الددن    المنل ددلا  فللحددلث م سددا  لضددعل   لعسدد  الق ددع

عددعت   ا ددخنالأل  لمددل اددن  فددس المنددلل   نًددع ا ا ددع الن جددل مُثددن  ددل ّحخددلع إلددا خالًو
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عدلا ال دوفعع الخددس ّقدنل صددواة المندلل فدس  د رددع المدن خ لوددت.   د ا ال  ونددس   الًو
انوددلال صددواة الممددول فددس الحرددت  المنددلل  إنمددل  ددأّس ّق ددس الممددول  الحددواا  نقرددا 

دوص  ول  مبلا ول  ماواهول.مُملال  لو ئع الن جل ُ 
فدد    الممددول الحددوااخ  خقددل    دد  ز دد  الن جددل  المنددلل  فددلأل    خقددل و  دد  

 بل ا   الثلنس  خقل      ز   الحلضن  العق ع.
 الحركة الرابعة: المجمل -4-أ

سدددما خاا عدددلزت مبعلندددل   ّ دددل  السدددنأع السدددنن ع  ت1خفدددس  ددد   الحنكدددع ال  نعدددع ّ 
لممولت  فتعدا ّدخد   بضد   دنواا  بضد  كرمدلا م  أرا الضل ّمل ل     بنكع خا

م دددقن فععمددد   دددل ال بلادددع لرسدددنن فعدددا ّع ددد ا     ولندددل  فدددس المعدددنناا.  زللبدددل   دددل 
ّكو      الحنكع  س خ   رع انخقل  كث نة المد و   د    مدول  آ دن   النسدعي الد خ 

 ل المعمد   مم  الرحمع المثرا لرحمل دع الن اهعدع الخدس يخحدلن إ قلأودل األ دلس  خندل
لودد ا فوددس بنكددع  خغ ددنة السددنأع ز دن  حددلنة ألنوددل فددس الغللدد   ّمددغ   ت2خ الممدولت

الح دد   ددل  دد   الممددول  الحدد    فخدخ ددن م  ّددوا  األبددلاث م  المخغ ددناا الواًوددع 
 -.  ا ضلح العن      المعم   الح    ناعت المولنلع ااّعع:ت3خ  نومل

له ت. عو  ز   السنن مصغن    ز   الح        الحمل ع خالًو
  عو  ز   السنن مً ن    ز   الحمل ع.  المعم   

فللعن      اال ن   يخحدلن  ددخال غنت  خالق دنت؛ مخ  دو العدن   د   خالحعدتت 
 خاال خلانت  فللنا خ  قال فس بضوع م قن  ل  لّدا  دنواا م  مُدون م  م دلل  د  

 :ن   ّقن  إلا الخعلص  . لو ا كلن   ولنلخا الن  جع
له .  العلا  الدلً و  -زع  > زع  ز   القال خالسننت مصغن    ز   الًو

 دد   خالمعمدد ت  خالحدد  ت  إ  الحدد   يرغددس  ددنواا م  مُددونا   دد  أمددن األبددلاث 
فعقدددو  خ  دددنا  ددداث  دددنواات م دددل فدددس خالمعمددد ت فددد   الدددنا خ ال  حددد    ال يرغدددس 

لبقد  يد    إلدا   نمدل  عمد   ال  ع د   د كن الحدلث  ال  قدو  كعدو بدلث كدل  خا
 عنة  جوون  جخ  ع  جنع  ما وع م الن...ت فدس امردع   دقن  ابدل  دل  لّدا  دنواا 

    أمن اانسل .
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وددعم  أرددا  دد   الحنكددع ال  نعددع صددعغع السددلان الورددعت  الدد خ يددن  األبددلاث   ّ
 ددد  الددددلاع فععمددد  لندددل المودددت  نودددل بحسددد  اأخقدددلن .   ددد ا ااامدددل  ال  دددأّس أعدددو 

لنغبددع ّو  نجددع ااّعددع م   عن ضددع. إنمددل  مددع نالالا   ظددلهل  الدددل ن م  ا ددخعلبع
 دددنرقس أر ودددل الضدددوء كلُدددع   فدددس الددد  أددد  زل دددلا الدددنا خ  فودددو كمدددل خبددد  ت 
ق دل    خ صدلت  اًعدل  أندل  أل بلل  ن ا   دنن ع   وضدو عع   م دل  خالحدواات ّ 
بوددض الممددل ل م  المد ددعلا. فوددو  نددل خ عمدد ت أل ددبلل  نالالا  ددن  نول  دد  

   الخق  و أرا نملاع صوفعع. ا
الخس  ن لودل اكدن فدس بنكدع  ت1خفعس ً ع خالدوا   الن نانس صلب  ال نلات

خالح  ت ل كن  فس  وضوأ   خفمم نل  بوع م دلل...ت  د  ن   ّع د    دل بدلث فدس 
األ لل السبوع    السعن    ول انقضلء الملة الخس ّ لببل ف ودل ّ   ند  كنا دع اال ند   

ددول المددولنّ    بدد  ال نددلا  أرددا الرددا أدد    ادد  الخددس أرددا م ن ددل م ددرت الن ددنانس ُ 
ددله  النهعسددعع ف وددل خ... فأُرنددل   مدد نل  بددي  مُمدد  الددنا خ  ددنن الق ددع بوددل انخوددلء الًو

فعمد  فدس  د   العمردع  دل  ت2خ مًمنل بممع  نع  ت إ  الن دنانس  دلا  نفد  بللبقحدلءت
س  الحددي  ااًل ددع بممددع  ددنع  سددخوأ  ز نددا  ددنواا  دد  أمددن البقدد  فلألُدد   الممدد

ا  نفنا. ك    ا مام  فس امرع.    ّو
ب    نع إلدا الحدي  مأقدل  العن دل نا مدل   ت3خ ك ل  ً ع خال الاس  العن لت

صددحعحل  فرددت  حددخي إلعددا  ددو   ددلة بعددا  بدد   أونّددا ازدد  فددس إأددلنة الددلا ت إلددا 
لددا الددلا ت فرمددل العن ددل  ف ددن خ الددنا خ الق ددع أرددا النحددو ااّددس: خ...  لددت مبددخي إ

دل   دلا...ت  فمدلة الحدي  بعع   ااو  إلا بغلان ن ر  أرا العن ل فمدل يدل  ً 
  ددس مُددون   نجددو الوددونة  دد   مددع إلددا بغددلان بحسدد    ددله  النقدد  القل مددع  ددس 
 نجدو ُددلًع   ددعنة  وجرددع  ن قددع  لددت ّسدخوأ   دد  الددنا خ إال امرددع  بضدد  كرمددلا 

ًدله  الخدس  د  المحخمد  م  ّقد  ألخ  سدلفن فق . الغعل  ف ودل ّعلصد   األبدلاث  الو 
 بلع فدس  د   القنجدو القوجردع.  الق دع الثللثدع الخدس مادل اال خمدولن  ودل اا  غد   
 فلهددلة فددس  دد   العقددنة  دد  البحددا. ً دد  م  نخقددن  إلددا العلندد  الددلاللس  الددوظععس 

 الخدس  ت4خلحنكع خالمعم ت فس ز نعع القال ال وفس. الق ع  س خال  س  السم ت

                                                           
 .066-065القشيرية/  )1(
 .066نفسه/  )2(
 .067نفسه/  )3(
 .071نفسه/  )4(
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حمدد   دد   الق ددع   دد ة كونوددل بمل ددع   ددن  نددل ّحر روددل أرددا  وضددوأع خالممددولت ّ 
 عمرع كث نة األبلاث ّخت فس زضو  يول  ل ردع خ د  آاا  ال ودن بخدا فعدن ال دول 
ااّددست  كدد   دد   األبددلاث اددنا فددس  سددلبع أمددنة م ددقن كخل عددع صددغ نة  فبوددل 

ددل ا دلل األل  اال د  خالددنا خت  لمدناء  دم   دد  السدو   لقدلهوت  بلل دد س الد خ ً 
فس  نخ ل المسدلفع لع درس فدس المسدعل  جخبودا الولدل  م دو  لر داة   ودل االنخودلء 
ددال الوالددل   ددن ال دد س لروالددلة فقللدد :  بمدد  ال دد س السددم    صددا إلددا ال  دد  ً 
ًدد  لددا بخددا  اددعت أنددلنل  جأُدد   ونددل فقرنددل لددا: فقددل : إنددس صددلهت  فقرنددل فخوددون إل نددل 

 ددنة فددس ال ددول ال مبمدد  فددس ال ددول  لنعددع  لكنددس  ددأن   بللومددا  فقددل : إاا بمردد  
المسددعل إلددا المسددلء  ددت من دد  أرددعمت فمضددا فرمددل م سدد نل ن دد  ال دد س مُرنددل فرمددل 
فنزنل نلرنل  أرا  وضد  القودلاة  اميندل مندا يدؤ ن الدردوة فخنكندل  فدس   د  فرمدل كدل  

لودددل  فددس بودددض الر ددد  كدددل  لقنجددد  لندددل  نددد  ز ندددع فعدددلءا ّممدددس فسدددألنل ل أددد  بل
فقللدد : ًردد   ددل ال بحن ددع ضددععنل م  ّوددلفنس. فقمدد  فمضدد نل لنقردد  ال دد س فدد اا 

 فمنوت صغ ن   نوت ك  ن. -األ وال  غرقع كمل كلن   لت نعل ال  س فقل  م س: 
 مددع ضددن اة نأدد  إلددا إيددنان الق ددع بأُمروددل لكددس يخ دد   لرقددلائ  قددلاا كثلفددع 

مدددد ي   األبددددلاث الخددددس اُددددخمر  أر وددددل الق ددددع   ددددنأع إ قددددل  ّددددوالس األبددددلاث  ّ 
الثددلنوخ  ا ددخدلا ا لدل ددع الحددلث الددنهع   البقدد  الق  ددس الددنهع   فعبددلاة خًرنددل 
ودددل لر ددد س ل ُددد  أندددل .   بدددلاة خفرمدددل  لدددات أوضددد  أددد  بنفعدددع ًدددو  األل  نأّو
م سددد نلت ن دددو  إلدددا ز ددد   خقدددلل  ددد  ن   ّقدددل ت ّع ددد رس لرمدددلة العلهخدددع م   عنجدددل  

المنجضددددع  ن ولوددددل فددددس مبددددلاث الق ددددع اودددد   عددددن  مبددددلا ول  م ددددل ً ددددع العخددددلة 
ن  فضا  أ  ّواعا الونل دع  اال خمدلل لمنكد   األبلاث  م   إلا الكثلفع مُثن  الخّو
األبلاث فس الق ع مال   و خال  ست ف خت ّوظعدو األبدلاث الثلنوجدع لدل دع بدلث 
اهددع    لهعددع  ددد ا ال دد س الددد خ  ددو فدددس   ئددع فخددا فق دددن   ددو فدددس الحاعقددع  لدددس 

 للا  ا   قلل   قن.ص
فحددل   الددنا خ فددس  دد   الق ددع ّكثعددو أنلصددن السددنن  السددنأع لخددّو ن إ قددل  
األبدددلاث الكث دددنة فدددس  دددلة ز نعدددع ً ددد نة.   ددد   ال دددعع ّسدددت النمدددلاع الثا دددع الخدددس 
ا خننددل م  ّكددو  ّق عقددل  أرددا  قولددع الحنكددع النابوددع فددس اا قددل  ال  نددس فددس الق ددع 

خنالأس  فددد   المنل دددلا ّكثدددن ف ودددل صدددعر السدددؤا  ال دددوفعع  م دددل فدددس القدددال اال ددد
 العددوال  ددواء مُددل  الناهددس ُد ددعع فددس الن جددل مل منددا الددنا خ المددل ل أرددا  عددن  
مبلاث ا جل جع فق  ينقرول المدن خ إلد وت  كمدل  دن الد  فدس الحنكدع ال  نعدع الثللثدع  

ئ ا  لحلاع  عل ل النا خ اًنل   ل ععا م ل فس ًضدعع ااامدل  فنعدل بضدوا ل ضد
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فدس الدن    المنل ددلا  لود ا األ دن ناللددع   غد   ماددل ل فدس اغبدع الناهددس فدس كسدد  
 قع المن خ لا ّ  ل قا لمعن  مبلاث ز  عع انا فدس أدللت الن جدل. فدا ينعد   ندل 
ااامدل   الخكثعدو الد خ  ضددعس أردا السدنن  دمع الغمددوء  المعوولعدع الخدس ّددؤ   

ق ددس الخعلصدد    بوددل  إلددا أددلل الخ ددليو فن ا ددع الددن   ّسدد خر ل البسدد   اا للددع ّ 
 وصدددعول   دددله  إًنل عدددع  عدددل الحلادددع إل ودددل الدددنا خ  ل ردددع   قرو دددع أردددا ال دددو ل 

 السننخ.
 ددد   ندددل  نعدددل م  أن دددن الخعدددل ا لدددا بضدددوا فدددس هعمندددع الحنكدددلا األا ددد  
لإل قددل  ال  نددس فددس الق ددع ال ددوفعع    دد ا الخعددل ا   عوددس أل  ناللعددع الق ددال 

د  فنض   اون    ن أ  إلعا بلاع السلان العكنجدع  النعسدعع  د   دا  ابخسدلل ً 
     االعلا فس ااا المخرقس  الوم  أرا ا خععلء ُناه  ّأ  ن ل   صولول.

 التّواتر -ب

دو   بول  قولخس الخّن    الملة  اا قل  ال  ندس فدس الق دع   د  الضدن اة الًو
فس ز نعع القدال. أردا أنل   قرا الخواّن  وصعا  قولع ّق  ضم  إ لا البحا 

ددو  اال دخا  فددس أدل الخدواّن  قولددع ز نعدع مل م ددرو عع أردا اأخبددلا م   الدنزت  د  ً 
    ددد ا الخكدددناا م  الخدددواّن ا  ت1خالخدددواّن  دددو أاًدددلا الخكدددناا  ددد   الحمل دددع  الق دددع

 دددلب  ز ندددس  أدددلنخ م ضدددل . لددد ا مُدددل خا ن ددد ت أردددا أدددل    ودددنا   ددد  الم دددل ن 
 ع   ال  منددد  الددد  م   مدددو    ودددنا  م دددرو عل   ممدددل أددد  األ ل دددعع لر  نعدددع السدددنن

نالالا  د وصدددع  وضددددععع م  ااّعددددع نعسددددعع  ددد   ددددا  الخقردددد  أرددددا المحددددل ا 
 األا وع لواًلا الخواّن فس السنن.

ّنقردددو  حواجدددع أمددد   ددد   المحدددل ا األا ودددع لواًدددلا الخدددواّن  ددد  اوخددد  : 
 الحلث   القو     نلبعع الخكناا م  ألل الخكناا.

