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، صیلةالمسرحیة والملحمیة األو ثة غنیة باألعمال السردیة ورو الم الثقافة القومیة إنّ 

التي تبقى على الدوام تعكس خصوصیة اإلبداع العربي، خاصة ونحن نعیش في عصر 

  .والفنیة الكاسحةالعولمة االقتصادیة وتجلیاتها الثقافیة 

 –ث الثقافي واإلبداعي و لتأكید هذه الخصوصیة توجب علینا قراءة هذا المور و 

بعیون معاصرة واعیة، تعید إلینا الثقة بذواتنا و تراثنا ، وذلك بمد  –الشفاهي أوالكتابيسواء

تبعیة ا الفكري والثقافي و النقدي و الجمالي بعیدا عن أدب النخبة، و بمسافة أبعد عن النأفق

  .المطلقة للثقافة الغربیة

، وتعد من أهم األعمال األدبیة في السرد الشعبيوالمغازي هي أحد مكونات 

نصوص األدب الشعبي العربي، و تشكل متونا حكائیة قائمة في ذاتها، تتناول وقائع 

 ، وعبد اهللالفتوحات اإلسالمیة وبطوالت الفاتحین، و في مقدمتهم اإلمام علي بن أبي طالب 

  .بن جعفر

كاألسواق والتجمعات  و كانت تحكى هذه المغازي في الفضاءات العربیة المتعددة،

بها المجالس الشعبیة، حیث تتعدد الخطابات من غناء تعقد  -و ال تزال –العامة التي كانت 

" فتوح الشام"ا في شكل مدونات معروفة و أهمها و جاءت هذه النصوص إمّ وتمثیل و سرد

ة منها تدور مشافهة ضمن ا نصوصا مستلّ ٕامّ و لمحمد بن عمر الواقدي، " فتوح إفریقیة" و 

  .الشفاهي الشعبي يالحك

خترقت الجوانب الواقعیة المحكي عنها، او تعود أهمیة هذه النصوص إلى كونها قد 

نطلقت من مصدرها التاریخي إلى عالم المالحم المبني على الخوارق و العجائبیة، او التي 

  .وها  مالمح أسطوریة سواء على مستوى الحدث أو الشخصیة أو الزمان أو المكانفتح

هتمام بها و المقارنة هذه النصوص بنصوص السیر الشعبیة من حیث ا و إنّ 

من الدراسة ، و لم یتم حتى  ظاحرسین، نجد أنها لم تنل اتداولها وتناولها من طرف الد
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نها ما تزال مستمرة في الوجدان و الذاكرة و نشرها كما هو حال السیر الشعبیة، رغم أ

  .المخیال الجمعي، من خالل إعادة حكیها، ألن إبداعها قد انتهى 

ختراق خطاب المغازي ال في مضامینه، امن هذا المنطلق تنامت لدي الرغبة في 

ابها، وما هي سماتها طبل في مكوناته السردیة، أي كیف تتشكل هذه النصوص لتقدم خ

  .نها أن تكشف عن خصوصیاتهاأالحكائیة، التي من ش ي بناء مادتهاالمتبعة ف

و "فتوح الشام : "في المغازي  السرديالخطاب  بنیة: حیث رسوت على موضوع

  .للواقدي"فتوح إفریقیة"

هذه الدراسة محاولة أولیة ألدخل إلى نصوص المغازي مدخال سردیا، و هذا و   

السردیات (یعني أن الحقل المعرفي الذي أتحرك فیه تابع أساسا للمدرسة البنیویة 

،كاختصاص علمي یهتم بالسرد من خالل الوقوف على الممیزات والبنیات المتعددة )یةبنیو ال

  .السرديالتي یتجسد من خاللها العمل 

و هذا ال یعني التقید التام بكل ما جاءت به هذه المدرسة، لكن یمكن استثمار كل 

  . الدراسة آلیة تثبت قدرتها على اإلحاطة بجانب من جوانب هذه 

  .ومدخل و أربعة فصول و خاتمة ةیتكون البحث من مقدم

نها بهذا المصطلح غیر أأما المدخل فسیخصص للتعریف بالمغازي، خاصة و 

و " فتوح الشام" هزأیمیین، ثم سأتطرق إلى وصف الكتاب بجكاداأل بعض معروفة حتى لدى

رصد المحتوى بالتركیز على العناصر الهامة فیه، مع كشف بعض ،من خالل "إفریقیة فتوح"

  .العیوب المنهجیة في كتابته
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 بنیة حكائیة ، و لم أشأ أن أبدأ بأیة"الراوي في المغازي: "ول سأفرده لـاألالفصل 

قال (و)قال الراوي (عبارة بنى على أخرى غیره، ألن الراوي مؤطر كل هذا الكتاب، الذي یُ 

  ).ديالواق

لحق بالعنوان أیة صفة تلخص طبیعة وجوده أو النسق الذي یرد فیه ، أثم إني لم 

الضمائر أو تعدد من قبیل تلك العبارات الشائعة في الدراسات النقدیة، كتداخل 

 و 

األصوات،

وي، كتعداد ا، إلبحاره في عدد من القضایا التي تتعلق بالر طتهلكن سأبقي العنوان على بسا

  .وظائفه، وتعدده، وصفة الشفاهیة في المغازي، إلى جانب مسالة المؤلف فیها

، حیث سیكون تتبع "و أنواعها في المغازي ةالشخصی: "الفصل الثاني فیتعلق بــ أما

  .مرجعیة ، وخیالیة ، و عجائبیة ، رغم ما یظهر من تداخل بینها: من  هكل نوع على ِحد

 بعة، متت "البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي": سأخصص الفصل الثالث لــ  

  .تفرعات كل واحد منهما فیها، مع اإلشارة إلى ما تنطوي علیه من أبعاد

وهذا لما لهذه  ،لمغازيالفصل الرابع سأتناول فیه التفاعالت الخطابیة في او 

في إثراء التعدد و التنوع للمغازي، من دور  الخطابات القائمة و المتفاعلة في البنیة الفنیة

  .مكنة و الشخصیاتعلى مستوى الرواة و األزمنة و األ

  .و بطبیعة الحال سأنهي البحث بخاتمة أوجز فیها النتائج التي تحققها الدراسة

استندت علیها في بحثي، و فتحت لي بعض ما كان و لعل أهم المراجع التي 

السرد العربي بصفة خاصة  أوا یتعلق بالمقاربات المتعلقة بالسرد عموما، مفیا سواء قمستغل

  :أذكر

 .األدب الشعبي الجزائري لعبد الحمید بورایو -

 .مفاهیم و تجلیات و أیضا قال الراوي لسعید یقطین –السرد العربي  -

  .لعبد اهللا إبراهیمالسردیة العربیة  -

   



 ة ـــمقدم

 د 
 

 .الثوابت و المتغیرات لسعید جبار -الخبر في السرد العربي -

 .وراس المحمد عزوية الشعبیة الجزائریة في منطقة األالقص -

محمد : بإشراف " المتكلم في السرد العربي القدیم:"إلى جانب أعمال ندوة حول  

 .الخبو ومحمد نجیب العمامي

  :في هذا المقامو هناك مالحظات یجب إیرادها 

المغازي للواقدي تقدیم أجزاء  اضطررت أحیانا عند االستشهاد بنماذج مختارة من نصوص -

اء الفكرة المراد تحلیلها، و لم یكن ذلك من قبیل ففي اقت طویلة نوعا ما ، و ذلك رغبة مني

 . الحشو

هي نتائج عمل كل األدوات التي تشكل نسیج )الحدث( دثیةرة الحو لما كانت السیر  -

ه، و إنما في حد ذاتها، لم أقم بدراستها على أنها  كیان مستقل بذات أداةالنصوص، ولیست 

 .هذه النصوص هو دراسة للحدث في حد ذاتهدراسة بناء الخطاب في 

نصوص غیر حث منذ البدایة، حیث التعامل مع و قد أحسست بصعوبة هذا الب

ال نصوص  هذه األخیرة منتهكة على مستواها، و هي إنّ  حیث واضحة السمات الشكلیة،

 الكهانة،و  سحر،وال ى،رؤ ال، و األسطورةو تمتاز بالنقاء،وتصوغ مادتها من التاریخ، والدین، 

  .والشعر، والخطبة،و الرسالة ،و الوصیة ،الوصفو  السرد،و 

  .إلى صعوبة إیجاد طریقة واضحة لتطویق اإلشكالیة المطروحة ىمما أد

وتوجیهات بفضل نصائح ووفیق من اهللا أوال،قد وفقت في تخطي هذه العقبات بتو 

رة عن شكره وعن واسع كرمه زوي، حیث تضیق العباع محمدا: الدكتور األستاذ  المشرف

  .المساعدة،كما أجدني مدینة بالفضل و االمتنان لكل من أمدني العلمي
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المطروحة حول  االنشغاالتفي األخیر آمل أن یكون هذا العمل قد رصد بعضا من 

من خالل التعرف على مكونات هذه النصوص و بعض ، هذا الجزء من السرد العربي القدیم

خصوصیاتها، حیث ال نزعم أي إحاطة شمولیة أو إلمام كلي یصل إلى درجة الیقین،و إنما 

الشروط المنهجیة و الموضوعیة الكفیلة ها لتسع و تستوفي ور ن على تطهي خطوة أولى أراه

  .ببلورة رؤیة نقدیة واضحة تجاه هذه النصوص

ها إنما أحكام أولیة نسبیة، و ار صدإلذلك فإن أیة أحكام تتبناها هذه الدراسة و تتولى 

  .النص المدروس یاقلكن لها ما یبررها في س

  و اهللا من وراء القصد 



 
 

  

  

  

  :ل ــــــدخــــمــــال

  مـــالــــعـــمم و ــــیـــــاهــــفـــم

  

  . ازيــــن المغــــع -1

 . ابــــف الكتــــوص -2
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 :المغازيعن  -1

و قد  ، وِ زْ غَ مواضع الْ  غازيو المَ   اةُ زَ غْ مَ ى و الْ زَ غْ و المَ [...] زاةِ الغُ  بناقِ ازي مَ غَ مَ الْ ''

  . )1(''هُ سَ فْ نَ  وَ زْ تكون الغَ 

ه، و بَ لَ ه و طَ ادَ رَ أَ :  واً زْ ا الشيء غَ زَ غَ : " فنقول" غزا " و هي من الفعل الثالثي 

  .)2("ي و طلبزِ ما غُ  ةُ وَ زْ وًا و الغِ زْ وه غَ زُ غْ وت فالنا أَ زَ غَ 

فهذا المعنى اللغوي یتفق بنحو ما مع المفهوم االصطالحي للمغازي، من حیث 

خر طلبا له، و یبدو ذلك بوضوح آإلى مكان ارتباطه بالفتح الذي یستدعي الخروج من مكان 

  .المسلمین إلى بالد الشرك لفتحها، و بالتالي ضمها إلى دار اإلسالممن خالل خروج 

  : عبد  الحمید بورایو فیقول(*)و یعرفها -

" غزوة " و مفردها " غزي " و " غزوات " یطلق علیه رواته اسم [...] فن المغازي " 

و هو یتناول وقائع الفتوحات اإلسالمیة، و یتغنى فیه الّرواة ببطوالت الفاتحین، و یأتي في 

و عبد اهللا بن جعفر طلیعة هؤالء اإلمام علي بن أبي طالب بالنسبة لفتوحات الشام و الیمن، 

الولید  بنن العّوام، و خالد المقداد بن األسود الكندي و الزبیر بثم  بالنسبة لفتوحات إفریقیة ،

و  و یعمم المصطلح فیطلق على قصص ال تتناول موضوع الفتوحات.... بة بن نافعو عق

یرة المعارك التي وقعت بین المسلمین و خصومهم، لكنها تتناول موضوعات تتعلق بس

و وفاته  و حفیده الحسین بن علي بن أبي طالب، فتروي قصة میالد الرسول )ص(الرسول 

 . )3("و كذلك قصة مقتل الحسین 

  

                                                           
، 10، ج 1خالد رشید القاضي، ط: لسان العرب، ضبط و تعلیق): أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور )1(

 .63، ص 2006الدار البیضاء،  - دار الصبح وادیسوفت، بیروت 
  .62المرجع نفسه، ص  )2(

ص المدونة في الكتب ، و لكنه أشار إلى ، و هو ال یقصد تلك النصو  استعمل عبد الحمید بورایو مصطلح فن المغازي(*)

، بطبعها القائم على أسس عجائبیة ) الموازي ( المغازي في إطارها اإلحتفالي ، حیث یسرد الرواة و المنشدون التاریخ 

الغریب و العجیب ، و ذلك في الساحات و األسواق األسبوعیة داخل حلقات السامعین من السمار و المتسوقین ، حیث 

ألمر معرفة بفن اإللقاء ، إلى جانب كیفیات التعامل مع هذا المتلقي الذي یكون االحتكاك به مباشرة ، بل األمر یتطلب ا

 .  ، و ذلك بحسب المواقف و القصص المرویة عن التاریخ و شخصیته ) التمثیل ( یستدعي حتى معرفة بفن األداء 
 .97، ص 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، األدب الشعبي الجزائري، د ط ، : عبد الحمید بورایو)3(
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 : و نجد سعید یقطین یحدد مفهوم المغازي بأنها  - 

نوع من القصص الحربي الدیني التي نجدها جمیعا تنهض على أساس بنیة " 

الفتح أو الغزوة ال یتحققان إال بالخروج من دار  إنّ  و[...] ، " الفتح"مقومیة مركزیة هي 

 . )1("اإلسالم إلى دار الكفر قصد إخضاعها 

" ها و المغازي األولى و مؤلف" الذي استعمل في كتاب كما یرد إلینا مفهوم المغازي  - 

صلى اهللا علیه  – رسولبسیرة حیاة الیربطه حیث "  تسفیوسف هورو : " للمستشرق األلماني 

و هي الحروب التي اشترك فیها الرسول " الغزوات " یعني :  لفظ المغازي: " قائالً   -وسلم

  )2("و شمل تاریخ حیاة النبي جمیعها سم تدّرج في الزمن ، فاتسع معناه البالقتال و لكن هذا ا

من جهاد حربي و جهاد  –صلى اهللا علیه و سلم  –و ذلك لما في سیرة النبي 

، التي سایرت بائل العربیة، و الیهود، و الرومضد قریش، و الق تمثل في حروبه ،سلمي

  .تأسیس الدولة اإلسالمیة

صلى اهللا علیه  –و على هذه الصورة اتسع لفظ المغازي و أصبح یعني سیرة النبي  

  .كلها –و سلم 

و التي  بالقصص الحربیة الدینیة و تتفق هذه المفاهیم الثالثة حول ارتباط المغازي 

هن إلى تاریخ تها نصوص مهما كانت مرویة أو مدونة تر نّ إتحكي عن الفتوح اإلسالمیة، أي 

  .األمة اإلسالمیة المرتبط بالفتوحات

یبقى عند حدوده " ها و المغازي األولى و مؤلف" لكن المفهوم الذي استعمل في كتاب 

كلها لما فیها من جهاد سلمي أو  –هللا علیه و سلم صلى ا –و التي ترتبط بحیاة الرسول 

 .حربي

  

صلى اهللا علیه و سلم  –النبي ) سیرة ( و ربما تمثل هذه النصوص المرتبطة بكل 

األصول األولى ألدب المغازي ، و الذي اتسع مفهومه فیما بعد و أصبح مرتبطًا بالفتوح –

  .اإلسالمیة ككل

                                                           
 .270، ص 2006، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، 1مفاهیم و تجلیات، ط  -السرد العربي : سعید یقطین)1(
 2001، الشركة الدولیة للطباعة ، مصر ،  2حسین نّصار ، ط: المغازي األولى و مؤلفوها، ترجمة: یوسف هوروفتس )2(

  .  132، ص 
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لمیة الكبرى و التي اأحد الحوادث الع الذي یعداإلسالم تعود إلى ظهور "ها ثم إنّ 

مغازي التي عرفت منذ ر و الیفجرت عصر البطولة و أدب البطولة، عندما ظهرت روایة السّ 

  .)1("القرن األول الهجري و وجدت طریقها إلى التدوین

  :و من الذین كتبوا هذا النوع و تركوا تصانیف كثیرة فیها نجد

سحاق، إالزهري، محمد بن  ،عثمان، عروة بن الزبیر، عبد اهللا بن أبي بكر بن ناأب

  .، محمد بن سعد(*)الواقدي

 تفصیل في نشأة كتب المغازي والّسیر، :" ها و األولى ومؤلف المغازي" و في كتاب 

فیها، و لیس تتبع الحركة التاریخیة عامة، وال التاریخ  و لكن من خالل التأریخ لمن كتب 

  .لمن كتب وروى في غیر هذا اإلطار

                                                           
 .98األدب الشعبي الجزائري، ص : عبد الحمید بورایو )1(

، ولد بالمدینة، و قد شهد عصره حركة علمیة )م 207 -هـ 130) ( الواقدي ( هو أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد (*)

  .العراقعظیمة في شتى مجاالت العلم، امتد أثرها عبر القرون اإلسالمیة من المدینة المنورة إلى باقي األمصار ك

المغازي و التاریخ و السیر و األنساب ، حتى أصبح إماما في هذا العلم، و یرجع إلیه أهل  ةو قد برز الواقدي في كتاب

  .لسیر و التراجم لالستشهاد بأقواله و روایاته

  .الواقدي حیث ُیروى أنه لّما حّج الخلیفة هارون الرشید، و أتى المدینة المنورةسأل عن أعرف الناس ، فُدّل على

  .رغم أن معظم العلماء أجمعوا على ضعفه في روایة الحدیث

غداد سنة بإلى هـ ، كما واله الخلیفة المأمون لما قدم 180وّاله هارون الرشید القضاء بشرقي بغداد عندما انتقل إلیها سنة  

  .حتى توفي) و هي المعروفة الیوم بالرُّصافة ببغداد ( هـ القضاء العسكري بعسكر المهدي  204

صلى اهللا   -و جمع الواقدي بین الروایة الشفویة و التدوین ، حیث كانت له حلقة في المسجد ُیدرس فیها مغازي النبي 

  . -علیه و سلم

  :لمیة التي تتجاوز الثالثین كتاباو من آثاره الع 

كتاب أخبار مكة، كتاب كتاب الردة و الدار ، كتاب حرب األوس و الخزرج ، كتاب التاریخ و المغازي و المبعث،  

  ...كتاب السقیفة و بیعة أبي بكر –صلى اهللا علیه و سلم  –الطبقات، كتاب مقتل الحسن، كتاب أزواج النبي

ب بكاتب قالمل ، صاحب الطبقات الكبرى و) محمد بن سعد ( و غیرها الكثیر من التصانیف التي ذكرها أشهر تالمیذه  

  .الواقدي

  .حموي، و تاریخ األدب العربي لكارل بروكلمان، و في الفهرست البن الندیمالو أیضا ترد في معجم األدباء لیاقوت 

المعتمدة في السیرة النبویة أحد المصادر الذي یعتبر " ، "المغازي " و لم یبق كتاب مهم كامل من كل هذه اآلثار إال كتاب 

مارسدن جونس / دو تعتبر النسخة التي حققها ،  135المغازي األولى و مؤلفوها ، ص : هورفتس  یوسف :ینظر، " 

Marsden Jonesالنسخة المشهورة و المتداولة.  

، المتداولة بین الناس بهذه العناوین، رغم أن الكثیر "فتوح إفریقیة " ، و كتاب "فتوح الشام " و إلى الواقدي ینسب كتاب 

یه، لدواعي تتعلق بطبیعة المضمون، و المنهج المتبع في كتابتها، حیث یرتبطان بالمخیال الجمعي المتعلق ینفي نسبتها إل

 .فیها ما هو متأخر عن زمن الواقدي نّ إبالثقافة الشعبیة، كما 
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: " ه باتساع مفهوم المغازي ، و في مراحل تطوره، أصبح فّنًا ُیروى شعرًا ونثرًا، نّ إو 

القصصي المصاحب بالعزف  الشعر ددرامیًا من خالل إنشایؤدیه الرواة المحترفون أداء 

الموسیقیة التقلیدیة، و یتم ذلك في األسواق و التجمعات العامة في المناسبات  تعلى اآلال

  . )1("الرسمیة و شبه الرسمیة

تلط بإبداعات الخیال، بمكوناته ته الواقعیة التاریخیة، واخاكما خرج عن مدار 

 تومیثیولوجیا تراثنا العربي لم یكن بمنأى عن التفاعل مع تراث مصادره ، خاصة وأنّ و 

  .الفرس و الیونانو  ضارات األخرى كالهندالح

حصل االندماج والتداخل بین هذه القصص أو األخبار إلى درجة تالشي الفواصل ف

  .بینها

  .وبذلك یغدو فن المغازي أقرب إلى فن المالحم، لكن بتفاوت كبیر بینهما

  .الذین ینتمون إلى الثقافة العالمة) السلف ( ولذلك لم یقبل من بعض 

و الكفر ، الذي كان  مة التالیة لمسار الصراع بین اإلسالمیویمكن أن نمثل بالترس

و تستمر إلى حدود اإلعالن عن نهایتها في إفریقیة و  ،و إفریقیة الشام على مدى فضاءات

  :العودة إلى الحجاز

  

  حروب الردة 

  

  

إیجادها و بین البدایة و النهایة  نجد وقائع ثابتة ال اختالف حول وثوقیتها و یمكن 

یكسر  لیایتخیوا حكما نجد وقائع تنحو ن ،بتتبع هذه األخبار و األحداث ىنعفي مؤلفات ت

  .)قال الواقدي ( و ،)قال الراوي ( منطق الواقع، حیث یتأسس سردها على عبارة 

رغم أنها تحاول أن تؤسس مرجعیتها باالعتماد على سلسلة سند، یظهر أنه قوي من 

  .خالل تماسكه وٕاثبات الثقة منه

                                                           
 .97األدب الشعبي الجزائري، ص : عبد الحمید بورایو )1(

 عفان خالفة عثمان بن          خالفة عمر بن الخطاب    بكر الصدیق  أبي خالفة

 فتوح إفریقیة فتوح الشام
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لنسیجه و  تسعى دراسة الخطاب في نصوص المغازي إلى إبراز العناصر المكونةو 

سسة للبنیة السردیة بكافة مقوماتها التي تفرض أسئلة تؤدي إلى البحث عن حدود هذا المؤ 

الخطاب و مكوناته داخل هذه المحكیات، و مدى إسهامها في تأسیسه ، من زاویة دینامیتها 

  .و فاعلیتها

تها مرات و الشكلیة التي تحكمها یستدعي قراء إدراك شكل المغازي أو البنیة و إنّ 

تتكشف و مرات، و معاودة النظر بالمالحظة و االستقراء حتى تظهر هذه البنیة الخاصة، 

  .أبعادها بعیدًا عن األحكام المجانیة

المغازي تتناول مسار الفتوح اإلسالمیة، حیث الجهاد من أجل نشر الدین  و إنّ 

  .في أصقاع العالم) دین التوحید ( الجدید 

الكفار الذین یبدو إصرارهم على عبادتهم ) المثالیون(المسلمون قي األبطال و إذ یال

یة في أكثر الوقائع ، فإنهم ال یبدؤون حربهم إال إذا دعوهم إلى الدین، و وّضحوا لهم نالوث

  .معبود،في مقابل بطالن عبادتهمحقیقته و حقیقة ال

بین  ،مكررةواله وألجل هذا تتجلى الكثیر من المناظرات و المحاورات الطویلة نّ ثم إ

  .هذا الدین و بعض العبادات الوثنیة

إلى جانب الوصایا التي نجدها بین الحین و اآلخر من طرف أمراء و قادة الجیوش 

أو  ،أو أثناءهاإلى الحرب،  و أیضا من طرف الخلیفة ، و ذلك إما قبل الخروج،اإلسالمیة

  .و غیرها من السلوكات التي أّطر بها المسلمون مسارهم ،بعدها

من خالل مجموعة من األحداث المتباعدة زمنیًا و فضائیًا، ي تشّكل هذا المسار الذ

فاعل و تتداخل ت، إلى جانب إبداعات الخیال، حیث ت)تاریخیة ( و هي تحمل مالمح واقعیة 

  .د فاصلة بینهامع بعضها في النص الواحد، مما یخلق صعوبة وضع حدو 

نه فصل إألنه بمقتضاه یكون العمل أكثر بكثیر من مجرد استخراج العناصر الخیالیة،     

بمكوناته، ) األسطوري ( بین التاریخ أو الواقع التاریخي بكل محدداته، و بین الحكي الخیالي 

  . و مصادره 
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سواء ة في الخیالقر غم فالمهمة صعبة، حیث بین تضاعیف المغازي قصٌص 

و الشیاطین و المالئكة ،  ، أو عالم الجنتعلق األمر بالشخصیات أو األماكن أو الحیوانات

  .أو السحر و الكهانة

یلیة ، و بین یوالتداخل بین هذه القصص أو األخبار التخ االندماجو قد حصل 

  .الوقائع و األحداث المرجعیة إلى درجة تالشي الفواصل بینها

أن یختار ) الراوي ( نه جّراء كل هذا یتساءل المرء بإلحاح كیف لهذا المؤلف إو 

في هذه الصورة بصیاغة  كل هذه األجزاء و العناصر، و یجمع بینها لیوظفها و ینتجها 

و هذا في مكان ما و زمان ما، مّما یستدعي األهداف  ،سردیة معینة، و إطار شكلي معّین

  .جل صناعة مثل هذه النصوصو الوظائف التي وضعها أل

 :و صف الكتاب  -2

ساس أین ، وال یظهر أإلى جز " فتوح إفریقیة " و " فتوح الشام " ینقسم كل كتاب من 

  .موضوعي أسس علیه هذا التقسیم، سوى أنه یقسم كل كتاب إلى النصف

ویغیب عن الكتابین أي تصدیر أو مقدمة، رغم ما لوجودهما من أهمیة كبیرة 

نصیة، في مثل هذه المؤلفات، خاصة إذا كانت من عمل المؤلف نفسه، أو أحد  كموازیات

  .المتخصصین في هذا المجال

یة التي مّما یمّكن من إضاءة كل ما یتعلق بالكتاب، من حیث بیان المادة النص

،و بالتالي تحدید الغایة من تألیفه بل و حتى  تصنیف الكتاب یقدمها، و ممیزات الكتاب

سه، خاصة و أنه ینتمي إلى مادة تراثیة من الصعب تحدید جنسها بصورة دقیقة، یجنتببیان 

  .األمر نسبیاً  ىبل و یبق

                                                           
 حتى و إن كان األمر یتعلق ببقایا أساطیر و معتقدات قدیمة، كانت تمارس عند بعض الشعوب، مثل اإلشارة إلى      

التي تختلط بأسطورة ، ین دو أیضا قصة عامودا بن ماریة صاحبة قلعة مار ، ) كتاب النیل ( و منه ) عروس النیل ( 

 .یونانیة و بعض ما یتعلق بالسیر الشعبیة
أن نعتبر األمر هنا إنتاج و لیس إعادة إنتاج ، مادام ینم عن رؤیة خاصة لمثل هذه العناصر في زمن ما و  یمكن

 .مكان ما
 إلى مستوى " فتوح إفریقیة " و " فتوح الشام " كل من  ، على اعتبار إخضاع) الكتاب ( لقد عمدت إلى استعمال لفظ

یضم موضوعا واحدا أال وهو الفتوح اإلسالمیة و ُینسبان لمؤلف واحد هو  واحد، بحیث كان التعامل معهما كمتن واحد،

 . الواقدي ، على ما بینهما طبعا من تنوع و تمایز
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  .ن یشیران إلى مادة تاریخیةذیلو هذا إذا تجاوزنا عنواني الكتابین ال

صفحة، یبدأ مباشرة من  312و الذي یضم " فتوح الشام " في الجزء األول من كتاب 

، ثم البسملة، )دون شكل (  يالقرآن ، حیث یتجلى في أعالها التشكیل)5(الصفحة 

         إقبال الجیش، و من ثّم ترد الحمدلة و الصالة على سیدنا محمد : فالعنوان متمثًال في 

  .رحمه اهللا تعالى آمین )قال اإلمام الواقدي ( فالتصدیر بعبارة  -سلم  صلى اهللا علیه و -

  .الذي استند علیه اإلمام الواقدي فیما یأتي من أخبار و منه یأتي ذكر اإلسناد 

 تمهما كان( و تستكمل بقیة الكتاب بمثل هذه الطریقة، أي أن تذكر سلسلة اإلسناد 

أي أخبار  ،،و تنقل األخبار أیضا مهما كانت)ألنه في بعض األحیان یضمر اإلسناد 

الحروب و كل ما یتعلق بها من رسائل ، و وصایا و خطب و إبرام معاهدات صلح، 

  .واسترجاع للتاریخ و للتراث األسطوري 

و هذا راجع لما في المغازي من بنى مختلفة تتواشج و تتكامل لتعطي هذه 

  .وص طابعها المتمیزالنص

و قد وضع هذا المضمون مرتبا وفق عناوین غیر مرقمة، و لكنها تتوسط 

  .عریض و الصفحات و مكتوبة بخط أسود واضح

حیث یأتي مرتبطًا  ،و في بعض األحیان ال تحیل مباشرة إلى المضمون الذي تحمله

                أو)قال الراوي ( أو بإیراد عبارة  ،بما سبقه من أخبار باستعمال أدوات عطف

  .حیث تستكمل األخبار السابقة ،سناد مباشرةإلاأو ذكر  ،)قال الواقدي ( 

                                                           
 ، لم یتقید مؤلف هذا الكتاب بضبط الشكل ، سواء تعلق األمر بالقرآن الكریم ، أو األحادیث النبویة الشریفة ، أو الشعر

، بل تظهر مباشرة في سیاق الحدیث ،             االقتباسكما إنه لم یضعها ضمن عالمات التنصیص ، على سبیل توضیح 

ما كإشارة من الراوي لمعرفة المتلقي بهذه النصوص ، و بالتالي له أن یستكملها ، ، رب) اآلیة ( و عادة ما ینهیها بلفظة 

 .    كما له أن یستوعبها 
  من خالل الفعل  ) خارجي ( یتجلى راوي أول ، ،و سلسلة األسانید ) قال اإلمام الواقدي ( من خالل االستهالل بعبارة

أسماء ، الذي یورد )الواقدي ( و هو ) داخلي ( ،  فهو یمثل الراوي من الدرجة األخیرة، لیؤشر على الراوي الثاني )قال ( 

  .سماعا أو حضورًا، كسبیل لإلیهام بصدقیة األخبار و مشروعیتهاالرواة الذین یتلقون األخبار عن بعضهم ، إما 

قال الراوي ( ، أو )قال الواقدي ( سرعان ما تختلط هذه األصوات بین تضاعیف المادة الحكائیة، رغم اإلبقاء على عبارة  و

 . في غالب األحیان) 
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بدایة جدیدة ینطلق منها الراوي مثل طبیعة  –قلت بعض هذه العناوین  –فال تحوي 

  .أي عنوان داخلي

مغازي أقل تنظیما التي أّدت إلى ظهور نصوص ال و ربما هذا من األسباب 

  .في ربط األحداث ببعضها البعض وانسجاما

، من فعل مؤلف تقسیم هذه النصوص إلى أجزاء، بعناوین داخلیة ي ال أظن أنّ ثم إنّ 

بع تألیف عمله و تحریره بحسب أجزائه التي یضعها منظمة و منسجمة مع تمتمرس یت

  .عناوینها

أراد بنحو ما أن یفض ذلك االشتباك ي ، الذیكون األمر من فعل الناسخ و لكن قد

الحاصل بین وحدات هذه النصوص و الذي یرجع إلى استمراریة روایة األخبار دون فاصل 

بینها، إال تلك الجمل التي تحیل على الراوي و األسانید التي تفصح كلها عن انخراط خبر ما 

  .ضمن هذا المتن

، إذ تغفل لیة إذا ربطناها بالفهرسو لكن یمكن أن تتوسع إشكالیة هذه العناوین الداخ

ترقیم الصفحات ال یحیل إلیها، و لنا أن ننظر في مضمون  نّ إكما  ،منه أكثر هذه العناوین

  :)1(" فتوح الشام " فهرس الجزء األول من 

 فهرس الجزء األول 

  صفحة           صفحة

  .فتح قنسرین -101)113(مقدمة -5)5(

  .نزول المسلمین على حمص -128) 144(  إقبال الجند  -7)7(

  فتح الرستن -134)150(    عمرو بن العاص في فلسطین -17)18(

  .وقعة الیرموك -144)160(          خالد بن الولید في الشام -23)24(

  .نساء المسلمین في المعركة -181 )197(                خولة بنت األزور -41)45(

  .فتح مدینة بیت المقدس -213 )229(        )هكذا ( ادین جنمعركة أ -59) 65(

  فتح مدینة حلب وقالعها -229)245(                 تولیه أبي عبیدة -85 )94(

  .فتح عزاز  -258)274(                  معركة ضرار -95 )106(

                                                           
، د ط ، دار الجیل للنشر و التوزیع و الطباعة ، بیروت ،  1جفتوح الشام، : ) أبو عبد اهللا محمد بن عمر ( الواقدي )1(

 .312ص لبنان ، د ت ، 
  لیظهر التفاوت ) بین قوسین(لقد ذكرت هذا الفهرس كما هو في الكتاب مع مقابلة العناوین بأرقام الصفحات الصحیحة

 .بینهما
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نها إبل  ،ال تحیل إلى أیة مقدمة)  5( فمن خالل هذا الفهرس نجد أن الصفحة رقم 

  .و الحمدلة، التشكیل القرآني، و البسملة  ،تمت اإلشارة إلیه من قبل تتضمن ما

أي صیغة التقدیم المعروفة في بعض المؤلفات، خاصة تلك التي تنتمي إلى األدب 

  .الشعبي، كالحكایة الشعبیة

   .) 5( و لكن في الصفحة )  7( فال یظهر في الصفحة ) إقبال الجند ( أما عنوان 

تفاوت كبیر یتجلى و هكذا تتقدم الصفحات دون مسایرتها لترتیب الفهرس، حیث 

  .العناوین، و أرقامها المقابلة لها في الفهرس حويبین الصفحات التي ت

عشر عنوانًا فقط  ةاإلعالن عن ست و ثالثین عنوانًا داخلیًا، تمّ  ةه من بین خمسنّ إثم 

  :عشر عنوانا و هي كالتالي ةإغفال تسع ه تمّ نّ إفي الفهرس، أي 

  7صفحة  -   وصیة أبي بكر  - 

  15صفحة  -   ة الصدیق لعمرو بن العاصوصی - 

  20صفحة -   كتاب عمرو بن العاص إلى  أبي عبیدة - 

  36صفحة -   معارك الشام  - 

  50صفحة -   معركة حول دمشق - 

  54صفحة -   بطولة النساء - 

  57صفحة  -   نصیحة خالد - 

  68صفحة -   كتاب أبي بكر إلى خالد - 

  69صفحة -   حول دمشق - 

  72صفحة -   بطولة المرأة - 

  76صفحة -   القتال من فوق األسوار  - 

  92صفحة -   كتب خالد  بالفتح  - 

  97صفحة -   ذكر وقعة أبي القدس   - 

  109صفحة  -   ذكر فتح حمص - 

  111صفحة -   ذكر حدیث سریة خالد بن الولید - 

  125صفحة -   جبلة یحارب خالدا - 

  157صفحة -   معركة حمص - 

  167صفحة -   جبلة بن األیهم  - 

  207صفحة -   الشعار - 
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األمر متعلقا بعناوین كبرى، یتم ترتیبها و قد نقبل إغفال بعض العناوین، إذا كان 

  .في الفهرس، و تندرج ضمنها عناوین صغرى ال داع لذكرها

و لكن في المغازي ال وجود لمثل هذا التنظیم، و ال یمكن تحدید العناوین الكبرى 

مها عناوین مضبوطة تؤطر األخبار ئیة یمكن أن تحكیتجز  ا ینفي كل تراتبیة، ممّ من الفرعیة

  .و األحداث

، ، تعكس المباالة القائم على هذا الكتابالمالحظات المنهجیة الدقیقةمثل هذه  و إنّ 

  .اممهما كان مؤلفا أو ناسخا أو غیره

ه تبعا لهذه األخطاء الشكلیة بل و تؤكد أكثر مسألة مؤلف هذه النصوص، فإنّ 

 الدقة سس كتابته التي تستدعي بأو  ،علیم بالتاریخ البسیطة، ال یمكن أن ینسب لمؤلف

  .الوضوحو 

باإلعالن عن تمامه و اإلشارة إلى ما سیأتي  ،"فتوح الشام " ینتهي الجزء األول من 

  :في بدایة ذكر الجزء الثاني من خالل

أوله ذكر غزوة مرج القبائل داخل الدروب : الجزء الثاني : تم الجزء األول، و یلیه  "

")1(.  

إنا فتحنا " ، فالتشكیل القرآني بالبسملة)  5( و حیث یبدأ الجزء الثاني في الصفحة 

ما قد أنهاه كالو یستكمل الراوي  ،ذكر غزوة القبائل داخل الدروب:  ، فالعنوان"لك فتحا مبینا

قرأ أبو عبیدة بن الجراح على المسلمین كتابا من الجزء األول، حین )312(في الصفحة 

واستمرار الفتوح إلیه، و قد  دخول الدروب ، یجعل فیه أمرلیفة عمر بن الخطابالخبعث به 

  .السردي عند سؤال أبو عبیدة رأي المسلمین، حیث لم یجبه أحد المسار انتهى

من نقطة نهایة الجزء األول بأن یعاود أبو عبیدة السؤال ،  لتكون بدایة الجزء الثاني

  ) .سي بسرة بن مسروق العیم( من أحد الجنود و هو  لتكون اإلجابة

ال تفاوت بین أرقام قل حدة في هذا الجزء ، حیث تاألول ن أخطاء الجزء و إ

الفهرس والعناوین المثبتة في الصفحات نفسها ضمن الكتاب، و هذا رغم أنه تم  صفحات

  .الفهرسى أن بعضها یبقى فرعیا ال داعي لذكره في ر إغفال تسعة عناوین ، أ

                                                           
 .312، ص 1ام، جشفتوح ال: الواقدي)1(
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، )310الصفحة ( هو فقرة وردت في نهایته  هذا الجزءنهایة ما یوجد في  أهم و إنّ 

  :على سبیل الخاتمة

و لقد وضعت في هذا الكتاب كل نادرة عجیبة و حكایة غریبة، و :  قال المؤلف" 

ال یفهمه إال ذوو البصائر و األلباب،  والشأنلمعاني و البیان عظیم القدر هو كتاب كامل ا

ال أهل الذوق و المعرفة، فهو كالزهر في الریاض إ و ال یعقله إال أهل الخطاب وال یقرؤه

ئه ومستمعه ، و الحمد هللا رب العالمین، و ر لمن اقتطفه ، نفع به مالكه، و كاتبه و قا

  .)1(" الصالة و السالم على سید المرسلین

إلى اإلطار العام الذي یشكل هذا الكتاب من حیث ارتباطه  فهذه الخاتمة تشیر

وارتقاؤه إلى مصاف الكتب كاملة المعاني و البیان، و هذا یؤكد  ،باألخبار العجیبة والغریبة

  .المنحى الخاص في تتبع األخبار والوقائع

ل ه یؤشر على التأریخ لمرحلة من المراحالعنوان ال یشي بهذا المسار، بل إنّ  نّ إرغم 

التي مرت بها األمة اإلسالمیة، و هي الفتوحات ، حیث نتوقع أن یوفر لنا مادة إخباریة ، 

  .بالتوثیق العلمي ، الذي من شأنه أن یبث الصدق و الثقة تهتم

و من هنا یتجلى تناقض بین المسار العام الذي انتهجه الراوي ضمن الكتاب، و هو 

ائع و األخبار التي یسردها، كتمسكه بسلسلة استثمار كل وسیلة من شأنها ضمان صدق الوق

  .أخبار شخصیات مرجعیة معروفة في التاریخ و غیرهاذكر األسانید على مدى الكتاب، و 

في حین نجده ینفي وجود صفة الیقینیة و الصدقیة في هذا العمل بوصفه عجیبا 

  .غریبا، رغم أنه یعد مصدرا هاما من المصادر التاریخیة المعتمدة

یلحقه تشدید  ،ي یتصف به هذا الكتابهذا التشدید على المنحى الخاص الذ ثم إنّ 

من ذوي البصائر و األلباب، فهو لیس في آخر یصف طبیعة متلقیه الذي یجب أن یكون 

  .بالتالي تذوقه ،متناول الجمیع، بل یتطلب التأمل العمیق في قراءته، و فهمه

  : ستقبلكما تتجلى ضمن هذه العبارة درجات الباث و الم

   

                                                           
 .310المصدر السابق، ص )1(
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  .المالك -: فاألول یتمثل في

  .الكاتب -         

  .القارئ -: والثاني یتمثل في

  .المستمع -         

  .وشتان بین كل طرف من هؤالء

بترجمة لحیاته  (*)، ُخّص مؤلفه الواقدي"فتوح إفریقیة " في الجزء األول من كتاب 

بطریقة كتابة ال تحكمها مقتضبة ، و غیر مرتبة و ، و ذلك بصورة )2(في الصفحة 

  .عالمات الترقیم و ال منهج كتابة التراجم

في المغازي ، بحیث رّكز على كتاب الردة  و قد تكلم عن مكانته العلمیة و تصانیفه

  .و ما ورد من محاربة الصحابة لرؤوس الفتنة

كما أشار إلى تولیه القضاء بعسكر المهدي زمن المأمون ، و یقطع الكالم عن هذا 

لیستكمل الحدیث عن طبیعة العالقة بین الخلیفة ،)1("وضعفوه و تكلموا  به " الجانب بعبارة 

  .المأمون و الواقدي

كان من قصص بینهما، و یركز هنا على ذكر رسالة الواقدي  مستغًال بعض ما

 ن، و ضمن هذه الحادثة یشار إلى أنه ُعّین قاضیًا یْ للخلیفة یشكو ضائقة لحقته انجر عنها دَ 

  .من قبل الخلیفة هارون الرشید

: " لیسرد ما انجر عن هذه الحادثة بطریقة مباشرة، الواقدي هنا نقل كالم و یظهر 

  . )2("من صلته  ]هكذا[ إليكنت نسیت الحدیث فكانت مذاكرته ایاي أعجب  قال الواقدي و

                                                           
، و هذا راجع أوال للدار ) تألیف اإلمام العالمة سیدي محمد الواقدي رحمه اهللا تعالى ( ف الكتاب عبارة الوردت في غ(*)

التي أصدرت هذا الكتاب ، و هي مطبعة المنار في تونس ، و ثانیا ألن هذا الكتاب یرجح أن یكون األصل المدون 

وال بین فئات المتعلمین في الجزائر ، و قد عثر على إحدى للروایات الشفهیة المتداولة في شمال إفریقیة ، حیث كان متدا

األدب : عبد الحمید بورایو : مخطوطاته في مكتبة زاویة سیدي بن عمر بقرب مدینة ندرومة بالغرب الجزائري ، ینظر 

  .        99الشعبي الجزائري ، ص 
،     1966، مكتبة و مطبعة المنار ، تونس ،  ، د ط 1فتوح إفریقیة ، ج: ) أبو عبد اهللا محمد بن عمر ( الواقدي )1(

 . 1ص 
 . المصدر نفسه ، صفحة نفسها )2(
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میالد الواقدي و وفاته، و ذكر من صّلى علیه و  و منها یأتي حدیث عن سنة

  .المقابر التي ُدفن فیها

بتناقض  ، الّذي یشي(*)للخطیب) تاریخ بغداد ( مع تحدید مصدر هذا الخبر و هو 

و قال الخطیب في تاریخ بغداد في أول ترجمة الواقدي أنه توفي : " حول تاریخ وفاة الواقدي

  . )1("اب أنه مات في ذي الحجة في ذي القعدة و قال في آخر الكت

، التي تنم بطریقة غیر مباشرة عن عدم یقینیة مقدم )و اهللا أعلم ( و ینهیها بعبارة 

  .هذه الترجمة

و من كل هذا یتضح أّن كاتب هذه الترجمة لم یحقق بصورة دقیقة في حیاة 

نها هناك، إذإات أخبار جمعت من هنا و من متفرق ،شتات لمةن األمر هنا لمإالواقدي، بل 

على األقل فتوح ( یشر إلى هذا الكتاب  تمثل صورة وفیة لحیاة هذا العالم، حتى إنه لم لم

  .على أساس نسبته إلیه) إفریقیة 

مل هذا تقل المؤلف إلى الحدیث عن الفتوح اإلسالمیة في إفریقیة ، حیث یشتلین

، قسنطینة ، ة، حیدرة، تبسة، سوسة، سبیبةالمهدی: القسم على حكایات تتعلق بفتح مدن مثل 

  .سطیف ، الزاب ، نقاوس ، مراكش

دراج لعناوین ثانویة تتخلل و إّن عناوین هذه الفتوح تظهر واضحة في المتن دون إ

، مّما جعل حكایة كل فتح مكتملة من بدایتها إلى نهایتها ، و منظمة وفق هیكل السرد

  .تنظیمي محدد 

                                                           
 -هـ  463/ م 1002هـ  392( الخطیب هو أبو بكر أحمد بن عبد المجید بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، (*)

ریخ بغداد ، الذي جمع فیه تا: المعروف بالخطیب البغدادي ، مؤرخ و خطیب و محدث ، من أشهر مؤلفاته ) م  1071

( الذهبي : ینظر . ترجمة العلماء الذین عاشوا فیها حتى أواسط القرن          الهجري 

 أحمد بن 

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن

) الطبقة الرابعة و العشرون ( ،  18مصطفى عبد القادر عطا ، ج: سیر أعالم النبالء ، تحقیق ) : عثمان 

1، ط

 

.  270، ص  2004، بیروت ، لبنان ،  الكتب العلمیة، دار    

و قد اشتهر بتوخیه الطریقة العلمیة في الكتابة التاریخیة ، و قد استند إلیه علماء كثر من بعده أو في زمانه ، لذلك ال 

 .      أعتقد أن یتضمن كتابه هذا التناقض الذي أشیر إلیه في مقدمة فتوح إفریقیة 
المصدر السابق ، صفحة نفسها )1(

. 

الخامس
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كل حدث أو فعل تقوم به  فرعیة كثیرة توجز و هذا رغم أّن الفهرس یتضمن عناوین

، رغم أنِّي ال أجد لها داع ما دامت غیر و أظن األمر من عمل الناسخ ،الشخصیات

  .موضحة في المتن ، بما یسهل على القارئ االطالع مباشرة على المضامین التي یریدها 

اتجاه ) حها أو بدایة الغزوة التي یتحدث عن فت( یعلن الراوي في نهایة كل غزوة 

، لیأتي العنوان اقهم حول المدینة المراد فتحهاالمسلمین من خالل إظهار تشاورهم و اتف

موضحا مكان الفتح الجدید ، فیمهد الراوي للحكایة بذكر تعداد جیش المسلمین ، في مقابل 

  .أوصافه التي تجهر بقوته و مكانتهالتعریف بملك المدینة ، و غالبا ما یعدد 

، حیث یصف الراوي تعجبهم من المسلمین  (*)صفا لرد فعل أهل المدن كما نجد و 

   ، وغیرها من أوجه التمهیدهذه المدن ویصف حصونها وجمالهاوفي أحیان أخرى یعرِّف ب

حیث في كل مرة نصادف طریقة ما یستهل بها الراوي حكایاته ، كما قد نجد كل هذه 

  .األشكال مجتمعة في تمهید الحكایة الواحدة 

لتتوالد بین یدي الراوي بعض الحكایات التي ترتبط بشخصیات ، منها من یعطل 

  .تنفیذ عبد اهللا بن جعفر لخططه ضد الطرف الكافر ، و ذلك باعتباره البطل في هذه الفتوح 

كما إّن منها من یكون دلیال له الختراق الحصون المنیعة و بالتالي تسهیل مسار 

  .الفتح 

                                                           
یظهر الراوي أّن أهالي بعض المدن اإلفریقیة یمتلكون بعض األخبار عن اإلسالم ، و عن بعض الشخصیات المسلمة   (*)

و عن تاریخ  العرب عموما ، و من بین أهم ما لدیهم من معلومات ، و لو أّنها تنتمي إلى التخییلي ما ذكره أهل مدینة 

و ذلك في الجزء األول من فتوح ( عندما أراد أن یجادلهم في الدین ) األكبر  ابن صاحب المعلقة الملك( المهدیة لملكهم 

اعلم ان العرب لم تأت إلى هنا إال المتالك جمیع البلدان اإلفریقیة ألن نبیهم وصفها ) : "  21 – 20: إفریقیة ، ص 

یم الهل إفریقیة فاعدل یا عثمان الیها و اوصاه على فتحها فقال له ان البرد الشدید و الحر العظ] هكذا[لعثمان ابن عفان 

بجیشك و لقد اخبرني جبریل علیه السالم ان افریقیة یحشد منها سبعین ألف عابد یدخلون الجنة بغیر حساب و فیها باب 

من أبواب الجنة و اذا بعثت جیشك الیها فأمره ان ال ینزل بوادي مجردة و ال یشرب منه الن من شرب من مائه طبع اهللا 

قلبه و تحدث بإفریقیة بلدة تسمى ترشیش من دخلها رأى فیها جماال بارعا و لباسا حسنا و من تزوج فیها بكرا فقد ملك على 

  " .بدرا و ملوك الغرب یتقاتلون علیها فاذا ادركت الخالفة یا عثمان فعلیك بها 

ون قصد ، فیمكن أن یكون هذا الكالم نوع فرغم أّن في هذا الكالم تنظیم ما یشي بفكرة ما قد ارادها الراوي عن قصد أو د

  .من الحشو 
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، كما ب الحكایات، أو لبعض الجزئیات في أغلزائدا ألحداث كثیرةه نجد تكرارا و من

محیط یمكن أن یكون هذا التكرار بصیغ مختلفة ، مثل حدث خروج عبد اهللا بن جعفر إلى 

  .المدینة یبحث عن مدخل إلیها

، قد یتعلق بزواج أحد القادة كل غزوة بحدث مفرح -تقریبا  –یة و أیضا نها

      ،        كابن الملك( من ملوك المدن أو كبرائهم عموما سالم ملكالمسلمین الكبار ، أو إ

ن ، و نسبة بیت مال ، مع ذكر اقتسام الغنائم بین المسلمی)رو الوزیر ، و الكاهن األكب

  .، و غیرها من الموتیفاتالمسلمین منه

، و هي المسلمین في كل مدینة بعد الفتح و إّن من أكثر األمور تكرارا مدة بقاء

:    ، من مثل )بثالثة أیام ( تذكر مدة بقائهم سبعة أیام إّال في بعض الحكایات القلیلة جدا 

تم للمسلمین امتالك سوسة و فتحوا ابوابها لألمیر عقبة بن عامر رضي اهللا عنه فدخل    " 

ر من و معه المسلمون و فتحوا الخزینة فوجدوا بها ثالثمائة ألف دینار ذهبا و مائتي قنطا

الفضة و عشرة االف درع و مثلها سهام و اقتسموا هذه األموال و الغنائم بینهم بعد ان اخرج 

منها خمس بیت مال المسلمین و اقاموا فیها سبعة ایام و احتفلوا في اثنائها بدخول رافع بن 

الحارث رضي اهللا عنه بابنة الملك و بنى عقبة رضي اهللا عنه فیها مسجدا و جعل رفاعة 

كثیر الطائي قاضیا و اولى علیها امیرا و هو عقبة بن یزید الغسائي ثّم ارتحل المسلمون  بن

  . )1(" یریدون سبیبة 

، خاصة ما تعلق ة متأت من ولع التفكیر الشعبي بهو إّن تكرار العدد سبع

، كما طبقات السماء الدینیة، فاألیام سبعة، و طبقات األرض سبع –سطوریة بمرجعیاته األ

  .سبع

، و ارتحلوا یریدون الرجوع  إلى بدخول المسلمین مدینة وجدة" قیة فتوح إفری" تنتهي و 

اقاموا بها سبعة أیام ثّم تفرقوا و سارت كل قبیلة إلى جهتها " القیروان ، فلما وصلوا إلیها 

التي قسمها علیهم على بن ابي طالب رضي اهللا عنه و سار عقبة إلى الزاب و مات به  

العزیز العلیم و رجع بنو هاشم و بنو مخزوم الى الحجاز و لم یبق أحد منهم في ذلك تقدیر 

  . )2(" افریقیة و امتلك المسلمون البالد الخضراء بنصر اهللا تعالى ینصر من یشاء 

                                                           
 .  42، ص  1فتوح إفریقیة ، ج: الواقدي )1(
 .  148، ص  2، ج نفسهالمصدر )2(
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المسلمین في طریق عودتهم إلى القیروان ، كلما مروا بمدینة مما لم یتقدم لهم  و إنّ 

إن أبى أهلها عرضوا علیهم الجزیة أو القتال إلى أن یحرزوا فتحها عرضوا علیها اإلسالم ف

  .إحداهما 

أي إّن المسلمین قد عّوضوا كل نقص وجدوه في الدین ، فلم یتركوا شبرا من إفریقیة 

إّال و نشروا فیه اإلسالم ، و درأوا كل خطر أو تهدید یمكن أن یمس بالرسالة التي كلفوا         

  . بها 

و االستقرار ، ) مسقط الرأس ( لنهائیة و هي الرجوع إلى الدیار لتأتي المرحلة ا

بقسمة ) إفریقیة ( حیث لم یبق مبرر لبقائهم في إفریقیة ، و ترحالهم ، بل تّم تقسیم المكان 

  .علي بن أبي طالب ، على أّنه لم یبق فیها أحد من بني هاشم و بني مخزوم 

تتضمن مجموعة من الحلقات المترابطة و كأّني بفتوح إفریقیة تساوي دورة حیاة ، 

فیما بینها ، و هي تمثل مراحل سار علیها البطل و من خلفه جیش المسلمین لتحقیق الهدف 

  .المرجو و هو نشر اإلسالم في ربوع إفریقیة 

و رغم أّنه یمكن أن نقابل بعضا من الوحدات الوظیفیة التي تكلم بها بروب في 

إّال أّن خصوصیة هذا النوع متمثال في المغازي التي تمثل مرحلة تحلیله للحكایات الخرافیة ، 

  .  الجهاد الدیني جعلني ال أكترث كثیرا لهذا األمر رغم ما یتضمنه من وجهة نظر 

  

  

 



ّ
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ّي ّسردم ّأمّعمؿ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإٌف ّعمى ّترتكز ّبنية ّكفؽ تشكؿ
ّ       كينكنةّكّكجكدّماّداخؿّالعمؿّالسردمّ. كاحد

ّكّالراكمّ،ّكّلكؿّ
ّ

عمىّأٌفّ"ّالراكمّىكّالعنصرّاألبرزّفيّالنسيجّالسردمّ،ّألٌنوّيشكؿّىمزةّالكصؿّ
ّبيفّالطب ّالبطؿّ، ّالخياؿّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّبيفّالمؤلؼّك ّك ّبيفّالحقيقة ،ّ ّالفنية ّالطبيعة ّك ّالكاقعية يعة

ّ.ّ(1)كّىذهّىيّطبيعةّكؿّعمؿّسردمّ"ّ
أكّالساردّفي              ّالحديثةّ،ّمعركفةّفيّتراثناّّ)*(كّإٌفّشخصيةّالراكمّ

فّماّالعربيّالقديـّ،ّحيثّكافّلكؿّشاعرّراكمّيركمّعنوّشعرهّ،ّكماّكافّعندّقدماءّاليكنا
يعرؼّبراكمّالمبلحـّ،ّكّىكّ"ّذلؾّالمنشدّالمتخصصّفيّركايةّالقصائدّالممحميةّالقديمةّ

ّ.ّ(2)بتبلكةّتتفؽّمعّقكاعدّمعينةّكّالّيشترطّفيوّأفّيككفّمفّالشعراءّ"ّ
ّمفّ ّاألخبار ّصدقية ّعمى ّلمبرىاف ّكسيمة ّالعربية ّالسردية ّاألشكاؿ ّفي ّالراكم ك

ّمصادرىاّالحقيقيةّ.
نتحدثّعفّففّالراكمّباعتبارهّمفّاألشكاؿّ)ّالمسرحيةّ(ّالتراثيةّ،ّّكماّيمكفّأف

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ )ّ ّالقصاص (ّ ّك ،ّ )ّ ّالحككاتي (ّ ّباسـ ّعيرؼ ّقد ّك ،ّ ّعامة ّالعرب ّعند المعركفة
ّالبسيطّ،ّ ّالقصصّفيّشكميا ّكّىكّإلىّجانبّركاية .ّ ّالسامرّ( ّكّ) ،ّ ّالمحدثّ( كّ)

ىّأشياءّ،ّمفّخبلؿّتداخؿّالمكاضيعّالعجائبيةّكّالحقيقيةّبمقدكرهّتحكيؿّالشيءّالكاحدّإل
ّيعتبرّالطريؽّ ّإذ ،ّ ّالقصصّكّإذاعتيا ّفيّحفظّىذه ّلمراكمّدكرّىا ّكّإٌف فيّركايتوّ.

ّالتكسبّّّّّّّّّّّّّّّّ ّىك ّنشره ّك ّإذاعتو ّمف ّاليدؼ ّيككف ّما ّغالبا ّك "ّ ،ّ ّاستمرارا ّك ّانتشارا األشد
ّ.ّ(3)لنخكةّالقكميةّ"ّأكّالتسميةّكّالترفيوّأكّإثارةّا
                                                 

،ّدارّمحمدّعميّلمنشرّ،1ّّالمتكمـّفيّالسردّالعربيّ،ّأعماؿّندكةّبإشراؼّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّطّ(1)
 .210ّّ،ّص2011ّّصفاقسّ،ّتكنسّ،ّ

ليافّفانسياّ،ّترجمةّ:ّأحمدّمرسيّ،ّدّطّ،ّشركةّاألمؿّلمطباعةّكّالنشرّ،ّأستعمؿّفيّكتابّ:ّالمأثكراثّالشفاىيةّّ)*(
ّإٌفّأكثرّمصطمحّمستعمؿّفيّالنقدّالعربيّىكّالراكمّ،1999ّّّّّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ ،ّمصطمحّالشاىدّبدؿّالراكمّ،ّكما

ّالمرتبط ّك ّفيّالتراثّالعربيّ، ّيتعمؽّبمفيكمو ّفيما ّسٌببّبعضّالمَّبسّ، ّما ّىذا ّرٌبما ّمركياتوّّك بشخصّحقيقيّيقدـ
ّالمعركؼّعندّّّّ ّالسارد ّمصطمح ّاعتماد ّالعربّحاليا ّ ّبعضّالنقاد ّاختار ّلذلؾ ،ّ )ّ ّمتمقيّحقيقي (ّ ألشخاصّحقيقييف

 الغربّ،ّتجاكزاّلكؿّلبسّ.ّّ
ّّ،1974ّّعربيّ(ّ،ّمكتبةّلبنافّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ–فرنسيّّ–مجدمّكىبةّ:ّمعجـّمصطمحاتّاألدبّ)ّإنكميزمّّ(2)

 .476ّّصّ
 .121ّ،ّص1983ّّعبدّاهللّالركيبيّ:ّتطكرّالنثرّالجزائرمّالحديثّ،ّدّطّ،ّالمؤسسةّالكطنيةّلمكتابّ،ّالجزائرّ،ّّ(3)

 الشخصیة

امنھما

السردیات

ما ا
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كّإٌنوّإلىّجانبّىذهّالكظائؼّ،ّلمراكمّأىداؼّ،ّدينيةّ،ّكّأخبلقيةّ،ّكّتعميميةّ،ّ
ّكّىذاّبحسبّالقصصّالتيّيقدمياّكّمضامينياّ.

كّإذاّأردناّأفّنربطّبيفّالراكمّكّالتقنياتّالسرديةّالمتعمقةّبالصيغّالسرديةّأمّبػّّّ
،ّفإٌنوّيمكفّأفّنتجاكزّّ(1)دّالقصةّ،ّكّيقدمياّلناّبياّ"ّ"ّالكيفيةّالتيّيعرضّلناّبياّالساّر

ماّىكّمعركؼّحالياّمفّصيغّأكّخطاباتّ،ّكّىذاّنظراّلمتحكالتّالتيّطرأتّعمىّالركايةّ
ّبصفةّعامةّ.

ّإٌفّالمغازمّتنتميّإلىّالمكتبةّالسرديةّالقديمةّ،ّكّبالتاليّيمكفّأفّنتحدثّعفّ ـٌ ث
ّخطابّمسركدّ.ّنمطيفّمفّالخطابّ:ّخطابّمعركضّك

فاألكؿّيتحقؽّبييمنةّأصكاتّالشخصياتّكّتكارمّصكتّالراكمّ،ّكّالثانيّيككفّ
ّبييمنةّصكتّالراكمّ.

ّكّيمكفّأفّنقابؿّصكتّالراكمّكّالصيغّالسرديةّكالتاليّ:ّّ
 الصيغة السردية صوت الراوي

الراكمّ)ّخارجيّ/ّغيرّمندرجّ
ّمسركدّفيّالحكايةّ(

فيّالراكمّ)ّداخميّ/ّمندرجّ
ّمعركضّالحكايةّ(

ّمفّ ّاألمر ّىذا ّإٌف ّك ،ّ ّكبيرة ّبصكرة ّالراكمّتظير ّسمطة ّأٌف ّفيّالمغازمّنجد ك
ّالحكاراتّ ّحٌتىّفي ّالراكمّحاضر ّأٌف ّحيثّنجد ،ّ ّعامة ّالتقميدمّبصفة خصائصّالسرد
ّبكاسطةّ ّالفاعمة ّالشخصيات ّإلى ّمنو ّالكبلـ ّبانتقاؿ ّذلؾ ّك ،ّ ّالشخصيات ّبيف المباشرة

ّفعاؿّمثؿّ)ّقاؿّ(ّ.استعماؿّبعضّاأل
ّاألحداثّ ّمف ّكحدث ّييعامؿ ّفيصبح ،ّ ّبالسرد ّالشخصية ّخطاب ّيمتزج ّإٌنو ك
المسركدةّ،ّكّيقمصّألصغرّحجـّ،ّكّبسببّتدخبلتّالراكمّيصيرّأقربّإلىّالسردّمنوّ

ّإلىّالمحاكاةّ.ّ
ّكّيمكفّأفّنأخذّأمّمثاؿّكّذلؾّعمىّسبيؿّالصدفةّ:ّ

                                                 
ّطّ(1) ّاألدبيّ، ّالسرد ّطرائؽّتحميؿ ّآخركفّ: ّالمغربّ،1ّّّركالفّبارتّك ّالرباطّ، ّكتابّالمغربّ، ّمنشكراتّاتحاد ،

 .61ّ،ّص1992ّّ
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عربّ؟ّ.ّفقاؿّخالدّلستّأميرىـّبؿّأخكىـّفيّ"ّقاؿّجبمةّ:ّياّفتىّأنتّأميرّالّ-
اإلسبلـّ،ّكّىـّاخكانيّ]ىكذا[ّالمؤمنكفّ.ّفقاؿّجبمةّ:ّمفّأنتّمفّأصحابّمحمدّبفّعبدّ
اهللّ)ص(ّ؟ّفقاؿّخالدّأناّالمعركؼّبكبشّبنيّمخزكـّ،ّأناّخالدّبفّّالكليدّصاحبّرسكؿّ

ءّ،ّكّىكّرافعّبفّعميرةّاهللّ)ص(ّ،ّكّىذاّالرجؿّعفّشماليّمفّأىؿّاليمفّمفّكراـّطي
ّالمعركؼّ،ّكّبطمياّ الطائيّصيرمّكّفؤادمّ،ّكّذلؾّأنيّأخذتّمفّكؿّقبيمةّشجاعيا
المكصكؼّفبلّتزدرّبقتمناّ،ّكّالّتفرحّبكثرتيـّ،ّفماّأنتـّفيّالقتاؿّإالّكطيكرّكقعّعميياّ

ّالنجيبّ.صائدىاّكّىيّكامنةّفيّأككارىاّفألقىّالقانصّالشبكةّعميياّفماّانفمتّمنياّإالّ
)ّقاؿّالكاقدمّ(ّفزادّغضبّجبمةّمفّكبلـّخالدّ،ّكّقاؿّلوّستعمـّأفّكبلمؾّعميؾّ
ميشكـّاذاّ]ىكذا[ّدارتّبؾّاألسنةّكّبقيتّأنتّكّمفّمعؾّطعاماّلمكحكشّفيّىذهّالفبلةّ

ّ.ّ(1)تمزقكـّبكرةّكّعشياّ"ّ
ّبفّالّك ّخالد ّك ّممؾّالعربّالمتنصرة ّبفّاألييـ ّيستكمؿّالحكارّبيفّجبمة ّ،ّك ليد

حيثّتتكضحّمكاقؼّكؿّطرؼّمفّاآلخرّ،ّإلىّأفّتككفّالنتيجةّإعبلفّالحربّبيفّجيشّ
ّكّإلىّجانبوّالعربّالمتنصرةّ. ّالمسمميفّكّجيشّالرـك

كّيظيرّأٌفّالراكمّينقؿّأقكاؿّالشخصياتّبصكرةّمباشرةّ،ّحيثّإٌنياّتتكمـّمباشرةّ
ؿّإلىّالخطابّالمسركدّإذاّأرادّعفّطريؽّضميرّالمتكمـّأكّالسردّالشخصيّ،ّكّإٌنوّينتق

ّأفّيعدؿّعفّىذاّالخطابّالمعركضّ.
ّكّىكّماّنجدهّأيضاّفيّالمثاؿّالتاليّمفّفتكحّإفريقيةّ:ّ

ّكّشماالّفقاؿّابفّالممؾّّ- ّكّاألبكابّكّصارّينظرّيمينا ّدخؿّالمكمؼّبالبمد "
ّكّشماالّقاؿّأفتشّعفّعبدّاهللّبفّجعفرّقاؿّلوّكّمفّأعم مؾّبوّقاؿّمالؾّتنظرّيمينا

كيؼّالّأعمـّكّأناّمنجـّماىرّكّعالـّبالتكراةّكّاإلنجيؿّكّقدّنظرتّفيّّالفمؾّفكجدتّأفّ
عبدّاهللّعندؾّاالفّبالقصرّكّأتيتّمفّأجموّفأخرجوّإليّألنظرّفيّكجيوّكّأناّمكمفّباهللّ

الممؾّكّرسكلوّأقكؿّأشيدّأفّالّالوّاالّاهللّكّأشيدّأفّمحمداّرسكؿّاهللّ)ّقاؿّ(ّففرحّابفّ
كّالشيخّباسبلموّ]ىكذا[ّكّقاالّأخرجّياّعبدّاهللّفمماّخرجّقاؿّلوّالككيؿّأفّاهللّقدّمفّعميناّ

ّ.ّ(2)بؾّففرحّبوّعبدّاهللّبفّجعفرّكّشكرهّثـّجمسكاّيتشاكركفّ"ّ
                                                 

 .126ّّ،ّص1ّّالشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفتكحّّ(1)
 .118ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ(2)
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ّالتحاكرّ ّك ّإفّأتاحّالمجاؿّلمشخصياتّلمتحدثّبأصكاتيا ّالراكمّك فالمبلحظّأٌف
ىيمنةّلصكتوّكّمنوّالخطابّالمسركدّ،ّحيثّيدخؿّبالتعميؽّعمىّّفيماّبينياّ،ّإاٌلّأٌنناّنجد

ّالمتكمميفّّّّّّّّّّّّّّّ ّحركة ّفيرصد ،ّ ّليا ّالمباشرة ّالحكارات ّعدستو ّتتخمؿ ّكما ّالشخصية كبلـ
ّالحيزّ ّعمىّأٌف ،ّ ّالمقتضبة ّك ّزاكجّالراكمّبيفّالحكاراتّالمستفيضة ّقد ّك ،ّ ّانفعاالتيـ ك

ّاألكبرّلمنكعّاألكؿّ.ّّّّّ
ّقائـّفيّالزمفّاآلنيّكّ تتكفؿّمفّخبللوّالشخصياتّبنقؿّأحداثّمختمفةّبعضيا

ّانتظارّّّ ّأفؽ ّاآلخر ّبعضيا ّيفتح ّبينما ،ّ ّالبعيد ّالماضي ّإلى ّيرتد ّبعضيا ّك ،ّ لمسرد
ّفيّ ّالمعركضّمتضمنا ّالخطاب ّفيأتي ،ّ ّالراكم ّبصكت ّمؤطرة ّتبقى ّلكف ّك ،ّ مستقبمي

ّالخطابّالمسركدّ.ّ
ّإٌنوّفيّبعضّاألحي ـٌ نجدّالراكمّيستخدـّخصائصّّ-خاصةّفيّفتكحّالشاـّّ–افّث

حّ الخطابّاإلسنادمّ،ّمفّاستعماؿّضميرّالمتكمـّكّأفعاؿّالقكؿّإلىّالنقطتيفّ،ّمٌماّيكضِّ
ّأكثرّشكؿّالخطابّّالمباشرّ.

ّالحدثّّ ّتقديـ ّمف ،ّ ّالسردية ّالمياـ ّكؿ ّالمغازم ّنصكص ّفي ّالراكم ّيحمؿ ك
ّال ّتحكلو ّك ّتطكره ّإلى ،ّ ّكافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرئيسي ّميما ّالشخصيات ّتقديـ ّإلى ،ّ ّعميو ّيطرأ ذم

)ّمبلمحياّ،ّلباسياّ،ّسبلحياّ،ّحركاتياّ،ّدرجاتّأصكاتياّ،ّغضبياّ،ّفرحياّ،ّحزنياّ،ّ
خكفياّ(ّ،ّإلىّشرحّكيفيةّتشكؿّاألمكنةّباالرتدادّإلىّالماضيّالبعيدّ،ّليربطّحكاياتياّ

ّسبلميةّ،ّكّفيّزمفّالحكيّ،كّغيرىاّمفّالمياـّ.بماّىيّعميوّفيّحاضرّالفتكحّاإل
ّالحدثّإلىّالمتمقيّكفؽّبنيةّخطابيةّبسيطةّ،ّ ّألجؿّتقديـ رغـّماّّ-كّكؿّىذا
ّكّمقكماتّخاصةّكّتعالقاتّكّتداخبلتّدقيقةّ ّمفّعناصرّكثيرة بكسائؿّّّّّّّّّّّّّّ–تتراكبّفييا

ّكّأدكاتّتكاصميةّتسمحّبتبميغوّ.
حداثّبأسمكبّإخبارمّتقريرمّ،ّيرتبطّمعظمياّأكّكمياّبمعمكماتّحيثّيتـّتتبعّاأل

ّكّأخبارّكّأكصاؼّ.
كّإٌفّالكصؼّيمعبّدكراّىاماّفيّبناءّمعماريةّنصكصّالمغازمّ،ّفيكّركيزةّىامةّ

ّيعتمدّعميياّالراكمّلنقؿّعالموّالتخيميّإلىّالمتمقيّ.
كصؼّفيّالمبحثّكّىذاّكموّضمفّالخطابّالمسركدّ.ّكّسيتـّاستجبلءّأىداؼّال

ّالمتعمؽّبالزمفّالرتباطوّالكاضحّبوّ.ّ
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 وظائف الراوي :  -1
رغـّأٌفّخطابّالمغازمّيطرحّأسئمةّمتعددةّكّمعقدةّ،ّنظراّلخصكصيتوّالتيّترجعّ
إلىّماّابتدعّداخموّمفّطريقةّمغايرةّفيّالكتابةّ،ّجعمتوّيظيرّبخصكصياتّمتميزةّ،ّإاٌلّ

ّ ّببعضّمبلمح ّنمسؾ ّأف ّيمكننا ّفيّأٌنو ّالحاؿ ّىي ّكما ،ّ ّالشعبية ّلمسركد ّالقديـ التصكر
ّالسيرّالشعبيةّ.

فقدّاىتمتّالدراساتّالمتعمقةّبالراكمّ،ّبتحديدّكضعيتوّ،ّكّكيفيةّاشتغاؿّكظائفوّ
ّجنيتّّّّّّّّّّّّّ ّجيرار ّحٌددىا ّمثمما ،ّ ّالثانكم ّك ّاألساسي ّمنيا ّنجد ّحيث ،ّ ّالسركد داخؿ

Gérard Genette ّمكفّبمجاؿّالسردّكّمككناتوّ.ّ،ّكّماّأضافوّالمشتغ
ّتفاصيؿّأخرلّلمراكمّ،ّ ،ّ ّالنصكصّالتيّندرسيا ّخصكصية ّتطرحّعمينا كّربما

ألٌنوّيبدكّتعددّّ–تتعمؽّبظركؼّتكاجدهّكّتمكضعوّفيياّ،ّكّأيضاّمسألةّتحديدّىكيةّالراكمّ
ّانطبلقا ّتتـ ّأحداثيا ّالغزكاتّك ّأخبار ّإيصاؿ ّعممية ّأٌف ّيتبيف ّك ،ّ مفّّلؤلصكاتّداخميا

ّالمؤلؼّالحقيقيّلياّ.ّ–كضعياتّمختمفةّلمراكمّ ّكّمفّثىـٌ
مٌماّيستدعيّالنظرّفيّتمظيراتّالراكمّداخؿّالنسيجّالسردمّ،ّمفّخبلؿّتحديدّ

ّعبلقتوّبالحكايةّحيثّنجدهّ:ّ
-ّّ "ّ ّتدخؿّمباشرّفيو ّيترؾّلممركمّأفّيركلّدكنما ّحيثّ" :ّ ّبمركيِّو ّمتماه ّبؿّّ(1)إٌما ،

ثّكّسردىاّ،ّكّيقؼّعندّحدكدّرصدىاّكّمشاىدةّتفاعمياّبعضياّمعّيكتفيّبنقؿّاألحدا
ّبعضّ.

ّالستخداـّّ ّتبعا ّالنصكصّ، ّالماضيّليذه ديرّصيغ ّتىصى ّنجد ّأٍف ّالحاؿ ّبطبيعة ك
ّضميرّالغائبّ.

ّ:حيثّ"ّيتدخؿّدائماّفيماّيركمّ"ّّ- يِّّو ّ.ّ(2)كّإٌماّمفارؽّلمر
ّ ّلمسرد ّنفسيا ّالمحظة ّفي ّتقع ّاألحداث ّأٌف ّلك ّمعايشةّّّّّّّّّّّّكما ّمدل ّعف ّفتعبر ،

ّالظركؼّالمكانيةّّّّّّّّّّّّّّ ّيقدـ ،ّ ّمفّشخصياتيا ّشخصية ّكأٌنو ّك ،ّ ّاالستغراؽّفييا ّك الراكمّليا
ّبالكصؼّالسردمّألفعاؿّالشخصياتّ. ّكّالزمانيةّ،ّكّيستحضرّالماضيّ،ّكّيقـك

                                                 
(1)ّّ ّالعربيةّ، ّالسردية ّاهللّإبراىيـّ: ّلممكركثّالحكائيّالعربيّ،ّطّ-عبد ّالسردية ّالمؤسسةّالعربية2ّّبحثّفيّالبينة ،

 .163ّ،ّص2000ّّلمدراساتّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 .ّالمرجعّنفسوّ،ّصفحةّنفسياّّ(2)

و
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عاشيةّاألحداثّكّىناّنبلحظّمدلّشيكعّّالصيغّالسرديةّالمضارعةّ،ّالتيّتكافؽّم
ّفيّلحظةّالسردّ.

كّرغـّأٌفّعبدّاهللّإبراىيـّقدّفصؿّبيفّكظائؼّالراكمّالمتماىيّبمركيوّ،ّكّالراكمّ
المفارؽّلمركيوّ،ّفإٌننيّالّأجدّحاجةّإلىّىذاّالفصؿّ،ّمفّخبلؿّىذهّالدراسةّ،ّألٌنوّالّييـّ

بحثّفيّكظائفوّالتيّالّأفّنحددّتمكضعّالراكمّفيّالنصّأكّطبيعتوّماّداـّاألمرّيتعمؽّبال
اختبلؼّحكلياّ،ّكّلكفّأجدّنفسيّأجمعّبعضّماّحٌددهّعبدّاهللّإبراىيـّ،ّإلىّجانبّماّ
عٌددهّجيرارّجنيتّكّماّسارّعميوّالباحثكفّكّالنقادّمفّبعدهّمفّكظائؼّلمراكمّ.ّحيثّ

ّنجدىاّتتمثؿّفيّ:ّ
 وظيفة السرد :   -1

بؿّإٌفّأصؿّكجكدهّىكّالسردّحيثّ"ّالّّتعتبرّأىـّالكظائؼّ،ّفييّمبلزمةّلمراكمّ،
ّ.ّ(1)يمكفّأفّيحيدّعنياّدكفّأفّيفقدّفيّالكقتّنفسوّّصفةّالساردّ"ّ

كّالسردّّحاضرّبقكةّفيّالمغازمّ،ّبماّتتضمنوّمفّإطنابّكّتفريعّفيّاألحداثّ،ّ
ّحيثّيتـّتقديـّالجزئياتّاألساسيةّلمفعؿّالمركزمّمعّالتحميؿّكّالتعميؽّ.

يتمحكرّالحدثّالجكىرمّفيّالمغازمّحكؿّالفتحّرغـّماّيردّفيياّّكّبطبيعةّالحاؿ
ّاألسطكرمّ ّك ّالديني ّك ّالتاريخي ّبالمكركث ّتتعمؽ ّحكايات ّمف ّك ّمختمفة ّأحداث مف

ّلمشخصياتّكّلؤلماكفّ.
كّبالتاليّفإٌفّلمراكمّاختيارّكّانتقاءّماّيشاءّسردهّمفّأخبارّكّأحداثّ،ّفيسمطّ

تأثيرىاّفيّالمتمقيّ،ّفيسمحّبإعماؿّالفكرّكّالنقدّ،ّكّقبؿّعميياّالضكءّ،ّحٌتىّيككفّلياّ
ّأكثرّّّ ّتجعمو ّحٌتى ّأحداثو ّحبكة ّإتقاف ّخبلؿ ّمف ّمركيو ّبناء ّعمى ّيعمؿ ّالراكم ّفإٌف ىذا

ّجماالّ.ّّّ
كّيبدكّأٌفّالراكمّعميـّبكؿّّالكقائعّكّاألحداثّ،ّكّمحيطّبالمشاىدّكّالمرئيّ،ّ

ةّكّعنايةّبجزئياتياّ،ّبؿّكّيظيرّطكؿّنفسوّ،ّمفّميماّكانتّ،ّفيقدمياّبكؿّتفصيؿّكّدق
ّكثكقيةّّّّّّّّّّّ ّإضفاء ّفي ّدكر ّلو ّىذا ّإٌف ّك ،ّ ّنيايتو ّإلى ّالسردم ّمشركعو ّاستكماؿ خبلؿ

                                                 
بحثّفيّالمنيجّ،ّترجمةّ:ّمحمدّمعتصـّكّعبدّالجميؿّاألزدمّكّعمرّحميّ،ّّّّّ–جيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّّ(1)
 .264ّّّ،ّص1997ّّ،ّالييئةّالعامةّلممطابعّاألميريةّ،ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّ،2ّّط
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كّمصداقيةّمركياتوّ،ّرغـّأٌنوّقدّيفارؽّانتماءهّالظاىرّإلىّالتاريخّكّالكاقعّلينحكّنحكّعالـّ
ّالخياؿّ.

ىميتوّفيّذاتوّ،ّىناؾّاىتماـّبالكسائؿّكّاألدكاتّكّإٌنوّبقدرّاالىتماـّبالحدثّأل
ّالتيّتبررّىذهّاألحداثّ.

فيناؾّخطاباتّتعاليؽّكثيرةّتكشؼّعفّالشخصياتّكّتبررّالمكاقؼّكّالسمككاتّ،ّ
ّيمكفّأفّيعتِّـّالفيـّعمىّالمتمقيّّكّمفّاألمثمةّعمىّذلؾّ كّىيّّ–كّتشرحّكّتفسِّرّما

ّ:ّّ-يغاّكّتقنياتّكثيرةّمكجكدةّعمىّمدلّالكتابيفّكّتأخذّص
"ّفقاؿّأناّعبدّاهللّبفّجعفرّابفّعبدّالمطمبّابفّىاشـّابفّعـّرسكؿّاهللّصمىّ -

 اهللّعميوّكّسمـّ]ىكذا[ّالّيخرجّإليّإالّابفّالممؾّاألكبرّ.ّ
)ّقاؿّ(ّفعندّذلؾّقالكاّلمممؾّأتسمعّماّيقكؿّىذاّالعربيّفقاؿّماّيقكؿّليكىـّأنوّلـّ

ّيطمبؾّلم ّلـّأجبوّأخشىّيسمعوّقالكا ّقاؿّليـّانيّعكلتّعمىّمبارزتوّألنيّإذا برازّ]...[
الفضيحةّكّالعارّبيفّأبناءّالممكؾّ]...[ّثـّقاؿّائتكنيّبحساـّأبيّكّمبلبسوّليتبرؾّبمبسياّ
كّيتيمفّبياّألفّأباهّممؾّالمعمقةّكّىكّمشيكرّبالديانةّكّكثرةّالعبادةّكّجميعّببلدّإفريقيةّ

برككفّبوّكّيقسمكفّباسموّحيثّيعتقدكفّفيوّالصبلحّلعدلوّكّفرطّتحتّسمطتوّكّأىمياّيت
ّ.ّ(1)ديانتوّ"ّ

"ّكّكافّعبدّاهللّبفّجعفرّرضيّاهللّعنوّمتنكراّالبساّلباسّالنصارلّكّكافّّ-
ّ.ّ(2)يعرؼّلغتيـّكّقدّتعممياّفيّالشاـّ"ّ

ّقاؿّ:ّافّالممؾّالمقكقسّكافّمفّعادتوّأنوّفيّشيرّرمضافّالّيخرجّإلىّّ- "
عيتوّ،ّكّالّيظيرّألحدّمفّأربابّدكلتوّ،ّكّالّأحدّمنيـّيعمـّماّكافّيصنعّ]...[ّكّكافّّر

كليّعيدّالممؾّكلدهّأرسطكليسّكّكافّجباراّعنيداّكّانوّلماّسمعّماّتحدثّبوّأبكهّرألّ
ميموّإلىّاالسبلـّكّعمـّأنوّالّيقاتميـّكّربماّأسمـّإلييـّممكوّصبرّإلىّأفّدخؿّأبكهّإلىّ

يّاعتادّأفّيدخمياّكّيختميّفيياّكؿّسنةّفجمعّأربابّالدكلةّفيّالخفيةّلئبلّيدرمّخمكتوّالت
بوّأحدّفيعمـّأباهّكّقاؿّليـّ:ّاعممكاّأنكـّقدّممكتـّىذاّالممؾّكّافّأبيّيريدّأفّيسمموّإلىّ
العربّألننيّفيمتّمفّكبلموّذلؾّ.ّفقالكاّأيياّالممؾّأنتّتعمـّأفّىذاّاألمرّمرجعوّإليؾّ،ّ

                                                 
 .18ّّّ–17ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .36ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
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ليّعيدهّفاعمؿّأمراّيعكدّصبلحوّعميؾّكّعميناّ.ّقاؿّفطمبّصاحبّشرابّأبيوّكّأنتّّك
كّأعطاهّألؼّدينارّكّكعدهّبكؿّجميؿّكّأعطاهّسماّكّقاؿّلوّضعوّفيّشرابوّ.ّقاؿّففعؿّ
الساقيّماّأمرّبوّكّسقيّالممؾّفماتّفأتىّالساقيّإلىّأرسطكليسّكّأعمموّأفّأباهّقدّماتّ

كّقتؿّّالساقيّكّجمسّعمىّسريرّالممؾّكأنوّنائبّعفّأبيوّّفذىبّإليوّكّدفنوّفيّالخفية
ّ.ّ(1)اذاّغابّكعادتوّفيّكؿّعاـّكّلـّيعمـّأحدّبمكتوّ"ّ

فيتبيفّمفّخبلؿّىذهّالنماذجّتتبعّالراكمّلمسارّاألحداثّبأسمكبّإخبارمّتقريرمّ
ؿّماّفييّمجمكعةّمفّمعمكماتّ،ّذاتّغايةّفيّالبناءّالسردمّ،ّحيثّتييءّالقارئّالستقبا

سيستجدّمفّأحداثّ،ّكماّتجعموّيدرؾّنكاياّالشخصياتّكّماّتخفيوّمفّأحاسيسّداخميةّ،ّ
أكّأكصاؼّسمبيةّكّإيجابيةّ،ّكماّيمكفّلمراكمّأفّيشكؿّخطاباتّ"ّيضمنياّرؤيتوّالفنيةّّّ

ّ،ّحيثّتظيرّمكاقفوّتجاهّاألحداثّأكّالشخصياتّأكّاألمكنةّ.ّّ(2)كّاإليديكلكجيةّ"ّ
 سيق ) الوظيفة التنظيمية ( : وظيفة التن -2

إٌفّاالستغراؽّفيّركايةّبعضّاألحداثّأكّالحكاياتّالتيّقدّتخدـّالحدثّالمركزمّ
كّكذاّكركدّتعميقاتّالراكمّعمىّبعضّالكقائعّ،ّأكّذكرّماّيسمعّمفّّ–أكّالّتخدموّّ–

ةّأحاديثّ،ّأكّماّيجرمّمفّمحاكراتّ،ّأكّتنكيعّضركبّالقكؿّمفّخبلؿّالشعرّكّالخطاب
ّالخطابّ ّعمييا ّينبني ّالتي ّاألشكاؿ ّمف ّغيرىا ّك ،ّ ّالكصؼّالمنمؽ ّك ،ّ ...ّ ّالرسائؿ ك

ّالنصكصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّينمي ّأف ّشأنو ّمف ّاالستغراؽ ّىذا ّإٌف ّقمت ،ّ ّالنصكص ّليذه القصصي
ّكّيضخمياّ،ّكّيضفيّعميياّاألدبيةّكّالجماليةّ.

ّعم ّتساعد ّميمة ّقصصية ّتقنيات ّالعناصر ّىذه ّكؿ ّإٌف ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّحيث ّالشرح ى
ّأكّالتفسيرّ،ّأكّحتىّالمفاجأةّ.ّّ

ّلمممةّّّّّّّّّّّّّ ّإلىّإعادة ّتحتاجّ ،ّ ّمشتتة ّفتغدكّمجزأة ّبيفّاألحداثّ، ّتباعد ّقد ّأٌنيا إاٌل
كّتأليؼّماّتناثرّمنياّكّىناّيبرزّدكرّالراكمّمفّخبلؿّإعادةّنظـّكّتنسيؽّىذهّاألجزاءّ

                                                 
 .52ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
ّناشركفّ،ّالجزائرّّ–،ّّمنشكراتّاالختبلؼ1ّّشعيبّحميفيّ:ّشعريةّالراكيةّالفانتاستيكيةّ،ّطّ(2) ّ–الدارّالعربيةّلمعمـك

 .162ّّ،ّص2009ّّلبنافّ،ّ
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كسائؿّالتيّتسمحّلممتمقيّبالرجكعّإلىّخطّالسيرّالذمّانقطعّمفّخبلؿّبعضّالعباراتّأكّال
ّ.ّ(1)فيّنقطةّماّ،ّ"ّكّيجعمياّمتماسكةّحكؿّشخصيةّالبطؿّ"ّ

ّكّمفّاألمثمةّالتيّيمكفّأفّنستشؼّمنياّطرقاّلمتنظيـّنجدّ:ّ
"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنيّلؤمّبفّعبدّربوّعفّسالـّمكلىّحذيفةّبفّاليمافّعفّّ-

ّاهللّالركـّّالقاسطّبفّسمكة بفّعدمّبفّعاصـّعمفّحدثوّعفّفتكحّالشاـّ.ّقاؿّلماّىـز
باليرمكؾّعمىّيدّأصحابّرسكؿّاهللّ)ص(ّكّبمغّالخبرّإلىّىرقؿّبيزيمةّجيشوّكّقدّقتؿّ
ماىافّكّجرجيرّكّغيرىماّ،ّقاؿّعممتّأفّاألمرّيصؿّإلىّىناّثـّأقاـّينتظرّماّيجرمّمفّ

ّ.ّ(2)المسمميفّ"ّ
ّقكؿّبعدّذكرّعنكافّالفتحّمباشرةّ:ّلتأتيّتتمةّىذاّال

ّ.ّ(3)"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّكّأماّماّكافّمفّالمسمميفّفإنيـّأقامكاّبدمشؽّشيراّ"ّ
أمّإنوّكافّبإمكافّالراكمّأفّيكمؿّمباشرةّذكرّماّكافّمفّأمرّالمسمميفّ،ّلكنوّ

ثّ،ّكّلكّأٌنياّلـّأجَّؿّىذهّالخطكةّ،ّكّإٌفّىذاّيدؿّعمىّتنكيعّطرؽّالربطّبيفّأجزاءّاألحدا
ّتأتّبطريقةّمباشرةّ،ّبحيثّلـّيفصحّالراكمّّمباشرةّعفّترتيبوّلمحكاياتّكّتنسيقوّلمكبلـّ.
كماّإٌفّفيّنياياتّالجزءّاألكؿّمفّكؿّكتابّمفّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ
ّكّالتنسيؽّمعّالسابؽّمف ّبطريقةّتشيّبالتنظيـ ّىكّآتّمفّحديثّ، ّتدؿّعمىّما ّعبارة

ّالقكؿّ:ّ
ّداخؿّّ- ّالقبائؿ ّمرج ّغزكة ّذكر ّأكلو :ّ ّالثاني ّالجزء :ّ ّكيميو ّاألكؿ ّالجزء ّتـ "
ّ.ّ(4)الدركبّ"ّ
"ّتـّبعكفّاهللّالجزءّاألكؿّمفّفتكحّإفريقيةّلمعبلمةّالكاقدمّكّيميوّالجزءّالثانيّّ-

ةّالجزءّ:ّّّ.ّليؤكدّىذهّالبدايةّكفؽّىذاّالتنظيـّمفّخبلؿّافتتاحيّ(5)أكلوّذكرّغزكةّالمركّ"ّ

                                                 
 .164ّعبدّاهللّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ(1)
 .229ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
 المصدرّنفسوّ،ّصّفّّ.ّ(3)
 .312ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(4)
 .159ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(5)

32
 

الراوي في المغازي         :                                                        الفصل األول 



"ّكّارتحؿّالمسممكفّمفّالزابّيريدكفّتممسافّكّماّبعدىاّمفّالببلدّاإلفريقيةّكّكانتّأكؿّ
ّ.ّ(1)ببلدّفتحكىاّبعدّطكلقةّالمركّ"ّ

كّجديرّباإللماحّأٌفّعبدّاهللّإبراىيـّقدّجمعّأربعّكظائؼّبنائيةّلمراكمّفيّالسيرةّ
ّالشعبيةّكّىيّ:ّ

ّكظيفةّتنسيؽّ.ّ-
ؽّ:ّ"ّكّفيياّيقكـّالراكمّباإلعبلفّعفّأحداثّستقعّ،ّكّلـّيكفّسياؽّالسردّكظيفةّاستباّ-

ّ.ّّ(2)قدّمنحياّتحققاّبعدّ"ّ
ّأكّمحكرّمفّمحاكرّّ- ّالراكمّبإلحاؽّجزءّمفّالحكايةّ، ّيقكـ ّفييا ّك "ّ ّإلحاؽّ: كظيفة

 .ّ(3)األحداثّفيياّ،ّبجزءّقدّقدموّمفّقبؿّ"ّ
،ّبتكزيعّمحاكرّالكحدةّالحكائيةّ،ّحسبّكقكعياّفيّّكظيفةّتكزيعّ:ّ"ّكّفيياّيقكـّّالراكمّ-

ّ.ّ(4)الزمافّ،ّأكّحسبّعبلقتياّبالشخصياتّ"ّ
ّالتكزيعّ(ّ ّك ّكّاإللحاؽّ، ّاإلستباؽّ، (ّ ّالكظائؼّالثبلثّاألخيرة ّإٌننيّأرلّأٌف ك
ّحتىّ ّأك ّتسبيقيا ّأك ّأحداث ّإلحاؽ ّيككف ّأف ّالمنطؽ ّفمف ،ّ ّالتنسيؽ ّكظيفة ّمع تتداخؿ

ّبابّ ّمف ّلذلؾّتكزيعيا ،ّ ّباألحداث ّالتذكير ّك ّالربط ّخبلؿ ّلمخطابّمف ّالداخمي التنظيـ
 سأدمجياّضمفّىذهّالكظيفةّ.

ّالمغازمّ ّباعتبار ّالكظائؼّ، ّىذه ّعف ّاألمثمة ّمف ّالكثير ّالكتابيف ّفي ّترد ّإٌنو ك
نصكصّمركبةّ،ّننتظرّفيياّتجاكزاّلخطّالسيرّالمنطقيّلؤلحداثّ،ّكّذلؾّكفؽّمنظكراتّ

كنوّأفّيديرىاّكّينظمياّكيفماّشاءّ،ّكّربماّيككفّذلؾّبمجردّعبارةّ،ّمفّالراكمّ،ّالذمّيم
ّمثؿّ:ّ

)ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّإفّشاءّاهللّتعالىّ(ّ،ّ)ّكّسنذكرّمفّاستشيدّّ-
مفّالصحابةّاألعيافّبياّإفّشاءّاهللّتعالىّعندّالفتكحّ(ّ،ّ)ّكّسنذكرّذلؾّفيّالفتحّإفّ

ّشاءّاهللّتعالىّ(ّ.

                                                 
 .2ّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .165ّّعبدّاهللّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ(2)
 .166ّالمرجعّّنفسوّ،ّصّّ(ّ(3)
 .167ّّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ(4)
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نرجعّلمكبلـّعفّأعداءّاهللّ(ّ،ّ)ّكّرجعناّإلىّسياؽّالحديثّ(ّ،ّ)ّكّلنرجعّ)ّكّلّ-
ّإلىّسياؽّالحديثّ(ّ.

ّ)ّكّكافّمفّقضاءّاهللّكّقدرهّ(ّ،ّ)ّكّمفّحسفّتدبيرّاهللّبالمسمميفّ(ّ.ّ-
ّكافّمفّأصحابّمحمدّّ- )ّىذاّماّجرلّليؤالءّكّأٌماّعدكّاهللّ(ّ،ّ)ّكّأماّما
ّ)ص(ّ.

التيّحددتياّتباعاّبحسبّالكظائؼّ:ّاإلستباؽّ،ّاإللحاؽّ،ّّكّغيرىاّمفّالعبارات
ّالتكزيعّ.

ّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالرئيسي ّالحدث ّسير ّلخط ّقطعا ّىناؾ ّأٌف ّنستنتج ّأف ّقراءتيا ّبمجرد ّيمكف ك
كّباستغبلؿّىذهّالعباراتّ،ّيمكفّلمراكمّأفّيمحؽّ،ّأكّيكزعّ،ّأكّيسبؽّاألحداثّالمركيةّ

ّبماّيراهّمناسباّ.
ّأ ّالمبلحظ ّبعضّالحاالتّّك ّفي ّأٌنو ّسنجد ّدقة ّبكؿ ّالمركيات ّىذه ّتتبعنا ّإذا ٌنو

ّبأٌنوّسيذكرّ ّيعمفّبدءا ّأمّأٌنو ّالراكمّ، ّكافّقدّسٌبؽّلو ّالّيحصؿّإلحاؽًّلما القميمةّجدا
بعضّاألحداثّإفّكصؿّإليياّ،ّكّلكفّقدّتتزاحـّاخبارّكّأحداثّأخرلّلياّمفّاألىميةّماّ

ّإ ّبالحديث ّيعكد ّال ّالراكم ّتجعموّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيجعؿ ّأك ،ّ ّلحكيو ّإليو ّبالرجكع ّكعد ّقد ّكاف ّما لى
)ّيتجاكزّ(ّ،ّأكّ)ّيتناسىّ(ّىذاّاألمرّ،ّإٌماّلعدـّأىميتوّ،ّأكّألٌنوّكافّمجردّمراكغةّلفظيةّ
ّفيّالركايةّ ّتعتبرّمفّالعباراتّالمستعممة ّأٌنيا ّك ّخاصة ّالمتمقيّ، ّ ّالراكمّتجاه استعمميا

ّكانت ّك "ّ ،ّ ّّالشفكية ّالمحظة ّبيف ّلمتنسيؽ ّلماّّ–تستخدـ ّابتدائي ّلتأسيسّتشكيؽ الصفر
ّتنسيؽّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّإلى ّحاجة ّفي ّىك ّك ،ّ ّلؤلحداث ّالمترقب ّالمتمقي ّبيف ّك ،ّ ّأحداث ّمف سيأتي

ّ.ّ(1)بينياّ"ّ
ّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّ حريصّّ–كّحٌتىّفيّالسردّالعربيّالقديـّعمكماّّ–كّمعمـك

رةّكّكبيرةّميماّكانتّتتعمؽّبحدثّبسيطّأكّبشخصيةّثانكيةّ،ّمٌماّعمىّاإلحاطةّبكؿّصغي
يككفّلوّدكرّفيّالحدثّالرئيسيّأكّحٌتىّفيّبعضّاألحيافّالّيككفّلوّالدكرّالفاعؿّ،ّّّّّّّّّّّ

ّكّلكفّنجدهّيزحّبياّفيّىذهّالنصكصّ.ّ

                                                 
 .163ّ:ّشعريةّالركايةّالفانتاستيكيةّ،ّصّشعيبّحميفيّّ(1)
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ّ ّالكظائؼ ّبعضّىذه ّتككف ّأف ّيمكف ّإٌنو ـٌ ّّ-ث ّاإلستباؽ ّك ّاإللحاؽ ّّ-خاصة
ّماّمفّمجردّذكرّكممةّبكسا ئؿّأخرلّ،ّفيككفّالتنسيؽّبيفّأجزاءّالحكايةّأصعبّإلىّحدِّ

ّأكّعبارةّمٌماّسبؽّذكرىاّ،ّحٌتىّيحصؿّالربطّ.
كأفّيركمّالراكمّحكايةّتتعمؽّبكيفيةّتشكؿّمكافّمفّاألماكفّالتيّسيفتحياّجيشّ

ّىكّالحاؿّ ّيستدعيّالرجكعّإلىّالماضيّالبعيدّ،ّكما ّمٌما مثبلّفيّذكرّفتكحّالمسمميفّ،
قمعةّمارديفّاكّذكرّفتكحّالبينساّكّغيرىماّكثيرّفيّفتكحّالشاـّ،ّكّأيضاّفيّذكرّفتكحّ

ّإفريقيةّمفّخبلؿّالتعريؼّببعضّاألمكنةّكمدينةّالقيركافّ.
ّيككفّلوّعبلقةّبنحكّمفّاألنحاءّ ّالحكاياتّسببّما حيثّنجدّفيّذكرّكؿّىذه

باإلستباؽّأكّباإللحاؽّ،ّفذكرّتاريخّمدينةّمارديفّبأحداثّالغزكةّعمكماّ،ّسكاءّكافّذلؾّ
لوّعبلقةّبالشخصياتّالتيّستفعِّؿّأحداثّالغزكةّمفّبعدّ،ّسكاءّمساعدةّأكّمضادةّ،ّكماّ
إٌفّالصفحاتّالسبعّاألكلىّالتيّتميدّلذكرّفتكحّالبينساّمفّخبلؿّذكرّفضائؿّىذاّالمكافّ

عاشكاّفيوّبنحكّماّ،ّسيككفّلوّدكرّلمتأكيدّّكّقداستوّالتيّترجعّإلىّاألنبياءّكّالرسؿّالذيف
ّالكثيرّمفّالتيكيؿّّ–أكثرّ ّفييا ّحيثّسيكارلّعددّّ–بطريقة ّالمكافّ، عمىّفضائؿّىذا

ّكبيرّمفّالصحابةّالشيداءّفيوّ.
ّأكؿّ ّتتعمؽّببناء ّعجيبة ّحكاية ،ّ ّاالسـ ّالقيركافّبيذا ّمدينة ّلذكرّسببّتسمية ك

ّمكافّكصموّالمسممكفّإلىّإفريقيةّ.
لكفّإٌفّلكؿّىذاّدكرهّالفٌعاؿّلمتكاصؿّمعّالمتمقيّ،ّكّجسّنبضّحاسةّالتمقيّّك

عندهّالستقباؿّمثؿّىذهّالحكاياتّخاصةّكّأٌفّأكثرىاّيتضمفّماّىكّخياليّكّعجائبيّ،ّ
ّمٌماّيستدعيّمفّالراكمّخمؽّطرؽّكّأساليبّتسمحّبػّ)ّالتفاعؿّكّاالنفعاؿّ(ّ.ّ

ّبالتع ّاألمر ّتعمؽ ّإذا ّنفسو ّالشيء ّباإلستباؽّّّّّّّّّك ّك ّالشخصيات ّببعض ريؼ
ّ أكّباإللحاؽّأيضاّ،ّحيثّنجدّالراكمّإٌماّأفّيسيرّبالحدثّإلىّأفّيصؿّإلىّنقطةّماّيقـك
ّليكمؿّسيرّالحدثّ ّسيأتيّمفّأحداثّ، ّفيما ّدكرىا بقطعوّكّيعرؼّبشخصيةّسيككفّليا

ّأفّيعمفّت ّمفّأطرافوّ،ّكّإٌما ّالشخصيةّطرفا ّإياهّبدخكؿّىذه ّرابطا دخؿّالشخصيةّ،ّثـٌ
ّيعرِّؼّبياّبشكؿّمفّاألشكاؿّليستكمؿّذكرّالحدثّ.ّ

ّ
ّ
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 وظيفة تواصمية ) انتباهية ( :          -3
ّ.ّ(1)"ّيصيرّفيياّحضكرّالمرسؿّإليوّالغائبّعنصرّالخطابّالمييمفّ"ّ

بحيثّيمكفّمفّخبلؿّحكارّالراكمّمباشرةّمعّىذاّالمتمقيّ)ّالمركمّلوّ(ّ،ّكّربماّ
ّريقةّغيرّحقيقيةّأمّخياليةّ.يككفّّبط

فالعمؿّالسردمّميماّكافّذاتياّ"ّفإٌنوّالّينفؾّعفّمنطؽّالجماعةّالتيّينتميّإليياّ
ّ–المبدعّ.ّكّربماّيتضحّلناّانتماءّىذاّالمبدعّإلىّجماعتوّ،ّمفّمنظكرّالصمةّالتخاطبيةّ

ّ.ّ(2)ببيفّذاتوّالفرديةّكّذاتوّالجماعيةّ"ّّ–التيّتضمنياّنصكصوّ
كّىكّماّسنتطرؽّإليوّّ–دمناّأماـّنصكصّتثبتّنزكعياّاألكليّإلىّالشفاىيةّكّماّ

فيذاّمعناهّكجكدّراكمّحقيقيّكّمركمّلوّحقيقيّ،ّكّبالتاليّإقامةّّ–فيماّسيأتيّمفّمباحثّ
ّالخطابّ.حكارّحقيقيّبيفّطرفيّ

ّفيككفّالمركمّلوّ ّالحكاراتّ، ّبمثؿّىذه ّاإليياـ ّمفّإمكانية ّالّيمنعّأيضا كّىذا
ّفتراضياّأكّغائباّ،ّتبعاّلطبيعةّىذهّالسركدّالتيّتنحكّأكثرّإلىّالخياؿّ.ا

حيثّيسعىّالراكمّإلىّكؿّالتقنياتّالتيّتمكِّنوّمفّالتأثيرّفيّىذاّالمتمقيّكّإثارةّ
ّإلىّ ،ّ ّالشخصية ّمف ،ّ ّالبنىّالحكائية ّذلؾّعمىّمستكلّكؿ ّك ،ّ ّخطابو ّسرد ّك انتباىو

ّ...ّكّىذاّلتحقيؽّركايتوّ.الزمافّ،ّإلىّالمكافّ،ّإلىّالحدثّ
ّإٌنوّيطبعّكبلموّإٌماّبطابعّالصراعّأكّالحكارّ،ّالذمّيمكفّأفّيستدؿّمفّّخبللوّ ـٌ ث

ّالبراىيفّبؿّكّحٌتىّالعاداتّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّمفّخبلؿّذكرّاألدلة ّالمتمقيّ، ّىذا ّأفّيقنعّبو ّيريد بما
ىذاّالمتمقيّ،ّالذمّبإمكانوّّّمستساغةّلدلّ–عمىّاألقؿّّ–كّاألفكارّ،ّالتيّتجعؿّأخبارهّ

ّأفّيضيؼّجديداّلمعارفوّالتاريخيةّ،ّكماّيمكنوّأفّيعدؿّمنياّ.ّّّ
ّىذاّ ّألجؿ ّإاٌل ّىك ّما ،ّ ّالراكم ّبيا ّيضطمع ّالتي ّالتنسيؽ ّلكظيفة ّالتطرؽ ّإٌف ك
ّأفّيصؿّإلىّالغايةّ المتمقيّ،ّحيثّيجبّأفّتيقدَّـّلوّمركياتّمنظمةّيستطيعّمفّخبلليا

ّاألخبارّ.ّالمقصكدةّليذه
ّ

                                                 
 .265ّجيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ(1)
ّّالحسفّ(2) ّدكرية ّالجماؿّ، ّك ّكظائؼّكّمنازعّفيّالرؤيا :ّ ّالسرد ّرحمة ّتصدرّعفّالنادمّاألدبيّالغشتكؿّ: الراكمّ،

 .143ّّ،ّص2012ّّ،ّسبتمبر25ّّالثقافيّبجدةّ،ّالمممكةّالعربيةّالسعكديةّ،ّالعددّ
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 :  )*(وظيفة استشهادية  -4
كّتظيرّىذهّالكظيفةّ"ّعندماّيشيرّالساردّإلىّالمصدرّالذمّيستقيّمنوّخبرهّ،ّّ

ّ.ّ(1)أكّدرجةّدقةّذكرياتوّ"ّ
كّفيّالمغازمّيضطمعّاإلسنادّبدكرّىاـّإلثباتّكجكدّاألحداثّكّاألقكاؿّالمتعمقةّ

ّب ّتصريح ّيككف ّخبللو ّمف ّأم ،ّ ّالمحكي ّ،ّّّّّّّّّّّّّّبالتاريخ ّالتاريخ ّعمى ّك ّالكاقع ّعمى اإلحالة
ّالتصريحّبيذاّ ّمفّخبلليا ّالتيّتـٌ ّكانتّالصكرة ّميما كّبالتاليّيمغيّكؿّتخييؿّ،ّكّىذا

ّاإلسنادّ،ّإفّكانتّدقيقةّكاضحةّ،ّأكّعامةّغامضةّ.
كّرغـّالتأكيدّعمىّمدلّالكتابيفّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّعمىّالمصادرّ

تيّيكثؽّبياّالراكمّمركياتوّ،ّإاٌلّأٌفّاألمرّالّيعدكّأفّيككفّإيياماّلممتمقيّ،ّبأٌفّماّييقٌدـّال
ّلوّتاريخّحقيقيّ.ّ

ّالشخصياتّ،ّّّّ ّأك ّلؤلحداثّ، ّبالنسبة ّخياليّسكاء ّىك ّاألخبارّما ّفيّىذه ّإٌف ـٌ ث
ّىذه ّتشكيؿّلصكرة ّىناؾّإعادة ّأمّإٌف ،ّ ّحٌتىّالعبلقاتّبينيا ّأك ّاألحكاؿّ، العناصرّّأك

تبرزّأكثرّالمسحةّاألدبيةّ)ّاإلبداعيةّ(ّليذهّالنصكصّ،ّمٌماّيسمحّ البنائيةّ،ّكّبالتاليّ
ّاألشعارّّّّّّّّّّّّّ ّك ّاألساطير ّعمى ّمنفتحة ّأٌنيا ّأيضا ّطالما ...ّ ّتغيير ّك ّزيادة ّلكؿ بقابميتيا

جٌراءهّكّالحكاياتّ...ّأمّكؿّماّينتميّإلىّاإلرثّالحضارمّبصفةّّعامةّ،ّحيثّتنعكسّ
ّصكرةّىذهّالنصكصّالتيّتجمعّالتاريخيّكّاألدبيّأكّالمرجعيّكّالتخييميّ.

ّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّاألخبار ّبمرجعية ّلئليياـ ،ّ ّمختمفة ّشخصيات ّإلى ّمركياتو ّالراكم ّأسند ّقد ك
ّ ّمفّثـٌ ّك ،ّ ّالتكاتر ّثكبّاإلجماعّك ّفألبسيا ّاالحتماؿّ، ّعفّاإلمكافّك ّخركجيا ّبعدـ ك

ّةّمتفؽّعميياّ.أصبحتّحقائؽّتاريخي
ّإلىّجانبّاسـّ ،ّ ّالمعركفيفّتاريخيا ّالكثيرّمفّأسماءّاألعبلـ ّنجد خاصةّكّأنٌنا
ّفيّذكرّاألحداثّيردّراكياّّمفّالدرجةّالثانيةّ ٌ الكاقدمّالذمّينسبّىذاّالكتابّإليوّ،ّمعّإ

                                                 
ّ.265ّيسميياّجيرارّجنيتّكظيفةّ"ّالبيِّنةّ"ّأكّ"ّالشيادةّ"ّ،ّينظرّ:ّجيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ)*(

ّ.170ّكّيسميياّعبدّاهللّإبراىيـّكظيفةّتكثيقيةّ،ّينظرّ:ّعبدّاهللّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّ
ّال ّالكظيفة ّأيضا ّمصطفى ّمنصكرم ّيدعكىا ّاالسـ ّىذا ّجانب ّإلى ّك ّمنصكرمTestimonialّّّّتصريحية :ّ ّينظر ،

،2015ّّ،ّرؤيةّلمنشرّكّالتكزيعّ،؟ّالقاىرةّ،ّمصرّ،1ّّمصطفىّ:ّسردياتّجيرارّجنيتّفيّالنقدّالعربيّالحديثّ،ّط
ّ.316ّصّ

 .265ّّجيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ(1)
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ّاألّ– ّكؿ ّاعتبرنا ّك ّالثالثة ّالدرجة ّمف ّأخيرا ّالخبرّراكيا ّالذمّينقؿّعنو ّاعتبرنا سماءّإذا
المذككرةّفيّسمسمةّاإلسنادّراكياّدرجةّأكلىّكّستأتيّمناقشةّىذهّالمسألةّأيضاّفيّالمباحثّ

كماّتردّىذهّالمركياتّعمىّلسافّأشخاصّغيرّمعركفيفّ)ّإٌماّلـّّ–التاليةّمفّىذاّالفصؿّ
ىـّتتبيفّىكيتيـّكّلـّتتحددّأسماؤىـّ،ّأكّإٌنيـّيحٌددكفّبأسماءّخياليةّ(ّ،ّكّلكفّطريقةّذكّر

ّضمفّأسانيدّمتصمةّالّتجعؿّالشؾّيمجّإلىّنفسّالمتمقيّبيـّأكّبماّيرككنوّ.
ّكماّإٌنناّنجدّنقؿّاألخبارّعفّالثقاتّالمعركفيفّباألمانةّكّالصدؽّ.

كّمفّبيفّاألعبلـّالذيفّذكركاّفيّالكتابيفّنجدّاألمثمةّالتاليةّ،ّمعّالعمـّأٌفّالصيغّ
ّف ّفي ّأكثر ّكردت ّالشكاىد ّلذكر ّاألقكاالمتعددة ّأٌف ّك ،ّ ّالشاـ ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّؿتكح ّلمكاقدم تنسب

كّلمراكمّ،ّكّلممؤلؼّ،ّحيثّيتكاترّذكرىاّفيّبدايةّكؿّخبرّعمىّشكؿّ:ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ،ّ
ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّ،ّ)ّقاؿّالمؤلؼّ(ّ.ّ

"ّقاؿّأبكّالدرداءّ:ّفمقدّشغمتنيّالحربّعمىّمناشدةّاألشعارّ،ّكّلقدّكافّأحدناّّ-
ّ.ّ(1)درمّأىكّيضربّأخاهّأكّعدكهّمفّكثرةّالقتاؿّ"ّالّي

"ّقاؿّعبدّاهللّبفّعمرّبفّالخطابّفمـّتزؿّالحربّبينناّإلىّكقتّالزكاؿّكىبتّّ-
ّ.ّ(2)الرياحّكّالناسّفيّالقتاـّ"ّ

"ّقاؿّضرارّبفّّاألزكرّفرأيتّخالداّكّقدّانتقعّلكنوّكالخضابّّكّكافّذلؾّّ-
ّ.ّ(3)"ّمنوّجزعاّكّماّعيدتّبوّذلؾّ

ّ.ّ(4)"ّقاؿّبفّاسحؽّاألمكمّ)ّرضيّ(ّ"ّّ-
ّ.ّ(5)"ّحٌدثناّمحمدّبفّاسحؽّالقرشيّ"ّّ-
ّفيّيسارهّ"ّّ- ّ.ّ(6)"ّحدثناّأنسّبفّمالؾّأٌفّرسكؿّاهللّ)ص(ّكافّيتختـٌ
ّ.ّ(7)"ّحدثناّابفّاسحؽّقاؿّ:ّلقدّبمغنيّ"ّّ-

                                                 
 .21ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ(2)
 .85ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .49ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
 .58ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(5)
 .40ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(6)
 .46ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(7)
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-ّّ ّالبينسا ّإلى ّمريـ ّبف ّعيسى ّجاء ّلما ّقاؿ ،ّ ّالباقر ّمحمد ّركل ّمعّّّّّّّّّّّّّّّ" ّىك ك
ّ.ّ(1)أموّ"ّ

ّ.ّ(2)"ّقاؿّحدثناّأبكّعبدّاهللّمحمدّبفّالمحدثّالمصرمّ"ّّ-
ّ.ّ(3)"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّبسندهّإلىّالكاقدمّكّابفّاسحؽّكّابفّىشاـّ."ّّ-
"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّحدثنيّسنافّبفّقيسّالربعيّعفّطارؽّبفّمكسكحّالفزارمّعفّّ-

كّكافّممفّحضرّالفتكحّكّشيدّالكقعةّصحبةّجيشّخالدّبفّالكليدّزيدّبفّغانـّالثعمبيّ،ّ
ّ.ّّ(4))ّرضيّ(ّ"ّ
ّأبكّالزنادّعفّعبدّاهللّعفّأبيّمالؾّالخكالنيّ،ّعفّّ- "ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنا

ّ.(5)طارؽّبفّشيابّالجرىميّعفّأبيّىريرةّ)رضي(ّقاؿّ"ّ
ّ.ّ(6)"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّحٌدثناّجماعةّمفّالصحابةّممفّشيدّالفتحّّ-
ّعفّمنصكرّبفّثابتّقاؿّكنتّفيّجممةّّ- "ّقاؿّحٌدثناّيكسؼّبفّيحيّعفّداـر

ّ.ّ(7)الكفدّالذمّكجيوّعمرّ)رضي(ّمعّرفاعوّكّبشارّ"ّ
"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحٌدثناّعبدّاهللّبفّعبدّالكاحدّالقارمّعفّأبيّسراقةّبفّنكفؿّّ-

ّ.ّ(8)ياتّ"ّالخزرجيّعفّأبيّلبابةّّبفّالمنذرّكّكافّّمفّأصحابّالرا
"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحٌدثناّياسرّبفّعبدّالرحمفّعفّمنازؿّبفّنزاؼّالصيدالنيّّّّ-

ّ.ّ(9)كّكافّأعرؼّالناسّبفتكحّالشاـّ.ّقاؿّبمغنيّ"ّ
ّ
ّ

                                                 
 .216ّالمصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
 .219ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .223ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .229ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(4)
 .231ّ،ّص1ّّجالمصدرّنفسوّ،ّّ(5)
 .269ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(6)
 .61ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(7)
 .290ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(8)
 .296ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(9)
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"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّرحموّاهللّحدثنيّزيدّبفّاسمعيؿّالصائغّعفّجعفرّبفّعكفّّ-
ّ.ّ(1)اّفيّمصاؼّأبيّعبيدةّ"ّعفّعياشّابفّأبافّعفّجابرّبفّأكسّ.ّقاؿّكنتّحاضّر

"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّحدثنيّرجؿّمفّأرضّالبينساّمفّأىؿّالخيرّكّالصبلحّيسمىّّ-
ّ.ّّ(2)عبدّالرحمفّبفّّظييرّ"ّ

"ّقاؿّعرفجةّفأخذتّالكتابّكّسرتّبوّعمىّطريؽّتيماءّفمقيتّعندّبيتّلحـّّ-
ّ.ّ(3)ركباّمفّأىؿّكادمّّالقرلّ.ّفسألتيـّّعفّأبيّعبيدهّ"ّ

)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنيّعبدّالممؾّبفّمحمدّعفّأبيوّعفّحسافّبفّكعبّعفّّ"ّ-
عبدّالكاحدّعفّعكؼّعفّمكسىّبفّعمرافّاليشكرمّقاؿّرأيتّنصرّبفّمازفّكّىكّبجامعّ

ّ.ّ(4)النيؿّيحدثّعفّكقعةّاليرمكؾّ.ّقاؿّ"ّ
ّ.ّ(5)"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنيّمفّأثؽّبوّ"ّّ-
بفّصابرّقاؿّأخبرنيّعبدّاهللّبفّكثيرّكّكافّّ"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّحدثنيّساعدّ-

ّ.ّ(6)ممفّحضرّإفريقيةّ"ّ
"ّ)ّقاؿّالكاقدمّرحموّاهللّتعالىّ(ّركمّعفّمكسىّبفّحنظمةّالغسانيّأنوّقاؿّّ-

ّحاضراّلماّنزؿّالمسممكفّعمىّجيشّأعداءّاهللّكّرسكلوّ"ّ ّ.ّ(7)كنتّذلؾّاليـك
اليشكرمّ.ّقاؿّحدثنيّعبدّالرحمفّّ"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنيّسميمافّبفّعبدّاهللّ-

ّ.ّ(8)المازنيّكّكافّممفّيكتبّفتكحّالشاـّ"ّ
ّيدّكافّيتختـّّ- "ّقاؿّكّسأؿّرجؿّجابرّبفّعبدّاهللّاألنصارمّ.ّفقاؿّلوّفيّأمِّ

رسكؿّاهللّ)ص(ّ؟ّ.ّفقاؿّ:ّفيّيدهّّاليمنىّكّيقكؿّاليمنىّاحؽّبالزينةّمفّالشماؿّكّفصّ

                                                 
 .299ّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .309ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
 .38ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .219ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
 .163ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(5)
 .149ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(6)
 .155ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(7)
 .275ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(8)
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دّاهللّبفّعباسّرأيتّرسكؿّاهللّ)ص(ّيتختـّفيّيمينوّثـّحكلوّالخاتـّفيّيمينوّ،ّكّقاؿّعب
ّ.ّ(1)إلىّيسارهّ"ّ
"ّقاؿّابفّاسحؽّحدثنيّرجؿّمفّالقبطّرأيتوّكّقدّدخؿّفيّديفّاالسبلـّفقربتّّ-

إليوّكّسألتوّفأخبرنيّأنوّمفّقبطّّمصرّمفّجندّالمقكقسّفقمتّلوّ:ّكيؼّكافّمفّأمركـّ
ّالمسمميفّمفّال ّ.ّ(2)شاـّكّكسرّجيكشّىرقؿّ"ّلماّسمعتـّبقدـك

"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحدثنيّقيسّعفّعقبةّعفّصفكافّعفّعمركّبفّعبدّالرحمفّّ-
ّلبابةّبفّالمنذرّكّكافّممفّحضرّفتكحّالشاـّكيؼّ ّقاؿّسألتّأبا عفّجبيرّعفّأبيوّ.

ّ.ّ(3)كانتّفتكحّعزازّ"ّ
لئلسنادّ،ّيتبيفّّفمفّخبلؿّىذهّاألمثمةّالتيّتظيرّمفّخبللياّأكثرّالصيغّالمختمفة

ّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالفتكحّحكاياتيا ّالتيّحكتّعف ّإلىّعشراتّالشخصياتّ، ّيرجع ّالسرد ّفعؿ ّإسناد أٌف
ّبالتفصيبلتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّعناية ّكؿ ّك ّبالدقة ّتتسـ ّبطريقة ّنقمتيا ّك ،ّ ّكقائعيا ّك ،ّ ّأخبارىا ك

،ّحيثّساعدتّعمىّكشؼّّكّالجزئياتّ،ّكماّقٌدمتّتعاليقياّعمىّىذاّالمركمّمفّاألخبار
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالتفسير ّأك ،ّ ّالتبرير ّخبلؿ ّمف ّذلؾ ّك ،ّ ّلممتمقي ّإظيارىا ّك ّالخفية بعضّالمكاقؼ

ّأكّالشرحّ،ّأكّالتصحيحّ.
كّإٌفّكؿّىذاّسمحّبالتغييرّعمىّمستكلّالكقائعّكّالحريةّفيّصياغةّاألخبارّ،ّ

ّعتّبذلؾّمساحةّالمدكنةّ.ّحٌتىّإٌفّمنياّقدّتحكؿّإلىّحكاياتّجديدةّ،ّفاتس
ّالكاقعّ ّلعالـ ّالراكمّ( (ّ ّالشخصياتّأدتّإلىّمفارقة ّعديد ّالنقؿّمف ّحرية ّإٌف ك

ّتدريجياّنحكّعالـّالخياؿّ.
ٌفّانشطارّضميرّالسردّالذمّيركمّالغزكاتّبيفّىذهّالمجمكعةّمفّّّ كّيظيرّىناّ

ّالشخصياتّ)ّالركاةّ(ّ،ّيحيمناّإلىّ:ّّّ
-ّ،ّ ّمعركفيف ّّّّّّّّّّّّّّّّأشخاصّغير ّكاممةّّ ّغير ّعمـ ّأسماء يذكر ّت ّأف ّفإمٌا ،ّ ّتتبيفّىكيتيـ ّلـ ك

ّإسنادّميمةّالسردّ )ّدكفّذكرّالكنيةّ(ّ،ّكّإٌماّأفّتيذكرّأسماءّمجيكلةّعمكماّ،ّأمّإٌنوّتـٌ

                                                 
 .40ّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .45ّّ–44ّالمصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ(2)
 .278ّّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(3)

أ
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ّتتعمؽّ ّخمقوّلغايةّماّ،ّربما ّ،ّبؿّإٌنوّتـٌ ّتاريخياّمحٌددا ا إلىّراكّتخييميّ،ّالّنجدّلوّاسمن
ّجاؿّكاسعاّأماـّالراكمّالختراعّماّيريدّمفّحكاياتّ.بفتحّالم

أشخاصّليـّكجكدّتاريخيّ،ّبؿّإٌنيـّركاةّمشيكركفّ،ّيمثمكفّمصادرّتاريخيةّمكثقةّ،ّّ-
ّكابفّاسحاؽّ،ّكّابفّىشاـّ،ّكّالكاقدمّ.ّ

ّبيذهّّ- ّمتكاترة ّمفّخبلؿّالتذكيرّبصكرة ،ّ ّكّالصدؽّكّاألمانة أشخاصّيتصفكفّبالثقة
ّل ّخاصةّاألكصاؼ ّسردية ّبمعبة ّىنا ّاألمر ّيتعمؽ ّربما ّك ،ّ ّالركاة ّمف ّإلييـ ّاستند مف

ّصحةّ ّتأكيد ّك ،ّ ّلؤلحداث ّالكاقعي ّك ّالحسّالمرجعي ّتفعيؿ ّىدفيا ،ّ ّالسردم بالضمير
ّاألخبارّالمركيةّ،ّكّبالتاليّلفتّانتباهّالقارئّكّالحفاظّعمىّتفاعموّمعّىذهّالمركياتّ.

عمىّشخصيةّالراكمّ،ّيمكفّأفّتحيطّبعددّكبيرّكّإٌفّالجمؿّالسرديةّالتيّتحيؿّّ
مفّالشخصياتّالراكيةّالتيّتتمقىّالخبرّعفّطريؽّّالسماعّ،ّأكّالمعاينةّ،ّأكّاالستخبارّ،ّ

ذلؾّالذمّيختفيّخمؼّكؿّىؤالءّّ–إاٌلّأٌنياّتجتمعّأخيراّفيّبؤرةّقكةّحضكرّالراكمّاألخيرّ
الذمّّ–ظيرّمفّخبلؿّعبارةّ)ّقاؿّ(ّالركاةّالذيفّتظيرّأسماؤىـّفيّسمسمةّاإلسنادّكّي

يسيِّرّدٌفةّالسردّمفّبدايتوّإلىّنيايتوّ،ّحيثّيقدـّتشكيموّالسردمّاستناداّإلىّىذهّالرؤيةّ،ّ
ّالتيّتعطيوّالحؽّفيّتكجيوّكّقيادةّمصائرّالشخصياتّ.

 :  )*(وظيفة إبالغية  -5
ّلممتمقيّ ّالراكمّإببلغو ّيريد ّيمكفّالتساؤؿّعما ّ،ّّّّكّمفّخبلليا مفّخبلؿّخطابو

كّ"ّذلؾّعفّطريؽّالبحثّفيّعبلقةّالراكمّبماّيركمّكّبمفّيركمّ،ّكّفيّماّّيستخدموّّ
ّ.ّ(1)الراكمّمفّتقنياتّتساعدهّعمىّتحقيؽّركايتوّ،ّأمّ،ّعمىّإقامةّتركيبّلغكمّفنيّ"ّ

فالبحثّفيّمسألةّمكقعّالراكمّكّعبلقتوّبنمطّالبنيةّالتيّبياّيقكؿّ،ّيستدعيّنظراّ
ّيّىذهّالنصكصّالفنيةّبقراءةّاإليديكلكجيّفيياّ.ف

كّذلؾّمفّخبلؿّبعضّاألحداثّكّاألقكاؿّ،ّالتيّتتجمىّمفّخبللياّالعبلقةّبيفّ
ّعمكـّ ّبيف ّك ّجية ّمف ّالقائد ّك ّاألمير ّك ّالخميفة :ّ ّبيف ّالعبلقة ّكتمؾ ،ّ ّعديدة أطراؼ

                                                 
ىذهّالكظيفةّمفّخبلؿّماّيمكفّأفّينقموّّالراكمّاألكؿّّعفّالثانيّ،ّحيثّيقكؿّ:ّ"ّكّفيياّلقدّحٌددّعبدّاهللّإبراىيـّّ)*(

ّالصياغةّ ّتأتي ّك ،ّ ّالكقائع ّ ّعمى ّشاىدا ّبكصفو ،ّ ّبمركيو ّالمتماىي ّحديثّالراكم ّبنقؿ ،ّ ّلمركيو ّالمفارؽ ّالراكم يقـك
 .167ّّيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّاإلببلغيةّ،ّباستخداـّأسمكبّالسردّالمباشرّ"ّ.ّينظرّ:ّعبدّاهللّإبراى

،ّمؤسسةّاألبحاثّالعربيةّ،ّبيركتّ،1ّّّّالمكقعّكّالشكؿّ)ّدراسةّفيّالسردّّالركائيّ(ّ،ّطّ–يمنىّالعيدّ:ّالراكمّّ(1)
 .10ّّ،ّص1986ّّلبنافّ،ّ

42 

الراوي في المغازي         :                                                        الفصل األول 



ّكافرّكّم /ّ ّمسمـ ّبيفّالطرفيفّ: ّأك ّجيشّالمسمميفّ، ّمفّالمسمميفّكجنكد ّكافّبينيما ا
ّتتجمىّأيضاّفيّتضاعيؼّ صراعّ/ّحكارّتنبنيّعميوّنصكصّالمغازمّعمىّمداىاّ،ّكما
القصّبعضّماّفيّدكاخؿّالنفكسّمفّدالالتّتشيّبكجيةّنظرّشخصياتّتجاهّشخصياتّ

ّأخرلّ،ّكالتمجيدّالصريحّآلؿّالبيتّ،ّأكّالعكسّ.
ّالجانبّم ّىذا ّفي ّأكثر ّتفصيؿ ّأخرلّك ّتظيرّصكر ّربٌما ّمبحثّ:ّك ّخبلؿ ف

ّالخطابّاإليديكلكجيّالمندرجّضمفّالفصؿّالرابعّ.
فاألمرّىناّالّيتعمؽّبراكّ)ّشاىدّ(ّينقؿّالمسمكعّمفّاألخبارّفقطّ،ّكماّالّيدعّ
شخصياتوّتقكؿّدكفّبركزّدكرّفيّحكاراتياّ،ّكّلكفّالظاىرّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّعندماّ

وّ،ّبماّيركيوّبؿّإٌنوّ"ّّ)*(يركمّفإٌنوّعارؼّ يركمّألٌنوّيعرؼّ،ّلذاّيبقىّممسكاّبعالـّقصِّ
مفّمكقعّلوّيرلّكّيعرؼّكّيركمّ]...[ّيركمّمتذكرناّماّكافّقدّرألّ،ّكّيركمّمفكراّبيذاّ
الذمّرألّ،ّيركمّفيعيدّتركيبّىذاّالعالـّالذمّرألّ،ّلكفّبعدّأفّعرؼّدالالتّالذمّرألّ،ّ

ّالّبمعنىّالن ،ّ ّالعالـ ّتركيبّىذا ّيعيد ّفيك ّإنوّلذا ،ّ ّبؿّبمعنىّالصياغة ،ّ ّالتكرار قؿّك
ّ.ّ(1)يصكغّ،ّأمّيخمؽّىذهّالدالالتّركايةّ،ّىيّركايتوّ،ّإفّالمرئيّىكّمرئيوّ"ّ

ّالذمّيعيدّتركيبوّىكّالتاريخّالذمّكافّفيّزمانوّكّمكانوّكاقعاّّّ ّالعالـ ّىذا كّإٌف
ّماّ.

ّما ّفييا ّك ،ّ ّكاقعية ّغير ّكثيرة ّأحداثا ّنصكصّالمغازم ّفي ّإٌف ـٌ ّعجائبيّّّّّّّّّّّّّّث ىك
كّتخييميّ،ّمٌماّيكلدّّالحيرةّلدلّالمتمقيّ،ّكّتجعموّيقؼّبيفّأفّيصدؽّماّيركلّلوّأكّالّ

ّيصدؽّ.

                                                 
لسركدّالشعبيةّالتيّيبرزّىناّرأمّىاـّجداّيتعمؽّبمستكلّتناسؿّاألحداثّالذمّيككفّدكفّتعميؿّمنطقيّلحدكثياّفيّا ّ)*(

تتمظيرّبمظاىرّالفكرّالشفاىيّ،ّفرغـّقكلناّىذاّكّالمتعمؽّبمعرفةّالراكمّالتامةّبماّيقكؿّإاٌلّأٌفّ:ّ"ّفكرّالثقافةّالشفاىيةّ
ّفكرّمشكؿّبالنصكصّكّليسّبالمفاىيـّ"ّ.ّ

ّ ّالجزائرية ّالراكية ّفي ّالمتخيؿ :ّ ّبمعمى ّآمنة :ّ ّطّ–ينظر ،ّ ّالمختمؼ ّإلى ّالمتماثؿ ّالنشر2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمف ّك ّلمطباعة ّاألمؿ ،
ّ.44ّّ،ّص2011ّّكّالتكزيعّ،ّتيزمّكزكّ،ّالجزائرّ،ّ

ّتضمينياّفيّالمغازمّكّالتيّتحيؿّإلىّتداعياتّالذاكرةّالمرتبطةّبشفاىيتياّ. ّكّىذاّراجعّلمنصكصّالكثيرةّالتيّتـٌ
 غيةّلمراكمّ.ّّمعّأٌننيّالّأنفيّماّتمتّاإلشارةّإليوّّمفّخبلؿّالكظيفةّاإلببل

(1)
 .174ّ،ّصّ المكقعّكّالشكؿّ–يمنىّالعيدّ:ّالراكمّ  
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ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالشعر ّحيثّيحضر ،ّ ّاألجزاء ّمف ّالكثير ّالنصكصّتتراكب ّىذه ّفي ّإٌف كما
راءّالمتداكلةّ،ّّكّالقصةّ،ّكّالخطبةّ،ّكّالكصؼّ،ّكّالتاريخّ،ّكّمحكياتّالخكارؽّكّاآل

ّمفّطرؼّ ّفيّدالالتيا ّمفّاألجزاءّالتيّتستدعيّنظرا كّالمحاكراتّالجاريةّّكّغيرىا
المتمقيّ،ّحيثّتككفّإعادةّتركيبّكؿّىذهّالعناصرّمفّخبلؿّتقريبّكؿّماّتباعدّكّتناثرّ

ّمنياّ.ّ
ّالكظائؼّ ّىذه ّإلىّجانبّكؿ ّبطريقةّّ–ك ّالسركد ّفيّكؿ ّنجدىا ّأف التيّيمكف

ّبياّالراكمّيمكفّأفّنستنتجّّّ–كتةّ،ّكّىيّتختمؼّبحسبّخصكصيةّكؿّمتفّمتفا التيّيقـك
عدةّكظائؼّأخرلّ،ّكّلكّأٌنوّتٌمتّاإلشارةّإليياّفيّتضاعيؼّماّسبؽّمفّكبلـّ،ّحيثّ
نجدّكظيفةّالتكىـّبالكاقعّ،ّكّأكثرّالطرؽّإلىّذلؾّىيّالتصريحّ،ّأمّإٌفّالراكمّعمىّمدلّ

ّ ّيحافظ ّأف ّيحاكؿ ّبصحةّالمتف ّالمتمقي ّلدل ّاإلطمئناف ّيترؾ ّبأف ،ّ ّالقراءة ّميثاؽ عمى
ّعمىّاإلسنادّكّاإلخبارّ. ّمركياتوّالتيّتقـك

رغـّأٌفّبناءىاّقصصيّباعتبارهّنقؿّفنيّلمكقائعّّكّاألحداثّمفّالمنظكرّالخاصّ
ّلمراكمّسيدّالسردّ،ّمٌماّيجعموّيحمؿّبيفّطياتوّالقكؿّالمشككؾّفيوّ.

محاكلةّالتأثيرّفيّالمتمقيّكّإقناعوّبإمكانيةّاإلتيافّباألعماؿّبؿّإٌفّاألمرّيتعمؽّب
ّتركيبّ ّبطريقة ّيتعمؽ ّأغمبيا ،ّ ّمعينة ّأساليبّقصصية ّبتتبع ّذلؾ ّك ،ّ ّتحققيا ّك الخارقة
األحداثّكّبناءّاألسمكبّ،ّكّيمكفّاإلشارةّإلىّطريقةّبناءّالقصصّفيّالمغازمّبتفصيؿّ

ّلفصؿّالرابعّمفّىذاّالبحثّ.أكثرّضمفّمبحثّ:ّالحكاياتّالجانبيةّفيّا
ّكّىيّ ّالراكمّ، ّيمكفّأفّنشيرّإلىّاستراتيجيةّىامةّسارّعمىّأساسيا ّ ّإٌنو كما

الجمعّبيفّالسردّكّالتعميؽّ،ّكّيتجمىّذلؾّمفّخبلؿّ:ّالتفسيرّ،ّكّالشرحّ،ّكّالتبريرّ،ّّّّ
التعميؽّّكّاالستذكارّ،ّكّاالستفياـّ،ّكّاإلثباتّ،ّكّالتصحيحّ،ّكّغيرىاّمفّمظاىر

ّالتيّتؤسسّلبنيةّالقصصّفيّالمغازمّ.
ّرغـّ ،ّ ّالنصّالقصصي ّىذا ّفي ّترتيبيا ّك ّعديدة ّفنية ّأشكاؿ ّبيف ّالجمع ّإٌف ك
تاريخيتوّالمفترضةّ،ّيمكفّأفّتعكسّكظيفةّأخرلّلمراكمّ،ّجمعتّبيفّالتاريخّكّاألدبّ،ّ

ّأخبار ّمف ّفييا ّيندرج ّّبما ّاإلقناع ّك ّاإلمتاع ،ّ ّالمجاز ّك ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّالحقيقة ّمشاىد ّك ،
ّكّمكاقؼّ،ّكّأحبلـّ،ّكّأكصاؼّ،ّكّاستحضارّالماضيّ.

ّأمّجعؿّالمغازمّنصكصاّمرنةّقابمةّلبلنفتاحّعمىّمنظكراتّأخرلّ.
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ّلئلجماعّّّّّّّّّّّّّّّ ّتكريس ّإاٌل ّىك ّما ،ّ ّعديدة ّشخصيات ّإلى ّالسرد ّفعؿ ّإسناد ّإٌف ـٌ ث
قائعّ،ّميماّكانتّصفةّىذاّالراكمّ،ّكّميماّكافّكّاإلقناعّ،ّحكؿّماّيردّمفّأخبارّكّّك

مكقعوّ،ّإٌماّفاعبلّداخمياّ)ّمفارؽّلمركيوّ(ّ،ّيحكيّاألحداثّّكماّلكّكانتّخاصوّبوّ،ّّّ
ّأكّإٌنياّخاصةّبوّفعبلّ.

ّّأكّناظماّداخمياّ)ّمتماهّبمركيوّ(ّ،ّيحكيّأحداثاّىكّمنياّعمىّمسافةّ.ّّّّّ
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 ة :  تعدد الروا -2
إٌفّمفّالعسيرّأفّنحددّجميعّركاةّكنقمةّاألخبارّالذيفّكردكاّفيّالمغازمّ،ّأكّحٌتىّ

ّأفّنستخرجّالعبلقاتّالتيّبينيـّ،ّكّإٍفّكانتّتتضمفّمكاقؼّكّنزعاتّكّعصبياتّ.
فيّنصكصّالمغازمّممارسةّأيٍحتًفظّبياّعمىّامتدادّّ)*(إالّأٌفّالثابتّأٌفّاإلسنادّ

ّسمسمة ّىك ّك ،ّ ّبصيغةّّّّّالكتاب ّتحتفظ ّلـ ٍف ّكا  ّتكخييا، ّعمى ّاألخبار ّكؿ ّدأبت طكيمة
ّ.ّ)**(كاحدةّ

ّبابّ ّمف ّليس ّىذا ّأٌف ّأظف ّك ،ّ ّأمكف ّما ّتقميصو ّأك ّاإلسناد ّضمكر فنبلحظ
ّاالستيانةّبوّ،ّكّلكفّيمكفّأفّيككفّابتغاءّعدـّالتكرارّ.ّ

ّكّقدّكانتّبدايةّالحكيّبالصيغةّالتاليةّ:ّّ
ّالكاقدم ّاإلماـ ّقاؿ (ّ ّبفّّ" ّالحسف ّبف ّأبكبكر ّحدثني :ّ ّاهللّتعالىّآميف ّرحمو )

سفيافّبفّنكفؿّبفّمحمدّبفّإبراىيـّالتيميّ،ّكّمحمدّبفّعبدّاهللّاألنصارمّ،ّكّأبكّسعيدّ
مكلىّىشاـّكّمالؾّبفّأبيّالحسفّ،ّكّاسمعيؿّمكلىّالزبيرّكّمازفّبفّعكؼّمفّبنيّ

                                                 
يعتبرّاإلسنادّجزءاّمفّالحديثّالنبكمّ،ّحيثّاكتسبّسمةّدينيةّلمجاكرتوّكّتعمقوّبالحديثّ،ّفيكّحامؿّمتفّالحديثّّّ)*(

ّالصادرّعفّالرسكؿّصمىّاهللّعميوّكّسمـّ،ّكّبضبطوّيصحّالمتفّدكفّشؾّ.
ةّمقدسةّ،ّفيكّالفيصؿّفيّالحكـّعمىّأىميةّالمركمّ،ّكّيعتبرّمفّخصائصّاألمةّاإلسبلميةّالتيّخٌصتّكّقدّمينحّسمّ

ّبياّعفّاألمـّاألخرلّ،ّخاصةّفيّظؿّالمشافيةّ.
ّالمغةّ كّبمركرّالزمفّأصبحّتقميداّمفّتقاليدّتناقؿّاألخبارّفمـّيبؽّمقتصراّعمىّعمـّالحديثّفحسبّ،ّبؿّتعداهّإلىّعمـك

ّكّاألدبّ،ّفتجمىّأكثرّفيّالمأثكراتّالشفاىيةّالسرديةّ)ّكّىكّماّييمناّ(ّ.ّكّالتاريخ
ّالحديثّالذمّيبحثّفيّاتصاؿّاألحاديثّ ّأفضتّإلىّظيكرّعمـّكركاية ،ّ ّأحكاؿّالسند ّالتيّتنظـ "ّ ّالقكاعد "ّ ّإٌف ّك "

"ّالتيّتيعنىّبأحكاؿّالمتفّفقدّبالرسكؿّ،ّمفّحيثّأحكاؿّركاتياّضبطاّكّعدالةّ،ّكّاتصاالّكّانقطاعاّ،ّأماّ"ّالقكاعدّ
قادتّإلىّظيكرّعمـّدرايةّالحديثّ،ّالذمّيبحثّعفّالمعانيّالكامنةّفيّأحاديثّالرسكؿّ،ّكّماّتنطكمّعميوّمفّمراـّ،ّ

ّكّىذهّّّ ّالمركمّ، ّأصكؿّالحديثّالذمّييعنىّبالراكمّك ّظيرّعمـ ّىذيفّالعمميفّ، ّباندغاـ ّك ّكّأغراضّ، ّأىداؼّ، ك
ّتصرّعمىّعمـّالحديثّ،ّبؿّستطبعّالنتاجّالثقافيّالعربيّبطابعياّزمناّطكيبلّ"ّ.ّالثنائيةّ،ّلفّتق

 .53ّّ،54ّّ،55ّّينظرّ:ّعبدّاهللّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّ:ّ
لـّيحتفظّباإلسنادّفيّنصكصّالمغازمّبصيغةّكاحدةّ،ّكّأقصدّىناّداخؿّكؿّجزءّأمّاختبلؼّاألسانيدّفيّفتكحّّ)**(

فتكحّإفريقيةّ،ّإذّفيّاألكلىّأصناؼّعديدةّمنياّكّلكفّالغالبّفيياّىيّاألسانيدّالطكيمةّ،ّأٌماّفيّفتكحّالشاـّعنوّفيّ
ّإفريقيةّفنجدّأكثرّصيغتيفّمستعممتيفّىماّ:ّ)ّقاؿّاإلماـّالكاقدمّ(ّكّ)ّقاؿّّالراكمّ(ّ.

 كّأقصدّأيضاّعدـّاالحتفاظّبصيغةّاإلسنادّفيّداخؿّالجزءّالكاحدّمفّالمغازمّ.ّ
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ّجميع ّكافّقالكا ّكؿّحدثّعفّفتكحّالشاـّبما ّتكفيّرسكؿّاهللّ)ص(ّّّّّالنجارّ، ّإنوّلما :ّ ا
ّ.ّ(1)كّاستخمؼّبعدهّأبكبكرّالصديؽّ)رض(ّ"ّ

ّعفّ ّتحدثكا ّالذيف ّىؤالء ّكؿ ّأقكاؿ ّناقؿ ّالكاقدمّباعتباره ّييعزلّلئلماـ ّالكبلـ فيذا
ّأخبارّفيّ ّأمّإٌنيا ّالكقائعّأكلـّيحضركىا ّىذه فتكحّالشاـّأكّفتكحّإفريقيةّ،ّسكاءّحضركا

ّاّلئلماـّالكاقدمّ.ذاكرتيـّأعادكاّسردى
ّفيمكفّىناّأفّنتعامؿ:ّ

-ّّّّّّّّّ،ّ ّأمّفيّصحةّكجكدّىؤالءّالمحدثيفّحقيقة ّدكفّتفصيؿّفيّصحتوّ، أكالّمعّالسند
ّنقمكهّلئلماـّالكاقدمّ،ّبمعنىّأريدّأفّأصنعّاحتماالتّكجكدّىؤالءّفيّ أكّحتىّصحةّما

ّالنصّالسردمّالّفيّالكاقعّ)ّالتاريخّ(ّ.ّ
ّعّ- ّإٍف ّثانيا ّاألحداثّك ّزمف ّاإلسناد ّفي ّمنيـ ّكاحد ّآخر ّأك ّالمحدثكف اشّفعبلّىؤالء

ّ ّمشاركا ّيككف ّأف ّبالضركرة ّليس ّك ،ّ ّمفّّ)*(المركية ّشخصية ّليس ّأم ّالقصة في
ّشخصياتياّ.ّ

                                                 
 .5ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

)*(ّّ)ّ ّالخارجي ّالحكي ّسرد (ّ ّالمتجانس ّغير ّبالسرد ّالسردية ّالدراسات ّفي ّيعرؼ ّما ّأماـ ّالحالة ّىذه ّفي نككف
heterodiegetic narrative ّّغيرّّّّّحيث ّالسارد ّأك ،ّ ّالخارجي ّالمحكي ّمادة ّسارد ّلساف ّعمى ّالقصة ّتيحكى "

ّإلىّاختبلؼّالطبيعةّبيفّعالـّالساردّكّعالـّالفعؿّفيّالقصةّ"ّ.heteroّادئةّالمتجانسّ.ّحيثّتشيرّالب
،ّدارّنينكلّلمدراساتّكّالنشر1ّّّّّّّّّّّمدخؿّإلىّنظريةّالسرد،ّترجمة:ّأمانيّأبكّرحمة،ّطّ-ينظرّ:ّيافّمانفريدّ:ّعمـّالسردّ

ّ.74ّ،ّص2011ّّكّالتكزيعّ،ّسكريةّ،ّ
الراصدّ"ّأك"ّالمشاىدّ"ّلؤلحداثّالتيّتتـّركايتياّ،ّفبلّيككفّبذلؾّمشاركاّفيّاألحداثّ،ّّبمعنىّأٌنناّنككفّأماـّالراكمّ"

لكنوّيككفّراصداّأكّمشاىداّلياّ،ّفبلّيتدخؿّفيّسياقياّ،ّبؿّيجعؿّالشخصياتّتتفاعؿّمعّبعضياّالبعضّدكفّتدخؿّ
الشاـّ:ّ"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ:ّكّكافّىرقؿّّمفّفتكح2ّ،ّالجزء25ّمنوّ،ّكّاألمثمةّكثيرةّجداّبيذاّالشأفّ،ّففيّالصفحةّ

ّ حيفّبعثّكلدهّفمسطيفّ]ىكذا[ّإلىّقيساريةّبعثّمعوّبطريقاّمفّالبطارقةّكّكافّاسموّقيدمكفّكّكافّمفّأفرسّالرـك
]...[ّفقاؿّفمسطيفّ:ّالبدّليّمفّقتاؿّالعربّ.ّقاؿّكّخرجّكّعميوّالمةّكّخرجّمبارزاّ،ّفمماّرآهّالمسممكفّ]...[ّضجّ

ممكفّبقكؿّالّالوّاالّاهللّ،ّفمماّكقؼّفيّالميدافّأقبؿّيرطفّبمغتوّكّيطمبّالبرازّفأقبؿّالعربّييرعكفّإليوّمفّكؿّالمس
ّجانبّكّمكافّيريدكفّقتالوّ"ّ.ّ

ّمفّفتكحّإفريقيةّنجدّ:1ّّّّالجزء137ّّكّفيّالصفحةّ
فأمرّاألمراءّبالرحيؿّفارتحمكاّمفّاّإلىّالمسّ"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّ:ّكّبمغّاألميرّعقبةّأفّعبدّاهللّبفّجعفرّكأصحابوّسارّك

المعمقةّفيّثمانيفّألؼّفارسّمفّأخبلطّالعربّكّمفّالذيفّأسممكاّبإفريقيةّكّقصدكاّقصرّالمسّكّقدّسمعّصاحبوّبأفّ
ّشرذمةّّّّّّ ّالعربّفإنيـ ّك ّدكنكـ ّلقكمو ّقاؿ ّك ّاهللّبفّجعفر ّألؼّفارسّلمتعرضّلعبد ّفخرجّبسبعيف ّعميو ّّّّّّّّّالعربّقادمكف

ّقميمةّ"ّ.
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ّفإذاّأردناّفؾّىذهّالصيغةّسنجدّأٌفّ:ّ
ّقاؿّ:ّتنـّعفّراكّمفّخارجّالحكايةّأعطىّلئلماـّالكاقدمّالكممةّ.

اـّالكاقدمّىكّراكّغيرّمندرجّفيّالحكايةّإذّقاؿّ)ّحٌدثنيّ(ّ،ّفيكّراكّكماّإٌفّاإلم
ّمفّالدرجةّالثانيةّ.

                                                                                                                                                         

ّالمتجانسّ ّبالسرد ّيعرؼ ّما ّأماـ ّفنحف ّفييا ّمشاركا ّككاف ّالمركية ّاألحداث ّىذه ّزمف ّعاش ّالراكم ّيككف ّقد ّكما =
homodiegetic narrativeّّّالحكي ّمادة ّسارد ّأك ّالداخمي ّالحكي ّمادة ّسارد ّلساف ّعمى ّالقصة ّتيحكى "ّ ّحيث ،

ّّ homoتّفيّالقصةّكّتشيرّالبادئةالمتجانسّالذمّيككفّحاضراّبصفتوّأحدّالشخصيا إلىّحقيقةّأفّالشخصّالذمّيقـك
ّ ّالسرد ّعمـ :ّ ّيافّمانفريد ّينظرّ: .ّ ّشخصيةّعمىّمستكلّالفعؿّ" ّأيضا ّىك ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّ–بفعؿّالسرد ّالسرد مدخؿّإلىّنظرية

ّ.73ّصّ
رادّعبدّالرحمفّمبركؾّ:ّآلياتّالسردّفيّكّإٌفّىذاّالنكعّماّيعرؼّأيضاّبالساردّالمشارؾّ/ّالحاضرّ/ّالذاتيّ،ّينظرّ:ّم

ّ.42ّ،ّص2000ّّالركايةّالنكبيةّنمكذجاّ،ّدّطّ،ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّمصرّ،ّّ–الركايةّالعربيةّالمعاصرةّ
ّ،ّنجدّ:1ّّمفّفتكحّالشاـّ،ّج83ّففيّالصفحةّ

ّالذمّسارتّفيو ّمعّتكماّكىريسّكّمعيـّابنةّالممؾّّ"ّ)ّقاؿّعطيةّبفّعامرّ(ّكنتّكاقفاّعمىّبابّدمشؽّفيّاليـك الرـك
ّّّّّّّّّّّّّّّ:ّ ّلو ّفقمت ،ّ ّمنيـ ّفاتو ّما ّعمى ّيتحسر ّك ّشزرا ّالقـك ّإلى ّينظر ّىك ّك ّاألزكر ّبف ّضرار ّإلى ّفنظرت ّقاؿ .ّ ىرقؿ

ّأناّمتأسؼّعمىّب ّابفّاألزكرّماليّأراؾّكالمتحسرّأماّعندّاهللّأكثرّمفّذلؾّفقاؿّكّاهللّماّأعنيّماالّكّإنما قائيـّّّّّّّّّّّّّّّّيا
كّانفبلتيـّمناّ]...[ّفقمتّياّابفّاألزكرّماّأرادّأميفّاألمةّإالّخيراّلممسمميفّأفّيحقفّدمائيـّ]ىكذا[ّكّأزكاجيـّمفّتعبّ

ّالقتاؿّ]...[ّ"ّ.
وّسردّمادةّالحكيّالذاتيّ:ّكّىكّسردّيقدمautodiegetic narrationّكّىناؾّحالةّخاصةّمفّالسردّالمتجانسّىيّ:ّ"ّ

ّالسردّ ّعمـ :ّ ّيافّمانفريد ّينظرّ: .ّ ّالذمّىكّالبطؿّفيّنفسّالكقتّ" ،ّ ّ–الشخصّاألكؿّأكّاألنا مدخؿّإلىّنظريةّّّّّ
ّ.73ّالسردّ،ّصّ

مفّالجزءّاألكؿ38ّّكّىناؾّمجمكعةّمفّالعركضّالسرديةّالتيّيككفّفيياّالساردّىكّالشخصيةّالرئيسيةّ:ّففيّالصفحةّ
بفّجعفرّالشخصيةّالرئيسيةّالساردةّ:ّ"ّقاؿّفدخمتّباباّبعدّبابّحتىّأكممتّأحدّعشرّباباّّمفّفتكحّإفريقيةّنجدّعبدّاهلل

فكجدتّشيخاّعندّالبابّاألخيرّفمماّرءانيّ]ىكذا[ّتبسـّكقاؿّليّقربّاألمرّكّجاءّالنصرّقمتّلوّماّالذمّتقكؿّقاؿّياّ
ّ.ّ"ّ.ّ.عبدّاهللّأناّأعرفكـّأكثرّمماّتعرفكفّانفسكـّ.

مامناّحالةّثالثةّكّىيّالساردّالراصدّكّالمشارؾّ،ّ"ّكّيعنيّبوّالساردّالذمّيككفّمشاركاّكّراصداّ،ّأكّكماّتظيرّأّ-
ّ.ّينظرّ:ّمرادّعبدّالرحمفّ لنقؿّيككفّذاتياّكّغيرياّفيّآفّكاحدّ،ّفيسردّعفّالغيرّكّالذاتّفيّمشيدّسياقيّكاحدّ"

ّ.74ّّكايةّالنكبيةّنمكذجاّ،ّصّالّرّ–مبركؾّ:ّآلياتّالسردّفيّالركايةّالعربيةّالمعاصرةّ
ّمفّالجزءّاألكؿّمفّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ:64ّكّكمثاؿّعمىّىذهّالحالةّنجدّفيّالصفحةّ

ّدنتّالميمنةّمفّالميمنةّكّالميسرةّمفّالميسرةّكّالقمبّمفّالقمبّكّالجناحّمفّالجناحّكّحممكاّعمىّ "ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّثـٌ
عّدخانياّ]...[ّثـّنادتّأسماءّبنتّياسرّياءاؿّىاشـّ]ىكذا[ّتذكركاّأكائمكـّبعضيـّبعضاّكّاشتعمتّنيرافّالحربّكّطم

الذمّسمفكاّكّالّخيرّفيّخمؼّلـّيككنكاّأحسفّمفّسمؼّفأجابياّالفضؿّبفّالعباسّرضيّاهللّعنوّكّقاؿّكّاهللّألرضيفّ
ّاهللّكرسكلوّ]...[ّ)ّقاؿّ(ّكّكثرّالصياحّكّالزعيؽّكّكضعتّالسيكؼّفيّاألعناؽّ ّ"ّ.ّاليـك

 أمّإٌفّالراكمّيسردّعفّىذهّالشخصياتّ،ّكّالّيجعمياّتسردّعفّنفسياّ.ّّّ
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مفّجاءتّأسماؤىـّ)ّجممةّ(ّمفّبعدّكممةّ)ّحٌدثنيّ(ّراكّمفّالدرجةّالثالثةّ كّإفٌّ
ّ)ّكّيمكفّالتفصيؿّفيياّبحسبّترتيبّاألسماءّفيّاإلسنادّ(ّ.

بالكبلـّ،ّكّىكّبدكرهّقدّّ)*(سمحّلمكاقدمّكّإٌفّالراكمّمفّالدرجةّاألخيرةّىكّمفّ
 تخمىّعفّالكبلـّلجميعّالركاةّالذيفّذيكركاّفيّسمسمةّاإلسنادّ.
ّكّيمكفّأفّنمثؿّلمستكياتّالراكمّبالترسيمةّالتاليةّ:ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
طبيعةّاإلسنادّعندّالكاقدمّ:ّ)ّكّىيّتتعمؽّبكتابوّ"ّالمغازمّ"ّحيثّيمكفّأفّيككفّنمكذجاّيستفادّمنوّمنيجوّفيّّ)*(

ّاإلسنادّكّكذاّطريقتوّفيّعرضّكّتنظيـّالمادةّالعمميةّ(ّ.
ياتوّباإلسنادّالفردمّ)ّعمىّطريقةّالمحدثيفّ(ّ،ّكماّاستعمؿّاإلسنادّالثنائيّكّلكفّبشكؿّأقؿّ،ّّّّّّّساؽّالكاقدمّمعظـّمرّك

ّكّذلؾّأنوّيسكؽّالخبرّعفّمصدريفّمفّمصادرهّيصرحّباسميماّثـّيقكؿّ:ّ"ّزادّأحدىماّعفّاآلخرّ،ّقاالّ:ّ....ّ"ّ
ّيّسياؽّكاحدّبمفظّ"ّقالكاّ"ّ.كماّإنوّاستخدـّاإلسنادّالجمعيّ،ّكّىكّجمعوّلعددّمفّشيكخوّف

ّفيكّيصدِّرّكماّيسكؽّمركياتّالغزكاتّباإلسنادّالجمعيّ)ّقالكاّ(ّ،ّكماّيحيؿّعميوّفيّمكاضعّاألخبارّ.
ّكّىكّفيّىذاّإمَّاّأفّيصٌرحّبتسميةّمصادرهّكمياّ،ّأكّبعضيا،ّأكّكاحدّمنياّ.

ٌفّماّيستفادّمفّصيغّاإلسنادّىذهّكالتيّتتعمؽّأكثرّباإلسنا ّدّالجمعيّماّيمي:ّكا 
ّأفّالكاقدمّأخذّمركياتّالمغازمّمشافيةّعفّشيكخوّ،ّحيثّصٌرحّبالتحديثّعنيـّكّالسماعّمنيـّ.ّ-1
أفّمصادرّالكاقدمّبعضيماّأكعىّمفّبعضّ،ّكّبعضيـّيزيدّعفّبعضّ،ّكّلعؿّىذاّمفّأسبابّاستخداـّالكاقدمّّ-2

ّفيّسياؽّكاحدّمنظـّ.لئلسنادّالجمعيّمفّأجؿّإخراجّالحدثّفيّصكرةّمتكاممةّ
لـّيصٌرحّفيّاإلسنادّالجمعيّبجميعّمفّسمعّمنيـّمركياتّالحدثّ،ّكّلعموّاكتفىّبمفّعميوّّ–أحياناّّ–أفّالكاقدمّّ-3

ّعمادّحديثّذلؾّالحدثّ.
ّأفّالمؤلؼّاستخدـّالتقييدّكّالكتابةّفيّضبطّمعمكماتوّعفّمصادرهّ،ّكّصٌرحّبأٌنوّكتبّكؿّماّسمعّمنيـّ.ّ-4

ّ.205ّّ–193ّمنيجوّكّمصادرهّ،ّصّ:ّّ-عبدّالعزيزّبفّسميمافّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّينظرّ:ّ
كّماّيمكفّأفّيقاؿّأيضاّأٌفّطريقةّاإلسنادّالجمعيّىذهّيمكفّأفّنستشؼّمنياّحٌتىّكيفيةّتنظيـّالمركياتّ،ّإذّيمكفّأفّ

اّيحيؿّإلىّاتفاؽّكؿّاألطراؼّحكؿّخبرّمفّاألخبارّ(ّ،ّتيٍجمعّأساسياتّكؿّغزكةّكفؽّىذاّاإلسنادّالجمعيّ)ّالذمّطبع
 ثـّيمكفّإعطاءّالتفاصيؿّاألخرلّأكّحتىّالركاياتّالمختمفةّكّاإلضافاتّعفّطريؽّإدراجّالركاياتّالفرديةّ.ّ
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتاريخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)*(الراكمّدرجةّأكلىّ
ّمحمدّبفّعبدّاهللّاألنصارمّ–)ّأبكبكرّبفّالحسفّ

ّ–مالؾّبفّأبيّالحسفّّ–أبكسعيدّمكلىّىشاـّّ–
ّمازفّبفّعكؼّمفّبنيّالنجارّ(ّّ–إسماعيؿّمكلىّالزبيرّّ
ّّ
ّ

 

 

ّالراكمّدرجةّثانيةّّّّّّّ
ّ)ّالكاقدمّ(ّّّّّّّّّّ

ّ
ّ
ّ

ّدرجةّأخيرةّالراكمّّّّّّّ
ّ)ّفيكّالذمّينطؽّبالركايةّالنيائيةّ

ّمفّخبلؿّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ
ّ
ّ
ّ

ّالمؤلؼّ)الكاتبّ/ّالناسخ(ّ
ّكّبعدّىذهّالسمسمةّمفّاألسانيدّتيذكرّاألخبارّ.ّ

ّأبكبكرّ ّحارب ّحيف ّالردة ّحركب ّبعد ّحدث ّما ّيتحدثّعف :ّ ّالمثاؿ ّىذا ّفي ك
ّ ّكبدأ ،ّ ّاإلسبلـ ّعف ّالمرتدة ّالقبائؿ ّالفتكحاتّالصديؽ ّلبداية ّاإلسبلمية ّالجيكش يحضر

                                                 
ّ،ّكذلؾّلكجكدّحرؼّالعطؼّّّّّّ)*( ّبالدرجةّنفسيا ّاألسانيدّألنيـّجميعا ّأكلىّدكفّأفّأفصؿّفيّعدد كضعتّراكمّدرجة

ّىذهّالكقائعّ كّىذاّبطبيعةّالحاؿّعمىّسبيؿّّ–)ّالكاكّ(ّ،ّفمـّيأخذّآخرىـّعفّأكليـّ،ّبؿّربماّكانكاّجميعاّحاضريفّيـك
ّقبيؿّاإلسنادّّ-االفتراضّ ّمف ّكّىك ،ّ ّما ّبطريقة ّكصمتّإلييـ ،ّ ّفيّذاكرتيـ ّنفسيا ّالكقائع ّيحممكف ّجميعا ّإنيـ ّأك ،
 الجمعيّ.ّ

اقؿ
التن
مةّ
سمس

 

 المتمقي
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ّإلىّممكؾّ ّكّرسائموّالتيّبعثّبيا ،ّ ّلخطبتوّالتيّكانتّفيّالمسجد اإلسبلميةّفكافّنقؿه
ّاليمفّكّأىؿّمكةّ.

ّتقدـّفيّذكرّاألخبارّكاألحداثّيضعّفيّالبدايةّ)ّقاؿّ(ّ،ّكّالّنعمـّإفّ كّكمما
ّاستندّعميوّلنقؿّىذهّاألخبارّ.ّكانتّ)ّقاؿّ(ّترجعّلئلماـّالكاقدمّأكّلمسندّالذم

ّتثبيتّاإلسنادّفيّالمغازمّيضطمعّبالدكرّالذمّيضطمعّبوّالحديثّالنبكمّ كّإٌف
ّالشريؼّمفّخبلؿّصدؽّحدكثياّ.

ّكّمفّىذهّ ّحكادثّ. ّالّباعتباره ّأقكاالن ّباعتباره ّاليكـ ّيثبتّكجكد ّاإلسناد "ّ ّإٌف ثـ
قةّأـّفيّصكرةّعاٌمةّمبيمةّ،ّيرميّإلىّالناحيةّفإٌفّذكرّالركاةّسكاءّأجاءّفيّصكرةّمدقٌّ

ّىذاّ ّيكف ّلـ ّإف ّك ّمتداكال ّحديثا ّبكصفو ّكاقع ّاليـك ّىذا ّأٌف ّإلى ّالقارئ ّأك ّالسامع طمأنة
ّ.ّّ(1)الحديثّعاكسناّلمكقائعّعمىّنحكّأميفّ"ّ

ّكّإٌفّىذاّالمثاؿّالنمكذجّيحيمناّإلىّعٌدةّمبلحظاتّىيّ:ّ
تكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّباستعماؿّالفعؿّكردتّأخبارّالفتكحاتّاإلسبلميةّفيّ"ّفّ-

ّكّىيّكالتاليّ:ّّّ–التيّسأتكمـّعنياّالحقاّّ-)ّقاؿّ(ّ،ّكّتأتيّبعدهّمستكياتّالراكمّ
)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ،ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّ،ّ)ّقاؿّالمؤلؼّ(ّ،ّ)ّقاؿّفبلفّ(ّ،ّ)ّكفبلفّيمثؿّاسـّ

المندرجةّفيّالحكايةّأكّالتيّنقمتياّّعمـّمضبكط،ّأـّىـّمجمكعةّمفّاألسماءّالمضبكطة
ّعفّالذاكرةّ(ّ.

كّىناّيتبادرّبإلحاحّالسؤاؿّالتاليّ:ّمفّالصانعّاألكؿّلمقصةّ،ّىؿّالكاقدمّالذمّ
ّاختبأّخمؼّكؿّىؤالءّالركاةّالذيفّيترتبكفّفيّسمسمةّاإلسنادّ؟ّ.

ّكاقدمّ؟ّأـّىـّىؤالءّالركاةّ)ّالمسندّإلييـّالقكؿّ(ّ،ّالذيفّاختبؤكاّخمؼّاسـّال
أـّىناؾّمؤلؼّثالثّ)ّناسخّ(ّأسندّكبلموّلمكاقدمّكّمىٍفّقىٍبموّ،ّأمّأٌنوّمجردّكاتبّ
يدكفّاألقكاؿّ،ّإٌماّخطأّأكّعمدا،ّحٌتىّيقكؿّماّيريدّبطريقتوّالخاصةّلممجتمعّالمتمقيّفيّ
زمافّماّكّمكافّماّ،ّكّالذمّيمكفّأفّيصدِّؽّمثؿّىذهّاألخبارّ،ّخاصةّإذاّأسندتّإلىّ

ّكسعّثقافتوّكّفكرهّعمي ّإٌف ّبالتاريخّاإلسبلميّعامةّ،ّكّالمغازمّكّالسيرّخاصةّ،ّكما ـ
ّيجعموّمتفاعبلّمعّالتقاليدّالكتابيةّالتيّتستبيحّنصوّ.

                                                 
،ّدارّمحمدّعمي1ّّسردّالعربيّالقديـّإشراؼّ:ّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّطأعماؿّندكةّ:ّالمتكمـّفيّالّ(1)

 .16ّ،ّص2011ّّلمنشرّ،ّصفاقسّ،ّتكنسّ،ّ
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كّيصبحّبالتاليّراكّالّينقؿّتاريخاّكّإٌنماّيصنعّقصةّذاتّمسحةّأدبيةّإبداعيةّ،ّّّّ
ّذاتوّكّىكّيتقٌنعّخمؼّىذهّاألسانيدّالمضبكطةّ)ّالكاقد مّكّغيرهّ(ّ،ّكّرٌبماّىذاّفيّحدِّ

ّضربّمفّضركبّاإلبداعّ.
ّبنقؿّماّكقعّعمىّسبيؿّّ–كّيمكفّفيّالكقتّنفسوّ حٌتىّكّإفّآمناّبأٌفّالمؤرخّيمتـز

ّ ّبيفّطرؼّثافّىكّّ–الحقيقة ّك ّبينو ّالكتابّالذمّتنعقد ّالمؤلؼّالكاقعيّليذا أفّيصبح
ّليسّاليدؼّم ّتكاصمية، ّالكاقعيّعبلقة ّفيّصدقيتياّّّّّالقارئ ّالتاريخية ّالكقائع ّنقؿ ّىك نيا

ّكذبياّأكّحقيقتياّأكّعجائبيتياّ،ّكّإٌنماّىكّتحكـّفيّكؿّىذاّإلىّجانبّتكجيوّالقارئّ. أك
)ّمؤلؼّمجيكؿّ(ّرٌبماّأخفىّىكيتوّكّأسندّكبلموّّ)*(إٌفّاألمرّيتعمؽّبراكّمبدعّ

ّربٌّ ّىذا ّك ،ّ ّىذا ّكتابو ّانتشار ّيضمف ّحتى ّالمؤرخيف ّالتأليؼّّّّّّّلكبار ّلتقاليد ّإتقانو ّلعدـ ما
ّأكّمقاصدّ،ّكماّقدّتككفّنسبةّ ّأكّدالالتو أكّألٌنوّضٌمنوّماّالّيتكاءـّمعّالعصرّمفّأفكارو

راجعّإلىّطبيعةّّ–أكّمجمكعةّعمماءّّ–ىذهّالمغازمّالسـّعالـّكبيرّمعركؼّفيّالتاريخّ
سيةّ،ّكّاالرتباطّأيضاّبنمطيفّمفّيتمقىّىذهّالنصكص،ّفيكّمرتبطّبالسمطةّالدينيةّكّالسيا

ّبالقاصّالذمّ ّالسياسية ّك ّالدينية ّاىتمتّالسمطة ّقد ّك "ّ ،ّ ّالخاصة ّك ّالعامة ّالتمقي مف
ينضكمّفيّخطابياّكّيتبنىّثقافتياّالعالمةّأٌماّمفّيخرجّعمىّىذاّالخطابّكّتمؾّالثقافةّّ

ّ.ّ(1)فسيككفّمصيرهّاإلقصاءّكّالتيميشّ"ّ

                                                 
فيّدراستوّلغزكةّكادمّالسيسبافّيقكؿّسعيدّيقطيفّإٌفّالراكمّناقبلّ،ّأكّىكذاّيقدـّنفسوّ،ّإنوّليسّ"ّمبدعاّ"ّ،ّلذلؾّّ)*(

فيّكؿّمكافّ،ّكّحريصاّعمىّنقؿّالمركمّلوّإلىّكؿّتفاصيؿّماّجرلّ،ّكّبتكاطؤّفيكّعالـّبكؿّشيءّ،ّكّمكجكداّ
ّالكفارّ.ّ ّبذاتيةّكاضحةّمفّخبلؿّانحيازهّلممسمميفّكّإظيارّمكقفوّتجاه ّيقصدّتقديـّالخطابّمشبعا مكشكؼّ؛ّكّىنا

ّالسردّالعربيّ ّا1ّمفاىيـّكّتجمياتّ،ّطّ–ينظر:ّسعيدّيقطيفّ: ،2006ّّّّّلقاىرةّ،ّمصرّ،ّ،ّرؤيةّلمنشرّكّالتكزيعّ،
ّ.278ّّ–277ّصّ:ّ

كّأظنوّمفّخبلؿّكؿّىذاّراكياّمبدعاّ،ّفيمكفّأفّيظيرٌّأنوّينقؿّاألخبارّكماّتنصّعمىّذلؾّقكانيفّالنقؿّ،ّكّلكفّبتتبعّ
ّبنيةّىذهّالنصكصّكّمضامينياّنتأكدّأٌنوّراكمبدع.

،ّكّىكNarrateur anonymeّّ(ّتسميةّالراكمّالغفؿStanzelّّكّإٌفّىذاّالراكمّ)ّالمجيكؿّ(ّمفّأطمؽّعميوّ)ّستانزؿّ
ّكّالزمافّكّالمكافّكّسجبلتّالقكؿّ.ّيمثؿّمركزّالتكجيوّالرئيسّفيّمستكياتّكّجيةّالنظرّ
 .197ّّ،ّص2010ّّ،ّالرابطةّالدكليةّلمناشريفّالمستقميفّ،1ّّينظرّ:ّمحمدّالقاضيّكّآخركفّ:ّمعجـّالسردياتّ،ّط

ّالسّرّ(1) :ّ ّالكعبي ّضياء ّالقديـ ّالعربي ّطّ–د ،ّ ّالتأكيؿ ّإشكاليات ّك ّالثقافية ّلمدراسات1ّّّّّّّّّّّّّّّّاألنساؽ ّالعربية ّالمؤسسة ،
 .344ّّ–343ّ،ّصّ:2005ّّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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ّمف ّالمراكغة ّنكعّمف ّالذيفّّأمّإٌنو ّك ،ّ ّالميمشة ّالثقافة ّييحسبكفّمف طرؼّمف
ّالثقافيةّ ّاألنساؽ ّبعضّمف ّتمرير ّليتـ )ّ ّسردية ّحيمة (ّ ّألنفسيـ ّيصنعكف ّىذه بأسانيدىـ

ّالمعارضةّلؤلنساؽّالثقافيةّالمييمنةّفيّالمجتمعّفيّعصرّمفّالعصكرّ.ّ
ّ ّصانعييا ّالنصكصّبأسماء ّارتباط ّفكرة ّجانب ّعنكافّ)*(إلى ّييذكر ّإٍف مفّّفما

ّباسـّصاحبوّ،ّ ّثقافيةّفيّالحياةّاألدبيةّحٌتىّنقرنوّمباشرة النصكصّالتيّأصبحتّرمكزا
ّفكذلؾّالمغازمّميماّكانتّ،ّكّإفّخٌصصناّىناّ"ّفتكحّالشاـّ"ّك"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.ّّّّ

حيثّ"ّباعتبارّالشرعيةّالثقافيةّالتيّيتمتعّبياّالكاتبّفإٌفّالنصكصّالتيّتمضيّ
ّلـ ّالشرعيةّ.ّّباسموّحتىّإذا ّمفّىذه ّكّىيبتيا ّقكتيا ّتستمد ّالفعميّفإنيا يكفّىكّكاتبيا

فالكاتب،ّفيّالكاقع،ّىكّالحامؿّاألساسيّلنصوّكالمبمغّاألسمىّألدبوّ،ّكّىكّالذمّيعطيّ
نكعّالقراءةّلنصوّكّطريقةّىذهّالقراءة.ّ]...[ّكّإفّأمّنصّالّيمكفّأفّيكجدّماّلـّيكفّ

ّكصناع ّبإنتاجو ّالكاتبّيعنيّانعداـّىناؾّكاتبّيقـك ّانتفاء ّفيّالناسّك ّبالتاليّبثو ّك تو
ّ.ّ(1)النصّاألدبيّكّغيابوّ"ّ

كّلقدّقمتّبالبحثّفيّالجزءّاألكؿّمفّفتكحّالشاـّ)ّألٌفّالجزءّالثانيّمنياّيسيرّ
كفؽّاإلطارّنفسوّ(ّ،ّكماّإٌفّفيّفتكحّإفريقيةّمعظـّالمركياتّسيقتّبالتناكبّفيّالركايةّ

)ّقاؿّالراكمّ(ّكّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّكّيذكرّالحدثّبعدهّمباشرةّ،ّكّالّباستعماؿّصيغتيّ
ّتظيرّسمسمةّاإلسنادّإاٌلّقميبلّإذاّقابمناىاّبفتكحّالشاـّ،ّإذّتتعددّفيياّصيغّاإلسنادّ.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
إٌفّارتباطّالنصكصّبأسماءّصانعيياّالّيعنيّبأيةّحاؿّمفّاألحكاؿّغضّالطرؼّعفّإنتاجّنصيّىاـّىكّالنصكصّّ)*(

نتجتياّالشعكبّكاألدبّالشعبيّمثبلّ،ّفحتىّكّإفّلـّيظيرّلياّصانعّ)ّكاتبّ(ّمعٌيفّإاٌلّأٌفّعمميةّتكصيموّتعتبرّالتيّأ
ناجحةّ،ّكّتبقىّلوّشرعيةّاالنتماءّضمفّىذاّالمسمىّ،ّكماّلوّخصائصّبنيكيةّكّمكضكعاتيةّ،ّتجعموّيحيؿّإلىّنمطّ

 ثقافيّمعيفّ.ّ
دارّاألمافّ،ّّ–،ّمنشكراتّاالختبلؼ1ّّميؿّآلياتّالخطابّالنقدمّالمعاصرّ،ّطحسيفّخمرمّ:ّسردياتّالنقدّفيّتحّ(1)

 .98ّّ–97ّ،ّصّ:2011ّّالمغربّ،ّّ–الجزائرّ
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ّقمتّفكجدتّمظاىرّاإلسنادّالتالية:ّ
ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ

ّ+ّالحدث
ّقاؿّأكّركلّ)ّاسـّعمـّ(

ّ+ّالحدثّ
قدمّ(ّ)ّقاؿّالكا

ّحدثنيّفبلفّعفّ...
ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(

ّلقدّبمغنيّ)ّأكبمغناّ(ّ...ّ
155ّّ
ّمرة

56ّ
ّمرة

55ّ
ّمرة

22ّ
ّمرة

ّ
ميماّّ–يظيرّاستعماؿّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّكّبعدهّذكرّالحدثّدكفّتحديدّلسمسمةّاإلسنادّّ-

قدـّيمكفّأفّيدؿّعمىّأٌفّىذاّ)ّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ(ّيريدّأفّيّ-كانتّ
صكرةّكاضحةّجاىزةّالّتحتاجّإلىّإعماؿّالفكرّمفّطرؼّالمتمقيّ،ّكّإفّلـّتأتّبصكرةّ
ّحٌتىّ ّالطرؼّالمرسؿّ، ّىذا ّبدالالتّقصدىا ّجاءتّمقركنة ّحيثّإٌنيا ،ّ ّاعتباطية عفكية

ّدكفّأفّيشيرّإلىّمصدرّمعمكماتوّ.
ّبإشاراتّالش ّيتعمؽ ّفيما ّحٌتى ،ّ ّالتفصيبلتّالدقيقة ّبكؿ ّفكيؼّلو ّإاٌل خصياتّك

ّالمتكممةّ)ّجسديةّ/ّإيماءاتّالكجوّ/ّنبرةّالصكت...ّ(ّ.ّ
ّالضمائرّمفّ ّعمىّاستبداؿ ّقدرتو ّبؿّحتٌى ،ّ ّالكقائع ّفيّالتعريؼّباألحداثّك ك
ّالحضكرّإلىّالغيابّ،ّكّتقديموّلتفسيراتوّكّتعميبلتوّالمصاحبةّلكؿّماّيجرمّمفّأحداثّ.ّ

ّ ّأك ّيكصمو ّأف ّبالزمافّحيثّلو ّيتعمؽ ّما ّنقؿ ّكصفاّك ّيقدـ ّأف ّلو ّكما ،ّ يكقفو
ّالشخكصّفيّالمغازمّ،ّّّّّ ّبيفّمختمؼّعكالـ ّيتحرؾّكينتقؿ ّأف ّلو ّك ،ّ ّمككناتو لممكافّك

ّكّيتبيفّالمكاقؼّكالحكارات.ّ
ّكّىكّفيّكؿّىذاّيختزفّمعمكماتّتاريخيةّكثيرةّعفّىذهّالعناصرّ.

ّيّ- ّالمؤلؼّالمجيكؿّ( ّالراكمّالمجيكؿّ/ (ّ ّىذا ّنجد ّكثرّكّقبؿّكؿّىذا عتمدّعمىّركاة
ينقمكفّأخبارّالغزكاتّمباشرةّفيـّيدعكفّ)ّأكّيدعيّمفّيأخذّعنيـّاألخبارّأمّالراكمّمفّ
ّمفّّ ّبنحك ّفييا ّشارككا ّإٌنيـ ّأك ،ّ ّالمغازم ّىذه ّزمف ّفعبل ّعاشكا ّأٌنيـ )ّ ّاألخيرة الدرجة

 األنحاءّ،ّفينقمكفّأخبارىـّمفّخبلؿّالسمعّأكّالبصرّ)ّعياناّ(ّ.ّ
ظيرّأٌفّالركاةّيجمعّبينيـّأٌنيـّيندرجكفّفيّ)ّالحكايةّ(ّفيـّصٌناعياّلذاؾّفإٌنوّي

ّالتخييميةّ ّلمطبيعة ّالمتخٌيؿّكىذا ّىكمفّقبيؿّاإلسناد ّرٌبما ّك) فيّالغالبّأكّلبعضّأجزائيا
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ّّّّّّّّّّّّ،ّ ّمعينة ّمجمكعة ّإلى ّينتمكف ّإٌنيـ ّأيضا ّك ،ّ )ّ ّالنصكصّأصبل ّىذه ّكقائع ّمف لكثير
ّةّالركاةّبدالالتّنصكصّالمغازمّ.ّّكّبالتاليّتتضحّعبلق

كّإٌفّمشاركةّبعضّمفّكردتّأسماؤىـّكاممةّإٌماّفيّبدايةّذكرّاألحداثّ،ّأكّبيفّ
ثناياىاّ،ّكّفيّبعضّاألحيافّيذكرّحدثّكاحدّكّبسيطّفنجدهّيذكرّأكثرّمفّشاىدّ،ّحيثّ

الشخصياتّّكؿّكاحدّمنيـّيقدموّفيّحدكدّماّكقعّأماموّبكؿّتفصيبلتوّكّينقؿّحٌتىّأقكاؿ
ّالمتخاطبةّ.ّ

ّيتصؼّ ّلؤلحداث ّسردىـ ّنجد ّإذ ،ّ ّالحد ّىذا ّعند ّبعضيـ ّكبلـ ّيتكقؼ ّربما ك
ّبمحدكديةّعمـّىؤالءّكّحركتيـّالمقيدةّ،ّفيـّالّيقدمكفّغيرّالذمّكقعّأماميـّ.ّ

ّكّقدّيككفّىذاّأحدّأسبابّاعتمادّعدةّركاةّبطريقةّمتقاربةّ.
اةّيعكدّإلىّعدـّاالتفاؽّحكؿّحدثّكاحدّمفّكماّقدّنجدّبعضّحاالتّتعددّذكرّالرّكّ-

خبلؿّاالختبلؼّأكّالتناقضّحكؿّبعضّجكانبوّ،ّإذّيصمناّفيّعدةّأكجوّمفّمكاقعّمختمفةّ
ّكّكجياتّنظرّمختمفةّمفّمثؿّ:ّ

(ّالجزءّالثانيّ،ّأٌفّأىؿّتممسافّمف92ّّماّكردّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّفيّالصفحةّ)ّ
ّّر ّعند ّأفّقيتؿّالممؾّاجتمعكا ّعفّاالنتصاراتّالتيّحققياّبعد ّكّتحادثكا اىبّمفّكبرائيـ

المسممكفّسكاءّفيّالشاـّأكّفيّجميعّالببلدّاإلفريقيةّ،ّكّتشاكركاّفيّمصالحةّالمسمميفّ،ّ
ّفقاؿّالصكابّأنكـّتحقنكفّدماءكـّكّتصكنكفّحريمكـّّّ ّالراىبّ،ّ" ّالرأمّمفّىذا كّطمبكا

ّدخؿّفيوّأىؿّالببل ّكّأمكالكـّكّتدخمكفّفيما .ّكّفعبلّتصالحّّ(1)دّكّتصالحكفّالعربّ"
الطرفافّكّبعدّأفّيذكرّ)ّالراكمّ(ّكؿّماّيتعمؽّببنكدّ)ّصؾّالصمحّ(ّ،ّتأتيّركايةّأخرلّ
كّىيّ:ّ"ّ)ّقاؿّالكاقدمّرحموّاهللّتعالىّ(ّكّلقدّبمغنيّمفّركايةّأخرلّأفّأىؿّتممسافّلـّ

ّالرا ّقاؿ ّفقد ّ]ىكذا[ ّءاخرىـ ّعف ّأسممكا ّإنما ّك ّعمييـّيصالحكا ّنزلكا ّلما ّالمسمميف كمّأف
ّالثامفّاجتمعكاّفيّكنيستيـّكقالكاّأفّىؤالءّالعربّ حاصركىـّمدةّسبعةّأياـّفمماّكافّاليـك

قدّفتحكاّالببلدّطكالّكّعرضاّكّلكالّدينيـّالحؽّماّممككاّجميعّىذهّالببلدّفمفّاألحسفّلناّّّّ
ّ.ّ(2)االسبلـّ"ّّكّاألليؽّبناّأفّندخؿّفيّدينيـّ]...[ّفاتفؽّرأييـّعمى

                                                 
 .52ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .54ّّ–53ّالمصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ(2)
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كّنجدّفيّفتكحّالشاـّبعضّالركاياتّالمختمفةّحكؿّالحدثّالكاحدّ،ّمنياّماّحصؿّمفّّ-
ّراكّ ّعف ّتفصيبلتيا ّبكؿ ّاألكلى ّحيثّذكرتّالركاية ،ّ ّالمدائف ّفتح ّطريقة اختبلؼّحكؿ

ّكيفيةّافتتاحّالخطابّتبيفّنكعيتوّكّدرجةّصدقيتوّحيثّنجد:ّّّّ ّأٌف ّكّنتأكدّىنا مجيكؿّ،
ّ.ّّ(1)قاؿّحٌدثناّمفّشيدّفتحّالمدائفّ...ّ"ّّ"ّ-

ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّحٌدثناّ "ّ:ّ لتاتيّالركايةّاألخرلّبكؿّتفصيبلتياّأيضاّكّتبتدئّبػػ
،ّكّإٌفّذكرّاسـّّ(2)مكسىّبفّعبدّاهللّعفّعمركّعفّجدهّيحيّقاؿّبمغناّغيرّىذاّ...ّ"ّ

ّ ّّ–السند ّاألكلى ّالركاية ّمضمّ–عكس ّصحة ّبالضركرة ّيعني ّصيغةّّّّّّّّّّّّّال ّلكف ّك ،ّ كنيا
ّ)ّبمغناّ(ّيمكفّأفّتيزّحقيقةّحٌتىّىذهّالركايةّ.

ّالكجوّّ- ّك ّفتحتّمصر ّلما ّكانتّالصحابة ّك ّالكاقدمّ( ّقاؿ (ّ "ّ ،ّ ّالبينسا ّفتح ّفي ك
ّّّّّّّّّّ،ّ ّأجمعيف ّ)رضي( ّىؤالء ]...[ّ ّ)رضى( ّعمرك ّاستدعى ّفعندما ]...[ّ ّتفرقكا ّقد البحرم

ّأرسميا ّك ّالكتب ّكتب ّمفّّك ّلمقتاؿ ّأشكؽ ّكانكا ّ)رضى( ّبأجمعيـ ّأجابكا ّفعندما لؤلمراء
العطشافّلمماءّالباردّالزالؿّ،ّكّترككاّفيّالببلدّكّالمدائفّمفّيحفظياّ]...[ّكّأقبمكاّنحكّ
ّحكلياّكّأخبرّعمرك)ّرضى(ّبقدكميـّفدخؿّدارّاإلمارةّ،ّكّىيّ مصرّمسرعيفّكّنزلكا

اداتّكّاألمراءّيسممكفّعميوّ،ّكّكافّذلؾّنيارّقريبةّمفّالجامعّالعمرمّ،ّكّأقبمتّالس
ّاثنتيفّّّّّّّّّّّ ّقيؿ ّك ،ّ ّالنبكية ّاليجرة ّمف ّاحدلّكعشريف ّسنة ّاألكؿ ّربيع ّشير ّعاشر األربعاء

ّ.ّكّغيرىاّمفّاألمثمةّ.ّ(3)كّعشريفّ،ّكّاهللّأعمـّ"ّ
ّالراكمّالذمّ ّالتيّيضطمعّبيا ّالميمة ّأىمية ّيعكسّمفّجية ّاألمرّقد ّىذا ّإٌف ك

ّالصيغّيّك ّىذه ّالمتمقي ّيخؼّعمى ّلـ ّإٌنو ّإذ ،ّ ّالكاحد ّلمحدث ّالمختمفة ّاألخبار ّىذه ضح
ّالمختمفةّ،ّكّبالتاليّيعكسّلناّأٌنوّنقؿّاألخبارّكّالكقائعّكماّكصمتوّعمىّنحكّأميفّ.ّ

كّلكفّمفّجيةّأخرلّقدّيمسّىذاّاألمرّبعضاّمفّمصداقيةّاألخبارّالتيّكصمتّ
ّبالتاليّيمس ّك ّ ّالمتمقي، ّالمرجعّالذمّمفّالمفركضّأٌنوّبحضكرهّّليذا حٌتىّبصدؽّىذا

ّأكصموّمفّأحداثّكّكقائعّتستقرّفيّ ييطىٍمًئفّالمتمقيّ)ّالسامعّ/ّالقارئّ(ّ،ّكّيجعؿّما
ّذىنوّ.

                                                 
 .204ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .205ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .223ّّ–222ّّ:ّصّ،ّنفسومصدرّالّ(3)
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ّفيياّ،ّكّبالتاليّقدّّ- كّإٌنوّبحسبّمكقعّىذاّالراكمّمفّىذهّاألحداثّ،ّإفّكافّمندرجا
ّ ّأك ّالمتكمـ ّاألحداثّبضمير ّتقديـ ّعفّىذهّيككف ّخارجيا ّكافّراكيا ّأك ّالغائبّ، بضمير

ّفيّاألصكاتّيكٌكفّماّ ّالتعدد ّكّىذا "ّ ،ّ )ّ ّغيرّمندرجّفيّالحكاية األحداثّكّالكقائعّ)
يشبوّالمراياّالمكٌسرةّالتيّالّيتمثؿّدكرىاّفيّعكسّالكقائعّبقدرّماّيتمثؿّفيّتقديـّصكرةّ

ّ.ّ(1)عفّىذهّالكقائعّفنيةّتضطمعّبكظيفةّجماليةّ"ّ
مفّالطبيعيّأفّيحدثّمثؿّىذاّاألمرّماّدامتّنصكصّالمغازمّنصكصاّمركبةّّك

ّتتعددّفيياّالقصصّ.
كّالسردّىناّالّيتعمؽّبالراكمّفحسبّبؿّنجدّالشخصياتّالتيّيتحددّدكرىاّضمفّ

ّإطارّالتبادؿّالخطابيّفيماّبينياّكّالّنجدىاّتقكـّبدكرّالسردّ.
نقؿّ(ّفيوّالراكمّأقكاؿّالشخصياتّ،ّّّّّّّّّّّكّنجدّإلىّجانبوّخطابّمحكيّيترجـّ)ّأكّي

)ّكّإٌنوّفيّاألعماؿّالتيّتكتبّكفؽّاألشكاؿّالصحيحةّتتحددّمثؿّىذهّاألقكاؿّبالنقطتيفّّّ
كّالمزدكجيفّألٌنوّمفّقبيؿّاالستشيادّضمفّأعماؿّمفّىذاّالنكعّ)ّتاريخيةّ(ّ،ّكّلكفّفيّ

ىذهّ،ّكّحٌتىّاآلياتّالقرآنيةّفإٌنياّتردّنصكصّالمغازمّالّنجدّأمّاحتراـّلشكمياتّالكتابةّ
ّضمفّجمؿّاعتراضيةّ(ّ.

ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّمباشرة ّبصكرة ّالراكمّيعطيّالكممةّلمشخصياتّفتردّخطاباتيا ّأٌف ّنجد ّفإٌننا لذا
كّلكفّفيّإطارّيجعمياّتبقىّمجردّراكيةّفيّالحكايةّاإلطارّالتيّيديرىاّالراكمّالذمّيبقىّ

ّ.دكماّأصؿّىذهّالممفكظاتّ
كّربماّتككفّىذهّالتداخبلتّالصكتيةّفيّمستكلّالخطابّاإلسنادمّسبباّفيّتداخؿّّّّّ

ّ)ّأكّخمطّ(ّمستكياتّالسردّ،ّفأحياناّنجدّضميرّالمتكمـّكّأحياناّأخرلّضميرّالغائبّ.
ّحيثّ ّإلىّالخطاباتّالمحكية ّانتقاؿ ّيككف ّالخطاباتّالمباشرة ّمتىّانتيتّىذه ك

ّالراكمّمٌماّيؤدمّإلىّإثارةّالمتمقيّ.ّتتبيفّكّجياتّالنظرّمفّطرؼّ
 
 
 

                                                 
 .17ّأعماؿّندكةّالمتكمـّفيّالسردّالعربيّالقديـّ:ّبإشراؼّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّصّّ(1)
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 من الشفاهية إلى التدوين :  -3
ّقيدِّمتّ ّأخبارىا ّأٌف ّتؤكد ّكثيرة ّمعالـ "ّ ّإفريقية ّفتكح ّك" "ّ ّالشاـ ّفتكح "ّ ّفي تتبٌيف

ّالشفاىيّ ّالستيعابّّ)*(لممتمقيّعفّطريؽّاإللقاء ّدائما ّقابمة ّنصية ّبنية ّيعنيّأٌنيا ّمٌما .
ّتكقعّحدكثّالتغييرّفيّاألزمنةّالمتبلحقةّ.الجديدّ،ّكّبالتاليّي

الذمّييخضعّالقصصّكّالركاياتّالتيّّ)**(كّإٌفّىذاّالتحكيؿّقاـّبوّالراكمّالمبدعّ
ينقمياّلمتحكيؿّبطرؽّمتنكعةّترتبطّباألنساؽّالثقافيةّكّالحضاريةّ،ّأمّإٌنوّيحكِّرىاّبحسبّ

ّالمكاقؼّالتيّيستدعيياّالسردّ.
ىذهّاإلشكاليةّمجردّإثباتّشفاىيةّىذهّالنصكصّقبؿّّفميسّالقصدّمفّخبلؿّطرح

ّ أفّتيدٌكفّ)ّميماّكانتّمرحمةّالشفاىيةّإذّيمكفّأفّتككفّقدّأستمتّمفّمصادرّمٌدكنةّثـٌ
أعيدّإنتاجياّشفاىياّكدٌكنتّمرةّأخرلّ(ّ،ّفقطّ،ّإذّإٌفّالظاىرةّمتأصمةّفيّالذاتّاإلنسانيةّ

فالعربّليسكاّبدعاّبيفّالشعكبّحيثّ"ّإٌفّّبصفةّعامةّ،ّكّالذاتّالعربيةّبصفةّخاصةّ،
ّاألمكنةّّّّّّّّّّّ ّفيّكؿ ،ّ ّتجاىمو ّيستحيؿ ّإنسانيا ّنزكعا ّيمبي ّباعتباره ّإنسانية ّفطرة الحكيّنفسو

كّاألزمنةّكّفيّكؿّالمراحؿّالعمريةّلئلنسافّكّفيّكؿّالثقافاتّكّالحضاراتّ،ّكّعندّكؿّ
ةّكّغيرّالسماكيةّ،ّفضبلّعفّرغبةّدفينةّاألجناسّكّالشعكبّ،ّكّفيّكؿّالدياناتّالسماكي

عندّاإلنسافّفيّامتبلؾّالعالـّعفّطريؽّالحكيّكّإعادةّتشكيموّكماّّ–كاعيةّأكّالكاعيةّّ–
ّ.ّ(1)يحمـّبوّكّيصبكّإليوّ"ّ

                                                 
لذلؾّالّيمكفّأفّيككفّفيّىذهّالنصكصّضرباّّ–إٌفّاإللقاءّالشفاىيّمفّخصكصياتّالثقافةّالعربيةّخاصةّفيّأٌكلياّّ)*(

ألشعارّكّالحكاياتّكّاألخبارّتيركلّمنذّالجاىميةّ،ّكّبدأّالتدكيفّمعّظيكرّاإلسبلـّخكفاّمفّ،ّإذّكانتّاّ-مفّالمستحيؿّ
النحؿّفيّالقرآفّالكريـّ،ّكّتطكرّبعدّذلؾّليشمؿّكؿّجكانبّالثقافةّالعربيةّ.ّكّىذاّالّيعنيّبأٌفّالتدكيفّقدّتجاكزّكؿّماّ

ّىكّشفييّ،ّبؿّارتبطّبكؿّماّقدـّشفاىياّ.
نتّكتابةّ)ّبعدّأفّتمٌقؼّكّإٌفّبركزّاسـّ الكاقدمّمؤلفاّلممغازمّ)ّكّدرجةّثانيةّمفّالركاةّفيّالكقتّنفسوّ(ّ،ّيعنيّأٌنياّديكِّ

مؤلفياّاألخبارّمفّأفكاهّالركاةّ(ّ،ّثـّتـّتناقمياّشفاىياّ)ّأمّتداكلتوّاألفكاهّكّاختمطتّفيوّاألصكاتّ(ّفيّأكساطّالتمقيّ،ّ
األصؿّالمثقؼّ)ّالطبقةّالعالمةّ(ّىكّالذمّكفؿّلياّاالعتراؼّبأفّجعمياّضمفّالنصّكّرٌبماّانتماؤىاّالظاىرمّىذاّإلىّ

 فيّثقافتناّالعربيةّاإلسبلميةّ،ّفأعيدّإنتاجياّمفّجديدّضمفّبنيةّمغايرةّ.ّ
ّبحرفيةّالنصّالمركمّ.ّّ)**( ّفيّمقابؿّالراكمّالمبدعّىناؾّالراكمّالمتعالـّالحامؿّلمتراثّكّالذمّيمتـز

،ّدّطّ،ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّالقاىرةّ،2ّّجبّالنجارّ:ّمفّفنكفّاألدبّالشعبيّفيّالتراثّالعربيّ،ّجمحمدّّرّ(1)
 .148ّ،ّص2003ّّمصرّ،ّ
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كّلكفّالقصدّمفّإيرادّىذهّالقضيةّكّإثباتّىذهّالصفةّليذهّالنصكصّيعنيّأٌنياّ
ّالشفاىيّّباعتبارهّففّالعامةّكّيتسـّببنىّّّتدخؿّفيّنطاؽّالمكركثّالقصصيّالشعبي

ّىذهّ ّأٌف ّلك ّك ،ّ ّالبلمعقكؿ ّك ّالمعقكؿ ّأشكاؿ ّيتضمف ّك ّخاصة ّكظائؼ ّك ّدالالت ك
ّالنصكصّكصمتناّمدكنةّ.

ّيؤكدّمنابعّالقصّاألكلىّفيّالمغازمّىكّنمطيةّالشخصياتّ،ّّّّ كّإٌفّمفّبيفّما
ّإلىّجانبّالم ،ّ ّكانتّدرجاتيـ ّميما ّالركاة ّكذا ّمفّتكرارّك ّتحكيو ّما ّبكؿ ّالمستعممة غة

ّكّإٌفّبابّالمغةّبابّىاـّ لفظيّكّكصفيّ،ّكّحتىّبعضاّمفّمستكياتّالمغةّالعامية
ّجداّكّيقاؿّعنوّالكثيرّفيّىذهّالنصكصّإذّيستدعيّدراسةّخاصةّبوّ.ّ

ّىكّعالؽّفيّالذىفّمفّآياتّقرآنيةّكّأحاديثّنبكيةّكّأبياتّّّ كّكذلؾّيظيرّما
ّ ،ّ ّالتيّتمسّشعرية ّالفنية ّيتعمؽّبالمغة ّأمّما ّالجناسّ) ّك ّالسجع إلىّجانبّاإليقاعّك

ّحكاسّالمتمقيّ(ّ.ّ
تأثيرهّالمباشرّفيّفنياتّكّتقنياتّاإللقاءّّ–أمّالركايةّالشفكيةّّ–ثـّإفّليذاّاألمرّ

ّالشفاىيّ،ّكّتأثيرهّفيّتشكيؿّلغةّالمغازمّبصفةّخاصةّ.
لذاكرةّكّالتيّتحتضنياّنصكصّالمغازمّماّكّإٌفّكؿّىذهّاألنماطّالمختزنةّفيّا

ّىكّإلىّرصدّلمتأثيرّفيّالمتمقيّ)ّالمستمعّ/ّالقارئّ(ّ.
ّجميعّ ّعمى ّتنميطية ّطكابع ّتضاعيفيا ّبيف ّتحمؿ ّالنصكص ّىذه ّمثؿ ّإٌف أم
ّكالجمؿّ ّذاتّالعباراتّالجاىزة ،ّ ّالمغكية ّالصيغ "ّ ّك ،ّ ّالمكضكعية ّك ّالمغكية المستكيات

كميشيياتّ(ّالمحفكظةّأكّعناصرّشبييةّبالركاسـّإلىّحدّكبيرّ.ّأماّالثابتةّكّالركاسـّ)ّال
ّثيماتّ(ّ األخرلّفييّالصيغّالمكضكعيةّ،ّكّىيّتمؾّالتيّتتجمعّحكؿّمكضكعاتّأك)

ّكصؼّالمكاقؼّّّّّّّّّّّّّ ّك ّالكقائع ّسرد ّك ّاألفعاؿ ّبذكر ّتتعمؽ ّك ،ّ ّمكركثة ،ّ ّتقميدية ،ّ نمكذجية
.ّ(1)صياتّالمكررةّّإلخّ"ّكّاألدكاتّكّالنعكتّكّتنميطّالشخ

كّمفّمظاىرّالركايةّالشفاىيةّأيضاّالحديثّالشفاىيّالمعركؼّ،ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّ،ّ
ّكّ)ّحدثناّ/ّحدثني(ّ،ّكّ)بمغني(ّ.ّ

ّفيّ ّأحداث ّمف ّييركل ّمٌما ّالمؤلؼ ّتيبرئ ّاألنحاء ّمف ّبنحك ّالعبارات ّىذه ّإٌف ك
أٌنوّمحٌددّبأسماءّمعينةّكفؽّسمسمةّمفّّالمغازمّتينسبّإلىّراكّأكّمجمكعةّمفّالركاةّ،ّرغـ

                                                 
 .188المرجعّالسابؽّ،ّصّّ(1)
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ّالتيّ ّقاؿّالراكمّ( ّالتسميةّسالفةّالذكرّ) ّأكّحتىّيتركوّكفؽّىذه ،ّ األسانيدّأكّسندّفرد
ّتتكررّعمىّمدلّنصكصّالمغازمّ.

ّالكاحدةّّّّ ّداخؿّالغزكة ّسكاء (ّ ّأخبارّجديدة ّيعرضّاألحداثّبحكاية كّذلؾّعندما
ّإلىّأخرلّأم ّ(ّ،ّأكّعندّتفسيرّبعضّّأكّباالنتقاؿّمفّغزكة مفّبدايةّكؿّغزكةّجديدة

األحداثّالعجيبةّكّالغريبةّ،ّالتيّمفّشأنياّأفّتسيرّبالحكيّإلىّاألماـّ،ّأكّعندّالتأكيدّ
عمىّبعضّالمعمكماتّ،ّكذكرّتعدادّجيكشّالمسمميفّكّالكفارّ،ّأكّالمكتىّكّالشيداءّ،ّّّ

ّكّالشيرّكّالسنةّكّحتىّصباحاّأكّالجرحىّ،ّأكّحتىّتحديدّالزمفّبكؿّتفصيبلتوّ)ّ اليـك
ّأكّمساءّ...ّ(ّ.ّ

بالتاليّتأثيرهّعمىّالشخصياتّعمكماّّ ،ّك مشيد أمّعندّكصؼّحادثّمعيفّأك
ّ.ّ عمىّاألبطاؿّبصفةّخاصة ك

فتكحّ " "ّك فتكحّالشاـ التيّنجدىاّفيّكؿّمفّ"ّ–(ّ قاؿّالراكم بالتاليّفإٌفّ) ك
ّك إفريقية ّأك " ّبصفة ّاألخيرة ّ)فيّىذه ّتتناكبّمعّعبارة ّنجدىا ّإننا (ّ قاؿّالكاقدم برّإذ
ّك ّفيّفتكحّإفريقيةّك تقريبا ّالطكيمةّألسماءّالركاة ّالّيعنيّأفّالّكجكدّلؤلسانيد لكفّ ىذا

ّ.ّ تعكِّضّعباراتّأخرلّيتحددّفيياّىذاّالراكمّ–ماّتـّذكرهّ األغمبّىك
ّنجدهّفيّىذهّالحالةّيستندّإلىّركاةّمٌمفّعايشّك ك ّما ّاألحداثّحٌتىّككثيرا إٍفّ ا

ّ ّكّ–كانتّاألسماءّخيالية ّبعدـ ّالّنحسّأبدا ّأٌننا ّالتقديـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ رغـ ّالحقيقيّمفّطريقة جكدىا
ّ ك ّاألخبارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -فنيتيا ّبنقؿ ّالمعركفيف ّاألشخاص ّأسماء ّعالـ ّفي ّمكانا ّليا ّنجد ّال إذ
ّ. التكاريخ ك

حدثنيّ/ّ (ّ،ّ) قاؿّالراكم أسماءّالركاةّبعدّعباراتّ) سـّالراكمّأكإٌفّتحديدّا ك
،ّالتيّتدؿّكماّسبؽّالذكرّعمىّاألصؿّالشفاىيّلممغازمّإٌنماّلتأكيدّ ( بمغني ،ّ) ( حٌدثنا

ّ: مفّبيفّاألمثمةّنجد .ّك اإليياـّبكاقعيتيا صدؽّاألخبارّالكاردةّفيّالمغازمّك
-ّ(ّ ّالراكم " ّك قاؿ ّأم ( ّالمقكقسّإفّخالد ّابف ّليـ ّالتيّأرسميا ّبمبسّالخمع رّأصحابو

ّزيوّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّخالد ّكغير ّأحسنيا ّعكف ّبف ّكبشار ّقيس ّبف ّرفاعة ّكلبس ّدركعيـ ّفكؽ فمبسكىا
ّكّالمقدادّكّعمارّكّمالؾّبفّاألشترّ]...[ّ.
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اعمـّأفّاهللّإذاّّ)*(قاؿّحدثناّنصرّبفّعبدّاهللّعفّعامرّبفّىبارّقاؿّ:ّياّعـّ
أمراّىيأّأسبابوّ،ّكّذلؾّأٌنوّلماّأشرفناّعمىّأكؿّديارّمصرّنزلناّعمىّديرّيقاؿّلوّديرّّأراد

مرقصّككافّديراّعامراّبالرىبافّ،ّفمماّنزلناّعميوّأشرؼّعميناّأىموّكّقالكاّمفّأنتـّ؟ّقمناّ
ّإليناّ ّأرسؿ ّقد ّفإنو ّصاحبكـ ّلنصرة ّجئنا ّكقد ّالشاـ ّممؾ ّىرقؿ ّالممؾ ّأصحاب ّمف نحف

ّ.ّ(1)جؿّىؤالءّالعربّ.ّقاؿّففرحكاّبناّكدعكاّلناّ"ّيستنفرناّأل
"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّكّبمغّاألميرّعقبةّأفّعبدّاهللّبفّجعفرّكّأصحابوّساركاّإلىّالمسّّ-

ّمفّالمعمقةّفيّثمانيفّألؼّفارسّمفّأخبلطّالعربّكّمفّ فأمرّاألمراءّبالرحيؿّفارتحمكا
ّ ّقد ّقصرّالمسّك ّكّقصدكا ّبإفريقية ّبأفّالعربّقادمكفّعميوّالذيفّأسممكا سمعّصاحبو
ّ.ّ(2)فخرجّبسبعيفّألؼّفارسّلمتعرضّلعبدّاهللّبفّجعفر"ّ

"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّحدثنيّساعدّبفّناصرّقاؿّأخبرنيّعبدّاهللّبفّكثيرّكّكافّممفّحضرّّ-
ّأدبرّالمسممكفّجعؿّعقبةّييتؼّ ّمعّعقبةّبفّعامرّفمما ّقاؿّكنتّفيّذلؾّاليـك إفريقية

ّتراجعكاّرضيّاهللّعنيـّبقبائؿّالعربّ فمـّيجبوّأحدّفمماّىتؼّبحميرّقالكاّلبيؾّكّسعديؾّثـٌ
ّانتيتّإلىّاألخبيةّكّتجاكزّالمسممكفّأخبيةّالنصارلّكّردكىـّعمىّ ّبعدما ّاليزيمة فردكا

ّ.ّّ(3)أعقابيـّخاسريفّ"ّ
كّإٌفّبركزّعبارةّ)ّقاؿّالراكمّ(ّكتكرارىاّعمىّمدلّنصكصّالمغازمّقدّييقرأّبأنياّ

ٍستُّمَّتّمفّالمؤلؼّ)ّالكتابّ(ّ،ّكّتمَّتّركايتياّشفاىياّمرةّأخرلّكّبالتاليّيصبحّالنصّاّي
ّالتاريخّ ّمف ّكبيرا ّقدرا ّنجد ّإذ ّالشعبيّ، ّالخياؿ ّلو ّيتسع ّبما ّحذؼّ، ّأك ّزيادة ّكؿ محؿ
ّحيثّكظؼّالراكمّالقصّالعجائبيّ ،ّ )ّ ّالمنابع ّمختمفة ّبعناصره ّاألسطكرمّ) المتخيَّؿّك

إلسبلميةّكّالشخصياتّالتاريخيةّ،ّكعبدّاهللّبفّجعفرّالذمّجعموّقائدّالجيكشّحكؿّالفتكحّا
                                                 

نصرّبفّعبدّاهللّ(ّكّطرؼّثافّىكّناقؿّّ)إفّاعتمادّعبارةّ)ّياّعـّ(ّضربّمفّالتكاصؿّبيفّصاحبّالقكؿّكّىكّّ)*(
كاؿّ)ّنصرّبفّعبدّاهللّ(ّ،ّكّالّنعمـّإفّكافّ)ّعـّ(ّىذاّيمثؿّ)ّالراكمّ(ّالذمّيركمّىذهّاألخبارّمشافيةّ،ّكّماّىذيفّأق

(ّكّىك63ّّاإلسناديفّإاٌلّاسميفّذيكراّلتقريرّاألخبارّ،ّأـّإٌفّ)ّعـّ(ّىذاّىكّالراكمّدرجةّأكلىّفيّالجزءّاألكؿّمفّ)ّصّ
(ّ،ّكّىذاّباعتبارّأٌف60ّّابفّاسحؽّ(ّالذمّبدأّيتحدثّعفّىذاّالخبرّفيّ)ّالصفحةّّ)الجدّنعيـّبفّمرمرةّ(ّأكّىكّّ)

ىذاّالخبرّيتكاصؿّعبرّىذهّالصفحاتّالتيّذيكرتّفيياّىذهّاألسماءّ.ّكّالميـّمفّكؿّىذاّىكّعبلقةّاحتراـّكاضحةّمفّ
 طرؼّصغيرّالسفّتجاهّطرؼّأكبرّمنوّ.

 .63ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
ّ.137ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
ّ.149ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
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ّنسبتّإليوّ ّكما ّإلىّأفّتمتّالفتكحّ، ّتمتد ّكّجعؿّحياتو ّإلىّإفريقية ّالمكجية اإلسبلمية
الكثيرّمفّاألحداثّالتاريخيةّكّالمركياتّالشعرية...ّكّىيّليستّمنوّ،ّثـّإنوّكضعّعقبةّ

ّكشّمعّأنوّالّعبلقةّلوّبياّتاريخياّ.بفّعامرّأميرّىذهّالجي
فيبدكّأٌفّكؿّىذاّمفّاختبلؽّالراكمّ،ّأمّإٌنوّضٌمفّالمغازمّبعضّماّيتعمؽّبتاريخّ
ّالراكمّكّكظفياّ ّاألكلىّحيثّاستقاىا ّفانتقمتّمفّمصادرىا كّميثكلكجياّحضاراتّكثيرةّ،

ّيتعمؽّبسياؽّمكضكعوّ،ّفيّبنيةّجديدةّ،ّكّىذاّليسّاعتباطاّ،ّكّ لكفّاألمرّيتعمؽّبما
ّفنيةّ ّبطريقة ّضمفّاألحداثّاألساسية ّبثيا ّك ،ّ ّأسطكرية ّأكثرىا ّالعناصرّك باختيارّىذه

ّتضمفّارتباطّكحداتياّالمختمفةّكّتشابكياّ.
كّإٌفّىذاّاألمرّأمّبركزّالعناصرّاألسطكريةّالناتجّعفّشفاىيتياّماّىكّإاٌلّكسيمةّ

فيّكؿّىذاّإليياموّبكاقعيةّكؿّالعناصرّالتيًّّلماّيستمعّإليوّكّىكّيسعىّ)*(لجذبّالمتمقيّ
ّتبنيّىذهّالنصكصّلحدكثّالتكاصؿّبينيماّكّبالتاليّحدكثّالتبميغّ.

ّلممجيكؿّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالمبني ّمف ّقريبة ّعبارات ّالفتكح ّأخبار ّمف ّكثير ّفي ّتكررت ّقد ك
ّبمغ ّبيف ّفرؽ ّال ّأف ّحيث (ّ ّبمغني ،ّ ّبيـ ّأثؽ ّمٌمف ّحٌدثني /ّ ّحٌدثني :ّ ّقبيؿ نيّّّّّّّّّّّّّّّّمف

ّتتبيفّالمسافةّبيفّالراكمّكّالخبرّالذمّيركيوّحيثّأيغرؽّأكثرّفيّ ّكّىنا ،ّ كّحٌدثنيّ(
ّالتخييؿّ.ّ

ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالفتكحاتّاإلسبلمية ّمسار ّعف ّاإلخبار ّحدكد ّفي ّيبؽ ّلـ ّاألمر ّأٌف ّك خاصة
ّلكف ّك ّعنو ّأحداثّتخرج ّك ّتسربّكقائع ّنجد ّإذ ّ؛ ّاإلطار ّبيذا ّااللتزاـ ّتضمينياّّّّّك تـٌ

ّالتيّاستدعتّ ّالكقائع ّليذه ّالمساراتّالسردية ّتطكرتّفي ّحيثّإٌنيا ،ّ ّاألنحاء ّمف بنحك
ّعفّ ّلتندرجّحٌتىّأخبار ّتجاكزتو ّك ّنصكصّالمغازمّ، ّفيّتكسيع ّساىـ ّمٌما ،ّ حضكرىا
الكتبّالسماكيةّ،ّكّعفّنبكةّسيدناّمحمدّصمىّاهللّعميوّكّسمـّ،ّكّعفّالمعجزاتّالتيّتـٌّ

ّمحاكرةّاستح ّأك ّبمناظرة ّتفردت ّالتي ّالشخصيات ّبعض ّأقكاؿ ّتدعيـ ّأجؿ ّمف ضارىا
أصحابّالدياناتّاألخرلّفيّالببلدّالمرادّفتحياّ،ّكّىذاّإلثباتّشرعيةّىذهّالرسالةّ،ّبؿّّّ

ّكّشرعيةّالجيادّ.ّ

                                                 
ىناّنككفّأماـّقضيةّأخرلّىامةّكّىيّالتمييزّبيفّالثقافةّالعالمةّكّالثقافةّالشعبيةّ،ّرغـّأٌفّىذهّاألخيرةّىيّالتيّّ)*(

 كانتّمييمنةّ.ّ
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أمّإٌفّبيفّتضاعيؼّنصكصّالمغازمّتحكالتّكّتكليداتّكثيرةّ،ّمنياّحٌتىّأخبارّ
،ّمٌماّجعمياّتتداخؿّكتتعقدّيصعبّمفّخبللياّكضعّحدكدّفاصمةّبيفّكؿّّضاربةّفيّالقدـ

التيّاستحضرتّفيّىذهّالنصكصّسكاءّعفّكعيّمفّّ)*(ىذهّالتداخبلتّالنصيةّالمختمفةّ
ّكانسجامياّّّّّّّّّّّّّّّ ّبتنظيميا ّحتى ّنحس ّال ّبعضّاألحياف ّفي ّرٌبما ّك ،ّ ّكعي ّبدكف ّأك المبدع

ماّحٌتىّكّإفّكافّبينياّكّبيفّالحكايةّاإلطارّخيطّرفيعّجداّإاٌلّ)ّكّإٌنماّيتـّإقحامياّبنحكّ
ّأٌفّعدـّاإلنسجاـّيظيرّعندّقراءةّبعضّىذهّالنصكصّكّىيّقميمةّجداّ(ّ.

ّكتحيؿّ ّبيا ّمتعمقة ّيجعميا ّلنصكصّسابقة ّتبعا ّالنصكصّسرديا ّإنتاجّىذه ّإٌف ك
ّالتزام ّبيا ّكّتمتـز ّتحاكييا ّالّيعنيّأٌنيا ّ،ّكّلكفّىذا ّبؿّإٌنياّخرجتّعفّعمييا ،ّ ّنيائيا ا

مساراتياّ،ّكّلـّتحترمياّكّتجاكزتياّبشكؿّكبيرّمفّخبلؿّإعادةّإنتاجّجديدّتضمَّفّخرجاتّ
ّمسؤكليتوّّّّّّّّّّّّّّّ ّإلخبلء ّالراكم ّاعتمدىا ّمؤشرات ّبث ّبالضركرة ّاستدعى ّمٌما ،ّ ّاليقينية خيالية

ّ)ّكّلكّبشكؿّضمنيّ(ّمفّأحداثّالكاقعيةّيركيياّ.ّ
إٌنناّنجدّفيّفكاتحّالكثيرّمفّاألخبارّاستعماؿّبعضّالعباراتّالتيّمفّخبللياّكماّ

ّالعباراتّ ّىذه ّمفّخبلؿ ّإٌنو ّك ،ّ ّكاقعيتيا ّتكسر ّبالتالي ّك ّالراكمّمنيا ّكثكقية تتبٌيفّعدـ
ّلىييخميّمسؤكليتوّمفّبعضّىذهّاألخبارّالتيّيقدمياّ.ّ

ّإٌنوّبالرجكعّإلىّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفّر ـٌ يقيةّ"ّنجدّبأٌفّىناؾّقصديةّأصبلّث
كّبالتاليّفإٌفّإٍدراجّمثؿّىذهّّ–إلىّجانبّالكاقعيةّّ–لتضمينياّمثؿّىذهّاألخبارّالتخييميةّ

ّضمفّ ّىذا ّك ،ّ ّليـ ّالمركم ّتجاه ّالراكم ّيتبعيا ّالتي ّالمراكغة ّمف ّنكع ّىك العبارات
ّالتفصيبلتّالكثيرةّالتيّيقؼّعندىاّ.ّّّ

                                                 
"ّالنصّعبارةّعفّنسيجّمفّاالقتباساتّكّاإلحاالتّّّّّّّّّّّّّّّّكّىكّيعنيّأٌفّّ Intertextualitéالتداخؿّالنصيّ:ّأكّالتناصّ)*(

كّاألصداءّكّأعنيّمفّالمغاتّالثقافيةّالسابقةّعميوّكّالمعاصرةّلوّالتيّتخرقوّبكامموّ"ّ.ّينظرّ:ّركالفّبارتّ:ّدرسّ
ّ.63ّ،ّصّّ،ّدارّتكبقاؿّلمنشرّ،ّالمغربّ،ّدّت3ّالسيميكلكجياّ،ّترجمةّ:ّعبدّالسبلـّبفّعبدّالعاليّ،ّط

أمّإٌنوّتمظيرّلمجمكعةّمفّالنصكصّميماّكانتّصفتياّأكّمصدرىاّ)ّأدبيةّأكّغيرّأدبيةّ(ّفيّالنصّالجديدّ،ّفتأتيّ
فيّصكرةّ"ّفسيفاءّمفّنصكصّأخرلّأدمجتّفيوّبتقنياتّمختمفةّ،ّممتصّلياّفيجعمياّمفّعندياتوّكّبتصييرىاّمنسجمةّ

مطيطياّأكّتكثيفياّبقصدّمناقضةّخصائصياّكّداللتياّأكّبتعضيدىاّ"ّ.ّمفّفضاءّبنائوّكّمعّمقاصدهّ.ّمحكؿّلياّبت
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ،3ّّاستراتيجيةّالتناصّ،ّطّ-ينظرّ:ّمحمدّمفتاحّ:ّتحميؿّالخطابّالشعرمّ

ّ.9ّ،ّص1992ّالمغربّ،ّ
فّالنصّالحاضرّكّالنصّالغائبّ،ّفإنوّتسندّلوّكّحيثّإٌنوّتصبحّليذاّالمصدرّتحكالتّناتجةّعفّالتفاعؿّكّالتبلحـّبي
 كظائؼّجديدةّتساىـّبشكؿّمفّاألشكاؿّفيّإنتاجّداللةّالنصّالجديدّ.ّ
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ّحدثنيّأكّ :ّ ّإٌفّصيغة ـٌ ّأىؿّاألدبّّّّّّّّّّث ّاستعمميا ّىيّإالّصيغّسرد ّما حدثنا
ّالشفاىيّّّّّّّّّّّّّ ّالنقؿ ّعمى ّاالعتماد ّكاف ّحيف ّلميجرة ّاألكلى ّالقركف ّفي ّالحديث ّك ّالمغة ك

ّتشيرّإلىّاالستعماؿّّ)*(لتدكيفّ ّيتعمؽّبأكجوّالثقافةّالمتعددةّىذهّ.ّكّبالتاليّفإٌنيا كؿّما
انيدىـّ،ّكّيتعمؽّاألمرّىناّبركاةّحقيقييفّينقمكفّعفّغيرىـّماّالصريحّلمركاةّمفّخبلؿّأس

سمعكهّمفّركاياتّشفكيةّ،ّكانكاّيحفظكنياّأكّركاياتّشيكدّالعيافّعفّالفترةّالتيّعاشياّ
ّ.ّّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-الرسكؿّ

كماّإٌنياّ)ّأمّالصيغّالسابقةّ(ّتندرجّضمفّتمؾّالصيغّالسرديةّالمعركفةّفيّكثيرّ
ّا ّلصيغةّّّّّّّّّّّّّّّمف )ّ ّشيرزاد (ّ ّاستعماؿ ّخبلؿ ّمف ّليمة ّك ّكألؼّليمة ّالعربية ّالسردية لمؤلفات

ّ)ّبمغنيّ(ّالتيّكانتّتستيؿّبياّحكاياتياّلشيريارّ.
كّنجدهّأيضاّفيّففّالمقاماتّ،ّكمقاماتّبديعّالزمافّاليمذانيّ،ّحيفّيفتتحّكبلموّ

ّف ّ(ّمفّخبلؿّراكّمعركؼّيطالعنا ّحدثنا ّحيثّبصيغةّ) يّبدايةّكؿّمقامةّبقصةّجديدة
ّنجدهّيستعمؿّعبارةّ)ّحٌدثناّعيسىّبفّىشاـّ(ّ.

ّمثمماّ ّتقٌنع ّقد ّالراكمّالمجيكؿ /ّ ّالمؤلؼّالمجيكؿ ّيككفّىذا ّأف ّبالتاليّيمكف ك
ّمباشرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّمعمنة ّراكية ّجعميا ّمعركفة ّتاريخية ّبشخصيات ّاليمذاني ّك ّشيرزاد تقٌنعت

ّريدّحكيوّ.كّصريحةّلماّي
ّيعتمدىاّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالتي ّالبليقينية ّتعكس ّأخرل ّمؤشرات ّالمغازم ّنصكص ّفي ّتظير ك

ّالراكمّ،ّمٌماّسمحّبطغيافّاإلرتجاليةّفيّتقديـّاألخبارّكّالكقائعّ.ّ
أٌفّّ–بطريقةّغيرّمباشرةّّ–ففيّنيايةّكّحٌتىّبدايةّالكثيرّمفّاألخبارّيعمفّالراكمّ

كمّ(ّ)ّكّىذاّطبعاّماّقدموّيحتمؿّالظنيةّ ،ّكّذلؾّمفّخبلؿّعباراتّ)ّكّاهللّأعمـّ(ّ:ّ)ّري
 إلىّجانبّصيغّ:ّحٌدثناّ،ّحٌدثنيّ،ّبمغنيّ.(ّالتيّتتعمؽّبصيغةّالمبنيّلممجيكؿّ.ّّ

                                                 
ّكّقدّكيضعتّالشركطّّ)*( ّلمحديثّالنبكمّالشريؼّ، ّأكؿّاألمرّبجمعّالعمماءّفيّاألمصارّاإلسبلمية ّكافّاالىتماـ لقد

ّنشأ ّثـٌ ،ّ ّكّتكثيقوّكّتصحيحو ّ،ّّّّّّّّّّّّّّالدقيقةّإلسناده ّالرسكؿّصمىّاهللّعميوّكّسمـ ّبالكتابةّعفّحياة ّييتـ منيجّأكّاتجاه
ّالنبكيةّ ّيعرؼّبالسيرة ّبالسيرّّ–كّجيادهّضمفّما )ّ ّالميتمكفّبالتراثّالعربيّفيّمرحمةّأخرلّ)ّمتأخرة التيّاستتبعيا

طبعاّالّيمغيّكجكدّأسبابّأخرلّالىتماـّالعربّالتيّكانتّالمحاكالتّاألكلىّلمتأريخّفيّالتراثّالعربيّ،ّكّىذاّّ–الشعبيةّ
،ّدارّأصالةّلمطبعّكّالنشرّكّالتكزيعّ،1ّّ،ّط2ّبتاريخيـّكّبالتأليؼّإجماالّ.ّينظرّ:ّأحمدّأميفّ:ّضحىّاإلسبلـّ،ّج

 .309ّّّ–275ّ،ّصّ:2010ّّ
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ففيّنيايةّالجزءّاألكؿّمفّفتكحّالشاـّيأتيّذكرّىذهّالعبارةّ،ّكّالّنعرؼّإفّىيّ
ّأكّال ّفتحّعزازّ( ّالفتحّ) ّلمفّتتعمؽّبكؿّىذا ّأبكّعبيدة ّالتاليةّالتيّتتعمؽّباستشارة عبارة

ّ)ّمرجّالقبائؿّ حكلوّمفّالمسمميفّحكؿّإمارتوّلمجيشّالمتكجوّلمفتحّالتاليّالمتعمؽّبغزكة
داخؿّالدركبّ(ّبعدّأفّأرسؿّإليوّعمرّبفّالخطابّبكتابّيحددّلوّفيوّكجيتوّ:ّ"ّقاؿّأبكّ

عؿّأمرّالدخكؿّإلىّالدركبّاليّ،ّكّقاؿّعبيدةّ:ّمعاشرّالمسمميفّافّأميرّالمؤمنيفّقدّج
ّتشيركفّعميّأفّأفعؿّرحمكـّّّ ّالغائبّكّأناّالّأفعؿّشيئاّإالّبرأيكـّفما أنتّالشاىدّكّأنا

ّ.ّّ(1)اهللّ؟ّفمـّيجبوّأحدّ،ّكّأعادّالقكؿّثانياّفمـّيجبوّأحدّ،ّكّاهللّأعمـّ"ّ
أمّشيءّخمقوّكّفيّذكرّفتحّعزازّسيًئؿّالفضؿّبفّالعباسّمفّطرؼّالقسّ)ّعفّ

ّمستعمبلّ ّكثيرة ّبفّالعباسّبأقاكيؿ ّأجابو ّقد ّك ّاألرضّ( اهللّتعالىّقبؿّخمؽّالسمكاتّك
صيغاّمبنيةّلممجيكؿّكّبالتاليّتحتمؿّالظنيةّكّىيّ)ّييقاؿّ(ّكّ)ّقيؿّ(ّ:ّ"ّفمماّسمعّالقسّ
ؿّذلؾّمفّكبلـّالفضؿّبفّالعباسّ.ّقاؿّ:ّأشيدّأفّالّإلوّإالّاهللّكّأشيدّأفّمحمداّرسّك

اهللّ،ّىذاّىكّالعمـّالذمّاستأثرّبوّأنبياءّاهللّتعالىّ.ّفمماّنظرّأىؿّعزازّإلىّقسيـّكّقدّ
ّ.ّ(2)أسمـّأسممكاّعفّآخرىـّإالّقميبلّمنيـّكّاهللّأعمـّ"ّ

ّقاؿّ (ّ "ّ :ّ ّلممجيكؿ ّالمبني ّالفعؿ ّصيغة ّاستعماؿ ّنجد ّالزاب ّغزكة ّذكر ّفي ك
ّمكسىّبفّحن ّركمّعف ّاهللّتعالىّ( ّاليكـّالكاقدمّرحمو ّكنتّذلؾ ّقاؿ ّأنو ّالغساني ظمة

ّفارسّّّّّّّّّّّّّّ ّألؼ ّأربعمائة ّىـ ّك ّرسكلو ّك ّاهلل ّأعداء ّجيش ّعمى ّالمسممكف ّنزؿ ّلما حاضرا
ّ.ّّ(3)كّثبلثكفّألؼّبطؿّمفّاألبطاؿّالشدادّكّعشرةّآالؼّطبؿّ"ّ

ّتتبدلّبيفّالحيفّكّاآلخرّعباراتّأخرلّتؤكدّ ّالصيغ ّإلىّجانبّكؿّىذه ّإٌنو ك
لصفةّالشفاىيةّلنصكصّالمغازمّكّبالتاليّتتبيفّبنيةّأقكاؿّالراكمّكّأسانيدهّ،ّكّذلؾّأكثرّا

ّمفّمثؿّ:ّ
"ّ)ّقاؿّحدثناّ(ّسيؿّبفّعبدّاهللّعفّأكيسّبفّالخطابّأفّالذمّقدـّمعّاألميرّمفّّ-

المسمميفّمفّأىؿّالحجازّكّاليمفّكّحضرمكتّكّساحؿّعمافّكّالطائؼّكّماّحكؿّمكةّ
ّكثبلثي ّاالؼّّكافّسبعة ّالعاصّتسعة ّبف ّكافّمعّعمرك ّك فّألؼّفارسّمفّالشجعافّ،

                                                 
 .312ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .280ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .155ّ،ّص1ّّفتكحّإفريقيةّ،ّجالكاقدمّ:ّّ(3)
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ّخمسمائةّّّّّّّّّّّّ ّك ّفارس ّألؼ ّالعراؽ ّمف ّ)رض( ّالكليد ّبف ّخالد ّبيـ ّقدـ ّالذيف ّك فارس
فارسّّفكافّجممةّذلؾّسبعةّكّأربعيفّألؼّكّخمسمائةّغيرّماّجيزّعمرّبفّالخطابّفيّ

ّ.ّ(1)ءّاهللّتعالىّ"ّخبلفتوّ،ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّإفّشا
ّفيّخيامياّكّعسكرىاّإذّكقعّّ- "ّقاؿّفسارّأبكّعبيدةّفيّمكاكبوّكماّذكرناّ،ّفبينماّالرـك

ّالعربّ،ّفركزكاّخيكليـّكصفكاّصفكفيـّ"ّ ّ.ّ(2)فييـّالصائحّبقدـك
ّبفّّّّ- ّسيؿ ّعف ّغانـ ّبف ّنكفؿ ّعف ّصاعد ّبف ّجرير ّبف ّأكس ّبف ّعامر ّحدثنا ّقاؿ "

الجيشّالذمّكجوّعمرّبفّالخطابّمعّرفاعةّكّبشارّكّكافّمفّمسركؽّ.ّقاؿّلماّقدـّ
ّ.ّ(3)أمرىـّماّذكرناهّ"ّ

"ّقاؿّكّعدناّإلىّسياؽّالحديثّ،ّفمماّأشرؼّابفّالمقكقسّعمييـّرأكىـّكّقدّلبسكاّخمعّّ-
ّ.ّ(4)الممؾّكّعمقكاّالصمبافّكّشٌدكاّالزنانيرّكّرفعكاّصميباّمفّفضةّقدّأخرجوّليـّالقسّ"ّ

لراكمّ(ّكّجمعكاّالماؿّكّمضكاّبوّإلىّخالدّكّبنىّفيياّالمساجدّكّأخذّكنيستيـّ")ّقاؿّاّ-
العظمىّفجعمياّجامعاّكّترؾّليـّأربعّكنائسّ،ّكّكتبّإلىّعمركّبفّالعاصّيعمموّبفتحّ
اسكندريةّ]ىكذا[ّففرحّكّركبّكّترؾّمكضعوّأباذرّالغفارمّكّذىبّإلىّاالسكندريةّكّبنىّ

ّ.ّ(5)معركؼّبجامعّعمركّإلىّيكمناّىذاّ"ّّفيياّجامعاّفيّالربضّكّىك
ّالمدينةّّّّّّّّّّّّ- ّدخمكا ّانيزمكا ّحيف ّفإنيـ ّاهلل ّأعداء ّعمى ّلمكبلـ ّلنرجع ّك )ّ ّالراكم ّقاؿ (ّ "

ّ.ّ(6)كّكلىّالممؾّىارباّإلىّقصرهّكّىكّحزيفّالقمبّمماّكقعّلوّ"ّ
إنيـّلماّلـّيجدكاّ"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّكّلنرجعّإلىّحديثّعبدّاهللّبفّجعفرّكّأصحابوّفّ-

ّ.ّ(7)مسمكاّيدخمكفّمنوّالمدينةّرجعكاّإلىّفساطيطيـّكّىـّيتذاكركفّفيّأمرّذلؾّ"ّ
فيذهّالنماذجّتتضمفّعباراتّتدؿّعمىّبقاياّآثارّالركايةّالشفاىيةّليذهّالمغازمّ،ّّ
كّبالتاليّيمكفّأفّيككفّىذاّالمؤلؼّ)ّالمجيكؿّ(ّقدّدٌكفّكؿّماّكافّيسمعوّ،ّكّاألرجحّ

                                                 
ّ.40،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ(1)
ّ.297ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
ّ.66ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(3)
ّالمصدرّنفسوّ،ّالصفحةّنفسياّ.ّ(4)

ّ.96ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(5)
ّ.12ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(6)
ّ.58ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(7)
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–ّّ ّالنماذج ّإلىّىذه ّعمىّسماعّّ–بالنظر ّأىمو ّمجمسّدرج ّالحكيّضمف ّىذا ّيككف أف
ّمنياّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّجزء ّأك ّغزكة ّعف ّيتحدث ّمرة ّكؿ ّفي ّبحيث ،ّ ّمنظمة ّبطريقة ّراكيو حكايات

ّكّيستكممياّكّىكذاّبحسبّماّكافّمفّاتفاؽّكّنظاـّبيفّطرفيّالمركلّ.
ميماّكانتّأسبابّىذاّالقطعّكإيرادّّ-دئّبوّأكّىيّتدؿّعمىّقطعّالكبلـّالذمّبّي

ّ،ّأكّكصؼّالمكافّ،ّأكّنقؿّ ّتتعمؽّبشخصيةّمفّالشخصياتّالتيّييركلّعنيا حكايةّما
ثـّالرجكعّإليوّبعدّاستكمالوّ،ّكّأظفّاألمرّالّيصحّإالّإذاّكانتّىناؾّركايةّّ–حكار،ّ...ّ

ّكاقعيّ(ّ.ّّكاقعيةّيتكاصؿّخبللياّطرفيفّكاقعييفّ)ّراكمّكاقعيّكّمتمقي
كّتتمثؿّبعضّىذهّالعباراتّالتيّتتكررّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ:ّ)ّكسنذكرّذلؾّإذاّ
كصمناّإليوّإفّشاءّاهللّ(ّ،ّ)ّكماّذكرناّ(ّ،ّ)ّإلىّيكمناّىذاّ(ّ،ّ)ّكّلنرجعّإلىّالحديثّ(ّ،ّ

ّ)ّكّلنرجعّلمكبلـّ(.ّ
ّك "ّ ّالشاـ ّفتكح "ّ ّالفتكح ّجزأم ّفكاتح ّفي ّنجدىا ّأخرل ّصيغ ّىناؾ ّفتكحّّّّّّّّّّّك "

ّإلىّأخرلّ،ّّّّّّّّّّّّّّ ّبالحديثّمفّغزكة ّاالنتقاؿ ّكّحٌتىّعند ،ّ ّفيّخكاتميا ّأيضا ّك ،ّ "ّ إفريقية
كّلكفّفيّىذهّالحالةّالثانيةّلـّتردّبصفةّمكررةّكّلكفّتبقىّظاىرةّفيّمعظمياّ،ّففيّ"ّ

ّفتكحّإفريقيةّ"ّالجزءّاألكؿّنجدّالكتابّيبدأّبالعبارةّالتاليةّ:ّّ
ّ ّالحمدّهللّ" ّمحمدّكّسمـ ّكّمكالنا ّاهللّالرحمفّالرحيـّكصمىّاهللّعمىّسيدنا بسـ

ّالبناتّّّّّّّّّّّ ّك ّالزكج ّعف ّالمبرأ ّالمعيف ّك ّالكزير ّالمقدسّعف .ّ ّالقريف ّك ّالنظير ّعف المنزه
كّالبنيفّ.ّالذمّخمؽّسبعّسمكاتّكّسبعّأرضيفّ.ّكّخمؽّاإلنسافّمفّطيفّ.ّكّجعموّمفّ

درةّربّالعالميفّ.ّفتبارؾّاهللّأحسفّالخالقيفّ.ّكّأشيدّأفّالّإلوّإالّاهللّماءّمييفّ.ّّتمؾّق
كحدهّالّشريؾّلوّالذمّىداناّإلىّاإلسبلـّكّالديفّ.ّكّأشيدّأفّسيدناّمحمداّعبدهّكّرسكلوّ
أرسموّإلىّالخمؽّأجمعيفّ.ّصمىّاهللّعميوّكسمـّعمىّممرّاألياـّكّدكاـّالسنيفّ.ّكّاستغفرّ

ّ.ّ(1)"ّّاهللّربّالعالميف
ّالزابّّّّّّّّّّّّّّ ّإلى ّالميدية ّمف ّفتكحاتيـ ّىذه ّك "ّ :ّ ّيقكؿ ّنجده ّالجزء ّىذا ّنياية ّفي ك

ّ.ّ(2)كّالصبلةّكّالسبلـّعمىّخاتـّالنبيئيفّكّالحمدّاهللّربّالعالميفّ"ّ

                                                 
ّ.3ّ،ّص1ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
ّ.159ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
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ّبالعبارةّ ّيستيؿّكبلمو ّنجده ّالثانيّمفّفتكحّإفريقية ّالجزء ّأخرلّفيّبداية ّمٌرة ثـٌ
ّالتاليةّ:ّ

ّبّ- ّكّمكالناّمحمدّكّسمـّعميوّأتككؿّّّّّ" سـّاهللّالرحمفّالرحيـّ.ّكّصمىّاهللّعمىّسيدنا
ّ.ّ(1)كّبوّأستعيفّكّصمىّاهللّعمىّسيدناّمحمدّكّعمىّءالوّ]ىكذا[ّكّأصحابوّأجمعيفّ"ّ

ًليختـّىذاّالجزءّبعبارةّ:ّ"ّكّصمىّاهللّعمىّسيدناّمحمدّالنبيّالكريـّكّعمىّءالوّ
ّ.ّ(2)معيفّكّالحمدّهللّربّالعالميفّ"ّ]ىكذا[ّكّأصحابوّأج

كماّنجدّبعضّىذهّالعباراتّخاصةّمنياّ)ّالحمدلةّ(ّفيّنياياتّبعضّالمغازمّ،ّ
ّ(ّكّغيرىاّ.91ّ(ّ،ّكّذكرّغزكةّشقبّالنارّ)ّصفحة30ّّكذكرّغزكةّالميديةّ)ّصفحةّ

ّاألسمكبّاإلطنابيّ ّمف ّالمفرغة ّالخاصة ّالثقافة ّفي ّنجدىا ّالعباراتّال ّىذه فمثؿ
الذمّيميؿّإلىّمثؿّىذهّاألساليبّالصيغيةّ،ّإذّىكّمتعمؽّبتنظيـّيبنيوّالراكمّبماّينسجـّ

ّمعّأدائوّالشفاىيّ.
فتمؾّالعباراتّالتيّنجدىاّفيّنياياتّبعضّالمغازمّكّليسّكمياّيمكفّأفّتككفّ
دليبلّعمىّتقسيموّلحكيياّكفؽّزمفّماّىكّمؤطرهّ،ّكّإاٌلّفكيؼّينطؽّبالحمدلةّفيّذكرّ

ّالمغازمّكّالّيظيرّلياّأثرّفيّبقيتياّ.بعضّ
ّكّكثيرّمفّىذاّنجدهّفيّفتكحّالشاـّ،ّففيّمستيؿّكؿّجزءّنجدّالعباراتّ:ّ

"ّالحمدّهللّربّالعالميفّ،ّكّالصبلةّكّالسبلـّعمىّسيدناّمحمدّ،ّكّعمىّآلوّّّّ -
ّ "ّ ّأجمعيف ّّ(3)كّصحبو ّالكريمة ّاآلية ّبعد ّالعبارة ّىذه ّتذكر ّبعبلّ–ك ّتحدد ماتّالتيّلـ
 )ّإناّفتحناّلؾّفتحاّمبيفّ(ّ،ّفتميياّالبسممةّ.ّ–تنصيصّكّالّبشكؿّ

ّ(ّكّلكفّالبدايةّبالبسممةّ.5ّّكّيكررّذكرىاّفيّفاتحةّالجزءّالثانيّ)ّالصفحةّ
كّفيّنياياتّكّبداياتّبعضّالفتكحّ،ّكنيايةّذكرّفتحّصكرّكعكاّ،ّكّطرابمسّالشاـّّّّّّّ-

ّ.ّ(4)الشاـّكموّلممسمميفّببركةّسيدّالمرسميفّ)ص(ّ"ّّكّقيساريةّحيثّنجدّ:ّ"ّكّممؾّاهلل

                                                 
ّ.2ّّّ،ّص2ّّ،ّجّالسابؽالمصدرّّ(1)

 .148ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
 .5ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(3)
 .36ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
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-

ا

كّفيّنيايةّذكرّفتحّقرقيسياّنجدّ:ّ"ّكّالحمدّهللّكحدهّكّالصبلةّكّالسبلـّعمىّمفّالّ
ّ.ّ(1)نبيّبعدهّ"ّ

ّكّاهللّتعالىّىكّالمكفؽّلمصكابّكّإليوّالمرجعّّّّّّّ- كّفيّنيايةّذكرّفتحّأرمينيةّنجدّ:ّ"
ّ.ّ(2)كّالمآبّ"ّ
عفّذكرّبداياتّبعضّالفتكحّفنجدّاألمثمةّالتاليةّ:ّ"ّففيّذكرّفتكحّمصرّنجدهّّأٌما

ّ.ّ(3)يبدأّبػّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـّكّىكّحسبيّ"ّ
(ّسطراّكأني11ّثـّيكضحّمسارّالفتكحّاإلسبلميةّممخصةّفيّفقرةّمفّاحدلّعشرّ)

ّفتحتّمفّببلدّقبؿّالحديثّعف فتحّجديدّكيتعمؽّىناّّبوّيذكرّالمستمعيفّ)ّالقراءّ(ّبما
ّبفتكحّمصرّ.

كّفيّبدايةّذكرّفتكحّالبينساّنجدّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـّ،ّالحمدّهللّكّالصبلةّ
ّ.ّ(4)ّكّالسبلـّعمىّرسكؿّاهللّ)ص(ّ"

كّإٌفّمثؿّىذهّالمقدماتّكّالنياياتّيمكفّأفّتبيحّلناّاعتبارّىذهّالنصكصّمثؿّ
ردمّكّينتييّبوّتجاهّالمركلّلوّ،ّكّحيثّأٌفّلمرسالةّالرسالةّ،ّحيثّيبدأّالمرسؿّالفعؿّالس

ّتتراكبّضمنوّحكراتّكّرؤلّّّ ىدؼّيتـّتكصيموّ،ّكّحيثّأٌفّلمرسالةّأيضاّإطارّ
ّكّأفكارّ.ّّ

 : المغازي مسألة المؤلف في  -4
ّالشاـّّّّّّّّّّّّّّّّ ّفي ّاإلسبلمية ّالفتكحات ّبتاريخ ّتتعمؽ ّالتي ّىي ّك ّالمغازم ّنصكص إٌف

ّفريقيةّيعطيياّالطبيعةّاإلحاليةّالتيّتكشؼّعفّكسيمةّتحقيقياّمتمثمةّفيّاإلسنادّ.كّإ
كّإٌفّىذهّالطبيعةّكّىذهّالمضاميفّتستدعيّالبعدّعفّكؿّإغرابّ،ّكّاالتصاؿّ

ّبكؿّماّىكّكاقعّ.
ّكّىناّيطرحّالسؤاؿّعفّىكيةّمؤلؼّالمغازمّ،ّىؿّىكّالكاقدمّفعبلّ؟ّ

ّ

                                                 
 .116،ّصّّّالسابؽالمصدرّّّ(1)
 .182ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .36ّسوّ،ّصّالمصدرّنفّ(3)
 .218ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(4)

منھجیاا
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ّ)**(لمؤلػػؼّآخرّ)*(المؤلؼّبؿّيمػكػفّأفّنعتبرهّككيبلّإٌفّالكاقدمّليػػسّصاحبّىذاّ
ّاالسـّالذمّيحضرّمباشرةّعمىّغبلؼّالكتابّّّّّّّّّّّّ يقؼّفيّالظؿّخمؼّركايتوّ،ّكّتقٌنعّبيذا

ّكّبٍيفّتضاعيفوّ،ّمٌماّيبٌيفّنسبةّىذاّالكتابّإليوّمباشرةّ.
ّاألمرّلـّيستطعّأفّييخفيّعناّكجكدّأصكاتّأخرلّخبل ؿّالسردّتركمّكّإٌفّىذا

ّالمغازمّ.
ّ:ّّ)***(كّيظيرّذلؾّحٌتىّمفّخبلؿّالعباراتّاالستيبلليةّ

ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ/ّ)ّقاؿّاإلماـّالكاقدمّرحموّاهللّ(ّ.
                                                 

إٌفّصكتّالكاقدمّصكتّمييمفّفيّالمغازمّ،ّلكٌفّكجكدهّالدائـّىذاّلـّيمغّنيائياّكجكدّأشخاصّآخريفّ)ّأصكاتّّ)*(
ّمحمدّأخرلّ(ّتركمّالمغازمّكّتضطمعّبعمميةّالسردّمباشرةّ،ّمثؿّ:ّ)ّمحمدّبفّإسحاؽّ(ّفيّفتكحّمصرّ،ّ)ّأبكعبدّاهلل

(ّ،ّ)ّقيسّبف157ّّ،ّص2ّّبفّالمحدِّثّالمصرمّ(ّفيّفتكحّالبينساّ،ّ)ّالربيعّأبكّسميمافّبفّعامرّ(ّ)ّفتكحّالشاـّ،ّج
ّالحٌرانيّ(ّ)ّفتكحّالشاـّ،ّص235ّّ،ّص2ّّالحربّ(ّ)ّفتكحّالشاـّ،ّج (ّ،ّ)ّعطيةّبف16ّّّّ(ّ،ّ)ّسبيعّبفّضمرة
مكفّأفّنجدّالشخصياتّالمعنيةّباألفعاؿّتركمّاألقكاؿّكّماّحدثّفيّ(ّ،ّكماّي83ّ،ّص1ّّعامرّ(ّ)ّفتكحّالشاـّ،ّج

ىذهّالفتكحّ،ّكّأظفّىذاّاألمرّعادمّالّيتعمؽّبماّبيدئّبوّالحديثّعفّاألصكاتّالمساىمةّفيّعمميةّالسردّإلىّجانبّ
المعركضّعمىّّالكاقدمّ،ّألٌفّالحديثّعفّأصكاتّالشخصياتّيعتبرّمفّالتقنياتّالسرديةّالمعركفةّبمصطمحّالخطاب

ّأساسّأٌنوّينتقؿّإلىّمستكلّحكارّالشخصياتّ.
كّرٌبماّالّنجدّمكاناّألصكاتّأخرلّغيرّصكتّ)ّالكاقدمّ(ّكّصكتّ)ّالراكمّ(ّفيّفتكحّإفريقيةّ،ّفالنماذجّكثيرةّجداّّّّّّّّّّّّّ

ّكّمتداخمةّفيماّيتعمؽّبالركاةّفيّفتكحّالشاـّ.
ّسيطرة ّالّيمغيّأبدا ّىذا ّفإٌف الكاقدمّعمىّعمميةّالسردّإذّيمكفّأفّيظيرّفيّالصفحةّالكاحدةّثبلثّمراتّّّّّّّّّّّّّكّرغـّىذا

أكّأربعّكحدّأقصىّبيفّفقراتّقصيرةّ،ّكّيمكفّأفّيظيرّإٌماّمباشرةّمفّخبلؿّعبارةّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّراكياّدرجةّثانيةّّّّّّّّّّّّّّّّ
ذكرّراكياّبعدّالراكمّدرجةّأخيرةّالذمّيظيرّأيضاّفيّعبارةّ)ّقاؿّكّييذكرّماّركلّمفّأخبارّككأنياّتعكدّلوّمباشرةّ.ّأكّي

 الكاقدمّ(ّ.ّكّلكفّبعدّاسموّتتحددّسمسمةّمفّاألسانيدّالتيّاعتمدىاّكصكالّإلىّالراكمّدرجةّأكلىّ.ّّ
سبلميةّ(ّ،ّيمكفّأفّنعتبرهّمؤلفاّآخرّحٌمؿّنفسوّميمةّجمعّىذهّاألجزاءّمفّالتاريخّالعربيّاإلسبلميّ)ّالفتكحّاإلّ)**(

ّبيفّأجزائياّإلىّدرجةّيمكفّافّنعتبرىاّ)ّتاريخّشعبيّ(ّإفّصٌحتّالتسميةّ.ّ ـى بكؿّماّتحمموّمفّكاقعّكّمفّخياؿّ،ّكّلىحى
مثمماّفعمياّالشاعرّاليكنانيّىكميركسّ؛ّحيفّجمعّبيفّالتراثّالتاريخيّكّالتراثّاألسطكرمّكّالتراثّالخرافيّكّالتراثّ

ّخرجّعمبلّأدبياّعالمياّىكّممحمةّاإللياذةّ.الشعرمّ...ّلميكنافّكّأ
ًلماّسمعوّمفّأخبارّعفّّ–أكّىكّفعبلّناقؿّّ–كّىناّيمكفّأفّنستشؼّفيّالكقتّنفسوّصكرةّمؤلؼّيزعـّأنوّمجردّناقؿّ

ّراكّأكّمجمكعةّركاةّ،ّكّرٌصعّبأسمائيـّبداياتّىذهّالمغازمّترصيعاّ.
ّبالنزاىةّكّالصدؽّلينقؿّاألحد ّأٌنوّممـز ّكقعّفعبلّ)ّكاألمرّيتعمؽّبالراكمّمفّأمّدرجةّّكّرغـ اثّكّالكقائعّكّيسردّما

كانتّ(ّفيذاّالّيمنعّأٌفّفيّالمغازمّماّىكّيقيفّكّيرقىّإلىّمستكلّالكثكقيةّ،ّكماّإٌفّفيياّمفّعكالـّعجائبيةّكّأحداثّ
 الّمنطقيةّماّيغرقوّفيّالتخييميةّأكثرّمفّالكقائعيةّ.ّ

يذهّالطريقةّبيفّقكسيف،ّكفيماّيتعمؽّبالعباراتّ)ّحٌدثنيّ(ّ/ّ)ّحدَّثناّ(ّ/ّ)ّبمغنيّ(ّفإٌنياّتردّبخطّتردّىذهّالعباراتّبّ)***(
ّ(ّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ،ّأٌماّفيّفتكحّإفريقيةّفتظيرّبخطّعادمّيساكمّخطّالمتفّ.En grasّّكاضحّ)ّ
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ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّ.
ّ)ّقاؿّالمؤلؼّرحموّاهللّ(ّ.
ّ)ّحٌدّثناّ(ّ/ّ)ّحٌدّثني(.

ّ)ّبمغنيّ(ّ.
ماّيمكفّأفّنعتبرهّ)ّمؤلؼّفكؿّىذهّالعباراتّترتبطّمعّضميرّيعكدّإلىّشخصّ

ّكافّجمعوّكصٌنفوّالكاقدمّيحيمناّ ّما ّأٌنوّحيفّينقؿّإلينا ّ،ّرغـ مجيكؿّ/ّراكمّمجيكؿّ(
ّليذهّاألخبارّ.ّ)*(دائماّليذاّاألخيرّالذمّيعتبرهّالراكمّالمؤسسّ

ّ ّلمنصّالذمّتمقاه ّيدؿّعمىّكفائو ّّ–مٌما ّمفّاألنحاء ّالراكمّ/ّّ–ّ)**(بنحك عف
ّالمؤلؼّ.

اّىذاّتأكيداّلماّكافّقدّنٌبوّإليوّجيرارّجنيتّحيفّقاؿّ:ّ"ّىناؾّمفّيركمّ،ّكّرٌبم
ّ.ّ(1)ىكّالساردّ،ّكّفيماّكراءّالساردّ،ّىناؾّمفّيكتبّ،ّىكّالمؤلؼّليسّغير"ّ

                                                 
)*(ّّ ،ّ ّالمغازم ّىذه ّلركاية ّعميو ّالمعتمد ّاألساس ّأٌنو ّىنا ّبالمؤسس ّالمبعثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأقصد ّك ّالمبتدأ "ّ ّكتاب ّيعتبر مثمما

كّالمغازمّ"ّالبفّإسحاؽّالنصّالمؤسسّلمسيرةّالنبكيةّفيّصكرتياّاألكلىّ،ّإذّإٌنوّالمصدرّاألساسيّالمعتمدّمفّطرؼّ
مافّبفّعفافّ،ّشرحبيؿّمفّجاؤكاّبعدهّ،ّكّطبعاّىذاّليسّمعناهّأٍفّالّميتـّبالسيرةّالنبكيةّمفّقبموّفيناؾّ)ّأبافّبفّعث

بفّسعدّابفّشيابّالزىرمّ(ّكّغيرىـّ،ّكّلكفّألنوّجمعّكّنظـّاألخبارّفيّكتابّجعموّيشتيرّأكثرّمفّىؤالءّالذيفّكافّ
ّالحقاّليـّ.

قمتّإٌفّكتابّ"ّالمبدأّكالمبعثّكالمغازمّ"ّىكّالنصّالمؤسسّ،ّكّمفّبيفّمفّاعتمدهّفعٌدؿّكنٌقحّكّحٌكؿّماّجاءّبوّابفّ
 نجدّ)ّابفّىشاـّ(ّالذمّأتىّبالصكرةّالجديدةّلمسيرةّالنبكيةّالحقاّ.ّّّإسحاؽّ

يمكفّأفّيككفّاطٌمعّعمىّكتبّالكاقدمّعفّالتاريخّاإلسبلميّمعّأٌفّالكاقدمّلـّيتحدثّعفّفتراتّكثيرةّمنياّ)ّمثؿّّ)**(
كاقدمّفيّالمساجدّ.ّألفّالكاقدمّكماّيذكرّفتكحّإفريقيةّكّفتكحّالبينساّمثبلّ(ّ،ّأكّيككفّقدّأخذىاّعنوّمباشرةّلٌماّركاىاّال

ّ ّالمغازم ّكتابو ّك ّالكاقدم "ّ ّكتابو ّفي )ّ ّالسمكمي ّناصر ّبف ّسميماف ّبف ّالعزيز ّعبد ّجّ-) "ّ ّمصادره ّك ،1ّّّّّّّّّّمنيجو
وّ،ّلـّيكتؼّبسماعّالعمـّكركايتوّمشافيةّبؿّكافّمنيجوّالتقييدّكالكتابةّ.ّأمّإٌفّىذاّالراكمّركلّماّسمعوّفحفظ82ّصّ

أكّدٌكنوّكيمكفّأفّيككفّىذاّاألمرّسببّميـّلتصبحّمثؿّىذهّاألخبارّمفتكحةّلضركبّمختمفةّمفّاإلضافاتّكّىذاّطبعاّ
مفّخصائصّالركايةّالشفكيةّمٌماّييبقيّىذهّاإلضافاتّعالقةّبيذهّاألخبارّحٌتىّبعدّأفّتصبحّنٌصاّمكتكباّ،ّفإٌماّافّتيترؾّ

 سدىاّ.ّكماّىيّ،ّأكّأفّييمٌيزّصحيحياّمفّفا
جيرارّجنيتّ:ّعكدةّإلىّخطابّالحكايةّ،ّترجمةّ:ّمحمدّمعتصـّ،ّدّطّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ(1)

ّ.193ّ،ّص2000ّّ
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كّإٌفّىذاّ)ّالمؤلؼّالمجيكؿّ/ّالراكمّالمجيكؿّ(ّيعتبرّمؤلؼّفنافّبدايةّحٌتىّمفّ
ّ)*(فتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّكّىكّآخرّراكّّأسانيدهّالتيّيستيؿّبياّأحاديثوّعفّ"

ّترجعّإليوّميمةّسردّىذهّاألخبارّمفّكؿّتمؾّالسمسمةّمفّالركاةّ.
كّإٌفّعمموّالفٌنيّيظيرّفيّكيفيةّتنظيموّلؤلحداثّالتاريخيةّكّتركيبياّكفؽّمنطؽّ

ّسردمّيتناسبّكّضركراتّالكتابةّضمفّىذاّالنسؽّمفّالتاريخّ/ّاألدبّ.
ّثّتمكِّنوّمفّاستدراجّالقارئّكبالتاليّاصطيادهّفيّعصرهّأكّغيرّعصرهّ.بحي

ّكّإٌفّفيّ"ّفتكحّالشاـّ"ّك"ّفتكحّإفريقيةّ"ّاألدلةّالكثيرةّبأٌفّالكتابّليسّلمكاقدمّ:ّ
ّسمسمةّ ّضمنيا ّتتضح ّفقراتّبأكمميا ّالمغازم ّفيّبعضّفكاتح ّنجد ّالشاـ ّفتكح ففي

األقكاؿّالّترجعّإلىّالكاقدمّ،ّكماّإٌفّبيفّتضاعيفياّاألسانيدّالتيّمفّخبللياّنبلحظّأٌفّ
ّخمطاّكبيراّ،ّفنجدّمفّاألمثمةّماّيميّ:ّ

رحموّاهللّتعالىّ.ّقاؿّحٌدثناّيكنسّبفّعبدّاألعمىّّ)**("ّقاؿّمحمدّبفّاسحؽّاألمكمّّ-
ّبفّ ّنكفؿ ّقاؿّحٌدثنا .ّ ّالميثّبفّسعد ّقاؿّأخبرنا ّعسقبلفّ. ّبمدينة ّبالخضراء ّعميو قراءة

،ّقاؿّأخبرنيّيحيّبفّساكفّالمدنيّقراءةّعميوّيكـّالجمعةّ،ّكّنحفّعندّمنبرّيكنسّّعامر
بفّمتىّ.ّقاؿّلماّفتحّاهللّساحؿّالشاـّعمىّالمسمميفّفيّسنةّتسعّعشرةّمفّىجرةّرسكؿّ

" ّ.ّ(1)ّاهللّ)ص(ّكتبكاّبذلؾّإلىّأميرّجيكشّالمسمميفّأبيّعبيدةّعامرّبفّالٌجراح.

                                                 
آخرّراكّأمّالذمّينقؿّالخبرّبعدّسمسمةّاألسانيدّالتيّيعتمدىاّ،ّكّيظيرّمثبلّفيّعبارةّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّمفّخبلؿّّّّ)*(

الراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ(ّ،ّكّتصحّّ)ذاّالذمّينطؽّبيذهّالعبارةّ،ّفيذاّالذمّينطؽّبياّىكّالسؤاؿّ:ّمفّى
ّالصكرتيفّصكرةّالراكمّكّصكرةّالمؤلؼّ.

كّمثمماّالغمكضّيسكدّىذاّالطرؼّالمرسؿّ،ّفإٌنوّأيضاّيتعمؽّبالطرؼّالمرسؿّإليوّالذمّالّتظيرّمعالموّ؛ّإفّكافّفرداّ،ّ
صرهّ،ّكّمكافّتكاجدهّ،ّكّماّإفّنصؿّإلىّبعضّىذهّالمظاىرّحٌتىّتتبلشىّمٌرةّأخرلّ،ّكّرٌبماّيرجعّأكّجماعةّ،ّكّع

ّىذاّإلىّأٌفّمعظـّاألسانيدّكىميةّ،ّثـّإٌنياّكثيرةّكّأثقمتّالنصكصّ...ّكّغيرىاّمفّاألسبابّ...
ّبيًذلتّ ّيمكفّأفّيتحقؽّإف )ّ ّالراكمّكالمركمّلو (ّ ّاإلمساؾّبطرفيّالرسالة ّإٌف ّالنصكصّّّّّّّّّّّّّك ّلمنظرّفيّىذه ّأكبر جيكد

ّاألقؿّ ّعمى ّيساعد ّمٌما ،ّ ّالكتابة ّأساليب ّالتأليؼّك ّطرؽ ّالخصائصّك ّك ّبنفسّالمضاميف ّتتعمؽ ّنصكصّأخرل ك
 باإلمساؾّبالعصرّأكّالسماتّالعامةّبالمجتمعّ...ّكّمفّيعمـّيمكفّحٌتىّتحديدّالمؤلؼّالحقيقيّ/ّالراكمّالحقيقيّ.ّّ

رؼّىؿّيقصدّىناّمحمدّبفّاسحاؽّالمحدثّكّمؤلؼّكتابّ"ّالمبتدأّ"ّكّالمغازمّ"ّ،ّأـّشخصاّآخرّخاصةّّّالّنعّ)**(
 كّأٌفّىذاّاألخيرّيمقبّبالمدنيّ)ّنسبةّلمسقطّرأسوّالمدينةّ(ّ.

ّ.36ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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ؽّعفّعبدّالممؾّعفّأبيوّحسافّبفّكعبّعفّعبدّالكاحدّبفّعكؼّ"ّقاؿّحدثناّابفّاسحّ-
عفّمكسىّبفّعمرافّعفّحميدّالطكيؿّعفّأبيّاسحؽّالراكمّالمغازمّ]ىكذا[ّمعّرسكؿّاهللّ

ّ.ّ(1))ص(ّقاؿّ:ّّ
"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّكّرجعناّإلىّالفتكحّ،ّقاؿّحدثنيّأحمدّبفّعبيدّعفّعبدّاهللّبفّعمرّّ-

ىرمّعفّعبدّاهللّبفّزيدّاليذليّعفّأبيّاسحؽّاألمكمّكّىكّالمعتمدّالسمميّعفّمحمدّالّز
ّعميوّفيّفتكحّمصرّكّأرضّربيعةّكّالفرسّ.

ّقدّ ّأصحابّالسير ّكاف ّك ،ّ ّسكاه ّالركاية ّبيذه ّينفرد ّحفصّكلـ ّبف ّعمر حٌدثنا
ّكسرلّ ّبني ّقاصّك ّك ّأبي ّبف ّسعد ّمف ّتجدد ّما ّك ،ّ ّفتكحو ّك ّالعراؽ ّبكقائع اشتغمكا

ككاّفتكحّالشاـّكّأرضّمصرّفيماّبعدّ،ّكّكافّقدّارتحؿّعنيـّفترككهّألجؿّأنكشركافّكّتّر
نماّانفردّابفّاسحؽّألنوّالفردّعفّمشايخّثقاتّقدّكثؽّبيـّمفّآؿّ الزيادةّكّالنقصافّفيو،ّكا 
ّاجتمعّبيـّفيّالرممةّبعدّالفتكحّأحدىـّنكفؿّبفّساجعّالمخزكميّكّكافّعموّخالدّ مخزـك

ّكّكافّمفّالم ّ،ّّّّّّّّّبفّالكليد ّالحديبية ّبعدىا ّكّشيد ،ّ ّالنبيّ)ص( ّتبكؾّمع ّشيد عمريفّ،
ّجميعّّ ّفي ّالعاصّبأرضّمصر ّبف ّعمرك ّمع ّكاف ّك ،ّ ّمسيممة ّك ّاليمامة ّيـك ّشيد ك
فتكحياّ،ّكّالثانيّفيدّبفّعمركّبفّسيؿّبفّعمركّالمخزكميّكّغيرىماّمفّالثقاتّمٌمفّ

ّ.ّ)*(ّ(2)شيدّفتحّمصرّكّالكقائعّكمياّقالكاّجميعاّ"ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ.39ّالمصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
ّ.44المصدرّنفسو،ّصّّ(2)

ّتتبعناّ)*( ّّ–ّإذا ّاألقؿ ّعمىّّّ–عمى ّكبيرا ّخمطا ّسنجد ّبعدىا ّما ّك ّإلييا ّالصفحاتّالمشار ّاألحاديثّكفؽ ّىذه أسانيد
مستكاىاّ،ّإذّيتصدرّاسـّ)ّابفّاسحاؽّاألمكمّ(ّذكرّفتحّمصرّ،ّكّمنياّإلىّ)ّقاؿّالراكمّ(ّكّالّنعرؼّمفّىكّىذاّ

 (ّ.98ّرلّمجيكلةّ،ّثـّعكدّإلىّالكاقدمّ)ّفيّالصفحةّّالراكمّ،ّثـّيسندّالكبلـّإلىّ)ّالكاقدمّ(ّ،ّكّمنوّإلىّأسماءّأخ
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"ّحٌدثناّابفّاسحؽّأخبرناّمكسىّبفّمحمدّبفّابراىيـّبفّالحرثّالتيميّعفّأسامةّبفّّ-
ّزيدّبفّأسمـّ،ّقاؿّابفّاسحؽّحدثنيّرجؿّمفّالقبطّرأيتوّكّقدّدخؿّفيّديفّاإلسبلـّفقربتّ

ـّػؼّكافّمفّأمركػػ:ّكيّسألتوّفأخبرنيّأنوّمفّقبطّمصرّمفّجندّالمقكقسّفقمتّلوّإليوّك
ّّ.ّ(1)ّ)*(ّكسرّجيكشّىرقؿّماّسمعتيـّبقدكـّالمسمميفّمفّالشاـّكل
ّّّّقاؿّابفّاسحؽ(ّحٌدثنيّيكسؼّبفّعبدّاألعمىّقراءةّعميوّبجامعّالرممةّسنةّمائتيفّّ)"ّ-
:ّقاؿّحدثنيّمكسىّبفّعامرّعفّرفاعةّعفّجدهّعبدّالعزيزّبفّسالـّّعشريفّمفّاليجرةّك

عفّأبيّطالبّالفشارمّعفّكىبافّبفّبشرّبفّّيعفّأبيّيعمىّالعبدمّعفّطاىرّالمطكع
ّفيّ ّبغداد ّقاضي ّيكمئذ ّىك ّالكاقدمّك ّعمر ّبف ّمحمد ّمف ّكمو ّسمعتّالشرح ّقاؿ ىزاف

ّ.ّ(2)ّ)**(الجانبّالغربي"ّ
ّقاؿّأصحابّالسيرّفيّحديثيـّممفّتقدـّذكرىـّكاسنادىـّفيّأكؿّالكتابّممفّركلّّ- "

فّاسحؽّكسيؼّبفّعمركّكّأبكّعبدّاهللّمحمدّفتكحّالشاـّكّنقمكىاّعفّالثقاتّمنيـّمحمدّب
ّفيّ ّجميعا ّقالكا ،ّ ّثقة ّعف ّثقة ّكسمعو ّركاه ّبما ّحدث ّكؿ ّ)رض( ّالكاقدم ّعمر بف

ّ.ّ(3)اخبارىـ..."ّ
                                                 

يظيرّفيّىذاّالنمكذجّبناءّبعضّالشكاىدّالذمّيأتيّفيّشكؿّاستخبارّأكّإخبارّ،ّكّىكّىناّفيّشكؿّاستخبارّصريحّّ)*(
ّالتيّكردتّفيّالمغازمّمحؿّالبحثّجاءتّ ّأغمبّصيغّاالستفياـ ّكّإٌف ،ّ كّمباشرّ،ّحيثّكردّفيّصيغةّاالستفياـ

ّمباشرةّ،ّفبلّىيّضمنيةّكّالّىيّبصيغةّاألمرّ.ّ
ّكّإٌنوّإلىّجانبّىذهّالصيغّتظيرّصكرّأخرلّلمشكاىدّكّمنياّ:ّ

ّتمقيّالخبرّعفّطريؽّالسماعّ.ّ-
 تمقيّالخبرّعفّطريؽّالمعاينةّ.ّّ-
ّ.45ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

بفّاسحاؽّ(ّصاحبّ"ّالمغازمّ"ّك"ّالمبتدأّ"،ّكّإاٌلّكيؼّيأخذّّفيّىذاّالتصديرّيظيرّأٌفّاألمرّالّيتعمؽّ)ّبمحمدّ)**(
ّإٌفّالشاىدّاألكؿّأكّالراكمّاألكؿّقاؿّإٌنوّأخذّالشرح150ّّىػّكّىكّالمتكفىّسنة220ّّالحديثّمباشرةّعفّقائموّسنةّ ىػ،ّثـٌ

ّالخميفةّىا ّأٌف ّلكفّالحقيقة ّقاضيّبغدادّفيّالجانبّالغربيّ، ّقدّكلىّالكاقدمّكموّعفّالكاقدمّكّىكّيكمئذ ركفّالرشيد
قضاءّبغدادّفيّالجانبّالشرقيّ،ّكماّ"ّإٌفّابفّسعدّكّىكّتمميذّالكاقدمّكّمفّأعرؼّالناسّبوّذكرّماّيفيدّأفّالمأمكفّ

ّ.ّّّّ–كّىكّفيّالجانبّالشرقيّلبغدادّ]...[ّّ–عٌيفّالكاقدمّعمىّقضاءّعسكرّالميدمّ كّاستمرّفيّذلؾّحٌتىّتكفيّ"
،ّياقكت156ّّّّّ–155ّمنيجوّكّمصادرهّ،ّصّ:ّّ-سميمافّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّّينظرّ:ّعبدّالعزيز

)ّحيثّيذكرّضدّىذاّالكبلـ350ّّ،ّص4ّّ،ّابفّخمكافّ:ّكفياتّاألعيافّ،ّج124ّ،ّص4ّّالحمكمّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج
 خطأّ(ّ.ّّّّّىػّكّىكّقاضيّبغدادّفيّالجانبّالغربيّكّىذا207ّّأمّإٌفّالكاقدمّتكفيّسنةّ

ّ.97ّّ–96ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
ّ.93ّّ–92ّ:ّّ،ّص1ّ،ّجّالمصدرّنفسوّ(3)
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،ّالصفحة190ّّ،ّالصفحة121ّّففيّىذهّاألمثمةّكغيرىاّكثيرّ)ّمثبلّفيّالصفحةّ
ّتعامؿ223ّ ّالناقؿّاألخيرّلؤلخبارّكالكقائعّقد ّيتبيفّأٌف ،ّ معّالكاقدمّعمىّأساسّأٌنوّّ(

ّشاىداّأكؿّأكّأحدّالشيكدّفيّسمسمةّاإلسنادّ،ّكّالّيعتبرهّمؤلؼّالكتابّ.
ّإٌنوّفيّنماذجّأخرلّعمىّاألقؿّإذاّرجعناّإلىّالجدكؿّالمتعمؽّبمظاىرّاإلسنادّ ـٌ ث

حالةّكافّفيياّالحديثّمباشرةّمفّأفكاهّركاةّمجيكليفّكّلكّأٌفّأسماءىـّقد56ّّسنجدّأٌفّ
ٌّينتّ.ّأكّيذكرّصيغةّ)ّقاؿّالراكمّ(ّأمّىناؾّإغفاؿّلمكاقدمّكمؤلؼّليذاّالكتابّ.عّي

ّبأسانيدّصحيحةّعمفّحضرّ ّقالتّالركاة "ّ ّالمثاؿّالتاليّ: ّأيضا كّيحضرّمعنا
الفتحّمفّأصحابّالسيرّكّالتكاريخّمثؿّالكاقدمّكّأبيّجعفرّالطبرانيّكّابفّخمكافّفيّ

بفّاسحؽّكّابفّىشاـّكّكؿّدخؿّحديثوّاآلخرّلماّفيّّتاريخّالبدايةّكّالنياية،ّكّمحمد
ذلؾّمفّاختبلؼّالركاةّممفّحضرّالفتكحاتّكّشاىدّالكقعاتّمفّالصحابةّ)رض(ّ.ّقالكاّ
كّحضرّذلؾّمعظـّالصحابةّكّكبراؤىـّمثؿّعبدّاهللّبفّعمركّبفّالعاصّأميرّالجيكشّ

بفّىبيرةّالمرادمّكّالمقدادّعمىّمصرّكّأخيوّمحمدّكخالدّبفّالكليدّكّابنوّسميمافّكّقيسّ
بفّاألسكدّالكندمّكّميسرةّبفّمسركؽّالعبسيّكّالزبيرّبفّالعكاـّاألسدمّكّابنوّعبدّاهللّ

كضرارّبفّاألزكرّ،ّكّمفّبنيّعـّالنبيّ)ص(ّمثؿّالفضؿّبفّالعباسّكّجعفرّبفّعقيؿّّّّّ
بفّأبيّبكرّّكّمسمـّبفّعقيؿّكّعبدّاهللّبفّجعفرّكّمفّأبناءّالخمفاءّمثؿّعبدّالرحمف

الصديؽّكّعبدّاهللّبفّعمرّبفّالخطابّكّأبافّبفّعثمافّ)رض(ّ،ّ)ّكّقدّاختصرناّفيّ
ّالكقعاتّّّّّّّّ ّمف ّشاىدكا ّما ّك )ّ ّالفتكح ّمف ّعاينكا ّبما ّحدثكا ّككميـ ّاإلطالة ّخكؼ أسمائيـ

كّحدثكاّبذلؾّأبناءىـّ)رض(ّكّقدّأخذناّىذهّالفتكحّعمىّقاعدةّالصدؽّإلثباتّفضؿّرسكؿّ
ّىذاّّّاهلل ّعمـ ّانتشر ّال ّك ّلممسمميف ّكانتّالببلد ّما ّلكالىـ ّإذ ّ)رضى( ّالصحابة ّك ّ)ص(

الديفّ،ّكّلقدّنفذتّسراياىـّفيّاألرضّشرقاّكّغرباّحتىّكلتّاألعداءّمنيـّىرباّكّسكبكاّ
دماءىـّفيّاألرضّسكباّكّاستباحكاّأمكاؿّالكفارّنيباّكّسمباّ،ّكّاهلل  ّجعؿ  منيـّفيّقمكبّ

ّاليدايةّكّأىؿّالكاليةّقدّشرعكاّالشرائعّكّرتمكاّالقرآفّترتيبلّ.ّّأعدائوّخكفاّك رعباّفيـّنجـك
كّماّبدلكاّّ–قاؿّاهللّفيّحٌقيـّتعظيماّكّتبجيبلّ،ّفمنيـّمفّقضىّنحبوّكّمنيـّمفّينتظرّ

ّ ّ-تبديبل
ّ

ّاطمعتّعم :ّ ّلو ّاهلل ّغفر ّالمحٌدثّالمصرم ّبف ّاهللّمحمد ّأبكعبد ّحٌدثنا قاؿ
دتّفيياّزيادةّكّنقصاناّكّكذلؾّتكاريخّمنقكلةّكّكنتّقدمتّالمدينةّيعنيّفتكحاتّكثيرةّفكج

قد
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ّالخيرّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّاألجر ّك ّالفضؿ ّك ّالفضائؿ ّمف ّذلؾ ّفي ّرأيت ّلما ّجبانتيا ّلزيارة البينسا
ّكّالحبكرّ.

]...[ّفمماّقضيناّالزيارةّ]...[ّسألنيّبعضّاألصحابّعفّسببّفتحّمدينةّالبينساّ
ردلّفحرؾّلذلؾّخاطرمّ،ّحتىّأسيرتّلذلؾّناظرمّ،ّكّطالعتّالتكاريخّليدفعّالبأسّكّال

ّالتيّالّ ّاليتيمة ّالكتابّفيكّكالدرة ّحتىّانتخبتّىذا ّتجنبتّالمزاحاتّ، ّك ّالفتكحاتّ، ك
يعرؼّلياّقيمةّترتاحّعندّسماعوّالنفكسّ،ّكّيزكؿّليـّ]ىكذا[ّكّالبؤسّ،ّكّيشجعّعمىّ

ّفيّال ّالعدؿ ّيعيفّعمىّإقامة ّك ّفيّثكابّاهللّالجياد ّراغبا ،ّ ّاهللّالكريـ ّلكجو ّابتغاء ببلد
العميـّ،ّكّذلؾّبعدّالحمدّهللّربّالعالميفّ،ّكّالصبلةّكّالسبلـّعمىّسيدّالمرسميفّكّخاتـّ

ّالنبييفّ.ّكّنحفّنبتدئّ.
بسـّاهللّالرحمفّالرحيـّ،ّقاؿّحٌدثنيّمفّأثؽّبوّمفّالركاةّممفّتقدـّذكرىـّ،ّقاؿّ:ّ

ّ.ّ(1)طابّرضيّاهللّعنوّمصر."ّلماّفتحّعمرّبفّالخ
ّّّّّّّّّّّّ،ّ )ّ ّكانكا ّميما (ّ ّالركاة ّعف ّيتحدث ّالذم ّىذا ّأٌف ّيتبيف ّاألكلى ّاألسطر ففي

ّالطبرانيّ ّالكاقدمّ، ّلكبارّالمؤرخيفّالمعركفيفّ) ّكبلميـ ّابفّخمكافّّ)*(كّأسندكا ،)**(ّّ،
ّلثانيّمفّكتػػػػػػػابّفتػػػكحّمحمدّبفّاسحاؽّكّابفّىشاـّ(ّ،ّذكرّفتحّالبينساّفيّآخرّالجزءّا

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ.219ّّ–218ّ:ّّ،ّص2ّ،ّجّ:ّفتكحّالشاـّالكاقدمّ(1)

ىذاّخطأّألٌفّالطبرانيّىكّأبكّالقاسـّسميمافّبفّّ،ّكّلقدّنسبّىذاّالراكمّكبلموّألبيّجعفرّالطبرانيّعمىّأنوّمؤرخّ)*(
ّ:ّمنيالوّكتبّميمةّّ،ّكّالتفسيرّعالـّبالحديثّكّىكّفقيوّكّ،ّكّ(ّالشاـّحمدّبفّأيكبّبفّمطيرّالمخميّمفّطبريةّ)أ

ّ.ّغيرىاّك،ّدالئؿّالنبكةّّالمعجـّالصغيرّ،ّكّالمعجـّاألكسطّ،ّكّالمعجـّالكبير
(ّ ّالمؤرخ ّفيكّالمشيكرّأٌما ّيقصده ّالراكم ّىذا ّيككف ّأف ّيمكف ّالذم )ّّ ّكتاب ّّتاريخّ)صاحب ّّّّّّّّّّّ(ّاألمـّأكّ)الرسؿ

 .ّفارسجعفرّمحمدّبفّجريرّالطبرمّمفّطبرستافّبببلدّّ،ّأمّأبكّ(ّالممكؾّك
ٌّّّّّّّّّّّّّّماّابفّخمكافّفموّكتابّأ،ّّالبفّخمكافّمعّأٌنوّالبفّكثيرّ(ّالنيايةّكّالبدايةّ)كماّنسبّىذاّالراكمّالمجيكؿّكتابّّ)**(
 .ّ(ّّلزمافكفياتّاألعيافّكأنباءّا)ّ
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.ّكّىذاّدكفّأفّيظيرّبأنوّجزءّّ)*((310ّّإلىّصفحة218ّّالشاـّ)ّمفّالصفحةّ
ّمنفصؿّعٌماّسبؽّمفّحديثّعفّالفتكحّالسابقةّ.

كّيظيرّأٌفّاسـّالكاقدمّقدّذيكرّضمفّأسماءّالمؤرخيفّالمعتمدّعمييـّمفّطرؼّّّّ
ّالذمّيقكؿّ)ّقاؿّالراكمّ/ّقالتّالركاةّ(ّ،ّّ)ّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ( ؛ّىذا

                                                 
)*(

 ّ ّيتحدثّعف ّمف ّّ(ّالبينساّفتحّ)ىناؾ ّأمّعف ّلمكاقدم ّاألخرل ّالفتكح ّعف ّمنفصؿ ّجزء ّأساسّأٌنو ّّّّّّّّّّّّّّفتكحّ)عمى
ّ.ّ(ّإفريقيةّفتكحّ)ّكّ(ّالشاـ

مؤلفوّّالمرٌجحّأفّكّ"ّ:ّقكؿيّسزكيفّفيكّفؤادّىكّكالحسفّأحمدّبفّعبدّاهللّالبكرمّّأبكّ:ّإلىحٌتىّإٌفّىناؾّمفّينسبوّ
،ّجامعةّاإلماـّّ،ّدّط1ّ:ّتاريخّالتراثّالعربيّالمجمدّفؤادّسزكيفّ:ّينظر.ّّ"ّالحسفّأحمدّبفّعبدّاهللّالبكرمّ:ّأبكّىك

ّّ.104ّ،ّص1991ّّ،ّّ،ّالسعكديةّجامعةّالممؾّسعكدّ–محمدّبفّسعكدّاإلسبلميةّ
،ّفذكرّّردّحكاياتّالّتمتّلمحقيقةّبصمةإٌنوّقبؿّأفّيتحدثّعفّفتحّالبينساّذكرتّفضائؿّىذاّالمكافّمفّخبلؿّسّك

،ّّّّّّّّّّّّأموّمريـّالرسؿّمٌمفّعاشكاّفيّىذاّالمكافّليؤكدّفضموّمثؿّ:ّسيدناّعيسىّعميوّالسبلـّكّبعضّقصصّاألنبياءّك
ّيكسؼّ...ّكّك ّحديثّكّسيدنا ّركاة ـٍ ّىي ّأسانيد ّلكبلمو ّباإلجماعّمفّمفسركفّكّاتخذ ّأٌنوّيذكرىـ ّمؤرخكفّفنجد ّّّّأيضا

ّ)ّقبيؿ ّمفّالصالحيفّذكرّبعضّالمفسريفّ: ّركلّجماعة ّركلّأصحابّالتاريخّ، ّقاؿّأصحابّالتكاريخّ، ّكّ، ىـّّ،
أىؿّالتفسيرّمثؿّسعيدّّأصحابّالسيرّكّابفّىشاـّكّابفّاسحاؽّكّالكاقدمّكّأبكّجعفرّالطبرانيّ]ىكذا[ّكّالمسعكدمّك
ّابفّعباسّ(ّ.ّسعيدّابفّالمسيبّكّبفّجبيرّك
.ّقاؿّحدثناّالحكيـّّمحمدّبفّالحسفّالمقرمّ،ّحٌدثناّالحسيفّكّركلّمحمدّالباقرّ:ّ)ّبصكرةّمنفردةّمفّقبيؿّأكّيذكرىـ

.ّقاؿّحدثناّالحكـّبفّنافعّعفّاسماعيؿّعفّابفّأبيّّ.ّقاؿّحٌدثناّمحمدّبفّحمدكفّبفّخالدّمحمدّبفّأحمدّبفّحمدكف
ّ.ّ...(ّ،ّ،ّقاؿّالسدمّمميكةّعفّعطيةّعفّأبيّسعيدّالخدرم

ّ:ّّّمفّسكرةّالمؤمنكف50ّمفّأمثمةّىذهّالقصصّالعجيبةّعفّالرسؿّنجدّالتفسيرّالذمّكضعوّلآليةّّك
.ّاعمـّكفقؾّاهللّأفّمدينةّالبينساّّالسبلـّعمىّرسكؿّاهللّ)ص(ّالصبلةّكّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـ.ّالحمدّهللّكّحيفّقاؿ

جعمناّّكّ–فيّكتابوّالعزيزّبقكلوّعزّكجؿّفيّحؽّعيسىّعميوّالسبلـّتعالىّذكرىاّّذكرّبعضّالمفسريفّأٌفّاهللّسبحانوّك
ّآيةّكّابفّمريـّك ّذاتّقرارّكّأمو ّإلىّربكة ّ"ّ–معيفّّآكيناىما ّالكاقدمّفتكحّالشاـّقاؿّىيّأرضّالبينسا ّّّّّّّّّّّّ،2ّّ،ّجّ.

ّ.213ّصّ
ففيّتفسيرّالقرآفّلئلماـّعمادّالديفّبفّكثيرّمثبلّ،ّّإلىّأٌفّىذهّالربكةّىيّالبينساّافيّحيفّإٌفّكتبّالتفسيرّلـّتيشرّأبد

ّكّ:ّنجد ّبفّالمسيبّفيّقكلوّّ" ّعفّسعيد ّذاتّقرارّّآكيناىماّكّ)ركلّابفّأبيّحاتـ ّّّّىيّ:ّقاؿّ(ّمعيفّكإلىّربكة
ّ:ّؿقاّ(ّمعيفّكقرارّّذاتّ)]...[ّعفّابفّعباسّّزيدّبفّأسمـّكّالحسفّكّركمّعفّعبدّاهللّبفّسبلـّكّكّ:ّقاؿ،ّّدمشؽ
أموّحيفّأكياّإلىّّعيسىّبفّمريـّكّ:ّقاؿّ(ّربكةإلىّّآكيناىماّ)كقاؿّليثّبفّأبيّسميـّعفّمجاىدّّكّ.ّدمشؽأنيارّ

سمعتّأباّىريرةّّ:ّقاؿقاؿّعبدّالرزاؽّعفّبشرّبفّرافعّعفّأبيّعبدّاهللّبفّعـّأبيّىريرةّّكّ.ّحكلياماّّغكطةّدمشؽّك
ّ]...[ّ.ّ.ّفمسطيفىيّالرممةّمفّّ:ّقاؿّ(ّمعيفّكرارّربكةّذاتّقّإلىّ)يقكؿّفيّقكؿّاهللّتعالىّ

اهللّأعمـّّكّ–،ّفيذاّّبيتّالمقدسّىكّ(ّمعيفّكربكةّذاتّقرارّّإلىّ)قتادةّّأقربّاألقكاؿّفيّذلؾّ]...[ّقاؿّالضحاؾّكّك
،1ّّ،ّطّالخامس،ّالجزءّّ:ّتفسيرّالقرآفّالكريـ)ّعمادّالديفّأبيّالفداءّإسماعيؿّ(ّبفّكثيرّاّ:ّينظر.ّّ"ّاألظيرّىكّ–

ّّ.22ّّ–21ّّ:ّص،1966ّّ،ّّ،ّلبنافّ،ّبيركتّدارّاألندلس
ىيّغيكطةّّ:ّالضحاؾّكقاؿّمقاتؿّّ،ّكّبيتّالمقدسّ:ّالربكةّ:ّقتادةقاؿّّ"ّ:ّنفسوكماّنجدّفيّتفسيرّالمراغيّالتفسيرّ

،ّدار3ّّ،ّطّمدّالسادس،ّالمجّتفسيرّالمراغيّ:ّالمراغيأحمدّمصطفىّّ:ّينظر.ّّ"ّالماءّدمشؽّإذّىيّذاتّالثمارّك
ّّ.28ّ،ّص1971ّ،ّّ،ّلبنافّ،ّبيركتّالفكر

ّّّّ،ّحياتيـّبالمعجزاتّأفّترتبطأمّنعـّيمكفّّ.ّبحياةّالرسؿفمنقؿّالحكاياتّالعجيبةّالتيّتتعمؽّّغيرىاّمفّاألقكاؿّأكّك
 ّ.ّبحياتيـتعمقتّّمعجزةّكؿّحقيقةّأكّيخرجّعفلكفّماّركمّفيّىذاّالكتابّّ،ّكّالقرآفّالكريـّقدّأعممناّبياّك
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بمعنىّأٌفّىذاّدليؿّعمىّأٌفّالكاقدمّليسّصاحبّىذهّالركاياتّكّبالتاليّليسّصاحبّىذاّ
ّالكتابّالذمّمفّالمفركضّأٌنوّمنسكبّإليوّ.