   عبلاة م ن  ّبسعقعع مُثن  ع   خان  ت المحل ا األا وع كلاّس:
 .ّن خ  نة  ابلة  ل ً    نة  ابلة.0
 .ّن خ  ناا أليلة  ل ً    ناا أليلة.2
 .ّن خ  ناا أليلة  ل ً    نة  ابلة.3

                                                           
ينظر: معجم المصطلحات األدبية  .85، ينظر: تقنيات السرد الروائي/ 029ينظر: خطاب الحكاية/  )1(
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 .ت1خ.ّن خ  نة  ابلة  ل ً    ناا أليلة4
دله   السدنن   يدخت الكمدل أد  م دلا      ا   د ا الخندل ل الخكدنااخ  د   الًو

رقدس  ضدمو  الق دع   نجقدع  زل ع فس األ معع  اللًع بح ا ّو   أرا ا خعولل ّ 
 نن ل ب ا  مخلز النا خ م   عل نعسا  دخلاا  لمحوا  و   ن   آ ن فس  وضدو  
ددل ّكخمددل ً ددع  ابددلة األنمددلط األا وددع   دخرددل أدد  األ ددن فددس  وضددو  آ ددن. ً 

ا ددخدلال الكلّدد  لودد   األنمددلط إنمددل  ددأّس لددل ا   امعووددل.  مدد ن الدد  إلددا باعقددع م 
ااّعددع  فنعددع  عددل لوددل بلاددع فددس  نجقددع  ددنن  لرحددلث. فخكددناا الحددلث الوابددل أددلة 
 ددناا  سددخلأس م  يرعددأ المؤلددلع الددنا خ إلددا ّوددلياا م ددرو عع  لغوجددع  صددعلزلا 

و  دن ّو  نجع بح ا     إلا ًمع م رو عع يخوفن ف ول أن ن الكثلفع الرغوجع فدس الخ
 بعبلاة  ابلة أ  ُسء يخكنا بل  ا مُثن     نة.

 ددد   ندددل  مّددد  الواًدددع  ددد   ز نعدددع البحدددا فدددس أن دددن الخدددواّن فدددس السدددنن  
  خورقلّددددا األ ددددرو عع. فثمددددع  ظععددددع فنعددددع م ددددرو عع لرخكددددناا  كددددأ  ّكددددو  ّأُ ددددلا  م  

  دأُثن إلحلبل . خ كل  النا خ  سمونل  بعو   ودل ن  فعمد ن إلعدا فدس مُثدن  د   بدلاة 
ل  مم    ا العو   ؤاة  حواجع فس  نعع الوم  الق  ست  .ت2خ   صعغع  ً 

 نلء  أرا  ل ّقلل  ّخأُل ضن اة بحا  وضدوأع الخكدناا فدس السدنن فدس ضدوء 
 خورقلّودل اللاللعدع األ ددرو عع؛ أل  الدنا خ  حمددول بدللعكنة  المخرقدس فوددو  عندل  لًلّددا 

ااددع  رغددع  ددؤ نة.  خيوصدد ت العكددنة إلددا لكددس خ  دد ت إلددا العكددنة م ددرو ل    أً ددن ن
 خرو  خوقش   رو    ؤ      ثقل م ضل . لو ا ال مال  افل   د    قولدع خز نعدعت 
الخواّن م  خم رو  خات  إاا  ل  اونل األن لا إلا باعقع كدو  الومد  األن دس الخدألععس 
 إنمل  و إ لا   خكل    مم  بوضا بوضل    جعسدن بوضدا بوضدل    كد   ع د   د 

 علصدد  هعمر خدددا الول ددع إنمدددل  ومدد   جسددد ن  فقددل  لوظععدددع يؤنيوددل ّعسدددن  اددون  فدددس 
النال  الغل دع ّعسد ن الرعدوء إلدا القدناااا ن   ز ن دل  ال  ادون  ندل لمععلاجدع ّحدلن 
 رعل   ل  عقول با المؤلدل إنمدل األ دن أردا الومد  ّمل دل   ّن دن إلدا أمد  األنيد  

مخو  نا ًوان نا.  ّ 
ينضددددوخ ّحدددد  الق ددددال الموضددددوأس  فددددس ً ددددع خالنادددد   ددددل أددددل منموااددددل  

ال خ أدلم بعدلة الخدن   السدعا  القدعش بخدا مّدل  ال عدل  بمدم   ت3خالمخن   الن جلت
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ا جل ّخكدنا أرعدا كد  ل ردع ّع أدا   دو  د    ل دا  اادل  ً دن   المود      الدناً   
واجدل   األ بلء. فنعل فس الق ع ّكناا اكن بضوا الن جل المع أع  وصعول بل ل   ح

 فس الق ع ألنول ّكو      ال حوة  االلخعلا ل  قلء   حل بع النع .
أرددا صددو ل الق ددع ال ددوفعع فمدد   ددا  النمددلاع المدخددلاة لربحددا  يرحددظ م  
الددنم  األ   فددس الخددواّن بمددم    عوددس  ددو األُثددن فددس الحددلالا الخددس ال ّسددخلأس 

خال ددد س  السددددممعت: ّكدددنااا   فخقدددو   ددددنة  ابدددلة  ددددل  قددد   دددنة  ابددددلة كقدددلل  ً ددددع 
د   دنة  ابدلة أردا  -خاُخو   اللّس أرا  الدلخ يو دل   د  األ دلل  دممل ت فللحدلث ً 

وأددا إال م  فددس الق ددع بددلث  ددنة  ابددلة  أ ددن أنددا بعبددلاة  -الددنزت  دد  ابخمللعددع ً 
 ابدددلة ن   ّكدددناا أل  الواًودددع ال ّسدددخلأس ّكدددنااا  فدددس مخ نمددد  كدددل  ألنودددل  اًودددع 

   مُثن النلس   سدوولع   د ا فضدا  أد  م  ن ا  د   بسعقع  مم  لول م  ّحلث 
الواًودددع فدددس الحمل دددع لدددت  مددد   دددو   حعددد   نافددد  إلدددا نمدددو األبدددلاث  الرقدددلء  ددد ل  

 ال  س ال خ  و  حوا الق ع  او ن ل.
ددد   دددناا  خودددلنة ف ندددلا  م دددل  ومدددوس الدددنم  األ     دددو ا ا دددع  خودددلنة لمدددل ً 

   لصدعع الخكدناا المدؤنخ إلدا السدأل  اون   ا النم  فس السنن لمل  مخم  أرعدا  د
 الما     لل   ن خ لا. فضا  أ   لصعع اا علز  الخكثعو الخدس  ادلنل ل فدس 
الق ال ال وفس الخس ّلأو إلا اال خ لا  ألل الخع د   م  الخكدناا؛ فمدل بدلث 
مُثن     نة بلا مل  ا ايخا  نة  ابلة إاا كل  الحدلث  ابدل فدس المدناا امعوودل. 

الون عددع  األ ددرول الون ددس  عددل  إلددا   ع ددع اا عددلز  الخكثعددو فددا ّن دد   الرغددع 
فدددس امرخدددا  كددد  زجدددلنة فدددس الم ندددا ال  دددل نأددد و إل ودددل زجدددلنة فدددس الموندددا  دددومز  

  اون ل.   ا     اوع ن ن أل ع ّدال م رو عع الدقلل الون س.
م دددل  ددد  نلبعدددع  لصدددعع ّخوردددو بدددللع  الق  دددس ال دددوفس فددد   ابخكل دددا إلدددا 

السننت مُثن    ّ نعدا لمقولدع خفنعدع السدننت فودو عالدنا خ ال دوفسع     كدل   خزلهعع
منيبل   لانا  ب   ا   الق ال إال م   لفا كل   دو الموندا  المغد    اللاللدع   دل 
ن وجدع  نينعددع أل دع ّ  دوفعع  لصددع.  ّؤن دا الق دع  د  نالالا م ايعددع  لصدع ّ 

أ عسددل  أرددا  ددل  دد و اكددن . نعدد ل م  الددنم  النابدد   ددو األُثددن  أرددا أمدد  الدد   ّ 
دد  مُثددن  دد   ددنة.   دد ا  ددل   ا نا  لواددون ن اأددس المونوجددع إ  يددن خ  ددنة  ابددلة  ددل ً 
يخنل دد   دد    عوددع األ ددرول الون ددس الدد خ  دخ ددن الددلالالا الكث ددنة فددس مًدد   ددل 
 ممدد   دد  األلعددلا. فحدد    مددو  الحددلث  خكددناا  ااّددا فددس  ددبوع م ددلل  ددثا  كق ددع 
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 ت1خن ددعت بدد   اصددقح  مبددل مصددحلبا بقددوا ف وددل أرددا بددل   ابددلةخالدددوا  فددس البل
فرمددل كددل  ال ددول السددلب  ضددول صددلببا فسددألا الدددوا  أدد  بللددا  فقددل : ضددوع   
فقدددل  لدددا: م مدددل زرددد  أرعددد  المدددلء م  القودددلل؟ فقرددد : المدددلء. فقدددل : المدددلء  ااء  

 فللخع  ف اا أ    لء كللر   الحر   فمن  ...ت.
فددس  ددبوع م ددلل  العددو   الوقددش  الضددنا  ا خدد    فحدد   كلندد  الحددل   ابددلة

الددنا خ الدد   لددت  مددنا القددو   ددب   ددناا إنمددل ّ دد   الدد   اُخعددا  دد كن أددلن األ ددلل 
ح ر  المونفع أنل المخرقس م  الحللع ااّول ّوزأد  أردا األ دلل السدبوع امعوودل   ّ

 - ععت فددس الم ثولواعددل اللينعددع اا ددا عع  ز ددن اا ددا7فضددا  أدد  ا  جددع الوددلن خ
عدلن  ا دخا    ا دخلأا الد   فا  ال ول ال ي  بدل    ندا إضدلفع فدس األبدلاث ّ 
اكدددنا  ّع ددد رعل  أندددا.  فدددس  ددد ا إُدددلاة ا  جدددع إلدددا م  نول دددع الدردددو ّمددد  فدددس ال دددول 
السدددلب    دددو ماددد  كدددل  أل   مدددو  ا ددد ا  لر ددد ن  األندددلة  فللددددللو أددد   اددد  بمددد  

ا ا خغن  إنملء الكو      الدرو أنل   بوع م لل.االا  أّ ا  ا نّ 
نسخنخي  مل   و إ  القلب  الوعوخ    ناأدلة العلند  الدلاللس لرحممدع القولعدع  
 اابسدددلس بمثلفدددع األ دددرول الون دددس    عدددلز ...  ددد   األُدددعلء  القوابددد   دددس الخدددس 
  ددم  الق ددال ال ددوفس فددس  وضددوأع الخددواّن  منمل ددا األا وددع    ددنزا بنجددع 

ا خدلاا مُدمللول  لدع  الومد    د    ابدلة  د  م دت  النا خ ال وفس فدس م  اللاللدع
  ملا صل  الخعن ع اا لا عع  األن عع.
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 المبحث الثالث
 صيغة الّسرد

 
 

 توطئة

ا خكملال  لموضو  ّقنعلا السنن فدس الق دع  ّودنع اللاا دع إلدا فحدال الند  
  دل يخوردو  وت    ّقنعلا السنن   و  ل  ودن   دد ال دعغع السدنن ع م    ئدع السدنن 

 ودددل  ددد   عدددلهعت: المن دددوا  المسدددلفع   الخ ئ دددن م   اودددع الن دددن.  كرودددل ّخوبدددل فدددس 
اصل الكعتعع الخس ين خ  ول النا خ  ل ين . م   دنن  دل يدنا   د   دا   اودع ن دن  
وزنافعددل  لرحددلث الحمددلهس.   ؤكددل  ددل  اوددع الن ددن  دد   ّخحددلن  نددو   ال ندلًا  نقددا  فّو

 خ بللق دع م  ُد دعلّول م  مبدلا ول.  كد ل   لهعدع الدنا خ الواًع الخدس ّدن   الدنا
ودددا  ددد  أمرعدددع السدددنن  ددد  ب دددا الحضدددوا خُدددل ل أردددا األبدددلاثت م   نعسدددا   ًو

 الغعلل خين خ  ل ينا     ن   أرت بمل  ععنخ  لملاا ان ت.
ّحدد   قولددع   ئدددع السددنن ّدخعدددس أاًددع اللعدددع  ب وجددع م ضدددل   دد   خالمؤلدددلت 

دخعددس ّحدد  اربددلل الددنا خ  جنقددو  رسددلنا  ددو فعمددو  الددنا خ  خالددنا خت؛ فددللمؤلل  
   رع ّقنوجع ّح  ّ ن  المؤلل   ن      الول  اوع ن نة خالمؤلدلت بخدا 
ُأ  النا خ  و الن ح النل قع لرمؤلل. لو ا ً   م  خّقنعع الدنا خ المدل ل فدس السدنن 

فدس كرخدل الحدللخ    الن اهس ّولن  ّقنعع آلع الخ وجن فس الومد  السد نملهس   الوظععدع
 .ت1خ س الخقلط المنهس  نقرا إلا القلائ م  الممل لت

ألنودل  ت2خ لو   قولع   ئع السدنن  د  المقدوالا المومدع فدس أردت السدنن الحدليا
ُمددع  أدد  الندد   وددت  م ددلس فددس  ناهددو السددنن الق  ددس  الن اهددس بدد     دد ا 
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األبدددلاث    ددد   المؤلدددل  الدددنا خ  ددد  اودددع   كمدددع  أددد  البودددا الددد اّس فدددس  دددنن
فددللمؤلل ال  ممدد  م   مددو   وضددو عل  أل  الومدد  األن ددس الدد خ  سددنن  إنمددل   دد  
إلددا  خراعددا  دد   الددا  ددو فددا  ددل م   مددو   ق وأددل   ن بددا    عددا  نااددع  قلفخددا 
  واًعددا ّعددل  األُددعلء الوا عددع  نوددل   ددل  سددخنبقا أددللت الا أددس الوم ددو.  اُددخق  

 ونل دل النحدوخ أردا مُدمل  العود  المدخرعدع ت الخس يل  modeُرمع خصعغعت    خ
الخس ّسخوم  لخأُ ل م ن  ق ون   لرخو  دن أد   اودلا الن دن المدخرعدع  إا  فودس 
القدددلاة أردددا ا ا دددع  دددل يدددن    دددن   ملا دددخا  ددد   اودددع ن دددن  و ندددع    دددس أندددل 

 ناادلا ّمث ردا لرحمل دع فودس ّع دل  ونفدع  ت1خخا ن  ت ّوندس خُدم  الد دن السدننخت
لصدد     سددخو  المبلُددن  نااخوددل    وددل المسددلفع الخددس ّع دد   دد   الددنا خ ُمعددع الخع

 الحلث  فضا  أد  ّن دعت الد دن المدخدلا لرن ا دع  بموندا ّحليدل المسدلفع العلصدرع 
عل . فكل    ا المعوول  سومل  فدس بد       النا خ  الحلث  الحلث ا جع   ملنل    ًو

ددددد  المؤلدددددل  الدددددنا خ فدددددس أمرعدددددع السدددددنن  ددددد   ال اّعدددددع  الموضدددددو عع   إُدددددمللعع  ًو
فللموضددددددو عع ال ددددددن  ال  اددددددون لوددددددل فددددددس الومدددددد  األن ددددددس إاا كددددددل  المق ددددددون 
بللموضددو عع الخعددنن الخددلل  أددلم األنل ُددولنة لغوجددع يددللس  وددل المؤلددل.  ال ال اّعددع 
المحضدددع الخدددس ّخعدددو ن بدددو  الددد اا  أنودددل. إنمدددل ّدددخت أمرعدددع السدددنن خأددد   نجدددوت 

لم لأدددع  دددس صدددلببع الن جدددع   دددس المخ دددن  فدددس الددد اا  لدددع  خأنودددلت  فللددد اا ا
 ّواعا أنلصن القال فس ضوء ال واأا  المحع اا  األ لا .