ّالجيكشّاإلسبلميةّاألكائؿّالذيفّتكجيكاّ ّإٌنوّيكردّأسماءّكبارّالصحابةّكّقادة ـٌ ث
ؽّكّالشاـّكّمصرّفاتحيفّزمفّالخمفاءّالراشديفّككذلؾّأبناءىـّ،ّكّربطّبينيـّّّّإلىّالعرا

ّالركايةّ ّأٌف ّكافّيقصد ّأكّرٌبما ّلمفّحضرّالفتكحّ) ّكبلميـ ّبيفّالمؤرخيفّالذيفّأسندكا ك
ّكانتّعفّىؤالءّالصحابةّ(ّ.

(ّ ّإسحاؽ ّبف ّمحمد ّيككف ّبأف ّنقبؿ ّأىـ768ّق/151-ـ703ق/85قد ّأحد ـ(
ّ"ّتاريخّالنبيّفيّالمدينةّمنذّأكؿّصيحةّمعّّمصنفيّالمغازم ،ّكّكتابوّالمغازمّيتعمؽّبػػ

،ّّ(1)القبائؿّالمشركةّإلىّأفّتكفيّالنبيّكتنتشرّالغزكاتّالفعميةّفيّجميعّانحاءّالجزءّ"ّ
قمتّقدّنقبؿّبأٌنوّإلىّجانبّاعتمادهّعمىّأساتذتوّفيّاإلسنادّ،ّمثؿّالزىرٌمّ،ّكّعاصـّبفّ

بفّأبيّبكرّ،ّ"ّكّمعّذلؾّزادّابفّإسحاؽّالمادةّالمجمكعةّمنيـّكّمفّعمرّ،ّكّعبدّاهللّ
غيرىـّزيادةّممحكظةّ،ّباألخبارّالتيّأضافياّمفّالركاةّاآلخريفّ،ّكّخاصةّاألخبارّالتيّ

ّ.ّّ(2)أخذىاّعفّأقاربّالرجاؿّكّالنساءّالذيفّاشترككاّفيّالحكادثّ"ّ
ّاستغرق ّاسحاؽ ّابف ّحياة ّدامت ّما ّطبيعي ّأمر ّىذا ّاألكؿّّّّّّّّّّك ّالقرف ّأكاخر ت

ّ.ّ)*(كّالنصؼّاألكؿّمفّالقرفّالثانيّاليجرمّ،ّكّليذاّفيكّيعتبرّمفّجيؿّالتابعيفّ
كّقدّنقبؿّاألمرّأيضاّمفّالكاقدمّ"ّفيكّيحاكؿّأفّيركمّخبرّالحدثّعمفّكقعّ

نيماّ،ّ"ّفيّالمسألةّأكثرّمفّقكؿّكّيرجحّبيّ-أحياناّّ–منيـّأكفييـّالحدثّ،ّكماّأٌنوّيذكرّ
ّ.ّ(3)أكّيكتفيّبسياؽّاألقكاؿّبدكفّترجيحّ"ّ

(ّ ّخمكاف ّابف ّمف ّالصحابة ّأيفّزمف ّلكف 608ّّك 1211ّّقّ/ قّ/681ّّّ–ـ
ّـ(ّ.923ّّقّ/310ّّّ–ـ838ّّقّ/224ّّـّ(ّ،ّأكّمفّأبيّجعفرّالطبرمّ)1282ّ

ّمركبّّّّّّّّّ ّاسـ ّأٌنو ّيظير ّك ّالمحٌدثّالمصرمّ، ّبف ّاهللّمحمد ّأبكعبد ّيككف ّمف ّّّّثـٌ
ًنعّصناعةّإذّلـّأجدّلوّسيرةّكّالّترجمةّلحياتوّ،ّفيؿّيككفّأحدّىؤالءّالركاةّالذيفّ كّصي

                                                 
ّ.102ّيكسؼّىكركفنتسّ:ّالمغازمّاألكلىّكّمؤلفكىاّ،ّصّّ(1)
ّالمرجعّنفسوّ،ّصّفّ.ّ(2)

كّبدايةّجمعوّلمركاياتّالشفييةّ،ّكّرٌبماّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-سنةّبيفّكفاةّالرسكؿ120ّّفيمكفّىناّأفّنعدّّ)*(
 ابفّإسحاؽّ.كافّىذاّحجةّلمفّحاكؿّأفّيمسّبحقيقةّأقكاؿّكّركاياتّ

ّ.174ّعبدّالعزيزّبفّسميمافّبفّناصرّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّمنيجوّكّمصادرهّ،ّصّّ(3)
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ّمفّكؿّىؤالءّّّ ّالجزء ّيذكر ؿّاآلفّك ّيفصِّ ّكأٌنو ّك ،ّ )ّ ّقالتّالركاة ّفيّ) ّالكبلـ بيدئّبيـ
ّإٌنوّليسّمجردّراكّبؿّيظيرّأٌنوّصاحبّ)ّكتابّفتحّالبينساّ(ّ،ّفيماّيميّمفّ ـٌ الركاةّ،ّث

ّكبلـّبعدّذكرّاسموّ.
ّ)ّ ّالمجيكؿ ّالمؤلؼ /ّ ّالمجيكؿ ّالراكم ّطرؼّ) ّمف ّبحيمة ّيتعمؽ ّاألمر ّرٌبما أك

ّيحاكؿّمفّخبللياّأفّيؤكدّأٌفّليذاّالفتحّسندّكاضحّباسـّكامؿّ.
كّأظفّأٌفّكؿّىذهّالمقدمةّالّعبلقةّلياّبمنيجّمؤرخّيدٌكفّالتاريخّ،ّحٌتىّكّإفّ

ّيجّالركايةّمشافيةّإلىّجانبّالتدكيفّ.كافّمفّالمؤرخيفّالذيفّيتبعكفّمن
بؿّقدّترجعّإلىّمجردّراكّمبتدئّأكّإٌنوّغيرّكفؤّإفّقيبمتّىذهّالصفةّ،ّلماّفيّ
كبلموّمفّأخطاءّتاريخيةّكّعباراتّمشٌكىةّلممسمميفّفكيؼّأٌنيـّ)ّاستباحكاّأمكاؿّالكفارّ

ّا ّبيذا ّالمتعمقة ّبالمقدمة ّيتعمؽ ّالحكـ ّىذا ّإٌف ّك ،ّ )ّ ّنيبا ّك ّتحكيوّسمبا ّما ّأٌما ،ّ لفتح
ّالتفصيبلتّفيكّأكبرّ.

كّقدّنتجاكزّكؿّىذهّالمقدمةّ،ّكّلنقبؿّبأٌفّىؤالءّالصحابةّالمذككريفّقدّفتحكاّىذاّ
المكافّمفّببلدّمصرّ،ّكّلكفّأيعقؿّأفّيككفّمٌمفّحضرّبدرّأيضاّقدّشارؾّفيّفتحّىذهّ

ّمالؾّبفّ ّقاؿّحدثنا ّاهللّ. ّقيسّبفّعبد ّقاؿّحدثنا "ّ :ّ ّبفّعمركّالببلد رفاعةّعفّسعيد
الغنكمّقاؿّ:ّحضرّأرضّالبينساّعشرةّآالؼّعيفّرأتّالنبيّ)ص(ّ،ّكّفييـّسبعكفّبدرياّ

ّالصحابةّّّّّّّّّّّّّّ ّمف ّبأرضّالبينسا ّدفف ّك ّأربعمائة ّألؼّك ّأصحابّالراياتّنحك ّك ّاألمراء ك
ّ.ّ(1))*(ّكّالساداتّنحكّخمسةّآالؼّ.ّكّسيأتيّذكرّذلؾّإفّشاءّاهللّتعالىّ

ّبصفةّّّ )ّ ّإفريقية ّفتكح ّك ّالشاـ ّفتكح (ّ ّالكتابّبجزأيو ّىذا ّيككف ّأف ّيعقؿ ّىؿ ثـ
ّالراكمّ ّالمتحدثّ) ّىذا ّأٌف ّك ّخاصة ّلمكاقدمّ، ،ّ ّخاصة ّبصفة ّالبينسا ّفتكح ّك ،ّ عامة
ّبعضّاألئمةّ ّأسماء ّعٌدد ّعندما ّكبلمو ّنياية ّفي ّيذكر )ّ ّالمجيكؿ ّالمؤلؼ /ّ المجيكؿ

ّأضرحةّالصحابةّالشيداءّعمىّّ–خصكصّمتصكفةّعمىّكجوّالّ–المعركفيفّ مٌمفّزاركا
ّسبيؿّذكرّفضائؿّزيارتياّ:ّ

                                                 
ّ )*(ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّثبتتّضمنيا ّالتيّيمكفّأفّتككفّبعضّالمعمكماتّكّالمزايداتّالمغمكطةّقد ّالشفاىية ّبالركاية ّالعبارة تتعمؽّىذه

ّتدكينوّفيّ  ىذاّالكتابّ.كّبالتاليّضمفّماّتـٌ
ّ.280ّّ–279ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ(1)
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كّخرجّخالدّبمفّمعوّإلىّالصعيدّكّلـّيزؿّّ)*("ّقاؿّكّرجعناّإلىّسياؽّالحديثّ
يفتحّمدينةّبعدّمدينةّإلىّآخرّالصعيدّإلىّعدفّكّسكاكفّ،ّكّليسّمقصدناّفيّىذاّالكتابّ

ّخاصةّالتيّعمييا ّخمسةّآالؼّّإالّفتكحّالبينسا ّالشيداءّألفّبتربتيا مدارّفضائؿّالسادة
،ّكّفيّّ)**(صحابيّكّحضرّفتحّالبينساّنحكّسبعيفّبدرياّمفّأصحابّرسكؿّاهللّ)ص(ّ

ّمفّالعراؽّمثؿّبشرّالحافيّكّسرمّالسقطيّّّّّّّّ ّجماعة ّزارىا ّكّقد ّاألجكرّ، ّتعظـ زيارتيا
أبكّمديفّكّسعيبّ]ىكذا[ّكّأبكّّكّمالؾّبفّدينارّكّسحنكفّ،ّكّزارىاّمفّأقصىّالمغرب

الحجاحّ،ّكّأبكّعبدّاهللّكّزارىاّبفّعياضّ،ّكّركلّأفّاقميـّالبينساّأكثرّبركةّمفّجميعّ
ّ.(1)ّ)***(األرضّ"ّ

فإفّتقصيّسيرّىؤالءّاألعبلـّينبئناّعفّأٌفّبعضاّمنيـّعاشّفيّالقرنيفّالسادسّ
الحجاجّاألقصرمّّكّنجدهّفيّكّالسابعّاليجرييفّمثؿّ:ّأبكّمديفّالتممسانيّ،ّكّأبكّ

مكضعّآخرّيتحدثّعفّسيدناّعيسىّ)ّعميوّالسبلـّ(ّكّأموّمريـّكّيكردّبعضّالحكاياتّ

                                                 
 األمرّنفسوّبالنسبةّليذهّالعبارةّ،ّإذّيمكفّأنياّتتعمؽّبالركايةّالشفاىيةّ.ّّ)*(
يظيرّفيّىذاّالمقطعّكّالمبلحظةّالّتخصوّفقطّ،ّنزكعّالراكمّإلىّالتكرارّ،ّكّالتكرارّالكاردّبيفّتضاعيؼّالكتابيفّّ)**(

 بكؿّأنكاعوّ،ّكّالّأظفّاألمرّمفّقكاعدّالتاريخّ،ّكّالّمفّعمؿّكاتبّدكفّكتابوّكّنٌقحوّمفّكؿّخطأّكّتكرارّ.ّظيرّ
ىاّكّالّاسـّكامؿّذكرّ،ّّّّّّّّّّ)***( يظيرّاٌفّأسماءّالمتصكفةّالذيفّقيؿّبأنيـّزاركاّىذاّالمكقعّغيرّكاضحةّإذّالّشكؿّحددٌ

ّالٌسقىطيّ)ّأبكّالحسفّسرِّمّالديف841ّّقّ/227ّّّ–ـ767ّّ/ّق179ّّالحافيّ)ّكّىـّ:ّبٍشرّأبكّنصرّ ـّ(ّ،ّكّالٌسًرمُّ
ّقّ(ّ.257ّقّأك253ّقّأك251ّتّّ–ق160ّّالميغمِّسّالسقىًطيّ(ّ)ّكلدّحكاليّ

ّـّ(ّ.856ّّ–ـ776ّّكّسحنكفّعبدّالسبلـّ)ّ
ّأٌماّمفّأقصىّالمغربّفقدّذكرّبعضّاألسماءّكالتاليّ:ّ

الحجاجّكّأبكّعبدّاهللّ(ّ]كماّىي[ّ،ّكّفيّالعبارةّأخطاءّتخصّىؤالءّالعمماءّ،ّإذّنجدّأبكّ)ّأبكّمديفّكّسعيبّكّأبكّ
ـّ(ّ،ّفيّحيفّأٌفّفي1198ّّقّ/594ّّّ–ـ1126ّّقّ/509ّّمديفّشعيبّبفّالحسيفّاألنصارمّ)ّالتممسانيّ(ّ)ّ

لـّييذكرّكامبلّ،ّعمىّعكسّعادةّّالكتابّفٍصؿّبيفّجزأمّاالسـّالكاحدّكّالجزءّالثانيّمنوّظيرّخطأّ)ّسعيبّ(ّكّحٌتى
ّالكتابةّالتاريخيةّ.

ّكّنجدّأيضاّمفّاألسماءّ)ّأبكّالحجاجّاألقصرمّ(ّحيثّذكرّالجزءّاألكؿّمنوّفقطّ.
(ّمنفصبلّعفّ)ّالفضيؿّبفّعياضّ(ّعمىّأساسّأنيماّاسمافّلعمميفّفيّحيفّىكّاسـّّكّأيضاّييذكرّاسـّ)ّأبكّعبدّاهلل

ـّ(ّ،ّكّيمكفّأفّنؤكدّعمىّعدـّالدقةّفيّالكتابةّالتاريخيةّ،803ّّهللّفضيؿّبفًّعياضّ(ّ)ّتّكاحدّيتعمؽّبػّ)ّأبكّعبدّا
 كماّنقبؿّإلىّحدّماّبعذرّاألخطاءّالمطبعيةّ.

ّ.309ّّ–308ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(1ّ)
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التيّتتعمؽّبمعجزاتوّكّفيّاألخيرّقاؿّ:ّ"ّكّاآلياتّفيّذلؾّكثيرةّيطكؿّشرحياّذكرىاّأبكّ
ّ.ّ(1)اسحاؽّالثعمبيّفيّعرائسوّ،ّكّاهللّتعالىّأعمـّ"ّ

ّالتفسيرّ،ّفيكّصاحبّ)ّالتفسيرّّكّالثعمبيّكماّىك معركؼّكاحدّزمانوّفيّعمـ
ّـّ.1035ّّّالكبيرّ(ّكّ)ّالعرائسّفيّقصصّاألنبياءّ(ّ،ّتكفيّسنةّ

ـ(ّأمّإٌفّصاحبّىذاّالكتاب823ّّقّ)207ّفأيفّىؤالءّمفّالكاقدمّالمتكفىّسنةّ
ّعاشّبعدّالعصرّالذمّعاشّفيوّىؤالءّاألعبلـّالمذككريفّ.

ّإٌنناّنجدّفيّ ـٌ ىذاّالكتابّأٌفّالكاقدمّيستندّفيّبعضّأحاديثوّلمحمدّبفّاسحاؽّ،ّث
ّ.ّ(2)ّ)*(إذّ"ّيظيرّاسـّ)ّابفّاسحاؽّ(ّفيّىذهّاألسانيدّ،ّكّالكاقدمّالّيركمّعنوّ"

ّإلىّجانبّالركاةّالذيفّركيتّعنيـّىذهّالفتكحّ،ّفأسماؤىـّغيرّمعركفةّ،ّّّّّّ كّىذا
ّإننيّبحثتّعنياّكّلـّأجدّليـّتراجـّكّسيرّ.كّيظيرّالتداخؿّبينياّإلىّدرجةّالخمطّ.ّ ـٌ ّث

ّيستعمؿّعباراتّمفّقبيؿّ:ّّّّّّّّّّّّ ّك ّمجيكليفّبدعكلّالثقة ّلركاة ّيرجعّركاياتو أكّرٌبما
)ّحٌدثناّمفّشيدّفتحّالمدائفّ(ّ،ّ)ّكّلقدّبمغنيّممفّأثؽّبوّ(ّ،ّ)ّقاؿّعمرّبفّسالـّ(ّ

ّ ّبفّزياد ّحدثنيّنكفؿ ّبالمسّؤّ-ىكذا ّيمقي ّككأٌنو ّالثقة ّلمراكمّالثانيّعمىّسبيؿ ،ّّّّّّّّّّ-كلية
ّّ.ّ) ّ)ّحٌدثنيّمفّأثؽّبّو

ّنبلحظّكثرةّالركاةّالذيفّيخبركفّعفّأحداثّالفتكحّاإلسبلميةّفيّالنصّ،ّّّّ كّإٌننا
ّكّفيّكثيرّمفّالمٌراتّتعطِّؿّصفكّالمقركئيةّ.ّ

ّ ّالذيف ّيقكؿّاآلخركف ّما ّمفّخبلؿ ّإاٌل ّيتكمـ ّال ّالراكمّاألكؿ ّفيّسمسمةّك يأتكف
ّاإلسنادّ.

حيثّتزدحـّالصفحةّالكاحدةّكّتثقؿّباألسانيدّالمختمفةّالتيّتتكررّكثيراّكّيمكفّأفّ
تككفّمثؿّىذهّالمقدماتّكّبيذاّالتفصيؿّسبباّفيّإيياـّالمتمقيّ)ّالقارئّ/ّالمستمعّ(ّ،ّبأٌفّ

ّتيذيبوّكّإفراغوّم فّكؿّتخييؿّ،ّبيدّماّسيككفّمفّبعدىاّىكّبابّالتاريخّالصحيحّالذمّتـٌ
ّأٌنوّيندرجّفيّنصّسردمّيركمّفتحّمكافّالّحقيقيّ)ّأكّحقيقيّ(ّ.

                                                 
ّ.218ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

حاؽّ(ّكّلكفّمفّخبلؿّالحديثّعفّعدـّصحةّنسبةّ)ّكتابّالردةّ(ّلمكاقدمّ،ّّّّّّّّّّّتتأكدّعدـّركايةّالكاقدمّعفّ)ّابفّاس)*(ّ
 عندماّنجدّ)ّابفّاسحاؽّ(ّسنداّلمكاقدمّ.ّ-كّأظفّاألمرّميـّأيضاّىناّّ-
ّ.99ّعبدّالعزيزّبفّسميمافّبفّناصرّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّ،ّصّّ(2)
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ّإٌفّىناؾّمفّاألسانيدّماّالّمعنىّلوّ.ّبحيثّنجدهّفيّالنصّدكفّأٌمّعبلقةّ ـٌ ث
ّباألجزاءّاألخرلّمنوّ،ّكّىذهّالحالةّكثيرةّفيّفتكحّالشاـّ.

ّ:ّفعمىّسبيؿّالمثاؿّالّالحصرّنجدّفيّذكرّفتكحّالعراؽّ
ّالكاقدمّ ّقاؿ (ّ ّاهللّبفّجابرّ. ّعبد ّقاؿّأخبرنا .ّ ّاهللّبفّمحمد ّعبد ّقاؿّحٌدثنا "

ّ.ّ(1)أخبرنيّمفّأثؽّبوّ"ّ
ّالثانيّالمنسكبّلمكاقدمّ،ّكّالّ ـٌ ّث ّالذمّذكرّاإلسنادّاألكؿّ، فبلّنعرؼّمفّىذا

ّنعرؼّحٌتىّمعنىّىذهّالبنيةّ.ّ
ّاإل ّك ّالمكاقؼ ّك ّالمناظر ّيخص ّالذم ّاإلسياب ّجانب ّالتفاصيؿّإلى ّفي فراط

ّ ّتبعثره ّبؿّك ّىكّأساسيّفيّذكرّالغزكة ّعفّما ّالتيّيمكفّأفّتىٍبعيدى ّّّّّّّ–الثانكيةّكّالفرعية
كّرٌبماّىكّحيمةّمفّطرؼّالراكمّيذىبّمفّخبللوّبعقكؿّالمتمقيفّخاصةّإذاّكانتّالركايةّ

ّاإل ّمف ّبنكع ّإليو ّنظرنا ّإذا ّىذا ّك ،ّ ّأساسي ّىك ّما ّإلى ّيرجع ّثـٌ ،ّ ّشفكية ،ّّ-يجابية
ّ)ّكماّىكّالحاؿّمثبلّّ)*(كالتفصيؿّفيّبعضّالكصاياّ ،ّأكّالحديثّعفّتاريخّمنطقةّما

ّالكثيرّمفّ عفّالبينساّ(ّ،ّأكّالكصؼّالتفصيميّكّالخياليّلؤلبطاؿّكّلممعارؾّ،ّبؿّإٌف
ّتيذكرّ فيّّ–إفّكانتّشخصياتّتاريخيةّّ–الشخصياتّكّاألبطاؿّخياليةّ،ّأكّحٌتىّإنيا

ّالتيّعاشتّفيياّفعبلّ.ّّغيرّالفترة
إلىّجانبّذكرّالكثيرّمفّالحكاياتّالجانبيةّالتيّتتداخؿّكّتتكاثؼّمعّالحكاياتّ
ّكّلكفّ ّكّتساعدّعمىّتسييرّاألحداثّ، ّبحيثّتصبحّضمفّنسيجيا ،ّ اإلطارّبشكؿّما

ّتراكموّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّبعثرتو ّإلى ّاألحياف ّبعض ّفي ّيؤدم ّقد ّاألساسي ّالنص ّضمف استغراقيا
ّكّىامشيتوّ...

ّفتكحّّّّ ّك ّالشاـ ّفتكح ّفي ّأسطكرم ّطابع ّذات ّالحكايات ّىذه ّمف ّالكثير ّإٌف ك
إفريقيةّ،ّكّىذاّضمفّبناءّلغكمّيغمبّعميوّالسجعّالمتكمؼّ،ّكّالعباراتّالركيكةّ،ّإلىّ

                                                 
ّ.184ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

كردتّفيّالمغازمّعدةّكصاياّسكاءّمفّالطرؼّالمسمـّأكّالطرؼّالكافرّ،ّكّلـّأشأّالتطرؽّإليياّحيثّإنياّالّتمسّّ)*(
باألحداثّمفّحيثّدفعياّلؤلماـّ،ّكماّإٌفّأكثرىاّمكررّيتسـّبكصيةّقائدّأكّأميرّأكّممؾّلجنكدهّ،ّأكّمفّىكّفيّإمرتوّ،ّ

مكضكعّإلىّأمكرّنعتبرىاّغيرّذاتّباؿّ،ّكّيمكفّأفّتمسّالسيركرةّالحدثيةّمفّحيثّعمىّأٌفّمفّالكصاياّماّيخرجّعفّال
 اإلبطاءّ.ّ
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جانبّضعؼّالبناءّالشعرمّإذّيظيرّأٌنوّلـّيينظـّمفّشعراءّحقيقييفّبؿّإٌفّالشعرّنيسبّ
ّيوّمفّشعراءّمجيكليفّكّفاتحيفّكّصحابةّ.إلىّغيرّقائم

كّإٌنوّفيّمكاضعّكثيرةّيؤكدّىذاّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّأٌفّىذاّالكتابّ
ّعجيبّ.ّ

ففيّنيايةّجزأمّفتكحّالشاـّنجدّ:ّ"ّقاؿّالمؤلؼّ:ّكّلقدّكضعتّفيّىذاّالكتابّ
لبيافّعظيـّالقدرّكّالشافّكؿّنادرةّعجيبةّكّحكايةّغريبةّ،ّكّىكّكتابّكامؿّالمعانيّكّا

ّإالّأىؿّ ّإالّأىؿّالخطابّكّالّيقرؤه ّكّالّيعقمو ّالبصائرّكّاأللبابّ، ّإالّذكك الّيفيمو
ّكّقارئوّّّّّّّّّ ّنفعّبوّمالكوّكّكاتبو ّفيكّكالزىرّفيّالرياضّلمفّاقتطفوّ، الذكؽّكّالمعرفةّ،

ّ.ّ(1)كّمستمعو."ّ
ّقاؿّأصحابّ التكاريخّ]...[ّكّمفّتكمـّفيّىذاّكّأيضاّفيّذكرّفتحّالبينساّ:ّ"

ّتكاريخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّكثيرة ّكتب ّفيو ّجمع ّقد ّك ّقميبل ّلكاف ّبالذىب ّكتب ّلك ّالذم ّالعجيب الكتاب
ّ.ّّ(2)كّتفاسيرّكّفتكحاتّ"ّ

ّالتاريخيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّلمتراث ّتضمينو ّك ،ّ ّالكتاب ّليذا ّالعجائبي ّالطابع ّفعبل فيظير
ّلخرافي.كّاألسطكرمّكّا

كّقدّذكرّالمستشرؽّاأللمانيّكارؿّبرككممافّفيّتاريخّاألدبّالعربيّمجمكعةّمفّ
كتبّالفتكحّالتيّنسبتّلمكاقدمّ،ّكّكثرّانتشارىاّفيّأثناءّالحركبّالصميبيةّ،ّكّمفّبيفّ

ّىذهّالكتبّنجدّ:ّ
ساّ،ّفتكحّالشاـّ،ّفتكحّمصرّ،ّفتكحّأرمينيةّكّببلدّماّبيفّالنيريفّ،ّكّفتكحّالبين

ّ.ّ(3)فتكحّإفريقيةّ،ّفتكحّالعجـّكّالعراؽّ،ّفتكحّاإلسبلـّبببلدّالعجـّكّخراسافّ
كّمفّالمحتمؿّأفّيككفّىذاّاألمرّصحيحاّألٌفّالطابعّاألسطكرمّالذمّطبعتّبوّ

ّنتأكدّأٌفّاألمرّالّيتعمؽّّ–خاصةّفيماّيتعمؽّبالجزأيفّمحؿّالبحثّّ–كتبّالفتكحّ يجعمنا
ّ ،ّ ّصحيح ّك ّرسمي ّالتشكيوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ ّجعؿ ّمٌما ّبالمشافية ّانتقؿ ّشعبي ّتاريخ ّىك بؿ

                                                 
ّ.310ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
ّ.215ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
ّالنجارّّ(3) ّالحميـ ّعبد ّتحقيؽّ: ّتاريخّاألدبّالعربيّ، ّكارؿّبرككممافّ: :ّ ّطّ–ينظر ّالتكابّ، ّدار5ّّرمضافّعبد ،

ّ.19ّّ–15ّ،ّصّ:1977ّّالمعارؼّ،ّلبنافّ،ّ
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،ّكّيمكفّىناّالرجكعّإلىّالكراءّلتتبعّإفّكافّلوّّ)*(كّالتحريؼّيمسوّأثناءّعمميةّالتناقؿّ
مصدرّمحددّكّبالتاليّيمكفّاستنتاجّىدفوّالذمّأرادهّ،ّأكّإٌنوّانتشرّبطريقةّخاصةّكّفيّ

ّت ّقد ّك ،ّ ّيجعؿّظركؼّخاصة ّمٌما ،ّ ّتمفيقو ّك ّحٌتىّاختراعو ّك ،ّ ّتنظيمو ّك ،ّ ّتشكيمو ـٌ
ّمضمكنوّغيرّكاضحّكّمتغيرّ.

ّإلىّماّ ّالتيّيحتمؿّأفّتحدثّ، ّكّيجبّأفّننسبّبعضّأنكاعّالتغيرّالمعينة "
يجرمّمفّخمؽّ"ّجكّ"ّكّلمخياؿّاإلبداعيّلمراكمّكّرغبتوّفيّإجادةّمادتوّكّتحسينياّحتىّ

ياّفيّجميكرهّ،ّكّأفّييدخؿّالبيجةّإلىّنفكسيـّ،ّتمؾّالبيجةّالتيّيتمكفّمفّالتأثيرّعاطف
جربياّىكّنفسوّعندماّكافّيعيدّتقييـّماّيقكلوّ،ّكّيمكفّأفّنضيؼّأفّكؿّىذاّماّيحدثّ
بنيةّاحداثّالتأثيرّالمرغكبّ،ّكأفّردّفعؿّالمستمعيفّيؤثرّعمىّطريقةّاألداءّ،ّكّلذلؾّفإفّ

خمؽّجكّيظيرّفيوّاألداءّ،ّكّكأنوّأصيؿّمفّكحيّكؿّشيءّيتداخؿّمفّأجؿّتييئةّأكّ
ّ.ّ(1)اإللياـّ"ّ

كّبالتاليّيمكفّفعبلّأفّيككفّماّذكرهّبرككممافّعفّانتشارّحكاياتّالفتكحّفيّفترةّ
الحركبّالصميبيةّرٌبماّلبثّركحّالجيادّكّالصبرّلدلّالمسمميفّ،ّإلىّجانبّأٌنياّنكعّمفّ

ّخمؽّجكّاالستمتاعّلدلّالمتمقيّ.
ّكرّالراكمّفعبلّىذاّاليدؼّمفّخبلؿّقكلوّ:ّكّقدّذ

"ّانتخبتّىذاّالكتابّفيكّكالدرةّاليتيمةّالتيّالّيعرؼّلياّقيمةّترتاحّعندّسماعوّ
النفكسّ،ّكّيزكؿّليـّ]ىكذا[ّكّالبؤسّ،ّكّيشجعّعمىّالجيادّكّيعيفّعمىّإقامةّالعدؿّفيّ

ّ.ّ(2)الببلدّابتغاءّلكجوّاهللّالكريـّ"ّ
محقؽّالنسخةّالمطبكعةّكّالمشيكرةّلكتابّّّمرسدفّجكنسّ(ّ)ناىيؾّعفّماّقالوّ

ّ"ّالمغازمّ"ّلمكاقدمّ،ّكّكاتبّمقدمتوّ:ّ
ّيتداكلوّ ّكّما ،ّ ّنعثرّعمىّأثرّليما ّكّلـ ّفقدا ّكفتكحّالعراؽّفقد ّفتكحّالشاـ ّأما "

ّمتأخرةّّّّ ّأٌنيا ّإذ ،ّ ّليستّلو ّكّغيرىما ّفتكحّالعراؽّ( ّك) )ّ ّفتكحّالشاـ (ّ ّباسـ الناسّاليـك
                                                 

ليسّبالضركرةّأفّيككفّالتناقؿّىكّالسببّالكحيدّلحدكثّالتغييراتّعمىّىذهّالنصكصّ)ّأكّعمىّالمأثكراتّالشعبيةّّ)*(
بصفةّعامةّ(ّ،ّذلؾّأفّالتغييراتّيمكفّأفّيقدمياّالركاةّعمىّمسؤكليتيـّالخاصةّ،ّكّإٌفّاألمرّطبيعيّكّمتعارؼّعميوّ.ّ

 .90ّّّّينظرّ:ّيافّفانسيناّ:ّالمأثكراتّالشفاىيةّ،ّصّّ
ّالمرجعّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ(1)

ّ.219ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)

84 

الراوي في المغازي         :                                                        الفصل األول 



كمنياّنجدّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّكّإٌفّجميعّىذهّالكتبّمتداكلةّ،ّكّشائعةّبنسبتياّّ(1)عنوّ"ّ
ّلمكاقدمّ،ّبؿّييعتمدّعميياّكمصادرّتاريخيةّ.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
،ّعالـّالكتبّ،3ّّ،ّط1ّالكاقدمّ)ّأبكّعبدّاهللّمحمدّبفّعمرّ(ّ:ّالمغازمّ)ّالمقدمةّ(ّ،ّتحقيؽّ:ّمارسدفّجكنسّ،ّجّ(1)

ّ.16ّ،ّص1984ّّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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 الشخصية :  -1
تمثؿّالشخصيةّأىـّالبنىّالحكائيةّفيّاألعماؿّاألدبيةّ،ّكّخاصةّمنياّالسرديةّ،ّ

ّتعريفوّّّّ ّإلىّالقارئّك ّتقديميا ّك ّيشغؿّباؿّالمبدعّىكّطريقةّصناعةّشخصياتيا فأٌكؿّما
ّقصارلّجيدهّلييقدمياّبطريقةّمشكقةّتستيكمّالمتمقيّ.ّّبياّ،ّكّلذلؾّنراهّيبذؿ

ّلدراسةّ ّنشير ّأف ّالبد ّىنا ّك ،ّ ّبالشخصية ّاعتنت ّالتي ّالدراسات ّتعددت ّلقد ك
ّ.ّ)*(،ّفيّكتابوّ"ّمرفكلكجياّالحكايةّالشعبيةّ"Vladimir proppّّفبلديميرّبركبّ

ّفالمتغيرا ،ّ ّثابتةّكّأخرلّمتغيرة ّكؿّقصةّتشمؿّقيـ تّىيّأسماءّحيثّيرلّأٌف
"ّ،Fonctionّّّّّّ"ّ،ّأكّكظائفياّ"Actionّّالشخصياتّكّصفاتياّ،ّكّالثكابتّىيّأفعالياّ"ّ

ّكّىيّأبسطّعنصرّيمكفّاالنطبلؽّمنوّ.ّ
ّبوّالشخصيةّمفّفعؿّمحددّ،ّمفّمنظكرّداللتوّفيّ ّتقـك ّكّنعنيّبالكظيفةّما "

ّ.ّ(1)سيرّالحبكةّ"ّ
شكؿّالييكؿّالعاـّلمحكايةّالخرافيةّ،ّّكّقدّأحصىّبركبّإحدلّكّثبلثيفّكظيفةّت

ّكمادةّ ّالشعبية ّالحكاية ّبنية ّتتضمنو ّما ّترتيبّيطابؽ ّىك ّإٌنما ّك ّليسّعشكائيا ّترتيبيا ك
ّىذهّ ّتكجد ّإٌنما ّك ،ّ ّكاحدة ّحكاية ّفي ّمجتمعة ّتكجد ّال ّإٌنيا ّكما ،ّ ّمعيا ّيتعامؿ عينية

ّالكظائؼّبشكؿّمتكاترّمفّحكايةّإلىّأخرلّ.
ّبركبّركٌّ ّأٌف ّيرلّمفّّكّرغـ ّأٌنو ّإاٌل ،ّ ّالشخصية ّعمىّكظيفة ّىذه زّفيّدراستو

ّمنياّ ّالعديد ّأٌف ّالحظ ّعندما ،ّ ّالشخصيات ّالكظائؼّبيف ّتكزيع ّتفحصّكيفية الضركرم
ّ:ّّ(2)يتجمعّمنطقياّضمفّحقكؿّعمؿّأكّدكائرّفعؿّالشخصيةّ،ّكّىيّسبعةّ

                                                 
،ّكّقدّدرسّفبلديميرّبركبّفيوّمئة1929ّّترجـّأيضاّ"ّمرفكلكجياّالحكايةّالخرافيةّ/ّمرفكلكجياّالقصةّصدرّعاـّّ)*(

قصةّخرافيةّمفّالتراثّالركسيّدراسةّشكميةّىيكميةّبحتوّ،ّأمّانطبلقاّمفّبنائياّالداخميّ،ّكّليسّعمىّأساسّالتصنيؼّ
ّفّقاـّبيماّمفّسبقكهّفيّالبحثّ.التاريخيّأكّالتصنيؼّالمكضكعاتيّالمذي

،ّالمركزّالثقافيّالعربيّلمطباعةّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّالدارّالبيضاء1ّّينظرّ:ّحميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّ،ّط
 .23ّ،ّص1991ّّ

مشؽّ،ّ،ّشراعّلمدراساتّ،ّد1ّفبلديميرّبركبّ:ّمرفكلكجياّّالقصةّ،ّترجمةّ:ّعبدّّالكريـّحسفّكّسميرةّبفّعمكّ،ّطّ(1)
 .38ّ،ّص1996ّّسكرياّ،ّ

 .97ّّينظرّ:ّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ(2)
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،ّكّأنكاعّالصراعّكّتضـّكظيفةّاإلساءةّكّالمعركةّّدائرة فعل المعتدي ) الشرير ( : -1
 األخرلّكّالمطاردةّ.ّّ

ّّدائرة فعل المانح ) الواهب ( : -2 كّتحتكمّعمىّإخضاعّالبطؿّلمتجربةّأكّاالختيارّ،ّثـٌ
ّكضعّاألداةّالسحريةّبتصرؼّالبطؿّ.

كّسدّأكّتضـّمساعدةّالبطؿّعمىّالتنقؿّكّإصبلحّاإلساءةّ،ّ دائرة فعل المساعدة : -3
ّطؿّأثناءّالمعركةّ.الحاجةّ،ّكذلؾّإغاثةّالب

ميماتّالصعبةّ،ّالكسـّبالتحتكمّىذهّالدائرةّعمىّالتكميؼّدائرة فعل األميرة و أبيها :  -4
ّبعبلمةّكّاكتشاؼّالبطؿّالمزيؼّ،ّكّمكافاةّالبطؿّالحقيقيّ.

ّالدائرةّعمىّإرساؿّالبطؿّالّّدائرة فعل األمر ) الطالب / المكمف ( : -5 كّتقتصرّىذه
ّغيرّ.

تحتكمّعمىّخركجّالبطؿّفيّميمةّالبحثّ،ّكّردّفعموّعمىّمطالبّعل البطل :دائرة ف -6
ّالكاىبّباإلضافةّإلىّالزكاجّباألميرةّ.

تحتكمّبدكرىاّعمىّالخركجّفيّميمةّالبحثّ،ّغيرّإٌفّرٌدةّّدائرة فعل البطل المزيف : -7
ّاال ّك ّالمزاعـ ّعف ّناىيؾ ،ّ ّالمانح ّمطالب ّتجاه ّدكما ّالمزيؼّسمبية ّالبطؿ دعاءاتّفعؿ

ّالباطمةّ.ّ
ّىناؾّ ّبينما ،ّ ّالسابقة ّالشخكصّالسبعة ّعمى ّالقصة ّفي ّفالكظائؼّتتكزع ّمنو ك

ّشخصياتّثانكيةّيتمثؿّدكرىاّفيّالربطّكالكشاةّكّالنماميفّ.
كّقدّاكتسبتّمحاكلةّفبلديميرّبركبّفيّتحميؿّالقصةّأىميةّكبيرةّجٌداّ،ّذلؾّأٌفّ

ّأضحىّالركيّز ّالذمّقٌدمو ّالتحميؿ ّمفّدراساتّتيتـّمثؿّىذا ّأتىّبعده ّما ّلكؿ ّاألساسية ة
بالتراثّالشعبيّ،ّإذّ"ّترؾّالمجاؿّمفتكحاّمفّبعدهّإلضافاتّكثيرةّأثرتّاألبحاثّالنقديةّ،ّ

لـّيعدّالنقدّأحكاماّاعتباطيةّانطباعيةّ،ّكّإٌنماّأصبحّ )*(كّالقصصيةّالحديثةّ،ّفمفّخبللوّ
ّ . (1)عمماّذاّأصكؿّكّقكاعدّ"ّ

                                                 
مفّخبلؿّرأمّعبدLevis Straussّّاألمرّىناّيتعمؽّبالفائدةّالتيّقٌدمياّكؿّمفّفبلديميرّبركبّكّأيضاّليفيّستراكسّ )*(

 المالؾّمرتاضّ.
 .04ّّّ،ّص2007ّّاتّالجامعيةّ،ّالجزائرّعبدّالمالؾّمرتاضّ:ّاأللغازّالشعبيةّالجزائريةّ،ّدّطّ،ّديكافّالمطبكع (1)
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اءّباحثكفّبدراساتّعديدةّتيتـّبالشخصيةّ،ّسكاءّكانتّقصصيةّكّبعدّبركبّج
ّأكّمسرحيةّ.

ّكّاختمفتّىذهّالدراساتّبحسبّتصكراتّكؿّباحثّحيثّنذكرّمنيـّ:ّ
يضـّستّكظائؼّفنية1950ّّالذمّقٌدـّنمكذجاّسنةItian Souriauّّإتيافّسكريكّ

ّىيّ:
ّاألسدّ:ّىكّالفاعؿّالراغبّفيّالفعؿّ.ّ-1
 يمةّالخيرّالتيّيرغبّالفاعؿّفيّالحصكؿّعميياّ.الشمسّ:ّىيّقّ -2
 األرضّ:ّىيّالتيّتحصؿّعمىّالخيرّ،ّكّيسعىّإليياّاألسدّ.ّ -3
 المريخّ:ّىكّالعقبةّالتيّيصادفياّّاألسدّفيّطريقوّلمحصكؿّعمىّالخيرّ.ّّ -4
 الميزافّ:ّىكّالحكـّالذمّيقررّلمفّيككفّالخيرّ.ّ -5
 القمرّ:ّىكّالعنصرّالمساعدّ.ّ -6

ظائؼّالستّالّكجكدّلياّمفّخبلؿّتفاعمياّمعّبعضياّ،ّكّيشكؿّنمكذجّإٌفّىذهّالّك
ألٌنوّيحتكمّعمىّمعظـّالمكاقؼّ/Actantsّّسكريكّمرحمةّىامةّفيّتشكيؿّعكامؿّالحركةّ

ّ.ّّ(1)العبلقاتّالمتخيمةّ
ّبنمكذجّّ ّمقابمتو ّيمكف ّما ّفييا ّالتي ّبعضّاألسماء ّابتكر ّقد ّسكريك ّأٌف فنبلحظ

ّالّنستطيعّأفّنحٌددهّبدقةّ.بركبّ،ّكماّفيياّماّ
كّىذاّرغـّاعتمادهّمصطمحّّالكظيفةّالبركبيّ،ّالذمّاستثمرهّفيّمجاؿّالمسرحّ،ّ

ّكّركَّزّعمىّدكرّالشخصيةّمفّخبلؿّتفاعمياّكّتعالقياّبالشخصياتّاألخرلّ.
ّغريماسّ .ّ ّأ.ج ّيقدـ ّسكريك ّبعد Algudas Julien Griemasّّك 1966ّسنة

ّ ّالشخصية ّدراسة ّحكؿ ّكميةّمشركعو ّقكاعد ّإلىّكضع ّلمكصكؿ ّخبللو ّمف ّالذمّىىدىؼى ،
لمقصّبصفةّعامةّ،ّكّذلؾّبتجاكزّالمستكلّالتركيبيّإلىّالمستكلّالدالليّ،ّأمّتطبيؽّ

ّالتحميؿّالدالليّلبنيةّالجممةّّعمىّىذهّالقكاعدّالكميةّ.
ّالعامؿّ ّبمصطمحي ّاستبدليا ّالتي ّلمشخصية ّغريماس ّنمكذج ّعرض ّيمكف ك

ActantّثؿّكّالممActeurّّّكّىكّماّيقابؿّعندّبركبّمصطمحّالكظيفةّ،ّالذمّتتحقؽ،

                                                 

 
(1)  
Voir Pavis Patrice : Dictionnaire du théâtre . Paris : Edition Sociales , 1980 , P 20 . 
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عمىّمستكاهّعمميةّالتكاصؿّبنحكّمفّاألنحاءّكّذلؾّمفّخبلؿّتمؾّالعبلقةّالتيّيمكفّأفّ
ّ:ّّ(1)تككفّبيفّالعامؿّالكاحدّبمجمكعّالعكامؿّاألخرلّكّذلؾّكفؽّعبلقاتّمختمفةّ

ّمفعكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمستقبؿّّّمرسؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّمساعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفاعؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعارضّ
ّأٌفّغريماسّقدّحٌددّنمكذجوّفيّسٌتةّعكامؿّ،ّالتيّماّىيّإاٌلّأدكارّ فيظيرّىنا

ّالشخصيةّعندهّ. ّثابتةّتمثؿّفيّحقيقتياّمفيـك
ّالنظ ّيمكف ّك ّزاكيةّّّّ" ّك ّاستبدالية ّزاكية :ّ ّزاكيتيف ّمف ّالعاممي ّالنمكذج ّإلى ر

ّمعيفّلؤلدكارّكّعمىّنمطّخاصّلبلشتغاؿّفمفّ تكزيعيةّ،ّكّكؿّزاكيةّتحيؿّعمىّتنظيـ
ّالعبلقاتّ ّمف ّسمسمة ّأم ّنسقا ّباعتباره ّأمامنا ّالعاممي ّالنمكذج ّيمثؿ ّاالستبدالية الناحية

قةّقابمةّلتكليدّتكترّخاصّ،ّداخؿّالنصّالسردمّ،ّالمنظمةّداخؿّنمكذجّمثاليّّكؿّعبل
ّالعكامؿّكؿّزكجّمرتبطّبمحكرّ ّأزكاجّمف ّالعبلقاتّنحصؿّعمىّثبلثة ّعمىّىذه ّبناء ك

ّدالليّمعيفّ:ّ
ّ:ّمحكرّالرغبةّّّّّّّّّّّّّّّّذاتّّّّّّّّّّّّّّّّّمكضكع1ّّع
ّليوّ:ّمحكرّاإلببلغّّّّّّّّّّّّّّّمرسؿّّّّّّّّّّّّّّّّمرسؿّإ2ّع
ّ:ّمحكرّالصراعّّّّّّّّّّّّّّّمعيؽّّّّّّّّّّّّّّّّمساعد3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع

أٌماّمفّالناحيةّالتكزيعيةّفالنمكذجّالعامميّيمثؿّأمامناّعمىّشكؿّإجراءّأمّتحكيؿّ
العبلقاتّالمشكمةّلممحكرّاالستبداليّإلىّعممياتّ،ّتطرحّبدكرىاّسمسمةّمفّالبرامجّالسرديةّ

ّ.ّ(2)لثانكيةّ،ّكّالرئيسيةّ"ّا
ّمفّ ّكؿ ّتحديد ّمع ،ّ ّالشخصيات ّالعبلقاتّبيف ّتتحدد ّاألدبي ّالعمؿ ّفي ّإٌف أم
ّكّعندّحدكثّتغييرّماّ ّكّالمعارضةّ، ّإلىّجانبّالعكامؿّالمساعدة الفاعؿّكّالمفعكؿّ،
فّسكاءّتعمؽّاألمرّباكتسابّىذهّالعكامؿّقيماّجديدةّأكّاتخاذىاّلكضعياتّجديدةّ،ّفيمكفّأ

                                                 
(1)

  Ibid , P 20 . 
افّ،ّركايةّالشراعّكّالعاصفةّلحناّمينةّنمكذجاّ،ّدارّمجدالكمّ،ّعمّ-سعيدّبنكرادّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالسرديةّّ(2)

 .92ّّ،ّص2003ّّاألردفّ،ّ

  الشخصیة و أنواعها في المغازي                                         :الفصل الثاني 

90 



ّالعكامؿّ ّك ّالمعارضة ّالعكامؿ ّطبيعة ّتتغٌير ّحتى ّأك ،ّ ّالشخصّإلىّشخصّآخر يتحكؿ
ّالمساعدةّ.

1977ّسنةPhilipe Hamonّّكّيمكفّاعتبارّالدراسةّالتيّأنجزىاّفيميبّىامكفّ
فيّكتابوّ"ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالركائيةّ"ّمفّأىـّالدراساتّالتيّتطرقتّلمشخصيةّفيّ

ّاألنكاعّالسرديةّ.ّ
كّيمكفّتحديدّالشخصيةّبأٌنياّمكرفيـّفارغّ،ّأمّبياضّدالليّالّتحيؿّإاٌلّعمىّ"ّ

ّالذاتّ ّبإنجازه ّتقكـ ّبناء ،ّ ّبناء ّإلى ّتحتاج ّفيي ،ّ ّكميا ّقبميا ّليستّمعطى ّإٌنيا ،ّ نفسيا
ّالفارغّيظيرّمفّخبلؿّداؿّالّمتكاصؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالمكرفيـ ّ،ّىذا المستيمكةّلمنصّزمفّفعؿّالقراءة

ّ.ّ(1)ؿّعمىّمدلكؿّالّمتكاصؿّ"ّكّيحي
كّمنوّتعتبرّالشخصيةّعبلمةّتكتمؿّباكتماؿّالنصّ،ّكّىيّليستّجاىزةّمفّقبؿّ
كّلكفّمفّخبلؿّمعطياتّنصيةّتمتقطّعنياّيمكفّبناؤىاّ،ّكّيعطيّالقارئّكطرؼّشريؾّ

ّ...فيّالعمؿّالفنيّكؿّالفعاليةّلمشخصيةّمفّخبلؿّإعادةّبنائياّبماّيحكزهّمفّثقافةّكّفكرّ
كّقدّاعتبرّىامكفّالشخصيةّداالّالّمتكاصبلّ:ّ"ّفييّتتخذّعٌدةّأسماءّكّصفاتّ

ّ "ّ ّضمفّّ(2)تمخصّىكيتيا ّسماتيا ّالشخصياتّك ّألسماء ّمتنكعة ّحاالت ّنجد ّىنا ّك ،
األعماؿّاإلبداعيةّ،ّكّمالياّمفّأىميةّفيّتحديدّمدلكلياّكّكيفيةّبنائياّ،ّكّىناّطبعاّالّ

،ّبؿّىناؾّبعضّاألسسّالتيّيجبّأفّتيراعىّ،ّكالنكعّاألدبيّ،ّيككفّاالختيارّاعتباطياّ
 المكانةّاالجتماعيةّلمشخصيةّ،ّالعرؼّاالجتماعيّكّالتاريخيّ...ّ

ّفتكحّّّ "ّ ّشخصيات ّدراسة ّفي ّالمفركضّاعتماده ّمف ّكاف ّالذم ّالتصنيؼ ّىك ك
ّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.

ّبعضّالمراجعّتضـّمصطمحاتّأخرلّ ّأٌف ّنفسوّمعّمبلحظة لتصبّفيّالمفيكـ
المتعمؽّبكؿّقسـّمفّالشخصياتّ،ّكماّىكّالحاؿّمثبلّفيّكتابّ:ّ"ّقاؿّالراكمّ"ّلسعيدّ
يقطيفّ،ّكّكتابّ:ّ"ّالسردّالعربيّّالقديـّ"ّلضياءّالكعبيّ.ّفالشخصيةّالكاقعيةّتبقىّتحتّ

                                                 
ّالمغربّ،ّّ(1) ّالرباطّ، فيميبّىامكفّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالركائيةّ،ّترجمةّ:ّسعيدّبنكرادّ،ّدّطّ،ّدارّالكبلـّ،

 .9ّ،ّص1990ّّ
نظيرةّالكنزّ:ّسيمياءّالشخصيةّفيّقصصّالسعيدّبكطاجيفّ،ّمحاضراتّالممتقىّالكطنيّالثانيّالسيمياءّكّالنصّّ(2)

 .143ّّصّّ،2002ّأفريؿ16ّّّ–15ّدبيّ،ّمنشكراتّجامعةّّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّاأل
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ّالشخصيةّّ :ّ ّضمنو ّتنطكم ّاألخير ّالمصطمح ّىذا ّأٌف ّرغـ ،ّ ّالمرجعية ّالشخصية اسـ
ّالكاقعيةّ،ّكّالتخيميةّ،ّكّالتخييميةّ.

ّّّّ:ّ ّإلى ّالشخصيات ّتصنيؼ ّأم ّالمصطمحات ّمف ّشائع ّىك ّما ّسنعتمد لذلؾ
ّمرجعيةّ،ّكّخياليةّ،ّكّعجائبيةّ.ّكّىذاّحتىّالّيحدثّأٌمّلبسّ.ّ

ّىذاّ ّك ّمفّخبلؿّمدلكؿّالّمتكاصؿّ" ّيتـ ّالشخصية ّتقديـ ّاعتبرّىامكفّأٌف كما
فظّبياّالشخصيةّأكّيتمفظّبياّعنياّ،ّكّتٍعتبرّمجمكعةّأكصاؼّالمدلكؿّعبارةّعفّجمؿّتتم

ّلمدلكؿّ ّاألساسي ّالمككف )ّ ّكمية ّمعايير (ّ ّعبلقاتيا ّمختمؼ ّك ّكظائفيا ّك الشخصية
ّ.ّ(1)الشخصيةّ"ّ

ّكّتبعاّليذاّنجدهّحٌددّثبلثةّأنكاعّلمشخصيةّ:
ّالشخصياتّّ- ّتشمؿ ّك ،ّ ّما ّمرجعي ّسند ّليا ّشخصيات ّىي ّك :ّ ّمرجعية شخصيات
ّلتاريخيةّكّاألسطكريةّكالمجازيةّكاالجتماعيةّ.ّا
ّالتراجيدياّّّّ- ّجكقة ّك ،ّ ّالركاة ّمثؿ ،ّ ّالمؤلؼ ّباسـ ّالناطقة ّىي ّك :ّ ّإشارية شخصيات

ّالقديمةّ،ّكّماّشابييـّ
ّداخؿّنسيجّشبكةّاالستدعاءّّّّّّّ- شخصياتّاستذكاريةّ)ّتكراريةّ(ّ:ّكّىيّشخصياتّتقـك

ّتّأحجاـّمتفاكتةّ.كّالتذكيرّبأجزاءّممفكظيةّكّذا
كّماّييمناّفيّىذهّالدراسةّىكّالشخصياتّالمرجعيةّ،ّكّىذاّعمىّأساسّأٌفّلكؿّ
شخصيةّمرجعيةّماّ،ّسكاءّاجتماعيةّأكّمعرفيةّ)ّفيّالمصنفاتّالثقافيةّالتيّتتعمؽّبالتراثّ

ّاألسطكرمّمثبلّ(ّ.
ّ.ّ(2)كّيمكفّبذلؾّأفّتقسـّالشخصياتّالمرجعيةّإلىّثبلثةّمستكياتّ

ّشخصياتّكاقعيةّ.ّ-
ّشخصياتّتخييميةّ)ّمحاكاتيةّ(ّ.ّ-
ّشخصياتّتخيميةّ)ّاستيياميةّ(ّ.ّ-

                                                 
معمـّكردةّ:ّالشخصيةّفيّالسيميائياتّالسرديةّ،ّمحاضراتّالممتقىّالرابعّ:ّالسيمياءّكّالنصّاألدبيّ،ّمنشكراتّقسـّّ(1)

 .321ّ،ّص2006ّّنكفمبر29ّّّ–28ّاألدبّالعربيّ،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ
،ّشركةّالنشرّكّالتكزيعّالمدارسّ،ّالدار1ّّّينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّالثكابتّكّالمتغيراتّ،ّط(2ّ)

 .199ّّ،ّص2004ّّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ
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 أنواعها :  -2
 الشخصيات المرجعية :  -2/1

ّكتابيةّ ّإفّالراكمّاستقاىاّمفّعكالـّنصيةّأخرلّ) ّ،ّّ–كّتعنيّ" ]...[ّ شفافيةّ(
ّ.ّ(1)محافظاّعمىّبعضّمبلمحياّالمرجعيةّ،ّكّمانحاّإياىاّرنةّأخرلّ"ّ

ّالعكالـّّالنصيةّالخارجيةّمفّكتبّالتاريخّ،ّكّالسيرّكّالتراجـّّّّّّّّّّ ّلكجكدّىذه فنظرا
كّاألدبّكّالشعرّ،ّيمكفّلممتمقيّأفّيجدّليذهّالشخكصّمرجعيةّغيرّنصكصّالمغازمّ،ّ
كّلوّأيضاّأفّيخمعّعنياّماّليسّمنياّحقاّ"ّ،ّكّرٌبماّىذاّطبيعيّ،ّأفّتتضمفّالمغازمّ

يةّفبلّيعنيّبالضركرةّإبقاؤىاّكماّىيّ،ّدكفّإضفاءّبعضّالتراكماتّالتيّشخصياتّتاريخ
ّيبتدعياّالراكمّ)ّالشعبيّ(ّفيتجاكزّبذلؾّالحقيقةّإلىّدالالتّجديدةّمبتكرةّلغرضّماّ.ّ

ّعمىّبعضّمبلمحياّ ّتبقىّمحافظة ّالمغازمّشخصياتّمرجعية ّفي ّلذلؾّنجد ك
عمؽّاألمرّبشخصياتّتنتميّإلىّىذاّالنطاؽّ،ّالمعركفةّفيّالتاريخّالعربيّاإلسبلميّ،ّإذاّت

ّأكّحتىّشخصياتّتاريخيةّتنتميّإلىّحضاراتّأخرلّ.
كماّنجدّشخصياتّشبوّمرجعيةّقدّمنحياّالراكمّبعداّمرجعياّلتيضاؼّلمشخصياتّ
التاريخيةّاإلسبلميةّأكّغيرّاإلسبلميةّ،ّكّىذاّباعتبارىاّظيرتّداخؿّأحداثّعامةّحيثّلـّ

ّال ّك ّكزف ّليا ّلمشخصياتّّّيكف ّبالنسبة ّاألمر ّىك ّكما ّىامة ّأحداث ّلصناعة ّبارزة ىي
ّحيزاّ ّتأخذ ّمفّثـٌ ّك ّلمبركزّ، ّيؤىميا ّببعضّالصفاتّمٌما ّتتميز ّقد ّلكفّ" ّك ،ّ التاريخية
ّمفّأحداثّمعّتعاقبّ ّليسّليا ّما ّيضفيّعمييا ّثـٌ ،ّ ّمفّاستقطابّاألنظارّإلييا يمكنيا

ّ.ّّ(2)الكقتّعميياّ"ّ
اتّببعديياّالمرجعيّأكّشبوّالمرجعيّ،ّتضعناّكّبشكؿّمباشرّك"ّإٌفّىذهّالشخصي

أماـّ"ّعكالـّتاريخيةّ"ّمحددةّالمبلمحّ،ّسكاءّتـّتجسيدّتمؾّالمبلمحّمعّالحفاظّعمىّركحّ

                                                 
ّ–ضاءّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبي1ّالبنياتّالحكائيةّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّطّ-سعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّّ(1)

 .95ّ،ّ،ّص1997ّّلبنافّ،ّّ–المغربّ،ّبيركتّ
205ّ،ّصّ:2013ّّ،ّدارّميـّلمنشرّ،ّالجزائرّ،1ّّامحمدّعزكمّ:ّالرمزّكّداللتوّفيّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّ،ّط(2ّ)
–ّ206ّ.ّ 
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ّبالتاريخّالمدكفّّّّّّّّّ ّبعناصرّخارجيةّالّصمةّليا ّأكّتـّمفّخبلؿّتطعيميا ّالتاريخيةّ، المكاد
ّ.ّ(1)أكّالمتعارؼّعميوّ"ّ

ضمفّمصدرّييفترضّأٌنوّتاريخّّ–اّداـّالحديثّعفّتاريخّالفتكحاتّاإلسبلميةّكّم
،ّفإٌفّمفّالمنطؽّأفّتظيرّشخصياتّمرجعيةّعديدةّ،ّفذكرّأبيّبكرّّ-ييٍنسبّإلىّمؤرخّ

ّبالضركرةّحضكرّشخصياتّمثؿّ:ّعمرّبفّالخطابّ،ّكّعثمافّبفّعفافّ،ّ الصديؽّيمـز
ّكّعميّبفّأبيّطالبّ،ّكّقادةّّالجيكشّ ّفيّىذهّالفترةّأكّغير ًّمٌمفّعيرفكا األمراء ّك

ّىذهّالفترةّمفّشخصياتّترتبطّبالمسارّالحكائيّ.ّ
ّكماّيستدعيّاألمرّالحديثّعٌماّيينسبّليؤالءّمفّأحداثّارتبطتّبيـّتاريخياّ.

ّفيرافقوّتكظيؼّ ّ ،ّ ّالفتحّاإلسبلميّ( ّاإلطارّ) ّبيذا ّاألمرّيتعمؽّأيضا ّداـ كّما
ّ.ّلشخصياتّمفّالطرؼ ّالثانيّأمّغيرّعربيةّكممكؾّإيرافّكّالرـك

كّلكفّىذاّالّيمنعّمفّفصؿّماّىكّتاريخّفعبلّ،ّعفّماّىكّغيرّالتاريخّ،ّأمّالّّ
ّفنيّّّّّّّّّّّّّّ ّإٌما ّآخر ّبابا ّنمج ّالنصكصّفنحف ّىذه ّفي ّالبلكاقع ّنتحدثّعف ّعندما ّك ،ّ كاقعي

ّيرتكزّعمييا ،ّ ّكّجمالية ّيتميزّبعناصرّفنية ّأدبيّ( المكضكعّالذمّبنحكّمفّاألنحاءّّ)
ّيتعمؽّبمحمكالتّفكريةّماّ.ّ

أكّرٌبماّىكّإعادةّإنتاجّليذاّالتاريخّأكّليذاّالكاقعّبماّيناسبّجيةّمعينةّ،ّأكّفكراّ
ّمعيناّ،ّأكّيناسبّفترةّزمنيةّماّتستدعيّمثؿّىذاّالتحكيرّأكّالتحكيؿّأكّاإلنتاجّعمكماّ.

ّالت ّفي ّما ّيمغي ّالتخييمي ّىذا ّإٌف ّتتعمؽّك ّأك ،ّ ّبالزمف ّتتعمؽ ّتسجيمية ّمف اريخ
ّتيؤطرىاّ ّلكف ،ّ ّكاقعية ّال ّأحداثا ّتحمؿ ّقصص ّمجرد ّالتاريخ ّىذا ّفيغدك ،ّ بشخصياتو

ّشخصياتّحاممةّلبعضًّممَّاّيخصياّفيّالمرجعيةّالتاريخيةّ.
كّبالنسبةّلممغازمّفإٌفّكثيراّمفّالبنىّالحكائيةّتككفّكفيمةّبإثباتّأكّنفيّمشركعيةّ

ّصياتّفيياّمفّالكاقعّكماّتحمؿّكثيراّمفّالبلكاقعّ.كجكدّشخ
ّاألمرّيتعمؽّبالحدثّ،ّكّالزمفّ،ّكّالمكافّ.

ّالكثيرّمفّ ّتحمؿّبيفّتضاعيفيا ّلكفّقد ّك ّلؤلحداثّ، ّكاقعية ّإفّلمسنا فحٌتىّك
ّالخياؿّ.

                                                 
 .96ّّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّّ(1)
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ّالفتكحّ ّلبداية ّجمعو ّك ّالمسمميف ّجيش ّتجييز ّأماـ ّأنفسنا ّنجد ّالشاـ ّفتكح ففي
ّّاإلسبلميةّتجاه ّالذم ،ّ ّالزمف ّعف ّمباشرة ينبئ ّي ّالحدث ّىذا ّك ،ّ اليمف كّ الشاـّ كّ العراّؽ

ّ،ّمفّطرؼّالخميفةّاألكؿّأبكّبكرّالصديؽّ،ّكّتستمرّإلىّأفّ ّبإخمادّحركبّالردة يبدأ
ّتكفيّ،ّكّبكيعّمفّبعدهّعمرّبفّالخطابّكّىكذاّ.ّ

ّالح ّالزماني ّإطارىا ّكفؽ ّاإلسبلمية ّالفتكح ّمسار ّتتبعنا ّما ّكفؽّفإذا ّك قيقي
ّيتعمؽّ ّاألمر ّفإٌف ،ّ ّالحقيقية ّأمكنتيا ّفي ّأيضا ّك ،ّ ّتحركيا ّالتي ّالكاقعية الشخصيات

ّبالتسجيميةّالمباشرةّكماّنطالعياّفيّمصادرّالتاريخّالمختمفةّ)ّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ(ّ.
ّ ّنممسّفيّأحيافّكثيرة ّالبنىّفإٌننا ّفيّكؿّىذه ّدٌققنا ّلكفّإذا ّإلىّّ–ك ّنظرنا إذا

تجاكزاتّكثيرةّلمتاريخّ،ّيمكفّأفّندعكىاّمغالطاتّتاريخيةّّ–أٌنياّمصدرّتاريخيّالمغازمّ
سكاءّتعمؽّاألمرّبأسماءّشخصياتّتاريخيةّ،ّأكّبشخصياتّخياليةّلـّتيعرؼّالّفيّالتاريخّ

ّكّالّفيّالكاقعّ،ّأكّبأماكفّغيرّكاقعيةّ.ّ
ّكذ ّك ،ّ ّالكقائع ّمف ّلكثير ّالزمني ّالتأريخ ّفي ّخمطا ّىناؾ ّإٌف ـٌ ّبعضّث لؾّجعؿ

ّإلىّأزمنةّأخرلّغيرّماّ ّتمتد ّحياتيا ّأكّإٌف ّالحقيقيّ، الشخصياتّتعيشّفيّغيرّزمنيا
ّعاشتوّحقيقةّ.

إٌفّالتاريخّيأخذّمشركعيتوّمفّخبلؿّتسجيموّلماّمضىّمفّاألحداثّبكؿّكاقعيةّ،ّ
ّتجاكزّىذاّالكاقعّ،ّحٌتىّكّإفّكافّىناؾّتأطيرّزمنيّ)ّزمفّالفتكحّاإلسبل ميةّ،ّلكفّإذاّتـٌ

ّزمفّالخبلفةّّ(ّ.
ّمباشرةّّّّّّّّّّّّ ّكاضحة ّالزمنيّبإشاراتّزمنية ّالتأطير ّعمىّىذا ّتأكيد ّىناؾّأيضا ّإٌف ـٌ ث

)ّسنكيةّكّشيريةّكّحٌتىّيكميةّ(ّ،ّفقدّتككفّاألحداثّكّاألمكنةّخياليةّ،ّكّالشخصياتّ
ّّكذلؾّ.

بيياّ،ّفإٌفّالزمفّىكّكّتشاّاألخيرةكّحٌتىّإفّسٌممناّبإمكانيةّتكرارّىذهّالعناصرّ
ّالذمّمفّشأنوّأفّيحددىاّكّيخصصّكجكدىاّ.

كّإٌفّالشخصياتّالكاقعيةّبقيتّثابتةّمحافظةّعمىّمنطمقاتياّاألساسيةّالتيّظيرتّ
ّبياّأكؿّمرةّ)ّفيّالبدايةّ(ّكّىذاّاإليمافّكاقفاّعمىّمشركعيةّالفكرةّ)ّالجيادّ(ّ.

ّل ّكّنصكصإٌف ،ّ ّاألسماء ّثابتة ّبأسمائياّّّّّّّّّّّّّالمغازمّشخصيات ّشائعة ّأٌنيا كاضح
ّكّأكصافياّعندّاألعداءّ.
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ّكّنسبياّّّ ّذكرّالشخصياتّىكّالحرصّعمىّأصميا كّلكفّأكثرّشيءّثابتّعند
ّكّانتمائياّ.

فحددتّالقبيمةّكّالبطفّالذيفّتنتييّإليياّأكثرّالشخصياتّالبطمةّ،ّإٌماّمفّالراكمّ
ّثّالشخصيةّعفّأنسابياّ)ّشعراّأكّنثراّ(ّ.ميماّكانتّدرجتوّ،ّأكّمفّخبلؿّحٌتىّحدي
فإٌنوّبالدرجةّّ–ميماّقيؿّعفّنصكصّالمغازمّّ–كّماّداـّاألمرّيتعمؽّبالتاريخّ

األكلىّيركزّعمىّشخصياتّمفّىذاّالنكعّ،ّحيثّتقدـّفيّصكرةّمتكاممةّكّكاقعيةّخالصةّ
ّكّبكؿّأمانةّ.

شخصياتّأخرلّ،ّبؿّكّالّيمكفّبأمّحاؿّمفّاألحكاؿّأفّتتقاطعّأكّتمتبسّمعّ
ّإٌنياّمتفردةّ.

ّماّ ّك ّفتراتّحكميـ ّتتبع ّيتـ ـٌ ّث ،ّ ّكاممة ّأسماؤىـ ّتيذكر ّالذيف ّالراشدكف فالخمفاء
ّ–بطريقةّغيرّمباشرةّفيّمعظمياّأمّكفؽّالفتكحّاإلسبلميةّّ–حصؿّمفّأحداثّتاريخيةّ

ـّاألخرلّ،ّبماّتتضمنوّمفّ:ّأنظمتيـّميماّكانتّسياسيةّ،ّاجتماعيةّ،ّأكّعبلقاتيـّباألم
المعاىداتّالمبرمةّّ،ّكّىكّنكعّمفّتمييزّىؤالءّعفّغيرىـّ.ّكّالشيءّنفسوّبالنسبةّ

ّ.ّ ّألمراءّالجيكشّكّقادتيـّ،ّكّحتىّالطرؼّالضدّمفّممكؾّالفرسّكّالرـك
ّفكمياّشخصياتّكاقعيةّتتميزّبكجكدىاّالكاقعيّفيّفتراتّتاريخيةّبعينياّ.

تمؼّالمصادرّالتيّأٌرختّلياّكّترجمتّلحياتياّ.ّكّالتيّنجدّأحاديثّعنياّفيّمخ
ّالنصكصّ ّىذه ّالخطابّفي ّبف ّعمر ّكيصؼّبو ّما ّذلؾ ّمف ك

ّأمرّّ)*( ّلو ّكاف ّأف بعد
ّالمسمميفّبعدّكفاةّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ:

                                                 
الخبلفةّبعدّكفاةّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ،ّيكردّسمسمةّقبؿّأفّيتحدثّالنصّعفّالخميفةّعمرّبفّالخطابّكّتكليوّّ)*(

طكيمةّمفّاألسانيدّ،ّكّإٌفّىذاّنكعّمفّتأكيدّصحةّالخبرّكّصدقيتوّ،ّحيثّنجدّ:ّ"ّقاؿّأصحابّالسيرّفيّحديثيـّممفّ
ؼّبفّتقدـّذكرىـّكّاسنادىـّفيّأكؿّالكتابّممفّركلّفتكحّالشاـّكّنقمكىاّعفّالثقاتّمنيـّمحمدّبفّإسحؽّّّكّسي

ّعمركّكّأبكّعبدّاهللّمحمدّبفّعمرّالكاقدمّ)رض(ّكؿّحدثّبماّركاهّكّسمعوّثقةّعفّثقةّ"ّ.ّّّ
ثـّإٌنوّعندماّينتييّمفّىذاّالسندّكّاألخبارّعفّعمرّبفّالخطابّ،ّيمحقوّبسندّآخرّىاـّأيضاّىكّعائشةّ)رض(ّبالكبلـّ

ّبأٌنوّنكعّم ،ّكماّقدّيتكقؼّعندّحدكدّتأكيدّّ-أكّالحشكّّ–فّاالطنابّنفسوّّتقريباّكّلكفّأقؿّإسياباّ،ّكّقدّيقرأّىذا
ّمفّ ّكافّالراكمّقريبا ّأمرّعادمّفيّنقؿّالتاريخّّأمّذكرّالمصادرّالمختمفةّ،ّخاصةّإذا ّىذا صدقيةّالخبرّ،ّكّرٌبما

ّالشخصيةّالمرادّترجمةّحياتياّ،ّأكّقريباّمفّالحادثةّالتاريخيةّعمكماّ.ّ
ةّ)رض(ّ:ّكّلقدّتكلىّكّاهللّعمرّبفّالخطابّ)رض(ّالخبلفةّفجدّفيّالتشمرّكّترؾّعفّكّلناّأفّنقارفّ:ّ"ّقالتّعائش

ّالشعيرّكّالممحّكّأرادّأكؿّالزيتّكّاليابسّمفّالتمرّ،ّكّربماّأخذّشيئاّمفّالسمفّ،ّ نفسوّالتكبرّ،ّكّلقدّكافّأحرقوّخبرن
نـّ،ّمفّحؿّبياّلـّيمتّكّلـّيجدّفيياّراحةّكّيقكؿّأكمتّالزيتّكّخبزّالشعيرّكّالممحّكّالجكفّأىكفّغداّمفّنارّجي

أبداّ،ّقرارىاّبعيدّكّعذابياّشديدّكّشرابياّالمديدّالّيؤذفّليـّفيعتذركفّجندّالجنكدّفيّغمارتوّكّبعثّالعساكرّكّفتحّ
 .93ّّ،ّص1ّّالفتكحاتّكّمصرّاألمصارّّكّكافّيخاؼّعذابّالنارّ"ّ.ّالكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّج
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"ّبايعوّالناسّفيّمسجدّرسكؿّاهللّ)ص(ّبيعةّتامةّكّلـّيتخمؼّعفّمبايعتوّأحدّ
ّ ّانقطع ّك ّكبير ّال ّك ّالحؽّّّّّّّّّّّّّّالّصغير ّكاف ّك ّالباطؿ ّالنفاؽّكانحسر ّالشقاؽّك فيّامارتو

كّقكمّالسمطافّفيّإمارتوّكّضعؼّكيدّالشيطافّكّظيرّأمرّاهللّكّىـّكارىكفّ،ّكّمفّ
أمرهّأنوّكافّيجمسّمعّالفقيرّكّيتمطؼّبالناسّكّالمسمميفّكّيرحـّالصغيرّكّيكقرّالكبيرّ

فّالظالـّحٌتىّيردّالحؽّإلىّأىموّكّالّتأخذهّفيّكّيعطؼّعمىّاليتيـّكّينصؼّالمظمكـّم
ّكّكافّفيّامارتوّيدكرّفيّأسكاؽّالمدينةّكّعميوّ ّدرتوّّّّّّ)*(اهللّلكمةّالئـّ، مرقعةّكّبيده

ّخبزّّ)**(كّكانتّدرتوّأىيبّمفّسيؼّالممكؾّكّسيكفكـّ ىذهّ،ّكّكافّقكتوّفيّكؿّيـك
غيرّممحّتزىداّكّاحتياطاّكّترفقاّعمىّالشعيرّكّأدموّالممحّالجريشّ،ّكّربماّأكؿّخبزهّب

المسمميفّكّرأفةّكّرحمةّالّيريدّبذلؾّإالّالثكابّمفّاهللّسبحانوّكّتعالىّكّالّيشغموّشاغؿّ
ّ.ّ(1)عفّأداءّالفريضةّ"ّ

كّاألمرّالّيقؼّعندّىذاّالحدّفأكصاؼّعمرّبفّالخطابّكّخصالوّمعركفةّعندّ
ّيقّك ّك ّىرقؿّيجمعّأربابّدكلتو ّفيذا ّأفّكلىّاألمرّعمرّبفّاألعداءّ، ّبعد ّخطيبا ّفييـ ـ

الخطابّ:ّ"ّىذاّالذمّكنتّأحذركـّمنوّفمـّتسمعكاّمنيّ،ّكّقدّاشتدّاألمرّعميكـّبكاليةّىذاّ
الرجؿّاألسمرّكّقدّدناّمكعدّصاحبّالفتكحّالمشبوّبنكحّ]...[ّىذاّالزاىدّفيّدنياهّ،ّكّىذاّ

ّ.ّ(2)الغميظّعمىّمفّاتبعّفيّغيرّممتوّىكاهّ"ّ
ّ،ّّّّّّّّّّّّّّفيبلح ّالشخصية ّىذه ّعف ّجدا ّالدقيقة ّالتفصيبلت ّذكر ّالنصّيتعمد ّأٌف ّىنا ظ

ّكّالتيّمفّشأنياّأفّتؤكدّحقيقتياّ،ّبؿّإٌنياّالحقيقةّالتاريخيةّقبؿّأفّتصبحّحقيقةّنصيةّ.ّّ
ّعفّممذاتّالدنياّ ّفالزىد ،ّ ّالراشديفّبأكصاؼّحقيقية لقدّصٌكرتّالمغازمّالخمفاء

ّإ ّكما ،ّ ّفيّحياةّمفّخصاليـ ّعامة ّظاىرة ّكاجباتّالخبلفة ّك ّبالكاجباتّالدينية ّالقياـ ٌف

                                                 
 قطتّكممةّ)ّلباسّ(ّأكّ)ّعباءةّ(ّسيكاّمفّالنصّ)ّمفّنصّفتكحّالشاـّ(ّ.يمكفّأفّتككفّسّ)*(
يتعمؽّاألمرّىناّبطرؼّأكؿّ)ّمرسؿّ(ّيرسؿّكبلموّإلىّطرؼّثافّ)ّمرسؿّإليوّ(ّ،ّلكفّعبارةّ)ّسيكفكـّىذهّ(ّتحددّّ)**(

ىذهّاألخبارّكّالمعمكماتّّكّاألقربّأفّيككفّحيفّجمعتّ–إلىّجانبّطبعاّأٌنياّتحددّالمتمقيّّ–زمفّبثّىذهّالرسالةّ
مفّطرؼّالركاةّ،ّكّىكّزمفّاستعماؿّىذاّالسبلحّ،ّأكّأنوّيتعمؽّبزمفّتٌمتّفيوّحكايةّىذهّاألخبارّلجميكرّيستعمؿّىذهّ

 اآللةّالحربيةّ،ّأمّأٌفّاألمرّالّيتعمؽّبأزمنةّبعيدةّتتجاكزّىذاّاالستعماؿّ،ّكّالّبجميكرّمفّطبيعةّأخرلّ.ّ
 .93ّ،ّص1ّّالشاـّ،ّجّالكاقدمّ:ّفتكحّّ(1)
 .94ّّّ–93ّالمصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ(2)
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الخمفاءّّكّتبدكّكاضحةّفيّلباسيـّ،ّأكميـّ،ّكّفيّاىتماميـّالتاـّبأمكرّالرعيةّبصكرةّ
ّمباشرةّبماّيتناسبّمعّككفّكؿّكاحدّمنيـّأميرّالمؤمنيفّكّخميفةّاهللّعمىّاألرضّ.

ّّكّييرجعّإلييـّألخذّالمشكرةّفيـ قمةّالتسمسؿّاالجتماعيّكّالسياسيّ،ّكفقاّلماّتـٌ
ّتداكلوّعفّالخبلفةّ)ّالمبايعةّ(ّمٌماّيؤكدّتأىيموّلمقيادةّ.

كّإٌفّرجكعّأمراءّالجيشّإلييـّفيّكؿّصغيرةّكّكبيرةّتتعمؽّبالفتكحّسكاءّبكجيةّ
ّجيشّالمسمميفّإلىّالمدفّالمرادّفتحياّ،ّتقسيـّالغنائـّ،ّمعاممةّاألسرل.

ّالتيّيمحقكنياّبجيشّالمسمميفّعبرّمكاتباتيـّكّرسائميـّماّكّأي ّتمؾّالكصايا ضا
ّلدلّّّ ّقداستو ّحتى ّك ّبؿ ّالخميفة ّيحتمو ّالذم ّالياـ ّالمركز ّىذا ّعمى ّتدؿ ّأكامر ّإال ىي

ّالرعيةّ.
ّبكرّالصديؽّ ّأبا ّبكتّالخميفة ّبعضيـّّ)*(فالناسّقد ّإٌف ّكما ،ّ كّانزعجتّلمكتو

ّالخبلفةّ.ّ)**(انزعجّلتكليّعثمافّبفّعفافّ
ّقادةّّـٌّث ،ّ ّالراشدكف ّالخمفاء ّخاصة (ّ ّالتاريخية ّالشخصياتّاإلسبلمية ّأخبار إف

عندّالطرؼّالثانيّ)ّاألعداءّ(ّكّمنوّماّذكرهّّ–كماّسبؽّالذكرّّ–الجيكشّّ(ّمعركفةّ
ّكبيرّرىبافّأحدّاألديرةّفيّفتحّمدينةّمصرّمخاطباّخالدّبفّالكليدّ:ّ

لذمّفتحتّببلدّالشاـّكّأذلمتّممككياّكّبطارقياّكّإفّ"ّفقاؿّأنتّكّحؽّدينيّا
صدقؾّعندمّثـّأنوّدخؿّالديرّكّأتىّكّمعوّسفطّففتحوّكّإذاّفيوّبيفّأكراقوّكرقةّكّفيياّ
ّبفّ ّخالد ّكّصكرة ّأبيّعبيدة ّكّزيوّكّصكرتوّكّصكرة ّالخطابّ)رض( صفةّعمرّبفّ

                                                 
ـّ(ّ،ّأكؿّالخمفاءّالرشديفّكّأحدّالعشرةّالمبشريفّبالجنةّ،634ّّّ–ـ573ّّىػّ/13ّّّ-ؽّىػ50ّّأبكّبكرّالصديؽّ)ّّ)*(

ّنفسوّالذمّتكفيّفيوّمحمدّ)ص ّاالثنيفّرفيؽّكّصاحبّالنبيّمحمدّصمىّاهللّعميوّكّسمـّ،ّبكيعّبالخبلفةّفيّاليـك (ّيـك
ىػّ،ّحاربّالقبائؿّالمرتدةّعفّاإلسبلـّحٌتىّأخضعياّبأكممياّلمحكـّاإلسبلميّ،ّكماّكٌجوّالجيكش11ّّربيعّاألكؿّسنة12ّّ

 اإلسبلميةّلفتحّالعراؽّكّالشاـّ،ّكّقدّخمفوّمفّبعدّكفاتوّعمرّبفّالخطابّ.ّ
47ّّعثمافّبفّعفافّ)ّّ)**( ّ/35ّّّ-ؽّىػ لثّالخمفاءّالراشديفّ،ّكّأحدّالعشرةّالمبشريفّّـّ(ّ،ّثا656ّّ–ـ576ّّىػ

ّ)23ّّبالجنةّ،ّتمتّمبايعتوّّبعدّكفاةّعمرّبفّالخطابّسنةّ ـّ(ّ،ّكّاستمرتّخبلفتوّاثنيّعشرّعاماّ،ّفي644ّّىػ
فّّّّّّّّّّّّّعيدهّجيمعّالقرآفّ،ّكّكيسِّعّالمسجدّالحراـّكّالمسجدّالنبكمّ،ّكماّفتحتّفيّأياـّخبلفتوّ:ّأرمينيةّكّخراسافّكّكرما

ّكّسجستافّكّإفريقيةّكّقبرصّ...
كّىذاّدكفّأفّّ-كّرٌبماّيرجعّانزعاجّبعضّالمسمميفّبتكليّعثمافّبفّعفافّالخبلفةّكّالظاىرّفيّفتكحّإفريقيةّلمكاقدمّ

ؿّفيّمفّيككفّىؤالءّ:ّسنَّةّأكّشيعةّ)ّالزيديةّأكّاالثناّعشريةّ(ّأكّدركزّ...ّفيكّأعمىّمفّالكؿّإلىّأنٌّ يـّيركفّأفّأفصِّ
 األحقيةّبالخبلفةّلعميّبفّأبيّطالبّ.
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ياّفمـّعزلؾّعمرّبفّالخطابّالكليدّكّالسيؼّفيّيدهّمشيكرّ.ّقاؿّمازلتّأسمعّأخبارؾّكم
كّكلىّغيرؾّ.ّفقاؿّخالدّ:ّأعمـّأفّعمرّىكّاإلماـّكّىكّالخميفةّكّميماّأمرناّفبلّنخالفوّ

أطيعكاّاهللّكّأطيعكاّالرسكؿّكّأكليّاألمرّمنكـّّ–فإفّاهللّأمرناّبذلؾّفيّكتابوّفقاؿّتعالىّ
األمكاؿّفماّازدادّفيّالدنياّإالّ]...[ّكّاناّقدّكجيناّإليوّخمسّالغنائـّمفّالفتكحّكمياّمفّّ–

زىداّكّالّآثرّالدنياّعمىّاالخرةّبؿّمجمسوّعمىّالترابّكّلباسوّالمرقعةّكّيمشيّفيّسكؽّ
ّ.ّ(1)المدينةّمتكاضعاّراجبلّ،ّفالتكاضعّلباسوّكّالتقكلّأساسوّكّالذكرّشعارهّ]...[ّ"ّ

ؿّكّيحددّفيّأحيافّكماّنجدّأٌفّالراكمّيركزّكثيراّعمىّلباسّالخمفاءّ،ّكّاألمراءّب
األعداءّ:ّ"ّقاؿّلوّبمبافّانتّاألميرّعقبةّقاؿّنعـّقاؿّّحيرةكثيرةّقيمتياّالماليةّمٌماّيثيرّ

كيؼّتككفّأميراّكّأنتّعمىّىذهّالحالةّكّكافّعقبةّيكمئذّالبساّجبةّمفّصكؼّالّتزيدّ
كّقدّقاؿّاهللّتعالىّقيمتياّعمىّثبلثةّدراىـّفقاؿّلوّنحفّالّنميؿّإلىّالدنياّكّزينتياّالفانيةّ

ّ.ّ(2)كّماّالحياةّالدنياّإالّمتاعّالغركرّ"ّ
ّلنماذجّلمشخصياتّالتاريخيةّفقطّ،ّّّّّّّّّّّ ّىكّإاٌل ّعمىّالخمفاءّالراشديفّما ّتركيزنا إٌف

ّكّإٌفّىناؾّعدداّكبيراّجداّليذاّالنكعّمفّالشخصياتّالمعركفةّكّغيرّالمعركفةّّّ.
اريخيةّىيّالتيّتحددّمستكلّالشخصيةّ:ّتاريخيتياّكّنعكدّلنؤكدّبأٌفّالمرجعيةّالت

ّكّكاقعيتياّمفّتخييمتياّ.
ّعميوّ ّالشخصياتّضمفّحدثّرئيسيّتقـك ّعفّتتبعّمسارّىذه ّتحدثنا ّدمنا كّما
المغازمّكّىكّالفتكحّاإلسبلميةّ،ّفإٌنياّمحٌددةّالزمفّ،ّكّصدقيةّاألحداثّكّالشخصياتّ

،ّ )ّ ّالزمف (ّ ّاألساسي ّالمككف ّبيذا ّزمنيّّّّّّّّّّّّّّترتبط ّمكقع ّفي ّتؤطرنا ّالزمنية ّفالمؤشرات "
ّ.ّ(3)دقيؽّ،ّيستدعيّبدكرهّشخصياتّتنتميّإلىّنفسّاإلطارّالزمنيّ"ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .65ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(1ّ)
 .5ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(2ّ)
 .200ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّّالعربيّ،ّصّّ(3)
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كقائدّلجيكشّالمسمميفّفيّفتكحّّ)*(فإٌفّكضعّشخصيةّمثؿّ)ّعبدّاهللّبفّجعفرّ(ّ
اريخيةّ،ّلكفّمعمكـّأٌنوّالّيبعدهّعفّالكاقعيةّ،ّرغـّأنوّشخصيةّلياّمرجعيتياّالتّ)**(إفريقيةّ

ينتميّإلىّىذهّالفترةّكّليستّلوّيدّفيياّكماّتكممتّبوّفتكحّإفريقيةّ،ّكّبالتاليّيخرجّّمفّ
ّالكاقعّإلىّالتخييؿّ.ّ

لكفّيمكفّأفّيعتبرّشخصيةّلياّمحمكؿّفكرمّماّ،ّخاصةّكّأٌنوّابفّعـّرسكؿّ
ّإٌفّأغمبّالجندّفيّكّأغمبّمفّحكلوّمفّبنيّعمّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–اهللّ ـٌ كمتوّ،ّث

                                                 
سيدّعبدّاهللّ:ّكردتّغزكاتوّفيّعبدّاهللّبفّجعفرّيعتبرّمفّالشخصياتّالبارزةّفيّالتراثّالشعبيّ،ّكّالمعركؼّبالّ)*(

(ّفيّذكرّكقعةّأبيّالقدسّحيفّنادل99ّّّّّفتكحّإفريقيةّلمكاقدمّ،ّكّظيرّأكؿّمرةّفيّفتكحّّالشاـّ)ّالجزءّاألكؿّصّ
أبكّعبيدةّبفّالجراحّفيّالمسمميفّمفّييبّنفسوّهللّكّينطمؽّفاتحاّمعّجيشّالمسمميفّ"ّفقاـّمفّكسطّالناسّغبلـّشابّ

ّبنتّعميسّنبتّشعرّعارض ّأسماء ّكانتّأمو ّك ،ّ ّاهللّبفّجعفرّ)رض( ّكافّذلؾّالشابّعبد ّك ّكّاخضرّشاربو يو
الخثعميةّكّكافّأبكهّجعفرّ)رض(ّقدّماتّفيّغزكةّتبكؾّكّخمؼّكلدهّعبدّاهللّصغيراّفتزكجياّأبكّبكرّ)رض(ّ،ّفمماّ

ّكّك افّيقكؿّلئفّعشتّآلخذفّبثأرهّ"ّ،ّكّعبدّاهللّكبرّكّترعرعّكافّيقكؿّياّأماهّ:ّماّفعؿّأبيّفتقكؿّياّكلدمّقتموّالرـك
بفّجعفرّمفّالشخصياتّالمعركفةّفيّالتاريخّاإلسبلميّ،ّحيثّيحتؿّمكانةّمرمكقةّعندّمؤرخيّالشيعةّكّالسنةّ،ّكّىكّ
شخصّّفاضؿّ،ّجكادّ،ّكريـّ،ّفصيحّ،ّعالـّ،ّكّقدّركلّعدةّأحاديثّ...ّفمماّماتّأبكّبكرّكّتكلىّعمرّ)رض(ّجاءّ

ّإلىّالشاـّفيّبعثّبعثوّعمرّمعّعبدّاهللّبفّأنيسّالجينيّكّكافّفيوّمشابيةّمفّرسكؿّاهللّ)ص(ّفيّخمقوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعبدّاهلل
ّكّىكّأحدّاألصحابّاألسخياءّ.

"ّكّتعتقدّالركايةّالشعبيةّأٌنوّىكّالذمّخٌربّمدينةّتيمقادّالركمانيةّكّىكّعمىّصيكةّجكادهّ"ّ.ّينظرّ:ّامحمدّعزكمّ:ّ
ّطال ،ّ ّاألكراس ّمنطقة ّفي ّالجزائرية ّالشعبية 1ّّقصة ،ّ ّمصر ،ّ ّالقاىرة ،ّ ّالثقافة ّلقصكر ّالعامة ّالييئة ،2006ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،

 .104ّصّ
يعتبرّعقبةّبفّنافعّ)ّابفّخالةّعمركّبفّالعاصّفاتحّمصرّ(ّالمؤسسّالحقيقيّلمحكـّالعربيّفيّإفريقيةّالشماليةّ،ّّ)**(

ةّالبربرّ،ّإلىّالقضاءّعمىّّالحكـّالنصرانيّفيّشماؿّإفريقيةّجممةّكاحدةّ،ّكّبعدّسمسمةّمفّبمعاكن670ّحيثّكفؽّسنةّ
ّأكقعّبوّالبربرّعمىّطرؼّالصحراءّالكبرلّفقيتؿّكّقتؿّالمسممكفّجميعيـّ.683ّاألحداثّكّفيّسنةّ

59ّبفّأبيّسرحّالقيرشيّ)ّتّلكفّّمفّقبؿّعقبةّبفّنافعّحقؽّالمسممكفّانتصاراتّفيّإفريقيةّمفّقبؿّعبدّاهللّبفّسعدّ
ّ(ّ)ّأخكّعثمافّبفّعفافّمفّالرضاعةّكّصاحبّميمنةّعمركّبفّالعاصّفيّحركبوّ(ّأميرّمصرّمفّقبؿّعثمافّّّّ ىػ

ّ.ّكّقدّقيؿّإنوّكاف647ّّكّذلؾّسنةّ ـّ،ّحيثّأتـّفتحّطرابمسّالغربّ،ّلكنوّاكتفىّآنذاؾّبفرضّالجزيةّعمىّأىميا
ككراّ،ّكّإنوّغزاّإفريقيةّ،ّكّقتؿّجرجيرّصاحبياّ،ّكافّأميرّغزكةّّذاتّالصكارمّمفّمحمكدّالسيرةّكّبطبلّشجاعاّمذ

ّ،ّكّقيؿّإنوّشيدّصفيفّمعّمعاكيةّ،ّكّتكفيّبعسقبلفّ. ّأرضّالرـك
دٍيجّالذمّاستأنؼّالحربّفيّالغربّ كّنجدّأيضاّاسماّآخرّفيّفتكحّشماؿّإفريقيةّىكّأميرّمصرّمفّقبؿّمعاكيةّابفّحي

ّأكغؿّفيّغزكتوّاألكلىّحٌتىّلشارؼّصقميةّ.ـّ،ّف667ّسنةّ
،ّكّالذىبيّ)ّشمسّالديفّمحمدّبفّعثمافّ(ّ:127ّّّ–126ّينظرّ:ّكارؿّبككممافّ:ّتاريخّالشعكبّاإلسبلميةّ،ّصّ:ّ
 .2004ّّّّّّ،ّدارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،1ّّسيرّأعبلـّالنببلءّ:ّتحقيؽّ:ّمصطفىّعبدّالقادرّعطاّ،ّط
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ّدليؿّقاطعّعمىّرمزيةّىذهّ ّفيذا جيشّالمسمميفّالذمّاتجوّلفتحّإفريقيةّمفّبنيّىاشـّ،
ّكّقدسيتياّالتيّنجدىاّأكثرّفيّالفكرّالشيعيّ.ّّ–التيّتنتميّإلىّآؿّالبيتّّ–الشخصيةّ

ّ ّالتخييمية ّك ّالتداخؿّبيفّالشخصياتّالتاريخية ّمعّأّ–كّىذا ّأيضا ّنجده نماطّك
ّ ّيمكفّّ–أخرل ّأٌنو ّلمشخصيات ّتقسيمو ّبعد ّأٌكد ّعندما ّىامكف ّفيميب ّإليو ّذىب ّما ىك

ّمخالفاّ ّاألمر ّأظف ّال ّك ،ّ ّالفئاتّالثبلثّالتيّكٌضحيا ّإلى ّتنتمي ّأف ّالكاحدة لمشخصية
ّلممنطؽّ،ّكّاألمثمةّتؤكدّىذاّالتداخؿّ.