لوددد ا كدددل    دددقرا خالمن دددوات م معدددع  لصدددع فدددس بحدددا   ئدددع السدددنن ألندددا 
يخق ددا الدد  خاال ددخا ت فددس  اوددلا الن ددن األ ددن الدد خ  سددوت إ ددول ل  فددلأا  فددس 

   أرددا النلًددل م  ينقرددو ت2خ جح دد  إلعددا أاًددع المن دد ع المخرقددس  نقرقددل   دد  الددنال
 دد  ًنلأدددع كدددو  المؤلدددل القدددل  فنلندددل    دد   ندددل كلنددد  الضدددن اة ًلهمدددع أردددا فودددت 
م ددرو عع  دد ا العنددل   دد   ددا  ن وصددا ّ  ددوااّا الخددس منعدد   وددل مأمللددا    دد   
دا    لاأدا  فمدل أرعددا  عسدلاا ًلّا دلا  د ا العنددل  ّ  األأمدل   الن دو   دس  درًو

وا. لودد ا ن ددن  ددو العودد   ال درددو  ددت  ددأّس النددلس بوددل الدد  ل خددأ لوا  جخعح ددوا  جخدد ً 
بوددض النقددلن العننسدد    إلددا  ظععددع السددلان فددس الق ددع كعودد  الدرددو االوددس فعقددو  
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يد كننس  د ا  ت1خخ ع  أرا السلان م   قردل الردا فدس إ لاأدا  مخ م   عود   ج دم ت
د ه الدردو لكددس القدو  بللحدليا القل دس خُند  كند ا   دتعددل   فأب  د  م   مهأدن   فدرقو

 مهأن ت.
 دد   نددل كلندد  أمرعددع الدرددو األن ددس أمرعددع  واوددع إلددا  خرددو  عكدد  لسددننول 
 وهددد  لدددلالالّول لددد ا كدددل  بضدددوا المخرقدددس فدددس الدددنال  دددو اا دددلا الددد خ  عددد  م  
ينقرو  نا النلًل فس ّس    ا خدلال بوض الخقنعدلا ن   ز ن دل   د  كلّد  ا دن 

س باعقع العدلا  المودت  د   الحمل دع  السدنن  فمدل نا د      نال ا ن   نقرق   ف
القددلاة ًلهمددع أرددا كخلبددع الحمل ددع الوابددلة بمايدد   القددن   األ ددلل    االّعل ددلا  
فدددد   الحلاددددع ال ُدددد  ًلهمددددع فددددس الحددددليا أدددد   عوو ددددلا خالمسددددلفعت  خالمن ددددوات 

من ناّوددل اااناهعددع   وصددعول امعوددل   مددمما    وددنا   دد    ددل ن خاألن  عددعت فدددس ّ 
الددنال الق  ددس.   لاخملأومددل يخمددم   ددل  وددن   دددخال عغع السددنن عت الخددس ّمددم  
العلن  الثلنس     ن و ع البحا فس السنن لا    و  دل  قردو أردا الكعتعدع الخدس 
يخت  ول  نن  ل  حما فس القال     ورو دلا. فللق دع ّ دا لرقدلائ بمدم   بلُدن 

خرل فدس ًن ودل م  بودل ل  د  بللدع م  ز ن  بلُن    المحلف ع أرا خ سلفلات ّد
إلددا م ددن .  مدددو  الددنا خ  خحممددل  بمدددت  نااددع المورو ددلا الخدددس ي ثوددل ّبوددل  للاادددع 

  ونفع المد علا المملاكع فس الحلث  ول..
ب ددا  قددول  ددل  وددن   دددخالن جعت م  خ اوددع الن ددنت م  خنققددع النصددلت  خحليددل 

 .ت2خ ن وا األبلاث المن جع
ال ددعغع السددنن ع    ددقرحل  فددس صددعر السددنن   دد   نددل   ددنز فددس  وضددوأع

ت ّخحدددددلن أردددددا م ل دددددومل perspectiveت  المن دددددوا خdistance مدددددل: المسدددددلفع خ
المورو لا الخس  قل ول النال السننخ.  فعمل  دأّس أدنء اصدقابس  د  ا دخععلء 

 العلن  اااناهس أرا  خو  القال ال وفس.

 المسافة السردية:-0

خ  ع د   د   العلأد   الممدل ل م   د   الدنا خ   قرا  ونا  خحليل البول ال 
 القددلهت بللحددلث.   دد   المسددلفع  ددس الخددس  سددخنل إل وددل خ ن ددوات الددنا خ فددس  اوددع 
ن ن  الخدس يدن خ المدن خ فدس ضدوهول.  المسدلفع السدنن ع  د  الم دقرحلا السدنن ع 
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المومددع  ال  ونددس الدد  منوددل ّدددال الحقدد  السددننخ فقدد  إنمددل ّددل   فددس فدد  الن ددت 
.  جددن  خا ن دد ت م  م    ددد  ت1خم    السدد نملهعلا  ال ازددع  الخ دددوجن م ضددل   الخمدد

ُل  ًل ّندل    د   المسدألع  دو مفا دو  فدس اموواجخدا    دو يخحدلث أد  المدلأن 
   نأدل ت2خب    مو      صدعغخ    دننيخ    دلأع  مدو  المدخكرت  دو المدلأن نعسدا

ن اوددون  لعحمرنددل أرددا مفا ددو   دد   ال ددعغع  ددد بمل ددع  لل ددع  بدد   ي دد   المددلأ
اأخقددلن بأنددا لددع   ددو المددخكرت   دد  ُد ددعع  ددل    ددل أددلا الدد   دد  األًددوا  فعسددمعا 
عدع مفا دو  ال ّخوردو بدللنال السدننخ.  مفا دو   حلُدلة.  أردا الدنزت  د  كدو  ً 
إال م   ددا ع الن ددن إلددا اوددع الددنا خ   ممدد  م  ّكددو  م   بددلناة إلددا ّق ددس  دد ا 

 مُثددن نًددع. كمددل بددلث فددس م  نكددل  انكرخددنا نول ددع القددن   العلندد  بمددم  مُثددن ّحردد ا  
الخل   أمن   لا دع القدن  الومدنج  بد   ّأصدر  م ل دعلا ن نجدع الن ا دع أردا يدل 
ا       دلصع فدس   دقرحعا: الودنء  القدو   فعدن   د   ّمث د    ننخ اعم  ّ 

مدد ن ن ن دد  ّ     م  الددنال   حلُلّددا   ا ايخددا.  القددو  إنمددل  ددو لغددع  الرغددع ّددل  ّ 
حلُس.  ّقرل ّ 

     نل  كل  ل ا ل  الخم         قولخ    صعغخ   فس السنن:
خت ال عغع األ لا بسنن المقدل   ز دن ت3خخبمل ع األبلاث  بمل ع األًوا ت  ّ  

الحوااجددع فددس الق ددع الخددس إاا  ددل مأ ددلا كخل خوددل خا ايخوددلت  دد  النلًددل م  مخ ًددل  
ل ك  دن  د   دا  ّحمدت المؤلدل  دنم  م  آ ن  أل م  ا خ ا  ألن الكرملا إلا بد

كثعددو الحددلث  الخنك دد  أرددا الموددت  دد  األبددلاث.  فعمددل  ّحليددل  عددلالا القددال ّ 
 أّس إاناء ّق عقس أرا   ا الخحمت بللسنأع السنن ع أرا القنجقع الخدس اصدقنوول 

ً ددع خأقدددلء  -أردددا  دد    المثدددل  -فردددو م دد نل ت4خمفا ددو   دد  الدددنال الوددو  نخ 
 القمات    بقنل أر ول  نجقع مفا و  ل ونا أرا النحو ااّس:األزا   انال 

 رواية الباحثة رواية المؤلف
خنفوددددد  إلعدددددا ا نمّدددددا نا مددددد    ددددد   مددددد  ز لودددددل 
لعمدخنخ الددلً و فددنع  دد    خدا فرقددس الاجدع ّبمددس 
فقدددددل  لودددددل:  دددددل بللددددد ؟ فقللددددد : نفددددد  لدددددس  دددددوالخ 

نفو  إلعا ا نمّا نا م   لعمخنخ لوت 
نيعقدل   فواددل فددس القنجددو الاجددع ّبمددس 
مضدددددددددلأ  نا مددددددددد   نفوومدددددددددل إل ودددددددددل 
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نا مد   مُددخنخ لودت ُدد ئل  فسدققل  نددس فأ ددل  م  
فددلف  أقددلء الددلا م   إل وددل   ددن أرددا  ضددن نس. 

بدددلنوا صدددليو لدددا  مددد   مدددو السدددلع  اكدددن لدددا 
الحل    ل  دل      دوء  ردو ز اخدا. فقدل  لدا 
صدددلببا:  ددد   ددد   ددد   النمدددلاة فدددس  ددد ا العدددنال 
لوركددددت ّنخعوددددو   وددددل فددددس  ددددعن الخنددددوا إاا لددددع  
 سلأل فس اا مل  فس ُسء آ ن  فحم  النملاة 

ل  ان البددلل  ن دد   فددخا بددلل ناا   ا ددا بددللعنا
المسددعل إلددا  ددل بوددل الوخمددع لعمددو  النددول م دد  ت 
 ال ّخق ددد  أرعدددا المدددنمة. فرمدددل فدددخا البدددلل  ادددل ت 

 ت1خ د     الد  ...ت

ضددا أقددلء نوددلا  إلددا  ددل   وال ددل  ً 
وخمدددددددع فددددددس بدددددددلنوا صدددددددلببا بوددددددل ال

النعلا ُلُعل  لا بللا   وفا     وء 
 رو ز اخا فلف  إلعا انابل  فعا نملاة 
إا ال  سدددددددلأل  اا مدددددددل  فدددددددس ُدددددددسء 
آ دددن. فحمرودددل إلدددا ناا    اا بدددا بددد   
 وددددون إلددددا   خددددا لدددد ا   عددددل ت  د دددد   
  دددددد ا   مددددددل كددددددل  فددددددس العددددددنال  دددددد  

 نً و...

ع فددس فضددلء يخضددا العددلا   دد   الددن ايخ    دد  بدد   ال مسددلفع السددنن ع المسددخغًن
 عددننة  دد   الددن ايخ  ت  جحددلث  ثدد   دد ا الخكثعددو  دد   57 عددننة  قل دد   90الرغددع خ

دددنح األ دددبلل   كدددال الدددنع    دددا  بددد   فضدددو  الكدددال  نوافردددا كلأل صدددل  ُ 
 الحواااا   الخكناا بغعع الخوك ل...   م ا     ا ال  وندس بحدل   أدلل بلادع السدنن 

اف ؛ فوس ّؤنخ  ظلهل  نن ع  ناللعع لول م م خول أرا ال دو ل العندس إلا     النو 
 الموضوأس  ال نلهس فس مخ ً ع فوس ّدل   فدس ّمدم    موندلا ال نعدع السدنن ع  
 الوظدددلهل  المحعددد اا  الددد    م ضدددل . إال م  المق دددون بدددا  ندددل  دددو إ ضدددلح الدددد  

النوافدد   ددس العلندد  النسدد س الدد خ  مدددال فددس كدد  أمرعددع  ددنن ألخ بمل ددع فودد   
 وعمنلا م رو عع السلان الخدس ال ّمدبا بللضدن اة  مخ  دنن لسدلان آ دن. فودو يدن خ 

 بل ل      ا  ن ن   و.
 لودد  اًخددنال صددعغع السددنن ال ددوفس  دد  ا ا ددع الد ددن م  الحلن ددع  دد  ب ددا 
الخنك   أرا الد ن النهع   الحلث المنك خ  ا   المموندلا األ دن  بددع   دننخ 

وددل أاًدددع بللحددلث المنكدد خ ..  دددو الدد خ  عوددد  صددعغع بمل دددع يددؤ   إلددا  ومدددع ل
األبدلاث ّم د  إلددا الخنك د  أرددا الحدلث  لدع  الرغددع   أردا العحددو   لدع  الخقنعددع 
إلددا بددل  ددل  ال كمددل نعددل الدد   ومو ددل  فددس الق ددال الن اهددس الحددليا الدد خ  ومددل 

مبدددلاث   دددله  ّقنعدددع لرخدددأ  ن    دددناز م دددرو  خا الخدددس ّق ددد  السدددنن ال لغل دددع ّددددال 
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 .ت1خالن ا ع ًلا  ل ّدال  ناأخا األ رو عع   اكلء إناّاا العلا أمرا السننخ
علصدد   ت2خم ددل خبمل ددع األًددوا ت   فوددس ّدددال  ناهددو  ددنن الممددول  الحددواا ّ 

الحدددلث الددددل  المنقدددو   رع دددا  ددد  أردددا لسدددل  المددددو   وصدددعا بمل دددع أددد  
.  الددنا خ فددس  دد ا النددو  الحددواا العورددس الدد خ ّلا لخددا المد ددعلا فوددا  فددس الحمل ددع

   الحمل ع  حو  الدقلل السننخ إلا مًوا   واء مُدل   نودل  ونولوادل  نا رعدل  م  
بددوااا   لااعددل   سددموأل .  فددس  دد ا الرددو   دد  الدقددلل  عخددنء الددنا خ ّقلبقددل   دد   
الواًوددع الممددول ع العورعددع   ددنأع الدقددلل المو ددن أنوددل   جمددو  فددس إ مددل  السددلان 

كثعددو العبددلاة  دد   ددا  بدد   األًددوا  الحوااجددع  دد   م   مخعددس بددل  خ ا  الحددلث ّ 
المد علا لخخكثل فس بض  ام  ّم ن إلا الحدلث إامدلال . لكد  الدنا خ فدس  د ا 
الردددو   ددد  الحمل دددع  يودددل  إلدددا امردددع  دددنال  ددد  م  الخنل ددد   ددد   كمعدددع ال علندددلا 

مرع الدد    فددس خاألبددلاثت  األننددا  دد  المن دد  إلددا المخرقددس   م دد   ددل ا  إلددا  مدد
السدددنأع السدددنن ع  أل  كمعدددع المورو دددلا ّمضدددس فدددس اّعدددل   ابدددل  ودددلُ  لسدددنأع 

 ددد    ددداث بدددلالا لردقدددلل المرعدددوا م  الدددلا رس  ت3خالحمل دددع  لوددد ا   ددد  خا ن ددد ت
 لرمد علا فس السنن   س:

 قدلل  سدن ن م   حمدس   دس األُثددن بودلا   األُثدن إ عدلزا  فدللنا خ  عمدد  -0
 ل  أ  بواا المد علا.العكنة  جسخغنس   

 قلل  نقو  بأ رول ز ن  بلُن   واء  دل كدل  بدوااا  نا رعدل  مل  رعوظدل  -2
ُأ  ّقو : ًر  ل ل قس منا أردس الاعدلل بدأ ن  دل  م   قدن فدس بدللس م  

 مًول  و ا األ ن...    ة     الحللع منول ال ّضم  نقا  بنفعل  لرحمس.
رحمل دددع المد دددعع فعدددا ّخحدددلث الدقدددلل المنقدددو    دددو  حلُدددلة  لل دددع ل-3

 نعسدددول أددد  نعسدددول  دددا  الحمل دددع األًدددوا  ّع ددد ا   كأندددا يردددخق   مدددولا  
 اًععددل  اددن   دد   المد ددعلا   نسددخقع  إامددل  بوددض  دد   المنا ددس فددس 

 الرمحلا ااّعع:
 
م  الدددنا خ يندددل ا فدددس  ددد ا األ دددرول لكدددس ال ّدددأّس صدددعغع السدددنن أردددا -0
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 السأل.ُم   ابل   نجقع  ابلة ّؤنخ إلا 
ُسددد  ّ دددليو المخرقدددس  المدددن خ لدددا  ددد   دددا  نقددد  خبنفدددست لواًععدددع -2

 الممول  كأنا خ مث ت م ل ا   س نلاجو  الدل .
ددا أرددا الددخقمال  -3 لّا س يددوبس بسددوع  عددل  الددنا خ ً  نافدد  امددللس ّدد ً 

 كرمدل كدل   دل  الدنا خ  حلُدلة الواًد  إلدا مً دا ناادع  ممندع كدل  
 الخ ا ا مُثن بحمل ع األًوا .

 جبقددا أن ددن المنل  ددع  المنددل اة م   ددل  سددما  دددخّولن ال ددعرت  ددو األ ددت فددس 
وددلنا  كددل  منأددا إلددا  ّواعددا السددنن  دد   الواوددع.  كرمددل ّنوأدد  صددعر السددنن ّ 
د  يعل . فدس القدال ال دوفس يخدوفن النوأدل   عو  الق ع فنعل  ّ  نعلح أمرعع السنن  ّ 

بمل ددع األبددلاث كدد ل  أرددا بضددوا  اضددا فددس نمددلاع كث ددنة  نددا  فكرمددل  اددلا 
ّواددددل بمل ددددع األًددددوا   ف رعددددأ الددددنا خ إلددددا الخنددددو  األ   ال خدددد ا  بوددددض المواًددددل 
 األبدددلاث  صدددوال  إلدددا الحدددلث المنكددد خ   جمدددو  ا دددخدلا ا لر دددنل الثدددلنس مبدددل 
علأردا  د   ضدمو  الق دع  إاا  دل نقرد   الل اأس المومع لكسد  ّ دليو المخرقدس ّ 

ا   مدددول ل  بنفعدددل   كدددل  الدددنا خ ُدددل لا  أردددا نقددد -بسددد  ا ا دددع الدددنا خ  بودددل   -لدددا
علّا...  جغرد  ندو  بمل دع األًدوا  أردا  الحلث فنقرا بعمرا    بلااّا   بواااّا  ً 
الق دددددال الددددد اّس  اال دددددخنالأس  م دددددل بمل دددددع األبدددددلاث فخغرددددد  أردددددا الق دددددال 
الموضددوأس.  ال  ونددس الدد   رو ددل  دد  النددو  األ    فللنوأددل   دد  الن ا ددع يخوزأددل  

 عمددد  األندددوا  الق  دددعع ال دددوفعع  وصدددعا م دددرو ل  فنعدددل  ّقنعدددل   مرددد  ز ل دددا أردددا 
 النا خ.

 المنظور:-2

ّدددأّس ناا ددددع خالمن ددددوات  دددد  ب ددددا كونودددل ضددددن اة  خورقددددع  لاا ددددع البوددددل م  
المسلفع السنن ع    دس ًضدعع لودل ًدلا ل  د  األ معدع لكونودل ّكمدل أد   سدخوجلا 

ععدددع الدددنا خ بددد ز  اء الحدددلث  المد دددعلا   ددد ا أردددا أددنء الحمل دددع  ددد   دددا   ًو
ال ددو ل المنوعددس   دد   اوددع ن ددن فرسددتعع  قلفعددع أل ددع  نعددل م  أقرعددع اانسددل  
ّددخحمت إلدددا بدددل ك  دددن فدددس ّعسدد ل المعدددنناا م   حلُدددلة الخعسدددلاا  فع ودددن البودددل 
الددد اّس النسددد س الددددل  الددد خ  قبددد  بمعسدددما الومددد  المحمدددس.  اانسدددل  ال ينقددد  

قرددا خُمددل ُددل ل   ددوت.. م  المقددلاا الدد خ ا ددخو با  نددا الحددلث خُمددل  ددوت  إنمددل ين
  دد ا  سددون خا ددخا ت الددن اة لحددلث خ ابددلت.   دد ا م ددن ّخددوفن أرعددا  عمدد  نددوابس 
الحعدددلة   عدددلني  الوردددول اانسدددلنعع الخدددس يدددل   االاخودددلن  البودددل الددد اّس فدددس فومودددل 
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حر رول  نقرول.  ّ 
أنددا خب رددع ّقنعددع     دد رع  جق ددل بددللمن وا م   اوددع الن ددن اصددقابل  نقددل ل  ب

لروصدو  إلددا م ددلا  مُثددن  موبددل     ددس الو د رع الخددس فددس  خنددل   الم ددل  لعممددل 
أدد  نوا ددل  الدلصددع لكددس يددؤ ن فددس العموددوا خبسدد  اغبلّددات.  ال  حمددت أرددا  دد   
الخقنعع إال     ا  أاًخول بللمعلهعت األُثن أمو عع لرمونا  األ ن الد خ ا دخدلل 

 .ت1خلخحاعقا
  م   دددد   الضددددن اة الول ددددع  الدلصدددددع   ددددس الخددددس نأدددد  إلددددا ا خمدددددلل  ج ددددل

اللاا     المن منج  لممدمرع المن دوا أندل ّحرد روت لرخقنعدلا السدنن ع كمدل يدن  الد  
بددد   أدددنء لرن نجدددلا الخدددس  دددبقخا   دلصدددع ن نجدددع خ دددن ك    ااجددد ت  ت2خا ن ددد 

السدددنن عت االنكر ددد ج   بددد   أنضدددل لم دددقرا خ اودددع الن دددنت ّحددد  ّسدددمعع خال دددؤاة 
 ااالبددع أرددا  ددؤا   وددت:  دد  المد ددعع  -  ددس ّسددمعع  وفقددع أرددا امخ ا ن دد 

الخدس ّواددا  اودع ن ن ددل المن دوا السددننخ؟ م   د  الناهددس؟   د  المددخكرت؟  فوضددول 
ددددد  المن دددددوا نا ردددددس م   دددددلااس  ّنمعقدددددل  ا دددددلأس األ دددددنا    عدددددل ال  بحسددددد   ًو

غعددلل الددنا خ م  بضددوا   المسددخو  الثددلنس يخ دد  بللمد ددعع النا جددع أرددا م ددلس 
بدد   دد   الن نجددع  قددوالا م ددن  كث ددنة  دد  ال ددؤاة  المن ددوا ّ  فددس الحددلث. ف خحددلن  ًو

بدددلط القدددلهت  ددد   ال دددعغع  ال دددوا مخ بمد دددعع  ت3خأدددنء لودددل ا ن ددد  ن دددنا  لاّا
الددنا خ  فددا  ددل م   قددول  نددل  ّنوجدد   ددننخ  مدد ع  دد   ال ددعغع  ال ددوا  لودد ا ًددن 

غقددس  عمدد   ًددناا خا ن دد ت أرددا الخول دد   ددثاث   ددقرحلا ّددوفن  دد ا المدد ع  ّ 
ال ددعر الخددس يخ نل ددل مخ اا    ددواء فددس القددال القددل ت م  الحددليا.   ددس:  ن ددقرا 

 أر ول  خسمعلا العننسس خ وجو ت:
سدددما بلصدددقاح النقدددل االنكرو لُسدددونس  ددددخالنا خ -0 الن جدددع  ددد  الدردددل  ّ 

األبدلاث لود ا ين د  الورعتت ّكو  فعا المد عع النا جع  حعقع أرمل  بم  
 لول  دخالنا خ (    المد ععت.

الن جع      مدو  الدنا خ  ونفدع ف ودل ّخسدل    ونفدع المد دعع  جن د  لودل -2
 خبللنا خ = المد ععت.

الن جع    الدلاع   مو  النا خ ف ول مً   ونفع  د  المد دعع  جن د  لودل -3
                                                           

 .220-221، ينظر: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة/ 38ينظر: نظرية السرد/  )1(
 .098خطاب الحكاية/  )2(
 .319 -، وبالغة الخطاب201-099نفسه/  )3(
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  دخالنا خ > المد ععت.
اة  ددنن كدد  نمدد  ا جددوخ  نوددل. فكددل   فددو  دد   الم ددقرحلا  ممدد  ّحليددل  ددؤ 

النددو  األ  : ً ددع  ول  ددع ال ددؤاة  الثددلنس: ً ددع  بددأاة   النددو  الثللددا: ً ددع ااا 
  ؤاة  لااعع ب ا  ملاس البق  مأمللا    ز ن م  نورت نوا ل   م لافا   ملأن .

إ   ددل ً ددد  فدددس  وضدددوأع خالمسدددلفع السددنن عت   دددا اكدددن   ندددل  ددد  ب دددا م  
نعخنء م  يخ عر  ن وا ل السدننخ أردا نمد   ابدل    د ا نل د   الق ع الوابلة ال

 ن نع     عوع ناعع أندل المؤلدل  فودو يخقرد   د    د   ال دعر بحمدت بلادع السدنن 
إل ول م  إبسل ا بحلاع السنن إل ول  مل يث   فس النول ع السدمع األ درو عع الدلصدع 

 الخس ّم    ننا  أ  آ ن.
ضددل    األُددعلء  م ددلا  الدددللو  ددس الخددس  فددو  دد   الن جددع الخددس ّددؤ   م   

ّعنء ُمرعع األُمل   فا نمرس ًنلألا  ندرو  نول ًلنونل   إنمل نن ن فس  بدله  
دخرل فس ّأ ج  م بلل الرعدوء إلدا ّرد  األُدمل  اأخمدلنا  أردا الغل دلا  األُعلء  ّ 
 العحددو   اللاللددع. فورددا صددو ل القددال ال ددوفس  نعددل م   ددؤاة السددنن فددس  ن ددوا 

وددا  دد  ُد ددعلّا  األبددلاث  ااا صددعع  وعمنددع  حددلن ل النددو  بمونددا الدد نا خ   ًو
م  األنملط الثا ع الخس اًخنبنل ل نمواع إاناهس لرلاا ع  ًل ّمدمر   فدو المن دوا 
الدد خ يخددد   الددنا خ  دد   ن جددا: ااّددس   وضددوأس  ا ددخنالأس   أرعددا ّكددو  ال ددؤاة 

 السنن ع ّلبوع لنم  القال  نوأا.
 (5جدول رقم )

 موقع البؤرة السردية ضمن أنماط القصة الصوفية

 األنماط
 البؤرة

 السترجاعي الموضوعي الذاتي

 مُثن مُثن مُثن الن جع     رل
 مً  مً  مُثن الن جع   

 ال ّوال مً  مً  الن جع    الدلاع
  ا المدق  ي     رغع  مثعع نسبع ّحليل  اودع الن دن فدس األنمدلط السدنن ع. 

وددددل   وددددون إلددددا القددددناءة  الخأ جدددد  الخددددس   لكدددد  م ددددبلل علّ  ا ددددخا   دددد   النسدددد  ّ 
ودددددا  ددددد  األبدددددلاث   ملا دددددول: الدددددنا خ م ال   ددددد   دددددا  ّحليدددددل  ل ا جدددددع ن دددددن    ًو
 المد علا    نلبعع الحضدوا  الغعدلل   دت  ملا دول القدلائع النلًدل  وخمدلا  أردا 

دأ جا . ف عدس الق دال الد اّس  اً  الن دو     دل  ممد  ا خمدعلفا  نودل ا دخنخلال  ّ 
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 ثا     ون  اضحل  م  م رول النا خ الورعت ال خ يلا  امعد  األُدعلء  دس ال ا جدع 
الدنا خ  -الخ ئ نجع الموعمنع فس   ا النم   أل  الق ال ال اّس إ ل  مو   رغدع األندل

نعسا    و فس  نن  إنمل  قال ُ ئل  ًل ً   لا فل خر  ز لل الورت بدا. م  م  ين جدا 
اافددو ال ددوفس م  كددل   ابددلا   د  ُد ددعلا الحددلث  فن جخددا ًنجبددع  دد  أندا ُددل ل 

ا جع البق  نعسا.  ك ل  الن جع خ  ت ب    مو  النا خ بلضدنا  لكندا لدع  أرعمدل   
ا ددد ة    ددد ا يوادددل بمثدددنة بسددد   ن دددلل الخرمددد ة ال دددوفعع  فركددد  صدددوفس  نجدددل   ّ 

مددواع  عسددل لرعكددنة   ؤجددل    يناً ددو  ّعن خددا   جخحددن   بنكلّددا   ددمنلّا ألنددا ن
 ال وفعع.

م ددددل الق ددددال الموضددددوأس فددددا  م  ياهمددددا ُددددم  الن ا ددددع ب ددددعغع خالددددنا خ 
أل ددددلا  بممعددددع ال  ورددددت  -الورددددعتت. فوددددس بمل ددددع   ددددنوأع   خد رددددع فددددس الغللدددد 

قوااّول إال النا خ  م ل الق دال اال دخنالأس فودو ًنجد  المدبا  م ناا ل  مبلا ول ّ 
نا خ عالناهس ف ول  و البق   المل ل  ول  أردا مبدلاث بللنم  األ   ال اّس  لو ا فلل

الن جلع الحمل دع. لود ا ال  ممد  م  ّكدو   ونفدع الدنا خ بللحدلث  د  الددلاع م  مًد  
 دد  المد ددعع بسدد   الدد  االزن اع فددس األن اا  المومددلا   ج وددن فددس نددو  آ ددن 

كدو  الن ا دع    الن    المنل لا بأ  خيهن ت ف ول البق  فس  نلل    ً   آ نج   ّ
ف وددل بمععددع البقدد ع المنهددس  لددع  الددنا خع الناهددس إال ُددل لا   خ ا نددل   دد  األبددلاث 
ينق   دل يدنا  خفدس ا جدلت بحسد  المقدلاا الد خ ّمنحدا إ دل  المد دعع النهعسدعع. فودو 

 ُد عع  لنوجع فس نا   الن جل   اا   فس أللت العق ع.
م   اودددع الن دددن الخدددس  ندردددال  ددد   ددد ا  إلدددا ّقنجدددن باعقدددع ا دددخنخلاعع ّؤكدددل

خنل د   يخ نل ل النا خ  س الخس ّحلن نم  المن وا  صعغخا الخدس ال  دل م  ّخسدو ّ 
      عوع النال   نا عا  نالالّا.