ّرجعيةّ.ّكّىكّأيضاّماّسبؽّذكرهّّعندّتقسيـّالشخصيةّإلىّمرجعيةّكّشبوّم
كّفيّىذاّالسياؽّنجدّأٌفّالمغازمّقدٌّصكرتّبعضّاألمراءّمثؿّعقبةّبفّعامرّ،ّ
أبكّعبيدةّبفّالجراحّ...ّأصحابّمكاقؼّكّلكفّفيّكثيرّمفّالمراتّالّنجدّليـّكممةّعمىّ

ّالمفتكحةّّّّ ّفيّاألمصار ّنائبّالخميفة ّالذمّيعتبر ّبيفّاألمير ّالييبة ّفكسر ّالجيكشّ، قادة
ّلوّىكّمفّالخياؿّ.ّكّبيفّمفّحّك

مثؿّتمؾّالحادثةّالتيّكانتّبيفّأبيّعبيدةّبفّالجراحّكّخالدّبفّالكليدّ،ّأكّتمؾّ
ّالتيّكانتّبيفّعقبةّبفّعامرّكّبعضّالفرسافّ:ّ

ّالفتحّبدمشؽّإالّباإلمارةّ:ّفقاؿّّ- "ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّماّخاطبّأبكّعبيدةّخالداّيـك
ماّالصمحّ؟ّالّأصمحّاهللّباليـّكّأنىّليـّالصمحّّّّأيياّاألميرّقدّتـّالصمحّ.ّفقاؿّخالدّك

بالسيؼّ،ّكّقدّخضبتّسيكؼّالمسمميفّمفّدمائيـّكّأخذتّالكالدّعبيداّكّقدّّفتحتياكّقدّ
نيبتّاألمكاؿّ.ّفقاؿّأبكّعبيدةّأيياّاألميرّأعمـّأنيّماّدخمتياّإالّبالصمحّ.ّفقاؿّلوّخالدّ

ياّإالّبالسيؼّعنكةّكّماّبقيّليـّحمايةّفكيؼّبفّالكليدّأنؾّلـّتزؿّمغفبلّكّأناّماّدخمت
صالحتيـّ.ّقاؿّأبكّعبيدةّ:ّاتؽّاهللّأيياّاألميرّ]...[ّفقاؿّخالدّكّكيؼّصالحتيـّمفّغيرّ
أمرمّكّأناّصاحبّرايتؾّكّاألميرّعميؾّكّالّأرفعّالسيؼّعنيـّحتىّأفنييـّعفّآخرىـّ،ّ

ّ.(1)عقداّكّرأيتّرأياّ"ّفقاؿّأبكّعبيدةّكّاهللّماّظننتّأفّتخالفنيّإذاّعقدتّ
"ّبمغّاألميرّعقبةّخبرّالرجؿّالذمّكردّبكتابّعبدّاهللّبفّجعفرّإلىّسميمافّبفّّ-

خالدّكّرافعّبفّالحارثّسارّإلييماّكّقاؿّليماّماّىذاّالكتابّالذمّكردّعميكماّمفّعبدّاهللّ
ّالحياءّمفّأفّنطمع ّاألميرّمنعنا ؾّعميوّفقاؿّبفّجعفرّكّلـّتطمعانيّعميوّفقاالّلوّأييا

ليماّالبدّمفّذلؾّلئبلّيككفّأميرّغيرمّفقاؿّلوّسميمافّكّرافعّأيياّاألميرّماّأتيناّّمعاّإالّ
                                                 

 .81ّّ–80ّ،ّصّ:1ّّمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجالكاقدّ(1)
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برضىّمناّفيّطاعةّاهللّكّرسكلوّكّأماّاإلمارةّفمالؾّعميناّإالّبرضاءّأنفسناّإذاّالناسّلـّ
ّ.ّ(1)"ّّأنتتتفؽّعمىّخبلفةّعثمافّبفّعفافّرضيّاهللّعنوّفكيؼّ

ّفإٌفّفإلىّجانبّ ،ّ ّببعضّالشخصياتّالمرجعية ّتتعمؽ ّالتي المغالطاتّالتاريخية
الخياؿّقدّمسّحٌتىّطبيعةّالعبلقاتّبينياّ،ّكّبالتاليّتؤثرّبنحكّمفّاألنحاءّفيّاألحداثّّّ

ّكّكيفيةّربطياّفيماّبينياّ.
بؿّلـّتسمـّبعضّىذهّالشخصياتّمفّالتحكيرّالفنيّالذمّأبعدىاّفيّأحيافّكثيرةّ

ؼّفيّالمرجعيةّالتاريخيةّمثؿّ:ّخالدّبفّالكليدّ،ّأكّعبدّاهللّبفّجعفرّالمذافّعماّىكّمعرّك
ّىيّ ّك ،ّ ّفرسو ّيريح ّالذمّال ّالبطؿ )ّ ّالتاريخ ّحتىّفي ّأك ّالنصكصّ) ّفيّىذه يمثبلف

ّشخصياتّمتفردةّكّكاحدةّفيّالكاقعّكّفيّالتاريخّ.
ّالشخصياتّالمسا ّخاصة ّأفعاليا ّسياؽ ّفي ّشخصياتّخيالية ّبدخكؿ ّلكف عدةّك

ّ ّنصكص ّلطبيعة ّراجع ّىذا ّرٌبما ّك منياّنجدّكثيراّمفّالخياؿّيبلمسّصفاتياّكّأعماليا
ماّىكّنكعّمفّالتشكيوّأمّإٌفّىذاّالتحكيّر المغازمّالتيّيختمطّفيياّالخياؿّمعّالكاقعّ،ّأكّربٌ

ّأصبحّتشكيياّعفّقصدّأكّدكفّقصدّ.ّ
ّبمساعد ّيتـ ّالمسمميف ّانتصار ّاألحياف ّمف ّكثير ّفي ّبعضّجعؿ ّمف ّكبيرة ة

ّبالقكةّكّالشجاعةّ.ّرفكاالشخصياتّكّىكّماّيخالؼّتاريخّىؤالءّاألبطاؿّالذيفّع
حٌتىّكّإفّكانتّىذهّالشخصياتّفيّخندؽّاألعداءّ،ّكّأعمنتّإسبلمياّبعدّأفّ
أثىرّبشكؿّمفّاألشكاؿّفيّنفكسياّ،ّفبلّنعرؼّإفّىكّيقرأّضعؼّمفّطرؼّالشخصياتّ

ّبسم ّنحكـ ّبالتالي ّك ّالبطمة ّفمثبل ّالشعبي ّلمراكم ّرؤية ّمجرد ّاألمر ّنترؾ ّأك ،ّ ّّّّّّّّّّّّّّ–بيتيا
كيؼّلعبدّاهللّبفّجعفرّكّىكّمفّآؿّالبيتّ،ّأكّفمنقؿّقائدّمسمـّىدفوّّ–كّاألمثمةّكثيرةّ

ّ ّممؾّالميدية ّأفّيقبؿّعرضّابنةّ ّكّالفتحّ، ّلئلسبلـّّّّّّّ–الجياد حٌتىّكّإفّأعمنتّميميا
ّالرسكؿ ّّكّرأتّفيّمناميا )ّ ّكّسمـ ّتحتّالسريرّحٌتىّالّّ–)ّصمىّاهللّعميو باالختفاء

ينكشؼّأمرّبقائوّفيّقصرّكالدىاّالممؾّأكّلبسّلباسّالنساءّ:ّ"ّسارّمعّالرجؿّحٌتىّدخؿّ
ّحسنياّّّّّّّّّّّّّّّ ّمف ّفتعجب ّعميو ّسممت ّك ّيديو ّبيف ّفقامت ّسريرىا ّعمى ّجالسة ّفكجدىا عمييا

                                                 
 .8ّّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
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ّال ّأحسف ّاهلل ّتبارؾ ّقاؿ ّك ّجماليا ّأمرؾّّّّّّّك ّأخفي ّأنا ّك ّاجمسّعندم ّقالتّلو ّثـ خالقيف
ّ.ّّّ(1)كّأكتبّإلىّأصحابؾّيأتكفّإليؾّ."ّ

لذلؾّنقكؿّحٌتىّكّإفّكافّلمراكمّالشعبيّيحكيّمثؿّىذهّاألحداثّعفّحسفّنيةّ،ّ
ألٌفّ)ّالحربّخدعةّ(ّكّيمكفّأفّتحدثّأمكرّمثؿّىذهّفيّمكافّماّكّفيّزمافّّماّ،ّلكفّ

كرّمثؿّىذهّالشخصياتّالتاريخيةّبيذهّالطريقةّ،ّكّبالتاليّنحسّبأٌفّىناؾّالّيجبّأفّتيص
ّىدفياّ ّسردية ّعممية ّإاٌل ّىي ّما ّك ّبسيطة ّتبدك ّقد ّالتي ّاألحداثّ، ّىذه ّمثؿ ّيحرِّؾ مف
اإلمتاعّكّانتيىّ،ّكّلكفّمفّناحيةّأخرلّىكّنكعّمفّتشكيوّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّمفّ

ّخمفياّحركةّالفتكحّاإلسبلميةّ.ّ
ّيسأؿّرجبلّمفّالمتنصرةّيدعىّطمي فّلقتؿّعمرّاةّبفّماّرحفيذاّىرقؿّممؾّالرـك

بفّالخطابّالذمّأكمؿّتفقدّالرعيةّكّأتىّإلىّشجرةّليرتاحّعندىاّ،ّحيثّكافّالرجؿّمستتراّ
فّقربّمفّأبأكراقياّمنتظراّحضكرهّلقتموّ،ّ"ّكّإذاّبعمرّبفّالخطابّ)رض(ّقدّأقبؿّإلىّ

ّناـّىـّالمتنصرّأفّالشجرةّّالتيّعميياّالم تنصرّكّناـّعمىّظيرهّكّتكسدّبحجرةّ،ّفمما
ؿّإليوّليقتموّ،ّكّإذاّبسبعّأقبؿّّمفّالبريةّفطاؼّحكلوّكّأقبؿّيمحسّقدميوّ،ّكّإذاّبوّّّزين

ّنزؿّ ّك ّذىبّالسبع ّالخطابّ)رض( ّبف ّاستيقظّعمر ّفمما ّعمرّعدلتّفأمنتّ، ّيا يقكؿ
كّقاؿّبأبيّانتّكّأميّأفدلّمفّالكائناتّّالمتنصرّكّترامىّعمىّعمرّ)رض(ّفقبؿّيديوّ،

موّبماّكافّمنوّكّأسمـّعمىّممفّالسباعّتحرسوّكّالمبلئكةّتصفوّكّالجفّتعرفوّ،ّثـّأع
ّ.ّ(2)يديوّ"ّ

ّلمحادثةّ ّتحكير ّمنو ّك ّالتاريخية ّالشخصية ّمستكل ّعمى ّفني ّتحكير ّىنا فيظير
ّالتاريخيةّالمعركفةّعفّعمرّبفّالخطابّرضيّاهللّعنوّ.

ّرٌبم ّفسحتّالمجاؿّك ّإٌنيا ّإذ ّالمغازمّ، ّمفّبابّالتركيبّالذمّتتصؼّبو ّىذا ا
ّمفّّّ ّلئليياـ ّالحاممة ّالنصكص ّىذه ّمثؿ ّعمى ّلبلشتغاؿ ّالمؤلؼ /ّ ّالراكم ّأماـ كاسعا

ّأساطيرّ،ّكّخرافاتّ.ّّ
ّمٌماّساعدّعمىّتضخـّكّنمكّاألحداثّبؿّحٌتىّكّامتدادىاّفيّالزمافّكّالمكافّ.

                                                 
 .7ّّالمصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
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ّ)ّفقطّ(ّّ)*(عمؽّبشخصيةّعقبةّبفّعامركّيحضرّمثاؿّآخرّيت الذمّأخذّبعضا
الكاردةّفيّالقرآفّالكريـّ،ّالذمّيعتبرّمصدراّّ–عميوّّالسبلـّّ–مفّصكرةّسيدناّسميمافّ

ميماّإلبداعاتّركاةّالقصصّالشعبيّ،ّكّإفّكانتّالّتظيرّكاضحةّبكؿّتفاصيؿّالقصةّ
طكرّ،ّكّىذاّطبعاّراجعّالختبلؼّالقرآنيةّ،ّلكفّيمكفّتتبعّّبعضاّّمفّمعالمياّبيفّالس

ّكّ ّالخياؿ ّيغمبّعميو ّك ّالتامة ّالحقيقة ّالقرآفّّاالفتراضالقصصّالشعبيّالمفرغّمف عف
ّالكريـّالمنزؿّمفّعندّاهللّعٌزّكّجؿّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّعظيمة ّبنعـ ّسميمافّبفّداكد ّسيدنا ّأكـر ّتعالىّقد ّك ّاهللّسبحانو ّأٌف ّمعمـك ك
ّمنطؽ ّتعممو ّنعمة ّ ّّكّمنيا ّففيّاآلية ّكّسائرّلغاتّالحيكاناتّ، مفّسكرة16ّّالطيرّ،

ّ"ّالنمؿّنجدّ:ّ ّدىاكيكدى مىٍيمىافي ّسي قىاؿّىكىكىًرثى مٍِّمنىاّالنَّاسيّّأىيُّيىاّيىاّكى ّّعي ّالطٍَّيًرّكىأيكًتينىاًّمفّكيؿِّ مىنًطؽى
ّّ ّّلىييكّىىىذىاًّّإفَّّشىٍيءو ّاٍلميًبيفي ّ"ّ.اٍلفىٍضؿي

دةّالشياطيفّ...ّفكافّكماّأتاهّاهللّتعالىّالحكم ةّكّكىبوّالفيـّكّتسخيرهّالجفّكّمىرى
ّفعندماّ ّالقصصّالشعبيّ، ّبيا ّالذيفّأثركا ّالكاضحّعمىّالركاة ّأثرىا ّالقصةّكّغيرىا ليذه
كصؿّعقبةّبفّعامرّإلىّإفريقيةّأرادّكّجيشّالمسمميفّتأسيسّقيركانناّ،ّلكفّالمكافّلـّيكفّ

ّفكافّأفّاس ّاألمرّ، ّليذا تأمنتّالكحكشّكّالحيكاناتّعقبةّبفّعامرّثبلثةّيصمحّمباشرة
فَّرّعمىّعمارةّاألرضّ)ّتأسيسّالقيركافّ(ّ،ّكّمنياّأعٌدّ ّتكى أياـّحٌتىّتخرجّمفّأرضياّثـٌ

ّالعٌدةّالستكماؿّالفتكحّفيّالببلدّاألخرلّكّكانتّالميديةّأكؿّكجيةّلوّ.
ّفت ّاتجيتّنحك ّالتي ّلمجيكشّالمسممة ّأميرا ّالشخصية ّجعؿ ّإٌف ـٌ ّىكّث ّإفريقية كح
ّضربّمفّالخياؿّكّتحكيرّلمتاريخّ)ّتاريخّالشخصيةّكّتاريخّّالمنطقةّ(ّ.ّ

ّ
ّ
ّ

                                                 
،ّكّىكّعالـّ،ّمقرئّ،ّفصيحّ،ّفقيوّ،ّشاعرّ،ّكبيرّّ-صمىّاهللّعميوّكّسبلـّّ–عقبةّبفّعامرّ:ّصاحبّرسكؿّاهللّّ)*(

ّفتحّدمشؽّ،ّّّّّّّّّّّّالشأفّ ،ّكّكافّمفّالرماةّالمعركفيفّ،ّشيدّأحداّ،ّكّماّبعدىاّمفّالمغازمّ،ّكّقدّأبمىّأحسفّالببلءّيـك
كّىكّأحدّقادةّجيكشّالمسمميفّالتيّفتحتّمصرّ،ّفكافأهّأميرّالمؤمنيفّمعاكيةّبفّأبيّسفيافّأفّجعموّكالياّعميياّثبلثّ

ّجزيرةّركدسّ.ّّىػّ(ّثـّكٌجيوّلغزك44ّسنكاتّ)ّسنةّ
شارؾّفيّحصارّالقسطنطينيةّتحتّإمرةّيزيدّكّعادّإلىّمصرّبعدّذلؾّ،ّكّتكفيّبياّفيّآخرّخبلفةّمعاكيةّبفّأبيّ

 ىػّ،ّكّديففّبالمقطـّمقبرةّأىؿّمصرّ.58ّسفيافّسنةّ
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 الشخصيات الخيالية : -2/2
ّمفّ ّفيي ،ّ ّمعينة ّنصية ّأك ّتاريخية ّمرجعية ّليا ّنجد ّال "ّ ّالشخصيات ّىذه إٌف

ماّ،ّفيكّالذمّيصنعياّكّبإمكانوّأفّيعطيياّصفاتّكاقعيةّكّ(1)اختبلؽّالراكمّالشعبيّ"ّ
ّ.ّتقبمياكانتّ،ّلتساعدّعمىّ

ّتبدكّمفّناحيةّأخرلّكأٌنياّشخكصّاستثنائيةّكّذاتّخكاصّتميزىاّعفّ ّأٌنيا إاٌل
ّاآلخريفّ.

كّإٌفّلتكظيؼّىذهّالشخصياتّدكرّأساسيّفيّتسييرّأحداثّالقصصّإلىّاألماـّ
ّ ّيكفّىذّتجنبك ّيمكفّأفّييٍخمؽّمفّفجكاتّإفّلـ ّأمّتجنبّما ،ّ اّسمبياتّالربطّبينيا

الحضكرّ،ّكبعضّالشخصياتّالمساعدةّ)ّالعاديةّ(ّمثبلّالتيّتستعمؿّالمنطؽّاإلقناعيّ
ّالحصارّّّّّّّّّّّّّّّّ ّفؾ ّفي )ّ ّالمرجعية ّالشخصية (ّ ّالبطؿ ّرغبة ّتحييف ّمف ّتمكنيا ّضركرية كأداة

ّكّمحاكلتياّالتغييرّبإرساءّقيـّالحؽّكّتحكيؿّالمكقؼّتحكيبلّجذرياّ.
ّتككفّشخصيات ّأف ّيمكف ّالفعؿّّكما ّنتيجة ّلتككف ،ّ ّالبطؿ ّتثبطّمسعى مضادة

ّالتحيينيّسمبيةّ.
ّكماّيمكفّأفّتككفّىذهّالشخصياتّذاتّدكرّرئيسيّكّمركزمّفيّالقصةّ.

فتكظيؼّمثؿّىذهّالشخصياتّيفتحّبابّاالبتداعّكبيراّأماـّالراكمّليصنعّماّيشاءّ
ّياّماّيشاءّمفّالقيـّ.ّّمفّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّييمبسياّماّيشاءّمفّاألكصاؼّ،ّكّيحمم

لقدّخمؽّلناّالراكمّشخصياتّخياليةّ،ّكّقٌدـّلناّحكاياتّ،ّتفسِّرّلناّكيفيةّكجكدّ
ّأيضاّ ّرٌبما ّك ،ّ ّالشخصياتّتنتسبّإلييا ّىذه ّجعؿ ّك ،ّ ّكاقعية ّأماكف ّأك أحداثّكاقعية

ّأكّطبيع ّدكفّأسماءّعمـّلكفّيتبٌيفّمكانتيا ّبعضّاألسماءّالغريبةّ،ّأكّتركيا تياّأعطاىا
ّمثؿّ:ّ)ّابنةّالممؾّ،ّابفّالممؾّ،ّالعجكزّ،ّاألميرّ،ّامرأةّ،ّرجؿّ(ّ.

كماّصنعّشخصياتّألبسياّأكصافاّحاممةّلمعانيّالعجرفةّكّالبطشّ،ّليتبٌيفّشٌدةّ
ّالمشاىدّالبطكليةّخاصةّبالنسبةّلمفاتحيفّالمسمميفّ.

كماّكانتّ،ّإاٌلّّكّرغـّىذهّاألكصاؼّالتيّتجعمناّنقبؿّأٌفّىذهّالشخصياتّكاقعية
أٌنياّتبدكّمفّناحيةّأخرلّشخكصاّاستثنائيةّكّذاتّخكاصّتمٌيزىاّعفّاألشخاصّاآلخريفّ

                                                 
 .182ّّضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ(1)

  الشخصیة و أنواعها في المغازي                                         :الفصل الثاني 

105 



ّتتناسخّكّتكررّذاتياّ.ّفييّ"ّالّتحيؿّفيّمرجعيتياّعمىّالكاحدّالمتفردّ،ّ كّرٌبماّنجدىا
ّ.ّ(1)لوّمبلمحّمتميزةّتميزهّعفّغيرهّ"ّّالكاقعّأفّتككفبقدرّماّتحيؿّعمىّالمتعددّفيّ

فإنياّقابمةّلمتكرارّّّّّّ–كماّسبؽّالذكرّّ-كّحٌتىّكّإفّحٌددّالنصّبعضّأكصافياّ
ّكّالتكاترّبنحكّمفّاألنحاءّ.

ّإلىّ ّالمغازم ّانتماء ّأٌف ّإاٌل ّالشخكصّ، ّتيٍنسىبّليذه ّمألكفة ّال ّأحداثا ّأٌف ّرغـ ك
شخصيةّالتاريخّ)ّتاريخّاجتماعيّ(ّ،ّكّإلىّاألدبّ)ّنصّلغكمّسردمّ(ّ،ّمٌماّيضمفّلم

الحقيقةّالتاريخيةّكّالحقيقةّالنصيةّ،ّفأرضنةّالتاريخّلنصكصّالمغازمّىكّالذمّأٌدلّإلىّ
ّالتداخؿّالكبيرّبيفّالحقيقةّكّالخياؿّ.ّّّ

ّتحيطّبالشخصياتّالكاقعيةّ)ّالتاريخيةّ(ّ،ّ كّإٌفّىذهّالشخصياتّالخياليةّنجدىا
أكثرىاّّ–متجذرةّفيّإطارّخاصّّترتبطّبياّكّتدكرّفيّفمكياّ،ّكّقدّكانتّفيّنسقياّاألكؿ

كّلكٌنياّانتقمتّإلىّنسؽّثافّ،ّفتحٌكلتّبالتدرجّإلىّىذاّالنسؽّالمغايرّ،ّىذاّالشكؿّّ–كافرةّ
الجديدّجاءّمغايراّكّكاعياّلؤلحداثّالجاريةّ،ّكّبالتاليّتصبحّعبارةّعفّرمكزّلياّدالالتّ

ّماّيريدىاّالراكمّ/ّالمؤلؼّ.
ّتداخبلّبيفّال ّمفّخبلؿّكّبالتاليّنجد ّبيفّالحقيقةّكّالخياؿّ، كاقعّكّالبلكاقعّ،

ّاألحداثّفيّإطارّزمانيّ ّكّكضع ،ّ ّكّشخصياتّخيالية ّبيفّشخصياتّتاريخية الجمع
ّحقيقيّلكفّتضاؼّعميوّتراكماتّحدثيةّالّتمُّتّلمتاريخّأكّلمكاقعّبصمةّ.

ّىذاّإاٌلّعمؿّالراكمّالذمّيحاكؿّأفّيحاكيّالكاقعّ،ّماّداـّاأل مرّىناّالّكّماّكؿُّ
ّيبقىّتاريخاّكّلكفّإبداعاّأدبياّ،ّكّماّىذاّاألخيرّإاٌلّمحاكاةّلمكاقعّ،ّكّليسّالكاقعّذاتوّ.

ّفييّ ،ّ ّفرسانيا ّك ّعاممييا ّك ّإفريقيا ّممكؾ ّمف ّكثير ّالنمط ّىذا ّأمثمة ّمف ك
شخصياتّابتدعياّالراكمّمفّخيالوّكّيمكفّأفّنعتبرىاّثانكيةّتظيرّمرةّأكّمرتيفّأكّّ،ّ

ّبالحربّبيفّالطرفيفّيمكِّفّالمتمقيّمفّمعرفةّلكفّ ّقبؿّالمكاجية ّكّأكصافيا ذكرّسماتيا
،ّطيطاؿّ،ّّالكنوالدالالتّ،ّكّتحسُّسّشدةّالمعركةّ،ّكّمفّىذهّاألسماءّ:ّدىميسّابفّ

دىبلؽّ،ّدىبلسّاألسكدّ،ّجمباسّبفّداىرّ،ّابفّديكمافّاألسكدّ،ّبمبافّالعبكسّ،ّسيطارّ
ّبفّدليؽّ

                                                 
 .199ّّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّصّّ(1)

.

  الشخصیة و أنواعها في المغازي                                         :الفصل الثاني 

106 



ّإذاّربطناىاّبشماؿّإفريقيةّالبعيدّكّإٌفّذك رّىذهّاألسماءّيمكفّأفّيعكسّغرابتيا
ّعفّالببلدّالعربيةّمكانياّكّدينياّكّلغكياّ.

ّحٌتىّّّ ّقبؿ ّتتركو ّأف ّيمكف ّالذم ّبصداىا ّيتعمؽ ّفيما ّذكره ّسبؽ ّما ّجانب إلى
ّالمعركةّ،ّثـّإنوّربماّضربّمفّالتسميةّكّالمتعةّألنياّغريبةّ.

ّك ّإف ّنعرؼ ّال ّأسطكريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّكانت ّميما ّما ّخمفية ّاألسماء ّىذه ّلمثؿ اف
ّأكّتاريخيةّ.ّّ

كّمفّاألمثمةّالتاليةّيظيرّأٌفّىذهّالشخصياتّمختمفةّتحمؿّأسماءّمختمفةّ،ّلكفّ
ّتجتمعّفيياّالصفاتّنفسياّ:ّ

ّففيّذكرّغزكةّسكسةّيتـّالتعريؼّبممكياّ:ّّ-
باصّكّكافّذاّسطكةّبالببلدّاإلفريقيةّكّكافّالممؾّ"ّكّكافّبالمدينةّممؾّيقاؿّلوّكم

ّحجابوّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّلغمظ ّالممكؾ ّمف ّغيره ّبو ّيكمؼ ّمما ّبشيء ّيكمفو ّال ّك ّيحترمو ّك ّيكقره األكبر
ّ.ّ(1)كّكبريائو...ّ"ّ

 كّىذاّكصؼّألحدّفرسانيـّ:ّ -
ّكافّفارسا ّك ّابفّالممؾّاألكبر ّسيطكرّكّىك ّاسمو ّبطريؽّعظيـ ّفخرجّ]...[ "ّ

ّ.ّ(2)شديداّمشيكراّفيّافريقيةّ..ّ"ّ
ّكّفيّذكرّغزكةّسبيبةّ:ّّ-

ّشديداّّّّ ّحبا ّممؾّالمعمقةّيحبو ّكّكافّعمو ]...[ّ ّفجمعّالممؾّطيركسّأىؿّبمده "
كّقدّعيدّإليوّكاليةّممؾّّالمعمقةّبعدّكفاتوّلماّيعمموّمفّحسفّرأيوّكّفركسيتوّكّشدتوّّّّّّّّّّّّ

ّ.(3)"ّكّعزموّكّكثرةّخديعتوّكّمكرهّ
ّكّفيّالغزكةّنفسياّ:ّ-

ّ
ّ

                                                 
 .31ّّ–30ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .14ّالمصدرّنفسوّ:ّصّّ(2)
 .43ّالمصدرّنفسوّ:ّصّّ(3)
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ّكّبطبلّ ّشديدا ّكّاسموّديبلؽّبفّصيراؼّكّكافّفارسا ّالعظيـ ّاستدعىّبكزيره "
ّ.ّّ(1)صنديداّممفّتضربّبيـّاألمثاؿّفيّالببلدّاإلفريقيةّ"ّ

ّاألمثاؿّفيّجميعّّ- ّتضربّبو ّفارسّشديد ّخرجّمنيـ "ّ :ّ ّالميدية ّفيّغزكة ك
ّ ّقسطؿ ّصاحب ّابف ّىك ّك ّالييبةّّّّإفريقية ّعظيـ ّشابا ّكاف ّك ّديراج ّبف ّزكجاح ّاسمو ك

ّ.ّ(2)كّالكقارّ"ّ
ّنفسياّ،ّ ّالصفات ّييذكرّاسـّفارسّمفّفرسافّإفريقياّأكّحتىّممككياّتيعطى فماّإف
ّبشكؿّّ لئلسبلـ ّمفّجيشّالمسمميفّ،ّإٌماّالقتؿّ،ّأكّيحفّقمبيّا ّالنيايةّالمصيرّنفسو لتجدّفي

ّفتكحّمفّاألشكاؿّ ّالبمدافّالتيّفتحتّفيّكتابّ) ّبفرساف ّكّتكررّالصفاتّنفسياّحٌتى .
ّالشاـّ(ّ.ّ

ّتذكرّ ّالذيف ّالمسمميف ّالقادة ّرسائؿ ّحممة ّنجد ّأيضا ّالخيالية ّالشخصيات ّمف ك
أسماؤىـّكّمنيـّ:ّنجـّبفّمقدـّالكنانيّ،ّعامرّبفّطفيؿّ،ّأبيّعامرّالدكسيّ،ّيزيدّبفّ

كظيفةّكاحدةّفيّنصكصّالمغازمّفيـّ)ّالبريدّ(ّ،ّكّلكفّيسارّالغسانيّ...ّفيؤالءّليـّ
األسماءّفقطّتختمؼّ،ّبماّيضمفّتصديؽّكجكدىاّفيّالكاقعّكّتكررىاّكّإفّكانتّاألسماءّ

ّلوّقصصّماّفيّالمغازمّ. ّفييـّحٌتىّمفّيركمّالشعرّ،ّكّتككف ّخياليةّ.ّكّنجد
ّالتاريخيةّكّل ّتثبتّمرجعيتيـ ّالذيفّلـ ّيركزّإلىّجانبّبعضّالجند كفّلسببّما

ّىؤالءّّّ ّأحد ّبو ّقدـ ّلفعؿّما ّأك ّالحؽّ، ّالجياد ّإلبرازّصكرةّمفّصكر ّإٌما الراكمّعمييـّ،

ّعمىّمؿءّ ّيساعد ّإدراجّأحداثّتتعمؽّبيؤالءّمٌما ّإٌنوّرغـ ّلكف ّ،ّك ّغيرىا ّك ...ّ ،ّ الجند
ّنحسّبنكعّمفّالحشكّكّاإل ّإٌننا ّبالسيركرةّالحدثيةّ،ّإاٌل ّترتبط ّالتي طنابّ،ّّّّّّّّبعضّالفجكات

ّزيدّأربعةّجركحّ رحّمسركؽّبف ّالمثاؿّالتاليّ:ّ"ّكّجي ّنكرد ّاألمثمةّالكثيرةّجدا ّتمؾ ّّّكّمفّ
ّ

ّكّجرحّمفّبنيّ ّفشتّالجراحاتّفيّبنيّىاشـ ّك ّجركحّ، ّثبلثة كّجرحّعمرّبفّحمزة
ّرافعّكّصعصعةّكّحسافّكّمقداـّكّاستشيدّمنيـّكندةّبفّعمرّبفّنكيفؿّكّابفّ مخزـك

ّ.ّ(1)مرةّبفّرافعّكّعكرمةّبفّأبيّجبؿّ"ّّالخنسّك

                                                 
 .48ّالمصدرّالسابؽّ:ّصّّ(1)
 .17ّّالمصدرّنفسوّ:ّصّّ(2)
 .13ّّّ–12ّ،ّصّ:ّّنفسوالمصدرّ(1ّ)

ّتتكٌررّ ّمٌمفّلـّتيذكرّأسماؤىـّكّلكف كذلؾّنجدّبعضّالشخصياتّضمفّىذاّالنمط
ّ،ّامرأةّ،ّ ّمفّمثؿّ:ّرجؿ ّليا ّتككفّمساعدة ّبأٍف ّالشخصياتّالبطمةّخاصةن ّتجاه أفعاليـ

عجكزّ،ّّ
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ّ
 الشخصيات العجائبية :  -2/3

ّ.ّ(2)ماّىكّمألكؼّفيّعالـّالكاقعّ"ّكّىيّالتيّ"ّتخالؼّكّتفارؽّ
ّبالسحرّ،ّّّّّّّّّّّّّّ ّالمتعمقة ّتتمثؿّفيّالمصنفاتّالمختمفة ّمرجعية ّليا لكفّيمكفّأفّنجد

كّالرحبلتّ،ّكّالجفّ،ّكّالجغرافياّالعجائبيةّ،ّكماّيمكفّأفّترتبطّبماّتراكـّمفّأحاديثّ
ّفيّالثقافةّالشعبيةّ)ّالشفاىيةّ(ّ.

ّحٌتىّيككفّفيبتدعياّالراكمّالش ّىكّمألكؼّ، عبيّكّيشٌكمياّبكؿّكصؼّيخالؼّما
لياّدكرىاّاإليجابيّأكّالسمبيّبالنسبةّلمشخصياتّالمرجعيةّخاصةّ،ّكّيمؤلّبياّماّيريدّمفّ

ّفجكاتّأكّفراغاتّتتعمؽّبالسيركرةّالحدثيةّلمقصةّاكّلعمميةّالحكيّبصفةّعامةّ.
ّكاضح ّمسببات ّليا ّتظير ّال ّالتي ّبعضّاألحداث ّمنطقيةّفيناؾ ّتضمف ّحٌتى ة

ّالتمقيّ،ّكّىناّيظيرّالجانبّالعجائبيّالذمّيستدعيّإيماناّخاصاّكّمنطقاّمتميزاّ.ّ
ّ ّعمىّالشخصياتّالعجائبية ّّ–حيثّيعتمد التيّتنتميّإلىّّ–إلىّجانبّالخيالية

ّعكالـّفكؽّطبيعيةّ.

ّتفسيراّ ّليا ّنجد ّأف ّيمكف ّال ّك ،ّ ّالكاقع ّعف ّالبعد ّكؿ ّالشخصياتّتبتعد ّىذه ك
تختفيّخمفياّمعرفةّماّ. ـّتأكيمياّباعتبارىاّرمكزّا ّالكاقعّ،ّمٌماّيستمز ّمنطقياّمف

ّتتعمؽّ ّالفاعميةّالتيكيميةّالتي ّإضافةّىذهّالشخصياتّالعجائبيةّيعطيّبعض ّإٌف ـٌ ث
ّبالمتمقيّ.ّّ–بطبيعةّالحاؿّّ–

ّيتعمؽّبنمكّ ّلغرضّتقني ّالشخصيات ّىذه ّأضاؼ ّقد ّالراكم ّكاف ّإف ّك ّحٌتى ك
ّجعموّيسيرّإلىّاألماـّمفّخبلؿّالعبلقةّالتيّتتطكرّبيفّالشخصياتّ.الحدثّكّ

ّأحداثّبسيطةّتتعٌمؽّبفتحّمدينةّّّ ّتنتقؿّمف ّنصكصّالمغازمّك كّبالتاليّتتضخـ
ّبطريقةّ ّالبلتاريخ ّك ّالتاريخ ّبيف ّالتداخبلتّالحاصمة ّفييا ّتتبمكر ّأحداثّمركبة ّإلى ،ّ ما

ّكّيجعموّيتأمؿّفيّماّيتمقاهّكّيتشٌكؽّّجماليةّمحكمةّ،ّمٌماّيجعؿّالمتمقيّيحسبيا كاقعاّ،

                                                 
 .183ّّضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ(2)

ّإٌفّإيرادّنماذجّلشخصياتّعجائبيةّ يقدـّلناّمعرفةّتتعمؽّّ–كّىيّكثيرةّّ–أكثرّلتتبعوّ،ّك
ببعضّالمرجعياتّالدينيةّكّاألسطكريةّكّالخرافيةّ،ّكّىيّالّتتعمؽّفقطّبالمرجعيةّالعربيةّ

ّكّتحضرّبقكةّاإلسبلميةّ،ّبؿّنجدّمرجعياتّأخرلّمسيحيةّكّيي كديةّّتتداخؿّجميعا
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ّأعطتياّنشاطاّكبيراّ،ّ مٌماّيعكسّاستيعابّالمخٌيمةّالعربيةّلمكثيرّمفّالعناصرّالدخيمةّالتي
ّكّساىمتّفيّتنكيعّأسانيدّالركاةّكّتنشيطّمخيِّبلتيـّ.ّ

ّكّمفّالشخصياتّالعجائبيةّالتيّظيرتّفيّالمغازمّ:
 و الشياطين :   ةالمالئك -أ

ّك كّىيّ"

ّّّّّ

ّأىؿّاألرضّبيفّحيفّّّّّّ ائناتّغيبيةّمفّسكافّالعالـّالعمكمّتتنٌزؿّعمى
كّآخرّكّتتشكؿّفيّصكرّأرضيةّألداءّرسالةّخاصةّ،ّكّقدّتتراءلّلمناسّفيّاألحبلـّّّّ
ّليـّ،ّّّّّ أكّتنادييـّمفّكراءّحجابّ،ّكّالمبلئكةّعمىّالدكاـّرسؿّخيرّلبنيّالبشرّكّىداة

ّ.(1)شياطيفّالّيريدكفّبالناسّغيرّالسكءّ"ّكّعمىّالعكسّمفّذلؾّال
كّقدّثبتّفيّالمغازمّحضكرّمثؿّىذاّالنكعّمفّالشخصياتّ،ّفنجدىـّيتعاممكفّّ

ّأكّتسعىّألفّتمحؽّاألذلّبوّ.ّ ّبشكؿّماّ،ّفتككفّإٌماّمساعدةّلوّ، ّاإلنساف ّمعّعاـل
ىكّالسيرّكّلكفّىذاّالكجكدّالّيٌتخذّالدرجةّالتيّينبنيّعميياّجنسّأدبيّآخرّىاـّ

الشعبيةّ،ّأيفّتحضرّىذهّالشخصياتّبقكةّكّتتدخؿّبدرجةّأكبرّفيّالمسارّالحدثيّليذهّ
ّخدمةّ ّك ّالفتف ّتشارؾّفيّزرع ّك ّالحيكاناتّ، ّإلىّبعض ّيثبتّتحٌكليا ّكما الحكاياتّ،

ّالسحرةّ...
كّالراكمّفيّبعضّقصصّالمغازمّجعؿّالشيطافّيتحدثّمعّاإلنسافّ،ّكّالّيفزعّ

ّلوّكّيقٌدـّخدماتوّلوّ.ّمنوّ،ّبؿّيظير
ّالتيّتساعدّعمىّّّ كّرٌبماّخصكصيةّىذاّاإلنسافّالذمّيتكاصؿّمعّىذاّالعالـّىي
ّ ّالممكؾّمٌمفّليـّشأكّعظيـّكّالذيف ّبعض ّأك تقبؿّمثؿّىذهّاألخبارّكالسحرةّكّالكيافّ
ّمفّباب ّأيضا ّىذا ّك ،ّ ّالعالـ ّىذا ّمع ّالتكاصؿ ّعمى ّالقدرة ّتجعؿّليـ ّفيّصكرة ّقدِّمكا
ّعبدّ ّأمـا العجيب.ّكّمفّىؤالءّنجدّممكاّمفّممكؾّإفريقياّكّىكّممؾّالمركّالذمّفٌرّمنيزما
اهللّبفّجعفرّكّمفّخمفوّالفرسافّالمسممكفّيبلحقكنوّ،ّفكجدّالطريؽّمسدكداّأماموّ،ّفمجأّ

                                                 
،ّص1981ّّجيدّبدكمّ:ّالقصةّفيّاألدبّالفارسيّ،ّدّطّ،ّدارّالنيضةّالعربيةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّأميفّعبدّالمّ(1)
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ّكّقٌدـّ ،ّ ّكّكانتّالنتيجةّأفّنطؽّالصنـ ّكّيستجديوّلخدمتوّ، ّيتعٌبده ،ّ إلىّبيتّصنمو
ّلم ّأصبحّخرجّليـّخدماتو ّلٌما ّك "ّ ّحٌقؽّالمسممكفّمفّانتصاراتّ: ّما ّأفّسألو ممؾّبعد

المعيفّكعادتوّفمٌماّرألّالمسمميفّقدّفكقكاّسياميـّنحكهّكّانزلكىاّعميوّكأٌنياّمفّقكسّكاحدّ
كلىّىارباّإلىّقصرهّفدخموّكّأغمؽّاألبكابّكّدخؿّبيتاّصنعوّكّسجدّلوّكّالّيزاؿّساجداّ

ؿّلوّالّتجزعّإذاّكافّفيّصبيحةّغدّاخرجّإلييـّبجيشؾّكّأناّألفيؾّحتىّنطؽّالصنـّكّقا
ّباتّمطمئفّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّمعبكده ّبكبلـ ّففرح ّقكمي ّك ّأنا ّمنيـ ّظفرتّبو ّمف ّكؿ ّأحرؽ ّك أمرىـ

ّ.ّ(1)الباؿّ"ّ
ّالشيطافّ ّأٌف ّاألمرّّ)*(كّفعبلّنجد ّييذكَّرّىذا ّكّرٌبما ّفيّالحربّ، شارؾّبجيشو

مفّعقاؿّاألسرّ،ّمفّالغيبّإلىّالكاقعّ،ّكّمفّالممكفّإلىّالتحقؽّ،ّّبانطبلؽّالشياطيف
لقدّخرجّالشيطافّمفّالصنـّ)ّالقمقـّ(ّفييّكضعيةّانطبلؽّكّخركجّ،ّبطمبّمفّالممؾّ:ّ

ّخكاصّ ّإليو ّأتى ّك ّكرسيو ّجمسّعمى ّالصباح ّأصبح ّلما ّك ّباب" ّفأمرىـّّرجالو دكلتو
..[ّكّلماّدناّمفّالمسمميفّأضرمتّنيرافّبالخركجّلمقتاؿّ]...[ّكّخرجّفيّجيشّعظيـّ].

،ّّّّ(2)شيطانيةّكّانطمؽّدخافّأظمـّمنوّالنيارّكّامتدّالمييبّمٌماّيميّأخبلطّالعربّ..ّ"ّ
ّإلىّجانبّجيشّأىؿّالمركّيتدخؿّ ّفتراىـّخمقاّكثيرا كّيمتبسّأمرّالشياطيفّبالجفّأحيانا

بلحـّاليكنافّكّماّتفعموّاآلليةّفيّالحربّبيفّالكفارّكّالمسمميفّ،ّعمىّنحكّماّنجدّفيّم
التيّنجدىاّتنقسـّبيفّالقكتيفّالمتناقضتيفّ،ّمثبلّبيفّاليكنانييفّكّالطركادييفّفيّالممحمةّ

ّاليكنانيةّالخالدةّ"ّاإللياذةّ"ّليكميركسّ.ّ
ّالقكلّالتيّتقؼّفيّصؼّعدكّاهللّ ّقكياّّّّّّّّّّّّّ–كّلكفّمقابؿّىذه الذمّييظيرّإيمانا

ؾّقكةّأخرلّكاجيتياّدكفّخكؼّ،ّكّىيّالشخصياتّالمسممةّالحاممةّلمقرآفّبيا_ّفإٌفّىنا
ّتجاهّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّآياتّقرآنية ّبقراءة ّاهللّبفّجعفر ّالريقىّحيثّتدخؿّعبد ّعمىّسبيؿ ّىذا ّك ،ّ الكريـ

)ّالنيرافّالشيطانيةّ(ّ:ّ"ّفمٌماّرألّعبدّاهللّذلؾّاستكلّعمىّظيرّجكادهّكّصاحّفيّالناسّ
                                                 

 .32ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
ّالمعركؼّفيّالميثكلكجياتّّّّ)*( ّإٌف ّإذ ،ّ ّالراكمّبطريقةّمباشرة ّالحكايةّفيّىيئةّمعينةّذكرىا ّيظيرّالشيطافّفيّىذه لـ

ّ ّحيكاناتّالعالمية ّذلؾّفيّصكر ّيككف ّفإٌما ،ّ ّبيا ّيظير ّأكّصكرة ّىيئة ّلمجف ّاك ّلمشيطاف ّتككف ّأف ّالعربية ّمنيا ّك ،
كالمفترسةّمنياّ،ّأكّاليكاـّ،ّأكّالحيةّ،ّأكّالثعبافّ،ّكماّقدّيتشكؿّفيّصكرةّإنسافّأكّصكرةّمشكىةّلئلنسافّ،ّكّقدّ

 افّعنياّكّىذاّخكفاّمنياّ.ّيظيرّفيّصكرةّمفزعةّكّمخيفةّنظراّلماّكافّيتخيموّاإلنس
 .32ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
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حمؿّكّحمؿّالمسممكفّمعوّكّلماّكصؿّالنيرافّتبلّآياتّمفّالقرآفّخمدتّفيّّبالحممةّك
ّ.ّ(1)الحيفّكأنياّلـّتكفّ"ّ

فيظيرّأٌفّىذاّالعجائبيّالمتمثؿّفيّإخمادّ)ّالنيرافّالشيطانيةّ(ّأكّحٌتىّاندالعياّ
ّمفّطرؼّالشياطيفّ،ّأكّرٌبماّحٌتىّمشاركةّىذهّاألخيرةّفيّالحربّ،ّقدّقيدِّـّبشكؿّقريب
المأخذّبالنسبةّلممتمقيّ،ّإذّإٌفّاإليمافّبعالـّالشياطيفّكاردّليسّباألمرّالبعيدّ،ّكّلكفّأفّ

ّاألذ ّيمحؽ ّك ّنيرانو ّليضـر ّجيشو ّصفكؼ ّفي ّيقؼ ّك ّالممؾ ّطرؼ ّمف بجيشّّلييكمَّـ
ّالمسمميفّفيذاّىكّالعجيبّ.ّ

جعفرّ(ّ،ّّكماّإٌفّارتباطّحدثّإخمادّالنيرافّبشخصيةّكاقعيةّتاريخيةّ)ّعبدّاهللّبف
ّىكّالذمّأكسبّالخبرّكٌموّشرعيتوّلدلّالمتمقيّ.

كّيمكفّأفّنكردّمثاالّآخرّعفّمثؿّىذهّالشخصياتّالعجائبيةّ،ّكّىكّماّذيكرّفيّ
ّ)ّداىيةّالعقؿّ(ّ،ّكّىيّمفّالجفّ،ّحيثّنجدّأٌفّماّ غزكةّالمركّ،ّكّإٌفّاألمرّيتعمؽّبػ

اّعفّباقيّالشخكصّ،ّفييّليسّلياّييمٍظيرىاّىكّماّييفصحّعنوّالراكمّمفّصفاتّتميزى
ّنصيةّ ّيحيؿّبنحكّمفّاألنحاءّإلىّذاكرة ّقد ّتخييميّ، ّىيّمفيـك ّبقدرّما ّكاقعيّ، كجكد
ّالمخياؿّّ ّكليدة ّالشخصيات ّىذه ّمثؿ ّعف ّالناتجة ّفالتصكرات ،ّ ّعالمة ّليست ّك شعبية

ّالشعبيّ.ّ
مؾّصاحبّمرعبّكّمثيرّلمدىشةّ،ّكّىيّجاريةّلممّ)*(إٌنياّكائفّشيطانيّمرٌكبّ

المركّ،ّأديبةّ،ّجميمةّ،ّكّقتمتّالكثيرّمفّالممكؾّ"ّكّكافّأبكىاّممكاّعظيماّمفّأجمؿّ
أىؿّزمانوّكّيقاؿّافّأمياّمفّالجفّكّىيّأميرةّعمىّقبيمةّمفّالجافّكانتّاختطفتّأباىاّ

ّلماّبمغتكّكلدتّمنوّىذهّالبنتّفسماىاّأبكىاّداىيةّالعقؿّلفرطّحسنياّكّجمالياّ]...[ّكّ
غّالنساءّشاعّخبرىاّفيّجميعّاألقطارّكّخطبياّممكؾّافريقيةّكّالمغربّكّكؿّمفّأتىّمبم

ّكّيغمبياّفيّالبرازّكّكؿّ ّبيدىاّكّىيّالّتتزكجّإالّبمفّيرضييا إلىّأبيياّقاؿّلوّحكميا

                                                 
 المصدرّالسابؽّ،ّصّنفسياّ.ّ(1)

ّعفّتركيبّأكثرّمفّّّّّّّّّّّّ)*( ّبالممسكخاتّالكائناتّالناتجة ّنقصد "ّ ّألٌننا ،ّ ّالكائناتّالممسكخة ّبنكعّمف ّيتعمؽّاألمر رٌبما
عفّباقيّاألجناسّ"ّ.ّعمىّالرغـّمفّأٌفّالممسكخاتّمرتبطةّدكماّبأكصاؼّجنسّ،ّأكّالتيّنجدىاّجنساّمختمؼّالتركيبّ

ّمخيفةّكّمفزعةّ،ّمختمفةّاألحجاـّكّالصكرّ..ّ،ّبماّالّيجعؿّالمتمقيّيجدّلياّصكرةّحقيقيةّفيّالكاقعّ.ّ
 .102ّّّينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّ
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ممؾّأكّبطريؽّشجاعّبارزىاّإالّقتمتوّحتىّأىمكتّمنيـّخمقاّكثيراّفمماّسمعّبياّىذاّالممؾّ
ّكافّجباراّعنيداّكّشيطاناّمريداّالّيكؿّمفّالحربّخطبياّكّمكثّشيريفّصاحبّالمركّكّ

ّ.ّ(1)فيّالبرازّمعياّكّتغمبّعميياّبخديعةّكّتزكجياّكّصارتّمفّأعزّالناسّعندهّ"ّ
ّالفرسافّ ّكبار ّمبارزة ّطالبت ّك ،ّ ّالممؾ ّجانب ّإلى ّالحرب ّفي ّشاركت ّقد ك

اّبعضّجندّالمسمميفّحيثّعرؼّكؿّالمسمميفّ،ّكّلكفّلـّتصؿّإلييـّإاٌلّبعدّأفّخرجّلي
مفّطريقةّمبارزتياّكّخفتياّأٌفّاألمرّالّيتعمؽّّ)*(مفّعبدّاهللّبفّجعفرّكّالزبيرّبفّالعكاـّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّمبارزتيا ّأثناء ّالقرآنية ّاآليات ّيستعمبلف ّجعميما ّمٌما ،ّ ّجنية ّإٌنيا ّبؿ ،ّ ّعادم بإنساف
ّا ّكّاستكمؿّعبد ،ّ ّإلحاؽّالجراحّبيا ّاستطاعّأفّيدخؿّك ّالرقىّعندما هللّبفّجعفرّىذه

ّمتساكييفّّّّّّّّّّّّّ ّالسمفّكّجعميما ّالزيتّك ّاهللّبإحضار ّأمرّعبد "ّ ّطبيبّ: ّفيّصكرة المدينة
ّبعكدّكّيقرأّعمييماّسكرةّالفاتحةّكّآياتّالشفاءّّّّ كّكضعيماّعمىّنارّلينةّكّأخذّيحركيا

كّأىدىاّلئلسبلـّكّكتبّسكرةّالجفّكّمحاىاّكّبعدّذلؾّدعاّكّقاؿّالميـّأشفياّكّعافياّ
بذائبّالسمفّكّالزيتّكّأمرىاّبشربّذلؾّعمىّقدرّطاقتياّفمماّشربتّكّدخؿّجكفياّغشىّ
عميياّحتىّظفّخدامياّأنياّىمكتّكّتسممتّكّلماّأفاقتّّمفّغشيتياّكّىيّترتعدّكالكرقةّ

اّكّمفّأعممؾّبيذاّقالتّفيّالتفتتّإلىّعبدّاهللّكّقالتّلوّأنتّعبدّاهللّبفّجعفرّفقاؿّلي
ىاتوّالساعةّىتؼّبيّىاتؼّكّقاؿّليّأفّالطبيبّالذمّعندؾّىكّعبدّاهللّفافّلـّتسمميّ

ّ.ّ(2)عمىّيديوّاحرقتؾّبالنارّفقمتّمفّذلؾّفازعةّمرعكبةّ..ّ"ّ
فبمجردّمعرفةّحقيقةّىذاّالكائفّ،ّاستعمؿّعبدّاهللّبفّجعفرّمباشرةّالقرآفّالكريـّ،ّ

رّىذاّالنكعّمفّاالستشفاءّفيّالببلدّالعربيةّكّإيمافّّالناسّبوّ،ّكّالّنعمـّمٌماّيبٌيفّتجذٌّ
ّ ّالطقكسّكّصحتيا ّىذه ّّ–بحقيقة ّالقرآفّالكريـ ّصاحبّإلقاء شخصيةّّّّّتتبدؿحيثّّ–ما

)ّداىيةّالعقؿّ(ّفيّسمسمةّمفّالتحكالتّمفّكائفّإلىّآخرّبحثاّعفّالحقيقيّفيياّكّخركجاّ

                                                 
 .9ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)

صمىّاهللّّ–ـّ(ّابفّعمةّنبيّاإلسبلـّمحمد656ّّّ–594ّىػ/36ّّ-ؽ.ىػ28ّّتاريخياّأٌفّالزبيرّبفّالعكاـّ)ّّمعركؼّ)*(
ّسيفوّفيّاإلسبلـّّ–عميوّكّسمـّ جميعّالغزكاتّفيّالعيدّفقدّشارؾّفيّصفيةّ،ّكّأحدّالمبشريفّبالجنةّ،ّكّأكؿّمفّسؿَّ

خطابّالمددّلعمركّبفّالعاصّفيّفتحّمصرّ...ّكّربماّليذاّالنبكمّ،ّشيدّاليرمكؾّ،ّكّبعثّمعوّالخميفةّعمرّبفّال
السببّ)ّأمّعبلقتوّالمباشرةّبآؿّالبيتّكّإمدادهّلجيشّالمسمميفّحيفّاحتاجّلمساعدةّ(ّىكّماّجعؿّالراكمّيضعوّسندّ

 عبدّاهللّبفّجعفرّفيّغزكاتوّ.
 .17ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
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ّالعب ّإٌف "ّ ّك ،ّ ّالمسخ ّمف "ّ ّممكنا ّأضحى ّالمادة ّإلى ّالركح ّمف ّبفضؿّّ(1)كر ّذلؾ ّك ،
ّالعجائبيّالذمّيدخؿّأصبلّفيّمكضكعاتوّالتحكؿّ.

ّبؿّّّّّّ ،ّ ّبالشيادتيف ّتفشي ّك ّإسبلميا ّتعمف ّك ّباهلل ّتؤمف ّحقيقية ّامرأة حيثّتصبح
ّكّتتزكجّمفّأحدّأىـّالفرسافّالمسمميفّالزبيرّبفّالعكاـّ.ّ

ّإٌفّفعؿّالتحكؿّكّالتغيٌّ ـٌ ّالذمّيتعمؽّبالكائناتّالخارقةّلـّيكفّليككفّلكالّث رّىذا
رغبةّشخصياتّأخرلّفيّالمسارّالسردمّليذهّالقصصّ،ّفمقدّتدٌخؿّكائفّطبيعيّآخرّىكّ

فيّىذهّالعمميةّ،ّإٌنوّالفارسّالذمّبارزىاّكّعرؼّّ–كّالّنعتبرهّكائناّفكؽّطبيعيّّ–إنسافّ
مقيّالذمّلوّدرايةّبيذهّاألمكرّ،ّإٌنوّاستعماؿّحقيقتياّكّكافّتدخموّبماّيتناسبّكّفكرّالمت

 القرآفّالكريـّ،ّفاألمرّيتعمؽّبالمعتقدّالدينيّلؤلفرادّالمتمقيفّداخؿّالحضارةّاإلسبلميةّ.
كّقدّكردتّفيّالمثاؿّالسابؽّالمتعمؽّبالرقىّكممةّىاتؼّ،ّكّالتيّاستعممتّمراتّ

ـّ"ّأكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّحيثّحمؿّعديدةّفيّنصكصّالمغازمّسكاءّتعمؽّاألمرّ"ّبفتكحّالشا
ّالياتؼّخصائصّالمبلئكةّ،ّإذّإٌنياّرسؿّخيرّلبنيّالبشرّكّىداةّليـّ.ّّ

دانّ"ّ ،ّفقدّسمعتّّ(2)كّالياتؼّمفّ"ّيىٍيًتؼّإذاّكنتّتسمعّالصكتّكّالّتيٍبصرّأحى
ّداىيةّالعقؿّفيّالمناـّىاتفاّيأمرىاّباإلسبلـّ،ّفإٍفّلـّتفعؿّأٍحًرقًتّ.

مىكاّ)ّىاتفاّ(ّإلىّسعيدّبفّعامرّكّاهللّيرس كّىكّحامؿّرايةّالجيشّالذمّّ–ؿّمى
بعثوّعمرّبفّالخطابّإمداداّلجيشّالمسمميفّضدّّجيشّىرقؿّفيّاليرمكؾّبعدّطمبّأبيّ

ّكّعيًرؼّفيماّبعدّبأٌنوّجبؿّالرقيـّ.ّكّىذاّّ–عبيدةّبفّالجراحّ عندماّكصؿّكّجيشوّإلىّكادو
ّ ّمف ّك ّعامر ّبف ّسعيد ّالكادمّّّّّّّّّّّّّّّالياتؼّينبئ ّىذا ّخكؼّمف ّال ّبأف ّجيشّالمسمميف كرائو

ّكّبىٌشرهّبأٌفّنصرّاهللّآتّ:ّ
"ّقاؿّسعيدّبفّعامرّكّلـّأزؿّجالساّأتمكّالقرآفّ،ّكّأناّقمؽّإذّسمعتّىاتفاّييتؼّ

ّبيّعفّيميفّالكادمّكّىكّيقكؿّ:ّ
ّ
ّ

                                                 
(1ّ ّمدخؿّإ( ّ،ّطتزفتافّتكدكركؼّ: ّالصديؽّبكعبلـ ّترجمةّ: ّالمغرب1ّّلىّاألدبّالعجائبيّ، ّالرباطّ، ،ّ ّدارّالكبلـ ،

 .144ّّ،ّص1993ّّ
 .23ّابفّمنظكرّ:ّلسافّالعربّ،ّّصّّ(2)
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ّمالّتفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشادّ
اّّفيوّمفّجفّكّالّمعادمماّ ب ع ل ا معشرّ مكفّ م ع ّدست

ّدكّيطرحّالرحمةّفيّاألكباّّلطؼّالذمّيرفؽّباألكالد
د كـّرشا ل اهللّ عّ ّ(1)كّتغنمكاّالماؿّمعّاألكالدّ"ّّّسيصن

ّالمثاؿّيظيرّأٌفّاألشياءّتبقىّمحتفظةّبكظيفتياّميماّمٌرتّعميياّ فمفّخبلؿّىذا
ّضرّفيياّالديفّبقٌكةّفتككفّحينئذّاالستمراريةّ.السنيفّ،ّخاصةّإذاّارتبطتّبفضاءاتّيح

بىؿّالذمّفيوّالكيؼّ،ّأكّالكادمّ،ّأكّذلؾّ قيـّ"ّسكاءّكافّالرقيـّىكّالجى كجبؿّالرَّ
السنيف أدراّج مّف تذىّب فبّل ،ّ تـيّ قصَّ الكيّؼ أصحاّب عميّو كتّب الذّم الحجارّة مّف المكّح

ّ.ّ(2)ظناّمنيـّ"ّ
ّف ّإليو ّالذمّالتجأ ّإفسادّقمتّجبؿّالرقيـ ّفخافكا ،ّ ّأقكاميـ ّآللية ّإنكارىـ ّأعمنكا تية

دينيـّكّذىابّحياتيـّمفّطرؼّالممؾّالذمّعمـّبأمرىـّ،ّكّظيرتّعندهّعقيدتيـّ،ّلذلؾّ
ّالتجؤكاّإلىّكيؼّالرقيـّفاٌريفّبدينيـّ،ّكّمياجريفّفيّسبيموّ.
ّ ّففيّاآلية ّالقصة ّليذه ّالكيؼّشكاىد ّفيّسكرة 14ّّك 15ّّك ّمنيا بُّّ: " نجد  رى

ينا
ًّإلىَٰ ًّمفّديكًنًو ّقيٍمنىاًّإذناّشىطىطناّالسَّمىاكىاًتّكىاأٍلىٍرًضّلىفّنٍَّدعيكى ذيكاًّمفّ (14)ّلَّقىٍد ًءّقىٍكمينىاّاتَّخى ؤيالى ىىَٰ

مىٍييًّديكًنًوّآًليىةنّ ّعى ّيىٍأتيكفى ٍمطّىلٍَّكالى ّـًّبسي ّبىيِّفو مىىّالمَّوًّافو ّعى ًفّاٍفتىرىلَٰ ًّممَّ ـي ٍفّأىٍظمى ّ"ّ.ّكىًذبناّفىمى

ّالنكـّعمىّ ًربى ٍقدىتيـّ،ّكّضي ّكّجٌؿّ،ّحيثّكانتّرى فمثمماّدعاّىؤالءّالفتيةّاهللّعزَّ
ّمفّجيشّ ّمفّكافّفيّركبو ّبفّعامرّك ّسعيد ّدعاه ّبأجفانيـ ّالنعاسّمعقكد ّك ،ّ آذانيـ

ّل ّاهلل ّاستجاب ّك ،ّ ّىذاّالمسمميف ّبأٌف ّاألخير ًّلييعرىؼّفي ،ّ ّالمسمميف ّبنصر ّاستجابة يـ
ّالمكافّمرتبطّبيذهّالحادثةّ.

ّتتضمفّ ّالتي ّاألعماؿ ّفي ّيبقى ّالديني ّالحافز ّأٌف ّحقيقة ز ّتعزِّ ّالصكرة ّىذه ك
ّ–كماّسبؽّالذكرّّ–العجائبيّسكاءّاستغؿّألغراضّصكفيةّأكّحٌتىّعاديةّ،ًّمٌماّيسٌيؿّ

ّ،ّكّيأخذّشرعيتوّكّيثبتّترىينوّالمستمرّفيّكؿّالعصكرّ.ّكصكلوّإلىّكجدافّالقارئّ

                                                 
 .182ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .179ّ،ّص2004ّّبنافّ،ّدارّالفكرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّل1ّمحمدّعٌمكشّ:ّقصصّالقرآفّ،ّطّعبدّالسبلـّ(2)
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ّالمرادّفتحياّ،ّكّأيضّا ّإٍفّتيذكرّغزكةّمفّالغزكاتّإاٌلّكّييٍذكرّمعياّمًمؾّالببلد ما
ّإٌفّمنيـّ ّالحكماءّالذيفّيرتبطكفّمباشرةّبالممؾّ،ّك ّالكيافّأك ّأكّعددّمف يذكرّمعوّكاىفه

مثبلّلؤلؤةّالطرؼّممكةّمدينةّالعقبافّ)ّكّىيّعمىّبعدّّ–الكيافّمفّيممؾّعدداّىائبلّمفّ
كاىفّإلىّجانبّكزيرىاّدىبلفّالذمّكافّلوّمفّالعمـ500ّّّّّمتراّمفّتممسافّ(ّتممؾ30ّّ

،ّيأتكنوّباألخبارّكّيراجعكنوّاآلراءّكّيساعدكنوّضدّّ-كّالحكمةّكّالكيانةّماالّألحدّغيرهّ
يافّ،ّكّكثيراّماّيظيرّىؤالءّفيّصكرةّشخكصّليـّمفّجيشّالمسمميفّكّيجادلكفّفيّاألد

ّالناسّالعاديكفّ،ّبؿّإٌفّمعرفتيـّبالماضيّكّماّيمكفّأفّ ّالكيانةّماالّيممكو قكةّالسحرّك
يحدثّفيّالمستقبؿّعمىّسبيؿّاالستشراؼّيجعؿّليـّبعضاّمفّخصائصّاآلليةّ،ّكّذلؾّ

ّال ّ،ّكّالٌطبلعيـّعمى ّالسحرّمفّجية كتبّالسماكيةّ،ّكّالتاريخّّمفّالٍرتباطيـّبعالـ
جيةّأخرلّ،ّعمىّأنوّلـّيردّكصؼّجسمانيّقطّلمكيافّفيّالمغازمّ،ّبماّيجعميـّفيّىيئةّ
بنيّالبشرّ،ّكّىذاّعمىّغيرّماّدرجتّعميوّالعادةّعندّالركاةّفيّالتراثّالعربيّكّماّقيؿّ

ّبع ّيجعؿ ّبعضّاألحياف ّفي ّإاٌل ،ّ ّالعجيبة ّتركيبتو ّفي ّأساطير ّمف ّمفّعنو ّمنيـ ضا
ّاإلسبلـّسكاءّعمنّا ّالمغازمّتظيرّليـّعبلماتّتجعميـّيدخمكف ّفي ّإٌفّأكثرىـ المعٌمريفّ،ّك
ّخكفاّمفّالقتؿّ ّعفّممككيـ ّييٍخفكفّإسبلميـ ّأك ّلجيشّالمسمميفّ، كّبالتاليّيككنكفّعكنا

إٌفّفييـّمفّرفضّاإلسبلـّ. ّكمّا
ّؿّعفّىؤالءّ:ّكّاألمثمةّكثيرةّجداّبعددّقصصّالمغازمّ،ّكّىذاّمثا

ّالمركّاجتمعّالممؾّبأربابّدكلتوّ يستشيرىـّفيّأمرّالمسمميفّالذيفّّ)*(فيّغزكة
ّالفمؾّ ّ"ّنظرّفي أثبتكاّصمكدىـّكّقٌكتيـّفيّمكاجيتوّ،ّكّكافّمفّبيفّمفّقٌدـّرأيوّقسيس
ّالمكضعّالذمّنزؿّبوّالمسممكفّفحفركاّ ّإلى ّاألرضّطريقا ّامرّالرجاؿّأفّيحفركاّتحت ثـٌ

ّمفّفساطيطّالمسمميفّكّالقسيسّكافّيتبعيـّفكؽّاألرضّكّينظرّفيّالفمؾّّّحٌتىّا قتربكا
ّإليوّمفّتحتّاألرضّكّىكّنائـّمعّأسماءّ كّلماّكصمكاّإلىّفسطاطّاألميرّعقبةّخرجكا

                                                 
لمفّحكلوّمفّّ–رغـّقكتوّكّبطشوّّ–فيّمكاضعّكثيرةّمفّالمغازمّ)ّفتكحّالشاـّكّفتكحّإفريقيةّ(ّتظيرّاستشارةّالممؾّّ)*(

ّ ٌىّلشعبوّفيّمكاضعّعديدةّ،ّحيثّيعمؿّعمىّحمايتوّكّاألخذّبماّيميؿّإليو كزراءّكّكيافّّكماّتظيرّاستشارتوّحت
ّالشعبّخاصةّفيماّ

ىذا
يتعمؽّبمكقفوّتجاهّاإلسبلـّ،ّىؿّيقبموّديناّجديداّكّبالتاليّالسمـّأكّتككفّالحربّ،ّكماّيشكبّ

االستشارةّأكّالرأمّفيّبعضّاألحيافّالخداعّ)ّخداعّالممؾّلشعبوّ(.ّ
ىذهّ

 

ّالكاهن :  -ب 

،
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فكثبكاّعمييماّكّأكثقكىماّكتافاّكّحممكىماّبعدّأفّأعادكاّالمكافّالذمّثقبكهّأرضاّكماّكافّّ
ّ.ّّ(1)ممؾّ.ّ"ّكّمضكاّبيماّإلىّال

كّاستمرّفيّاختطاؼّالمسمميفّفيّكؿّليمةّكّىكّينظرّإلىّالفمؾّ،ّحيثّاختطؼّ
الزبيرّبفّالعكاـّكّزكجتوّداىيةّالعقؿّ،ّكّزكجةّعبدّاهللّبفّجعفرّابنةّالممؾّكّمفّ

ّقبؿّالفضؿّبفّالعباسّكّابفّالممؾّصيرّعبدّاهللّبفّجعفر.ّ
ساحرّييظيرّفيّكؿّمرةّمعرفةّبمسارّعبدّاهللّبفّكّتمرّاألحداثّغيرّأٌفّىذاّال

ّجعفرّالذمّانطمؽّنحكّالمدينةّلنجدةّالمختطفيفّ:
ّكّفيّتمؾّالميمةّدخؿّالقسيسّعمىّالممؾّكّقاؿّلوّأعممؾّأفّعبدّاهللّبفّّ-ّ "

ّعمىّّّّّّ ّلتككف ّأنذرتؾ ّقد ّأنا ّىا ّك ّريب ّال ّك ّشؾ ّببل ّالميمة ّىاتو ّفي ّبمدؾ ّيدخؿ جعفر
ّ.ّ(2)حذرّ"ّ

ّاهللّفيّّ- ّعبد ّفإف ّحذرؾ ّخذ ّلو ّيقكؿ ّىك ّالممؾّك ّعند ّالقسيسّجالسا "ّ كاف
المدينةّكّقدّأدخمتوّعجكزّكّىيّالساعةّتدخؿّعميؾّ]...[ّفماّاستتـّالقسيسّكبلموّحتىّ
ّالممؾّغضبّعميؾّالمسيحّكيؼّبدلتّدينؾّبديفّالعربّفقالتّلوّ ّفقاؿّليا دخمتّعميو

ّ.ّ(3)"ّّلعنؾّاهللّأنتّكّدينؾّ
ّرفعّرأسوّكّقاؿّلمممؾّافّعبدّاهللّبفّ"ّّ- ثـّنظرّالقسيسّفيّالفمؾّنحكّساعةّثـٌ

جعفرّفيّىذهّالساعةّعندّالكزيرّاألعظـّفيّمنزلوّ]...[ّفدخؿّالممؾّكّالقسيسّكّأخذاّ
يفتشافّعفّعبدّاهللّكّلماّاقتربّالقسيسّّمفّالمكافّالذمّىكّفيوّخرجّإليوّكّقاؿّلوّتقدـّ

ّا ّعجؿ ّاهللّفقد ّعدك ّشديدةّيا ّضربة ّبسيفو ّكّضربو ّبئسّالقرار ّك ّالنار هللّبركحؾّإلى
ّ.ّ(4)ففصموّنصفيفّ"ّ

ّ ّالّفيّسحره ّك ّفيّكيانتو ّأحد ّيفكقو ّالكاىفّال ّيكصؼّكثيرّمفّّ–فيذا مثمما
كّرٌبماّيرجعّبناّاألمرّىناّإلىّماّعيرؼّفيّالتراثّعفّمثؿّّ–الكينةّفيّالمغازمّعمكماّ

                                                 
 .35ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(1ّ)
 .38ّالمصدرّنفسوّ:ّصّّ(2)
 .39ّالمصدرّنفسوّ:ّصّ(3ّ)
 .40ّّصدرّنفسوّ:ّصّالم(4ّ)
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ىناّبشخصيةّالكاىفّ)ّسطيحّ(ّ،ّكّلكفّليسّإلىّدرجةّّىذهّالشخصياتّ،ّكّيتعمؽّاألمر
ّالمطابقةّخاصةّفيماّيتعمؽّبالييئةّالعجيبةّالتيّكافّيتمتعّبياّ)ّسطيحّ(ّ.

ّالكاىفّالمعركؼّفيّ ّليذا ّجديدة )ّ ّأسطكرة (ّ ّككَّفّحكاية ّقد فالراكمّالشعبيّىنا
لفمؾّكّيتتبعّمسارّعبدّالجاىميةّبماّيتناسبّكّأحداثّىذهّالغزكةّ،ّفجعموّقسيساّينظرّفيّا

ّاهللّبفّجعفرّ.
ّ،ّ ّالبطؿ ّبمعيؽ ّالمتعمقة ّالكظيفية ّالكحدة ّيضمف ّبما ّكيظفتّفنيا ّشخصية ّإٌنو ـٌ ث
ّالعدكّعمىّ ّجند ّباقيّالفرسافّكّساعد ّاهللّبفّجعفرّك ّالممؾّعمىّمكافّعبد حيثّدىؿَّ

ّاختطافيـّكّأرادّقتميـّ.
ّ)ّالعائؽّ السحرمّ(ّأكّىكّقريبّمنوّ،ّكّىكّكّرٌبماّىذاّالحدثّىكّماّييعرؼّبًػ

ّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالفرساف ّك ّاألبطاؿ ّخطؼ ّفي ّالجاف ّتسخير ّعمى ّيعتمد ،ّ ّالسحر ّأبكاب ّمف باب
ّالطريؽّ ّالعائؽّالسحرمّقطع ّكّإٌفّكظيفة كّإبعادىـّعفّأكطانيـّأكّتضميؿّطريقيـ

ّكّىكّمعركؼّفيّالحكا ياتّالشعبيةّفيّعمىّالبطؿّحٌتىّالّيستمرّفيّأداءّرسالتو
ّ.(1)جميعّأنحاءّالعالـّ

ّمضىّّّّ ّبما ّالكبيرة ّأفّنفسِّرّمعرفتيـ ّالكيافّفكيؼّلنا ّالسحرّبيد ّتكفّقٌكة فإفّلـ
ّتحاكؿّ ّك ّالفاتحيف ّاألبطاؿ ّتحارب ّمضادة ّقٌكة ّأٌنو ّنجد ّإذ ،ّ ّأحداث ّمف ّسيأتي ّبما أك

ّالكضعّبسببّقكةّالسحرّالمعرقمةّ. ّإيذاءىـّ،ّكّكثيراّماّيتأـز
 األولياء الصالحين : - جـ

ّعمىّ ،ّ ّممكنة ّبالحقيقة ّصمة ّيجعؿ ّبككنو ّالشخصيات ّالصنؼّمف يختصّىذا
أساسّاالعتقادّبأٌفّاهللّعٌزّكّجٌؿّقدّيمنحّبعضّاألشخاصّمثؿّأكليائوّخاصةّيخرؽّليـّ

ّبياّقكانيفّالطبيعةّالتيّخمقياّ.
ّ ّيمجأ ّالتي ّالمكاضع ّمف ّكثير ّفي ّتتدخؿ ّالرقيبة ّالعميا ّإليوّفالقدرة ّالمسممكف فييا

بدعكاتيـّ،ّكّاألمرّرٌبماّالّيتعمؽّبمجكءّعندّالحاجةّأكّعندّحدكثّعكائؽّفيّطريؽّالفتحّ
فحسبّ،ّألٌفّفيّكؿّنصكصّالمغازمّنممسّتمؾّالعبلقةّالركحيةّالدائمةّبيفّالعبدّكّخالقوّ

ّبالصبلةّكّالدعاءّكّالذكرّكّالجيادّ.
                                                 

،ّعيف1ّّينظرّ:ّخطرلّعرابيّأبكليفةّ:ّالبناءّاألسطكرمّلمسيرةّالشعبيةّ،ّسيرةّالممؾّسيؼّبفّذمّيزفّنمكذجاّ،ّطّ(1)
 .58ّّ،ّص2009ّّلمدراساتّكّالبحكثّاإلنسانيةّكّاالجتماعيةّ،ّمصرّ،ّ
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سريعةّ،ّفالعجيبّىناّيتجٌمىّفيّالسرعةّالتيّّلذلؾّنجدّأٌفّاستجابةّاهللّعٌزّكّجؿٌّ
ّتتحكؿّفيياّاألحداثّّمفّكضعيةّإلىّأخرلّدكفّأفّتحتاجّإلىّأسبابّمباشرةّ.

فمثبلّ:ّفيّذكرّاليرمكؾّيبعثّّالخميفةّعمرّبفّالخطابّبرسالةّإلىّأبيّعبيدةّبفّ
ذاّردناّعمىّرسالتوّالجراحّنصرةنّكّطمبناّلمصبرّكّالثباتّكّالجيادّضدّأعداءّاإلسبلـّ،ّكّى

ّّ–قمتّّ-التيّأعمموّفيياّبسقكطّصفكةّالفرسافّالمسمميفّشيداءّ،ّ َـّ فيّىذهّالحادثةّتيسم
ّ:ّ"ّقاؿّعبدّاهللّبفّقرطّقمتّلوّياّأميرّالمؤمنيفّ الرسالةّلعبدّاهللّبفّقرطّحٌتىّيكصميا

ّأدعّاهللّتعالىّليّبالسبلمةّكّالسرعةّفيّالسيرّ.
(ّ:ّالميـّاحموّكّسمموّكّاطكّلوّالبعيدّإنؾّعمىّكؿّفقاؿّعمرّبفّالخطابّ)رض

ّ.ّ(1)شيءّقديرّ"ّ
ّإٌفّىذاّالرسكؿّأرادّأفّيسمـّعمىّقبرّالرسكؿّفكجدّ:ّعائشةّ)رض(ّ،ّكّعميّ ـٌ ث

ّبمسيرهّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّفأبمغيـ ..ّ ّالحسف ّك ،ّ ّالحسيف ّك ّالعباسّ، ّك ،ّ ّكجيو ّاهلل ّكٌرـ ّطالب ّأبي بف
:ّّّّّّّّّّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–ؿّىؤالءّعندّقبرّالرسكؿّالكريـّكّطمبّالزيادةّفيّدعاءّك

ّالنبيّ ّبيذا ّنتكسؿ ّإنا ّالميـ :ّ ّكقاال ّكذلؾ ّ)رض( ّعمي ّك ّيديو ّ)رض( ّالعباس ّفرفع "
ّإالّ ّغفرتّخطيئتو ّك ،ّ ّفأجبتّدعكتو ّآدـ ّبو ّالذمّتكسؿ ّالمجتبى ّالرسكؿ ّك المصطفى

ّكّ أيدتّأصحابّنبيؾّبالنصرّانؾّسميعّسيمتّعمىّعبدّاهللّطريقوّكّطكيتّلوّالبعيد
ّالعصرّمفّيكميّذلؾّالذمّدخمتّفيوّ ّبعد ّقاؿّعبدّاهللّخرجتّمفّالمدينة الدعاءّ]...[
المدينةّكّأناّألرقبّالطريؽّ]...[ّأرخيتّزماـّالمطيةّفحسبتّأٌنياّتطيرّبيّكّلـّأزؿّسائراّ

ّالثالثّأشرفتّعمىّ ّ.ّ(2)اليرمكؾّ...ّ"ّثبلثةّأياـّ.ّفمماّكانتّصبلةّالعصرّمفّاليـك
ّاهللّ ّمف ّسريعة ّباستجابة ّجعفر ّبف ّاهلل ّعبد ّتتداكلّجراح ّعندما ّنفسو ّالشيء ك
سبحانوّكّتعالىّلدعاءّالزبيرّبفّالعكاـّبعدّأفّصمىّركعتيفّكّتضٌرعّإلىّاهللّأفّييشفيّ
ّدعاّكّقاؿّ:ّ"ّإلييّكّسيدمّكّمكالمّأنتّتعمـّماّحؿّبالمسمميفّكّكؿّذلؾّ عبدّاهللّثـٌ

تغاءّمرضاتؾّفأسألؾّالميـّبحرمةّرسكلؾّكّنبيؾّسيدناّمحمدّصمىّاهللّعميوّكّسمـّأفّاب
ّتشفيّلناّعبدّاهللّبفّجعفرّ.ّ

                                                 
 .179ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .180ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
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رسكؿّّ)*()قاؿّالراكمّ(ّكّاهللّماّاستتـّالزبيرّدعاءهّحتىّأخذتّعبدّاهللّسنةّفرألّ
لوّاهللّحافظؾّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّقدّكقؼّعميوّكّمسحّجراحاتوّبيدهّالشريفةّكّقاؿّ

كّناصرؾّحٌتىّتعكدّإلىّببلدؾّفانتبوّعبدّاهللّفرحاّمسركراّكّمسّجراحاتوّفمـّيجدّلياّأثراّ
ّ.(1)فتيمؿّكجيوّكّاستبشرّكّذكرّذلؾّلمفّحكلوّ...ّ"ّ

ّّّّ،ّ ّالتيّتستدعيّمسيرّأشير ّالمسافاتّالطكيمة ّمثؿّىذه ّقطع ّأٌف ّبالتاليّنجد ك
نصرةّالمسمميفّقميميّالعدةّكّالعتادّفيّالحربّكّذلؾّّأكّتداكمّالجراحاتّالعميقةّ،ّكّأف

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّقتمى ّالكفار ّمف ّكبير ّعدد ّفيسقط ّالميسرة ّذات ّك ّالميمنة ّذات ّالبطؿ ّيضرب بأف
كّغيرىاّمفّاألمثمةّالكثيرةّكّالمتنكعةّماّىكّإاٌلّاستجابةّلدعاءّالشخصيةّ،ّفالقدرةّاإللييةّ

ّ–تجابتياّسريعة.ّكّفيّمقابؿّاستجابةّدعاءّىذهّالشخصياتّالعمياّالتيّتتدخؿّفتككفّاس
ّكّتعالىّكؿّمفّيمحؽّاألذلّبيـّّ–التيّيمكفّأفّتصنؼّأكلياءّاهللّ يعاقبّاهللّسبحانو

ّفيسمطّعمىّالكافريفّعذاباّبماّيمكفّأفّيدركوّاإلنسافّكّيعتبرّمنوّ.
أكّتٍركىبّجكاداّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–كّرغـّأٌفّالشخصيةّتحمؿّدرعّالرسكؿّ

مفّأحسفّالجيادّ،ّأكّتدعكّاهللّمباشرةّبأفّيككفّإلىّجانبياّضٌدّاألعداءّ...ّكّىذاّىكّ
ّالفاتحيفّ ّك ّالفرساف ّشجاعة ّعف ّالراكم ّتحدث ّإٍف ّك ّحٌتى ّنصكصّالمغازم ّفي الشائع
المسمميفّكّبأسيـّ،ّكّرغـّأيضاّأٌفّقكةّاهللّمطمقةّ،ّإاٌلّأٌفّإيرادّمسبباتّلحدكثّبعضّ

ّألمكرّىكّاألقربّلمناسّألخذّالعبرةّ.ا
أمّإٌفّىذهّالشخصياتّلياّخصكصياتّتيمِّيزىاّعفّالشخصياتّاألخرلّالتيّتبقىّ
ّىذهّ ّمف ّك ،ّ ّذاتيا ّبالشخصية ّيتعمؽ ّلمكقؼّسابؽ ّفعؿ ّرد ّىك ّالعجائبي ّألٌف ،ّ عادية

عفّّالخصكصياتّأكّالمبلمحّالتيّيمكفّأفّتشترؾّفيياّّمثؿّىذهّالشخصياتّبؿّكّتميزىا
غيرىاّماّىكّمعركؼّعفّأكلياءّاهللّالكراماتّكّىيّبمثابةّالمعجزاتّعندّاألنبياءّكّالرسؿّ
التيّخصيـّاهللّبياّ.ّكّتتجمىّالكراماتّفيّعٌدةّمككناتّمنياّ:ّالدعاءّ،ّالرؤياّ،ّإدراؾّ

ّالغيبّ،ّعنايةّاهللّالدائمةّ.ّّّّ

                                                 
يتعمؽّاألمرّىناّبالرؤلّأكّالمناماتّأكّاألحبلـّ،ّكّىيّنصكصّدالليةّىامةّفيّالمغازمّ،ّلذلؾّسيككفّحديثّعنياّّ)*(

 فيّآخرّىذاّالمبحثّ
 .57ّّ،ّص2ّّ،ّجفتكحّإفريقيةّّ:ّالكاقدمّ(1)
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ّمتشاب ّمعظميا ّفي ّىي ّك ،ّ ّالكثيرة ّالنماذج ّىذه ّمف ّإٌف ّتتعمؽّك ّألٌنيا ،ّ ية
كّيتعمؽّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–بشخصياتّمسممةّ،ّلياّعبلقةّقريبةّجداّبرسكؿّاهللّ

ّالشأفّ ّكبار ّالفقياء ّك ّالعمماء ّمفّكبار ّىـ ّأك ّبنيّعمكمتو ّك ،ّ ّالكبار ّبالصحابة األمر
حسنةّّالمعركفيفّبتعبدىـّالمستمرّهللّكّالزىدّكّالتصكؼّ.ّكماّإٌنناّنجدّمنيـّمفّسارّسيرة

ّعمىّّّّ ّالببلء ّأحسف ّأبمكا ّالذيف ّجيكشّالمسمميف ّقادة ّكبار ّمف ّكاف ّمف ّأك ،ّ ّالكالية في
ّأيامياّ.

ّالمعارؼّمعترؼّبياّ ّمف ّمجمكعة ّإلىّتأكيد ّالنصكصّتمجأ ّىذه ّالمبلحظّأٌف ك
داخؿّالمنظكمةّالمعرفيةّلئلسبلـّ،ّكّلياّقدراّكبيراّمفّالمصداقيةّعندّالمتمقيّ،ّففيّالمثاؿّ

يتعمؽّبعمرّبفّالخطابّماّإٍفّعرفتّبقيةّالشخصياتّبدعائوّلتيسيرّطريؽّالرسكؿّّالذم
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ )ّ ّالعابد (ّ ،ّ ّالنقيّ( ّالزاىد (ّ ّفيك ،ّ ّبسرعة ّدعائو ّسابقةّالستجابة ّبمعرفة حٌتىّأٌكدتو

ّ)ّالمشبوّبنكحّالنبيّ(ّ،ّكماّإٌفّالراكمّأضاؼّمعمكماتّأخرلّغيرّتاريخيةّلكفّبطريقةّما
ّكّالّ ّالّيرد ّابفّقرطّأفّدعاءه ّعممتّيا ّأما ّقاؿّعميّ)رض( "ّ :ّ ّمصداقية أعطىّليا
يحجبّكّأٌفّرسكؿّاهللّ)ص(ّقاؿّفيوّ"ّلكّكافّنبيّثافّبعدمّلكافّعمرّبفّالخطابّأليسّ
ّإلىّ ّنزؿّمفّالسماء ّلك "ّ ّالكتابّحتىّقاؿّالمصطفىّ)ص( ّحكـ ّالذمّيكافؽّحكمو ىك

رّبفّالخطابّ"ّ،ّأماّعممتّأفّاهللّتعالىّأنزؿّفيوّآياتّاألرضّعذابّماّنجاّمنوّإالّعم
1)بينات.ّ"ّ ).ّ

ّبأمّحاؿّمفّ ّتمتّلمحقيقة ّال ّبعضّالمعمكماتّالتيّىيّفيّحقيقتيا ّذكر فعند
ّاألحكاؿّيكتسبّقدراّكبيراّمفّالمصداقيةّعندّالمتمقيّ.

اـّالمألكؼّ،ّأمّإٌنوّيتـّالتمييدّلمكثيرّمفّالكقائعّبكقائعّأخرلّالّتشكؿّخرقاّلنظ
ّمفّأٍجؿّأفّتيٍقبؿّىذهّاألحداثّعمىّأٌنياّجزءّمفّالكاقعّنفسوّ.

كّىناؾّمبلحظةّالبدّمفّإيرادىاّ،ّتتعمؽّبالرؤلّ)ّاألحبلـّ/ّالمناماتّ(ّ،ّحيثّ
تشكؿّعنصراّمفّعناصرّالخرؽّالذمّالّيمكفّتفسيرهّ،ّلكفّسرعافّماّنحسوّحدثاّممكفّ

ّك ّحكاياتّاألحبلـ ّإٌف ّأم ،ّ ّبالثقافةّّالحصكؿ ّترتبط ّما ّمرجعية ّليا ّالمنامات ّك الرؤل
ّالعربيةّاإلسبلميةّ.
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ّالشريؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالنبكم ّالحديث ّإلى ّاستنادا ّالحمـ ّك ّالرؤيا ّبيف ّقديما ّالعرب ّمٌيز فمقد
"ّالرؤياّمفّاهللّكّالحمـّمفّالشيطافّ"ّ.ّكّماّداـّاألمرّيتعمؽّبشخصياتّلياّكؿّالصمةّ

سبحانوّكّتعالىّفبلّيمكفّأفّيككفّأضغاثّأحبلـّأكّنزكاتّشيطافّ،ّإٌنماّّالركحيةّمعّاهلل
ّ ّإالىي ّإلياـ ّعمييماّّّّّّّّّّّّ–ىك ّإبراىيـ ّسيدنا ّأك ّيكنس ّسيدنا ّرؤيا ّفي ّمعركؼ ّنحك عمى

ّ،ّبماّسيككفّخاصةنّ.ّ-السبلـّ
،ّّكّمنوّ"ّفإٌفّالنصّداخؿّالثقافةّالعربيةّفيماّيتصؿّباألحبلـّىكّالرؤياّالصادقة

ّعمؿّّ ّمف ّكراءىا ّطائؿ ّال ّأكىاـ ّسكل ّالبلنصّفميس ّأما .ّ ّداللة ّك ّمعنى ّليا ّىي ك
ّ.ّ(1)الشيطافّ"ّ

ىذهّاألحبلـّفيّنصكصّالمغازمّبماّيتضمفّمفّآياتّأكّعبلماتّّ)*(كّيتـّتأكيؿّ
ّتساعدّعمىّذلؾّ)ّعمىّالتأكيؿّأكّالتفسيرّ(ّ.

كماّىكّالحاؿّفيّّّ–كّسمـّصمىّاهللّعميوّّ–نجدّأٌفّالرائيّيرلّالرسكؿّّإٌماكّ
المثاؿّالسابؽّالمتعمؽّبعبدّاهللّبفّجعفرّّالذمّرألّالرسكؿّالكريـّ)ص(ّكّكمَّموّكّأشفىّ

ّجراحاتوّ.ّ
كماّيمكفّأفّيككفّفيّأغمبّاألحيافّىاتؼّيكمـّىذهّالشخصيةّ)ّالنائمة/ّالحالمةّ

ّ/ّالرائيةّ(ّ،ّتبشرىاّبماّسيككفّ.
ةّألكلياءّاهللّ)ّالمتصكفةّ(ّالذيفّتتكشؼّالحجبّكّىذاّعمىّسبيؿّماّيحدثّبالنسب

بينيـّكّبيفّاهللّكّيحاكركنوّمباشرةّ،ّكّىيّميزةّتتعمؽّبالحبّالصكفيّكّالزىدّ،ّحيثّإٌنوّ
"ّكثيراّماّتتماىىّالرؤياّالكراماتيةّ؛ّفتتحقؽّكرامةّالبطؿّالنبكمّكّالبطؿّالكليّبعدّأفّيفيؽّ

ّ.ّ(2)الحالـّمفّنكموّ"ّ
ّبنحكّمفّاألنحاءّ،ّّكّالياتؼّىنا ّكّجٌؿ ّالحالـّكّاهللّعٌز يمثؿّكاسطةّبيفّىذا

عمىّاألٌقؿّليعطيّشرعيةّلمثؿّىذهّالشخصياتّالتيّتتحٌرؾّكفؽّالحافزّالدينيّ)ّالصبلةّ،ّ

                                                 
،ّمنشكراتّكمية1ّّلثقافةّالعربيةّ،ّضمفّ:ّمفّقضاياّالتمقيّكّالتأكيؿّ،ّطسعيدّيقطيفّ:ّتمقيّاألحبلـّكّتأكيمياّفيّاّ(1)

ّاإلنسانيةّ،ّجامعةّمحمدّالخامسّ،ّالرباطّ،ّالمغربّ  .146ّ،ّص1995ّّاآلدابّكّالعمـك
ّ ّفيّتع)*( ّتعطيرّاألناـ ّتفسيرّاألحبلـّالكبيرّالبفّسيريفّ، :ّ ّمنيا ّالعربيّبكتبّتتعمؽّبتفسيرّاألحبلـ بيرّيزخرّتراثنا

 األحبلـّلعبدّالغنيّالنابمسيّ.ّّ
 .73ّّضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ(2)
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الدعاءّ،ّالذكرّّ(ّ،ّكّأيضاّإعطاءّشرعيةّلؤلحداثّعمكماّكّيصبحّتمقيوّسيبلّماّ
ّمّالجانبّالركحيّلوّ.ّداـّأٌنوّيرتبطّبكجدافّالمتمقيّأ

ّحيثّ ،ّ ّالكاقعية ّلمعكالـ ّامتدادنا ّاألحبلـ ّمفّعكالـ ّالشعبيّيجعؿ ّالتفكير "ّ ّإٌف ثـ
ّ.ّ(1)يفسِّرىاّ،ّفيتداخؿّالحمـّبعالـّالكاقعّ"ّ

كّتتجمىّالرؤلّبصكرةّكبيرةّفيّنصكصّالمغازمّكّتتداخؿّمعّاألحداثّكّضمفّ
ّالتناس ّبعدـ ّالّنحسّمعيا ّبطريقة ّالسرد ّبؿّىيّمفّعممية ،ّ ّالنصّالكاحد ؽّبيفّأجزاء

ّأنساقوّالتيّتشكموّ.
ّكانتّصفتيـّّ–كّاألمرّىناّالّيتعمؽّبأكلياءّاهللّالمسمميفّ بؿّكّأكلياءّّ–ميما

ّدياناتّأخرلّ،ّحيثّيمكفّأفّيطرحّالسؤاؿّعفّقصديةّىذهّالتشابياتّ.
شّالمسمميفّكّمفّاألمثمةّنجدّىناّأبكّبكرّالصديؽّفيّفتكحّالشاـّيغتمـّعمىّجيّك

ّ ّالصحابة ّأماـ ّيظير ّقمقو ّّ–حٌتىّإٌف ّعثمافّبفّعفاف ّمنيـ ّأفّّ–ك ّمنو الذيفّيطمبكف
ّباتّالصديؽّفرألّفيّمناموّكأفّعمركّبفّالعاصّكجيوّطرمةّىكّّّّ ّكّ" يحسفّالظفّ،

ّ ّك ّسيمة ّخضرة ّأرضا ّعمرك ّقصد ّثـٌ ،ّ ّأصحابو ّأتبعوّّفرجةك ـٌ ّث ،ّ ّفرسو ّعمى فحمؿ
رضّكاسعةّفنزلكاّكّاستراحكاّ]...[ّكّانتبوّأبكّبكرّمفّمناموّفرحاّفيّأّفإذاّىـأصحابوّ،ّ

بماّرألّ.ّفقاؿّعثمافّيدؿّعمىّفتحّإاٌلّأنوّيكشؾّأفّيمقىّعمركّفيّقتاؿّالمشركيفّمشقةّ
عظيمةّثـٌّيخمصّمنياّ"ّ
(2)ّ.ّ

كّىذهّزكجةّركماسّ)ّكّىكّصاحبّبصرلّفارسّعظيـّأعمفّإسبلموّأماـّخالدّ
قكموّ(ّتحكيّرؤياىاّلخالدّبفّالكليدّ:ّ"ّفقالتّإنيّكنتّالبارحةّنائمةّّبفّالكليدّخفيةّعف

ّإفّ ّيقكؿّ: ّكّكأٌنو ّكأفّالبدرّيطمعّمفّبيفّعينيوّ، ّرأيتّمنوّكجيا ّما إذّرأيتّشخصا
ّكّالشاـّكّالعراؽّ.ّفقمتّلوّكّمفّأنتّياّسيدمّ؟ّقاؿّ:ّ المدينةّفتحتّعمىّيدّىؤالءّالقـك

ّدعانيّ ّثـ ّقاؿّمحمدّرسكؿّاهللّ، ّثـّعممنيّسكرتيفّمفّالقرآفّ. ّفأسممتّ، إلىّاإلسبلـ
ّقاؿّخالدّلمترجمافّ:ّقؿّلياّ فحدثّالترجمافّخالدّبماّكافّمنياّ.ّفقاؿّأفّىذاّلعجيبّ،ّثـٌ

                                                 
(1ّ ّسكرياّ( ّدمشؽّ، ّالكتابّالعربّ، ّاتحاد ّطّ، ّد ،ّ ّالعربية ّالسردية ّسحر ّك ّليمة ّك ّألؼّليمة ّالشكبميّ: ّسمماف ّّّداكد

 .84ّّ،ّص2000ّّ
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ّجددتّإسبلمياّعمىّيدّخالدّبفّ أفّتقرأّالسكرتيفّفقرأتّالفاتحةّ،ّكّقؿّىكّاهللّأحدّ،ّثـٌ
ّ.ّ(1)الكليدّ"ّ

تختمؼّعمىّمستكلّّلكفثيرّ،ّكّالتيّنحسّبتكاترىاّكّتكرارىاّكّغيرّىذهّاألمثمةّك
الشخصيةّ،ّأكّالزمافّ،ّأكّالمكافّ؛ّفعمىّمستكلّالشخصيةّسكاءّكانتّمسممةّأكّنصرانيةّ

ّاختبلفيماّّّّّّّّّّّ ّرغـ ّنجد ّالمكاف ّك ّلمزماف ّبالنسبة ّك ،ّ ّجميعا ّبيا ّتتعمؽ ّفالرؤل ...ّ أك
 )ّالرؤلّ(ّكاردةّ.ّّّكّامتدادىماّإاٌلّأٌفّمثؿّىذهّالقصص

كّقدّتداخمتّكؿّىذهّالشخصياتّفيّنصكصّالمغازمّ،ّكّكافّلياّصمةّبممفكظّ
،ّفالبطؿّّ(2)اإلنجازّ"ّكّنعنيّبوّعبلقةّاالتصاؿّأكّاالنفصاؿّبيفّالذاتّكّالمكضكعّ"ّ

قائدّجيكشّالمسمميفّ)ّكّىكّالذاتّأكّالفاعؿّالمركزمّ(ّ،ّغادرّالكطفّمتجياّإلىّأصقاعّ
)ّإلىّالشاـّ،ّكّالعراؽّ،ّكّاليمفّ،ّكّإفريقياّ(ّحيثّمكطفّالعدكّليتـّفتحياّ،ّّّالعالـ

كّىناّتظيرّالشخصياتّالمساعدةّ)ّالفاعؿّالمساعدّ(ّكّالشخصياتّالمعارضةّ)ّالفاعؿّ
ّ ّّ–المعارضّ( ّمفّخبلؿّأفعاليا ّ ّيمكفّالتعرؼّعمييا ّالشخصياتّ ّكّتبرزّّ-كّىذه ،

ّطرفيفّطمباّلممكضكعّالمرادّ.عبلقةّالصراعّبيفّىذيفّال
ّالبطمةّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالشخصية :ّ ّالشخصيات ّمف ّنكعيف ّعف ّىنا ّالحديث ّسأركز ّبالتالي ك

ّ)ّالمحكريةّ(ّ،ّكّالشخصيةّالمساعدةّ.
ّمفّ ّكافرا ّعددا ّتحكم ّالمغازم ّنصكص ّأٌف ّإلى ّنشير ّأف ّيجب ّىذا ّقبؿ ك

ّ ّالشخصيات ّبإمبراطكرية ّيتعمؽ ّاألمر ّإٌف ّأك ّنصياّّ*()الشخصيات ّفضاءن ّتشغؿ ّالتي ،
شاسعاّ،ّإاٌلّأٌفّثباتياّ،ّمفّحيثّأكصافياّالمتكررةّيعطيّلناّإمكانيةّ"ّاختزاؿّالشخصياتّ
ّإلىّمجمكعاتّ ّأكّتقعّعمييا ّباألفعاؿّالتيّتقكـّبيا ّكّالمتراكمةّبحسبّعبلقاتيا المتعددة

ّ.ّ(3)بيدؼّاستجبلءّبنياتياّالمشتركةّكّالمختمفةّ"ّ

                                                 
 .33ّّّ–32ّرّالسابؽّ،ّصّ:ّالمصدّ(1)
ّالنصّالسردمّّ(2) ّبنية ّلحميدانيّ: ّطّ-حميد ّاألدبيّ، ّكّالنشر3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفّمنظكرّالنقد ّالمركزّالثقافيّالعربيّلمطباعة ،

 .35ّّّ–34ّ،ّصّ:2000ّّلبنافّ،ّالدارّالبيضاءّالمغربّ،ّّّ-كّالتكزيعّ،ّبيركتّ
ّيقطيفّ)*( ّالمصطمحّاستعمموّسعيد ّقاؿّىذا ّيقطيفّ: ّسعيد ّينظرّ: ،ّ ّتحدثّعفّالشخصياتّفيّالسيرّالشعبية عندما

 .92ّالراكمّ،ّصّ
 .88ّّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ(3)
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ّأفٌّ ّالمبلحظ ّفيّّك ّقكم ّسبب ّألٌنو ،ّ ّدينيا ّمف ّانطبلقا ّكاف ّالشخصيات تقديـ
المغازمّكعمؿّفنيّيتخذّمفّالديفّمكضكعاّكراءّالصراعّبيفّجيشّالمسمميفّالذمّيركـّ
ّ الجيادّ،ّكّجيكشّالركـّكّالفرسّاألخرلّالتيّاتجيكاّلفتحياّ،ّأمّإٌفّىناؾّطرفاّثانيا

ّيجع ّما ّالتجربة ّك ّالعتاد ّك ّالقكة مف
ّ ّ لو

ّضربّمفّّ ّعميو ّاالنتصار ّأك ّمكاجيتو ّفكرة ؿ
ّالخياؿّ.

كّلكفّظيرّتغٌيرّالشخصياتّبدخكؿّالكفارّفيّاإلسبلـّ،ّكّىناّالّأقصدّإسبلـّ
ّالتيّ ّالشخصيات ّتمؾ ّأقصد ّلكف ّك ،ّ ّالحرب ّأك ّالصمح ّبعد ّسكاء ّالمفتكحة ّالببلد أىؿ

ّبلؿّالحربّأكّقبمياّ.ابتدعياّالراكمّمفّخيالوّخاصةّتمؾّالتيّتظيرّمرةّأكّمرتيفّخ
ّ،ّلسببّأكّآلخرّ،ّّّّّّّّّّّّ ّاألكؿّكّإسبلميا ّعفّدينيا ّراجعّإلىّارتدادىا ّىذا كّتغيرىا

ّ ّمحمد ّنبكة ّك ّاإلسبلـ ّعمى ّاطبلعيا ّىك ّاألعـ ّلكف ّّ–ك ّسمـ ّك ّعميو ّاهلل ّّّّّّّّّّّّ–صمى
ّكّكؿّماّيتعمؽّبوّعندىـّفيّالكتبّالسماكيةّاألخرلّ.

ّالراّك ّنجد ّما ّماؿّّّكّعادة ّأكّ) ،ّ ّلمديفّ( ّقمبو ّحٌف (ّ مّيقكؿّعباراتّمفّقبيؿّ:
ّإليوّ(ّ.

ّإٌفّدخكؿّالفاتحيفّإلىّىذهّالببلدّيقدمكفّاختيارّدخكؿّاإلسبلـّعمىّاختياريفّ ـٌ ث
ّآخريفّىماّ:ّالجزيةّأكّالحربّىكّماّأٌدلّإلىّاقتناعّالطرؼّاآلخرّبيذاّالديفّالجديدّ.

ّ ّأدل ّالديف ّفي ّالتغير ّىذا ّإٌف ّاألحداثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّتغير ّبالتالي ّك ّالمكقؼ ّتغير إلى
ّكّالكظائؼّ،ّفحدةّالخطابّ،ّفالحركةّالسرديةّ)ّالتباطؤّ/ّالتسارعّ(ّ.ّّ

ّفيّ ّالجديدة ّأىدافيـ ّفتبرز ّالدينيّ، ّ ّالتكجو ّمف ّأحداثّجديدة ّبالتاليّتتشكؿ ك
ّلتيّكقفكاّبياّضدّماّكانكاّعميوّمفّقبؿّ.خدمةّىذاّالديفّالجديدّ،ّكّالقناعاتّالجديدةّا

ّمناسباتّلبركزّشخصياتّمختمفةّعمىّ ّىيّإاٌل ّما ّأحداثّالمغازمّكّكقائعيا إٌف
مسرحياّّ"ّكّىناّالّتبقىّالشخصيةّتابعةّلمحدثّأكّمنفعمةّبوّ،ّكّإٌنماّتصبحّجزءاّمككناّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.(1)كّضركرياّلتبلحـّالسردّ"ّ
كرّفإٌفّالحافزّالدينيّىكّأكثرّاألسبابّالتيّتجعؿّالمتمقيّمستعداّكّمثمماّسبؽّالذ

ّلتقبؿّىذهّالقصصّبؿّكّرٌبماّدكفّمناقشةّألنياّتعتبرّمفّالمسمَّماتّ.
                                                 

،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،1ّّحسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ)ّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّالشخصيةّ(ّ،ّطّ(1)
 .209ّّ،ّص1990ّّ
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كّىذاّاألمرّيتعمؽّبالبناءّالسكسيكثقافيّفيّالمجتمعاتّالعربيةّالتيّتميؿّكؿّالميؿّ
مرّأصبحّسيبلّعندّبعضّمفّيريدّلمقصصّكّاألخبارّالتيّتتعمؽّبالديفّ،ّلذلؾّفإفّاأل

ّفيّحياةّبعضّالشخصياتّاإلسبلميةّبماّيشكهّ التركيجّلمغالطاتّتاريخيةّ،ّأكّبثّسمـك
ّبعضاّمنياّ.ّ

 :  (الشخصيات البطمة ) المحوية -أ
إٌفّالحضكرّالمباشرّلمشخصيةّالبطمةّفيّنصكصّالمغازمّىكّالذمّيساعدّعمىّ

مقيّ،ّسكاءّمفّخبلؿّالتعريؼّبياّأكؿّمرةّ)ّبأفّرسـّصكرةّمكتممةّعفّالشخصيةّعندّالمت
ّ ّاألحداث ّخبلؿ ّمف ّأك ،ّ )ّ ّالمسمميف ّجيش ّفي ّكظيفتيا ّأك ّاألسرم ّانتماؤىا ييحٌدد

ّالمتعمقةّبالفتكحّ،ّمٌماّيسمحّبتتبعّاألحداثّكّاستيعابياّبسيكلةّخبلؿّعمميةّالقراءةّ.
ّيتكّر )ّ ّالفاعؿ (ّ ّالبطمة ّالشخصية ّأفى ّعًممنا ّإذا ّحكاياتّخاصةن ّفي ّكجكدىا ر

ّالمغازمّ،ّفييّتتكاجدّفيّأحداثّكثيرةّتتعمؽّبياّ.
كّىذاّأيضاّلوّنتيجةّىامةّتتمثؿّفيّتكحيدّالنصكصّ،ّمٌماّيجعمناّنقكؿّإٌفّىذهّ

دِّدّّ–المغازمّتنسبّلراكّكاحدّأكّعمىّاألقؿّلثقافةّكاحدةّ كّىذاّإذاّتجاكزناّككنياّنصّحي
ّ ّالغبلؼ ّعمى ّتتّ–صاحبو ّإذا ّخاصة ّالبطؿ ّبكحدانية ّأحداثيا ّامتداد ّزمفّّّّّّّّ)*(بعنا كفؽ

ّكّفضاءّكاحدّ.ّ
                                                 

ّالبّ)*( ّاألمرّيتعمؽّنقكؿّكحدانية ّكّلكفّ ّبالمعنىّالمباشرّلمكممةّ، ّالّيعنيّبشكؿّمفّاألشكاؿّأٌنوّكاحد ّكّىذا طؿّ،
ّلكفّىيّبطمةّّّّّّّّّّّ ّك ّشخصياتّأخرلّأقؿّمنيا ّلكفّبمساعدة ّتعمؿّعمىّتفعيؿّاألحداثّك )ّ ّبطمة بمجمكعّشخصياتّ)

لنصكصّ،ّكّىذاّاألمرّنجدهّأيضاّفيّجنسّأيضاّ،ّكّىناّيمكفّأفّنتحدثّعٌماّيسمىّبالمسككتّعنوّفيّمثؿّىذهّا
معّّ–كّلنحكّىذاّالمنحىّأسبابّّ–أدبيّمعركؼّىكّالممحمةّ،ّحيثّالحديثّفيياّيككفّعفّالشخصيةّالبطمةّدكفّغيرىاّ

ِّىـّبطريقةّ ّالنصكصّبعد ّكّىناّتكتفي ،ّ إٌفّىذهّالشخصيةّلـّتكفّلتككفّلكالّتدخؿّجيشّبأكمموّمفّفرسافّكّجندّك
ّالكث ّفييا ّعدد ّعدِّ ّكّأيضا ّكّالقمبّ، يرّمفّالتفصيؿّخاصةّعندّالحديثّعفّتقسيـّالجيشّبيفّالميمنةّكّالميسرة

القتمىّكّالجرحىّ،ّكّرغـّأٌفّليذهّالشخصياتّالدكرّالكبيرّفيّبركزّالبطؿّمفّخبلؿّقكتوّكّبطكالتوّ.ّمعّمبلحظةّأٌفّ
التيّتعتبرّ)ّىامشيةّ(ّكّلكفّبطريقةّالّتجعمناّنحسّفيّكؿّحكايةّمفّحكاياتّالمغازمّحديثّعفّىذهّالشخصياتّ

ّاألمرّالّيتعمؽّ ّألٌف ّالمبلحظة ّكضعتّىذه ّلقد ّك .)ّ ّالمركز (ّ ّالتيّتمثؿ ّالبطمة ّالشخصية ّمكانة ّمع بتساكمّمكانتيا
ّالبطؿّ ّقٌكة ّفإٌف ،ّ ّالحؽّمفّخبلؿّالفتكحّاإلسبلمية أيضاّبقضيةّفرديةّبؿّىيّقضيةّجماعةّتحاكؿّالتغييرّبإرساءّقيـ

كانتّمفّالجماعةّالتيّتنصرهّ.ّكّجديرّبالذكرّأيضاّأٌنوّرغـّماّقيؿّعفّىذهّالفئةّمفّالشخصياتّ)ّالمككنةّكّالمكممةّ
لجيشّالمسمميفّ(ّ،ّفإٌفّ"ّالمعركةّالقتاليةّتعكسّجٌكّالكقائعّحيثّيسقطّالشيداءّكّيجرحّاألبطاؿّكّيتعرضكفّلؤلسرّّّّّّّّّّّّ

ّ.ّينظرّ:ّعبدّالحميدّبكرايكّ:ّكّلئلىانةّ،ّفالتضحيةّكّإ فّكانتّمؤلمةّ،ّفييّضركرةّلتعطيّلمفعؿّالممحميّسمٌكهّ"
 .109ّّاألدبّالشعبيّالجزائرمّ،ّصّ
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كقدّأىممتّالمغازمّماّييعرؼّبمرحمةّميبلدّالبطؿّكّطفكلتوّ،ّكّأظفّاألمرّعادمّ
كّمنطقيّفيّنصكصّتتحدثّعفّغزكاتّكّفتكحاتّكّحركبّ،ّإذّالّمكافّلمحديثّعفّ

يرّالشعبيةّالتيّتعطيّليذهّالمرحمةّأىميةّىذاّالجانبّمفّحياةّالبطؿّكماّىكّالحاؿّفيّالس
ّالميبلدّ ّفمحظة ،ّ ّالتيّينتميّإلييا ّالجماعة ّفييّمرحمةّىامةّفيّحياتوّكّحياة "ّ ،ّ كبيرة
ّبعدّ ّبيفّمرحمتيفّمفّمراحؿّحياةّالبطؿّ؛ّمرحمةّماّقبؿّميبلدهّ،ّكّمرحمةّما تفصؿّما

ّل ّفي ّلتتمركز ّكميا ّتتجمع ّالميبلد ّقبؿ ّما ّمرحمة ّك .ّ ّجميعّميبلده ّلتصبح ّالميبلد حظة
ّأحداثّالسيرةّقبؿّالميبلدّ)ّاإلثارةّ(ّالتيّتتحرؾّلترسـّصكرةّعالـّالبطؿّقبؿّميبلدهّ.

ّكّبعدّالميبلدّتأتيّمرحمةّجديدةّيصبحّفيياّالبطؿّمركزّاألحداثّ.
ّعندّذاتّ ّكّقدّأخذّشكموّالطبيعيّمستقرا ّلؤلماـّ، ّلمسيرة كّيتطكرّالحدثّالعاـ

ّليككفّص ،ّ ّفيّالبطؿ ّتفرده ّيتأكد ّالبطؿ ّميبلد ّفيّلحظة ّك ّمنميّاألحداثّ، ّالفعؿ انع
 .ّ(1)عالموّكّغالباّماّيككفّىذاّالميبلدّغريباّعمىّالمحيطيفّبوّمصاحباّبمظاىرّعجيبةّ"ّ

ّالبطؿّ ّفيّحياة ّييـ ّما ّّ–كّأظفّأٌف ّالتسمية ّبيذه ّقبمنا ّالمسمميفّّ–إذا ّقائد أنو
ّإلىّالنصرّ.الذمّيقكدّجيشوّ)ّكّمفّخمفوّشعبوّ(ّ

كّىكّالقائدّالذمّالّيجدّحرجاّفيّمشاكرةّأىؿّالرأمّ)ّاألميرّ،ّالخميفةّ(ّ،ّفماّىكّ
ّإاٌلّعكناّمخمصاّكّجندياّكفياّليـّ،ّحيثّالّيستقيـّأمرّبدكنوّ.

ًلييتـّالفتكحّكّيخمِّصّالمدفّمفّالكفارّّ–كّيحمـّبوّالجميعّّ–إٌنوّالقائدّالذمّاٍختيرّ
ّكّعدةّ.ّكّلكّكانكاّأقكلّعددا

ّبعمميةّ كّىكّعمىّاتصاؿّكثيؽّبمفّحكلوّمفّالجنكدّيرفعّمفّمعنكياتيـّكّيقـك
ّالتعبئةّإذاّماّكانتّاليزيمةّ.

رىـّبمكامفّالقكةّالتيّلدييـّ)ّالكحدةّ،ّكّعدـّالجزعّكّطمبّالشيادةّ،ّّّ كماّيبصِّ
كّيعـّاألرضّكّعكفّاهللّعزّكّجؿّ،ّاالعتقادّبالقضاءّكّالقدرّ،ّاإلسبلـّآخرّاألديافّ

ّ :ّ ّعددىـ ّقٌمة ّرغـ ،ّ ّبفضؿّالجيادّ،ّاإليمافّبالجنةّكّالنارّ(
ّصاحّ برجالوّكّحرضيـّعمىّالقتاؿّفانقمبكاّّكؿّأمير_"ّفمماّنظرّأميرّالمؤمنيفّإلىّالرـك

مفّالصبلةّإلىّخيكليـّكّلبسكاّالسبلحّكّركبكاّخيكليـّكّرجعّكؿّأميرّإلىّمكانوّكّىكّ
                                                 

،484ّّأحمدّشمسّالديفّالحجاجيّ:ّمكلدّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّكتابّاليبلؿّ،ّتصدرّعفّدارّاليبلؿّ،ّعّّ(1)
 .88ّّّ،ّص1991ّّأفريؿّ
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عبيدهّبيفّالصفكؼّكّىكّأبكّـّكّيعدىـّمفّاهللّبالنصرّ،ّكّسارّيعظّأصحابوّكّيكصيي
ّ.(1)يصؼّليـّفضؿّالجيادّكماّأعدّاهللّلممجاىديفّالصابريفّ"ّ

ّكّالّ _"ّركبّعبدّاهللّبفّجعفرّعمىّجكادّأدىـّكّتكسطّبيفّالجيشّ]...[ّكّقاؿّأثبتكا
ّكافّالمصطفىّ ّفقد ّقمتكـ ّك ّإلىّكثرتيـ ّّ–تنظركا ّك ّبدرّفيّّ–سمـّصمىّاهللّعميو يـك

ثبلثمائةّكّثبلثةّعشرّرجبلّكّخذؿّالكافريفّكّقدّكانتّقريشّفيّحدىاّكّحديدىاّكّعدىاّ
كّعديدىاّكّنصرّاهللّنبيوّكّرسكلوّكّقاؿّتعالىّكـّمفّفئةّقميمةّغمبتّفئةّكثيرةّبإذفّاهللّ

كلكاّاألدبارّكّاهللّمعّالصابريفّكّأعممكاّأفّالصبرّكّالثباتّجندافّالّيغمبافّفإياكـّأفّت
فمفّكلىّاألدبارّكافّمأكاهّالنارّكّغضبّعميوّالجبارّكّأعممكاّأفّاهللّفرضّعميكـّالجيادّ

ّ،ّكّىذاّالستعمالياّحٌتىّيككفّالنصرّعمىّجيشّالكفارّ.ّ(2)كّقتؿّاألعداءّّ"ّ
إٌنوّكاثؽّمفّّ–كّىذاّعفّسابؽّمعرفةّبالعربّّ–ىذاّاألخيرّيدِّعيّبأٌنوّالّييقيرّ

ّك ّإٌفّّّّّّنفسو ـٌ ّث ،ّ ّاألبد ّإلى ّمنصكر ّبأٌنو ّيعتقد ّك ،ّ ّبجيشّالمسمميف ّمستيتر ّك مغركر
ّبدنيةّّّّ ّقٌكة ّذكك ّفيـ ،ّ ّالكافر ّالعدك ّىذا ّقٌكة ّمظاىر ّيسرد ّغزكة ّالمؤلؼّفيّكؿ /ّ الراكم
ّالمعركفكفّ ّممككيـ ّيمجأ ّكما ،ّ ّىاما ّكّيستعممكفّعتادا ّكّيركبكفّأحسفّالخيؿّ، ،ّ كبيرة

ماّكافّّ–إلىّكيانيـّكّحكمائيـّكّسحرتيـّ،ّيسألكنيـّأمرّالمسمميفّبالبطشّكّالتسمطّ
ّ ّسيككف ّما ّك ّأكؿّّ-منيـ ّفي ّالخركج ّك ،ّ ّالديف ّفي ّالمسمميف ّمجادلة ّمنيـ ّيطمبكف ك

ّصفكؼّجيكشيـّكبيرةّالعددّ.
ّمفّ ّيستفد ّلـ ّإٌنو ّحٌتى ،ّ ّيتعرضّلميزائـ ّبأف ّمرة ّفيّكؿ ّالمفاجأة ّتككف ّلكف ك

ّلسابقةّ.ّالتجاربّأكّاليزائـّا
"ّخرجّمنيـّفارسّتضربّبوّاألمثاؿّفيّجميعّافريقيةّكّىكّابفّصاحبّقسطؿّّّّّ-

كّاسموّزكجاحّبفّديراجّكّكافّشاباّعظيـّالييبةّكّالكقارّكّلماّقربّمفّرافعّابفّالحارثّ
ّثأرّأخيّمنؾّففزّبنفسؾّقبؿّأفّأفضحؾّبيفّأقرانؾّفغضبّ قاؿّلوّ]...[ّخرجتّآلخذ

مؿّعميوّكّضربوّضربةّشديدةّعمىّعاتقوّفقطعّنصؼّظيرهّفاختمطتّرافعّمفّكبلموّكّح
ّخرجّفارسّآخرّفقتموّكّلـّيزؿّرافعّيطمبّّالبرازّكّكؿّمفّخرجّإليوّّفكعأمعاؤهّ ميتاّثـٌ

قتموّحتىّقتؿّمائةّكّعشريفّفارساّكّأخذّسمبيـّفتقدمتّإليوّقريشّكّشكركاّصنيعوّكّأخذّ
                                                 

 .212ّ،ّص1ّّكحّالشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفت (1)
 .100ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج (2)
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ردهّإلىّمكانوّبعدماّأفّأقسـّعميوّأفّيستريحّكّبقىّعبدّاهللّبفّجعفرّبعنافّجكادّرافعّّك
ّ.ّّ(1)الناسّحيارلّمماّشاىدكهّمفّأصحابّرسكؿّاهللّ"ّ

ّالعظمىّالتيّانيزمتّفيّمعركةّحمصّحيثّقاؿّ:ّّّّّّّّّّّّ ّجيكشو ّىرقؿّيكاجو كّىذا
ّأكثرّعدداّكّأغزرّمدداّمفّالعربّكّأكثرّجمعاّكّأكثرّخياماّكّأعظـّقكة ّ_"ّإنكـّاليـك
ّالخذالفّكّكانتّالفرسّكّالترؾّكّالجرامقةّتيابّسطكتكـّكّتفزعّمفّ فمفّأيفّلكـّىذا

حربكـّكّشدتكـّ،ّكّقدّقصدكاّإليكـّمراراّكّرجعكاّمنكسريفّكّاآلفّقدّعبلّعميكـّالعربّّّّّّّّّّّ
كّىـّأضعؼّالخمؽّعراةّاألجسادّّجياعّالكبادّكّالّعددّكّالّسبلحّ،ّكّقدّغمبككـّعمىّ

ّ.ّ(2)حكرافّكّاجناديفّكّدمشؽّكّبعمبؾّكّحمصّ"ّبصرلّكّ
"ّفنادلّابفّالممؾّفيّقكموّأيكـّيبرزّإلىّأماـّىذاّالعربيّفمـّيجبوّأحدّفقاؿّأناّّ-

أبرزّلوّبنفسيّفمماّتحقؽّلدلّقكموّأنوّبارزّإلىّعبدّاهللّبفّجعفرّأتىّإليوّفارسّيقاؿّلوّ
أناّأبرزّإليوّكّأكفيؾّأمرهّكّآتيؾّديبلؽّبفّطارؽّكافّأمرهّعمىّنصؼّالجيشّكّقاؿّلوّ

بأختؾّ]...[ّثـّحمؿّعميوّعبدّاهللّكّضربوّعمىّىامةّرأسوّفقطعّبعضوّمعّأذنوّفخرّإلىّ
ّ.ّ(3)األرضّصريعاّ"ّ

كّإٌفّالبطؿّفيّكؿّمكقعةّمطمكبّلممبارزةّمفّالطرؼّالثانيّ،ّحيثّيكضعّفيّ
ياجـّ،ّكّيأخذّبمعاقدّمنطقوّ،ّّمكاجيتوّأحسفّالفرسافّكّأقكاىـّكّأشيرىـّ،ّلكٌفّالبطؿّي

كّيقتمعّمنافسوّمفّجكادهّليقضيّعميوّفيّمعظـّالحركبّ،ّكّتتكررّبطريقةّكبيرةّجداّمثؿّ
ّالمتمقيّليرسـّصكرةّحيةّ ّ–أكّذىنيةّّ–صكرّالمكاجيةّىذهّكّبكؿّالتفاصيؿّ،ّحٌتىّإٌف

ّعماّيحكيوّالراكمّ.
ّ ّإلى ،ّ ّالحربية ّالمكاجية ّفي ّالشخصيات ّكصؼ ّيتعدل ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّاألسمحة كصؼ

ّ ّ،ّكّحٌتىّلباسّالفرسافّفإٌنو )ّ كّالخيؿّ،ّكّساحةّالمعركةّ)ّلكفّالسماءّ،ّنكعّاألرض
ّبمباسّفرسافّالمسمميفّفحسبّبؿّلباسّالطرؼّ ّكّالّيتعمؽّاألمر ّدقيقة يكصؼّبصكرة

ّاآلخرّ:

                                                 
 .17ّ،ّص1ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .161ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
 .16ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(3)
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كرّكّىكّعمىّالحربّابتدرّخالدّبفّالكليدّ)رض(ّمفّكسطّالعسّحميت"ّفمماّّ-
جكادّأشقرّكّعميوّجكشفّمذىبّكافّلصاحبّبعمبؾّأىداهّلوّيكـّفتحّبعمبؾّ،ّكّكافّخالدّ

ّالحربّّّّّّّّّّّّّ ّفي ّعمامتو ّالعمامة ّتمؾ ّكانت ّك ّحمراء ّبعمامة ّنفسو ّعمـ ّقد ّ)رض( ّالكليد بف
ّمنوّّّّّّّّّّّ ّطار ّحتى ّىزه ّك ّغمده ّمف ّسيفو ّانتضى ّقد ّك ّالحرداف ّكاألسد ّييدر ّجعؿ ّّّّك

ّ.ّّّ(1)الشرر.ّ"ّ
"ّدنتّالميمنةّمفّالميمنةّكّالميسرةّمفّالميسرةّكّالقمبّمفّالقمبّكّالجناحّمفّّ-

ّكّكقعّالقتاؿّ ّكّاشتعمتّنيرافّالحربّكّطمعّدخانيا ّعمىّبعضيـّبعضا الجناحّكّكممكا
صارتّّالشديدّكّكثرّالنزاؿّكّارتفعّالغبارّكّرمتّأعداءّاهللّكّرسكلوّبنبالياّالمسمميفّك

ّفافترقكاّّّّّّّّّّّّّّ ّالظبلـ ّالجمعيف ّأدرؾ ّك ]...[ّ ّدركقيـ ّفي ّيتمقكنيا ّىـ ّك ّكالمطر ّعمييـ تنزؿ
كّرجعكاّإلىّمكاضعيـّ]...[ّكّفيّتمؾّالميمةّنزلتّأمطارّغزيرةّكأفكاهّالقربّفعطمتّالناسّ

ّ.ّ(2)عفّاستئناؼّالقتاؿّمفّالغدّ"ّ
افّكّىـّيتمكفّاإلنجيؿّكّيترنمكفّ"ّأظيرّماىافّبيفّالصفكؼّالقسكسّكّالرىبّ-

كّأكثرّمفّالراياتّكّاألعبلـّكّالصمبافّ،ّفمٌماّتكاممتّصفكفيـّكّإذاّببطريؽّعظيـّالخمقةّ
ّالذىبّمرصعّ ّصميبّمف ّفيّعنقو ّك ّحربّمميحة ّالمة ّدرعّمذىبّك ّعميو ّك ّبرز قد
ّسري ّيقؼّعند ّممف ّالرـك ّالبطريؽّمفّعظماء ّكاف ّك ّفرسّأشيبّ، ّتحتو ّك رّبالجكىر

ّ(3)الممؾ.ّ"ّ .ّ
ّنفسوّكّصفكةّ ّمعرِّضا ،ّ ّبأسوّكّشجاعتو ّعمىّقٌكة كّالبطؿّيذىبّلمفتحّمعتمدا
ّأكّالفرسّأكّّكّىكّالّيعتمدّعمىّالقكةّكحدىاّ،ّبؿّنراهّ أصحابوّلمكقكعّفيّأسرّالرـك

ّالتنكرّمثبلّ(ّإذّإٌنوّكاسعّالحيمةّ،ّشديدّالدىاءّفيّتدبيرّ (ّ ّإلىّالحيمةّأحيانا طرؽّيمجأ
الخركجّمفّاألزماتّ)ّخاصةّإذاّطاؿّحصارّالكفارّأكّأظيرّثباتوّكّقٌكتوّ(ّ،ّكّييجيدّ

ّالتحدياتّكّاألخطارّ:
ّ

                                                 
 .159ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(1ّ)
 .65ّّ–64ّصّ:ّّ،1ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(2ّ)
 .193ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(3ّ)
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ّفرألّأثاثيـّكّخياميـّّ- "ّفأطمؽّضرارّعنافّجكادهّحتىّأشرؼّعمىّجيشّالرـك
كّشعاعّالبيضّكّالطكارؽّكّالراياتّكأجنحةّالطيكرّ،ّقاؿّكّكافّكردافّينظرّنحكّجيشّ

ّثبلثيفّالم ّفانتدبّمفّالقـك ]...[ّ ،ّ ّنظرّإلىّضرارّ،ّكّىكّمشرؼّعمىّالقـك سمميفّإذ
ّ،ّ فارساّطمبكاّضراراّ،ّفمماّنظرّإلييـّضرارّكلىّمفّبيفّأيدييـّفتبعكهّكّظنكاّأنوّقدّانيـز

عمـّأنوّتمكفّمنيـّفمكلّرأسّجكادهّّفمماّبعدكاكّإنٌماّأرادّبذلؾّأفّيبعدىـّعفّأصحابيـّ،ّ
ّص ّك ّاآلخرّإلييـ ّثنىّعمى ّك ّأرداه ّالقـك ّمف ّفارسا ّطعف ّما ّفأكؿ ،ّ ّعمييـ كتّالسناف

فأعدموّالحياةّكّصاؿّفييـّصكلةّاألسدّعمىّالغنـّكّدخؿّرعبوّفيّقمكبيـّفكلكاّمنيزميفّ
ّ.ّ(1)فتبعيـّ،ّكّىكّيصرعّمنيـّفارساّبعدّفارسّإلىّأٍفّصرعّمنيـّتسعةّعشرّفارساّ"ّ

قيةّكّركحيةّعاليةّ)ّجماؿّالصكرةّ،ّكّقكةّكّىكّيتصؼّبأكصاؼّجسمانيةّكّخم
ّالكصؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّىذا ّمثؿ ّيستدعي ّمكقؼ ّكؿ ّفي ّتكرارىا ّيتـ ّك ،ّ )ّ ّالشجاعة ّك البدف

كّالتصكيرّأكّحٌتىّالّيستدعيوّألٌفّفيّبعضّاألحيافّنحسّبنكعّمفّالتطكيؿّأكّتكرارّ
ّالراكمّ/ّالمؤلؼ ّإٌف ـٌ ّث ّمنوّ، ّالكصؼّفقطّ،ّبؿّّاألكصاؼّبماّالّفائدة الّيقؼّعندّحدِّ
ّتأثيرّأكصاؼّالبطؿّفيمفّحكلوّخاصةّجانبّالكفارّ:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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"ّلبسّعبدّاهللّآلةّحربوّكّدناّمفّالصفيفّكّنادلّبالبرازّكّقاؿّأناّعبدّاهللّبفّّ-
ّجمالوّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّحسنو ّالنصارل ّأبصر ّفمما ّسمـ ّك ّعميو ّاهلل ّصمى ّاهلل ّرسكؿ ّعـ ّابف جعفر

فركسيتوّكّكيفيةّجكالنوّبيفّالصفيفّقالكاّلبعضيـّبعضاّىذاّالذمّكافّتزكجّبابنةّالممؾّّك
ّاألكبرّصاحبّالمعمقةّكّقتؿّأباىاّكّشخصّالناسّإليوّرجاالّكّنساءّكّكافّعبدّاهللّراكبػاّ

مفّنسؿّالسرحافّكّىكّأحمرّطكيؿّكاسعّالكفؿّمحجؿّكّعميوّدرعّرسكؿّّ)*(عمىّجكادّ
ّ.(1)عميوّكّسمـّ"ّّاهللّصمىّاهلل

                                                 
مفّأقربّالحيكاناتّلئلنسافّمفّبيفّسائرّّّ-سكاءّفتكحّالشاـّأكّفتكحّإفريقيةّّ–يظيرّالحصافّ)ّبكثرةّ(ّفيّالمغازمّّ)*(

ّنجده ّحيث ،ّ ّىاما ّبطكليا ّدكرا ّلعب ّقد ّك ،ّ ّاألخرل ّقطعّّالحيكانات ّعمى ّيساعدىـ ّك ّالمعارؾ ّاألبطاؿ يخكضّمع
ّالمسافاتّالطكيمةّفيّلحظاتّ.ّ

باعتبارّىذهّالحكاياتّتراثّانسانيّينتقؿّّ–كّىكّييعرؼّفيّالكثيرّمفّالحكاياتّالخرافيةّكّالشعبيةّفيّكؿّأنحاءّالعالـّ
السحرمّأكّالجكادّالعجيبّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبالحصافّ–مفّجيؿّإلىّجيؿّكّمفّحضارةّإلىّحضارةّكّمفّمكافّإلىّمكافّدكفّقيدّ

ّيتعمؽّبكصؼّ ّإلىّمصادرّإسبلميةّ،ّخاصةّتمؾّالتيّتناكلتّحادثةّاإلسراءّكّالمعراجّفيما كّىناؾّمفّيرجعّأصمو
ّالمياباىارتاّّّ :ّ ّالخالدتيف ّالينديتيف ّبالممحمتيف ّتعمؽ ّما ّخاصة ّىندية ّأصكؿ ّإلى ّيرجعيا ّمف ّىناؾ ّإٌف ّكما ،ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبيراؽ

ّكّالراماياناّ.
ّالشاىنامةّّ :ّ ّأيضا ّالخالدة ّالفارسية ّالممحمة ّفي ّالحصاف ّباألخص ّك ّبالحيكاف ّاإلنساف ّعبلقة ّعف ّحديث ّكرد كما

ّلمفردكسيّ.
إف"ّذكرّالحصافّيصاحبّذكرّأصكلوّالعربيةّكّاستعمالوّفيّأصعبّاألكقاتّبالنسبةّلمفرسافّ،ّكّرٌبماّيظيرّارتباطياّ

بالطرؼّالثانيّالكفارّسكاءّتعمؽّاألمرّبالحصافّالعادمّأكّالحصافّالحامؿّلبعضّالمميزاتّالخارقةّكّالتيّتتركزّحٌتىّ
ّالكبيرةّعمىّالتخييؿّلدلّ ّاألخيرّالذمّتبرزّمفّخبللوّالقدرة ّفيّالسرعةّأكّ)ّالحصافّالخشبيّالطائرّ(ّ،ّىذا أكثرىا

بّركايةّمثؿّىذهّالحكاياتّبالعيدّالحديثّأـّاألمرّيتعمؽّبالسببّاألكؿّالراكمّالشعبيّ،ّكّالّنعرؼّىؿّاألمرّيتعمؽّبقّر
كّفقطّ.ّففيّذكرّغزكةّكرسيؼّتركيزّمنذّالبدايةّعمىّىذاّّالجكادّالعجيبّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّإفريقيةّ)ّصفحةّ

مميفّ:ّ"ّقالتّداىيةّ(ّكّفيّالصفحاتّالتاليةّالتيّتتحدثّعفّاستعمالوّمفّطرؼّصاحبّكرسيؼّفيّمكاجيتوّلممس20ّ
العقؿّماّبقيّلكـّإالّىذاّالمعيفّصاحبّكرسيؼّفإنوّجبارّعنيدّكّعندهّجكادّمفّعكدّلوّلكلبّيطيرّبوّفيّاليكاءّكّىكّ

ّصاحبّىندسةّكّكافّإذاّعرضّلوّأمرّمفّاألمكرّأتىّإليوّكّشكاّلوّفيفرجّعنوّماّأصابوّمفّكؿّأمرّعسيرّ"ّ.
ّبأكمموّدكفّتعبّ،ّإذّطمبّالممؾّمفّرعيتوّترؾّأبكاب32ّّّ–31ّكّقدّعٌكضّ)ّفيّالصفحةّ ّالحصافّجيشا (ّىذا

ّنحكّ ّبو ّفطار ّلكلبو ّحرؾ ّك ّالمصنكع ّالجكاد ّاهلل ّركبّعدك ّثـ "ّ ،ّ ّلكحده ّجيشّالمسمميف ّأمر ّليكفييـ ّمغمقة المدينة
حصفّفيّقصرهّكّفيّالمسمميفّكّلماّصارّفكقيـّجعؿّيرمييـّبالنباؿّالنيارّكموّكّلماّغربتّالشمسّدخؿّالبمدّكّت

ّالصباحّركبّأيضاّكّفعؿّماّفعؿّباألمسّكّاستمرّعمىّذلؾّمدةّخمسةّعشرّيكماّقتؿّفيياّكثيراّمفّالمسمميفّ"ّ.
احدلّجكارمّىذاّالممؾّالتيّّ–كّلـّينتوّأمرّىذاّالحصافّإاٌلّلٌماّاحتدـّالصراعّبيفّالجيشيفّ،ّكّانتيزتّداىيةّالعقؿّ

ّالعنا ّكّصارتّمف ّفيّجيشّالمسمميفّارتدَّتّعنو ّالفاعمة ّبنفسوّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–صر ّالذمّىربّلينجك ّعمىّالممؾ ّلتيجـ الفرصة
كّيترؾّجكادهّ،ّحيثّساركاّبوّإلىّفسطاطّاألميرّعقبةّكّأخذتّ"ّالنساءّكّالصبيافّينظركفّإليوّّكّيتعجبكفّمفّشكموّ

ّ(ّ.33ّّكّعجائبّماّفيوّمفّاألشغاؿّ"ّ)ّالصفحةّ
،1ّّمكاضعّكثيرةّجداّلمحديثّعفّالجكادّالعجيبّ،ّفيذاّضرارّبفّاألزكرّفيّالمعركةّحكؿّدمشؽّ)ّجّكّفيّفتكحّالشاـ

ّقدّخرجتّكّقاؿّلوّ:ّأجمدّمعيّساعةّكّاالّشككتؾّإلىّرسكؿّاهلل60ّّصّ (ّيصيحّّفيّجكادهّلٌماّرألّصفكؼّالرـك
ّ)ص(ّ،ّقاؿّفحمحـّالجكادّكّشمرّأجنحتوّجرياّ"ّ.ّ

ّحكؿ51ّّ،ّص1ّّرسكؿّأبيّعبيدةّبفّالجراحّإلىّخالدّبفّالكليدّ)ّجكّىذاّسييؿّبفّصباحّ (ّلٌماّتكالبتّعميوّالرـك
دمشؽّقاؿّ:ّ"ّكّكافّتحتيّالجكادّمحجؿّمفّخيؿّاليمفّشيدتّعميوّاليمامةّفقكمتّالسنافّكّأطمقتّالعنافّفخرجّكأٌنوّ

 ميفّ"ّ.ّّّّّّّّّالريحّالعاصؼّ،ّفماّكافّغيرّبعيدّحٌتىّلحقتّبخالدّبفّالكليدّكّالمسم
 .3ّّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
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كماّترددّالشخصياتّحكؿّالبطؿّبعضّاأللقابّالتيّتميزهّعفّالناسّكّتؤكدّقيـّ
ّالفركسيةّكّالتكافؿّعندىـّ،ّفيك:ّ

ّ.ّ(1)"ّمفرحّالقمكبّكّمفرجّالكركبّ"ّّ-
ّ.ّ(2)"ّعمادّالجيشّكموّ"ّّ-
ّ.ّ(3)مثؿّعبدّاهللّبفّجعفرّفميمتّ"ّّمفّلـّيفعؿ"ّىكذاّالرجاؿّّ-
ّ.ّ(4)ؿّىذاّتمدّالنساءّكّإالّفبلّ"ّ"ّمثّ-
ّالمسمطّعمىّمفّّ- ّك ّناصرّديفّاإلسبلـ ّصاحّالزبيرّأنا ّبالرحمففيك" فمماّّر

ّ.ّ(5)سمعوّالنصارلّعرفكهّلماّكافّيبمغيـّعنوّفيّفتكحّالشاـّفارتعدتّفرائصيـّ"ّ
"ّلماّكلىّجرجيسّىارباّمفّبيفّيدمّخالدّإلىّأصحابوّرأكهّيرتعدّمفّالفزعّ.ّّ-

ّكرائيّالمكتّالذمّالّيقاتؿّ،ّكّالميثّالذمّالّينازؿّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفق ّقـك ّلوّماّكراءؾّ؟ّفقاؿّيا الكا
ّ"ّ ّ.ّ(6)كّىكّأميرّالقـك

ماّيساعدهّّ–النيّتبعدهّعفّصكرتوّالحقيقيةّّ–ّ)*(كّإٌفّلوّمفّاألكصاؼّالخارقةّ
ّكّقكلّخارقةّيتم ّكّجفٍّ ّتعّبياّالعٌدكّ.عمىّردِّّماّيتعرضّلوّمفّسحرو

ّنتعرؼّعميوّفيّكتبّّ–كماّسبؽّالذكرّّ–إذّ لؤلبطاؿّكجكدّتاريخيّ،ّكّكاقعيا
ّييحمِّؿّالنصّ ّبما ّبدِّؿّ... ّك ّكّحٌكرّ، ،ّ ّأضاؼّإلييا ّالمؤلؼّ، ّلكفّالراكمّ/ التاريخّ،

ّالتشكيؽّكّاإلثارةّكّالداللةّاألخبلقيةّ.
ّا مىتّبالبطؿّفكؽّمرتبة ّالتيّعى ّتمؾّالخصاؿ ّتسمحّفكثيرة ّلكفّفيّحدكد لبشرّ،

ّبتصديقياّكّقبكلياّمفّطرؼّالمتمقيّ.
                                                 

 .16ّّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .19ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ(3)
 .30ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(4)
 .132ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(5)
 .37ّّ،ّص1ّّفتكحّالشاـّ،ّجّ(6)

السيرّالشعبيةّفيّىذهّالنقطةّ،ّّإذّإٌفّ"ّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ"ّسكبرمافّ"ّبمغةّعصرناّيشبوّبطؿّالمغازمّبطؿّّ)*(
الحاليّ،ّفيكّيممؾّقدراتّخارقةّ،ّمطمقةّتقتربّبوّمفّاآلليةّ،ّكّيقدـّمفّالكراماتّكّالمكاشفاتّكّالخكارؽّماالّيقدموّّ

ؤلّاألرضّعدالنّبعدّأفّممئتّجكرناّ...ّ"ّينظرّ:ّمحمدّجبريؿّ:ّإاٌلّاألقطابّمفّأكلياءّاهللّ.ّإٌنوّالميدمّالمنتظرّالذمّيم
 .258ّّ،ّص2000ّّ،ّمكتبةّالدراساتّالشعبيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،1ّّالبطؿّفيّالكجدافّالشعبيّ،ّط
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ّاستعمالوّ ّفإٌف ،ّ ّبطبلّ( (ّ ّليككف ّتؤىمو ّالتي ّالركحية ّك ّالبدنية فإلىّجانبّالقكة
صٌمىّاهللّعميوّّّّّّّ–بعضّالذخائرّتمٌكنوّمفّاالنتصارّعمىّاألعداءّ،ّكارتداءّدرعّالرسكؿّ

ّفّ)ّالممحمييفّ(ّ:،ّأكّاستعمالوّلمسيؼّكّالحصاّ-كّسمـّ
ّّّّّ–صٌمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-"ّركبّعبدّاهللّبفّجعفرّكّتدرعّبدرعّرسكؿّاهللّّ-

كّتردلّبرداءّعموّعميّبفّأبيّطالبّرضيّاهللّعنوّكّأخذّحجفتوّكّاستعدّمثموّبقيةّ
ّآلةّحربيـّكّلبسّرافعّبفّالحارثّدرعّأبيوّكّسميمافّبفّخالدّدرعّأبيوّّّّّ ّّّّّّّّاألمراءّكّلبسكا

ّ.ّ(1)كّتقدـّجيشّالمسمميفّإلىّالحربّ"ّ
ّيديوّّّّّّّّّّّّ- ّبيف ّالرـك ّيسكؽّفرساف ّىك ّك ّالغبار ّخرجّمف ّبفارسّقد ّإذا ّك ]...[ّ "

كّييربكفّمنوّحٌتىّأزاحّمفّحكلناّالكتائبّكّالرجاؿّفأسرعّخالدّبفّالكليدّإليوّ،ّكّقاؿّ:ّ
ياّأباّسميمافّ،ّّّّّّتميـقالتّأناّزكجتؾّأـّمفّأنتّأيياّالفارسّاليماـّكّالبطؿّالضرغاـّ؟ّف

التيّتنصرّبياّعمىّأعدائؾّفخذىاّإليؾّفكاهللّماّنسيتياّّ)*(كّقدّأتيتؾّبالقمنسكةّالمباركةّ
ّكالبرؽّّّ ّنكر ّ)ص( ّاهلل ّرسكؿ ّذؤابة ّمف ّفممع ّإليو ّسممتيا ّثـٌ ،ّ ّالمقدر ّاألمر ّليذا إال

ّالخاطؼّ.
ّإالّقتؿّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّ]...[ّماّكضعّخالدّال قمنسكةّعمىّرأسوّكّحمؿّعمىّالرـك

ّ أكائميـّعمىّأكاخرىـّكّحممتّالمسممكفّحممةّعظيمةّ،ّفماّكافّغيرّبعيدّحتىّكلتّالرـك
ّإالّقتيؿّكّجريحّكّأسيرّ"ّ ّ.ّ(2)األدبارّكّركنكاّإلىّالفرارّكّلـّيكفّفيّالقـك

ّالمعن ّالتيّتعكسّالقيمة ّالكثيرّمفّالنماذجّكّاألمثمة ّلمبسّالدرعّّّّّّّّّّكّغيرّىذا كية
أكّالقمنسكةّأكّحمؿّالسيؼّأكّرككبّالخيؿّ،ّفكؿّىذهّذخائرّلياّدكرىاّالبعيدّالمتمثؿّفيّ

 جعؿّالمتمقيّيصٌدؽّبعضاّمفّعجيبّىذهّالنصكصّ.
                                                 

 .125ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ(1)
(ّ:ّ"ّقاؿّخالدّأفّرسكؿّاهلل220ّّ،ّص1ّّكؾّ)ّجلمقمنسكةّالمباركةّحكايةّكردتّفيّكتابّفتكحّالشاـّفيّكقعةّاليرمّ)*(

ّياّ )ص(ّلماّحمؽّرأسوّفيّحجةّالكداعّأخذتّمفّشعرهّشعراتّ،ّفقاؿّليّماّتصنعّبيؤالءّياّخالدّ؟ّفقمتّأتبرؾّبيا
رسكؿّاهللّكّأستعيفّبياّعمىّالقتاؿّقتاؿّأعدائيّفقاؿّليّالنبيّ)ص(ّالّتزاؿّمنصكراّماّدامتّمعؾّفجعمتياّفيّمقدمةّ

ّمنسكتيّفمـّألؽّجمعاّقطّإالّانيزمكاّببركةّرسكؿّاهللّ)ص(ّ"ّ.ّق
إٌفّىذهّالحكايةّتبرزّاستعماؿّخالدّبفّالكليدّليذهّالقمنسكةّكّتمسكوّبياّ،ّكّبالتاليّانتصاراتوّ،ّحٌتىّكّإفّكانتّحقيقةّ

ّ،ّكّكذلؾّيمكفّأفّنستنتجّدكرّالراكمّالذمّيعمؽّكّيعطيّلنفسوّحؽّت بريرّالكثيرّمفّاألحداثّّّّّّّّّّّّّّاالنتصاراتّغيرّىذا
 كّالمكاقؼّّالتيّتساعدّعمىّتقبمياّمفّالمتمقيّ.ّّّ

 .130ّّ،ّص1ّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
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المغازمّليسكاّفيّمنألّعفّاألسرّبماّيترتبّعميوّمفّإىانةّأكّتعذيبّّكّإٌفّأبطاؿ
ّأكّاستشيادّ.

ّممؾّتم ّيأسرّاألميرّعقبةّبفّعامرّ_ّفيذا مسافّدراكشّيبيعّأسرلّالمسمميفّك
حيثّ"ّأخذّحببلّطكيبلّكّدؽّأكتاداّبيفّاألسكارّكّربطّعقبةّمفّيديوّكّرجميوّكّصمبوّ
عمىّظيرهّكّعمقوّفيّالفضاءّكّكافّنساءّاألعداءّكّأكالدىـّيضحككفّمنوّكّيسخركفّ

كّكضعوّبيفّيديوّكّأخذّقطعةّمفّلحـّ]...[ّكّكافّعدكّاهللّإذاّقربّكقتّغذائوّأنزلوّ
الخنزيرّكّناكلوّإياىاّكّقاؿّلوّكحؽّالبلتّكّالعزلّافّلـّتأكؿّىذاّالمحـّكّتشربّمفّىذاّ

ّأقدـّّّّّّّّّّّّّّّ ّاهلل ّعبد ّيا ّغفمة ّمف ّأشدىا ّما ّيقكؿ ّك ّعقبة ّعميو ّفيردىا ّقتمة ّشر ّألقتمنؾ الخمر
ّ.ّ(1)كّانظرّإلىّحاليّكّذليّبيفّأعداءّاهللّ"ّ

"ّفمـّيكفّيكـّحمصّأشدّحرباّكّالّأقكلّجمداّمفّبنيّمخزكـّغيرّأفّعكرمةّّ-
ّكّلـّيزددّإالّ ّكّاقداماّ]...[ّسؿّسيفوّكّغاصّفيّالرـك بفّأبيّجيؿّكافّأشدىـّبأسا
ّكّقتالوّفبينماّىكّكذلؾّإذّحمؿّعميوّالبطريؽّ ّمفّحسفّصبره ّكّقدّعجبتّالرـك اقداما

يمةّتضيئّكّتمتيبّكّىزىاّفيّكفوّكّضربوّبياّىربيسّصاحبّحمصّكّبيدهّحربةّعظ
ّ.ّ(2)كقعتّفيّقمبوّكّمرقتّمفّظيرهّفانجدؿّصريعاّكّعجؿّاهللّتعالىّبركحوّإلىّالجنةّ"ّ

ّبوّجكادهّفأسركهّكبا"ّفمـّيكفّغيرّساعةّحتىّقتؿّمفّجماعةّضرارّجماعةّكّّ-
...[ّ ّالبطارقة ّرأس ّقاتميـ ّالذم ّكاف ّك ،ّ ّأصحابو ّمف ّجماعة ّأسركا ّضراراّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّفأكثقكا ]
ّ.ّ(3)كّأصحابوّكتافاّكّربطكىـّعمىّظيكرّخيكليـّكّأرسمكىـّإلىّالعسكرّ"ّ

 الشخصيات المساعدة : -ب
إٌفّقيمةّالشخصيةّالمساعدةّتكمفّفيّقيمةّماّتقدموّمفّأفعاؿّتساعدّىذاّالبطؿّ،ّ

ّنتّإسبلمياّ.ّخاصةّإذاّكانتّىذهّالشخصياتّمفّالطرؼّالكافرّ،ّكّأعم
إذّيمكفّأفّتككفّمساعدتياّفٌعالةّلمبطؿّكّمفّخمفوّجيشّالمسمميفّكّىذاّبحكـّ

ّمعرفتياّبقكمياّ،ّكّأساليبّقتاليـّكّسياستيـّ.

                                                 
 .43ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(1ّ)
 .154ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(2ّ)
 .231ّّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّج(3ّ)
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ّالتيّ ّفيي ،ّ ّالشخصياتّالمساعدة ّمف ّالشخصياتّنكعا ّىذه ّنعتبر ّأف ّيمكف ك
تكحّاإلسبلميةّ،ّكّىذاّدكفّأمرّتمكفّالبطؿّمفّإنجازّالمياـّالمككمةّإليوّكّالتيّتتعمؽّبالف

ّكّقدّسبؽّذكرّبعضّالنماذجّمنياّّّّّّّّّّّ ،ّ ّكّكظيفتيا ّتعرؼّدكرىا ّألٌنيا أكّطمبّمنوّ،ّرٌبما
ّمثؿّ:ّابنةّممؾّسبيبةّكّأخيياّ،ّيكنسّالدمشقيّ.

ّفيّكؿّ كّىناؾّشخصياتّدائمةّالحضكرّلصيقةّبالبطؿّكّىيّمسممةّ،ّنجدىا
ّيقيةّ.مفّفتكحّالشاـّكّفتكحّإفّر

مثؿّضرارّبفّاألزكرّ،ّعبدّالرحمفّبفّالصديؽّ،ّالفضؿّبفّالعباسّ،ّالزبيرّبفّ
العكاـ ّفيؤالءّجميعاّمثميـّمثؿّقادتيـّكّأمرائيـّينتيجكفّالنيجّاإلسبلميّفيّحركبيـّ،ّ

مفّخبلؿّالتعريؼّباهللّ،ّكّالمناظراتّكّالمحاكراتّبيفّاإلسبلـّكّبعضّالعباداتّالكثنيةّ،ّ
ّدعكىـّلمديفّحتىّأمّإنٌّ ّبالحربّإاٌلّإذا ّأبدا ّالديفّبالسيؼّكحدهّكّلـّيبدؤكا يـّلـّينشركا

ّتقتنعّعقكليـّبوّ،ّكّبأحقيةّمفّاتبعوّ.ّ
كّبالتاليّفإٌفّىذهّالشخصياتّالمساعدةّىيّشخصياتّبطمةّأيضاّ،ّلياّمفّقكةّ

ّاإليمافّباهللّكّبالنصرّعمىّاألعداءّماّجعمياّتتقدـّدكفّخكؼّ.
ّاألمرّالّيتعمؽّبمكاجيةّخصـّكّحتىّإ ّإٌف فّكافّالتراجعّفيّبعضّاألحيافّإذ

ّفإفّاألبطاؿّيصمدكفّّّّّّ ،ّ ّتجربة ّك ّقكة ّمف ّلدييـ ّما ّالفرسّ بكؿ ّك ّالرـك عادمّإنيـ
كّيستعينكفّباهللّكّكثيراّماّيشجعكفّبعضيـّالبعضّ،ّكّيطمبكفّاألمدادّمفّمقرّالخبلفةّ

ّالتيّالّتتكانىّفيّإرسالياّ.
ّنجدّالراكمّيكررّتسميتياّبدعكةّالبطؿّلياّلمساعدتوّأكّحتىّدكفّأفّ ّما كّكثيرا
يدعكىاّ،ّفكثيراّماّنجدىاّتتحرؾّمفّتمقاءّنفسياّ،ّكّىذاّاألمرّمنطقيّماّداـّأٌنوّيتعمؽّ
بغزكاتّالّيظيرّفيياّبطؿّمحددّ،ّحتىّكّإفّقمناّإفّبطؿّفتكحّإفريقيةّىكّعبدّاهللّبفّ

ّأبطاؿّا ّالذيفّكٌجيكاّجعفرّكّإٌف ّبالدرجةّاألكلىّكّبقيةّالقادة ّبفّالكليد ّخالدّ لشاـّىـّ:
ّكّكجيتوّ:ّ)ّعمركّبفّالعاصّ،ّشرحبيؿّبفّحسنةّ،ّمعاذّبفّجبؿّ،ّيزيدّبفّ لمفتكحّكؿه

ّأبيّسفيافّ(ّ.
ّالتغييرّ ّتحاكؿ ّجماعة ّقضية ّىي ّبؿ ّفردية ّبقضية ّيتعمؽ ّال ّاألمر ّداـ ّما ألٌنو

ؿّالفتكحّاإلسبلميةّ،ّفإفّقكةّالبطؿّأيضاّكانتّمفّالجماعةّالتيّبإرساءّقيـّالحؽّمفّخبل
ّتنصرهّميماّكافّىذاّالبطؿّ.
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ميًقوّ،ّكّكبلموّ،ّكّأفعالوّ.ّكّقدّ ٍمًقوّكّخي كّالذمّيمكفّأفّنتعرؼّعميوّمفّخبلؿّخى
ّرافقوّقبؿّأفّيتجوّإلىّ نسبتّإليوّأماراتّأكّعبلماتّالفركسيةّكّالشجاعةّكّالبطكلةّما

ّ،ّكّاستطاعّبذلؾّافّيتخطىّالكثيرّمفّالعقباتّالتيّكاجيتوّفيّالمغازمّ.ّالفتكح
كّإٌفّلمشخصياتّالمساعدةّدكرّفٌعاؿّفيّتجاكزّىذهّالعقباتّ،ّكّأيضاّدكرّىاـّ

ّجداّفيّالعمميةّالسرديةّككؿّ.ّّ
ّدكرّ ّيبرز ّالبعض ّببعضيا ّمتصمة ّتدريجيا ّتتشابؾ ّك ّاألحداث ّتتشكؿ فعندما

ّ ّنحكّالشخصياتّالمساعدة ّاألحداثّتسير ّىذه ّيجعؿ ّبما ،ّ ّدرجتيا ّأك ّنكعيا ّكاف ميما
ّاألماـّفيّشكؿّأفقيّ.

ّ ّالمساعدة ّالشخصيات ّتقدميا ّالتي ّالمساعدة ّطبيعة ّإٌف ّيتعمؽّّ-ك ّاألمر ك
ّ ّمساعدتيا ّطبيعة ّاتضحت ّقد ّالمسممة ّألٌف ّأسممت ّالتي ّالمساعدة إلىّّ–بالشخصيات

ّت ّفقد ،ّ ّأخرل ّإلى ّغزكة ّمف ّتختمؼ ّاألعداءّّّّّّّّّّّّّّّّاألبطاؿ ّبمسار ّإعبلميـ ّطريؽ ّعف ككف
ّكّعددىـّكّعٌدتيـّ،ّبؿّكّحٌتىّكيفيةّمكاجيتيـّحٌتىّيتحقؽّاالنتصارّ.ّ

كماّقدّيكشفكفّعفّنقاطّضعؼّالطرؼّالكافرّكّماّيتصفكفّبوّمفّأكصاؼّقدّ
ّتساعدّاألبطاؿّعمىّاختراؽّحصكنيـّ.

أعداءّاإلسبلـّلتحقيؽّحيؿّاألبطاؿّكّيستغؿّالمساعدكفّعبلقاتيـّبمفّحكليـّمفّ
ّكّاختراؽّحصكنيـّ.

إذّتزخرّفتكحّإفريقيةّبحيؿّّعبدّاهللّبفّجعفرّ،ّحيثّتتكررّتقريباّالطريقةّنفسياّ،ّ
حيفّيصعبّعمىّجيشّالمسمميفّاختراؽّحصكفّالعدكّ،ّفيخرجّعبدّاهللّبفّجعفرّليبلّإٌماّ

ّليتحسس ّبعضّالمرافقيف ّمع ّأك ّاألعـ ّىك ّىذا ّك ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّلكحده ّاختراقو ّكيفية ّك ّالحصف ىذا
كّتختمؼّطريقةّاالختراؽّىذهّبحسبّظركؼّالغزكةّإٌماّأٌنوّيتنكرّفيّلباسّىذهّالشعكبّ،ّ
كّإٌماّأٌنوّيجدّمفّيساعدهّمفّأىاليّالطرؼّالثانيّالذيفّعرفكاّعبلماتوّبنحكّمفّاألنحاءّ،ّ

ّتساىـّفيّإنجازّميمةّالبطؿّ ّقدّتتحقؽّظركؼّما ّكأفّيجدّفتحةّفيّسكرّالقمعةّكما ،
ّىؤالءّ ّنجد ّما ّفكثيرا ّداخمية ّالفتحاتّبمساعدة ّيككفّحفرّىذه ّأكّقد ،ّ حيثّتفضيّإلييا

ّالمساعديفّمحدديفّبػّ:ّعجكزّ،ّرجؿّ،ّامرأةّكّأبناؤىاّ"ّ:ّ
ّتقمدّسيفوّّّّ ـٌ "ّكّلماّخيـّالظبلـّصمىّعبدّاهللّصبلةّالعشاءّكّدعاّاهللّماّتيسرّث

إلىّأفّلحؽّبالبمدّكّأتىّإلىّالبابّالغربيّمفّناحيةّالكادمّكّجمسّعندهّكّخرجّكّسارّ
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ساعةّكّىكّيتفكرّفيماّيصنعّكّماّيفعؿّاهللّبوّكّيترقبّخركجّأحدّمنوّكّمكثّعمىّىاتوّ
الحالةّإلىّآخرّالميؿّفقاـّليرجعّإلىّفسطاطوّفسمعّحركةّبالبابّفقاؿّعبدّاهللّبفّجعفرّياّ

أبكابّرحمتؾّياّأرحـّالراحميفّكّياّخيرّالناصريفّكّإذاّالبابّقدّّفتاحّياّرزاؽّافتحّعمينا
انفتحّكّخرجّمنوّرجؿّكقؼّىنييةّفمشىّإليوّحٌتىّقربّمنوّفكجدهّشيخاّكبيراّ،ّفقاؿّلوّماّ
شأنؾّياّشيخّقاؿّأنتّعبدّاهللّبفّجعفرّقاؿّلوّنعـّكّمفّأيفّعرفتنيّقاؿّماّخرجتّإالّ

ّبرسكؿّاهللّلمقائؾّكّذلؾّأنيّكنتّنائماّكّس صمىّاهللّّ–بحافّالحيّالذمّالّيناـّكّإذا
رفسنيّبرجموّالكريمةّكّقاؿّأناّمحمداّبفّعبدّاهللّبفّعبدّالمطمبّ،ّكّأرانيّّ–عميوّكّسمـّ

الجنةّكّنعيمياّكّجينـّكّعذابياّكّقدّآمنتّبوّ،ّكّقمتّأشيدّأفّالّإلوّإالّاهللّكّأشيدّأفّ
كّقاؿّليّسرّافتحّالبابّتجدّابفّعميّعبدّّ–سمـّصمىّاهللّعميوّكّّ–محمداّرسكؿّاهللّ

اهللّبفّجعفرّأمامؾّكّأدخموّمعؾّالبمدّفانتبيتّفزعاّمرعكباّكّبقيتّمتفكراّفيّىذاّاألمرّ
ّقمتّفيّنفسيّأسيرّإلىّالبابّلعميّأجدّعبدّاهللّبفّجعفرّأماميّكّقدّكجدتؾّكّأناّ ثـٌ

صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–محمداّرسكؿّاهللّّأقكؿّبيفّيديؾّأشيدّأفّالّإلوّإالّاهللّكّأشيدّأف
كّلكفّياّعبدّاهللّىبّنفسؾّكّادخؿّمعيّقاؿّلوّقدّكىبتّنفسيّهللّكّرسكلوّ)ّقاؿ(ّّ–

ّ.(1)ففرحّعبدّاهللّكّدخؿّمعّالشيخّكّكافّالبكابّابفّالشيخّ"ّ
لياّّ)*(كّتستمرّالحكايةّبأفّتككفّشخصياتّأخرلّلياّعبلقةّبالشيخّأكّالّعبلقةّ

كفّطرفاّفيياّبنحكّمفّاألنحاءّبحيثّتعمفّإسبلمياّكّتتعرؼّمباشرةّعمىّعبدّاهللّبفّبوّلتك
جعفرّ،ّكّكثيراّماّيككفّىذاّالتعرؼّعفّطريؽّالرؤلّ،ّحيثّترلّىذهّالشخصياتّرسكلناّ

يدلياّعمىّاإلسبلـّكّعمىّماّجرلّمعّباقيّالشخصياتّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–محمدّ
بنوّ(ّ.ّكماّقدّيككفّالتعرؼّعفّطريؽّالكيانةّ:ّ"ّدخؿّالمكمؼّالتيّأسممتّ)ّالعجكزّكّا

بالبمدّكّاألبكابّكّصارّينظرّيميناّكّشماالّفقاؿّلوّابفّالممؾّمالؾّتنظرّيميناّكّشماالّ
قاؿّأفتشّعفّعبدّاهللّبفّجعفر.ّقاؿّكّمفّأعممؾّبو.ّقاؿّكيؼّالّأعمـّّّّكّأناّمنجـّ

                                                 
 .116ّ،ّص1ّّتكحّإفريقيةّ،ّجالكاقدمّ:ّفّ(1)

مفّبيفّالشخصياتّالتيّالّعبلقةّلياّبالشيخّ،ّنجدّأٌنوّعندماّخرجّىذاّاألخيرّمعّبناتوّجعؿّعبدّاهللّبفّجعفرّيتنكرّّ)*(
فيّزمّالنساءّكّيخرجّمعّبناتوّإلىّابفّالممؾّ"ّكّإذاّبشابّحسفّالكجوّقاؿّليفّأىبلّكّسيبلّكّمرحباّبكفّكّبالذمّ

ّ.118ّّ،ّص1ّّرّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجمعكفّ"ّينظ
فكثيراّماّنجدّمثؿّىذهّالشخصياتّالتيّتيمقيّالكبلـّليسّاعتباطاّكّلكفّكّىيّتدرؾّماّتقكؿّ،ّكّرٌبماّاألمرّيتعمؽّىناّ

 بماّييعرؼّبػّ:ّالدراكيشّ.
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ّكّاالنجيؿّكّقد نظرتّفيّالفمؾّ،ّفكجدتّأفّعبدّاهللّعندؾّاآلفّّماىرّكّعالـّبالتكراة
ّ.ّ(1)بالقصر،ّكّأتيتّمفّأجموّفأخرجوّإليّألنظرّفيّكجيوّكّأناّمكمفّباهللّكّرسكلوّ"ّ

كّتتكررّمثؿّىذهّالحكاياتّالتيّيبتدعياّالراكمّبالطريقةّنفسياّتقريباّإاٌلّفيّبعضّ
 تفصيبلتياّفإٌنياّتختمؼّبماّيناسبّالحكايةّاإلطارّ.

تظيرّأيضاّفيّفتكحّالشاـّعدةّحيؿّمنياّتمؾّالتيّكضعياّأبكّعبيدةّبفّالجراحّّك
فيّفتحّالرستفّ)ّكّاسـّأميرىـّنقيطاسّ،ّكّقدّقبؿّبعرضّأبيّعبيدةّبفّالجراحّبأفّيكدعّ
ّمراعاةّ ّمقابؿ ّفي ّىذا ّك ّىرقؿ ّالممؾ ّقتاؿ ّمف ّرجكعيـ ّحيف ّإلى ّبعضّاألمتعة عندىـ

كّرؤيةّماّيككفّمفّأمرىـّمعّالممؾّىرقؿّ(ّ،ّحيثّجمعّالمسمميفّألىؿّىذهّالمدينةّ،ّ
أىؿّالرأمّكّالمشكرةّمفّأصحابّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّ:ّ"ّكّقاؿّليـّأفّىذاّ
ّأفّأجعؿّمنكـّ ّأريد ّك ّالخديعة ّك ّسبيؿّإالّبالحيمة ّإلىّفتحو ّليسّلنا ّمنيع حصفّشديد

ّ ّعندىـ ّاألقفاؿ ّتككف ّك ّصندكقا ّعشريف ّفي ّرجبل ّفيّعشريف ّصاركا ّفإذا ،ّ ّباطنيا مف
المدينةّفثكركاّعمىّاسـّاهللّتعالىّفإنكـّتنصركفّعمىّمفّفيياّمفّالمشركيفّ]...[ّكّاخذّ
ّففضّأسافمياّ]...[ّفأكؿّمفّدخؿّفيّالصناديؽّضرارّ صناديؽّالطعاـّالمنتخبةّعندّالرـك

ّ،ّبفّاألزكرّكّالمسيبّابفّنجيةّكّذكّالكبلعّالحميرمّ]...[ّكّسممكاّالصنا ديؽّإلىّالرـك
ّأبكّ ّارتحؿّاألمير ّك ،ّ ّنقيطاسّفيّقصرّإمارتو ّحطتّالصناديؽّفيّالرستفّألقاىا فمما
عبيدةّ)رض(ّكّسارّحتىّنزؿّقريةّيقاؿّلياّالسكديةّ،ّفمماّأظمـّالميؿّبعثّخالدّبفّالكليدّ

ّ)رض(ّبجيشّالزحؼّإلىّرستفّينظرّماّيككفّمفّأصحابوّ.
لماّتركيـّنقيطاسّفيّدارّإمارتوّركبّإلىّالبيعةّ]...[ّكافّمفّأمرّالصحابةّأنوّ

ّكّارتفعتّ ّألجؿّرحيؿّالمسمميفّعنيـ ّالشكرّ، ّصبلة ّليصمكا ّأىؿّمدينتو ّك معّبطارقتو
ّمفّّّّّّّّ ّفخرجكا ّ)ص( ّاهلل ّرسكؿ ّأصحاب ّأصكاتيـ ّسمع ّك ّاالنجيؿ ّبقراءة أصكاتيـ

ّ.ّ(2)الصناديؽّ"ّ
فّليدخؿّجيشّالزحؼّبقيادةّخالدّكّحصمكاّعمىّالمفاتيحّ،ّإذّفتحكاّأبكابّالحص

ّيقاتمكىـّ،ّفعرضّعمييـّ ّكّلـ ّجميعا ّعمـّأىؿّرستفّبذلؾّاستسممكا بفّالكليدّ،ّكّعندما

                                                 
 118ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(1ّ)
 .151ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(2ّ)
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ّأميرىـّ ّإٌف ّكما ،ّ ّالجزية ّيؤدم ّمف ّبقي ّك ّأسمـ ّمف ّمنيـ ّفأسمـ ّاإلسبلـ ّالكليد ّبف خالد
ّنقيطاسّلـّيرضّبغيرّدينوّبديبلّكّخرجّمعّأىموّباتجاهّحمصّ.

كرناّىذهّالحيمةّبتمؾّالتيّاستعممياّاليكنانيكفّفيّحربيـّضدّالطركادييفّكّربماّتذ
ّالمقاتمكفّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّفيو ّاختبأ ّكبيرا ّخشبيا ّحصانا ّصنعكا ّحيث ،ّ ّليكميركس ّاإللياذة ّممحمة في

كّأكىمكاّالطركادييفّأٌنيـّرحمكاّ،ّففتحكاّمتاريسيـّ،ّكّإذاّبالجنكدّالمختبئيفّينقضكفّعمييـّ
ككفّبيـّليبلّكّيدمركفّطركادةّ،ّلكفّطبعاّكيفيةّالتعامؿّتختمؼّفالفرؽّكاسعّبعدؿّّّّكّيفت

ّكّسماحةّالقادةّالمسمميفّالذيفّعرضكاّالديفّعمىّأىؿّىذهّالمدينةّدكفّقتاؿّ.ّ
كّرٌبماّكافّماّسبؽّذكرهّعفّالشخصيةّكّأنكاعياّفيّالمغازمّبصفةّعامةّدكفّ

امرأةّبؿّإٌفّكؿّالتركيزّكافّعمىّالرجؿّ،ّكّلذلؾّّتحديدّإفّكانتّىذهّالشخصيةّرجؿّأك
ّفيّىذهّالنصكصّكّالدكرّالمنكطّبياّ.ّ)*(سأركِّزّالحديثّعفّمكانةّالمرأةّ

 المرأة في المغازي : 
يظيرّجمياّفيّالمغازمّالصكرةّاإليجابيةّالتيّأعطيتّلممرأةّ،ّفييّعنصرّفٌعاؿّ

ّالحقكؽّكّالكاجباتّ.ّفيّ–إلىّحدٍّّماّّ–إلىّجانبّالرجؿّتتساكلّمعوّ
ّ–كّالّتزاؿّّ–كّإٌفّمجمؿّحقكؽّالمرأةّقدّمنحياّلياّاإلسبلـّ"ّإذّتيعدّفيّعصرىاّ

.ّعمىّعكسّماّتتفاخرّبوّالحضاراتّ(1)ثكرةّثقافيةّحقيقيةّ،ّذاتّمرجعيةّدينيةّسماكيةّ"ّ
ّاألخرلّمفّحريةّكّديمقراطيةّكّالّنجدّالحدّاألدنىّمفّحريةّالمرأةّعندىاّ.

ّ ّقد ّالمجتمعّك ّتقاليد ّمف ّالمسممة ّالعربية ّمتىّتخمصتّالمرأة أثبتتّالمغازمّأٌنو
الذمّيفرضّالثقافةّالذككريةّالمييمنةّتصبحّقادرةّمثؿّالرجؿّعمىّالمساىمةّفيّصنعّتاريخّ
ّكّالفرسّ...ّ،ّبؿّكّحٌتىّفيّصناعةّاألبطاؿّ ىذهّاألمةّ،ّإذّيظيرّدكرىاّفيّجيادّالرـك

تّ،ّكّالزكجةّ،ّلتبنيّمجتمعّالحرائرّكّتتجاكزّمجتمعّالجكارمّ،ّحيثّمثمتّاألـّ،ّكّاألخ

                                                 
تعتبرّسيرةّاألميرةّذاتّاليمةّالسيرةّالشعبيةّالرائدةّالتيّتندرجّضمنياّالبطكلةّالممحميةّالمرأةّ،ّكّتككفّبذلؾّمعبرةّّ)*(

ّالفٌعاؿّفيّصنعّ ّالتيّتؤكؿّإلىّالحريةّمفّخبلؿّتحقيؽّدكرىا ّالعربيةّ،ّمفّخبلؿّرمزيتيا ّلممرأة ّالحقيقية عفّالمكانة
ّالرجؿّ،ّك ّإلىّجانبّ ّلممتخيؿّالسردمّ)ّاإلبداعيّّالحياة ّأٌف ّمفّالتيميشّإلىّالمركزّ،ّكّبالتاليّنجد يتنقؿّخطابيا

العربيّ(ّاسياماتوّفيّتغييرّماّيجبّتغييرهّفيّتقاليدّمجتمعّانتكستّفيوّالمرأةّفيّعصكرّالتخمؼّّالثقافيّكّالحضارمّ
 بقيمياّالجامدةّ.

ّالييئةّالمصريةّالعامةّلمكتابّ،ّمصرّ،ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّاألدبّالممحميّفيّالتراثّالّ(1) شعبيّالعربيّ،ّدّطّ،
 .58ّ،ّص2006ّّ
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ّسادتّاألجناسّ ّحيف ّاإلسبلمية ّضعؼّاألمة ّفيّعصر ّيعكد ّفتئ ّما ّالذم ّاألخير ىذا
ّاألجنبيةّمفّمغكؿّكّترؾّ...

ّمفّفتكحّ كّعمىّالرغـّمفّأٌفّالحديثّعفّبطكلةّالمرأةّفيّعدةّمكاضعّفيّكؿٍّ
ّفت ّك )ّ ّاألكؿ ّالجزء (ّ ّعناكيفّالشاـ ّتتضمف ّفتكحّالشاـ ّأٌف ّإاٌل ،ّ ّعمىّالسكاء كحّإفريقية

ّتخصّالمرأةّإٌماّبذكرّاسـّمحددّأكّبصفةّعامةّكّىيّكالتاليّ:ّّ
ّ.45ّخكلةّبنتّالزكرّ:ّصّّ-
ّ.54ّبطكلةّالنساءّ:ّصّّ-
ّ.72ّبطكلةّالمرأةّ:ّصّّ-
ّ.197ّّنساءّالمسمميفّفيّالمعركةّ:ّصّّ-

ىذهّالمرأةّالتيّخرجتّطالبةّفؾّأسرّأخيياّضراراّّفالعنكافّاألكؿّيتضمفّفركسية
ّ،ّحيثّأسرّفيّيكـّبيتّليياّ،ّبعدّأفّقتؿّمنيـّخمقاّكثيراّ،ّفتنكرتّفيّلباسّ مفّيدّالرـك
الفرسافّكّساىمتّّمعّالجيشّالذمّقادهّخالدّبفّالكليدّلييخمصّضرارّبفّاألزكرّ،ّكّلكفّ

ّكأٌنوّالنارّالمحرقةّفزعزعّكتائبيـّدكفّأفّيعممكاّبحقيقتياّ،ّإذّإٌنوّ"ّحمؿّعمىّع ساكرّالرـك
كّحطـّمكاكبيـّ،ّثـّغابّفيّكسطيـّفماّكانتّإالّجكلةّالجائؿّحتىّخرجّكّسنانوّممطخّ

ّ،ّكّقدّقتؿّرجاالّكّجندؿّأبطاالّكّقدّعرضّنفسوّلميبلؾّ"ّ ّ.ّ(1)بالدماءّمفّالرـك
ّدكفّخكؼّقّ دّشبيتّبحمبلتّإٌفّفركسيةّخكلةّكّإقدامياّكّحمبلتياّعمىّالرـك

ّإاٌلّحيفّسئمتّمفّطرفوّ،ّحيثّلـّيكفّالخبرّ ّالتعرؼّعمييا ّيتـ خالدّبفّالكليدّ،ّكّلـ
مفاجئاّكّالّحدثاّيستدعيّأخذاّكرداّبيفّالمسمميفّ،ّكّرٌبماّىذاّراجعّإلىّأٌفّالعصرّالّزاؿّ

ّكّمنياّقضيةّالتحريرّالنسكمّ.ّّاألصعدةعصرّعافيةّلمدكلةّاإلسبلميةّعمىّجميعّ
ّإٌفّالصكرةّاإليجابيةّالتيّيمكفّأفّنستشؼّمنياّقيمةّالمرأةّفيّمجتمعّالرجاؿّّّث ـٌ

)ّجيشّالمسمميفّ(ّلٌماّقبؿّخالدّبفّالكليدّأفّتككفّمٌمفّانتخبيـّلطمبّضرارّ:ّ"ّثـّقالتّ
ّمفّسرحتّ ّسرحتنيّمع ّاالّما ّالبشر ّسيد ّمحمد ّالمطير ّسألتؾّبالطاىر ّاألمير ّأييا لو

دةّليـّ،ّفقاؿّخالدّلرافعّأنتّتعمـّشجاعتياّفخذىاّمعؾّ.ّفقاؿّلوّرافعّفمعميّأفّأككفّمشاى
ّتختمطّّّّّّّّّّّ ّلـ ّك ّالقـك ّأثر ّفي ّسارتّخكلة ّك .ّ ّمعو ّمف ّك ّرافع ّارتحؿ ّك ّالطاعة ّك السمع

                                                 
 .45ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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.ّكّغيرىاّمفّأخبلؽّالفركسيةّالتيّتتصؼّبياّىذهّالمرأةّكّالتيّجعمتّحٌتىّ(1)ّ)*(بيـّ"ّ
ّّالعدكّينتبوّإليياّ:ّ" ّماّنزؿّبيـّمفّخكلةّبنتّاألزكرّكّقالكاّافّكافّالقـك عظـّعمىّالرـك

ّ.ّ(2)كميـّمثؿّىذاّالفارسّفماّلناّبيـّمفّطاقةّ"ّ
كّرٌبماّىذهّإشارةّإلىّكجكبّاجتماعّبطكلةّالرجؿّكّبطكلةّالمرأةّلمجيادّفيّسبيؿّ

ّاهللّ.
ّأس ّحيف ّدمشؽ ّحكؿ ّالمعركة ّفي ّالمسمميف ّنساء ّمف ّظير ّما ّىذا ّمف رتّك

مجمكعةّمنيفّ،ّكّنيضفّيدافعفّعفّشرفيفّ:ّ"ّكّلـّتزؿّالنساءّالّيدنكّإلييفّأحدّمفّ
ّإالّضربفّقكائـّفرسوّفإ كّيأخذفّّنومفيقتتنكسّعفّجكادهّبادرتّالنساءّباألعمدةّّذاالرـك

ّ،ّفمماّنظرّبطرسّإلىّذلؾّغضبّ سبلحوّ.ّ]...[ّكّإفّالنسكةّقتمفّثبلثيفّفارساّمفّالرـك
ّ ّشديدا ّبعضاّّّّّّّّّّّّّغضبا ّبعضيف ّيحرضف ّالنساء ّك ّالنساء ّنحك ّترجمتّأصحابو ّك ّترجؿ ك

ّ.ّّ(3)كّيقمفّمتفّكراماّكّالّتمتفّلئاماّ"ّ
كّبذلؾّتجمعّالمرأةّكؿّصنكؼّالبطكلةّالدينيةّكّالعسكريةّ...ّفمـّتبؽّعبئاّعمىّ

ّكّديني ّعفّشرفيا ّمفّخبلؿّدفاعيا ّالرجؿّأكّعالةّعميوّبؿّأثبتتّإيجابيتيا ،ّ كّأثبتتّا
ّ.سمكّالعبلقةّبينياّكّبيفّالرجؿ

ّتتضمفّ ّالشاـ ّفتكح ّّإٌف ّالكقائع ّمف ّالكثيكثيرا ّالنسكية ّالبطكالت ّك ّاألحداث ّالتيّك رة
كّىذاّتأكيداّلدكرّالمرأةّكّخصائصياّ،ّكّكذاّقدرتياّعمىّصنعّاختزلتياّفيّىذهّاألمثمةّ،ّ

ّالحياةّالعامةّ.ّ
جؿّباعتبارهّاستأثرّبياّطكيبلّىيّالفركسيةّبكؿّكّإٌفّأىـّفضيمةّانتزعتياّمفّالّر

ّالبدنيّ ّالجياد ّيككف ّأيف ّالقتاؿ ّميداف ّفي ّإقداـ ّك ّشجاعة ّك ّنبيمة ّأخبلؽ ّمف ّتحكيو ما
ّبالسيؼّكّأيفّكانتّفيّمكافّالصدارةّخاصوّفيّاألكقاتّالحاسمةّ.

ّ ّإفريقية ّفتكح ّفي ّأيضا ّاألمر ّىذا ّيظير ّعناكيفّّ–ك ّضمف ّينظـ ّلـ ّأٌنو ّلك ك
ففيّذكرّغزكةّسبيبةّمثبلّ:ّ"ّكّإذاّبعدكّاهللّقدّحمؿّعمييـّكأنوّشعمةّّ–حةّكّمباشرةّكاض

                                                 
رٌبماّإلحاؽّىذهّالمبلحظةّالمتعمقةّبمسارّخكلةّبنتّاألزكرّمعّجيشّالمسمميفّماّىكّإاٌلّإلظيارّالمسافةّالمعنكيةّّ)*(

 المقدسةّبيفّالطرفيفّ)ّاالحتراـّ(ّ.
 .47ّّ–46ّ،ّصّ:ّّفتكحّالشاـ:ّالكاقدمّ(1)
 .46ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .53ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
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نارّكّحمؿّعمىّعقبةّرضيّاهللّعنوّكّالتقتّاألبطاؿّباألبطاؿّكّالفرسافّبالفرسافّكّاشتدّ
ّ.ّ(1)القتاؿّكّاجتمعتّالنساءّفأخذفّاألعمدةّبأيدييفّكّقاتمفّعمىّأكالدىفّقتاالّشديداّ"ّ

ّتق ّلـ ّجيشّك ّىمـ ّالبدنيّبالسيؼّبؿّكانتّرافعة ّالجياد ّعند ّالمرأة تصرّبطكلة
المسمميفّكماّكانتّتتابعّكؿّكبيرةّكّصغيرةّتتعمؽّبالحربّلتنبوّالمسمميفّإلىّالثغراتّالتيّ

ّقدّتضعفيـّكّبالتاليّتكخيّالحذرّ.ّ
ّتنادمّبأعمىّصكتياّّّ ّاألميرّعقبةّرضيّاهللّعنيما ّبنتّياسرّزكجة ّأسماء ّّفيذه
ّمعاشرّالمسمميفّالجنةّتزخرفتّكّىيّتحتّظبلؿّالسيكؼّكّاهللّمطمعّعميكـّكّركحّ "
ّأناّشاىدةّعميكـّكّاياكـّأفّتفضحكاّ رسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّمشتاقةّإليكـّكّىا
اباءكـّ]ىكذا[ّكّىذهّأكؿّطميعةّطمعتّلممسمميفّكّلعثمافّبفّعفافّرضيّاهللّعنوّفككنكاّ

ّ.ّ(2)هللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّ"ّعندّمرضاةّرسكؿّا
كّإٌفّنصكصّالمغازمّلـّتتحيزّلممرأةّالعربيةّالمسممةّ،ّبؿّتتضمفّنتائجّإيجابيةّ
لمبطكلةّالنسكيةّبصفةّعامةّميماّكافّالجنسّأكّالديفّ،ّكّمفّىذهّالنماذجّ:ّالراىبةّزكجةّ

،ّابنوّممؾّّّّّّّّّّّ(4)،ّالممكةّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّصاحبّمارديفّّ(3)يكنسّالدمشقيّ
ّ.ّ(7)،ّلؤلؤةّالطرؼّ)ّممكةّمدينةّالعقبافّ(ّّ(6)،ّداىيةّالعقؿّّ(5)الميديةّ

ّكانتّعربيةّّّّّّ ّسكاء ّالمحدكدة ّغير ّإمكاناتيا ّك ّالمرأة ّقدرة ّعمى ّدليؿ ّىذا ّربٌما ك
ّأكّغيرّعربيةّ.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .44ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج(1ّ)
 .34ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .84ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(3ّ)
 .2ّّ،118ّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
 .8ّّ،ّص2ّّجالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّ(5ّ)
 .8ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّج(6ّ)
 .43ّّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّج(7ّ)
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 ث :ــــل الثالــــالفص
 مغازيالبنية الزمانية و المكانية في ال

 
 ان ـــــــالزم -1
 ان ــــــالمك -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الزمان :  -1
ّيكفّبؤرتوّ،ّ ّلـ ّإذا ّلمخطابّالسردمّ، ّالمككنة ّالمباحثّاألساسية يعتبرّالزمفّأحد

الّيمكفّنسجّخيكطياّكبناءّمعمارىاّخارجّفضاءّالزمفّ،ّإذّ"ّالّيمكفّتصكرّّ)*(فالركايةّ
ّ.ّ(1)تيّتجرمّفيو"ّالفضاءّالركائيّدكفّتصكرّالحركةّال

ّكّىيّخاضعةّلنظامو،ّذلؾّّّّّّّّّّّّ ّفيكّغالبّفيّالركايةّ، ّالزمفّ، كّنعنيّبالحركةّىنا
ّ.ّ(2)"ّأٌفّالزمفّيحددّإلىّحدّبعيدّطبيعةّالركايةّكّيشكميا"ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّأمكنة ّك ّشخكص، ّمف ّاألخرل ّالبنائية ّالعناصر ّقيمة ّينفي ّال ّطبعا ّىذا ك
ّتيّتتماىىّكمياّفيّالمساحةّالكبيرةّليذاّالففّ،ّلترسيّدعائموّ.كّأحداثّ،ّال

ّإٌفّالتطكرّالحاصؿّعمىّمستكلّالكتابةّالسرديةّكشؼّعفّتقنياتّسرديةّمختمفةّ،ّ ـٌ ث
كّنظـّزمنيةّمتنكعةّ،ّ"ّفبعدماّكافّالنظاـّالزمنيّالمعتمدّنظاماّسردياّتتابعياّ،ّأصبحتّ

ّ.ّ(3)ىناؾّنظـّمتنكعةّكّمتعددةّ"ّ
يثّجاءتّالمحاكالتّلمخركجّمفّالطبيعةّالتتابعيةّ)الخطية(ّالمعركفةّفيّالركاياتّح

،ّلتقدـّلناّزمناّداخميا،ّيكشؼّّ(4)التقميديةّالتيّالتزمتّبوّ،ّكّ"ّلتكسيرّالزمفّالخارجي"ّ
ّليككفّ ّانتباىو ّإٌنوّيسمحّباستقرارّالمتمقيّكّشد ّثـ ،ّ ّالنفسّالبشريةّكّأغكارىا عفّخبايا

ّجاّ.ّقارئاّمنت
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالتداخؿ :ّ ّمنيا ،ّ ّمعركفا ّكاف ّما ّكسرت ّزمنية ّصيغ ّعدة ّظيرت ّبالتالي ك

 كّالتكازمّ،ّكّالتكرار،ّكّقدّيحدثّأفّتجتمعّكؿّىذهّالصيغّفيّالركايةّالكاحدة.

                                                 
ذكرتّىناّالركايةّكّالّأعنيياّبالدرسّىيّبعينياّكجنسّأدبيّقائـّبذاتوّ،ّكّلكفّباعتبارىاّمفّاألنكاعّاألكثرّتركيباّ،ّّ)*(

لمركبّالّالخطابّالبسيطّ،ّبكؿّماّيحمموّفاستعممتّىذاّالمصطمحّليذهّالصفةّفقطّ،ّألٌفّفيّبحثيّأركزّعمىّالخطابّا
 مفّتعالقاتّكّتداخبلتّعمىّمستكلّكؿّمككناتوّ.

 .63ّّحميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّّاألدبيّ،ّصّّ(1)
ّبناءّالركايةّّ(2) :ّ ّقاسـ ّلمكتابّ،ّمصرّ-سيزا ّالمصرية ّالييئة ّدّطّ، ،ّ ّثبلثيةّنجيبّمحفكظّ" ،ّّدراسةّمقارنةّفيّ"

 .38ّ،ّص2004ّ
ّالمتخيؿّالسردمّ،ّطّ(3) :ّ ّاهللّإبراىيـ ّ،1ّّعبد ّالدارّالبيضاءّ)المغرب( ،ّ ّبيركتّ)لبناف( ّ ّالمركزّالثقافيّالعربيّ، ،

 .107ّّ،ّص1990ّ
 .294ّّ،ّص1985ّّ،ّدارّالثقافةّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،1ّّسعيدّيقطيفّ:ّالقراءةّكّالتجربةّ،ّطّ(4)
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النظريةّكّالنقديةّحكؿّالزمفّباعتبارهّمككناّمركزياّفيّّ)*(كّتتراكـّكثيرّمفّالدراساتّ
ابّالسردمّ،ّكّإٌفّاىتماـّالسردياتّبصفةّخاصةّببنيةّالخطابّكّمككناتوّاستدعىّالخط

ّبالضركرةّاىتماماّبالزمفّ.

                                                 
ّيتعمؽّمفّبيفّىذهّالّ)*( ّفيما ّقاـّبوّالشكبلنيكفّالركسّ،ّحيثّإٌنيـّمٌيزكا ّأفّأكردىاّفيّالمتفّما دراساتّالتيّلـّأشأ

ّبالحكيّبشكؿّعاـّبيفّالخطابّكّالقصةّ،ّكّيمكفّاعتبارّىذاّّالتمييزّمدخبلّلتجاكزّالنقدّالسابؽّ.
ّحداثّالتيّتجرمّ.فالقصةّتتعمؽّباألحداثّكّاألشخاصّفيّفعميـّ،ّكّتفاعميـّفيماّبينيـّمعّاأل

كّمفّىناّيفرؽّتكماتشفسكيّبيفّزمفّالمتفّالحكائي،ّكزمفّالحكيّحيثّنجدّأٌفّ"األكؿّىكّالذمّيفترضّأٌفّاألحداثّ
المعركضةّقدّكقعتّفيو.ّأماّزمفّالحكيّفيكّالكقتّالضركرمّلقراءةّعمؿّ)ّمدةّالعرضّ(ّ.ّإٌفّىذاّّالزمفّاألخيرّيكازمّ

ّالذمّلديناّعفّحجـ نصكصّّ-"ّ.ّينظرّ:ّمجمكعةّمفّالباحثيفّ:ّنظريةّالمنيجّالشكميSimantionّّالعمؿّّالمفيـك
،ّالشركةّالمغربيةّلمناشئيفّالمتحديفّ،ّمؤسسةّاألبحاثّالعربيةّ،1ّّالشكبلنييفّالركسّ،ّترجمةّ:ّإبراىيـّالخطيبّ،ّط

لمجمكعةّمفّالباحثيفّالركسّتمتّ.ّ]ّاألمرّىناّيتعمؽّبمجمكعةّأبحاثّمترجمة192ّّ،ّص1982ّّالرباطّ،ّبيركتّ،ّ
ّترجمتياّكضمياّفيّىذاّالكتابّ[ّ.