 تعددية الصيغ:-3

ّم  ااُلاة فس فقنة  لبقع إلدا م  أن دن المن ندع فدس ّندو  ال دعر السدنن ع 
 سدخوجلا السدنن فدس الق دع  األصواا فس الق ع   ول    الم ل ن المحمدونة فدس 

إلا الوظلهل الخدس  د  مارودل  -فعمل بول -الوابلة ّلأو إلعا ضن ااا ن عع ّم ن
 دعمو  لودل  وضد   دل  فدس  د ا  - نن السلان أرا ّر  ال عغع م  أرا ز ن دل

دل أندس بمسدألع ّودلن ال دعر   ظععخودل فددس  -الع د  ّسدخوفس فعدا  ظدلهل السدلان  ً
المنل ي  فددخ لّانت  دثا  يدن : م  المحمدس المد وت   عل  السنن اللاا و   مصحلل

الضم ن ين   إلا الم    بسل ع إلدا النزاندع  ابخدنال بنجدع المد دعلا. بد   ي دل  
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ااّدس فدا -. م ل أرا ال و ل السد نت1خالسلان ف ول ال ا   نعلا ُد علّا  مفكلا ت
اا ّوندددس  اددون لددلا   إلددا ابخعدددلل السددلان أل  الق ددع م ل ددل   دددس كمددل أدد  الدد 

بللواً  العورس ال خ ينز  السلان بسنن   فعمو   وض  الخ ئ ن  نكد ا  أردا  ظععخدا 
 لانا   لع  بقا . أرا   ا فوو  خوز      ااُنة العلأ   ااُدنة السدلان فدس ّن دعت 
د  المد دعع  أاًلّودل بللسدلان فدللد ن السدننخ  ممد   الد ن السدننخ.   حسد   ًو

 م  ي ا بأُمل   صعر ما  :
 م  ّكو  المد عع لسل  بللول.-0
 م   قلل المد عع ُدال آ ن فس الق ع.-2
 م   قلل المد عع  لان.-3
 .ت2خم  ّقلل المد عع نعسول  نعسول  السلان  المد علا األ ن  امعول  -4

دد  الخ ئ ددن فددس السدددنن  فورددا م ل ددا يخحدددلن  ددّنب  صددعر السددنن  مُدددمللا بمًو  ّ
وددلن  دد   ال علأرودل فددس   ددن صدوا السددلان لرمد دعلا. ّ   دعر ال  مندد  ّددلا رول ّ 

 ددددننخ  ابددددل  دددد   مددددو  الدددد  منأددددا إلددددا ّعددددن  السددددلان فددددس إنااة أنلصددددن الددددنال 
د ددعلّا  مبلا ددا  فضددا  أدد  م   قددلاا ّق دد  المددن خ لددا  المخرقددس  مددو  مُثددن   ُ

أ ن علأ  ّ   .ت3خا خعلبع ّ 
م ت   خبمدس - كث نا   ل ّنن فدس القدال ال دوفس صدعغع  دنن ع ّ دلم  ددخالنا خت

خً ددد  م ...ت خ دددمو  م  فاندددل ...ت... الددد   فعودددنء لندددل نعسدددا  ا دددقع لخمددددعال 
أرددا  - لهعددع خالسددلانت   ددت  سددرت ز ددلل السددنن إلددا السددلان لعسددنن الحمل ددع  رغددع األنددل

د دددعلّا  بواا دددل   لدددع   -مُثدددن النمدددلاع ال دددوفعع  ضدددل    الد دددن السدددننخ ُ 
ا مبدل المد دعلا المحدل اة لرحدلث ضن اة م   مو  السدلان بقدا   إنمدل  عدوز كوند
فددللنا خ م ددو أ ددل الرددا ا دد  العدداء  ت4خم  الماز ددع لربقدد   كق ددع خال دد س  السددم ت

 سرت يعلن السنن إلا إبل  ُد علا الحمل ع   و ا   صلب  اللاا الد خ ضدعو 
ال د س ال ددوفس بدد   اُخددن   لعحمدد  لوددت السدم  إلددا الددلاا  فخمددن امعدد  األبددلاث 

 دد ا اال دد ع السددلان الدد خ  ورددت أرمددل   حعقددل  بعمعدد  المد ددعلا إل نددل  دد   ن ددوا 
 األبلاث  األًوا   النعملا  بليا النعوس.   دلا الخودلن فدس صدعر السدنن أردا نحدو  

                                                           
 .76ة السرد/ ينظر: نظري )1(
 .50-51، وعودة إلى خطاب الحكاية/ 218، خطاب الحكاية/ 076ينظر: في نظرية الرواية/  )2(
 .53-50، ونقد استجابة القارئ/ 018-016ينظر: نظرية التلقي مقدمة نقدية/  )3(
 .073الرسالة القشيرية/  )4(
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 مُثن  ضوبل  فس ا جل الو نانس فس  واض   خولنة:
 .ت1خاا   أرعت  سخو  السنن  دخفغر خا أ نا بول ال  فنم  فعمل ين  النلهت...ت-م

.. خفدناد   د  ً دنخ م مدت الدلاأس إلدا م  ت2خ لم السنن    السلان ال اّسي-ل
  رغ  إلا ماء المحمن...ت.

 خ  الن جل ين   فس ًلل  خالن جع الم لببعت أ   نجدو نقد  الحدواااا -اد
  األًل ج   الوواا  فس لح لا الع   األُ ن.

لسددلان  كدد ل  األ ددن فددس الق ددال الموضددوأس  ف نددا يخددنا ح  دد   السددنن  دد  ا
دددد ت الحددددواااا  األبددددلاث الخع دددد رعع  الورددددعت   الن ا ددددع الم ددددلببع فددددس نقدددد  خم  ّد م

  المعمرع الخس ّم ن إل ول ا وز الق ال الموضوأس.

 وظائف السارد:-4

ددا لرحددلث   سددخقنئ خا ن دد ت  مدد   ظددلهل يؤنيوددل السددلان فددس ّن عمددا   ناّا
 .ت3خالسننخ  بحس  نموااا اااناهس

 والوفااف هي 
السدنن ع   ظععدع اانااة   ظععدع الوضد  السدننخ   الوظععدع االنخبلهعدع  الوظععع

 م  الخواصرعع   الوظععع األيللواعع.
 ددددد   الوظدددددلهل الدمددددد  المسدددددخنبقع  ددددد  النمدددددواع اااناهدددددس الددددد خ اأخمدددددل  

  فقدددل ّسدددخغن   ظععدددع  ابدددلة  عمددد  الحدددلث ت4خخا ن ددد ت  ال  عخدددنء  اون دددل  ودددل  
  نل دد  بنجددع السددلان فددس ّأن ددع  ومددلا  خوددلنة فددس السددننخ لحمل ددع  ددل   لكدد  الخنددو 

عددل  بمسددخو  الددنال الق  ددس إلددا  سددخو  الددنال المعخددوح الدد خ  ق دد   إ ملنوددل االّا
الخولن  الخنو  فس اال دخعلبع  القدناءة  الخرقدس  فعمدو   د ل  ًدل اُخسد  صدعع السدو  

 الممخن  فس كثنة  خراعا  ا خا   سخو  ّرق وت.
العكنجددددع األيليولواعددددع فددددس ّواعددددا  ت5خلوظععددددعتفددددس القددددال ال ددددوفس ّقغددددا خا
                                                           

 .071القشيرية/  )1(
 .23منامات الوهراني/ )2(
 .265-264حكاية/ ينظر: خطاب ال )3(
 .265نفسه/  )4(
مصطلح )الوظيفة( هنا يقصد به المهام واألعمال التي ينهض بها السارد في العملية السردية، وهي  )5(

مرتبطة بالغاية من السرد. أما )الوظيفة( بالمصطلح الخاص بـ)فالديمير بروب( فله داللته الخاصة 
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أنلصدددن القدددال   نعمدددلا السدددلان    نااة آلعدددلا السدددنن لكدددس ّخ ندددا العكدددنة ال دددوفعع 
حمدددد   حخوا ددددل الن بدددددس  الواددددلانس  الونفدددددلنس لكددددس ّكخسددددد  الاعمددددع ااًنل عدددددع   ّ
المقرو ددع  دد  لددل  المنجددلي    ددللكس القنجددو ال ددوفس   دد   نددل اّابقدد  خالوظععددع 

ولواعددعت  دددخالوظععع الخواصددرععت فعددس الخعن ددع ال ددوفعع  نددل  ُددع    نجددل   دد ا األيلي
ال  مندد   اددون الوظددلهل األ  ددنة  كدد   ددل   ددلا أدد   دد ا المددع   ددو  حدد  ا خمددلل 
قر دددل  ددد  المنجدددل. فكلنددد  الق دددال  الحمل دددلا  السددد ن الق ددد نة  دددل ن ّ   ا دددخرولل ّ 

جل فس م نلء  دروكا. القنجدو  ابلة      له  خالخورعت ال وفس. لعسخضسء  ول المن 
ا  جق نا.  ل خل ن أثناّا   دل ن    را باّ 

إ  ّعلأددد   انسدددعلل الدددوظععخ   العكنجدددع  الخواصدددرعع  أندددل السدددلان فدددس الق دددع 
ال وفعع   مدم  ن دنة إامللعدع لرقدال ال دوفس بمدم  أدلل يدؤ ن الخعك دن ال دوفس 

سدلانت فدس الق ددال اأخمدل ل البحدا فدس  عددن  ف دولا   بلبثدا السدللعلا  فدد   خال
ال وفس الد اّست  أ د   ومدع  نك جدع؛ فعمدو  السدلان  دو الموادا ل بدلاث  المخدلب  

فدددس بللددع كدددو  السددلان  دددلانا   - الرولدد  الدد خ ّخمحدددوا بولددا األبدددلاث   دد  مارددا
ااّعددل  م   ددلانا  أدد   ددوا  فددس مأددال الخ ددو    مددل   القنجقددع  نعددل  دد   الوظععددع 

لق ددال فددس بمل ددلا الن دللع القمدد نجع الخددس ضددمن  المنك جدع  وعمنددع أرددا مزرد  ا
 الكت األُ ن فس مًلصعال الخ و .

م دل فددس الق دال الموضددوأس  فدد   ُد دعع خالسددلانت ّخحددل  د  خالددنا خت فددس 
ن دددددعت كعتعدددددع  دددددنن  أمرعدددددع السدددددنن  فعمدددددو  السدددددلان  دددددو القلهدددددل  وظععدددددع خاانااةت ّ 

خعرددا ف وددل م ضددل   الوظععددع الخواصددرعع بعودد   األبددلاث  فوددو الددنا خ الورددعت الوب ددل  ّ 
 اون خ سن ن لات نا   الحمل ع كمل فدس ً دال الق دن   م دوا  ال دعل   خ دن خ 
لات  لاع الحمل ع خالقلائ م  المخرقست   دخرل األ   أ  الثلنس  فدس م  خالمسدن ن 
لددات فددس الحمل ددع  ددو ُد ددعع ف وددل  مددول بوددض مبددلا ول  ال  وددس  غ ا ددل الن دد خ 

 خع السدددلان بعددد  ُدددعناا الق دددع    ددد ا ااّدددا ينخقددد  ّرقلهعدددل  إلدددا  الخدددأ جرس فعقدددول الدددنا
خالمدددن خ لدددات.   ددد   الخعلّدددع اكعدددع  ددد  لدددل  خالسدددلانت ال دددوفس  فدددس الخوادددا ز دددن 
المبلُدن لرمددن خ لددا ابخعل ددل  لمندلز  الددنع  اانسددلنعع فددس ن و دل أدد  األ ددن المبلُددن 

فخخسنل إلعا الحممدع م    النوس المقن    اافولل م  إُولا اورول بأ ن    األ وا.
الن دددعحع م  المورو دددع بقنجدددو ز دددن  بلُدددنة   نمدددل  هعمنددد  الوظععدددع العكنجدددع أردددا 
ً ددال الددن    الكنا ددلا بمددم   اضددا؛ لخواددا ا خمددلل السددلان صددول الموضددوأع 
                                                                                                                                   

 لثاني.تمت دراستها في موضعها في البحث ضمن الفصل ا
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الليعقدددع الخدددس  مخدددلز  ودددل خالمنهدددست م  خصدددلب  الكنا دددعت  لدددع   مدددع ّودددلاء  ددد   
لن    الكنا لا أل  فرسعع الن جدل  الكنا دع أندل العكن  القلب  الخد رس فس ً ال ا

المخ دددوفع ّخنكددد  فدددس م  المخ دددو  فدددس  دددلّ   الحدددللخ   المد وصدددخ   ّخكمدددل 
بدددع  ددد  المح دددول؛ فللن جدددل  الكنا دددع  ف ومدددل ناادددع  صدددولا    سدددخو  صدددعلها    ّن

 لح خل  يخحل ف ول الغ   بللععل .
الخدددس ّوخمدددل إ قدددل  ّ  دددنز الوظععدددع الخواصدددرعع فدددس ً دددال الدددن    المنل دددلا 

خالممدددولت بحضدددوا خالمسددددن ن لدددات  بدددواا  خبددددلن   ممدددل أددد  نالالا الن جددددل م  
 الكنا ع م  م بل ول   ملنع صلب ول.
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 الخاتمة
 نتائج البحث وأفق المستقبل

 
 

ددع الخددس  لكدد   قددل   خددلل    قددل   دد ا البحددا بقدد  ا ابرددا أنددل  دد   الوًا
عد  أرعدا  د  فواهددل  ّحدل   إ عدلز م دت  دل  نادد  بدا األ  ن بدع  د  نخدلهي    ددل ً 

بحس  ّّن    علص  البحا الخس ّّن د  أردا  فدو الخدلاع المنققدس الد خ ّعنضدا 
   عوع المنوي المخب    النخلهي ّع ا أنول ااضلءاا ااّعع:

مددو   ددلال    قوالّوددل  ددو نخددلع -0 نوأوددل ّ  إ  ا ددخا  المنددل ي الحليثددع ّ 
مل  لعودددل السدددل و  دددنوت..  عددد  م  ال ّعك دددن    اصدددع ّأ ددد    ا دددخك

 مددددو  بددددلها  م ددددلل البلبددددا لدددددوء  ضددددملا ل   ا ددددخعولل فضددددلءاّول 
المخنا عددددع. إنمددددل الن جددددع الواضددددحع    ددددا ع الق ددددل   صددددحع االنخمددددلء  
 القنلأدع بسددمو  ددل نمخرد   دد  منل افعدد ..  دس الواادد  ّوافن ددل فددس ااا 

حدا  ال  ددعمل بددلالا البلبدا  أقرددا كددس ّخحدلن  واًعددا إزاء  مددماا الب
نعددوا خالمددخ ت أدد  االّسددل   دد  خالقللدد ت المنوعددس ف ثددنخ العوددل   جمددل 
الدل ن كس يخوص  إلدا خناللعدعت  دع ودل  د ا النعدوا ّخوردو بد وصدعع 
المخددددددو  األن عددددددع  المناععددددددع الخلاجدعددددددع  النعسددددددعع االاخمل عددددددع  اللينعددددددع 

  اا لا عع المد وصع ال لناة أنول.
أصدد    عوددول الخ ددو  اا -2 ّددب  اددللعل  بللمنابدد  الخددس  ددن  وددل  دد  نمددأة ّ 

قددوا  غددلين لددن ح المعوددول األ    فو ددنا الق ددع ال ددوفعع أدد   دد     ّ
المنابدددد  ّ ددددنجحل  م  ا دددد ا   فلنقبودددد   ا ددددا الق ددددع بمنابدددد  النمددددأة 
 الخأصدد    دد   الخددس ظوددن ماا ددل فددس ال لا ددع اللينعددع  االنخوددلء بلألفكددلا 

دددل الب لدددل  لدددت مادددل  دددل  -لبثدددع  نقرقدددل   ددد  ًنلأدددعالعرسدددتعع. فكدددل   ًو
ّدددن  فدددس الخ دددو  ن  أدددل  إنسدددلنعل  فقدددنخ القدددلب   -يدددنقض م  ينلًضدددول
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 اال ددخا  إنمددل  قدد  فددس المقددوالا م ددل المعددلهعت فوددس  ابددلة أنددل ُددوول 
و علّددا  من لنددا.  جمددو  ّقددوا  عوددول الخ ددو  بحسدد    عوددع  الوددللت ً 

مندا انقردو  وصدعا بلادع إنسدلنعع  المناب  الخلاجدعع  د  القنلأدع المؤكدلة
 لردا   الخقون.

الق ددع ال ددوفعع نددو  من ددس ضددم  اددن  خالق ددعت  لخوافن ددل أرددا  قو ددلا -3
كل ردددد   مونلّوددددل  دددد   النددددو  الق  ددددس: الحمل ددددع  السددددنن  الدقددددلل  ّ 
ب ددددا ال نعددددع الق  ددددعع  دددد  اا     ددددن خ   ددددن خ لددددا  ا خددددلما الق ددددع 

له  ادددد ل ًرددددول المنجددددلي  ال ددددوفعع ُددددعلهعل   وصددددعول   دددد رع  دددد    دددد
ع    ل  ص ن ّاول لخخحدلن ب دعغع  ث  خوت أرا القنجقع   ت ن ن  فخًو  ّ

حر رول نقل ل .  لغوجع  قل عع  د وصع  مم  فح ول ّ 
 نزا لا خوا  الق  س م معع  اضحع  وصدعا  موندل   نلهعدل   د   دا  -4

 ردددو  ودددلن م لدددس لمدددعناا الق دددع  لحرولودددل م ضدددل   فدددعمم   ددد   دددا  
اال دددخوا  ا خمدددعل   دددل  دددخؤ   إلعدددا مبدددلاث الق دددع بحسددد  منمل ودددل 
ددددأا  دددد   اللاا ددددع اوروددددل فددددس األُددددمل  ااّعددددع: ااّددددس   الثا ددددع الخددددس اّا
دناا اكدلء الدنا خ فدس   وضوأس   ا خنالأس   جودل اال دخوا   د   ُؤ
 ردددو  ن ودددلا ن دددعع ّدخددد   المودددت  ددد  األبدددلاث  منمدددلط المد دددعلا 

البخعدددلا باعمدددع خالنول دددلا المعخوبدددعت الخدددس  أقدددلة الق دددع  برودددل   ددد  ا
ّكسددد  القدددال ال دددوفس   جدددع   نافدددع بددد   يخوردددو األ دددن بللكنا دددلا م  

 الدواا  م  المنل لا.
 ضدددح  فدددس القدددال ال دددوفس  ددد  ب دددا  مونلّدددا ال نلهعدددع   لًدددع الواًدددع -5

النابقددع  دد   الددنا خ  المددن خ لددا  أل   دد ا الددنم  األن ددس  ددو  دد  ب ددا 
س نددددلب   دددد  يعمدددع خن ددددلل الخرمدددد ةت الخ ددددوفعع  دددد   األ دددلس منل ّددددوا و

الققددد  م  المدددع    ددد   المنجدددل  القللددد  م  السدددلل . أردددا  ددد ا ّنوأددد  
 واً  النا خ إزاء  ن جا     كونا أرعمل  م  مبدل ُد دعلا الق دع  قدول 

عس ن   ب  ُعناّا م ضل .   وظععع نق  الحلث ّ 
 د وصدع فدس البحدا    نعع المن خ ال وفس ال ّخوفن أرا   لايعع لول-6

إال إاا ّت  ألم ال  الخعلأ      المن خ  المد دعلا   اودع الن دن الخدس 
ينوض  ول النا خ فس ّسق ن  ظلهل القال ل خت ّكل د  أنلصدن القدال 
 وصددولول إلددا المددن خ لدددا.  جقدد  ا ددخا  خ دددنن الد ددن الحمددلهست أردددا 

مدد  بدد    فددو بلاددع الددنا خ إلددا الخنك دد  أنددل  عمددع بملهعددع  ددل  م  الو
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لبددع  كدد ل  اال ددخنال   اال ددخبل   فو ددله    دخدد    ددل يخكددنا بل  ددا  ّن
  نن الد ن  س من اا  سخدل ول النا خ بحس  ّقلين الحلاع  األ معع.

 ددد  ب دددا ال نعدددع الوظعتعدددع لرق دددع ال دددوفعع   ادددل البحدددا ّدددوافن الق دددع -7
ال ددوفعع أرددا م ل ددعلا الوظددلهل السددنن ع الخددس ا ددخنبقول خ ددن لت  دد  

نخوددس  وظععددع الحدد  م  ال دنافددلا الن  ددعع  الخددس ّ ددلم  وظععددع خالنددأخت ّ 
خالمملفدأةت  الخمع دل.  لعسد  الو دنة فددس ّقدل و المثدل  الوظدلهعس الدنافددس 
 دد  المثددل  الوظددلهعس ال ددوفس  فركدد    عوخددا   نخععددا   خراعددا    ددنزت 
الددد  ّوصددد  البحدددا إلدددا ّدددوافن اال خبدددلااا الثا دددع النهعسدددع فدددس الق دددع 

دددددعحس  النهعسدددددس  الخمع دددددلخ.   ادددددلا ال ددددد وفعع   دددددس: اال خبدددددلا الخُن
البلبثددددع ضددددن اة الددددن    دددد   منمددددلط الوظددددلهل  نالالّوددددل لكددددو  القددددال 

 ال وفس ً ل   واول   ق ونا  ل ا بقلهو  مفكلا  ق ل إل ول ً لا .
ّوفنا الق ع ال وفعع أرا نمقس ال نعدلا الك دن   ال دغن  لمد دعلا -8

سددددعع: الدددد اا  الموضددددو   المن دددد   المن دددد  إلعددددا   أوا روددددل السددددخع النهع
 المسددلأل  الموددلاء  ف ددنزا ف وددل  نعددع  لصددع  ددس اأخمددلن ُد ددعلا 
ااا بضددددددوا  ناوددددددس فددددددس الثقلفددددددع اللينعددددددع الول ددددددع م  اا ددددددا عع م  

 ال وفعع  لصع.
 كمدل البحددا فددس آلعددلا السددنن الق  ددس فددس الق ددع ال ددوفعع أدد   نعددع -9

ل دددع  ز ددد  السدددنن الددد خ  مدددو  اال دددخا  الن دددلل ال  ندددس  ددد   ز ددد  الحم
 الخعددل ا فعمددل   نومددل  للقددل   نعددع امللعددع ّأ  نجددع صددلناة أدد  إنااة اكعددع 
العلا السدنن  د  لدل  الدنا خ  فردع  بللضدن اة م  يخعدو الد    المعقدلّس 
؛  نول: بلاع الح   لمل  عودت  د  السدعل    ال    الق  س لعمرع ن ا  

ّونجضدل   د كلء المخرقدس فدس كمدل العلند  فا بلاع ل كن  أل  فدس الد  
المسموا أنا فس النال. فضا  أ  اال خا   د   الد  ن    ودل   د رع 

 لركمل أ  م رو عع القل  م  النا خ.
ُمدددل م  لرمدددون  ن خدددا اا قل عدددع  فررق دددع إ قلأودددل م ضدددل    لوددد ا اا قدددل  -01

عدددددع  ّقنعدددددع  د وصدددددع ّخمثددددد  فدددددس ما ددددد  بنكدددددلا  دددددس: الحددددد     الًو
عددل ا بضددوا  دد   الحنكددلا الوصدد تعع   الممددول الحددوااخ   المعمدد . ّ 

األا دد   يددل  أرددا بنجددع الددنا خ فددس ا ددخثملا  وقعددلا  دد   الخقنعددع بمددل 
 دددددلل  عمددددع القددددال    ددددل  الددددنا خ  فورددددا  دددد    المثددددل   إ  بضددددوا 
خالحنكدددع الثلنعدددعت فدددس الق دددال الموضدددوأس  ماردددا  ندددا فدددس الق دددال 
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  مثدددددل  سدددددلبع الدددددنال فعدددددا  اال ددددخنالأس بسددددد   م  األ  دددددن ً ددددد ن
 حل نة    و ع نحو العو  الدلا  ال خ ّنخوس إلعدا الن جدل م  الكنا دع. 
  نمل خالموضوأست فللحلاع إلا الوصدل  الخع د    ل ردع   قرو دع أل  
 قلاا ال دل  فعدا ند ا  سد ن. فثمدع بلادع إلدا اا ودل  فدس بدا  عدل  

 المن خ لا لخ وا  سنح األبلاث.
دددو  -00 أردددا كل ددد   نعدددع السدددنن الق  دددس  ددد  ن   البحدددا فدددس ال يدددخت الًو

  ئددددع السددددنن م  صددددعغخا الخددددس ّعرددددا  وددددل أرددددا  ددددقا الددددنال. فددددللد ن 
السدددننخ يدددخت ّوصددد را بمعتعدددلا  خودددلنة ّكمدددل أددد  العدددن   ددد   خبمل دددع 
األبدددلاثت  خبمل دددع األًدددوا ت ل خضدددا  ددد   الودددل م  المسدددلفع السدددنن ع 

ع فدددس فضدددلء الرغدددع  دددس ز دددن  دددل ّسدددخغن  ًا األبدددلاث ااّودددل لدددو المسدددخغًن
ا خ لددد  ب دددعغخول الحملهعدددع البسدددعقع.   ددد ا الخعدددل ا يدددؤنخ إلدددا ّحق دددو 
 دددنال   خودددلنة  نودددل؛ م  الدددنا خ ف ودددل  مدددلاس ن ا خالمندددل اةت بخدددا يبودددل 
السددأل أدد  المخرقددس.  ددت كسدد  ّ ددليو المخرقددس  دد   ددا  نقدد  الحددلث 

س الواًوس  كأنا  مث  م ل ا أرا  سدنح.  دت  دأّس الدلاف  العمد للس الخد ً 
لدل  المخرقدس الد خ يبوثدا أردا الد  ًدلاة الدنا خ أردا خّقمدالت   حلُدلة 

 الواً  امللعل .
ُمددددل   ددددقرا المن ددددوا السددددننخ  دددد   ددددا  ّق عقددددا أرددددا األنمددددلط -02

الق  دددعع ال دددوفعع الثا دددع  أددد  نقدددلط ّ ئ دددن  ددداث  دددس ا جدددع الوردددعت  
عل ا     الن     فس نق  الد دن  الن جع المعل زة   الن جع    الدلاع  ّ 

السننخ     ن وا ل؛ فللمن وا ال خ يخ نل  الدنا خ  دو الد خ  حدلن نمد  
السنن  صعغخا  فورا  د    المثدل   فد   نمد  الق دال اال دخنالأس ال 
ّنل ددد  ا جدددع الدددنا خ الوردددعت  أل  الن ا دددع ّكدددو  بمععدددع البقددد   المنهدددس  

قدد   ددل يددنا   فوددو  لددع  البقدد ع الناهددس إال ُددل لا   خ ا نددل   دد  األبددلاث ين
 ُد عع  لنوجع فس أللت الن جل   اا   فس أللت العق ع.

أردا م دلس الدد  ّدوفمن القدال ال ددوفس أردا ّولن دع فددس ال دعر السدنن ع  دد   
الددنا خ  المددن خ ال ددوفس  نددخي أدد  ّنددو  األزددناء ال ددوفعع فددس الق ددال   جوددل 

المسدددخق    ددد ا ناال  أردددا نضدددي  ددد   الخعن دددع  مصدددللخول. األ دددن الددد خ  عوددد  مفدددو 
 مددنأل  م ددلل نوافدد  بحثعددع ّ ددلم  دد  ب ددا انخودد   دد   اللاا ددع  لخكمددل أدد  اواندد  
الخأ جدد    ددعمعلء المونددا ال ددوفس فددس إ ددلا الق ددع أرددا نحددو  ددل . بوددل م  ّددت 
ّحليدددل  موندددلا األ دددلس ال ندددلهس الوظدددلهعس  ال  ندددس لرق دددع ال دددوفعع  فضدددا  أددد  
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بدا بلادع إلدا ك  دن اودل    دو  البحا فس م درو عع القدال ال دوفس  األ دن الد خ 
  ولنلة    وع إناا .

..   وددل  فددد   مادد   نخععدددع فددس البحدددا  ددو البحدددا ااّددا    ا لخدددا    ولنلّدددا  
فضدددا  أددد  م  ناا دددع ّدددناث ال دددوفعع األن دددس  ودددت  ددد  اوانددد  الخعك دددن  اا دددلا  

  العمل  فس ال اا الون عع األص رع  اا ا عع الدلللة.
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 بحث ومراجعهمصادر ال

 
 

 القنآ  الكنجت.-

 -أ-
 .0984ّوف و ال جلخ  اللاا الون عع لركخللع أثر اللسانيات ري النقد العربي الحد    -
 .0939: الغ الس    نع إحياء علوم الد ن-
 .0936 ل  ن و   ل.ُنا س  بلاج ع أخبار الحالج  -
سددد    ناا المودددلا  أرددس صدددلفس باألدب الصىىىوري رىىىي مصىىىر رىىىي القىىىرن السىىىابا الهجىىىر   -

 .0164بم نع 
 .0974ع 2  قعا المموع  ناا الكخلل الر نلنس    ن ا  طاألدب ري موكب الحضارة  -
 .0993ع 0 ل    الن  ن  ناا المؤ    طالستهالل رن البدايات ري الن  األدبي  -
  دددقعا  ددددوجو   نمدددوااا ال ودددع أرددددت الدددنع  الخكددددل رس  ناا األسىىىن الن سىىىىية ل بىىىداع  -

 .0969ع 3مولا  بم ن  طال
 .0986: كرون لععس ُخنا س  ّن: ُلُن أ ل الحم ل  بغلانع األسطورة والمعن -
ع 0بم دددل لحمدددلانس   نمدددوااا ناا دددلا  دددعملهعع من عدددع لسدددلنعع  المغدددنل  طأسىىىلوبية الروايىىىة  -

0989. 
 .0982ع 3أ ل السال المسلخ  اللاا الون عع لركخلل  طاألسلوبية واألسلوب  -
 .0996ع 4ن ن بل ل م و زجل  المنك  الثقلفس الون س  طاليات القراءة وآليات التأويل  إشك-
 .0990ع 0 و ل الغلنمس  ناا المؤ   الثقلفعع الول ع  طأ نعة الن   -
 .0979:  واج  م و نلضن  ناا النولا لرنمن    ن اع األلسنية والنقد األدبي-
 .0964ع 4بم ن  ط  ناا المولا  الله   باس محمود العقاد-
 .0982ع 4فن جل  ّن:  حمل أثمل  نعلّس  طاألنا والهو  -
 .0977: كرون ُخنا س  ّن:   قعا صللا  ن موع األنثروبولوجيا البنيوية-
 .0984يوني  آ ن    ّن:  م ن أرس  ناا المؤ   الثقلفعع  بغلانع اإلنسان ورموزل  -
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 ون ب  الرا  ناا الحلا ع    ن ا خن.ات. لعت اعم   ّن:  حمأنواع التجربة الد نية  -

 -ب-
 م دددل ع  ددد   نقددد   ّحدددد: مبمدددل  دددل خ  بل دددل أ دددل المع دددل  القدددل نةع البىىىديا رىىىي نقىىىد الشىىىعر  -

0961. 
ادددل   ددّو ن ا  ّددن: األل مل  دددن ا ونددل  ناا المدددؤ   بىىالد الرارىىىد ن صال تابىىة والعقىىىل وا لهىىة   -

 .0991ع 0الثقلفعع  ط
ع 2 لعت ا  نول ت  ّن:  ولخ فعضس أ ل النزا   ناا المدؤ   الثقلفعدع  ط :بالد ما بين النهرين-

0986. 
 .0992: صاح فض   أللت المونفع  الكوج ع بالغة الخطاب وعلم الن -
 .0984 حمل أ ل المقر   الو ئع الم نجع الول عع البالغة األسلوبية  -
: أ ددل القددلنا القدد   الددلاا الم ددنجع ان جدد   ددوجن  ّددن: إ ددناهعت ال دد نفس   نااوددعبنىىاء الروايىىة  -

 لرخألعو  الخنامع خن.ات.
 دنان أ دل الدنبم    دن    الو ئدع الم دنجع الول دع لركخدللع بناء الىزمن رىي الروايىة المعاصىرة  -