ّكّإٌفّىذاّالتمييزّبيفّالخطابّكّالقصةّأصبحّقاعدةّيعتمدّعميياّكؿّالنقدّالذمّسينبنيّعمىّتراثّالشكبلنييفّالركسّ.
باعتبارهJone Lyonsّّينسّكّإٌفّمفّالدراساتّأيضاّالتيّكافّلياّأثرّفيّىذاّالسياؽّماّقاـّبوّالباحثّالمسانيّجكفّال

ّأكؿّمفّحاكؿّاالستثمارّفيّمقكلةّالزمفّانطبلقاّمفّمنظكرّالبحثّالمسانيّحيثّأعادّطرحياّبمنظكرّجديدّ.
إذّانطمؽّمفّالتقاببلتّالثبلثةّالتيّحددّمفّخبللياّالنحكيكفّالقدماءّ)اليكنانيكفّكّالبلتينيكف(ّعمىّمستكلّالزمفّكأقامكاّ

ّلماضيّ،ّكّالحاضرّ،ّكّالمستقبؿّ،ّكّافترضكاّلوّطابعّالكميةّكّالشمكليةّ.التقسيـّالثبلثيّ:ّا
يرلّجكفّالينسّأٌفّىذاّالتقسيـّغيرّدقيؽّ،ّفالزمفّالّيكجدّفيّكؿّالمغاتّكماّإٌفّىذهّالتقاببلتّّليستّزمنيةّمحضةّ،ّ

ّىّالمغةّبالضركرةّ.كّإلىّىذاّاالعتقادّالخاطئّىكّالقكؿّبانعكاسّالتقسيـّّالطبيعيّلمزمفّالكاقعيّعم
كّيقدـّالينسّعدةّتقطيعاتّكّتصنيفاتّمقكليةّبررّأنياّممكنةّكّتعرؼّطرائؽّمتعددةّلمتداخؿّفيماّبينياّ،ّكّتكجدّفيّ

ّأكتكّيسبرتيفّ (ّ ّتخرجّعفّالخطاطةّالتيّاقترحيا ّتقسيـّسابقوO.Jespersenّّّّّّاالستعماؿّبأشكاؿّعديدة ّ.ّكىكّضد )
ّإذّيمتدّالزمفّعندهّكف ّ.ّينظرّ:ّمرادّعبدّالرحمفّ" ؽّخطّأفقيّ،ّيمثؿّالحاضرّمنتصفوّكجانباهّالماضيّكالمستقبؿّ"

ّ ،ّ ّمصر ّلمكتابّ، ّالعامة ّالييئة ،ّ "ّ ّالكعيّنمكذجا ّتيار ّركاية "ّ ّالمعاصرة ّالركاية ّفي ّالزمف ّبناء ،1998ّّّّّّّّّّّّّّمبركؾّ:
ّ.18ّّصّ

ّبانعكاسّالزمفّالطبيعيّعمىّالّز ّاالعتقاد ّالتيّيشيرّالينسّإلىّتحتّتأثير ّالتقسيماتّ ّمفّبيفّىذه ّك ّالنحكمّ، مف
ّبعضياّ:ّ

ّالّمستقبؿّ.ّ–اجتماعّنقطةّالصفرّ)الحاضر(ّّمعّالماضيّ،ّالشيءّالذمّيعطيناّثنائيةّمستقبؿّّ-1
ّالبلماضيّ.ّ–اجتماعّالنقطةّنفسياّمعّّالمستقبؿّ،ّلتقدـّلناّثنائيةّالماضيّّ-2
ّ–آلفّكّغيرّّاآلفّكّبدكفّاعتبارّلجريافّالزمفّيمكفّتقديـّثنائيةّأخرلّىيّالحاضرّكّعمىّأساسّالتمييزّبيفّاّ-3

ّالبلحاضرّ.
ّالقربّيمكفّالتقسيـّحسبّقريبّّ-4 ّالّقريبّ،ّكّتقسيـّثبلثيّيشمؿّاآلفّكّالقريبّكّالبعيدّ.ّ–باستعماؿّمفيـك

فّكّالتيّتمكفّفيّربطّلحظةّالحدثّفيّالجممةّمفّكؿّىذهّّاالقتراحاتّينطمؽّالينسّمفّالخاصيةّاألساسيةّلمقكلةّالزم
،ّالمركزّالثقافي1ّّبمحظةّالتمفظّ)ّاآلفّ(ّ.ّينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّتحميؿّالخطابّالركائيّالزمفّ،ّالسردّ،ّالتبئيرّ،ّط

ّ.64ّّّ–63ّ،ّصّ:1999ّّالعربيّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ
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كّمفّأىـّالمقارباتّالتيّتحمؿّأسسّكّمستكياتّالزمفّمفّخبلؿّتكضيحّتجمياتوّ
ّتكدكركؼّ ّتزفيطاف ّنجد ّالخطاب ّمستكل ّعمى ّاشتغالو ّطرؽ ،ّ Tzvetan Todorovك

ّالقصةّكّزمفّالخطابّ.ّالذمّفرؽّبيفّزمف
كّقدّأٌسسّتفريقوّىذاّمفّخبلؿّرؤيتوّإلىّالعمؿّّالسردمّ)ّاألدبيّ(ّفيّمستكاهّ

العاـّفيكّذكّكجييفّ"ّقصةّكّخطابّفيّالكقتّنفسوّ.ّبمعنىّأٌنوّيشيرّفيّالذىفّكاقعاّّّ
ماّ،ّكّأحداثاّقدّتككفّكقعتّكّشخصياتّركائيةّتختمطّمفّىذهّالكجيةّبشخصياتّّالحياةّ
ّيحكيّالقصةّ،ّ ّفيناؾّسارد ،ّ ّالعمؿّاألدبيّخطابّفيّالكقتّنفسو ّغيرّأٌف الفعميةّ...

ّ.ّ(1)أماموّيكجدّقارئّيدركياّ"ّ.ّ
ّ ّجنيت ّجيرار ّمحاكلة ّنجد ّ)كما ّمجمكعةّّ(2)*( ّتحديد ّعمى ّتحميمو ّتىركَّز الذم

ّما ّأيضا ،ّ )ّ ّاالستباؽ ،ّ ّاالسترجاع (ّ ّالزمنية ّ ّبالمفارقات ّتتعمؽ ّالتي يتعمؽّّالتقنيات
ّخبلؿّ ّمف ّالقصة ّبزمف ّالسرد ّزمف ّعبلقة ّبمكرة ّفي ّتساىـ ّأف ّشأنيا ّمف ّالتي بالتقنيات

ّتمخيصّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ،ّ ّحذؼ ّك ،ّ ّكقؼ ّمف ّالمختمفة ّالسرعة ّمستكيات ّتشكيؿ ّكيفية تكضيح
ّكّمشيدّ.

ّالحكيّ ّمفّككف ّالحكاية ّزمف ّتعرضّإلىّ ّحينما ّىذا ّأسسّجنيتّكبلمو ّقد ك
ّم ّزمنية ّزمفّّّّّّّّّّّّّّمقطكعة ّثانية ّجية ّمف ّك ّالمحكي ّالشيء ّزمف ّجية ّمف ّفيناؾ ،ّ رتيف

ّالحكيّ،ّأمّإٌفّىناؾّزمنيفّ:ّزمفّالداؿّكّزمفّالمدلكؿّ.ّ
كّإذّيحيؿّجيرارّجنيتّنكعيةّالعبلقةّبيفّالزمنيفّإلىّماّأسماهّالمنظركفّاأللمافّ

ّبزمفّالقصةّكّزمفّالحكيّ)ّزمفّالسردّ(ّ.

                                                 
ّمقكالتّالسّ(1) ّتزفيطافّتكدكركؼّ: ّالعدد ّآفاؽّ، ّمجمة ّالحسيفّسحبافّكّفؤادّصفا، :ّ ّترجمة ّاألدبيّ، ،9ّّّ–8ّرد

 .31ّّ،ّص1988ّّ
)*(

ّعمىّفكرةّأٌفّ  لقدّطبؽّجيرارّجنيتّمفاىيموّلمزمفّعمىّركايةّ"ّبحثاّعفّالزمفّالضائعّ"ّلمارسيؿّبركستّّ،ّالتيّتقـك
ّإلىّك ّفيّالنياية ّيقكد ،ّ ّأصالتو ّالمعيشّبكامؿ ّانبعاثّالزمف ّإلىّمكىبةّّّ" ّالسارد ّ ّينفذ ّىكذا ّك ،ّ ّاألمكر شؼّجكىر

الحقيقةّ،ّمكىبةّالفنافّالذمّيستعيدّبإبداعوّالزمفّالضائعّ،ّكّىكّيدكنوّّفيّعمؿّفنيّ"ّ.ّينظرّ:ّجيرارّجنيتّ:ّخطابّ
ّ.12ّّبحثّفيّالمنيجّ،ّصّّ-الحكايةّ

رجمتوّمفّطرؼّىؤالءّالمترجميفّتحتّعنكافّّّّ(ّ،ّفتمتّتfigures IIIّمعّالعمـّأٌفّىذاّالكتابّىكّفصؿّمفّكتابّ)ّ
ّ(ّّ-بحثّفيّالمنيجّّ–)ّخطابّالحكايةّ

(2)
   Voir G. Genette : figures III , éd . seuil , Paris , 1972 , P 144 . 
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ّال ّيبلحظّأٌف ّكّفيّمختمؼّأشكاؿّالحكيّثـٌ زمفّبيذهّالصكرةّمكجكدّفيّالسينما
الشفكمّ،ّغيرّإٌفّالحكيّاألدبيّىكّأكثرّصعكبةّلئلحاطةّبوّ،ّّكّاستيعابوّ،ّكّذلؾّألٌفّ
ّدامتّالحكايةّ ّما ّك ،ّ ّالقراءة ّزمف ّىك ّفيّزمفّمحدد ّيستيمؾّإاٌل ّأف ّيمكف أمّزمفّال

إٌنياّتكجدّفيّالفضاءّ،ّكّبصفتياّفضاءّ،ّفيّالزمفّفّ–ككؿّشيءّآخرّّ–المكتكبةّحادثةّ
ّلعبكرىاّأكّاجتيازىاّ. ّالستيبلكياّىكّالزمفّالبلـز ّيككفّالزمفّالبلـز

ّالنصّالسردمّككؿّنصّآخرّليستّلوّمفّزمنيةّغيرّتمؾّالتيّيستعيرىاّ كّإٌف
ّنيّ.مجازاّمفّقراءتوّالخاصةّ،ّلذلؾّيمكنناّاعتبارّىذاّالزمفّاألخيرّزمناّزائفاّبأحدّالمعا

كّدراسةّنكعيةّالعبلقةّبيفّزمفّالقصةّكّىذاّالزمفّالزائؼّ)ّالحكايةّ(ّيبدكّفيّ
ّتحديداتّأساسية:

ّالصبلتّبيفّالترتيبّالزمنيّلتتابعّاألحداثّ.ّ-
ّالصبلتّبيفّالمدةّالمتغيرةّليذهّاألحداثّ.ّ-
ّصبلتّالتكاترّأمّالعبلقةّبيفّتكرارّالقصةّكّقدراتّتكرارّالحكايةّ.ّّ-

عيّجداّأفّيبدأّالزمفّمفّالدرجةّالصفرّفيّالحكايةّ،ّليتحرؾّكّينطمؽّكفؽّكّطبي
محطاتّعدةّحٌتىّيصؿّإلىّالنيايةّ،ّحيثّتتكقؼّاألحداثّكّيتكقؼّالراكمّ،ّكّبالتاليّ

ّينتقؿّالمتمقيّإلىّحكايةّأخرلّ.
لذلؾّيمكفّأفّنتتبعّمساراتّالزمفّمفّحيثّكانتّالبدايةّكصكالّإلىّالختاـّكفؽّ

 طّالتاليّ:ّالمخط
ّالزمفّالحقيقيّّّّّّّّّّّّّزمفّالراكمّالمنتجّلمحكايةّّّّّّّّّّّّّّّّزمفّالراكمّّّّّّ

ّ)ّزمفّالحكاية/زمفّالغزكة(ّّّّّّّّّّّ)ّالسندّاألكؿّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالناقؿّلمحكايةّّّّّ
ّ

ّمفّالمتمقيّزّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكانتّّ ّحيث ،ّ ّلؤلحداث ّالحقيقي ّالزمف ّيمثؿ ّتـٌ ّك ّكقع ّكحدث ّالحكاية فزمف
الغزكاتّ،ّليأتيّزمفّالراكمّالمنتجّلمحكايةّأمّالسندّاألكؿ/ّالشاىدّاألكؿ/ّالراكمّاألكؿّ،ّ
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ّزمفّّّّّّّّّّّّ ّيساكم ّإٌما ّىك ّك ّالراكم ّلزمف ّالخاضع ّك ّالتابع ّالغزكة ّحكي ّزمف ّإٌنو حيث
ّ،ّأكّالّيساكيياّأمّيأتيّفيّفتراتّتاليةّلكاقعيتياّأكّلحدكثياّ.ّ)*(األحداثّ

ّقبؿّّّ ّشفكيا ّييحكى ّقد ّألٌنو ّكتابيا ّتسجيمو ّزمنيا ّيسبؽ ّما ّالحدثّغالبا "ّ ّأٌف ذلؾ
ّ.ّ(1)األكافّ،ّفضبلّعفّقراءتوّالتيّتتأخرّدائماّعنوّ"ّ

ّإٌفّالمغازمّبكؿّأجزائياّيتمثؿّمفّخبللياّاالتجاهّالزمنيّا ـٌ ،ّأمّزمفّّ)**(لكميّث
ّ،ّكّأيضاّزمفّركايتياّ.ّ-أكّيفترضّأنياّحصمتّّ–الحادثةّكماّحصمتّ

ّثـٌّيمكفّأفّنيفًصؿّفيّ:ّ
ّزمفّأكؿّىكّزمفّالحكايةّمفّخبلؿّسيرّأحداثياّكّاكتمالياّفعمياّ. -
ّأمّإخراجياّ - ّفيّنقؿّأخبارىا )ّ ّالركاة ّالراكمّاألكؿّ) ّبدأ كّزمفّثافّيشمؿّلحظة

ّسردياّ.
ّبركايةّكؿّمفّّليأتي - ّيقـك ّأكّمؤلؼّ( ّيتمثؿّفيّحضكرّراكّأخيرّ) زمفّثالثّ:

ّالحكايةّ)ّالغزكةّ(ّكّالسردّمعاّ.
كّبالعكدةّإلىّالكتابيفّمحؿّالدراسةّ،ّنكتشؼّحضكرّ)ّزمفّالقصةّ(ّمباشرةّ،ّإذّ

ّ "ّ ّالشاـ ّفتكح "ّ ّففي ،ّ ّالراكمّعمىّزمنيا ّالكتابّّ–يؤشر ّعنكاف ّتجاكزنا ّأكالّّ–إذا نجد
ّىكّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالت ّمباشرة ّكّعنكافّآخرّبعده ،ّ "ّ ّمبينا ّفتحا ّفتحنا ّإنا "ّ شكيؿّالقرآنيّمفّخبلؿّ:

"ّإقباؿّالجندّ"ّ،ّليككفّالتحديدّاألكثرّدقةّمفّخبلؿّماّاجتمعتّالركاةّعمىّقكلوّكّىكّ:ّّ
خبلفتوّ"ّإنوّلماّتكفيّرسكؿّاهللّ)ص(ّكّاستخمؼّبعدهّأبكّبكرّالصديؽّ)رض(ّقتؿّفيّ

                                                 
السردّّيحدثّىذاّاألمرّإذاّكافّالراكمّحاضراّزمفّكقكعّّالحدثّفيركيوّتبعاّلماّرآهّأكّلماّسمعوّ،ّلكفّ"ّعمكماّفيّ)*(

ّالقاصّ ّنظر ّمفّخبلؿّكجية ّ،ّّّّّّّّالذمّيتـ ّبعدية ّعبلقة ّالسردمّ، ّبيفّالفعؿ ّك ّبيفّالقصة تككفّالعبلقة
ّأحدّبركايتياّ"ّ.ّينظرّ:ّ حيثّدارتّاألحداثّقبؿّأفّيقـك ّ]...[ّ ّحيثّتبدأّلحظةّالسردّبعدّانتياءّالقصةّ،

أكّالحقةّ،

،ّدارّالسؤاؿّلمطباعةّكّالنشرّ،ّدمشؽّ،1ّّجمجامشّ،ّطّ–األسطكرمّالممحميّقاسـّالمقدادّ:ّىندسةّالمعنىّفيّالسردّ
 .142ّّ،ّص1984ّّسكرياّ،ّ

،ّص1993ّّعبدّالجميؿّمرتاضّ:ّالبنيةّالزمنيةّفيّالقصّالركائيّ،ّطّدّ،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعيةّ،ّالجزائرّ،ّّ(1)
25ّ. 
المقدادّفيّكتابوّ:ّ)ّىندسةّالمعنىّفيّالسردّاألسطكرمّالممحميّّّّّّّّّّّّّلقدّحاكلتّالسيرّكفؽّماّكافّطرحوّالدكتكرّقاسـّّ)**(

 ،ّمفّخبلؿّتكضيحوّلعمميةّسيرّّالزمفّفيّالمسركدّ.145ّّ–137ّ"ّجمجامشّ"ّ(ّالصفحاتّمفّ

ّ]...[
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مسيممةّالكذابّالذمّادعىّالنبكةّ،ّكّقاتؿّبنيّحنيفةّ،ّكّأىؿّالردةّكّأطاعتوّالعربّ،ّ
ّ"ّ ّأفّيبعثّجيشوّإلىّالشاـّكّصرؼّكجيوّلقتاؿّالرـك ّ.ّ(1)فعـز

كّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّنجدّ:ّ"ّلماّآلتّالخبلفةّإلىّسيدناّعثمافّبفّعفافّرضيّ
يوّكّسمـّلوّكّماّأكصاهّبوّمفّفتحّإفريقيةّفبعثّفيّاهللّعنوّتذكرّقكؿّالنبيّصمىّاهللّعم

ّحضرّقاؿّأكصانيّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّّّّّّّ ّفمما ّبفّعامرّرضيّاهللّعنو طمبّعقبة
كّسمـّأفّأبعثّالجيشّلفتحّإفريقيةّكّأنتّأميرّعمييـّقاؿّلوّسمعاّكّطاعةّهللّثـّلؾّياّ

ّ.ّ(2)أميرّالمؤمنيفّ"ّ
األحداثّ،ّالذمّتميزّبطابعّالجيادّالدينيّكّالذمّيككفّكّبالتاليّأيعمفّعفّزمفّ

ّأكّعمىّاألقؿّالمجاؿّالزمنيّ ّبالتفصيؿّ، ّالتيّيغطييا ّبالفتراتّالزمنية المتمقيّعمىّعمـ
ّأكّعمرّبفّخطابّ،ّّّّّ ّفيّمجاؿّخبلفةّأبيّبكرّالصديؽّ، الذمّحدثتّفيوّكأفّنضعيا

ّ ّكؿ ّلعصر ّكفقا ّفتحت ّالتي ّالببلد ّنحدد ّأم ّأك ّلمفتكح ٌّالتأريخ ّأف ّك ّخاصة خميفة
ّ ّالمسمميفّّ)*(اإلسبلمية ّأنظار ّتكجيت ّحيث ،ّ ّالردة ّلحركب ّكفقا ّإليو ّننظر ّأف يمكف

                                                 
 .5ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .3ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ(2)

ارّالتاريخيةّ،ّإاٌلّأٌفّخبلؼّالمؤرخيفّعمىّالزمفّالذمّحدثتّفيوّفتكحاتّالشرؽّكّكقائعياّخبلفاّرغـّثباتّىذهّاألخبّ)*(
يصبحّمعوّتتبعّالحكادثّفيّتسمسمياّالتاريخيّمغامرةّالّتستندّإلىّأساسّيمكفّّاالعتمادّعميوّّفيّشيءّمفّالدقةّ.ّ

ميجرةّ،ّكّأفّفتحّالعراؽّتـّفيّالسنةّالثانيةّعشرةّ،ّّّفالطبرمّمثبلّيرلّأفّحركبّالردةّكقعتّفيّالسنةّالحاديةّعشرةّل
ّكّأفّفتحّالشاـّتـّفيّالسنةّالثالثةّعشرةّ.

كّيكادّالمرءّيظفّحينماّيطالعّىذاّالتعاقبّأفّفتحّالعراؽّلـّيبدأّإاٌلّبعدّالفراغّمفّحركبّالردةّ،ّكّأفّفتحّالشاـّلـّيبدأّ
ّلممسمميفّفيّالعراؽّ. ّاألمر ّأفّاستقر ّبتتبعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإالّبعد ّلمكاقدمّلكف "ّ ّفتكحّالشاـ ّمفّكتابّ" ّنستشفو ّما ّىذا ّربما ّك ..

قائمةّ،ّكماّإٌفّفتحّالشاـّبدأّفيّأعقابّحركبّكّمراجعةّاألحداثّيمكفّأفّنجدّأٌفّفتحّالعراؽّبدأّكّحركبّالردةّالّتزاؿّ
،ّكماّالسكينةّفيّأرجاءّالعراؽّ،ّأمّالّتزاؿّالغزكاتّقائمةّالردةّ،ّعندماّكانتّجيكشّخالدّبفّالكليدّالّتزاؿّتعالجّإقرارّ

أفّالمتكاترّأفّعمركّبفّالعاصّخاطبّالخميفةّعمرّبفّالخطابّفيّغزكّمصرّكىذاّبعدّأفّفتحتّبيتّالمقدسّأبكابياّ
ّمفّفمسطيفّإلىّمصر،ّكقدّترددّعمرّبفّا16لممسمميف،ّحيفّصالحّالخميفةّأىمياّسنةّ لخطابّق،ّكانسحبّقائدّالرـك

ّطكيبلّقبؿّأفّيأذفّبالسيرّإلىّمصر،ّبعدّعدةّأحداثّمستّالشاـّكشبوّالجزيرةّكحتىّمصر.
ىػّ،25ّّكّتتكالىّالبعكثّاإلسبلميةّلبلستطبلعّفيّإفريقيةّ،ّحيثّنجدّممفّتقدـّإليياّعبدّاهللّبفّسعدّبفّأبيّسرحّسنةّ

الصمحّعمىّالخركجّمفّببلدىـّ،ّكّيأخذّالمقابؿّأمكاالّ،ّالذمّانتصرّعمىّجرجيرّ،ّمٌماّجعؿّرؤساءّإفريقيةّيطمبكفّإليوّ
فقبؿّكعادّإلىّّمصرّمكتفياّباالستطبلعّ،ّكّىذاّماّالّنجدهّنيائياّفيّكتابّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّلمكاقدمّالذمّيبتعدّبالحقيقةّّ

ّّالتاريخيةّإلىّأقصىّدرجةّّالخياؿّ.ّ
تكحّّالشاـّ،ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّبرككممافّ:ّتاريخّّالشعكبّينظرّ:ّالطبرمّ:ّتاريخّاألمـّكّالممكؾّ،ّالكاقدمّ:ّف

ّط (ّ ّاإلسبلـ ّفيّصدر ّشعرّالفتكحّاإلسبلمية ّالقاضيّ: ّالمتعاؿ ّالنعمافّعبد ،ّ ّ،1ّّّّاإلسبلمية ّالدينية ّالثقافة ّمكتبة ،
ّ(ّكّغيرىاّمفّالمصادرّالتيّتتضمفّىذاّالتاريخّ.2005ّّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ

ّ 
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لبلتساعّخارجّشبوّالجزيرةّ،ّمعمنةّعفّكحدةّالمسمميفّكّالقضاءّعمىّبكاعثّالفتنةّقضاءّ
ّ،ّكّىذاّلتحمؿّأعباءّنشرّالرسالةّالجميمةّ. ّنيائياّبصرامةّكّحـز

ٌفّاألمرّلـّيبؽّمجردّإعبلفّعفّىذاّالزمفّفحسبّ،ّبؿّإٌنياّمؤشراتّزمنيةّثٌـّإ
ّكّصعبةّ ّبعيدة ّيتعمؽّبفتحّببلد ّذلؾّأٌنو ّالمستقبؿّ، ّاألحداثّتجاه ّامتداد عمىّاتساعّك

ّالمناؿّمٌماّيستدعيّسيركرةّالزمفّكّامتدادهّلؤلحداثّالبلحقةّ.
ةّتغطيّمساحةّزمنيةّكاسعةّ،ّكّإٌفّمجمكعةّاألحداثّالتيّتتعمؽّبفتحّببلدّكثيّر

مفّالخميفةّأبكّبكرّالصديؽّ،ّّ)*(ألفّالتحكؿّالزمنيّسينقؿّالخبرّمفّمجردّإعبلفّخبرّ
أكّالخميفةّعثمافّبفّعفافّإلىّمحطاتّحدثيةّ)ّتاريخيةّ(ّتتسـّبالتركيبّ،ّفتككفّحكايتياّ

ّأكثرّاتساعاّفيّزمفّيمتدّكّيطكؿّبتطكرّىذهّاألحداثّ.
ّننتظ ّأننا ّرغـ ّالكقائعّّّّّّّّّّّّك ّتفصيبلت ّذكر ّفي ّالراكم ّاسترساؿ ّمف ّالكثير ر

كّتشعباتياّ،ّبؿّكّحٌتىّاالنتقاؿّإلىّحكاياتّجانبيةّتجعؿّتقطيعاّفيّكؿّمرةّعمىّمستكلّ
السيركرةّالحدثيةّ،ّكّىذاّأمرّطبيعيّفيّنصكصّتنتميّإلىّالمكركثّالسردمّالقديـّ،ّإاٌلّ

بالحدثّالمركزمّاألساسيّ)ّفتحّالبمدافّالمختمفةّ(ّالذمّّأنناّنجدّارتباطّالمحطاتّالزمنية
ّيسيرّكّيتطكرّكفؽّأفعاؿّالشخصياتّ.

                                                 
ّحاؿّبساطةّالخبرّ،ّفاألمرّيتعمؽّباإلعبلفّعفّالمضيّفيّاستعماؿّىّ)*( ذهّالعبارةّ)ّمجردّإعبلفّخبرّ(ّالّيعنيّبأمِّ

فتحّإسبلميّأمّعفّحربّطرؼّثافّمعركؼّبقكتوّ،ّكّلكفّالقصدّأٌفّالمدلّّالزمنيّليذاّالخبرّ)اإلعبلفّكّاالستعدادّ(ّ
ّكافّالطابعّالمتعمؽّبحكايةّىذاّالحدثّىكّامتدّفيّمساحةّخطابيةّبسيطةّالّتتجاكزّالصفحةّالكاحدةّأ كّأقؿّ،ّكّمفّثـٌ

ّفتكحّالشاـّ"ّذكرّخطبةّأبيّبكرّالصديؽّألصحابوّفيّالمسجدّ السرعةّكّالتمخيصّ،ّإذّبعدّأفّاستكمؿّالراكمّفيّ"
ّ"ّكّنزؿّعفّالمنبرّكّكتبّالكتبّإلىّممكؾّاليمفّكّأىؿّمكةّكّكانتّالكتبّفيياّنسخ ةّكاحدةّ"ّّّّّمباشرةّيكجزّالقكؿّبػ

ّ.5ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج
كّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّكافّاإلعبلفّعفّخبرّإعبلفّالجيادّأكثرّسرعةّكّتمخيصاّّمفّخبلؿّبعضّالعباراتّالتيّتخبرّ
ّعفّتجميعّالجيشّمفّخبلؿّطمبّعثمافّبفّعفافّلعقبةّبفّعامرّ:ّ"ّإذاّفبادرّفيّطاعةّاهللّكّرسكلوّألفّالمكتّآتّ
كّالعيدّّقريبّكّالّتتكافّكّخذّمعؾّستيفّألؼّفارسّمفّأبطاؿّالعربّ]...[ّكّخذّمعؾّخمسمائةّفارسّمفّبنيّىاشـّ
ّبامرةّرافعّبفّالحارثّكّالباقيّمفّأخبلطّالعربّمثؿّغسافّ يككنكفّتحتّامرةّعبدّهللّبفّجعفرّكّمثميـّّمفّبنيّمخزـك

اّاجتمعّالجيشّأكصاىـّسيدناّعثمافّرضيّاهللّعنوّكّسيدناّعميّكّلخـّكّجذاـّكّطيءّكّحميرّكّىذيؿّكّربيعةّفمم
كٌرـّاهللّكجوّبامتثاؿّأكامرّأميرىـّعقبةّبفّعامرّكّأفّالّيخالفكاّقكلوّثـّقاؿّليـّعقبةّسيركاّعمىّبركةّاهللّفكدعكهّىكّّّّّّّّ

ّيجدكفّالسيرّفيّالفيافيّكّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّاأل ّعميّكّرحمكا ّأرضّافريقيةّّّّّّّّّّّّّّّكّسيدنا كديةّإلىّأفّكصمكا
 .4ّّّّ–3ّ،ّصّ:1ّّكّكافّأكؿّنزكليـّبالقيركافّ"ّّ.ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

151



ّفيّ ّأيضا ّتقرأ ّتيركلّك ّالتي (ّ ّغزكة ّنجزئّأحداثّكؿ ّأك ّنكزع ّأف ّيمكف ّإٌنو ك
ّىذهّ ّضمف ّك ،ّ ّأعكاما ّك ّشيكرا ّتمتد ّقد ّجزئية ّزمنية ّمحطات ّعبر )ّ ّزمنية لحظات

مفّاألخبارّالجزئيةّالتيّنجدىاّمستقمةّبذاتياّ،ّكّلكفّبنحكّّالمحطاتّالزمنيةّتردّمجمكعةّ
ّمفّاألنحاءّترتبطّبالحدثّالبؤرةّلتككفّكحدةّمتكاممةّ.ّ

ّ،ّ ّالشيكر :ّ ّتحديد ّمثؿ ،ّ ّتتضمفّنصكصّالمغازمّبعضّالمؤشراتّالزمانية ك
تاريخيةّالسنكاتّ،ّاألياـّ،ّالميؿّ،ّالنيارّ،ّكّإٌفّىذاّالتضميفّالّنجدهّمحدداّبمجاؿّيعكسّ

ّالشخصياتّّّّ ّألفعاؿ ّتابعا ّذكرىا ّيككف ّاألحياف ّغالب ّفي ّلكف ّك ،ّ ّالنصكص ىذه
كالعباداتّ:ّصبلةّالفجرّ،ّصبلةّالعشاءّ،ّالشتاءّمفّخبلؿّتأثيرّجكهّفيّالشخصياتّ،ّ

ّمنتصؼّشعبافّمفّخبلؿّّانتباهّبعضّالشخصياتّألكصاؼّالسماءّ.
ّمكا ّفتح ّسنة ّالراكم ّيذكر ّاألحياف ّبعض ّفي ّلمحقيقةّّّك ّمفارقتو ّرغـ ،ّ ّما ف

ّالتاريخيةّ،ّكّرٌبماّيمجأّالراكمّلمثؿّىذاّاألمرّحٌتىّيبثّاليقينيةّفيّمثؿّىذهّاألحداثّ.
ّعمىّ ّسأركز ّنصكصّالمغازم ّفي ّالزمف ّاشتغاؿ ّخصكصيات ّعمى ّلمتعرؼ ك

ّّّّّّّّ،ّ ّكقؼ ّمف ّالمختمفة ّتمظيراتيا ّبكؿ ّالسرعة ّتشكيؿ ّفي ّتساىـ ّالتي ّالتقنيات ّّّّّّّّمجمكع
ّكّحذؼّ،ّكّتمخيصّ،ّكّمشيدّ.

ّخبلؿّ ّمف ّالقصصي ّالزمف ّمستكل ّعمى ّالحاصؿ ّالخرؽ ّذلؾ ّتتبع ّجانب إلى
ّتحكمّ ّالنصكص ّىذه ّأٌف ّك ّخاصة ،ّ ّاإلستباقات ّك ّكاإلسترجاعات ّالزمنية المفارقات

ّإلىّالماضيّّّ ّيستدعيّإٌماّرجكعا مجمكعةّىامةّمفّاألحداثّالمتعالقةّكّالمتداخمةّ،ّمٌما
ّتعميؿّأكّتبريرّبعضّأكّ ّكّذلؾّلتفسيرّأك ،ّ ّالحاضرّ( ّعفّالمستقبؿّفيّاآلفّ) حديثا

ّاألحداثّالحاصمةّفيّالحاضرّ.
ّإليياّ ّيعمد ّالنصّالتي ّفي ّالجمالية ّالعناصر ّالمستكياتّتبرز ّىذه ّضمف ّإٌنو ك

ّالراكمّكفؽّىذاّالترتيبّالفنيّ.
ّافتراضي ّحالة ّاألحداث ّعرض ّفي ّالطبيعي ّالتتابع ّإف "ّ ـٌ ّىيّّّّّث ّمما ّأكثر ة

ّ.ّ(1)كاقعيةّ"ّ

                                                 
،ّعالـّالكتبّالحديثّ،ّإربدّ،ّاألردفّ،1ّّبافّالبٌناّ:ّالفكاعؿّالسرديةّ"ّدراسةّفيّالركايةّاإلسبلميةّالمعاصرةّ"ّ،ّطّ(1)

 .51ّّ،ّص2009ّّ
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لذلؾّنجدّفيّأغمبّاألحيافّأٌفّالكتابةّتككفّألغراضّجماليةّكّبالتاليّالّيحاكؿّ
ّالزمفّمٌماّ ّإلىّاألسمكبّالمتنكعّفيّإبراز ّيعمدكف ّبؿ ّالتتاليّالطبيعيّ، الكتابّإلىّىذا

ّيجعؿّالنصّينفتحّعمىّأزمنةّمختمفةّ.ّ
ّالنصكصّمحؿّّالدراسة ّأداةّإخبارّتتميزّبتعددّّكّإٌفّىذه )ّالمغازمّ(ّبكصفيا

ّذكرّ ّعمى ّتساعد ّتعرجاتّزمنية ّكجكد ّيستمـز ّسرديا ّتعددا ّتفرضّعمييا ّالتي منظكراتيا
ّاألحداثّكّرصدىاّبكؿّدقائقياّ،ّبؿّكّتحددّاستراتيجيةّىذهّالنصكصّككؿّ.

ّتتعاقب ّالتي ّلؤلحداث ّالخطي ّالمسار ّيتجاكز ّك ّالسرد ّفي ّيتكسر ّالزمف ّإٌف ّّّّّّّّّّّك
ّتتقاطعّكّتتزامفّكفؽّالرؤيةّالخاصةّلمراكمّالذمّيعتبرّ ّبؿّنجدىا كفؽّتاريخيةّمحددةّ،

ّ.ّ(1)مخرجاّ
 :  Rétrospecions )*(سترجاعات إلا -1

ّ ّنعني ّالماضيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّفي ّحدكثيا ّسبؽ ّالتي ّأك ّالماضية ّاألحداث ّتداعي بيا
ّي ّفالراكم ،ّ ّالحاضر ّالزمف ّفي ّاستحضارىا ّاستحضارّك ّعمى ّبعضّالمكاضع ّفي عتمد

األحداثّالماضيةّعمىّلسافّشخصياتوّ،ّسكاءّعفّطريؽّ)ّالتداعيّالنفسيّ،ّأكّالتذكرّ،ّ
ّأكّسردّالماضيّ(ّ.

ّ

                                                 
ّطيّ(1) ّالبنيكمّ، ّالمنيج ّفيّضكء ّتقنياتّالسرد :ّ ّالعيد ّيمنى :ّ 1ّّنظر ،ّ ّلبناف ّبيركتّ، ّالفارابيّ، ّدار ،1990ّّّّّّّ،

 .100ّّصّ
ّ،ّكّلكفّىناؾّمصطمحاتّأخرلّتستعمؿّّ)*( ّفيّالدراساتّالنقديةّالمعاصرة إٌفّمصطمحّاإلسترجاعّىكّاألكثرّشيكعا

ّنفسوّمثؿّ:ّسابقةّزمنيةّ،ّكّالحقةّ ،ّمعّأٌفّمصطمحّسابقةّالذمّيعنيّإيرادّحدثّآتّ،ّأكّاإلشارةّعميوّمسبقاّ،ّلممفيـك
كّالبلحقةّتعنيّإيرادّحدثّسابؽّ،ّكّاستحضارىاّفيّالزمفّالحاضرّ،ّأكّفيّزمفّالسردّ،ّكّإٌفّىذاّىكّالشائعّ،ّألٌنياّ

ّجيرارّجنيتّ،ّلكفّنجدّبعضّالباحثيفّالعربّقدّاستع ممكاّمسمىّىذهّالتعبيراتّبعكسّتتعمؽّبالمفاىيـّالتيّاستخدميا
ّجيرارّجنيتّ،ّففيّكتابّ)ّآلياتّالسردّفيّالركايةّالعربيةّالمعاصرةّ"ّالركايةّالنكبيةّنمكذجاّ"ّ(ّلصاحبوّ:ّمرادّ مفيـك

،ّنجدّاستعماالّعكسياّليذيفّالمفيكميفّ،ّانطبلقاّمف184ّّعبدّالرحمفّمبركؾّ)ّكّقدّسبؽّاستعمالوّفيّالبحثّ(ّصّ
ّالكاتبّأثناءّالعمميةّاألساسّالم ّكّاستحضرىا ّفالسكابؽّتعنيّبأحداثّسبؽّحدكثيا "ّ ّلمتعبيريفّ: ّالعربية ّفيّالمغة عتمد

ّ،ّكّالدراساتّالمغكيةّتقرّىذاّ ّستحدثّالحقا السرديةّ.ّكّالمكاحؽّتعنيّبأحداثّلـّتحدثّبعدّفيّالمحظةّاآلنيةّلكنيا
ّأيضاّعندماّتقرفّالسكابؽّبالحركؼّالتيّتسب ّؽّالكممةّكّالمكاحؽّبالحركؼّالتيّتمحؽّبآخرىاّ"ّ.ّّّّّالمفيـك
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،ّّّّّ)*(كّتظيرّفيّالمغازمّكثيرّمفّاإلسترجاعاتّ،ّكّىناّيتكقؼّالزمفّالحاضرّ
ّيرتدّ بعدّذلؾّإلىّالحاضرّلتتكاصؿّكّيتحكؿّالسردّإلىّسردّأحداثّالزمفّالماضيّ،ّثـٌ

ّاألحداثّ.
مٌمفّلـّتعجبيـّقسمةّالغنائـّكّشكككاّّ–ففيّذكرّكقعةّاليرمكؾّيتشاكرّالمسممكفّ

معّأبيّعبيدةّبفّالجراحّحكؿّكيفيةّتقسيـّّّّ–أمرّأميرّالجيكشّإلىّالقائدّخالدّبفّالكليدّ
ّخبلؿّ:ّمفّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–الغنائـّ،ّزمفّغزكاتّالرسكؿّمحمدّ

ّاليرمكؾّّّّّّّ ّيـك ّالعكاـ ّبف ّالزبير ّشيدتّجدم ّقاؿ ،ّ ّالزبير ّابف ّأف ّعثماف ّركل "
كّمعوّفرسافّيتعقبّعمييماّلمقتاؿّيركبّىذاّيكماّكّىذاّيكماّ،ّفمماّكافّكقتّقسـّالغنائـّ
أعطاهّأبكّعبيدةّثبلثةّأسيـّلوّسيـّكّلفرسوّسيمافّفقاؿّالزبيرّأماّتصنعّبيّكماّصنعّ

ّخيبرّخمسةّبيّرسكؿّ اهللّ)ص(ّيكـّخيبرّكافّمعيّفرسافّفأسيمنيّرسكؿّاهللّ)ص(ّيـك
أسيـّلفرسيّأربعةّكّأعطانيّسيماّ،ّكّقاؿّالمقدادّابفّعمركّ]ىكذا[ّكنتّأناّكّأنتّيكـّ
بدرّكّمعناّفرسافّالّغيرىماّفأعطىّرسكؿّاهللّ)ص(ّسيميفّلمفرسيفّ،ّقاؿّأبكّعبيدةّانؾّ

ّ.ّ(1)ؿّرسكؿّاهللّ"ّلصادؽّياّمقدادّأناّأتبعّفع
كّنجدّاالسترجاعّأيضاّمفّخبلؿّتمؾّالمقارنةّالتيّأقامياّماىافّبيفّماّآؿّإليوّ
ّضمفّ ّذلؾ ّك ،ّ ّاإلسبلـ ّقبؿ ّماضييـ ّبيف ّك ّمجاىديف ّالرـك ّببلد ّأتككا ّحيف المسممكف
محاكرةّمعّخالدّبفّالكليدّ،ّبؿّإٌنوّالّيتكقؼّعندّىذاّالحدّفضمفّكبلموّىذاّيذكرّحٌتىّ

ّ،ّلنستشؼّانزياحاّعفّكؿّحقيقةّبماّ ّكّالفرسّمفّحركبّآؿّانتصارىاّلمرـك كافّبيفّالرـك
ّتاريخيةّتخصّماضيّالعربّ:ّ

"ّقاؿّماىافّ:ّأناّأبدؤكـّالحمدّهللّالذمّجعؿّسيدناّالركحّالمسيحّكممتوّكّممكناّ
يناّكّنبيكـّأفضؿّالممكؾّكّأمتناّخيرّاألمـّ]...[ّقاؿّخالدّ:ّالحمدّهللّالذمّجعمناّنؤمفّبنب

ّلعزلناهّ ّأٌنوّيممؾّعمينا ّلكّزعـ ّكبعضنا ّأمكرنا ّالذمّكليناه كّجميعّاألنبياءّكّجعؿّأميرنا
فمسناّنرلّأفّلوّفضبلّعميناّإالّأفّيككفّأتقىّهللّعزّكّجؿّمناّكّقدّجعؿّاهللّأمتناّتأمرّ

هّالّشريؾّبالمعركؼّكّتنييّعفّالمنكرّكّتقرّبالذنبّكّتستغفرّمنوّكّتعبدّاهللّتعالىّكحد
                                                 

إٌفّالمغازمّكّىيّمفّاألشكاؿّالسرديةّالتقميديةّ،ّتعتمدّعمىّ)ّالزمفّ(ّالماضيّبكصفوّمنطمقاّكّإطاراّزمنياّلمسردّ،ّّ)*(
لماّليذهّّالسركدّمفّّلكفّضمفّىذاّالنمطّيحاكؿّالراكمّبنحكّمفّاألنحاءّاإليياـّبأٌفّىذهّالمغازمّتحدثّاآلفّ،ّكّذلؾ

 اتساعّفيّالمساحةّالزمنيةّ،ّكّعمىّىذاّاألساسّنجدىاّتعتمدّعمىّمكازاةّحاضرّالمتمقيّ.ّ
(1)

 .  222، ص  1الواقدي : فتوح الشام ، ج 
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لوّ،ّقاؿّفاصفرّكجوّماىافّكّسكتّقميبلّثـّقاؿّ:ّالحمدّهللّالذمّأببلناّكّأحسفّالببلءّ
ّكّيمتمسكفّ ّمعاشرّالعربّطائفةّمنكـّيغشكننا ّكّقدّكافّيا ّكّعافاناّمفّالفقرّ]...[ إلينا

ّقدرىـّّّّ ّنعظـ ّك ّضعيفيـ ّنكـر ّك ّنكرميـ ّك ّإلييـ ّنحسف ّنحف ّك ّجكائزنا ّك ّرفدنا ّك ّّنائمنا
ّبالخيؿّكّالرجؿّ]...[ّ ّشعرناّحتىّجئتمكنا ّّفما ّبالكعدّ]...[ كّنتفضؿّعمييـّكّنفيّليـ
ّتقتمكفّالرجاؿّكّتسبكفّالنساءّكّتغنمكفّاألمكاؿّكّتيدمكفّاألطبلؿّكّتطمبكفّأفّ جئتـ
تخرجكناّمفّأرضناّكّتغمبكناّعمىّببلدناّ،ّكّقدّطمبّمناّذلؾّمفّكافّقبمكـّممفّىكّأكثرّ

مكاالّكّسبلحاّكّظيراّفرددناىـّخائفيفّكجميفّخائبيفّبيفّقتيؿّكّجريحّكّطريدّمنكـّعدداّأ
كّطريحّفأكؿّماّفعمناّذلؾّبممؾّفارسّفردهّاهللّعمىّعقبيوّبالخيبةّكّالذؿّكّكذلؾّفعمناّ
بممؾّالترؾّممؾّالجرامقةّكّغيرىـّكّأنتـّلـّيكفّفيّأمةّمفّاألمـّأصغرّمنكـّمكاناّكّالّ

ىؿّالشعرّكّالكبرّكّالبؤسّكّالشقاءّكّأنكـّمعّذلؾّتظممكفّفيّببلدكـّأحقرّشأناّألنكـّأ
ّ]...[ّخرجتـّمفّجدكبةّاألرضّكّقحطّالمطرّفانجميتـّإلىّببلدناّكّأفسدتـّكؿّ كّببلدنا
ّ ّببناتّالرـك ّتمتعتـ ّك ّليستّكثيابكـ ّثيابا ّكّلبستـ ّمراكبّليستّكمراكبكـ الفسادّكّركبتـ

ّخدما ّمفّّالبيضّاألكانسّفجعمتمكىف ّممئتّأيديكـ ّك ّليسّكطعامكـ ّطعاما ّأكمتـ ّك لكـ
 .ّ(1)ّ)*(الذىبّكّالفضةّكّالمتاعّالفاخرّ"ّ

ّالمناظرا ّالمحاكراتّأك ّىذه ّمثؿ ّإٌف ّباعتبارىاّّتك ،ّ ّإفريقية ّفتكح ّفي ّأيضا ترد
ّمعجزاتّ ،ّ ّاإلسبلـ ّقبؿ ّالعرب ّماضي (ّ ّلمماضي ّاسترجاعا ّاألنحاء ّمف ّبنحك تتضمف

ّاهلل ّصمى ّمحمد ّصدرّّّّّّّّّّّّّّّّّالرسكؿ ّالعرب ّحياة ّفي ّحصؿ ّالذم ّالتغيير ّسمـ، ّك عميو
شخصياتّكافرةّتدخؿّاإلسبلـّبعدّأفّّ–فيّبعضّاألحيافّّ–اإلسبلـّ...ّ(ّ،ّمٌماّيجعؿّ

ّتقتنعّبذلؾّالفرؽّّالذمّأحدثوّأكّيحدثوّاإلسبلـّفيّأنفسيـّ.
حديثّعفّاألصكؿّكماّتردّأمثمةّكثيرةّأخرلّضمفّىذاّاإلطارّ)ّاإلسترجاعّ(ّكال

ّّّّّّّّّّّ،ّ ّبسالة ّبكؿ ّجنكدىـ ّكاجيف ّك ،ّ ّفيّحربّالرـك ّالعربياتّالبلتيّشاركف ّلمنساء الزكية

                                                 
ّماىافّّ)*( ّلمعربّذكرىا ّففيّمقابؿّكؿّصفة ،ّ ّيميؽّبقائدّمسمـ ّبما ّبفّالكليدّكبلـّماىافّبردكدّحكيمة لقدّكاجوّخالد

ةّتمؾّالتيّتتعمؽّبمرحمةّماّقبؿّاإلسبلـّذكرّخالدّبفّالكليدّماّيبررّبوّجيؿّالعربّ،ّعمىّأٌفّالفاصؿّبيفّىذهّخاص
ّّ:ّ ّينظر ّالجيادمّ. ّبكاجبيـ ّك ّلممسمميف ّالجديدة ّبالطباع ّيذكر ّىنا ّك ،ّ ّاإلسبلـ ّلمعربّىك ّالجديدة ّالحياة ّك المرحمة

 .189ّّّ–188ّّ–187ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج
 .187ّّّ–186ّالمصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ(1)
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كّىذاّكنكعّمفّتعميؿّأكّتفسيرّمكقفيفّالمدافعّعفّاإلسبلـّدكفّخكؼّ،ّسكاءّفيّ"ّفتكحّ
ّالشاـّ"ّأكّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.ّ

ّ ّتستكمؿ ّالماضي ّىذا ّكؿ ّبعد ّأٌنو ّنجد ّإذ ّسيركرتياّّّّك ّكفؽ ّمباشرة األحداث
ّفيّّ ّالتقسيـ ّعميو ّكاف ّبما ّالحاضر ّفي ّالغنائـ ّيقسـ ّالجراح ّبف ّعبيدة ّفأبك ،ّ المألكفة
الماضيّ،ّكّماىافّبعدّأفّعٌرؼّبماضيّالعربّ)ّاألسكدّ(ّعمىّطريقتوّ،ّيأمرىـّبالخركجّ

ّكّذكرّأصكؿّنساءّالمسمميفّالم ّكّبشركطّ، شاركاتّفيّمفّأرضوّأكّالصمحّإفّأرادكا
المعارؾّأخرصّكؿّمفّتسألوّّنفسوّعفّىذاّالدفاعّ،ّكّبالتاليّأصبحّإشراكيفّفيّالباقيّ

ّمفّالمعارؾّأمراّ:ّعادياّ/ّمسمكحاّ/ّضركرياّ/ّمقبكالّ.
كّنجدّفيّالمغازمّتقنيةّاإلسترجاعّكاضحةّجداّ،ّحيثّنعتبرىاّمكممةّلبنيتياّفيّ

ّيةّمفّزمفّالغزكةّ.ّمعظـّاألحيافّ،ّفييّتغكصّفيّزمفّأشدّماضّك
ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّسميماف ،ّ ّعيسى ،ّ ّمكسى :ّ ّالرسؿ ّك ّاألنبياء ّعصكر ّإلى ّالرجكع ّكاف حيف

ّيكسؼّ.
ّكماّكافّرجكعّإلىّذكرّتاريخّبعضّالمناطؽّ،ّكّبعضّالشخصيات.ّ

ّ ّالرسكؿ ّاألحاديثّعفّحياة ّكثيرا ّتتكرر "ّ ّفتكحّإفريقية صمىّاهللّعميوّّّّّّّ–ففيّ"
ّ ّسمـ ّّفيّ–ك ّىاما ّنصيا ّحيزا ّتحتؿ ّمحاكرات ّعمىّّ–صكرة ّالتأثير ّإمكانية ّدرجة إلى

،ّّّّّ-المتمقيّبنحكّمفّاألنحاءّخاصةّكّأٌنياّتتقاربّفيّالحيزّالمكانيّالمتعمؽّبالصفحاتّ
ّّّ،ّ ّمعجزاتو ،ّ ّبناتو ّأزكاج ،ّ ّأبناؤه ،ّ ّزكجاتو ،ّ ّأصكلو ،ّ ّمكلده :ّ ّبياف ّذلؾّمفّخبلؿ ك

ّكّالفرسّ...ّ)ّمثبلّتردّىذهّاألحاديثّبصكرةّمتقاربةّفيّىجرتوّ،ّرسائموّإلىّممكؾّا لرـك
ّ ّاألكؿّمفّفتكح89ّّّّّّّ–81ّّ–79ّّ–66ّّ–61ّّ–60ّّ–55ّالصفحاتّ: فيّالجزء

إفريقيةّ،ّكّىذاّالّيعنيّعدـّكركدىاّفيّالباقيّمفّالصفحاتّبؿّتظيرّبقكةّكمماّاستدعتّ
ّظركؼّذكرىاّ(ّ.ّ

ّديف ّبعمـك ّعالـ أىؿّإفريقيةّكّلوّسعةّإطبلعّعمىّالتكاريخّّّّّّففيّحديثّسيزارّ)
ّحؿّ ّك ّالمعضبلت ّفصؿ ّفي ّإليو ّيرجع ّممف ّباألحكاؿ ّخبيرا ،ّ ّالفيـ ّكثير ّأديبا ّكاف ك
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فيّاإلنجيؿّ،ّّّّّّّّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-،ّعفّصفةّالرسكؿّّ)*(المشكبلتّّالدينيةّ(ّ
عراجّالتيّيضمنياّذكرّفضائؿّكّكؿّماّيتعمؽّبحياتوّليصؿّإلىّذكرّحادثةّاإلسراءّكّالم

األنبياءّكّالرسؿّمفّقبؿّ)ّآدـّ،ّنكحّ،ّإبراىيـّ،ّسميمافّ،ّعيسىّ،ّمكسىّ(ّ،ّمٌماّيسمحّ
ّلممتمقيّباسترجاعّكؿّماّفيّذاكرتوّمفّأخبارّماضيةّعفّىؤالءّاألنبياءّكّالرسؿّ:

الذمّ"ّأرادّكؿّمنيـّأفّيصؼّمنزلتوّكّيذكرّفضيمتوّفقاؿّءادـّ]ىكذا[ّالحمدّهللّ
خمقنيّبيدهّكّنفخّفيّمفّركحوّكّأسجدّليّمبلئكتوّكّأسكننيّدارّكرامتوّكّقاؿّادريسّ
الحمدّهللّالذمّرفعنيّمكاناّعمياّكّبكأنيّمجمساّسنياّكّقاؿّنكحّالحمدّهللّالذمّنجانيّمفّ
ّلممؤمنيفّكّقاؿّابراىيـّالحمدّهللّالذمّاتخذنيّخميبلّكّجعؿّّ ّالظالميفّكّجعمنيّأبا القـك

ارّبرداّعميّكّسبلماّكّأصمحّزكجتيّبعدّماّكانتّعقيماّكّقاؿّّمكسىّالحمدّهللّالذمّالن
أعطانيّتسعّآياتّبيناتّكّكتبّليّفيّاأللكاحّمفّكؿّشيءّمكعظةّكّتفصيبلّلكؿّشيءّ

كّأىمؾّعدكمّفرعكفّكنجىّقكميّكّفمؽّليّالبحرّكّكممنيّتكميماّكّقاؿّليّانيّأناّاهللّّّ
الحمدّهللّالذمّسخرّليّاالنسّكّالجفّكّالطيرّكّالريحّكّعممنيّكّقاؿّسميمافّبفّداكدّ

منطؽّّالطيرّكّأتانيّممكاّالّينبغيّألحدّمفّبعدمّكّقاؿّعيسىّالحمدّهللّالذمّلـّيخمقنيّ
ّ.ّ(1)مفّنطفةّقذرةّكّأحياّليّالمكتىّكّأبرأّليّاألكموّكّاألبرصّ"ّ
ّ ّكميا ّتؤثر ّال ّاإلسترجاعات ّىذه ّمثؿ ّأٌف ّحدّ–فرغـ ّّإلى ّمسارّّّّّ–ما عمى

ّعمىّتكسيعّشريطّ ّساعد ّمٌما ّفيّالماضيّ، ّغكرا ّأشد ّالكثيرّمنيا ّنجد ّفإٌننا األحداثّ،
ّالقصةّالزمنيّ)ّكّيمكفّأفّتظيرّمكقؼّالمؤلؼّ(ّ.ّّّّّّّ

ّحكاياتّأشدّ ّخبللو ّالذمّتكاردتّمف ّالتالي ّالمثاؿ ّفي ّاألمر ّىذا ّيظير ّرٌبما ك
حقيقةّ،ّسكلّأٌنياّتنتميّلمرجعيةّتراثيةّماّ،ّمعّماّماضكيةّ،ّكّأظفّأفّالّعبلقةّلياّبال

يمكفّأفّيضاؼّعميياّمفّأخبارّحقيقيةّ،ّسبيبلّلبثّاليقينيةّفيياّ،ّثـّإٌفّالراكمّقدّاستعافّ
ّبأنسابّ بشخصيةّ)ّرفاعةّبفّزىيرّبفّزيادّبفّعبيدّبفّسريةّالجرىميّ(ّباعتبارهّعالما

                                                 
،ّكّإٌفّاألمرّيتكررّمعّذكرّىؤالءّالعمماءّ،ّالحكماءّ،59ّّ،ّص1ّّكردّىذاّالكبلـّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّلمكاقدمّ،ّجّ)*(

ّبطريقةّ ّالراكمّإٌما ّالحديثّعفّبعضّالشخصياتّالتيّتدخؿّضمفّخطّاألحداثّفيعرؼّبيا ّعند ّكّأيضا الكيافّ...
 صرةّجداّ،ّأكّبطريقةّتفصيميةّ.مخت

 .61ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
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كتبّىكدّكّصالحّكّحنظمةّعمييـّالسبلـّكماّّالعربّكّأخبارىـّكّممككيـّ،ّحتىّإٌنوّطالع
ّأكضحّذلؾّ.

أمّإٌنوّأحاطّىذاّالماضيّالذمّاستحضرهّعمىّلسافّىذهّالشخصيةّبكؿّماّيجعموّ
ّمقبكالّلدلّالمتمقيّ،ّكّىذاّفيّإطارّمناظرةّمعّ)ّالبترؾّ(ّ،ّكّبحضكرّالممؾّىرقؿّ:ّّ

ّالذمّ ّالخميؿّ، ّالفضؿّإالّلكلدّاسمعيؿّبفّابراىيـ ّما "ّّّّّ ّالبيتّالحراـّكّزمـز ليـ
ّممككاّ ّالذيف ّاألشباؿ ّك ّالحماة ّك ّاألقياؿ ّك ّالتبابعة ّمنيـ ّك ،ّ ّالحراـ ّالمشعر ّك ّالمقاـ ك

ّالممؾّالصعبّاالسكندرّالذمّممؾّقرنيّاألرضّّّّّ ّكّمنيـ األرضّفيّالطكؿّكّالعرضّ،
كّأذؿّكّدخؿّالظمماتّكّدخؿّفيّطاعتوّأىؿّاألرضّ،ّكّبمغّمطمعّالشمسّكّمغربياّ

ممككياّكّجعؿّلوّمنيـّجنداّكّأعكاناّكّسماهّاهللّذكّالقرنيفّ،ّكّمنيـّسبأّبفّيعربّبفّ
قحطافّكّشدادّبفّعادّكّشديدّبفّعادّكّعمركّذكّاألذقافّكّىكّابفّسكسؾّكّاليدىدّبفّ

عادّكّلقمافّبفّعادّكّشعبافّبفّاكسيرّبفّتنكخّكّعبادّبفّرقيـّ،ّكّىاديؿّبفّعتبافّّّّّّّ
بفّجميمةّبفّسياسةّبفّعجبلفّبفّياقدّّ)*((Vّّيتكمـّبالحكمةّكّمناجاةّمكسىّ)ّكّكافّ

ّ.ّ(1)بفّرخّكّثمكدّبفّكنعافّ،ّكّمناّسبأّبفّيشجبّ"ّ
كّيستمرّرفاعةّبفّزىيرّفيّاستحضارّأسماءّىذهّالشخصياتّعمىّسبيؿّتمجيدّ

العربّ،ّبؿّماضييـّ،ّفيّمقابؿّكبلـّ)ّالبترؾّ(ّالذمّنفىّكؿّعمـّكّحكمةّكّأصؿّعفّ
إٌنوّسبؽّىكّاآلخرّإلىّاسترجاعّتاريخّبمدانيـّكّشخصياتيـّ،ّحيثّتتدفؽّأسماؤىـّعمىّّ

ّلسانوّ،ّفمنياّالحقيقيّكّمنياّالتخييميّ.
ّأقصدّّّّّ ّك (ّ ّالحدثية ّالسيركرة ّفي ّاإلسترجاعات ّليذه ّكاضحا ّدكرا ّأجد ّال ّإٌني ك

ّتعكسّذلؾّ ّ،ّسكلّأٌنيا ّدفعّاألحداثّإلىّاألماـّ( ّالمسمـّ/ّىنا التناقضّبيفّالطرفيفّ)
الكافرّ(ّ،ّكّتظيرّقدراتّالراكمّمفّخبلؿّحفظوّلكؿّىذاّالمكركثّميماّكانتّطبيعتوّ،ّّّ

ّ)ّتاريخيّ،ّدينيّ،ّأسطكرم(ّ.
ّمدلّ ّعمى ّإٌنيا ّحيث ّنصكصّالمغازم، ّتجزمء ّأسباب ّمف ّسببا ّتعتبر ّإٌنيا ـٌ ث

ّ 293ّّّ–292ّالصفحاتّ) ّينق294ّكّنصؼّالصفحة ،ّ ّمٌماّ( طعّحبؿّسيرّالحدثّ،

                                                 
فيّمكاضعّقميمةّجداّنجدّمثؿّىذهّاألرقاـّأماـّبعضّالكمماتّ،ّكّالّنعرؼّداللتياّ،ّخاصةّأٌنوّالّتكجدّإحالةّإليياّّ)*(

 فيّاليامشّ،ّأكّفيّآخرّالكتابّ.ّ
 ّ.293ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ(1)
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ّسيأتيّمفّتقنياتّتشكيؿّالسرعةّفيّىذهّ ّفيما ّكّسيككفّحديثّعنو ،ّ يؤدمّإلىّإبطائو
ّالنصكصّ.

ّاألكلىّبإدخاؿّ ّالحكاية ّعفّمضمكف ّخركجا ّفيو ّنجد ّىناؾّمفّاإلسترجاعّما ك
ّبنتّ ّمارية ّالممكة ّحياة ّتفاصيؿ ّاألمثمة ّأبرز ّمف ّك ّسكابقيا ّالراكمّإضاءة ّيريد شخصية
ّحيثّإٌنوّضمفّالحديثّعفّىاتيفّ أرسكسّبفّجارسّصاحبّقمعتيّمارديفّكّمريفّ،
ّيرجعّليكمؿّماّىكّ القمعتيفّكّعفّالممؾّيستغرؽّالراكمّفيّتفاصيؿّحياةّىذهّالممكةّ،ّثـٌ

ّجارّمفّأحداثّالحاضرّ.
مفّحيثّجمعّالممؾّأربابّدكلتوّّ)*(فالراكمّيبدأّذكرّفتحّىذهّالقمعةّ)ّمارديفّ(ّ

رأييـّبعدّأفّانيزمتّجيكشوّأماـّالمسمميفّكّاقتربكاّأكثرّمنوّ،ّفماّكافّمفّالكزيرّيطمبّ
)ّتكتاّ(ّإاٌلّأفّيشيرّعميوّبتزكيجّابنوّ)ّعمكداّ(ّّمفّالممكةّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّ

ّحٌتىّتعينيـّعمىّالمسمميفّمفّخبلؿّقمعتياّالحصينةّالمسماةّ)ّقمعةّالمرأةّ(ّ.
السـّليدخؿّاسترجاعاتّيتـّمفّخبللياّاستعادةّكقائعّماضيةّفيستغؿّالراكمّىذاّا

كافّحدكثياّقبؿّالمحكيّاألكؿّ)ّالغزكةّ(ّالذمّيتـّتقديموّكّىيّبذلؾّتككفّخارجّالحقؿّ
ّالمتمقيّ ّتنكير ّطريؽ ّعف ّاألكؿ ّالمحكي ّإكماؿ "ّ ّعمى ّفتعمؿ ّالسردية، ّلؤلحداث الزمني

فيّالمقاـّّ(ّ)**(2)أداءّ"ّكظيفةّإخباريةّ"ّ،ّقائمةّعمىّّ(1)بخصكصّىذهّالسابقةّأكّتمؾّ"ّ
ّاألكؿّ.

                                                 
،ّيردّعنكافّ:ّذكرّفتكحّقمعةّمارديفّ،ّكّفيّالصيغة117ّّ،ّص2ّّجديرّبالمبلحظةّأٌنوّفيّ"ّفتكحّّالشاـّ"ّ،ّجّ)*(

ّإلىّ ّترجع ّجانبية ّمفّخبلؿّحكاية ّالراكمّسببّبنائيما ّحيثّيسرد ّمريفّ، ّمارديفّك ّاسميّقمعتيفّ: ّييذكر االفتتاحية
ّشرحوّفيّالمتفّ،ّكّلكفّاسـّمريفّلـّيذكرّبعدّماضيّالشخصياتّالتيّبنتياّ،ّكّالتيّترتبطّبأحد اثّالغزكةّكّىذاّماّتـٌ

ىذاّالذكرّاألكؿّ،ّكّالّأعرؼّىؿّقمعةّمريفّىيّقمعةّالمرأةّ)ّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّ(ّ،ّأـّقمعةّمارديفّ،ّألٌنوّ
 عندماّتذكرّىذهّاألخيرةّفيّبعضّالمكاضعّعمىّأساسّأٌنياّقمعةّالمرأةّ.ّ

 .60ّتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّجيرارّجنيّ(1)
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،2ّّالنصّكّالسياؽّ،ّطّ-سعيدّيقطيفّ:ّانفتاحّالنصّالركائيّ (2)

 .56ّ،ّص2001ّّ
ّإٌفّّ)**( ّكما ،ّ ّنفسيا ّبالكظيفة ّبؿّىناؾّتقنياتّأخرلّتقـك ّالّتقتصرّعمىّاالسترجاعّفحسبّ، ّاإلخبارية ّالكظيفة إٌف

ّبيذهّالكظيفةّفقطّ،ّخاصةّكّأٌفّاشتغالوّكاضحّفيّالفضاءاتّالكاسعةّجداّلنصكصّالمغازمّ.ّ  االسترجاعّالّيقـك

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

159



ّبطبلّّّّّّّّّّّّّّّ (ّ ّكاف ،ّ ّجارس ّبف ّأرسكس ّأٌف ّإلى ّتعكد ّالقمعتيف ّىاتيف ّقصة ّإٌف ك
ّحيثّشاءّ،ّفاستغاثّأىؿّتمؾّالببلدّبالممؾّىرقؿّمفّ مٌناعاّ(ّ،ّكّكافّيغيرّفيّببلدّالرـك

ّحصفّيسكفّفيوّ.ّيدهّ،ّفماّكافّمنوّإاٌلّأفّطمبّمفّأرسكسّبناء
فاختارّأرضّجبؿّمارديفّ،ّحيثّكافّيسكفّأسفموّعابدّمعركؼّمفّعبادّالفرسّ
اسموّديفّ.ّتقربّمنوّأرسكسّحٌتىّصادقوّ،ّلكفّطمعوّفيّىذاّالمكقعّ)ّكّىكّمكضعّ
ّبنىّحصنوّىناؾّ. ّنارّ(ّأدلّبوّإلىّقتموّكّتغييبوّ،ّفمـّيعرؼّأىؿّالبمدّبحقيقةّمكتوّ،ّثـٌ

ماريةّذلؾّ،ّبنتّلنفسياّقمعةّبإزائوّ،ّكّجعمتّفيياّأمكالياّكّذخائرىاّكّعندماّرأتّ
ّكّرجالياّ.

ّكّقدّكانتّترفضّكؿّمفّطمبياّلمزكاجّبحجةّأٌنيـّدكنياّفييّمفّبيتّالمممكةّ.ّ
لكفّحصؿّأفّزارتّراىباّانقطعّلمعبادةّفيّديرّبسفحّالجبؿّقريبّمفّمممكتياّ،ّّّّ

)ّكّكانتّعمىّّ)*(دتّعبلقتيماّ،ّكّحممتّمنوّكلداّذكرّكّتكررتّزياراتياّإليوّحٌتىّتكط
خدهّاليميفّشامةّسكداءّبقدرّالظفرّكّفيّأذنوّاليمنىّزيادةّ(ّ،ّكّخكفاّمفّمعرفةّالممؾّ

                                                 
ّبالميثكلكجياّّّّّ)*( ّسابقة ّمعرفة ّلو ّقارئ ّتتبعيا ّإذا ّالتي ّتفصيبلتيا ّكؿ ّأذكر ّفمـ )ّ ّالجانبية (ّ ّالحكاية ّىذه ّأكجزت لقد

يفّأسطكرةّأكديبّالتيّتحدثتّبياّممحمةّ)ّاألكديساّ(ّليكميركسّ،ّكّالتيّاليكنانيةّ،ّسيكتشؼّتقاطعاتّىامةّبينياّكّب
تعنىّبالتعبيرّعفّجانبّمفّجكانبّالحياةّاالجتماعيةّكّالعقميةّكّالدينيةّفيّذلؾّالزمفّ،ّكّفيياّحقيقةّمسمـّبياّكّتعبيرّ

ّصادؽّعفّتحدمّاآلليةّكّإصرارىاّعمىّإنزاؿّالعقابّبكؿّمفّيخالفياّ.
ىؿّاألمرّىناّيتعمؽّبتكظيؼّلمتراثّاألسطكرمّ،ّكّبالتاليّأحدثتّعمىّمستكاهّالكثيرّمفّّاالنزياحاتّ،ّبماّكّالّنعرؼّ

ينسجـّكبيئتياّالجديدةّخاصةّفيماّيتعمؽّبتسييرّاألحداثّكفؽّقضاءّاهللّكّقدرهّ،ّفيّعبارةّيكررىاّالراكمّ)ّكّكافّمفّ
يضاّفيّكيفيةّمعرفةّحقيقةّىذاّالكلدّ،ّإذّكافّمفّخبلؿّرؤيةّرآىاّأميرّقضاءّاهللّكّقدرهّ(ّ،ّالّبفعؿّتسييرّاآلليةّ،ّكّأ

ّجيشّالمسمميفّعياضّبفّغنـّ،ّفأخبرّالممكةّماريةّبحقيقةّابنياّعامكداّ.ّّ
ّإٌفّذكرّبعضّالعبلماتّالتيّتحصؿّجٌراءىاّمعرفةّىذهّالشخصيةّ،ّىيّماّيميزّمكلدّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّنجدّ ثـٌ

فةّكاضحةّبأبطاؿّالسيرّالشعبيةّ،ّحيثّتحيطّالغرابةّبمكلدىـّ،ّكّمفّىؤالءّعمىّسبيؿّالمثاؿّسيؼّبفّاألمرّمتعمقاّبص
ذمّيزفّحيثّكلدّكّعبلمةّالممؾّعمىّكجيوّ،ّبعدّأفّاكتممتّمدةّحمؿّأموّقمريةّ،ّفكافّكالبدرّ،ّكّعمىّخدهّشامةّ

ّذّالقديـّكّقدّحددتّمصيرّالبطؿّفيّغربتوّ.مثؿّتمؾّالتيّكانتّعمىّخدّأبيوّ،ّألنياّعبلمةّممكؾّالتبابعةّمن
ّ.94ّّ–93ّينظرّ:ّأحمدّشمسّالديفّالحجاجيّ:ّمكلدّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّصّ:ّ

ّالجزائريةّّّّّّّّّّّّّّّ ّالمحمية ّالبيئة ّفي ّالمعركفة )ّ ّفرتؾّلبغؿ (ّ ّمثبلّقصة ّمنيا ّك ،ّ ّفيّبعضّالقصصّالشعبية ّكذلؾّاألمر ك
لتيّتحكيّعفّالطفؿّغيرّالعادمّ،ّالذمّكبرّكّاشتدّعكدهّفيّمدةّقصيرةّجداّ،ّليخمصّأختوّمفّ)ّمنطقةّاألكراسّ(ّ،ّا

ّ.85ّالغكؿّكّيقتموّ.ّينظرّ:ّامحمدّعزكمّ:ّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّفيّمنطقةّاألكراسّ،ّصّ
إلىّإشكاليةّمعقدةّجداّ،ّّّّكّغيرىاّمفّالتقاطعاتّالتيّتجعمناّعندّحدكدّالمبلحظةّالّغيرّ.ّألفّالتعمؽّأكثرّقدّيكصمنا

 كّىيّفكرةّأصؿّىذهّالحكاياتّالتيّأرلّأٌفّمتابعتياّالّجدكلّمنياّ.
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بيذهّالحقيقةّطمبتّمفّ)ّدايتياّ(ّأفّتجدّلوّحبلّدكنماّالقتؿّ،ّفماّكافّمنياّإاٌلّأفّأخذتوّ
يؽّاألكبرّ(ّ،ّكّكضعاهّعمىّقاعدةّمفّالرخاـّتقعّبمعيةّخادـّإلىّأسفؿّالقمعةّفيّ)ّالطّر

ّأعمىّعمكدّرخاميّغالبّغائصّفيّاألرضّ.
كّحصؿّأٌفّصاحبّالمكصؿّبعثّرسكالّلشرياضّممؾّرأسّالعيفّ،ّكّأرسكسّ
ّسمموّ ّك ّفأخذه ّالطفؿّ، ّبكاء ّفيّالطريؽّسمع ّىك ّبينما ّك بفّجارسّصاحبّمارديفّ،

ّلجاريةّكانتّمعوّفيّالسفرّ.
ىذاّالرسكؿّرسالتوّإلىّمارديفّ،ّارتحؿّإلىّرأسّالعيفّليكصؿّالرسالةّّكّلماّأكمؿ

إلىّممكياّ،ّفأخبرهّبأمرّىذاّالطفؿّ)ّفقاؿّأعطنيّإياهّفإٌنوّليسّليّكلدّيرثنيّكّيخمفنيّ
ّفيّممكيّ.(

فدفعوّلممربياتّإلىّأفّكبرّكّاشتدّعكدهّكّتعمـّكؿّماّيتعمؽّبالممكؾّمفّرككبّ
القتاؿّ،ّكّالصيدّ،ّإلىّأفّسماّذكرهّكّانتشرّبيفّالناسّكّقدّمنحوّّالخيؿّ،ّكّالرمايةّ،ّكّ
ّالممؾّاسـّعمكداّ.ّّ

ّكّمرتّاألياـّحٌتىّقدـّجيشّالمسمميفّيريدّفتحّىذهّالببلدّ.
فمماّشاكرّالممؾّأربابّدكلتوّفيّأمرّالعربّأشارّعميوّالكزيرّتكتاّأفّيزكجّكلدهّ

ّالزكاجّدكفّأفّي ـٌ ّدرمّأحدّمنيـّبحقيقةّالطرفيفّ.عمكداّمفّالممكةّ،ّكّت
ّكّقدّكافّمفّجممةّالصداؽّعشريفّمفّفرسافّ)ّأمراءّ(ّالعربّ.

ّتقنيةّ ّخبلؿ ّمف ّالتعريؼ ـٌ ّت ّأف ّبعد ّأم ،ّ ّمارديف ّقمعة ّفتكح ّذكر ّيبدأ ّىنا ك
اإلسترجاعّبيذهّالشخصياتّالفٌعالةّأكّالتيّكافّلياّأثرّبنحكّمفّاألنحاءّعمىّأحداثّىذهّ

ّالغزكةّ.
وّكصمتّلممسمميفّكؿّاألخبارّحكؿّاالتفاؽّبيفّكبارّىذاّالبمدّكّذلؾّعفّحيثّإنٌّ

ّعميوّأىؿّىذهّالبمدّ،ّكّأقامكاّالخططّ،ّ طريؽّالجكاسيسّ،ّمٌماّسمحّليـّبالتجييزّلماّعـز
ّكّأبقكاّالعيكفّتتابعّماّيجرمّ.

ّاشتعمتّالحربّكّكافّالتكفيؽّلممسمميفّ،ّحيثّأكثقكاّالكثيرّمفّاألسرلّ،ّكّمنيـ
ّعمكداّكّتكتاّ.
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ّأربابّّّّّّّ ّمف ّبقي ّما ّاستشار ّشيرياضّ، ّالممؾ ّإلى ّاليزيمة ّأخبار ّكصمت فمٌما
ّمفّ ّكقريبا ّآمنا ّباالنتقاؿّإلىّمكافّآخرّيككفّمحصنا ّعميو ّفأشاركا ّيفعؿّ، ّفيما دكلتوّ،

ّمصادرّالسبلحّ،ّكّىكّ)ّمرجّرغبافّ(ّ.ّ
ّلكفّالعربّلحقكاّبيـّكّنزلكاّىذاّالمكافّ.

ّيككفّالحؿّ،ّكصمتّىذ ّما ّحائرا ّفاستدعىّابنتو ّاألخبارّأرسكسّبفّجارسّ، ه
ّبياّ،ّكّىيّأفّتتنكرّكّتدخؿّإلىّعسكرّالمسمميفّمعمنةّإسبلمياّ،ّ فأخبرتوّبحيمةّتقـك

ّبعدّأفّاشتكتّلوّأمرىاّّّّّّ ّأفّأسمميّ، ّالمسيحّقاؿّليا ّ،ّكّىيّأٌف ّرأتيا ّذلؾّبرؤيا مبررة
حيفّّ–ستيبّالعربّقمعةّأبيياّكّتطمبّمنياّتركياّكّزكجياّكّأمرّقكمياّ،ّكّأعممتوّبأنياّ

ّفيّقمعتياّ.ّ–تفؾّأسرهّ
فإذاّسأؿّالعربّعفّسببّتمميكيـّلقمعةّأبيياّكّىيّ)ّأمنعّالحصكفّ(ّكّ)ّأحصفّ
القبلعّ(ّ،ّتطمبّمنيـّإرساؿّبعضّفرسانيـّ)ّمائةّفارسّ(.ّفإذاّىـّفيّقمعةّأبيياّترمييـّ

ّمبّفيّمقابميـّأسراىـّكّخاصةّزكجياّ.فيّالمطاميرّرىائفّ،ّكّتط
نٌفذتّماريةّحيمتياّ،ّبعدّأفّنياىاّكالدىاّ،ّكّذلؾّلمعرفتوّبذكاءّالمسمميفّكّأٌفّ

ّىذاّاألمرّيمكفّأفّيتفطنكاّإليوّبسيكلةّ.
لكفّلٌماّأكممتّماّكانتّخططتّلوّ،ّبذكرّرؤياىاّلؤلميرّعياضّبفّغنـّ،ّكّأٌنياّ

ّيرّمفّقكلياّ.تريدّزكجياّعمكداّ،ّتبسـّاألم
كّكاجيياّبحقيقتياّكّبمعرفتوّبالحيمةّالتيّأتتّبياّإلييـّ،ّحيثّأخبرىاّبأٌفّزكجياّ
الذمّأتتّلتفؾّقيدهّماّىكّإاٌلّابنياّ،ّكّقدّعرؼّكؿّىذهّالحقيقةّمفّرؤياّكافّقدّرآىاّفيّ

ّكحٌدثوّبأمرىاّكموّ.ّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–تمؾّالميمةّ،ّإذّإٌنوّرألّالرسكؿّ
ّ ّتمؾّالعبلمةّك ّجيشّالمسمميفّمفّخبلؿ ّأمير ّكبلـ ّمفّصحة ّتأكدتّمارية قد

ّعمىّخٌدهّكّأذنوّ.
ّ–126ّّ–125ّّ–124ّّ–123ّلتستكمؿّأحداثّىذهّالغزكةّ)ّفيّالصفحاتّ:ّ

ّمارية127ّّّّّّّّّّّّّّّّ ّمفّخبلؿّإسبلـ ّتنفرجّبعضّعقدىا ّك )ّ ّالثانيّمفّفتكحّالشاـ ّمفّالجزء ،
ّمشاركتي ّك ،ّ ّابنيا ّالطرؼّك ّتعرؼّبخبايا ّمساعدة ّكشخصيات ّجيادىـ ّفي ّالمسمميف ـ

ّالثانيّ.
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كّبالتاليّفإٌفّاسترجاعّالمسارّالحياتيّلبعضّالشخصياتّقدّيجعؿّالمتمقيّيتكىـّ
ّبخركجوّعفّمضمكفّالحكايةّاألكلىّحيثّبدأّالراكمّذكرهّليذهّالغزكةّ.
ّمفّاألحداثّالماضيةّتت راكبّكّتتداخؿّإلىّبؿّإٌنوّفيّبعضّاألحيافّنجدّكثيرا

درجةّاالحساسّبعدـّالتناسؽّبينياّ،ّكّلكفّسرعافّماّتظيرّأحداثّأخرلّتميياّ،ّكّتسمحّ
ّبتعميؿّكركدّمثؿّىذهّاألخبارّكّبيذهّالطريقةّ.

ّمنطؽّّّ ّإلى ّجديد ّمف ّدفعيا ّتـٌ ّقد ّأحداث ّمع ّنسير ّأنفسنا ّنجد ّفشيئا ّشيئا ك
ّّالخطيةّ،ّبعدّأفّكانتّقدّكسرتوّاإلسترجاعاتّ.

فقدّاستطاعّالراكمّأفّيدخؿّىذهّاإلسترجاعاتّبطريقةّجعمتياّتمتحـّبسياؽّالحكيّ
ّكّترتبطّبنسؽّالزمفّالسردمّدكفّأفّتحدثّخمبلّعمىّمستكلّ ّعفّحدكده رغـّخركجيا

ّزمفّالحكايةّككؿّ.
كّإٌفّاألمثمةّبيذاّالخصكصّكثيرةّجداّ،ّسكاءّتعمؽّاألمرّباسترجاعّتاريخّبعضّ

 أكّاسترجاعّتاريخّبعضّاألماكفّ.ّّّ–الشكؿّأكثرّحضكراّّكّىذاّ–الشخصياتّ
ّىكّمفّقبيؿّاالسترجاعّالمزجيّ كّىكّمظيرAnalepse mixteّّكّاألمرّىنا

آخرّمفّمظاىرّالتداخؿّفيّالسردّألٌنوّغالباّماّيظيرّكصؿّ)ّأكّخمطّ(ّحكايةّبحكايةّ
ّ.ّ(1)أخرلّ

ّإفراغّح ّك ّالحكاياتّتشتغؿّمفّخبلؿّتضاميا ّىذه ّإٌف ّفيّسياؽّالسردّك مكلتيا
ّالعاـّ،ّلتغذيوّبمزيدّمفّفاعميةّالحكيّبصكرةّكثيفةّكّمعمقةّ.ّ

ّحاضراّ ّالذمّيككف ّبالراكم ّلؤلحداثّيتعمؽ ّالترتيبّالخطيّزمنيا ّأٌف ّىنا ّنجد ك
فيّّ)*(الحدثّ،ّفإٌنوّأيضاّلوّارتباطّبالمكافّكّكحدتوّ،ّألنوّالعنصرّاألشدّارتباطاّبالزمفّ

                                                 
ّالتداخؿّالسردمّفيّالمتفّالحكائيّّ(1) دراسةّإجرائيةّمقارنةّبيفّألؼّليمةّكّليمةّكّركايةّفيّّ-ينظرّ:ّنزييةّزاغزّ:

كّالبحثّفيّنظرياتّالقراءةّكّمناىجياّ،ّقسـّاألدبّّ،ّمنشكراتّّمخبرّكحدةّالتككيف1ّالبحثّعفّالزمفّالضائعّ،ّط
  ,      G. Genette : Figures III،ّك166ّّ،ّص2010ّّالعربيّ،ّكميةّاآلدابّكّالمغاتّ،ّجامعةّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ

p 131 ّ.ّ
ّفيّكممةّكاحدةّعمىّسبيؿّالّ)*( نحتّ،ّترجمةّرغـّاالرتباطّبيفّالزمافّكّالمكافّ،ّإلىّدرجةّجعمتّالبعضّيجمعيما

ّكّإفّكانتّالّتزاؿّمصطمحاSpatiotemporalّّلكممةّ ،ّ ّفيّالزمافّكّالمكافّمعا ّيكجد ّأمّما ،ّكّىيّالزمكانيةّ،
ّمقصكراّعمىّالمتخصصيفّ.

،ّالشركةّالمصريةّالعالمية1ّّدراسةّكّمعجـّانجميزمّعربيّ،ّطّ–ينظرّ:ّمحمدّعنانيّ:ّالمصطمحاتّاألدبيةّالحديثةّ
ّ.196ّّ،ّص1996ّّلمنشرّ،ّمصرّ،ّ
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دثّأفّيككفّتنكعّلممكافّمعّكحدةّالزمفّ،ّفحتىّيستطيعّالراكمّأفّيكضحّالسردّ،ّفإٌنوّيح
ّبالمكنتاجّ ّمعركؼ ّىك ّكما ّأك .ّ ّالمكنتاج ّبطريقة ّاإلسترجاع ّإلى ّيمجأ ّسرده ّخطكط كؿ

ّ.ّ(1)السينمائيّ"ّكّمعناهّتشكيؿّالعمؿّالفنيّمفّعدةّمصادرّمتميزةّ"ّ
ّفإنوّتردّفيّالمغازمّالكثيرّمفّ ّالمفيـك األحداثّالتيّتظيرّكّكأٌنياّكّكفؽّىذا

ّتمكّاآلخرّ،ّّّّّ ّأحداثّبطريقةّمرتبةّفيظيرّالكاحدّمنيا ّعدة ّحكايةّ( ّتتكالىّ) ّإذ ،ّ مقسمة
ّكّلكفّفيّحقيقتياّكقعتّفيّآفّكاحدّ.

كّىناّيبرزّدكرّالراكمّمفّخبلؿّعمميةّالمكنتاجّ،ّفإلىّجانبّعمموّفيّإظيارّكؿّ
ّبمزجّ خطيفّسردييفّأكّأكثرّضمفّالخطّّاألصميّالذمّجكانبّاألحداثّالمسركدةّ،ّيقـك

ّتسيرّّعميوّكؿّالقصةّ)ّالغزكةّ(ّ.
كّفيّكثيرّمفّاألحيافّنجدّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّيسيؿّعمىّنفسوّّىذاّالدكرّإذّ

ّأػكّفتكحّإفريقيةّكّىيّ:ّّّّّّ ّفيّكؿّمرةّسكاءّتعمؽّاألمرّبفتكحّالشاـ ّيكررىا يستعمؿّعبارة
أعداءّاهللّكّأماّماّكافّمفّأمرّالمسمميفّ(ّ،ّأكّالعكسّأمّالتسبيؽّّ)ّىذاّماّكافّمفّأمر

بذكرّمصيرّالمسمميفّفمصيرّاألعداءّ،ّرٌبماّألٌفّكؿّاألحداثّتتعمؽّبالصراعّبيفّىاتيفّ
القكتيفّالمتناقضتيفّكّبالتاليّيرصدّالراكمّكؿّماّيتعمؽّبيماّعمىّسبيؿّالترتيبّ،ّكّمفّ

ّفيّالمغازمّ.ّثـّتبرزّميزةّالتكاصؿّالسردم
كّىذاّالّيعنيّبأمّحاؿّأٌفّتقنيةّالمكنتاجّتقتصرّعمىّتضميفّالنصكصّمثؿّىذهّ

رغـّّ-العبارةّ،ّإذّنجدّعدةّآلياتّمنياّقطعّالمسارّالحدثيّعفّطريؽّكضعّعدةّعناكيفّ
ماّسبؽّقكلوّعفّىذهّالعناكيفّ،ّإذّيظيرّأٌفّبعضياّغيرّمكضكعّبصفةّدقيقةّمعّماّيميوّ

ّلعدةّأحداثّكقعتّفيّآفّكاحدّ.ّ–ىّاألقؿّالبدايةّمفّمضمكفّعم
فمماّجمعّأبكّبكرّالصديؽّجيشّالمسمميفّحٌتىّيبدأّمسارهّالجيادمّ،ّحيثّتمتقطّ

ّّّّّ،ّ ّبعضا ّبعضيا ّمكاكبّيتمك ّكتائبّك ّفيّشكؿ ّالعربية ّالقبائؿ ّمف ّالقادميف ّمع حكاراتو
ّكّىذاّضمفّعنكافّ:ّإقباؿّالجندّ.
ّيظيرّعنكافّكصيةّأب يّبكرّفيّالكقتّنفسوّالذمّكافّيحددّفيوّأمراءّالجيكشّثـٌ

كّقادتيـّ،ّكّحٌددّمسارّكؿّجزءّمنوّ،ّكماّيكضحّسماعّالطرؼّالثانيّ،ّالممؾّىرقؿّبماّ
ّعٌكؿّعميوّالمسممكفّكّذلؾّمفّطرؼّعربّاليمفّالمتنصرةّ.

                                                 
 .57ّّالمرجعّالسابؽّ،ّصّّ(1)
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ّكّيذكرّالراكمّحينئذّجمعوّلبطارقتوّكّاستشارتوّليـّ،ّمكضحاّردىـّالذمّاجتمع
حكؿّمكاجيةّالعربّ،ّأمّفيّالكقتّنفسوّالذمّصكرّفيوّىذهّاالستعداداتّينقمناّمباشرةّ

ّإلىّكصكؿّالمسمميفّإلىّتبكؾّ،ّثـّرحمتيـّباتجاهّالشاـّ...
ّكّفيّكؿّمرةّتمتقطّحكاراتّكؿّطرؼّ.

كّفيّكؿّمرةّأيضاّيظيرّعنكافّ،ّإذّتردّبعدّىذاّكصيةّأبيّبكرّالصديؽّلعمركّ
ىكّيعقدّلخالدّبفّالكليدّرايةّليتجوّإلىّالعراؽّ،ّيتكقؼّالراكمّليذكرّرؤياّّبفّالعاصّ،ّكّإذ

ّرآىاّأبكّبكرّالصديؽّكّتفسيرّعثمافّبفّعفافّلياّ.
ليرجعّإلىّحيثّكافّالخميفةّيكصيّجيكشوّكّينبوّإلىّسماعّخبرّاستعدادّجيشّ

ؼّالثانيّكّماّالمسمميفّمفّطرؼّبعضّالمتنصرةّلمخركجّّإلىّفمسطيفّ،ّليأخذناّإلىّالطّر
كافّمفّأمرّىرقؿّ،ّحيثّيعتبرّىذاّالحدثّاألخيرّاسترجاعاّألٌفّناقؿّاألخبارّأعمـّىرقؿّ

ّبماّكافّمفّأمرّالمسمميفّقبؿّخمسةّكّعشريفّيكماّ.
ّإٌنوّبيفّتضاعيؼّىذاّالكبلـّحديثّعٌماّكافّمفّأمرّأبيّبكرّالصديؽّباعتبارهّ ـٌ ث

ّصاحبّّر ّأيضا ّك ،ّ ّاليـك ّالمسمميف ّاهللّخميفة ّّ–سكؿ ّسمـ ّك ّكافّّ–صمىّاهللّعميو إذ
ّاسترجاعّليذاّالزمفّ.ّ

كّمفّجديدّيظيرّعنكافّجديدّ:ّعمركّبفّالعاصّفيّفمسطيفّ،ّحيثّالّيقتصرّ
األمرّعمىّسردّماّيحصؿّفيّ)ّاآلفّ(ّ،ّكّلكفّيعرجّالراكمّعمىّذكرّماّكافّمفّأمرّ

ّ ّالرسكؿ ّغزكات ّأياـ ّّ-المسمميف ّسمـ ّك ّعميو ّاهلل ّبعضّّ-صمى ّالتقاط ّإلى ّرجكع ثـٌ
ّيقتضيوّالحكارّ،ّكّىكذاّ الحكاراتّفيّبيتّالخبلفةّ،ّكّاستدعاءّالكثيرّمفّالماضيّبما
إلىّعنكافّ:ّخالدّبفّالكليدّفيّالشاـّ،ّفذكرّمعارؾّالشاـّ،ّفتصكيرّخكلةّبنتّاألزكرّفيّ

ّخالدّ...ّالمعركةّحيفّعرفتّبأسرّأخيياّضرارّإلىّبطكلةّالنساءّ،ّفكتابّأبيّبكرّإلى
كّفيّكؿّمرةّيتكقؼّالمسارّالخطيّلؤلحداثّليسترجعّماّكافّمفّأحداثّأكّأجزاءّ

ّأحداثّأخرلّكانتّتحدثّفيّالكقتّنفسوّ.
كّيتـّتركيبّىذهّالمشاىدّالمتقطعةّ)ّالجزئيةّ(ّالتيّتتناكبّفيّالظيكرّداخؿّىذهّ

ّالنصكصّ،ّبطريقةّأقربّإلىّالحيمةّالسينمائيةّ)ّالمكنتاجّ(ّ.
خاصةّّ–العمـّأٌنوّحٌتىّكّإفّكانتّالعناكيفّمركزةّعمىّحدثّماّفيذاّالّيعنيّمعّ

أٌفّالراكمّلفّيخرجّعفّإطارىاّ،ّبؿّإٌنوّضمفّتضاعيؼّالحدثّالذمّّ–فيّىذهّالنصكصّ
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ّلماّ يظيرّبسيطاّمفّعنكانوّتردّالكثيرّمفّاألحداثّّخاصةّالماضيةّمنياّ،ّكّىذاّكفقا
ّراؼّالمتكممةّ،ّمٌماّيكثؼّأكثرّىذهّالنصكصّ.ّيمكفّأفّتصؿّإليوّحكاراتّاألط

ّافتتاحيةّ ّعمى ّترتكز ّالمغازم ّكؿ ّأٌف ّفنجد ،ّ ّالبداية ّحيث ّإلى ّرجعنا ّإذا ّإٌنو ـٌ ث
استرجاعيةّ،ّمفّخبلؿّ)ّقاؿّفبلفّعفّفبلفّ(ّ،ّأكّ)ّبمغنيّ(ّكماّإفّالستعماؿّصيغةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

رةّ،ّلكسيمةّىامةّلتكضيحّاإلطارّالعاـّليذهّ)ّكماّذكرناّ(ّمفّطرؼّالراكمّ،ّبصكرةّمتكات
ّالنصكصّالمبنيّعمىّالماضيّ.

ّكّغيرىاّمفّالصيغّالتيّتكحيّباستحضارّأحداثوّ.ّ
حيثّالّتظيرّىكةّبيفّاالسترجاعّكّاالستباؽّ،ّبؿّتتناغمافّحتىّالّنكادّنحسّ

اإللغاءّالتدريجيّبالمفارقاتّالزمنيةّ،ّأكّاإلغراؽّالزمنيّ،ّكّيمكفّأفّيؤدمّىذاّاألمرّإلىّ
ّبيفّزمفّّالسردّكّزمفّالحكايةّ.

ّفيّالمغازمّىيّتمؾّاإلحاالتّ ّىامة ّىناؾّظاىرة ّإٌف ّكانتّزمنيتياّّ–كما ميما
عمىّالفتكحاتّالسابقةّ،ّففيّفتكحّإفريقيةّتردّفيّكؿّمرةّإحاالتّعمىّّ–بطيئةّأكّسريعةّ

ّاالنتصاراتّ.ّفتكحّالشاـّ،ّمفّاستذكارّماضيّأكّتاريخّالمسمميفّالمميءّب
ّجرلّّّّ ّما ّك ،ّ ّ)ص( ّبغزكاتّالرسكؿ ّاسترجاعاتّتتعمؽ ّالشاـ ّفتكح ّفي ّترد كما

ّفيياّ.
كّيمكفّأفّتككفّىذهّاإلسترجاعاتّمفّالطرؼّالكافرّ،ّعمىّسبيؿّالتذكيرّبقكةّ
ّكّبالتاليّ ،ّ ّكّالمنيعة ّالكثيرة ّتمؾّالببلد ّكّفتحكا ،ّ ّالفرسّكّالرـك المسمميفّالذيفّىزمكا

ّحذيرّمفّاالستيانةّبيـّ.يككفّالت
 :  Anticipations )*(االستباقات  -2

كّنعنيّبياّتداعيّاألحداثّالمستقبميةّاكّالبلحقةّالتيّلـّيحفّكركدىاّبعدّ،ّأمّ
ّأفّيشيرّالمؤلؼّإلىّحدثّمستقبميّلـّيقعّبعدّ،ّأكّيمكفّتكقعّحدكثوّ.

أحداثّداخؿّكّإٌفّاستقراءّنصكصّالمغازمّيجعمناّنقعّعمىّاستباقاتّعبارةّّعفّ
ّاإلطارّالسردمّ،ّعمىّشكؿّأحبلـّكّتنبؤاتّتتجاكزّالكاقعّ.

                                                 
)*(ّّّّّّّ،ّ )ّ ّسيحدثّالحقا ّما ّترصد ّباعتبارىا ّالمكاحؽّ) ّمصطمحاتّأخرلّمثؿّ: ّالمصطمحّ، كّيستعمؿّإلىّجانبّىذا

 كّأيضاّاالستشراؼّ.
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كّرٌبماّيتعمؽّاألمرّبحافزّسردمّمترتبّعمىّحكافزّأخرلّسابقةّعميوّ،ّكّيؤدمّ
ّإلىّحكافزّتاليةّ.

ّحيثّإٌفّ ،ّ )ّ ّالتسجيمي (ّ ّالتاريخي ّالمسار ّانزاحتّعف ّقد ّالمغازم ّىذه ّألف ك
فّيككفّمفّخبلؿّأحداثياّالمسركدةّ،ّفإٌنناّنجدّأٌفّالراكمّالمتمقيّأصبحّالّيعرؼّماّيمكفّأ

ّتؤكؿّ ّأف ّيمكف ّكيؼ ّك ،ّ ّاالحساسّبغمكضّالمستقبؿ ّيعطينا ّاألحداث ّىذه ّكؿ ضمف
ّاألحداثّ.