0983. 
 .0983فل    للقس   من   النمن الممخن   بغلان  القل نةع بناء الن  التراثي  -
 .0977ع 3بس   الوان  اللاا الون عع لركخلل  ل  عل  ط  البنية القصصية ري رسالة الغ ران-
ال  كو    ّن:  حمل الولس و حمل الومنخ  ناا ّو قل   اللاا ال عضدلءع بنية اللغة الشعرية  -

0987. 
 .0993ع 2بم ل لحملانس  المنك  الثقلفس الون س  طبنية الن  السرد   -
آ دددن    ّدددن:  حمدددل  ددد  ا   ؤ سدددع األبحدددلث : زولدددل ل    البنيويىىىة الت وينيىىىة والنقىىىد األدبىىىي-

 .0984ع 0الون عع  ط
 .0986ع 0 وك   ّن:  ع ل الملُقع  ناا المؤ   الثقلفعع  طالبنيوية وعلم اإلشارة  -
  د.0312: المقنوفس  ّون   نع بهجة األسرار-
 .0950 ولخ ُ نازخ  ّألعو  حمل  و ا  نلا خ  القل نةع البوستان  -
 .0985ع 5العلبظ  ّحد: أ ل السال  لا    القل نة  ط  البيان والتبيين-

 -ت-
ا  ّنوا مددو  ّددن:  ددو ل  نكددنان  المنكدد  الثقددلفس الون ددس  التأويىىل بىىين السىىيمياايات والت  يكيىىة  -

 .2111ع 0ط
 .0955اوان أرس  بغلانع تاريخ العرب  -
 .0965ع 3 ّننل ا    ّن: زكس نع    حمون  طتاريخ ال لس ة الغربية  -
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 .0999ع0 حمل فخوح  النلنخ األن س الثقلفس  الة  طتحليل الن  الشعر   -
ع 2أردددس زجودددوا  ناا القرعودددع لرقبلأدددع  النمدددن   دددن ا  طالتحليىىىل الن سىىىي للىىىذات العربيىىىة  -

0978. 
أنددلن زدد  ا   ناا آفددل  أن عددع لر ددحلفع  النمددن  الوددنا ع التحليىىل النقىىد  والجمىىالي لىى دب  -

0985. 
ع 0ُددرو    اجمددو  كنوددل   ّددن: لحسدد  مبمل ددع  ناا الثقلفددع  المغددنل  طصصىىي  التخييىىل الق-

0995. 
ُل     وز اث  ّن: بس    ؤن   إبسل  صلًس الومل   رسرع كخد   قلفعدع  تراث اإلسالم  -

 .0988ع 2الكوج   ط
 ع 0زكددددس  بددددلا    قبوددددع االأخمددددلن    ددددن  طالتصىىىىوف اإلسىىىىالمي رىىىىي األدب واألخىىىىالق  -

0938. 
 .0963ع 0: م و الوا أتععس  ناا المولا   طف الثورة الروحية ري اإلسالمالتصو -
 .0971ع 0 حمل كمل  إ ناهعت  ناا الكخ  العل وع  طالتصوف طريقاا وتجربة ومذهباا  -
 .0987فلض  السل ناهس   قبوع ال وع بغلانع التعبير القرآني  -
 .0961الكابلاخ    نع التعرف لمذهب أهل التصوف  -
فن جل  ّن:   قعا صعوا    نااوع:   قعا زجدوا  ناا المودلا     دنع ت سير األحالم  -

0951. 
 .0980ع 4أ  اللي  إ ملأ    ناا الوونة  طالت سير الن سي لآلداب  -
 .0968أ ل الحرعت  حمون   مخبع االنعرو الم نجعع الت  ير ال لس ي ري اإلسالم  -
 .0991ل نل ع  -    ن ا0  ط منا الو لتقنيات السرد الروااي  -
 .0983 دت   مخبع المن  العليل   قبوع الو لل  بغلانع 597ا   العوزخ خا تلبين إبلين  -
س  ناا القرعوع لرقبلأع  النمن    ن ا  طالتلقي والتأويل-  .0994ع 0: م و  ون  المنزً 
 .0959  قعا أ ل النزا   القل نةع تمهيد لتاريخ ال لس ة اإلسالمية  -
 عل ددل   ددقعا  وعدد   الكخددلل الثددل   التيىىار اإلسىىالمي رىىي شىىعر العصىىر ال:باسىىي األول  -

 .0982ع 0أمن  ط

 -ث-
ّحق ددو:  حمددل  رددل الرددا  حمددل و حمددل ززرددو   ددال  ناا ثىىالث رسىىاال رىىي إعجىىاز القىىرآن، -

 المولا  بم ن  خن.ات.

 -جـ-
 .0962ع 3بع  ط حمل ال وس   مخبع  هالجانب اإللهي ري الت  ير اإلسالمي  -
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 .0979ع 0: كمل  م و ني   ناا الورت لرماي    طجدلية الخ اء والتجلي-

 -حـ-
 .0948مبمل أ ل السخلا العوااخ  ناا الكخلل الون س بم نع الحب العذر  نشأته وتطورل  -
 .0965:  رعمل  ننعل  ناا المولا  بم نع الح:يقة ري نظر الغزالي-
 .0988ع 0خلح كرعقو  ناا ّو قل  لرنمن  المغنل  طأ ل العالحكاية والتأويل  -
 .0967: فؤان  حمل ُ    ناا المولا  بم ن   مخبع اللاا لا العرستععع حكمة الصين-
 .0967    ن اع 0932م و نععت األص ولنس    نع حلية األولياء  -
ع 2م دنجع  ط حمدل زنعمدس  دا    مخبدع االنعردو الالحياة العاطفية بىين العذريىة والصىو:ية  -

0961. 
اددواع لونخ نددو  ّددن:  ددرعت  ددا الخكنجخددس  ناا المددؤ   الحيىىاة اليوميىىة رىىي بىىالد بابىىل وآشىىور  -

 .0979الثقلفععع 

 -خـ-
 .0965الحمعت الخن  خ  ّحد: أثمل  إ ملأ      ن اع ختم األولياء  -
ع 2ع  طا ددناا ا ن دد   ّددن:  حمددل  وخ ددت  آ ددن    المعردد  األأرددا لرثقلفددخطىىاب الحكايىىة  -

0997. 
 .0985ع 0أ ل الرا الغ ا س  النلنخ األن س السوونخ  طالخطيئة والت  ير  -

 -د-
  نقروددل إلددا الون عددع  حمددل  ل دد   آ ددن     قبوددع المددو   9:  عددد دااىىرة المعىىارف اإلسىىالمية-

 القل نة.
 .0965ع 4: أ ل  الممللس  ناا صلنا   ن ا  طدراسات ري تاريخ ال لس ة-
 إنولل العنلخ   ؤ سع المن  األ    لرقبلأع  النمن خن.ات.ل لس ة اليونانية  دراسات ري ا-
س.ن ر ددو. ن  دد   ّددن: أ ددل الوابددل لؤلددؤة   و ددوأع الم ددقرا النقددلخ  ناا الىىدراما والىىدرامي  -

 .0980الُن ل لرنمنع 
 .0973ع 0الدق   اال ملفس   نموااا ناا اافل     ن ا  طدرة التنزيل وغرة التأويل  -
 .2111ع 2:  عحل  الن جرس   ول البلزأس  المنك  الثقلفس الون س  طدليل النا د األدبي-
 .0987ع 0 حمل  عخلح  المنك  الثقلفس الون س  طد نامية الن   -

 -ر-
: كمدل  م دو نيد   الو ئدع الم دنجع الرؤال المقنعة نحو منهج بنيو  ري دراسة الشعر الجاهلي-
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 .0986لركخللع 
 .0957  ناا صلنا    ن اع الص اء وخالن الوراء رساال أخوان-
.   خحق دو: أ دل 0957 ددت  ناا الكخدلل الون دس    دن اع 465القم نخ خا الرسالة القشيرية  -

 .0966الحرعت  حمون و حمل    المنجو  القل نةع 
 .0945: م و الوا أتععس  القل نةع رسالة المالمتية-
ا   ن  ّن:  اعدا م دول  نمدوااا اّحدلن الكخدلل الودنلع  :  لاارواية األصول وأصول الرواية-

0987. 
ل    ن ا  طالرواية العربية وا ا وآراق  مجموعة مؤل ين-  .0980ع 0  ناا ا   ُا
 .0971: ا   الدق    اللاا ال عضلءع روضة التعريف بالحب الشريف-
لسددولخ  بغددلانع : م ددو السددولناا  ّحددد: أ ددل الددنزا  اروض الريىىاحين رىىي حكايىىات الصىىالحين-

0985. 

 -ز-
 .0981ع 0: بسلل األلو س    ن ا  طالزمان ري ال  ر الد ني وال لس ي القديم-
 الخددن  ددخع   ّددن: زكنجددل إ ددناهعت  المؤ سددع الو نعددع لرقبلأددع  النمددن    ددن ا  الزمىىان واألزل  -

 .0967ن وجوا ع 

 -س-
 .0970ع لرنمنع الخول س نعن   اللاا الخونسعسايكلوجيا القصة ري القرآن  -
 .0992ع 0: أ ل الرا إ ناهعت  المنك  الثقلفس الون س  طالسردية العربية-
ع 0: أ دل المدنوت الحردوانس  ُدنكع البدل س الحر دس بم دن  طالسمو الروحىي رىي األدب الصىوري-

0948. 

 -ش-
 .0978   كللع المق وألا الكوج ع 3أ ل النبم   ل خ  طشخصيات  لقة ري اإلسالم  -
 .0949: أ ل النبم   ل خ    نع ت الصو:يةشطحا-
 .0986ع 0: ألنل  الووانخ  ناا المؤ   الثقلفعع  طالشعر الصوري-
ع 3: كدددول   لسددد   ّدددن: أمدددن الدددلينا خ   نمدددوااا ناا اانال    دددن ا  طالشىىىعر والصىىىو:ية-

0979. 
قدددلفس :  دددواج  م   نسدددمس  ّدددن:  دددو ل الغدددلنمس  نلصدددن بدددا خ  الممدددن   الثشىىىعرية التىىىأليف-

 .0999لرخنامعع 
 .0974:  رل   المموع   نموااا اّحلن الكخلل الونل  ن موع الشمن والعنقاء-
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 -ص-
 .0955: ّحد:  حمل فؤان أ ل البلًس  ن موع صحيح مسلم-
  د.0355  ب لا مبلنع 0 دت  ط597: ا   العوزخ خا ص ة الص وة-
 .0963 : كل     قعا الم  س  بغلانعالصلة بين التصوف والتشيا-
 .0980:   ن س لو و   ّن: أ ل السخلا اوان  ناا الُن ل لرنمنع صنعة الرواية-

 -ط-
 .0957:   ن اع طبقات ابن سعد-
 ددت  ّحدد: ندوا الدلي  ُدنجبع   مخبدع 814: ا د  المرقد   دناع الدلي  الم دنخ خاطبقىات األوليىاء-

 .0973الدلنعس  القل نة  
 .0953لي  ُنجبع  القل نةع : السرمس  ّحد: نوا الطبقات الصو:ية-
 : المونانس    ن خن.ات.الطبقات ال برال -

 -ظ-
 .0964: مبمل م     القل نةع فهر اإلسالم-

 -ع-
 .0986: نله  بنو   بغلانع عقااد ما بعد الموت-
عرعلّدا:  حمدل أل دل العدل نخ   نكد  ناا دلا الوبدلة الون عدع  - الوق  السعل س الون س  حلناّا ّ 

 .0995ع 3ط
 .0985ع 02:  حمل أثمل  نعلّس  ناا القرت  طلم الن ن ري حياتنا اليوميةع-
 .0993: أمن  و ا بلُل  اّحلن الكخلل الونل  ن موع عمر الياري  طب العصر-
 .0988: ا  نا ُول   ّن:  حمون الولُمس  ن موع عناصر القصة-
 .0998الول ع لركخللع :  حمل فكنخ الع اا  الو ئع الم نجع العنوان وسيموطيقا التصال-
 .0966السون انخ    ن اع  عوارف المعارف -
ع 0: ا ددناا ا ن دد   ّدن:  حمددل  وخ ددت  المنكد  الثقددلفس الون ددس  طعىودة إلىى  خطىىاب الحكايىىة-

2111. 
 .0956: ا    بل بل  ّحد:  ا الحلانخ و حمل ززرو   ال  القل نةع  يار الشعر-

 -ف-
 صلنا. : ا   أن س  نااال توحات المكية-
 .0985: أ ل النضل القول   ناا الُن ل  بغلان  ال  ر السياسي ري العراق القديم-
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 .0967ع 0: أ ل القلنا  حمون  ناا العكن الون س  طال لس ة الصو:ية ري اإلسالم-
 .0973: ما قو  ّن: أ ل النبم   ل خ  ناا الثقلفع    ن اع رن الشعر-
 .0957الرا   قبوع النوضع  القل نةع  حمل  رل  ال ن القصصي ري القرآن -
 .0965: بس   الابلنس  المؤ سع الم نجعع رن كتابة القصة-
 : ا   النل ت   قبوع اال خقل ع  خن.ات.ال هرست-
 .0987ع 0: مبمل الملينس  ناا المؤ   الثقلفعع  طري أصول الخطاب النقد  الجد د-
 .0985ت المونفعع : ّوف و القوج   أللري تراثنا العربي اإلسالمي-
 .0993:  حمل النلصن الوععمس  اللاا الون عع لركخللع ري الخطاب السرد -
 .0984ع 2:  منا الو ل   نموااا ناا اافل     ن ا  طري معررة الن -
 .0998: أ ل المر   ّنلء  أللت المونفع  الكوج ع ري نظرية الرواية-

 -ر-
 .0975:  ل    الن  ن  بغلانع القاص والوا ا

 .0997ع 0:  و ل  قق    المنك  الثقلفس الون س  ط ال الراو  -
 .0991ع 0: بمن  الدق    ناا المؤ   الثقلفعع  طالقصة والحكاية ري الشعر العربي-
 .0972: أ ل الحم ل إ ناهعت  ناا الثقلفع   نع  ص  العشاق النثرية ري العصر األمو  -
 .0990ع 0ا م عع  ط: أ ل السال المسلخ  نا ضية البنيوية-

 -ك-
 .0978ع 0: بس نس نلأسع   ؤ سع الن للع  طال تابة ال نية ري مشرق الدولة اإلسالمية-
 .0992:  نان الك عسس  ناا المؤ   الثقلفعع   ا ع ما اء  بغلانع كتاب المنزلت-
 .0984ع 2: أرس زجووا  ناا األنلل   طال رامة الصو:ية واألسطورة والحلم-
 .0997ع 0:  و ل  قق    المنك  الثقلفس الون س  طوالخبرال الم -

 -ل-
أ ددل الو ددلل المددونانس  ّحددد: أ ددل الحرددعت  حمددون    ددا أ ددل البددلًس   لطىىااف المىىنن واألخىىالق -

 .0985 نموااا ناا الحممع  ن مو    ن اع 
 .0961: السناع القو س   قبوع السولنةع اللما-

 -م-
  0كخدددلل األ    الثدددلنس  ّدددن:  حمدددل أ دددل السدددال كعدددلفس  ط: ادددا  الدددلي  الن  دددس  المثنىىىو  -

 .0966  ن اع 
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  د.0390: أ ل الو ج    ل األ     وول اللاا لا اا ا ععع المدخل إل  أدب التصوف-
 .0997:  عموأع    الكخلل  ّن: اضوا  ظلظل  أللت المونفعع مدخل إل  أدب التصوف-
ددس مىىدخل إلىى  نظريىىة القصىىة-  ام دد  ُددلُن   مددن   النمددن الممددخن   بغددلانع :  ددم ن المنزً 

0986. 
 .0998: أ ل الو ج  بمون   أللت المونفعع المرايا المحدبة من البنيوية إل  الت  يك-
 .0999ع 0: بلّت ال من  المؤ سع العل ععع لرلاا لا  طمرايا نرسين-
 .0983ع 5: فن جل  ّن:  حمل أثمل  نعلّس  طمعالم التحليل الن سي-
 .0993ع 0: اجعلّ ن  ّن: بم ل لحملانس   نموااا ناا لا  ل   طير تحليل األسلوبمعا -
 .0980    ن اع 0:  ولن الحمعت  طالمعجم الصوري الحكمة ري حدود ال لمة-
 .0970ع 0: ام   صر بل  ناا الكخلل الر نلنس  طالمعجم ال لس ي-
 .0985ع 0لل الون س  ط:  و ل أروم  ناا الكخمعجم المصطلحات األدبية المعاصرة-
 .0974:  علخ  هبع  ل نل ع معجم المصطلحات ري اللغة واألدب-
 .0992ع 0: نلاس بس   اونة  ناا الع      ن ا  طالمعررة الصو:ية-
 .0961: ناا الكخلل الر نلنس    ن اع مقدمة ابن خلدون -
 .0976:  ا بلًن  بغلانع مقدمة ري أدب العراق القديم-
: لو ددس   ددن  ّددن: ُددلُن   ددقعا  ددرعت  ناا المددؤ   نثروبولوجيىىا الجتما يىىةمقدمىىة رىىي األ -

 .0983الثقلفععع 
 : أمن اللًل   ناا المن  الون س    ن ا  خن.ات.مالمح النثر ال:باسي-
 .0975 ا بلًن  بغلانع  ملحمة كل امش -
كخدلل الون ددسع   ّحدد: إ دناهعت ُددوا  و حمدل نغدش  ناا المنامىات الىوهراني ومقاماتىىه ورسىااله-

0968. 
 .0984ع 3: فنجل اللي  الوقلا  ّن:  ل    حمل اموع  ناا األنلل   طمنط  الطير-
 .0952الغ الس  ّحد: مبمل زروم    نع  المنقذ من الضالل -
: فان م ددددن  ددددن ل  ّددددن: إ ددددناهعت الدق دددد   المددددنكع المغن عددددع لرنلُددددنج  موررولوجيىىىىا الخرارىىىىة-

 .0986ع 0المخحلي   ط
 .0970ع 0  ناا الكخلل الون س    ن ا  طة  باس محمود العقادموسوع-
  د.0328: الغ الس   قبوع كنن خل ع ميزان العمل-

 -ن-
 .0934ع 2: زكس  بلا   الممخبع الخعلاجع الك ن   طالنثر ال ني ري القرن الرابا الهجر  -
 .0969: إ ناهعت بس ونس  القل نةعنشأة التصوف اإلسالمي-
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: أنفدددل  أ دددل الحم دددل   قبودددع الكخددد  اا دددا عع    دددن اع الصىىىو:ية وتطورهىىىا نشىىىأة ال لسىىى ة-
0974. 

 .0998ع 0: ا  نا  وانانل  ّن: ّملل بسل   أللت الكخ   طالن  والخطاب واإلجراء-
 .0999:   ننلا فللع   ّن: ُا ل  نحل   المقبوع األ نجعع الن  الروااي-
 .0998بعلة ال ت  المعر  األأرا لرثقلفعع : ناالس  لّا   ّن: نظريات السرد الحد ثة-
:  ددرل   ّددن:  ددو ل الغددلنمس  المؤ سددع الون عددع لرلاا ددلا  النمددن  النظريىىة األدبيىىة المعاصىىرة-

 .0996ع 0  ن ا  ط
 .0987ع 3: صاح فض   ناا المؤ   الثقلفعع  طنظرية البنااية-
    الندلنخ األن دس الثقدلفس  : ا  دنا  ولد   ّدن: أد  الدلي  إ دملأنظرية التلقي مقدمة نظريىة-

 .0994ع 0ط
ددددلخ   مخبددددع االنعرددددو الم ددددنجع  القددددل نةع نظريىىىىة الىىىىدراما مىىىىن أرسىىىىطو إلىىىى  ا ن- ددددلن ُا  : ُا

0968. 
: ا ن د   آ دن    ّدن: ندلاس   دقعا   نمدوااا نظرية السرد مىن وجهىة النظىر إلى  التبئيىر-

 .0989ع 0الحواا األُلن مس  ط
: ّددن: إ ددناهعت الدق دد   المددنكع المغن عددع كالنيين الىىروسنظريىىة المىىنهج الشىىكلي نصىىوص الشىى-

 .0982ع 0لرنلُنج  المخحلي   ط
: اددد  . ل. ّدددو بمن   ّدددن: بسددد  ندددلظت  أردددس بدددلُت  المعرددد  األأردددا نقىىىد اسىىىتجابة القىىىار  -

 .0999لرثقلفعع 
 .0994ع 2:  حمل  وجّنس  مفنجاعل المن   طالنقد البنيو  -
 .0997نوا  غ ا  الممن   القو س لرخنامعع اال  ّواج   ّن: م نقد الحداثة -
 .0991ع 0: بم ل لحملانس  المنك  الثقلفس الون س  طالنقد الروااي وال د لوجيا-
 .0989: اجمل  إ ناهعت  ناا المؤ   الثقلفععع نقد الشعر ري المنظور الن سي-
 .0989: ألنل     ااج    نموااا اّحلن الكخلل الونلع النقد واألسلوبية-
 .0984: ام  المع   حمل أ ل    نموااا  مخبع النوضع  بغلانع نهج البالغة-

 األطاريح الجامعية
:  للدل  ددون  م ن بددع  لاسدخ ن   دقو ددع فددس كرعددع اانال البنىىاء ال نىىي رىىي الروايىىة العربيىىة-

 .0996ال وع بغلانع 
خن عددع ال وددع :  ددال األ  ددس  م ن بددع  لاسددخ ن  دقو ددع فددس كرعددع الالىىزمن رىىي شىىعر الىىرواد-

 .0985بغلانع 
:  للددل  دددون  م ن بدددع نكخدددواا   دقو دددع فدددس كرعدددع اانال فدددس  صىىى  الحيىىىوان جنسىىىاا أدبيىىىاا -

 .0999العل وع المسخن نجعع 
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: فلهن  دا أمدن  م ن بدع نكخدواا   دقو دع فدس ال ودع بغدلان النثر الصوري ري األدب العربي-
 .0991ُرعع اانالع 

 الدوريات
   خالونوا  فس النال األن ست   ل    الن  ن.58    0994   ل  ع آراق عربية-
خالسدد نة ال اّعددع  0998  لسددنع 2   06: األان   رسددرع اانال  الرغوجددلا   دديأبحىىاث اليرمىىو -

 أنل ال وفععت  فله   ا أمن.
   خالخحر   ال ن وخ لرسننت   ل عع مبمل.0978ع 3:  األ الم-
 ل رع  ازع السم ت   لل  المقر س.  خملل ل رع   0992ع 2:  التراث الشعبي-
  خالخ ددو  فددس إيددنا  القل مددعت  0998ع 73: اّحددلن الكخددلل الوددنل  ن مددو    التىىراث العربىىي-

 ّن: نولن  عل ع.
   خالسنن ع بل ن المعوولت.0992ع 2:  الثقارة األجنبية-
 انقلا.   خال واة الن اهعع  المخرقست   حمل0992ع 6:  دراسات سيميااية أدبية لسانية-
  خالن جددع ال ددوفعع فددس المددون الوناًددس الحددليات  4   عددد0999ع 2:  مجلىىة جامعىىة القادسىىية-

 بم ة فلض .
  خالح ددوا  فددس الحمل ددع ال ددوفععت  فددله   ددا 2111ع 48:  مجلىىة كليىىة ا داب جامعىىة بغىىداد-

 أمن.
   خبمل ع صوفععت  يع  كلظت العنل س.26   عد0999ع 4:  المورد-
  السددنع الثللثددع  الومددن    اّحددلن منبددلء ن مددو خنال  العمددل  0994ع 276:  يالموقىىف األدبىى-

  قلا ع لعكن الحاعت  اضوا  السا.

 المراجء األجنبية
-Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Great Britain: oxford 

university) press, 1960. 

-Lexicon universal Encyclopeida, (New York), 11. 

 
 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 261 - 

 
ABSTRACT 

 

This study is consisted of two levels: theoretical and practical. The first 
one is embodied in defining the study’s method with the formalist, 
constructive method in criticizing story and this method approved 
it’s outstanding presence in the methods of modern criticism in 
analysing story, novel, legends, superstitions and the achievements 
of tale peoples as for the examination of their tale structures on the 
linguistic, narrative and semiotic level, in addition to the lfexibility 
of this method which gives the researcher the opportunity to move 
between his sayings and obtaining the formula which balances the 
modern method mode with the antiquity of the studied theme and it’s 
clear contrasting with the structures of its models which their 
methods depended there up on, as for intellectual, social and 
religious references which the mystical fictional depended there up 
on. The second is the practical level which is devoted to mystical and 
fictional models of prosperous century of the arabic Ages, the 
Abbasside Age which witnessed a great development in the Age’s 
Scientific, intellectual, literary and civilizational nature. The famous 
of these stories are depended and they are classified into two 
classes. 

1)Fictional models divulged in the mystical classification between history 
and sociology’s books and the history of literature and scientific 
encyclopedia. 

2)fictional collections compose acomplete compilation specilalized for 
these models like the bird stories and animals otherwise. 

This study is divided into an apreliminary, three chapters and 
concussion. 

The preliminary discusses the genesis of mystical story as aliterary genre 
depends on the essentails of the story and according to what has 
been defined by the scholars of literary gener. It connects this 
genesis with the concept of mysticism and its development across 
epoches, beginning religious therein and ended philosophical. The 
study of this developmental aspect shows the important side in the 
development of fiction techniques with the development of the levels 
of genesis and originality of mystical story. 

The chapters of the study is presented with theoretical preface discusses 
the sayings of the constructive method in criticizing story and its 
most important directions and the chosen there from for this study 
and the justification of this choice. 

The text of this study has three constructive levels to criticize the story> 

The first defines the components of narrative sturcture and these 
components include three elements: narrative preface, narrator, 
receiver, and the mystical narrated, and it is followed with detailed 
study of the functional aspect of story’s criticism by depending on 
the method of “Brobe” and “Rolan Barth”, thus, the fuctions of 
narration, their forms and significances are defined. Chapter three 
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examines narrations mechanism and its techniques and especially 
the story’s chronological order and the four chronological 
movements and arrangement included in the tale rhythm of the story 
and the characterization of narration’s modes which appeared 
therein to the reader. 

Results 

1)Creating harmony between the western modem methods and the old 
arabic texts- the matter which is considered by the ancestoral 
grammarians as a type of mperfection and despotism by depending 
the consciousness of choice and confirmation from the critical 
theses. 

2)Defining the seperationg line between the two sayings the mystical tale 
and mystical story, and the hypothesis of the study is the 
confirmation of the fictionality of the mystical story by depending the 
sayings of the story’s new criticism. 

3)The mystical story depended on the basic of narrative sturcutre as for 
the basics of narration. The narrator, the receiver and the nature of 
the narrated inspite of the spontaneaous character of narration and 
its remotness from the verbal decoration and expressive invocation. 

4)Mystical story depended on the essentials of story’s functional example 
which beging with the function of outlying and ends with 
glorification or reward, the issue which confirm the fact that the 
mind of man and human affection harmonizes in it’s general 
sturctures inspite of the difference of sex, beliefe and nationalities. 

5)Narration techniques and it’s mode in mystical story are consistent 
with the concepts of mysticism and its ideas which the mystist 
expresses them frankly field saying therein his word. 

6)The study is not possible with out the classification of types of my 
story’s genre according the position of the narrator as for event, 
thus it is classified into three classes subjective, obhective and 
retospective. 

I don’t claim that I mode my final decision in this study but I made my 
affort and I hope that I served the heritage of my immortal Islamic 
doctrie and put it the proper position, that the Arabic fictional 
heritage is not of less value than the fictional achievment in the 
world, thus it can be studied in the light of the modern western 
methods. 

If there is afavour that eneloses the neck of the study and the researcher, 
it is the favour of the superisor. Dr Enad Ghazwan who enriches the 
study with the favours of his scientific graces and avoids the zeal 
which may by prejudice the essence of the scientific research, and I 
ask the Almighty God to lengthen his age to be a candel in the way of 
generations. 

Nahidha Sattar Ubaid 
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 192 .................................... آليات السرد القصصي  ال صل الثال  
 095 ................................................................ ّو ئع

 097 ............................................ ال  نس الن لل األ   المبحا
 097 ................................. ز   الحمل ع  ز   السنن:-0
 211 .................................................. الخّن  :-2
لهععع-3  212 ........................................... القناءة الًو
 212 .......................................... القناءة الن عع: -4

 219 .................................... الحملهس اا قل  ّقنعع الثلنس المبحا
قست إلا ما  :  200 ........................... م.الحنكلا ال  نعع ّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 265 - 

 202 ......................... .الحنكع األ لا: الح  0م.

عع2م.  205 .......................... . الحنكع الثلنعع: الًو

 221 ......................... الثللثع: الممول . الحنكع3م.
 224 ....................... الحنكع النابوع: المعم  -4-م

 227 .................................................. الخمواّن -ل
 230 ............................................ السمنن صعغع الثللا لمبحاا

 230 ....................................................... ّو ئع
 233 .......................................... المسلفع السنن ع:-0
 237 ................................................. ا:المن و -2
 241 ........................................... ّولن ع ال عر:-3
 242 ...........................................  ظلهل السلان:-4

 345 ................................   المستقبلالخاتمة نتااج البح  وأر
 251 ................................................   نااوا البحا   لنا

 258 ........................................... األ لاجا العل ععع
 259 ..................................................... الل اجلا

 259 ............................................. المناا  األان عع
ABSTRACT ....................................................... 261 

 262 ............................................................ المحخوجلا
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 فهرست الجداول والمخططات

 
 

ر م الجدول 
 والمخط 

 الص حة المحتوال 

ت خ  74  ًو  ماكل  الن للع األن عع     الحمل ع  الق ع الق  نة ت0ال   ًا
ت خ ع  الحمل ع ت2ال   ًا  003 العن  الكممس     الق م
ت خ  005 الخسمعلا المخولنة لرمن وا ت3ال   ًا

ت خال     094 منملط الق ع ال وفعع  الووا   السخمع ت4ًا
ت خ  244  ًو  ال ؤاة السنن ع ضم  منملط الق ع ال وفعع ت5ال   ًا

ت خ  023  اوع الن ن فس الق ال الموضوأس ت0 دق  ًا
ت خ  029  لهعمع الدقلل الق  س     الحمل ع  الن ا ع ت2 دق  ًا
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 سيرة ذاتية
 
 الونا  0967    وال ل -
 ُلأنة  نلًلة-
 2110-00فس  عل  المون لول  عموأع  ا جل الكال  -
دددونجع النثدددن ال دددوفس   األنل - اللاا دددلا النقل دددع  مبحدددلث فدددس م دددرو عع السدددنن ُ 

 النسوخ  نقل    امللعلا الدقلل النقلخ.
 أضوة اّحلن األنبلء  الكخلل الونل  الوناً   .-
  حلف ع القلن عع. اهعسع المنخل  الثقلفس لرمنمة فس-

 بللعل  م خلاة النقل  األ رو عع فس كرعع اانال ال وع القلن عع.-
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