يعكسّنيةّالشخصياتّّ–خاصةّاألحبلـّمنياّّ–ذلؾّأٌفّالكثيرّمفّىذهّاالستباقاتّ
لشخصياتّمٌماّىكّآتّمفّأحداثّفيّالفعؿّّأكّعدموّ،ّكماّإٌنياّقدّتعكسّخكؼّبعضّا

ّيساعدّالراكمّعمىّفؾّّالكثيرّمفّعقدّ تتكقعّسمبيتوّ،ّأكّحٌتىّتتكقعّأحداثّإيجابيةّبما
ّسردهّ،ّبأفّيصبحّالتعامؿّمعّالرؤلّالتيّتسمحّبتسييرّاألحداثّالتاليةّبكؿّبساطةّ.ّّ
ّأث ّك ّمفّالحكاراتّالتيّكانتّبيفّالمسمميفّقبؿّالحركبّ، ّكثيرا ّإٌف ّ،ّّّّكما ناءىا

ّلدلّ ّميمة ّمنعطفات ّتصبح ،ّ ّتنتظرىـ ّالتي ّالجنة ّك ّالجياد ّفضؿ ّعف ّبعدىا ّحتى أك
ّدفاعيّفيّ ّمكقؼّىجكميّك ّىك ّك ّالطرؼّالثانيّ، ّتجاه ّمكقفيا الشخصياتّالتيّتتخذ

ّالكقتّنفسوّ،ّكّنجدّمنياّ:ّ
هللّ"ّسارتّأسماءّبيفّإلىّأعمىّالصفكؼّكّنادتّبأعمىّصكتياّمعاشرّالمسمميفّافّاّ-

مطمعّعميكـّكّركحّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّمشتاقةّإليكـّفثبتكاّأنفسكـّ]...[ّفأنتـّ
ّ.ّ(1)الغالبكفّ]...[ّكّابشركاّبالحكرّكّالكلدافّّفيّغرفاتّالجناتّ"ّ

ّفتحتّّ- ّقد ّالنار ّك ّلكـ ّزخرفت ّقد ّالجنة ّالناسّاف ّمعاشر :ّ ّجبؿ ّبف ّمعاذ ّفصاح "
ّق ّعميكـ ّالمبلئكة ّك ّبالجنةّألعدائكـ ّفأبشركا ّلمقائكـ ّتزينت ّقد ّالعيف ّالحكر ّك ّأقبمت د

ّ.ّ(2)السرمديةّ"ّ
ّفيّّّّّّّّّّّّّّّ ّستقع ّألحداث ّاستشراؼ ّتحقيؽ ّعمى ّالنصكص ّىذه ّفي ّيعمؿ ّالحمـ ك

المستقبؿّ،ّكّإٌفّلوّحضكرّعجائبيّكبيرّ،ّكّربماّليذاّالسببّنجدهّمفّالمككناتّاليامةّ
ّةّالسرديةّ،ّبصفةّعامةّكّبالخصكصّالمغازمّ.التيّتشكؿّنسيجّالنصكصّاإلبداعي

                                                 
 .72ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .58ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
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ّتتميزّ ّىي ّك ،ّ ّفعبل ّيتحقؽ ّك ،ّ ّأحبلميا ّفي ّكانتّرأتو ّما فالشخصياتّتسرد
ّبطابعياّالخياليّالذمّيمتزجّبالمحتمؿّ،ّّإلىّجانبّاإلغراؽّفيّالبلكاقعّ.

ّفإٌفّ ّالتنبؤاتّ، ّك ّاألحبلـ ّىذه ّمفّخبلؿ ّالمستقبؿ ّإيراد ّنتحدثّعف ّأننا ّرغـ ك
رّيتعمؽّىناّأيضاّبمحظاتّكقؼّالسردّ،ّككسيمةّإقناعّباحتماؿّىذهّالعكالـّالتيّتقدمياّاألم

ّمثؿّىذهّالمشاىدّالتيّتكصؼّفيياّىذهّالتنبؤاتّ.
ّالحالـّ ّرآهّّّّّّ)*(كّيظيرّأٌف ّإذّيصدؽّما فيّكثيرّمفّاألحيافّىكّمؤكؿّحمموّ،
ّمستبشراّبوّ.ّ–يبّأكّالبعيدّميماّكافّىذاّالمستقبؿّالقّرّ–كّينتظرّحدكثوّفيّالمستقبؿّ

عمىّأٌنوّتردّأيضاّأحبلـّأخرلّيككفّفيياّالمؤكؿّغيرّالمؤكؿّلوّ،ّكماّىكّالحاؿّ
ّلمفتكحّ ّالذمّاتجو ّعمىّجيشّالمسمميف ّخكفو ّنتيجة ّالصديؽّالذمّكاف ّبكر ّأبك فيّحمـ
فّبقيادةّعمركّبفّالعاصّ،ّحيثّأٌكلوّعثمافّبفّعفافّبأفّبشرهّبانتصارّالمسمميفّكّلك

ّبعدّمشقةّ.
ّ،ّ ّالمستقبؿ ّفي ّاستشراؼّأحداثّستقع ّىي ّك ّبيا ّيقكـ ّنفسيا ّالكظيفة ّأٌف عمى

ّمعّزمنيفّآخريفّّّّّّّّّّّّ ّيتعاضد ّحيثّ" ،ّ ّيككفّبدلوّزمفّالرؤيا فيكسرّبذلؾّالزمفّالخطيّك
ّبوّمتمقيّىذاّالنصّ"ّ ّ.ّ(1)ىماّ:ّزمفّالقصّ)ّقصّالرؤياّ(ّ،ّكّزمفّالتأكيؿّالذمّيقـك

ىذهّاألحبلـّأكّالرؤلّتدفعّبأحداثّالمغازمّدفعاّإلىّاألماـّ،ّكّبالتاليّقدّّثـّإفٌّ
يككفّاستثمارىاّمفّطرؼّالساردّلبيافّمستقبؿّالشخصيةّ،ّكّبالتاليّسدّثغرةّفيّالحكيّ

ّستردّالحقاّ.ّ
كّرغـّحديثناّعفّإمكانيةّكجكدّكّلكّتمميحاتّمستقبميةّفيّالمغازمّ،ّفاألمرّيبقىّ

ّالحدكد ّالذمّتسيرّضمنوّأحداثياّّّّّّعندّىذه ّالعاـ ّالنصكصّىكّإطارىا ،ّألفّطبيعةّىذه
كّىكّالماضيّ،ّكماّإٌفّركايتياّتمتّفيّالزمفّالماضيّ،ّكّاألمرّىناّبديييّ،ّحٌتىّكّإفّ

ّكافّىذاّالماضيّيحمؿّالتنبؤاتّكّاألحبلـّ،ّكّالكيانةّ،ّكّغيرىاّ.

                                                 
ماّتتحددّالشخصيةّالحالمةّفيّالمغازمّ،ّفتسردّحممياّلطرؼّثافّييموّأمرّىذاّالحمـّ،ّفإماّأٌنياّتؤكؿّىذاّالحمـّكثيراّّ)*(

بصفةّشخصيةّّأكّيؤكؿّمفّالطرؼّالمستقبؿّ،ّكّلكفّفيّأحيافّأخرلّأيضاّالّيكضحّالراكمّكينكنةّالشخصيةّالحالمةّ
مرّمتعمقاّفقطّبمؤشراتّمثؿّ)ّعجكزّ،ّرجؿّ،ّشابّ...(ّ،ّفبلّكّالّيكضحّصفاتياّأكّعمىّاألقؿّبعضياّ،ّفيبقىّاأل

 نعمـّإفّكافّاألمرّمتعمقاّبرؤياّكراماتيةّكّبالتاليّتتحقؽّكرامةّالبطؿّبعدّأفّيفيؽّالحالـّمفّنكموّ.ّّ
 .72ّّاألنساؽّالثقافيةّكّإشكالياتّالتأكيؿّ،ّصّّ–ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّّ(1)
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لـّيظيرّبصكرةّّ–عمىّاالستباؽّبكصفوّتقنيةّسرديةّمعتمدةّّ–"ّكّإٌفّالمستقبؿّ
فاعمةّإاٌلّفيّأكقاتّمتأخرةّربماّتتكازلّمعّظيكرّتياراتّتجريبيةّتعتمدّعمىّفعالياتّالكعيّ

ّ.ّ(1)كّتيارهّفيّالسردّ"ّ
ّفيّ ّىنا ّمتمثمة ،ّ ّاألعماؿّعمىّالمفارقاتّالزمنية ّمثؿّىذه ّاحتكاء ّبالتاليّفإٌف ك

نسبةّلنصكصّالمغازمّ،ّفإٌفّاالستباؽّبكصفوّاالستباؽّ،ّيجعؿّلياّكظيفةّماّ،ّكّلكفّبال
متعمقاّبماّسيككفّعميوّالزمافّ،ّالّنعتبرهّمفارقةّزمانيةّ،ّأكّتقنيةّيمكفّأفّيمجأّإليياّالراكمّ

لتشكيؽّالمتمقيّ،ّأكّتحديدّأفؽّانتظارهّ،ّبؿّىكّإلىّجانبّكؿّذلؾّيمثؿّرؤيةّخاصةّ،ّّّّ
ّ.ّ(2)ّكّكعياّمتميزاّلمراكمّالشعبيّبتجربةّالزماف

ّكّليذهّالرؤيةّالزمانيةّقاعدةّتتمثؿّفيّ:ّ
ّ"ّلكيّيجرمّشيءّماّفيّالزمافّ،ّالبدّأفّيككفّسببّسابؽ"ّ،ّّ-1
ّ.ّ(3)"ّأكّماّيجرمّاآلفّفيّالزمافّىكّتحقؽّلسببّكقعّّفيماّمضىّ"ّّ-2

ّكّتظيرّفيّالمغازمّبعضّالصيغّاالستباقيةّمفّقبيؿّ:ّ
 .ّ(4)شاءّاهللّتعالىّ"ّّ"ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّافّ-

ّلممتمقيّبتفصيؿّ ّالراكمّليحكييا ّإلييا ّآتّمفّأحداثّسيصؿ ّىك التيّتعمفّعما
أعمؽّ،ّثـّيتكقؼّىذاّاالستباؽّمباشرةّالستكماؿّماّكافّبدأّمنوّالراكمّ،ّكّيظيرّأٌفّىذاّ

ّاالستباؽّبمثابةّإعبلفّعماّسيأتيّمفّحكيّقدّيتـّفكراّأكّيؤجؿّ.
ـّكّبعضّالصيغّالمغكيةّالتيّنستشؼّمنياّاالستباقاتّالكاردةّكّإلىّجانبّاألحبل

فيّالمغازمّ،ّنجدّأيضاّبعضّالشخصياتّالتيّتحمؿّبعضّالخصكصياتّالتيّتعطيياّ
ّالقدرةّعمىّمعرفةّماّسيككفّفيّالزمفّاآلتيّ.

ّالقديمةّّّّّّ ّالكتب ّعمى ّاطمعكا ّك ّمعمركف ّكأكثرىـ ّالقسيسيف ّك ّالكياف ّك كالحكماء
ّكّالكتبّالسماكيةّ،ّكّمنيـّمفّيستعمؿّالسحرّ.ّكّالمبلحـ

                                                 
،2008ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّاالنتشارّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،1ّّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّطىيثـّالحاجّّ(1)

 .127ّصّ
(2)

 .186ّّ–185ّينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّ:ّ  
 .186ّّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .40ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(4)
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ّبأفّالّ ّكّيتـّكصفيا ّالشخصياتّالتيّيتكررّظيكرىا كّتزخرّالمغازمّبمثؿّىذه
نظيرّلياّفيّذلؾّالزمافّ،ّثـّإٌفّلكؿّممؾّمجمكعةّكبيرةّمفّالكيافّكّالحكماءّ،ّحيثّ

ّيقٌربّأعرفيـّإليوّ.
أغمبّاألحيافّلمناظرةّالمسمميفّ،ّكّإٌفّالمجكءّإلىّمثؿّىذهّالشخصياتّيككفّفيّ

صمىّاهللّّ–حيثّيظيرّأٌنيـّعمىّمعرفةّبماّكافّكّماّسيككفّ،ّفيـّعارفكفّبنبكةّمحمدّ
ّكّبكؿّماّيتعمؽّبحياتوّ.ّ–عميوّكّسمـّ

ّ،ّ ّمجاىديف ّديارىـ ّعمى ّزحؼّجيشّالمسمميف ّزمف ّإاٌل ّأمرىا ّيشيعكف ّال لكنيـ
حةّماّكافّكّماّسيككفّمفّأمرّاإلسبلـّ،ّالذمّفنجدىـّإٌماّيكتمكفّإسبلميـّ،ّليقينيـّبص

ّسينتشرّفيّكؿّاألصقاعّ.
كّإٌماّنجدىـّيعممكفّعمىّمقاكمةّتحقؽّمثؿّىذاّاألمرّرغـّمعرفتيـّالسابقةّبيقينيةّ

ّحدكثياّ.ّ
ّيعرفكفّ ّبكؿّما ّإلخبارىـ ،ّ ّىامة ّالجفّمفّطرؼّالكيافّكسيمة ّإلستخداـ ّإٌف ـٌ ث

زمفّالجارمّ)ّاآلفّ(ّ،ّأكّالزمافّاآلتيّ،ّكّىذاّلتمٌيزىـّسكاءّعفّالزمفّالذمّمضىّ،ّأكّال
ّبسرعةّالحركةّكّاستراؽّالسمعّ.

ّمفّ ّآخر ّنكع ّالزمف ّفي ّيجرم ّما ّمعرفة ّأم ّالميزة ّىذه ّفي ّيشترؾ كأيضا
ّمفّخبلؿّ ّبالزماف، ّالصالحيفّالذيفّيتمكنكفّمفّالمعرفة ّتتمثؿّفيّاألكلياء الشخصيات،

ّإلىّتمٌيزهّبالزىدّكالعبادةّالدائميف.ّالعنايةّاإلالىية،ّالتيّترجع
ّشخصياتّ ّبعدة ّالراكم ّيفاجؤنا ّإفريقية"، ّ"فتكح ّخاصة ّالمغازم ّمف ّالكثير كفي

ّيمتقيياّعبدّاهللّبفّجعفرّألكؿّمرة،ّكلكنياّتناديوّباسمو،ّكتخبرهّبأنياّتنتظرهّمنذّمدةّ.
كقاؿّليّقربّّ"ّقاؿّ]...[ّفكجدتّشيخاّعندّالبابّاألخيرّفمماّرءانيّ]ىكذا[ّتبسـ

األمرّكجاءّالنصرّقمتّلوّماّالذمّتقكؿّقاؿّياّعبدّاهللّأناّأعرفكـّأكثرّمماّتعرفكفّأنفسكـّ
ّمجمسّكمباصّ ّيمي ّالذم ّالباب ّفدخمت ّتعالى ّاهلل ّشاء ّإف ّمرادؾ ّتناؿ ّادخؿ ّقاؿ ]...[

اسميّفكجدتّامرأةّكاقفةّبالبابّفقالتّليّأىبلّكسيبلّبؾّياّعبدّاهللّفقمتّلياّكمفّأعممؾّب
ّقكميّ ّلي ّكقاؿ ّمنامي ّفي ّالساعة ّكاآلخريف ّاألكليف ّسيد ّاهلل ّرسكؿ ّمحمد ّاعممني قالت
تجدمّابفّعميّعبدّاهللّبفّجعفرّأمامؾّ]...[ّفادخؿّتناؿّمرادؾّألفّالرجؿّقضىّنحبوّ
قاؿّفدخمتّفكجدتوّمذبكحاّيخكضّفيّدمائوّفقمتّلياّكمفّفعؿّبوّىذهّالفعمةّقالتّأناّقمتّ
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التّأناّابنةّصمبوّكقدّقتمتوّألنيّكنتّرأيتّفيّكتبناّأفّالبمدّيفتحّعمىّيدّلياّكّمفّأنتّق
ّفأحببتّأفّأستأثرّ ّفيّليمةّكذا ّفيّجمعةّكذا ّفيّشيرّكذا ّفيّعاـّكذا ّتقتؿّأباىا امرأة

مثؿّىذهّالحكايات،ّحيثّتككفّلتستكمؿّّ.ّ(1)بذلؾّألككفّمفّأصحابّمحمدّبفّعبدّاهللّ"ّ
يؿّفتحّالحصكفّالمنيعةّببعضّالخططّكالحيؿّ)ّمنياّالتنكرّىذهّالشخصياتّسبباّفيّتسي

ّكحفرّحفرةّأسفؿّالسكرّكغيرىاّ(ّ.
كّإٌفّمثؿّىذاّاألمرّيتكررّحتىّمفّخبلؿّاستعماؿّالفكرةّنفسيا،ّبؿّكّالعباراتّ
ّالشخصياتّالتيّ ّمف ّعدد ّذكر ّمفّخبلؿ ّيطكؿ ّما ّمنيا ّك ،ّ ّفيّبعضّاألحياف نفسيا

ّتتعرؼّعمىّعبدّاهللّبفّجعف ّالصفحاتّ) ّفنجدّمثبلّأنوّعمىّمدلّتقريبا ّّ-86-85رّ،
(ّ،ّيتكالىّذكرّالشخصياتّالتيّيمتقيياّعبدّاهللّبفّجعفرّحتىّتصبحّستّشخصيات87ّّ

بيفّرجؿّ،ّكّامرأةّكّزكجياّ،ّلتكشؼّعفّمعرفتياّبوّمسبقاّ،ّكّتثبتّفعبلّىذهّالسكابؽّ
محكايةّنفساّآخرّ،ّبماّسيأتيّمفّأعطتّلّ-عمىّتكرارىاّّ–فيّالكاقعّ،ّحيثّنبلحظّأنياّ

ّبعدىاّمفّأفعاؿّكّأحداثّجديدةّ.
ّحتىّ ّشخصّبعينو ّحضكر ّمكانيا ّفي ّتترصد ّالشخصيات ّىذه ّمثؿ ّأف فيبدك

ّتساعدهّعمىّتجاكزّمحنتوّكافتراؽّالمكافّمتمثبلّفيّالحصفّالمنيعّلمعدكّ.
ّإٌنوّقبؿّكؿّىذاّ،ّنجدّأٌفّطبيعةّالمغازمّالتيّتتبعّمسارّالفتّك ـٌ حّاإلسبلميةّ،ّمفّث

خبلؿّارتحاؿّالمسمميفّمفّمكافّإلىّآخر،ّكترصدّحركبيـ،ّتجعؿّذكرّماّسيقبؿّعميوّىذاّ
الجيشّفيّالمستقبؿّ)ّميماّكافّمداهّقصيراّأكّبعيداّبعضّالشيءّ(ّ،ّأمراّعادياّ،ّخاصةّ

ّاألياـّّّّّّ ّمف ّاآلتي ّفي ّتطبيقيا ّتستدعي ّبقرارات ّك ،ّ ّحربية ّبخطط ّيتعمؽ ّاألمر ّأف ّّّّّّّك
ّكّغيرىاّ:ّ
ّّ.ّ(2)ّ"ّغيرىاّاألكلىّأفّنسيرّإلىّالمعمقةّكنفتحياّكبعدّذلؾّنرجعّإلىّالزابّكّ"ّ-
سيدرككـّاماّغدّأكّبعدّغدّفقاؿّالزبيرّّفقالكاّافّجيشاّعظيماّقادماّعميكـّكّ"ّ–

ّّّالعشاءّبفّالعكاـّكعبدّاهللّبفّجعفرّلعقبةّأيياّاألميرّنمكثّىناّإلىّأفّنصميّالمغربّك
ّ.ّّ(3)ّ"ّنجمعّبينيماّثـّنرحؿّحتىّنصبحّعمييـّك

                                                 
 .38ّّ،39ّ،ّصّ:1ّّقيةّ،ّجالكاقدمّ:ّفتكحّإفريّ(1)
 .121ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ(3)
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ّ.ّ(1)"ّقاؿّحمكاّعناّفاذاّفتحتـّالمعمقةّدخمناّتحتّذمامكـّ"ّّ-
قاؿّعمركّألىؿّمصر:ّ]...[ّقدّكضعتّعنكـّجزيةّىذهّالسنةّ،ّكّفيّالسنةّاآلتيةّّ"ّ-

ّ.ّ(2)ّ"نأخذّمنكـّالجزيةّ
يؿّالصدفةّ،ّألنوّراجعّلطبيعةّكّإٌفّاألمرّىناّيصبحّمجردّأخذّلؤلمثمةّعمىّسب

ىذهّالنصكصّأصبلّكماّسبقتّاإلشارةّإليوّ،ّثـّإٌنوّيأخذّشكؿّممخصاتّحكؿّماّسيحدثّ
ّّمستقببلّ،ّبأفّتتضحّفيماّبعدّالتفاصيؿّضمفّسياؽّحكائيّيتعمؽّبماّريسـّلوّمسبقاّ.

ّريع :سالت / اإلبطاء -3
مّأحداثاّ،ّأكّيتجاكزّبعضياّنجدّفيّكؿّالسركدّفقراتّإٌماّيمخصّمفّخبللياّالراّك

ّتماماّلعدـّ)ّأكّقمةّ(ّأىميتياّ.
أكّيمكفّأفّيككفّإبطاءّلبعضياّ،ّباعتبارىاّأحداثاّيجبّالتركيزّعميياّكّكصفياّ

ّبكؿّدقائقياّألىميتياّفيّالسيركرةّالحدثيةّكتأثيرىاّفييا.
ّ ّحيف ّفي ّحدة ّالحكاية ّلحظات ّأكثر ّتزامف ّالقكية ّالعمؿ ّأزمنة "ّ ّألف ّىذا إٌفّك

ّبعيدةّّّّّّّّّّّّ ّمسافة ّمف ّمشاىدة ّكانت ّلك ّكما ّالعريضة ّخطكطيا ّتمخصّفي ّالضعيفة األزمنة
ّ.ّ(3)جداّ"ّ

 اإلبطاء :  -3/1
ّفيّ ّكبير ّدكر ّليما ّكاف ّالذيف ّالمشيد ّك ّالكقفة ّمف ّكؿ ّفي ّممثبل ّاإلبطاء نجد

ّالمغازمّ،ّخصكصاّعمىّمستكلّتعطيؿّّحركةّالسردّ،ّكّإبطاءّكتيرتوّ.
 :  Pauseفة الوق -أ

كّتحصؿّخاصةّجٌراءّاالنتقاؿّمفّسردّاألحداثّإلىّالكصؼّ،ّحيثّتعمؿّعمىّ
أكّعمىّاألقؿّتسيـّفيّإبطاءّسرعةّالسردّّ–تجميدّزمفّالحكايةّكّقطعّالسيركرةّالزمنيةّ

ّالتيّتنمكّبمكجبياّاالحداثّكّتتطكرّعبرّمسارىاّالخطيّ.ّ–جزئياّ
ّ

                                                 
 .155المصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
 .69،ّص2ّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـ،ّجّ(2)
 .120ّّجيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ(3)
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حكمّالكصؼّ،ّكذلؾّ"ّألنوّأسيؿّعميناّأفّكّإذّإٌفّمفّطبيعةّالنصّالسردمّأفّي
ّ.ّ(1)نصؼّدكفّأفّنحكيّمفّأفّنحكيّدكفّأفّنصؼّ"ّ

ّكافّشخصيةّ،ّمكافّ،ّفيستدعيّ حيثّيتدخؿّالراكمّلتقديـّالمكصكؼّميما
ّ ّىذه عمىّمثؿ ٌّالتركيّز ّإف ّك ّتفصيبلتيا ّمنح ّالمكصكفة ّاألجزاء ّىذه ّبعض

أىمية

ّكّالشرحّ،ّكّالتجزمء
التفصيبلت

ّّّّّّّّّّ ٌّّّ ّإف ّحيث ،ّ ّاإلبطاء ّعممية ّفي ّعامبل ّيصبح ّما ّىي ،
ّسردّ ّبطيئة ّبطريقة ّمتابعة ّكانت ّلك ّكما ّميكركسككب ّخبلؿ ّمف ّمبأرة تككف

ّ ّالقصة "

بتفصيؿّكبير"ّ
األحداثّ

(2).ّّ
ّبؿّّّّّّّّّّّّّّّّ ّاألسانيد ّمف ّالطكيمة ّالسمسمة ّك ،ّ ّالعناكيف ّخبلؿ ّتفتيتّاألحداثّمف ّإٌف ـٌ ث

اّفيّغالبّاألحيافّ،ّإلىّجانبّاإلتيافّبماضيّالشخصياتّكّاألماكفّكّاألحداثّكّتكرارى
ّبكؿّدقائقياّإلىّالحاضرّ)ّاآلفّ(ّىكّمفّقبيؿّإبطاءّحركةّالسردّ.

ّّّّّّّّّّّّّّ يكقفو ،ّّ ّالسرد ّمجرل ّخبللو ّمف ّيعكؽ ،ّ ّالراكم ّطرؼ ّمف ّكاضح ّتدخؿ ّإٌنو ك
كؿّماّيتعمؽّبيذهّالجزئياتّ)ّماضيّّكّيبطئّمفّكتيرتوّ،ّبحيثّإٌنوّيركزّعمىّإيضاح

ّالشخصيةّ،ّحكايةّالمكاف(ّ.
غيرّإٌفّالكصؼّ"ّباعتبارهّاستراحةّكّتكقفاّزمنياّقدّيفقدّىذهّالصفةّعندماّيمتجئّ
األبطاؿّأنفسيـّإلىّالتأمؿّفيّالمحيطّالذمّيتكاجدكفّفيوّّففيّىذهّالحالةّيصعبّالقكؿّ

ألفّالتكقؼّىناّليسّمفّفعؿّالراكمّكحدهّ،ّكّلكٌنوّّبأٌفّالكصؼّيكقؼّسيركرةّالحدثّ،
ّ.ّ(3)مفّفعؿّطبيعةّالقصةّّنفسياّكّحاالتّأبطالياّ"ّ

ّيتعمؽّ ّبالتاليّال ّك ّكصؼّالحكادثّ، ّالكصؼّإلىّإمكانية ّيخرج ّأف ّيمكف كما
الكصؼّفقطّبماّىكّخارجّعفّأمّحدثّأكّعفّأمّبعدّزمنيّكماّىكّشائعّ،ّكّلكفّقدّ

ّحدثّ.يتعمؽّأيضاّبماّي
ّتفصيبلتياّّ ّبكؿ ّتكصؼّالشخصيات ّإذ ،ّ ّالحاالت ّىذه ّكؿ ّنجد ّالمغازم ّفي ك

ّحٌتىّتجعؿّّالمتمقيّيراىاّ.

                                                 
 .76ّّالمرجعّالسابؽّ،ّصّّ(1)
بيةّ،ّترجمةّ:ّمصطفىّبيكميّعبدّالسبلـّ،ّدّطّ،ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّ،ّجكناثافّككلرّ:ّمدخؿّإلىّالنظريةّاألدّ(2)

 .124ّ،ّص2003ّّمصرّ،ّ
 .77ّّّ–76ّمفّمنظكرّالنقدّاألدبيّ،ّصّ:ّّ-حميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّّ(3)
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كّتكصؼّاألماكفّمعّأٌنوّالّنجدّفيّالمغازمّذلؾّالنمطّالتقميدمّالذمّيقكـّعادةّ
ّأرادّالراكمّأفّيعطيّلممكافّ ّالمكافّ،ّكّلكفّإذا عمىّفقراتّافتتاحيةّيكصؼّمفّخبلليا

بإطنابّّ-عاداّأخرلّتخدـّاألحداثّالتيّيركيياّ،ّفإٌنوّغالباّماّيسردّحكايةّتشكؿّالمكافّأب
ّالذمّيرتبطّبالشخصيةّالتيّيككفّلياّدكرّفٌعاؿّفيّأحداثّالغزكةّ.ّ–كاضحّ

ّعفّ ّيعمف ّفاتحا ّجيشّالمسمميف ّإلييا ّيتكجو ّالتي ّاألماكف ّأسماء ّلحضكر ّإٌف ك
ّالثباتّ.ّّانطبلؽّالسردّمفّنقطةّالصفرّأمّمفّ

ّغٍيرّأٌنوّمفّالميـّاإلشارةّإلىّكصؼّبعضّاألماكفّكّالشخصيةّداخموّ.
كماّيردّغالباّكصؼّبعضّاألماكفّحيثّالّيككفّلوّارتباطّمضمكنيّباألحداثّ،ّ
ّيرلّ ّأف ّيحاكؿ ّالتي ّبالسرعة ّيتعمؽ ّإٌنو ّإذ ّطرؼّالراكم ّمف ّكتقنية ّلو ّاستثمار ّأظنو ك

ّاألحداثّعفّطريقياّحتىّيركيياّ.
ّبكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ ،ّ ّريشتو ّبألكاف ّاألماكف ّىذه ّيرسـ ّكأٌنو ّك ّالراكم ّنجد ّالحالة ّىذه ّفي ك

ّبذلؾّعفّ ّيبعدىا ّالخياليّك ّفيّالطابع ّيغرقيا ّحٌتىّإٌنو ،ّ ّمفّتفاصيؿّصغيرة ّتحممو ما
ّالكاقعيّ.ّ

،ّإذّّ)*(كّإلىّجانبّىذيفّالنمطيفّمفّالكصؼّنجدّفيّالمغازمّكصفاّلمحكادثّ
ّتحت ّالمسمميفّّّّّّّإٌنيا ّبيف ّكانت ّالتي ّالمعارؾ ّأخبار ّالراكم ّخبلليا ّمف ّيسرد ّنصكصا كم

ّكّالكفارّزمفّالفتكحّاإلسبلميةّ.

                                                 
الكاسعّأيضاّبيفّالسردّفيّعمىّالفرؽّالكاسعّبيفّالمسرحّكّاألعماؿّالسرديةّ)ّالركايةّ،ّالقصةّ...ّ(ّ،ّكّعمىّالفرؽّّ)*(

ّأداةّّّ ّعمى ّالرتكازه ّالسردمّعمكما ّالمسرح ّأك ّالبلتينية، ّأمريكا ّفي ّالتمثيميّكما ّالشفيي ّيعرؼّبالسرد ّما ّأك (ّ المسرح
السردّ(ّ،ّكّالسردّفيّمثؿّىذهّاألعماؿّ،ّإاٌلّأٌفّخصكصيةّكصؼّاألحداثّالتيّقدّتتضمنياّالمغازمّتجعمناّنقتربّمفّ

(ّ،ّالذمّالّيعنيّتنظيـّحكايات1994ّّّ–1939ّلسردمّالذمّأرادهّالمسرحيّالجزائرمّعبدّالقادرّعمكلةّ)ّفكرةّالمسرحّا
ّعمىّفعاليةّّالقكؿّكّالقكؿّالفاعؿّفيّالكقتّ جاىزةّكّإلقائياّّعمىّالجميكرّ،ّكّلكفّتجربتوّىذهّأعقدّبكثيرّ؛ّفييّتقـك

،ّباالعتمادّعمىّعناصرّأكّأدكاتّمفّتراثناّالشعبيّ،ّكّإٌفّكجكدّّنفسوّ،ّأمّبأفّيتـّاالنتقاؿّمفّالمسمكعّإلىّالمنظكر
ّىناؾّتشكيبلّالنفعاالتّّّّّ ّيعنيّأٌف ّك ،ّ ّلمحكاية ّىناؾّتشخيصا ّيعنيّأٌف ّالمسرحيّك ّالممثؿّبالفضاء ّيعنيّانفراد السرد

ّكّحركاتّالشخصياتّالتيّييحكىّعنياّ.
ّتشكيؿّالنصّالمسرحيّفيّثبلثي ّأسماءّغجاتيّ: ّالماجستيرّ،ّينظرّ: ّلنيؿّشيادة ّمقدمة ّمذكرة ّالقادرّعمكلةّ، ّعبد ة

ّ.91ّّ–90ّ،ّصّ:2007ّّّ–2006ّجامعةّالحاجّلخضرّ،ّباتنةّ،ّالجزائرّ،ّ
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ّحٌتىّيتكقؼّالراكمّبنيايةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ،ّ )ّ ّاألكؿّلفتكحّالشاـ ّمفّالجزء (ّ ّالبداية ّمنذ فإنو
ّالمتّ–)ّالجزءّالثانيّلفتكحّإفريقيةّ(ّ ّلمتحميؿّحيثّإنناّاعتبرنا ّ-فّكاحداّعمىّاألقؿّىنا

نجدّأٌفّاألحداثّتتحرؾّباستمرارّ،ّرغـّتمؾّاالنعطافاتّالكثيرةّ،ّكّإذّنجدّأفّالكحداتّ
ّمعّ ّمتكاقتة ّأك ّمكازية ّنحسّبأٌنيا ّإٌننا ّبؿ ،ّ ّفيّالمتف ّاألحداثّمتسمسمة ّك ّمرتبة الزمنية

اؿّ)ّككصؼّالمعارؾّترتيبّالخطابّأمّخطيةّالسردّكّىذاّراجعّلكصؼّاألحداثّكّاألفع
ّكّماّيمكفّأفّيككفّمفّضربّالسيكؼّكّالقتؿّكّالجرحّكّالحركاتّكّالحكاراتّ(ّ.

ّكّيمكفّأفّيككفّلمراكمّدكرهّالكاضحّفيّكؿّىذاّ.
ّالمتفّّّ ّأطالت ّك ّالمغازم ّفي ّالسرد ّأبطأت ّالتي ّأيضا ّاإلنعطافات ّمف ّإٌف ك

شارّعمىّمستكلّالحيزّالنصيّلممغازمّ،ّالحكائيّ،ّتمؾّالتقنياتّكاسعةّاالستعماؿّكّاالنت
كتمؾّالحكاياتّالتيّتردّضمفّنسيجّالحكايةّاألصميةّ)ّالبؤرةّ(ّ،ّكّربماّمفّأىداؼّإيرادىاّ
ّمفّ ّىناؾ ّبؿ ،ّ )ّ ّشفكية ّبركاية ّيتعمؽ ّاألمر ّكاف ّإذا ّخاصة (ّ ّاألحداث ّاكتماؿ تأخير

ّالحكايا ّبعض ّتكضع ّلكف ّك ّالمكاف ّبفتح ّانتيى ّك ّاكتمؿ ّما ّسبيؿّاألحداث ّعمى ت
ّاالسترساؿّفيّالحديثّ.

ّالعاصّفتحياّّّّّّّّّّّّ ّبف ّعمرك ّأكمؿ ّفقد ،ّ ّمصر ّمدينة ّفتح ّذكر ّفي ّالحاؿ ّىك كما
كّكضعّكؿّالترتيباتّالتيّيستكمؿّبياّالفتحّ،ّكّالتيّعادةّماّيشيرّإليياّالراكمّفيّنيايةّ

ىّبيتّماؿّالمسمميفّكؿّغزكةّ،ّمفّبناءّالمسجدّ،ّإلىّقسمةّالغنائـّ،ّإلىّبعثّخمسياّإل
معّرسالةّيخبرّفيياّالخميفةّعمرّبفّالخطابّبمسارّاألحداثّ،ّكّلكفّىذهّالمرةّفتحّمجاؿّ
الحديثّبأسطكرةّتتعمؽّبتكقؼّكفاءّالنيؿّألىموّ،ّمٌماّاستدعىّسردىاّبالتفصيؿّمفّطرؼّ

رّبفّالراكمّ،ّثـّاستكممياّبفعؿّآخرّقاـّبوّعمركّبفّالعاصّكّىكّرميّرسالةّردّبياّعم
ّالخطابّفيّالنيؿّ،ّبعدّأفّخاطبوّ،ّفكافّأفّتحكلتّإلىّأسطكرةّأخرلّبمسحةّإسبلميةّ.

ّأٌفّ ّمع ّك ،ّ ّاالسكندرية ّفتحّمدينة ّذكر ّفيّنياية ّالتيّترد ّتمؾّالحكاية ّأيضا ك
الراكمّ)ّكّىكّقيسّبفّسعدّالذمّانتدبوّخالدّبفّالكليدّليككفّبمعيةّشيعاّبفّشامسّكّكافّ

ّفيّالقبطّ ّ ّالقصةّمفّمقدما ّقدّذكرّأٌنوّسمعّحديثّىذه ،ّ ّالماؿّمفّالناسّ( ّليجمعا ،
ّحيثّ ،ّ ّمفّصنؼّالحكاياتّالشعبية ّلكننيّأراىا ،ّ ّبجانبو ّأبكّىريرة ّك رسكؿّاهللّ)ص(

ّاآلخرّّّّّّّّّّّّ ّك ّأقرع ّاآلخر ّأبرصّك ّأحدىـ ّكاف ،ّ ّإسرائيؿ ّبني ّمف ّثبلثة ّعف ّتحكي نجدىا
ّسأؿّكؿّ ّممكا ّفبعثّاهللّليـ ّفقاؿّاألبرصّأعمىّ، ،ّ ّمنيـّعفّالشيءّاألحبّإليو كاحد
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ّالنظرّّّّّّّّّّ ّالثالث ّقاؿ ّك ،ّ ّالغنـ ّك ّالحسف ّالشعر ّاألقرع ّقاؿ ّك ،ّ ّاإلبؿ ّك ّالحسف الجمد
ّكّالبقرّ.ّ

ّناقةّّّ ّأعطاه ّك ،ّ ّجمد ّأحسف ّجمده ّاألبرصّفعاد ّعمى ّيده ّالممؾ ّمسح ّعندئذ ك
ّهّاإلبؿّ.عشراءّ،ّسرعافّماّبارؾّاهللّّفيياّكّامتؤلتّبدياّر

ّنعجةّعشراءّسرعافّماّ كّمسحّبيدهّعمىّاألقرعّفصارّلوّشعرّحسفّكّأعطاه
ّتكالدتّكّضاعفتّبوّديارهّ.

ّعشراءّ ّبقرة ّأعطاه ّك ّعينيف ّأحسف ّفصارتا ّعينيو ّعمى ّمسح ّك ّاألعمى ّأتى ثـ
ّفتكالدتّأيضاّكضاقتّبياّديارهّ.

ّأتاىـّليمتحنيـّ،ّسائبلّإياىـّكؿّعمىّحدلّأفّييعطكهّشي ـٌ ئاّمٌماّرزقيـّاهللّ)ّناقةّث
مفّإبؿّاألبرصّ،ّكّشاةّمفّعندّاألقرعّ،ّكّبقرةّمفّعندّاألعمىّ(ّ،ّفنفىّاألكؿّكّالثانيّ
ماّكاناّعميوّمفّفقرّكّعاىةّ،ّأٌماّالثالثّ)ّاألعمىّ(ّفقدّأعطىّالممؾّحريةّانتقاءّماّيريدّ

ميوّاألبرصّكّاألقرعّّ،ّمٌماّأعطاهّاهللّ،ّبؿّطمبّمنوّأفّيقسموّبينيماّ،ّكّردّماّكافّع
ّمفّفقرّكّمرضّ.

ّجانبّ ّإلى ّمسجد ّبناء ّبذكر ّالمدينة ّىذه ّفتح ّعف ّحديثو ّالراكم ّاستكمؿ ّقد ك
ّبفتحّ ّيعممو ّالكليد ّبف ّخالد ّطرؼ ّالعاصّمف ّبف ّعمرك ّإلى ّرسالة ّكتابة ّك الكنائسّ،

ّبوّإلىّّخالدّ" ّالماؿّكّمضكا ّيقكؿّالراكمّ"ّكّجمعكا ،ّّ(1)ّاالسكندريةّ،ّكّقبؿّكؿّىذا
ّمفّّّّّّّّّّّّ ّالماؿ ّلجمع ّسعد ّك ّذىابّشيعا ّعف ّكبلـ ّمف ّعنده ّانتيى ّما ّاستكماؿ ّسبيؿ عمى

ّالفعؿّبقصةّالثبلثةّمفّبنيّإسرائيؿّ،ّكّبالتاليّيمككفّحذؼّ الناسّ،ّقبؿّأفّيقطعّىذا
ىذهّالحكايةّمٌماّالّيمسّبالسيركرةّالحدثيةّالمتعمقةّبالحدثّاألساسيّ،ّبؿّإٌفّكجكدىاّالّ

ّالحكاياتّم ّىذه ّمثؿ ّلكجكد ّفيككف ،ّ ّشفكية ّبركاية ّمتعمقا ّاألمر ّكاف ّإذا ّإاٌل ّلو، ّ–عنى
ّ ّنيايتيا ّمف ّالمدف ّفتح ّذكر ّأم ّاألكلى ّاقتربتّالحكاية ّإذا ّبشعكرّّ–خاصة ّيتعمؽ دكر

الراكمّبحاجةّالمتمقيفّإلىّسماعّالمزيدّ،ّأكّيحاكؿّكسرّتدفؽّأخبارّالغزكاتّبمثؿّىذهّ
ّلبلعتبارّكّضربّالمثؿّ.ّالحكاياتّالتيّتقدـ

ّكّغيرىاّالكثيرّمفّالنماذجّالتيّمفّشأنياّأفّتبطئّكّتطيؿّالسردّفيّالمغازمّ.

                                                 
 .86ّّّ–85ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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كماّإٌفّلكركدّاألشعارّكّالخطبّكّالرسائؿّكّالكصاياّ،ّبؿّكّحتىّتمؾّالحكاراتّ
كّالمناظراتّالتيّتككفّبيفّالطرفيفّ)ّالمسمـّ/ّالكافرّ(ّ،ّفيّغالبّاألحيافّبصكرةّكاممةّ

ّكّمكثفةّكّمفصمةّ،ّيمكفّأفّيستفادّمنوّفيّعمميةّإبطاءّأكّتكقؼّكتيرةّالسردّ.
ّالتيّّّّ ّالخصكصية ّىذه ّيعطييا ّمٌما ّبنصكصو ّالراكم ّيمصقيا ّإضافات ّىي ك

ّتميزىاّ،ّكّتميزّاآلدابّالشعبيةّّبصفةّعامةّ.
كّمفّالميـّاإللماحّإلىّظاىرةّىامةّتتجمىّفيّالمغازمّ،ّكّىيّتمؾّالمساحاتّ

ّا ّاليامة ّالنصكصّّ-لنصية ّمف ّبأسّبو ّمكانيّال ّلحٌيز ّحيثّأخذىا ّالكبلـّّ–مف مف
ّالمسجكعّالتيّنجدىاّبيفّتضاعيؼّالنصكصّ،ّبحيثّنشعرّبتكقؼّالزمفّ.

ّمفّحيثّ ّالنصّ، ّفيّبناء ّمنيا ّالّفائدة ّأٌنو ّنجد ّبعيفّالنقد ّبالنظرّإلييا ّإٌنو ك
ّكفّأفّتتمقىّىذاّالكبلـّ.التأثيرّفيّسيركرةّالحدثّ،ّأكّالشخصياتّالتيّيم

حيثّيتـّالزجّبعباراتّأقربّإلىّالزجؿّ،ّأكّىيّقريبةّمفّالنفثاتّالشاعريةّ،ّالتيّ
ّيقتربّأسمكبياّمفّالخاطرةّ،ّبماّتتميزّبوّمفّالذاتيةّالغنائيةّ.ّ

كّإٌنياّتظيرّقدرةّالراكمّاليامةّعمىّحفظّمثؿّىذاّالكبلـّكّطكؿّنفسوّ،ّإذّنجدّ
تكالدّكّتخرجّبكؿّسبلسةّمفّخزائفّالذاكرةّمعبأةّ،ّبؿّكّتتدفؽّبحيكيةّالّىذهّالعباراتّت

ّمثيؿّلياّ،ّفيّبعضّاألحيافّعمىّمستكلّصفحتيفّأكّأكثرّ.
ّالراكمّّّ ّألٌف ،ّ ّشفكية ّبركاية ّمتعمقا ّكافّاألمر ّإذا ّمقبكال، ّالتدخؿ ّيككفّىذا ّقد ك

ّال ّالكبلـ ّىذا ّبمثؿ ّالمتمقي ّالستمالة ّكسيمة ّكجكدىا ّفي ّمفّيرل ّنكعا ّأيضا ّك ،ّ مسجكع
ّاالستراحةّ،ّأكّحتىّالتأمؿّكّأخذّالحكمةّ.

ّفيّ ّالمعركفة ّالجكقة ّتدخبلت ّمف ّجدا ّقريبة ّالتدخبلت ّىذه ّأٌف ّيبدك ّىنا ّمف ك
المسرحّالقديـّكّحٌتىّيكمناّىذاّ،ّعمىّاختبلؼّكضعياّالذمّيككفّحسبّجمالياتّكؿّنكعّ

ّمسرحيّ،ّككؿّعصرّ.
ّ ّعامة ّبصفة ّإٌنيا ّيبقى ّتكترّلكف ّمف ّحيثّتخفيفيا ّمف ّخاصا ّدراميا تمعبّدكرا

ّخطابّالشخصياتّ ّطبيعة ّيختمؼّعف ّالشعرمّ، ّالبعد ّذا ّخطابيا ّطبيعة ّألف الحدثّ،
ّالكاقعيّ.

ّ ّالمغازم ّفي ّّ–ك ّالشاـ ّفتكح ّفي ّذركةّّ–خاصة ّفي ّك ّفيّبعضّاألحياف نجد
ّاألحداثّكّالحكاراتّتردّمثؿّىذهّالفقراتّأكّالعباراتّمفّمثؿّ:ّ
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كّبذلكاّصكارميـّفيّالعداّكّأكردكىـّشرابّالردلّ،ّكّقصدكاّنحكّأعدائيـّكّطمبكاّّ"ّ-
بجيادىـّمنازؿّالجنةّ،ّكّطمقكاّالدنياّثبلثاّكّكانكاّيمشكفّفيّظمماتّثبلثّ،ّفانقدحتّنارّ

فمماّأضاءتّليـّّ–فأصبحّىشيماّتذركهّالرياحّّ–شكقيـّبزنادّصدقيـّفأحرؽّزرعّالكفرّ
ّلي ّكالحت ّاألفكار ّاألنكار ّلكائح ّباإللييةّّّّّّـ ّيكصؼ ّك ّبالكحدانية ّإليو ّيشار ّمف ّيجدكا لـ

كّينعتّباألزليةّإالّالكاحدّالقيارّ،ّفركضكاّفيّميدافّاالعتذارّ،ّكّنادكاّبمسافّاإلقرارّ:ّ
ّكيؼّ ّقالكا ،ّ ّفيّأسرارّاالعتبار ،ّ ّخكاطرّاإلفتكار ّسرحكا ّفمما ،ّ ّالقيار ّباهللّالكاحد آمنا

ّالعرضّعميوّ،ّعبدناّسكاهّ؟ّ،ّكّماّثـّلناّمعب كدّإالّإياهّ،ّفكاخجمتناّإذاّكقفناّبيفّيديوّيـك
ّ.ّ(ّ)*(1)فبأمّعمؿّنمقاهّ،ّكّبأمّبضاعةّنقصدّرضاهّ"ّ

كّيستمرّىذاّالكبلـّليستكمؿّبعدهّالراكمّالحدثّبعدّأفّقطعوّكّبالتاليّأبطأهّ،ّ
ّ ّالتعميؽ ّىذا ّفي ّاسترسالو ّّ–نتيجة ّمباشرة ّغير ّبطريقة ّأتى ّيحّ–الذم ّما ّ،ّّّّّّّّعمى صؿ

ّكّالتأكهّعمىّمصيرّاإلنسافّ،ّكّماّسيؤكؿّإليوّفيّاآلخرةّ،ّكّزيؼّىذهّالدنياّ.
ّبحيثّتتكاردّمثؿّىذهّالمقاطعّكّتتخمؿّالجمؿّالحكاريةّكّالمسارّالسردمّ.

ّبعضّ ّتكارد ّبسبب ّأك ،ّ ّالمقاطع ّىذه ّمثؿ ّبسبب ّالنصّمجزءا ّبذلؾ ّيصبح ك
ّلتجزمءّالنصّجٌراءّالحكاياتّكّالمشاىدّالكصفيةّالتيّسبؽّ ّما الحديثّعنياّ،ّكّمعمـك

ّىذهّاالنعطافاتّمفّدكرّفيّإبطاءّالحدث.ّكّيردّمعناّمثاؿّآخرّفيّفتكحّإفريقيةّ:ّ
ّالدرجاتّّ- ّأعمى ّك ّبالمكاره ّمحفكفة ّلكنيا ّك ّعرضّالسمكاتّجنة ّفي ّهلل ّك "

*ّكّكسدّالنفاؽّّالشيادةّ*ّفارضكاّعالـّالغيبّكّالشيادةّ*ّكّىذاّالجيادّقدّقاـّعمىّساقو
ّركحّالمصطفىّ فيّأسكاقوّ*ّكّأنتـّأصحابّالنبيّالكريـّ*ّكّالرسكؿّالعظيـّ*ّبشركا
ّبصفاءّنياتكـّ*ّكّاياكـّأفّتكلكاّاألدبارّ*ّفتستكجبكاّعذابّالنارّ بثباتكـّ*ّكّقكمكاّالعـز
رّكّغضبّالجبارّ*ّفكالذمّقدرّاألقدارّ*ّكّأدارّالفمؾّالدكارّ*ّكّكؿّشيءّعندهّبمقدا

*ّلقدّتزينتّلكـّالحكرّالعيفّ*ّبأيدييـّأباريؽّكّكأسّمفّمعيفّ*ّفمفّطمبّدارّالبقاّ*ّ

                                                 
ّ.134ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج(1ّ)

مّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ،ّحيثّنجدىاّتحتؿّأحياناّحيزاّمكانياّكّتظيرّمثؿّىذهّالمقاطعّفيّعدةّأماكفّفيّالمغاّزّ)*(
مفّالجزءّالثانيّمف149ّّّ–148ّّ–147ّ،ّأكّفيّالصفحاتّ:137ّّّ–136ّمتتالياّ،ّمثؿّماّنجدهّفيّالصفحاتّ:ّ

 فتكحّالشاـّ.ّ
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ّالحكرّ*ّّّّ ّالصدكرّ*ّتنالكا ّبغيتكـّ*ّكّاطعنكا ّتنالكا ّحممتكـ ّيمقىّ*ّفحققكا ىافّعميوّما
ّ.ّ(1)كّشرعكاّاألسنةّتنالكاّالجنةّ*ّكّاغتنمكاّالصبرّيكتبّلكـّاألجرّ*ّ"ّ

،ّكّمباشرةّتكتمؿّاألحداثّبحكار46ّّعندّمنتصؼّالصفحةّّليكتمؿّىذاّالمقطع
ّبيفّأسماءّبنتّياسرّكّعبدّاهللّبفّجعفرّ،ّكّمنوّيتدخؿّالراكمّليستكمؿّمسارهّالسردمّ.

ّالكثيرةّ ّاالنعطافات ّأٌف ّإاٌل ،ّ ّاألماـ ّإلى ّتيدفع ّاألحداث ّبأٌف ّالشعكر ّرغـ ّإٌنو ك
كّلمراكمّكسائموّالكثيرةّفيّكؿّىذاّفمـّّأسيمتّفيّإبطائياّ،ّأكّقطعياّفيّبعضّاألحيافّ،

يقتصرّاألمرّعمىّالتقنياتّالمعركفةّكالكقفةّكّالكصؼّ،ّكّلكفّكافّلتجزمءّالنصّالكاحدّ
ّإلىّكحداتّبسببّكجكدّماّذكرّمفّقبؿّعفّالحكاياتّكّالشعر.

ّىذهّ ّنسيج ّفي ّزجا ّبيا ّزٌج ّقد ّالراكم ّنجد ّالتي ّبعضّالمقاطع ّأيضا ّىناؾ فإٌف
منياّالحديثّمثبلّعفّالصبلةّكّفضمياّ)ّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّالشاـّ،ّّالنصكصّ،

(ّ،ّإذّلـّيبؽّاألمرّعندّحدكدّاإلجابةّعفّسؤاؿّطيرحّمفّشخصية126ّّّ–125ّصّ:ّ
ّبياّالمسممكفّ،ّلتككفّاإلجابةّ كافرةّ)ّميتاّبفّعبدّالمسيحّ(ّ،ّعفّعددّالفرائضّالتيّيقـك

تفصيؿّ،ّكّذكرّاآلياتّكّاألحاديثّالشريفةّالدالةّمعّكثيرّبأبعادّأخرلّ،ّبؿّبكثيرّمفّال
مفّالشرحّ،ّكّرٌبماّيتجمىّاإلبطاءّأكثرّمفّخبلؿّاالسترساؿّفيّأسئمةّتتعمؽّبأمكرّشكميةّ

بحتةّ،ّعفّمعنىّرفعّاأليدمّفيّالصبلةّلمتكبيرّ،ّكّالرفعّمفّالرككعّ،ّكّالسجدةّاألكلىّّّّ
ّكّغيرىاّ.

ّىناؾّبعضّالمناس ّإٌف ّمفّغيرّّّكما ّالتكقؼّعندىا ّالراكمّيطيؿ باتّالتيّتجعؿ
داعّ،ّكمنياّذكرّبعضّالكصاياّكّالنصائحّالكثيرةّكّالمطكلةّبصفةّكاضحةّ،ّكّحٌتىّإٌنياّ
ّكردّفيّ ّما ّعمىّسبيؿّالمثاؿّالّالحصرّ: فيّبعضّاألحيافّالّتناسبّالمقاـّ،ّكّمنيا

ّ.49ّّّّّالجزءّاألكؿّمفّفتكحّإفريقيةّ،ّصّ
ّال ّتستقطبّأحداثاّكّإٌف ّلؤلحداثّفيّالمغازمّ،ّجعميا ّكّالمعقدة ّالتركيبية طبيعة

ّتساعدّ ّبالتاليّتستدعيّشخصياتّأخرلّأيضا ّك أخرلّتدكرّفيّفمؾّالحدثّالمركزمّ،
عمىّاتساعّالحكايةّأكثرّ،ّفيمتدّمفّكؿّىذاّالزمفّفترةّأطكؿّ،ّإذّنجدّإلىّجانبّتكظيؼّ

ّال ّاإليقاع ّإلبطاء ّىامة ّتقنية ّعمىّالكقفة ّيتساكل ّالتي ،ّ ّالحكارية ّالمشاىد ّتمؾ ،ّ زمني
ّمستكاىاّزمفّالخطابّكّزمفّالقصةّ.
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 :  Scène )*(المشهد  -ب
ّأغمبّّّ ّفي ّحكارم ّفيك ،ّ ّعيانا ّنشاىده ّكنا ّلك ّكما ّالمشيد ّالراكم ّلنا يصكر
األحيافّ،ّكماّإٌنوّ"ّمكضعّتركيزّمتحررّتماماّمفّالعكائؽّالكصفيةّكّالخطابيةّ،ّكّأكثرّ

ّ.ّ(1)رراّمفّالتداخبلتّالمفارقةّزمنياّ"ّتح
ّبيفّتضاعيفياّ ّفإٌف ،ّ ّالنصكصّىيّالسرد ّليذه ّاألساسية ّالسمة ّأٌف ّذلؾّرغـ ك

ّبؿّّّّ ،ّ ّينفيّالتعارضّبينيما ّمٌما ّكاضحةّكّكثيفة ّتتداخؿّمعّالسردّبصكرة مشاىدّحكارية
داخبلتّالمتنكعةّكّيؤكدّأكثرّخصكصيةّالمغازمّحيثّرغـّالتفاصيؿّالتيّتحتكيياّ،ّكّالت

ّالسردّّّّّّّّ ّبيف ّتجمع ّلتقنيات ّتضمنيا ّأٌف ّإاٌل ،ّ ّالسردم ّنسيجيا ّتشكيؿ ّفي ّساىمت التي
كّالحكارّ،ّفتنظموّكّتربطّبيفّأجزائوّ،ّبؿّكّتتفادلّرتابتياّكّىذاّالمتبلؾّالمشيدّالصفةّ

ّالدرامية،ّتدفعّالمتمقيّأكّالقارئّيكاصؿّاستقبالياّدكفّممؿّ.ّ
كثيرةّكّمكجكدةّتقريباّبطريقةّالتناكبّبيفّالمشيدّكّالسردّعمىّمدلّّكّإٌفّاألمثمة
ّنصكصّالمغازمّ:ّ

فيذاّحكارّبيفّأصحابّرسكؿّاهللّ)ص(ّكّالعربّالمتنصرةّ،ّإذّأذفّليـّجبمةّبفّ
ّفإذاّىكّفيّمضربّمفّالديباجّ،ّكّقدّفرشّ األييـّ)ّأميرىـّ(ّبالدنكّإليوّفدخمكاّعميوّ"

السّكّحكلوّممككوّكّممكؾّجفنةّفحيكهّبتحيةّممكؾّالعربّفرفعّبالحريرّاألصفرّكّىكّج
جبمةّأقدراىـّكّأدنىّمزارىـّكّقاؿّياّبنيّالعـّأنتـّمفّالرحـّكّمفّالقرابةّكّانيّخرجتّ
اليكـّمفّجيةّىذاّالجيشّالذمّيرىقكـّفخرجّاليّرجؿّمنكـّفأفرطّعميّفيّالمقاؿّفماّالذمّ

رّبفّعبدّاهللّ،ّكّقاؿّ:ّياّابفّالعـّالّتؤاخذناّفيماّأتىّبكـّاليّ،ّفكافّأكؿّمفّكمموّجاب
ّإالّبالحؽّكّالنصيحةّكّافّالنصيحةّلؾّمناّكاجبةّألنؾّ تكمـّبوّصاحبناّفافّدينناّالّيقـك

                                                 
التقطيعّ)ّالتقسيـّ(ّالمستخدمةّفيّالمسرحّ،ّكّيختمؼّمفيكموّمفّالمشيدّ:ّمصطمحّمسرحيّيتعمؽّبنكعّمفّأنكاعّّ)*(

منظكرّإلىّآخرّ،ّ"ّفيكّيمكفّأفّيعتبرّكحدةّّزمنيةّصغرلّتتحددّبدخكؿّأكّخركجّإحدلّالشخصياتّ،ّأكّيعتبرّكحدةّ
ّتقطيعّمتكاممةّيتـّّفيياّحدثّكاحدّمكتمؿّفيّمكافّكاحدّ"ّ.

ّمارمّالياسّ ّاّ–ينظرّ: ّعربيّحنافّقصابّحسفّ: ّالمسرحيّ) ّطّ–انجميزمّّ–لمعجـ ،ّ ّلبناف1ّّفرنسيّ( ّمكتبة ،
ّ.144ّ،ّص1997ّّناشركفّ،ّلبنافّ،ّ
ّالمشيدّمكانيّكّزمانيّفيّآفّكاحدّ،ّكّىكّيرتبطScèneّّكّألفّأصؿّكممةّ مفّاليكنانيةّتعنيّالخشبةّ،ّفإٌفّمفيـك

ّبتقاليدّكّقكاعدّكؿّمسرحّّ
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ذكّقرابةّكّرحـّ،ّكّقدّأتيناّاليؾّندعكؾّالىّديفّاالسبلـّكّتككفّمفّأىؿّممتناّ،ّكّيككفّ
ريؼّكّنبيناّظريؼّفقاؿّ:ّكّماّأحبّذلؾّكّالّغيرهّّلؾّمالناّكّعميؾّماّعميناّفإفّدينناّش

أننيّضنيفّبدينيّكّأنتـّياّمعاشرّاألكسّكّالخزرجّرضيتيـّألنفسكـّأمراّكّنحفّرضيناّ
ّألنفسناّأمراّلكـّدينكـّكّلناّدينناّ.

فقاؿّلوّاألنصارمّ:ّإفّكنتّالّتحبّأفّتفارؽّدينؾّالذمّأنتّعميوّفاعتزؿّعفّ
ّتككف ّلمف ّلتنظر ّقبمناؾّّّّّّّّّّّّّّّّقتالنا ّديننا ّفي ّالدخكؿ ّأردت ّك ّلنا ّكانت ّفإف ّالغمبة ّك العاقبة

كّكنتّمناّكّأخاناّ،ّكّإفّأقمتّعمىّدينؾّقنعناّمنؾّبالجزيةّكّأقررناؾّعمىّبمدؾّكّعمىّ
ّمكاطفّكثيرةّآلبائؾّكّأجدادؾّ.

ّالّآمفّأفّي ّلمقـك تقككاّفقاؿّجبمةّأخشىّافّتركتّحربكـّكقتالكـّكّكانتّالدائرة
ّكّقدّرأسكنيّعمىّجميعّّّ ّالّترضىّمنيّإالّأفّأككفّمقاتبلّلكـ عمىّبمدمّ،ّألفّالرـك

ّ.ّّ(1)العربّكّأناّلكّدخمتّدينكـّكنتّدنيئاّكّالّأتبعّ"ّ
ّبمغتياّّ ّأفكارىا ّك ّرؤيتيا ّعف ّلتعبر ّلمشخصيات ّالمجاؿ ّفاتحا ّالحكار ّيستمر ك

ّحيث ،ّ ّمنيا ّتنبع ّك ،ّ ّإلييا ّتنتمي ّالتي ّإعبلفّّّّالمباشرة ّإلى ّالمتحاكراف ّالطرفاف يصؿ
ّالحربّ،ّبعدّأفّتصاعدتّحدةّالصراعّبينيماّ.

كّبالتاليّتتمظيرّأىميةّالحكارّبكصفوّحدثاّسردياّكشؼّعفّمكاقؼّالشخصياتّ
ّكّخباياىاّ،ّبؿّكّتحكلياّ.

كّبالتاليّيمكفّأفّنستشؼّإبطاءّسرعةّالنصّمفّخبلؿّتتبعّكشؼّمكاقؼّىذهّ
ّ،ّكّالتحكالتّالتيّيمكفّأفّتطرأّعميياّ.ّّّالشخصياتّتدريجيا

ّمفّخبلؿّ ّأيضا ّتتأطرّالجمؿّالحكارية ّإذ "ّ ّفتكحّإفريقية ّمثاؿّآخرّمفّ" كّىذا
الراكمّحيثّيصكرّالمكافّّالذمّنزؿّفيوّالمسممكفّلبلستراحةّ،ّ"ّكّكافّذلؾّزمفّالربيعّّّّ

ّخيميـّكّابميـّ ّفاطمقكا لمرعيّكّنزؿّعبدّاهللّبفّكّكانتّالمزارعّحسنةّكّاألعشابّكثيرة
ّأيياّ ّىكّبالكادمّإذّأقبؿّعميوّفارسّكّقاؿّالسبلـّعميؾّيا ّفبينما جعفرّلمكضكءّبكادّىنا
الرجؿّقاؿّلوّعبدّاهللّكّعميؾّالسبلـّأيياّالشابّمفّأيفّأقبمتّقاؿّمفّىذهّالبمدةّالمسماةّ

ّفيّىذا ّك ّلمحاربتكـ ّجيشّعظيـ ّبقدـك ّسمعنا ّقد ّك ّبيا ّالتيّحممتـ ّيمحؽّبكـّّّّّّّأبة اليـك
كّأنتـّّأراكـّقميميفّجداّبالنسبةّألعدائكـّكّتعممكفّأفّاهللّيحاسبّعمىّافسادّالزرعّفأرجكّ
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ّفيّتمؾّ ّبينكـ ّالقتاؿ ّإلىّفجّشقبّنارّحتىّيقع ّعنا ّأفّترحمكا ّفضمكـ مفّفضؿّاهللّك
الّتقاتمكنناّإذاّّاألرضّفقاؿّلوّعبدّاهللّالّنبارحكـّحتىّتعطكناّالعيكدّكّالمكاثيؽّعمىّأنكـ

نحفّرجعناّإليكـّكّأفّتدخمكاّتحتّذمامناّقاؿّلوّنعـّأناّماّأتيتؾّمبعكثاّمفّأىؿّالبمدّاالّ
ّيمحؽّ ّأـّالّقاؿّاليـك ليذاّاألمرّفقاؿّلوّعبدّاهللّكّىذاّالجيشّالذمّذكرتّيمحؽّبناّاليـك

ّتضربّ ّبو ّك ّأكثرّمنوّعددا ّرألّالراءكفّ]ىكذا[ ّما ّكّىكّجيشّعرمـر األمثاؿّفيّبكـ
جميعّالببلدّاإلفريقيةّثـّقاؿّلعبدّاهللّكّىؿّتسمحّليّأيياّالسيدّبأفّأسألؾّعفّشيءّقاؿّ
ّتعرفنيّقاؿّنعرؼّ ّأيف ّمف ّك ّنعـ ّلو ّقاؿ ّاهللّبفّجعفر ّأأنتّعبد ّقاؿ ّتريد ّسؿّعما لو
ّبنيّىاشـّكّنعرؼّمؤمنكـّكّكافركـّكّنعمـّأنكـّ ّبنيّعبدّالمطمبّكّيا صفتكـّكمكـّيا

ببلدناّقاؿّلوّعبدّاهللّكّألمّشيءّلـّتؤمنكاّبناّكّبنبيناّمحمدّصمىّاهللّعميوّكّسمـّّتممككف
قاؿّحٌتىّيشاءّاهللّربناّكّأماّأناّفقدّءامنتّ]ىكذا[ّحيفّسمعتّأنكـّبنيتـّبمدتكـّالمسماةّ

ّ.ّّّ(1)القيركافّ"ّ
ّالبمدةّكشؼّماّعندهّمفّأخبارّاطمع ّكّيستمرّالحكارّحيثّيكمؿّابفّأميرّىذه

ّالجيشّّّّ ّقكة ّمف ّإياه ّمحذرا ،ّ ّجعفر ّبف ّاهلل ّعبد ّعف ّعنده ّالتي ّالتكاريخ( (ّ ّفي عمييا
ّالزاحؼّ،ّكّطالباّمنوّكتـّسرّإسبلموّإلىّأفّيتـّالفتحّ.

ّاألسئمةّ ّك ّالتعميقات ّخبلؿ ّمف ،ّ ّطرفيو ّبيف ّتطكر ّقد ّالحكار ّأٌف ّنجد ّبذلؾ ك
ّ ّيتمظيرّفيّصكرة ّأيضا ّبؿّّّّّالمتبادلةّالتيّجعمتّالحكارّىنا حدثّمفّأحداثّالحكايةّ،

ّتطكيعوّبحيثّتطكرتّمفّخبللوّالعبلقةّبيفّالمتحاكرٍيفّ،ّكّكشؼّعفّجكانبّ كّقدّتـٌ
ّشخصياتوّتدريجياّ،ّبماّينسجـّكّفكرةّاإلبطاءّ.

ّتأتيّ ّالحكاراتّال ّأٌف ،ّ ّالمغازم ّفي ّعامة ّبصفة ّإليو ّيجبّاإللماح ّما ّإٌف غير
يّأشكاؿّفنيةّكّأدبيةّأخرلّ،ّكالمسرحّكّالقصةّكاضحةّمفّحيثّالشكؿّكماّىكّشائعّف

القصيرةّكّغيرىماّ،ّفبلّنجدهّمسبكقاّبالشرطةّالدالةّّعمىّبدءّالجمؿّالحكاريةّ،ّكّالّحتىّ
ّبكضعّالنقطتيفّأماـّأسماءّالشخصياتّالمتحاكرةّفيّكثيرّمفّاألحيافّ.

ؿّ(ّفيّكؿّبؿّإنوّمؤطرّضمفّحكيّالراكمّمفّخبلؿّاستعماؿّالجممةّالفعميةّ)ّقا
مرةّ،ّكماّيمكفّأفّيككفّلوّتدخؿّمفّخبلؿّإشاراتّ،ّأكّأكصاؼّ،ّأكّتعاليؽّ،ّأكّجمؿّ

ّسرديةّ...
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ّاألحداثّ،ّأشبوّ كماّإٌفّىذهّالتدخبلتّالتيّيسٌيرّبياّالراكمّالحكاراتّ،ّكّمفّثـٌ
،ّحيثّيصؼّحركاتّالشخصياتّكّردكدّّ)*(بماّييعرؼّفيّالمسرحّباإلرشاداتّاإلخراجيةّ

ّبيفّأفع ّالحكارات ّتداكؿ ّكيفية ّك ّالصكر ّىذه ّمثؿ ّتخيؿ ّعمى ّالمتمقي ّيساعد ّبما اليا
ّالشخصياتّ.

ّعفّكحداتّحدثيةّ،ّضمفّكؿّ ّتصبحّعبارة ّالصكرة ّبيذه ّالجمؿّالحكارية ّإٌف ـٌ ث
ّيجعؿّاستخدامياّعمىّجانبّكبيرّ ّالنصكصّ،ّمما ّالراكمّفيّىذه األحداثّالتيّيسردىا

ّا ّحدة ّفتصعِّد ،ّ ّكّتكشؼّّمفّاألىمية ّكّتبيفّالتحكؿّفيّمكاقؼّالشخصياتّ، لصراعّ،
ّعفّرؤاىاّ،ّكّتبمكرّأفكارىاّ.

حتىّإٌنناّنحتارّأمّالنماذجّّ–كّىيّتأتيّفيّغالبّاألحيافّجمبلّحكاريةّطكيمةّ
رغـّأٌنوّيسبغياّبسمةّالتزامفّأكّالتكاقتّبيفّسرعةّالقصةّّ–نأخذّإلبرازّالفكرةّالتيّنريدىاّ

 المتخيمةّ.ّمعّسرعةّاألحداثّ
 :  )**(التسريع  -3/2

ّتكظيؼّّ ّحيث ّمف ّالزمني ّباإليقاع ّالمتعمقة ّالتقنيات ّبعض ّالنص ّفي تشتغؿ
التسريعّ،ّكّسكاءّتعمؽّاألمرّبالتمخيصّ،ّأكّبالحذؼّ،ّفإٌفّاشتغاليماّداخؿّنصّسردمّ
ّكثافةّ ّكسط ،ّ ّكبيرة ّبصكرة ّمؤثرة ّال ّك ،ّ ّكاضحة ّغير ّتككف ّأف ّيمكف ،ّ ّكاسع فضاؤه

ّاثّ،ّالميـّإاٌلّإحساسّبياّمفّخبلؿّمدلكالتياّغيرّالمباشرةّ.األحد
 

                                                 
ّالدراماتكرجيّ،ّّ)*( ّالبناء ،ّ ّالنصكصّغيرّالكبلمية ،ّ ّالمبلحظاتّاإلخراجية :ّ ّتسمىّأيضا ّك :ّ اإلرشاداتّاإلخراجية

ّلرئيسيّالمتمثؿّفيّحكارّالشخصياتّ(ّ.النصّالمرافؽّ،ّالنصّالفرعيّ)ّلتمييزىاّعفّا
كّىيّ"ّأجزاءّالنصّالمسرحيّ،ّالتيّتعطيّمعمكماتّتحددّالظرؼّأكّالسياؽّّالذمّييبنىّفيوّالخطابّالمسرحيّ.ّكّىذهّ

حنافّقصابّّ–اإلرشاداتّتغيبّفيّالعرضّكنصّلغكمّكّتتحكؿّإلىّعبلماتّسمعيةّكّبصريةّ"ّ.ّينظرّ:ّمارمّإلياسّ
ّ.22ّلمسرحيّ،ّصّحسفّ:ّالمعجـّا

 كّىيّتبقىّمجردّاقتراحّلمقارئّ/ّالمخرجّ/ّالممثؿّكّلكؿّالقائميفّبالعرضّكفنافّاإلضاءةّ،ّالمنظرّ،ّاإلكسسكارّ...ّّ
يمكفّىناّأفّنفرؽّبيفّالسرعةّكّالتسريعّ:ّ"ّحيثّتفيدّالثانيةّفيّالقفزّعمىّمجمكعةّمفّاألحداثّالتيّالّترتبطّّ)**(

عمىّكحدةّالحدثّ،ّبينماّتفيدّاألكلىّفيّتقديـّأجزاءّالحدثّالمتعالقةّزمنياّفيّنكعّمفّاإليجازّّبالحدثّالمركزمّلتحافظ
ّكّالتمخيصّ"ّ.

ّ.124ّينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّصّ
 كّإٌفّالشائعّىكّالتعامؿّمعّالتسريعّمفّخبلؿّتقنياتوّالمتمثمةّفي:ّالخبلصةّ،ّكّالقطعّ.
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 : Sommaireالخالصة  -أ
ّزمفّّّ ّمف ّبكثير ّأصغر ّالقصة ّزمف ّفيو ّيككف ّالذم ّالمكجز ّبالسرد ّتضطمع ك
الحكيّ،ّفيككفّ"ّسردّأحداثّكّكقائعّيفترضّأنياّجرتّفيّسنكاتّأكّأشيرّأكّساعاتّ،ّ

ّ.ّ(1)كمماتّقميمةّدكفّالتعرضّلمتفاصيؿّ"ّكّاختزالياّفيّصفحاتّأكّأسطرّأكّ
ّفيّ ّالزمني ّتقنياتّالتنكيع ّضمف ّنتجاىمو ّأف ّيمكف ّال ّدكر ّلمخبلصة ّكاف ّقد ك
ّ،ّ ّالطكيمة ّمفّالفتراتّالزمنية ّفيّالمركرّالسريعّعمىّالعديد ّكّذلؾّإلسياميا المغازمّ،

،ّخاصةّكّأنوّمثقؿّالتيّلـّيكفّبالكسعّتغطيةّفضاءاتياّدكفّاإلخبلؿّبالبناءّالعاـّلمنصّ
ّنكعّمفّاإلطنابّ ّتمؾّالتيّأراىا ّأقصد بنحكّمفّاألنحاءّبمساحاتّنصيةّأخرلّ،ّكّىنا
ّعبلقةّ ّليا ّالنفسّك ّطكيمة ّفيّالنصّمفّمقاطعّسردية ّكذلؾّما ّك ،ّ ّمنو الذمّالّفائدة

ّبالحدثّالمركزمّ.
ففيّكّيظيرّفيّفكاتحّكؿّكتابّمفّالمغازمّالتسريعّمفّخبلؿّإشاراتّمقتضبةّ،ّ

ّفتكحّالشاـّنجدّبعدّسمسمةّاإلسنادّ:
"ّلماّتكفيّرسكؿّاهللّ)ص(ّكّاستخمؼّبعدهّأبكّبكرّالصديؽّ)رض(ّقتؿّفيّ -

ّأطاعتوّّّّّّّّّّّ ّك ّأىؿّالردة ّك ،ّ ّقاتؿّبنيّحنيفة ّك ،ّ ّالكذابّالذمّادعىّالنبكة ّمسيممة خبلفتو
 .ّ(2)العربّ"ّ

ّكّفيّفتكحّإفريقيةّنجدّ:ّ
ّآلتّالخبلفةّإلىّسي - ّعثمافّبفّعفافّرضيّاهللّعنوّتذكرّقكؿّالنبيّصمىّاهللّلما دنا

عميوّكّسمـّكّماّاكصاهّبوّمفّفتحّافريقيةّفبعثّفيّطمبّسيدناّعقبةّبفّعامرّرضيّاهللّ
ّأفّأبعثّالجيشّلفتحّ ّكّسمـ ّحضرّقاؿّلوّأكصانيّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميو ّفمما عنو

صحابّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّإفريقيةّكّأنتّأميرّعمييـّألنؾّرجؿّكبيرّكّمفّأ
قاؿّلوّسمعاّكّطاعةّ]...[ّفمماّاجتمعّالجيشّ]...[ّرحمكاّكّىـّيجدكفّالسيرّفيّالفيافيّّّّ
كّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّاألكديةّإلىّأفّكصمكاّأرضّافريقيةّكّكافّأكؿّنزكليـّ

 .ّ(3)القيركافّ"ّ

                                                 
 .76ّّيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّاألدبيّ،ّصّحميدّلحميدانّ(1)
 .5ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
 .3ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(3)
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ّسبقتّخ ّالتي ّاألحداث ّكؿ ّالراكم ّاختزؿ ّسطكرّّفقد ّفي ّالصديؽ ّبكر ّأبي بلفة
قميمةّ،ّدكفّتفصيؿّ،ّكماّاختزؿّكصيةّالرسكؿّ)ص(ّعفّفتحّإفريقيةّ،ّكّكؿّتمؾّالمسافةّ
التيّقضاىاّجيشّالمسمميفّفيّالطريؽّإلىّإفريقيةّ،ّكّالتيّتستدعيّمدةّزمنيةّطكيمةّ،ّ

ّ ّبالتاليّتتكثؼّبؤرة ّك ،ّ ّيخمِّصّالنصّمفّالحشكّالزائد ّمٌما ّعمىّفيّسطريفّ، االىتماـ
 ّّأحداثّأىـّتككفّتاليةّليذهّالتمخيصاتّ.

ّج ،ّ ّالشاـ ّفتكح (ّ ّآمد ّمدينة ّفيّقصة ّمثبل ّاألمر ّكذلؾ ّص1ّّك ،154ّّّّّّّّ،ّ )
(ّ،ّحيثّترد58ّّّ–57ّ،ّصّ:2ّّكّكذلؾّمدينةّالعقبافّفيّإفريقيةّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّج

ّكيؿّ.كيفيةّتشكؿّىذهّالمدفّعبرّتعاقبّالسمؼّكّالخمؼّكفؽّزمفّط
ّ ّثـٌ ّمف ّك ّلممكافّ، ّماضيا ّيضمنيا ّبمقدماتّاستيبللية ّالراكمّيبدأ ّنجد ّما فكثيرا
لمشخصيةّالتيّتنتميّليذاّالمكافّ،ّكّتككفّسبباّفيّتشكموّبنحكّمفّاألنحاءّ،ّكماّيككفّ

ّلياّدكرّىاـّفيّتطكرّاألحداثّفيماّبعدّ.
ّال ّيجعؿ ،ّ ّطكيؿ ّزمف ّبقطع ّالتاريخ ّىذا ّتمخيص ّيتـ ّبالتالي ّيربطّّّّّّّّّّّّّّّّك متمقي

ّكّقدّكردتّممخصةّفيّمساحةّّ–كّيتقبؿّّ– ّبالشخصيةّ، ماّمضىّمفّأحداثّمتعمقة
ّنصيةّقصيرةّ،ّكّماّيأتيّمفّتطكراتّلمشخصيةّكّاألحداثّ.

ّكّيردّمعناّمثاؿّآخرّمفّذكرّفتحّّمارديفّ:ّ
إليوّفأخذهّالممؾّّّّّّ"ّفقاؿّأعطنيّاياهّفإنوّليسّليّكلدّيرثنيّكّيخمفنيّفيّممكيّفدفعوّ-

كّدفعوّلمحكاضفّكّالداياتّفربكهّإلىّأفّركبّالخيؿّكّنشأّكّترعرعّ]...[ّكّليسّعندّأموّ
ماريةّخبرّبماّفعؿّالزمافّبوّكّانقضتّاألياـّكّاندرجتّاألعكاـّحتىّقدـّعسكرّالمسمميفّ

ّ.ّ(1)يريدّفتحّأرضّالجزيرةّ"ّ
ّركب ّأف ّإلى (ّ :ّ ّالقصيرة ّالجمؿ ّىذه ّخبلؿ ّاألياـّّّّّّّّّّّّّّّّفمف ّانقضت (ّ ،ّ )ّ الخيؿ

أكّحتىّّ–كّاندرجتّاألعكاـّ(ّ،ّيمكفّاالنتقاؿّزمنياّ،ّمفّفترةّإلىّأخرلّ،ّدكفّتفصيؿّ
لؤلحداثّ،ّلكنوّفيّالكقتّنفسوّيحكمّتحكالّكبيراّفيّالسيركرةّالحدثيةّكّبالتاليّّ–اإلشارةّ

ّفيّمسارّالسردّ.ّ
طكيؿّتساعدّعمىّزيادةّكتيرةّماّسيتكاردّمفّّكّإٌفّمثؿّىذهّالجمؿّالمكجزةّلزمف

ّلياتيفّ ّتككف ّحيث ّك ،ّ ّالمكاف ّىذا ّلفتح ّالمسمميف ّمجيء ّيككف ّحيث ،ّ ّأخرل أحداث
                                                 

 .119ّّّ–118ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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الشخصيتيفّ)ّاألـّكّاالبفّ(ّاليدّالطكلىّفيّىذاّالفتحّ،ّكّحيثّتككفّمعرفةّاألـّبحقيقةّ
ّابنياّمفتاحاّلكؿّماّىكّآتّمفّانفراجّعمىّمستكلّالحدثّ.

الخبلصةّبنحكّماّقدّربطتّبيفّفترتيفّمتناقضتيفّ،ّبيفّالسنكاتّالماضيةّّأمّإفٌّ
التيّمرتّعمىّحياةّاألـّكّاالبفّدكفّمعرفتيماّبيذهّالعبلقةّ،ّكّبيفّالحياةّالجديدةّالتيّ

ّأرادىاّالمسممكفّحيثّعرفتّالحقيقةّ،ّكّفتحتّالمدينةّ.ّ
داّزمنياّفيّآلياتّالسردّ،ّكماّيتضحّأٌفّالخبلصةّأكّاالختزاؿّالزمنيّ،ّيشكؿّبع

ّمٌماّيؤدمّإلىّتكثيؼّالنصّكّتخميصوّمفّالحشكّالزائدّ.ّ
ّكّنجدّالمجمكعةّاآلتيةّأيضاّمفّاألمثمةّالتيّتتبيفّمفّخبللياّالخبلصةّ:ّ

"ّركبّعدكّاهللّالجكادّالمصنكعّكّحرؾّلكلبوّفطارّبوّنحكّالمسمميفّكّلماّطارّفكقيـّّ-
كموّكّلماّغربتّالشمسّدخؿّالبمدّكّتحصفّّفيّقصرهّكّفيّجعؿّيرمييـّبالنباؿّالنيارّ

الصباحّركبّأيضاّكّفعؿّماّفعؿّباألمسّكّاستمرّعمىّذلؾّخمسةّعشرّيكماّقتؿّفيياّ
ّ.ّ(1)كثيراّمفّالمسمميفّ"ّ

"ّقاؿّأنتّعبدّاهللّبفّجعفرّكّىذاّرافعّكّىذاّفبلفّكّىذاّفبلفّإلىّأفّأتىّعمىّأسماءّّ-
ّ.ّ(2)جميعّأصحابوّ"ّ

ّالكحكشّّّّّّّّّّ- ّفيو ّك ّالسحاب ّبأكناؼ ّمتعمقا ّشاىقا ّقصرا ّالمدينة ّخارج ّليا ّبنى ّقد ّك "
كّاألطيارّكّاألنيارّكّجميعّأنكاعّاألشجارّكّكافّكؿّعاـّيتميرجّفيوّمعّبيجةّالكماؿّ

ّ.ّ(3)فخرجّإليوّكّمكثّبوّخمسةّعشرّيكماّقضاىاّفيّليكّكّلعبّكّزىكّكّطربّ"ّ
ّ.ّ(4)ـّيكماّكّليمةّكّفتككاّبيـّفتكاّذريعاّ"ّ"ّكّداـّالقتاؿّبينيّ-
ّ.ّ(5)"ّكّطاؿّبالمسمميفّالمقاـّبحيدرةّفاجتمعكاّعندّاألميرّلمكبلـّفيّأمرّالرحيؿّ"ّّ-
ّأبيّّ- ّمفّبابّالجابيةّمقدارّفرسخّينظركفّقدـك "ّكّلقدّبمغنيّأنيـّكانكاّيخرجكفّكؿّيـك

ّ.ّ(5)بفّالكليدّمفّنحكّالثنيةّ"ّّعبيدةّبفّالجراحّفمـّيشعركاّحتىّقدـّإلييـّخالد
                                                 

 .32ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .111ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .110ّدرّالساؽّ،ّصّالمصّ(3)
 .139ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
 .104ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(5)
 .34ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(5)
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ّفمماّرأيناّعزميـّعمىّالمكتّبعدناّعفّنشابيـّكّحجارةّمجانيقيـّكّطاؿّعميناّذلؾّّّّّّّّّّ- "
ّ.ّ(1)كّشككناّذلؾّإلىّسعدّ،ّكّقمناّلوّقدّحرمناّالجيادّبحصارناّليؤالءّاألعبلجّ"ّ

ّ.ّ(2)ـّيناكشكنيـّبالقتاؿ"ّ"ّكّأقاـّالمسممكفّعمىّحصارّأىناسّثبلثةّأشيرّكّفيّكؿّيّكّ-
ّىذهّ ّنسيج ّفي ّتتراكب ّنجدىا ّالتي ،ّ ّاألمثمة ّمف ّالكثير ّالمغازم ّفي ّتتكارد ك
النصكصّ،ّحيثّيتضحّأٌفّعدداّمفّاألحداثّالمتشابيةّكّالمكررةّالتيّكقعتّفيّمدلّ

ّزمنيّكاسعّ،ّقدّتـٌّاختصارىاّفيّمساحةّنصيةّضيقةّ.
الخشبيّيكمياّيرميّالمسمميفّبالنباؿّ،ّعمىّجكادهّّ-مثبلّّ–فحدثّخركجّالممؾّ

يثٌبتّمفّخبللوّالراكمّحالةّىذهّالشخصيةّ،ّكّمكقفياّ،ّإلىّأفّيككفّتحكؿّعمىّمستكاىاّ
ّالفعؿّ ّليذا ّحد ّلكضع ّالمسمميف ّفعؿ ّرد ّيككف ّحيث ،ّ ّاألحداث ّمستكل ّعمى ّبالتالي ك

ّالمكررّ.
ثّنسميياّركتينيةّ،ّكّكفؽّىذاّالتكرارّ،ّيككفّإعبلفّعفّالمركرّبسرعةّعمىّأحدا

ّكّرٌبماّيككفّاألمرّىناّأقربّإلىّالحذؼّمفّحيثّسرعةّالمركرّ.
 :  Ellipseالحذف  -ب

ّآليةّ ّيشكؿ ّىك ّك ،ّ ّإلييا ّدكفّاإلشارة ّالقصة ّيعنيّتجاكزّبعضّالمراحؿّمف ك
ّبعبارةّّّّّّّّّّّّّ ّسكاء ّأخرل ّنقطة ّإلى ّمعينة ّنقطة ّمف ّالزمف ّيقفز ّففيو ،ّ ّالحكي ّسيركرة ّّّتسريع

ّ.)*(أكّجممةّ،ّأكّدكفّاإلشارةّنيائياّ

                                                 
 .204ّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .255ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)

ّإٌفّىذهّالحاالتّىيّأنكاعّالحذؼّالتيّقسمياّجيرارّجنيتّ،ّكّتتمثؿّفيّ:ّّ)*(
الحذؼّالصريحّ:ّكّىكّالحذؼّالذمّيشيرّإليوّالكاتبّفيّعباراتّمكجزةّ،ّكّيتـّعفّطريؽّإعبلفّالفترةّالزمنيةّكقكلناّّ-

ّ"ّانقضتّأربعةّأشيرّ"ّ.
ّالحذؼّالضمنيّ:ّكّىكّالنكعّالذمّيستطيعّالقارئّأفّيستخمصوّمفّالنصّ.ّ-
ّيشيرّإليوّالراكمّ.الحذؼّاالفتراضيّ:ّكّىكّالحذؼّالذمّيحسّبوّالقارئّدكفّأفّّ-

بمعنىّأفّالّتذكرّعدةّأحداثّفيّالنصّأصبلّ،ّبؿّالّيشارّإليياّ،ّكّيمكفّمبلحظةّكجكدّىذاّالنكعّمفّالحذؼّ،ّمفّ
خبلؿّتمؾّالقفزاتّالتيّتككفّعمىّمستكلّسمسمةّاألحداثّ،ّكّىيّالفقرةّالتيّيستغمياّالراكمّفيّانتقاءّالعكامؿّالمككنةّ

ّلنصوّ.
،ّكّىيثـّالحاجّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكاليات119ّّّ–118ّّ–117ّيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّ:ّينظرّ:ّجيرارّجن

 .176ّالنكعّالسردمّ،ّصّ
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كّ"ّالحذؼّىكّأعمىّدرجاتّتسريعّالنصّالسردمّ،ّمفّحيثّىكّإغفاؿّلفتراتّ
مفّزمفّاألحداثّ،ّاألمرّالذمّيؤدمّإلىّتمثيؿّفتراتّزمنيةّطكيمةّفيّمقابؿّمساحةّنصيةّ

ّ.ّ(1)ضيقةّ"ّ
،ّإفّلـّيشرّالراكمّكّيمكفّأفّالّتقابؿّىذهّالفتراتّالزمنيةّ،ّأمّمساحةّنصيةّ

ّإلىّىذاّالحذؼّ.
ّطبيعةّ ّأٌف ّمبلحظة ّمع ،ّ ّاألمثمة ّمف ّيمي ّفيما ّالحذؼ ّتجميات ّبعض ّنجد ك
ّبتقنياتّسرديةّ ّإلىّاإلبطاء ّك ّاألحداثّ، ّفي ّالتفصيؿ ّإلى ّتنحك نصكصّالمغازمّالتي

ّبعضّالجمؿّ ّيمكفّأفّتتخفىّجٌراءىا ،ّ ّفيّمساحةّنصيةّكاسعة ،ّ كّحتىّإفّّ–عديدة
ّالتيّتعكسّالحذؼّ،ّفبلّتبلحظّبصفةّكاضحةّكّمباشرةّ:ّ–يرةّكانتّكث

ّزالتّّّّّّّّّّّّّّّّ- ّأف ّإلى ّحثيثا ّسيرا ّسائريف ّيزالكا ّلـ ّك ّقسطؿ ّإلى ّالمسممكف ّارتحؿ ّك "
ّ.ّ(2)الشمسّ"ّ

"ّأخذتّداىيةّالعقؿّتؤانسيـّبالحديثّكّتذكرّليـّماّفعمتّبكزراءّالممؾّكّأربابّدكلتوّّ-
ّ ّفي ّإليو ّأتكا ّعمييـّّّّّّّّّّّّّّحيف ّقضت ّأف ّإلى ّكاحد ّبعد ّكاحدا ّليـ ّقتميا ّكيفية ّك الصباح

ّ.ّ(3)كميـّ"ّ
ّعميوّّ- ّعـز ّبما ّأعمميـ ّك ّإلىّصاحبّماجنة ّكتابا ّك ّإلىّصاحبّتبسة ّفكتبّكتابا "

ّ.ّ(4)المسممكفّ"ّ
ّالمدينةّّّّّ- ّنحك ّجعفر ّبف ّاهلل ّعبد ّك ّمضيتّأنا ّبالميؿ ّالبارحة ّطيطاؿ ّبعميا ّليا ّقاؿ "ّّّّّّّّّّّ

ّالشجاعةّّّّّّّّّّّّّّّ ّأليمو ّمف ّسبحاف ّقاؿ ّك ّتعجب ّذلؾ ّمنو ّعقبة ّسمع ّفمما ّكذا ّك ّكذا ّفعمنا ك
ّ.ّ(5)كّالمعرفةّ"ّ

ّ

                                                 
 .176ّّىيثـّالحاجّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّصّّ(1)
 .105ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
 .19ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(3)
 .97ّ،ّص2ّّصدرّنفسوّ،ّجالمّ(4)
 .30ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(5)
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"ّكافّأرجانكسّلوّفيّسرايتوّألؼّمممكؾّ.ّقاؿّفاحتكلّعمىّقصرّالممؾّكّأخذّالخزائفّّ-
ّابف ّفعؿّكّليسّعند أخيوّخبرّإلىّأفّّكّاألمكاؿّكّغمؽّأبكابّقصرّالشمعّكّفعؿّما

ّ.ّ(1)ذىبّمفّالميؿّنصفوّأكّأكثرّفجاءّبعضّخدموّكّأخبركهّبماّفعؿّمعوّ"ّ
ّدخمكاّّ- ّك ّعمىّبعضّ]...[ ّبعضيـ ّسمـ ّك ّبالمسمميف ّخالد ّالصباحّاجتمع ّأقبؿ ّفمما "

مصرّكّممككاّدكرىاّ]...[ّفأشرؼّعمييـّأرجانكسّبفّراعيؿّأخكّالمقكقسّ،ّكّقاؿّليـّياّ
اعممكاّأفّاهللّقدّأمدكـّبالنصرّكّقدّفعمتّفيّحقكـّكذاّكّكذاّكّلكالّحيمتيّفتيافّالعربّ:ّ

ّمنكـّ"ّ ّ.ّ(2)عمىّابفّأخيّلماّانيـز
يتجمىّمفّخبلؿّىذهّاألمثمةّتجاكزّالراكمّلبعضّاألحداثّ)ّأفعاؿّالشخصياتّ(ّ،ّ

ربطناّبطريقةّضمنيةّأكّحتىّمعمنةّ،ّإذّلناّأفّندرؾّذلؾّالفاصؿّأكّالقفزّالزمنيّ،ّإذاّ
ّبيفّأجزاءّكؿّنصّ،ّلنكتشؼّالتتابعّكّالتبايفّالزمنيّبينياّ.

ّفيّفترةّ ّأفعاليا ّلتخبرّعف ّاآلف ّالشخصية ّىيّعميو ّبما ّتقريبا ّمثاؿ ّكؿ ّيبدأ إذ
زمنيةّسابقةّرغـّأٌفّأغمبياّفيّىذهّاألمثمةّقصيرةّ،ّإاٌلّأنوّيمكفّأفّيظيرّالتبايفّبيفّماّ

ّيظيرّالتتابعّأيضاّبنكعّمفّالتسريعّ.ّحدثّقببلّكّماّىكّيحدثّاآلفّ.ّكما
ّ ّالمغازم ّفي ّتتجمى ّ،أك ّمنو ّتقترب ّأك ّاألكؿ ّالمثاؿ ّمنكاؿ ّعمى ،ّ ّكثيرة ّّّّّّّّمثمة

ّبيفّبدايةّفعؿّاالرتحاؿّكّالكصكؿّحذؼّنشعرّبوّ،ّحيثّيصكرّالراكمّ،ّانتقاؿّ فماّما
عيّىذاّاالنتقاؿّ،ّّّّالمسمميفّمفّمكافّإلىّآخرّمفّخبلؿّفتكحاتيـّبكؿّاحداثياّالتيّتستد

ّاإلمداداتّ ّنقؿّالرسائؿّ، ّترتيبّالجيكشّ، ّإلىّحالةّأخرلّ) ّبالتاليّالتحكؿّمفّحالة ك
العسكريةّ،ّالعبلقةّمعّالطرؼّالثانيّ(ّ،ّفتظيرّالقفزاتّالزمنيةّ،ّالتيّتسقطّبمكجبياّ

ّحاضّر ّالشخصياتّك ّمفّراىف ّقريبة ّأك ّكانتّطكيمة ّميما ،ّ ّ،ّبعضّالفتراتّالزمنية ىا
ّلمنصكصّعمكماّ ّالعاـ ّاإليقاع ّأٌف ّرغـ ،ّ ّتسارعيا ّعف ّتنـ ّكمضاتّلفظية ّعبر فنممحيا
ّماضيّ ّاسترجاع ،ّ ّالكصؼ (ّ ّالكحدات ّتمؾ ّفي ّلكف ّك ،ّ ّأحداثو ّفي ّال ّبالتمدد يتميز
ّىذهّ ّبيف ّاآلخر ّك ّالحيف ّبيف ّتفصؿ ّالتي ،ّ )ّّ ،ّ ّالتكرار ،ّ ّاألمكنة ّك الشخصيات

ّاألحداثّ.

                                                 
 .68ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .68ّّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
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ّاإللما ّالميـ ّمف ّفيّك ّالعناكيف ّلذكر ّما ّإلى ،ّ ّالحذؼّ( (ّ ّالعنصر ّىذا ّفي ح
ّنصكصّالمغازمّمفّأىميةّفيّاالنتقاؿّالزمنيّالسريعّلؤلحداثّ.

رغـّأٌنناّنعمـّأٌفّىذهّالعناكيفّ،ّإلىّجانبّسمسمةّاإلسنادّالتيّتظيرّمعّبدايةّكؿّ
كافّاألمرّّفقرةّ،ّبؿّحٌتىّبيفّتضاعيفياّ،ّمفّشأنوّأفّيبطئّمسارّالسردّ،ّخاصةّإذا

ّأخرلّّّّّّّّّ ّبفقرات ّفيمحقو ،ّ ّسرده ّالراكم ّبدأ ّالذم ،ّ ّاألكؿ ّلمحدث ّتكثيؼ ّأك ّبزيادة متعمقا
غالباّماّيفصؿّفيياّالعبلقةّبيفّالركاةّكّكيفيةّأخذّىذهّالمعمكماتّعفّّ–كّبأسانيدّأخرلّ

ّ ّ ّلمحادثة ّأكّحضكرا ّأكّسماعا ّقراءة ّالبعضّإٌما ّمفّقبيؿّالتفصيؿّأّ-بعضيـ كثرّّ،
ّأكّتبيافّكجياتّالنظرّالمختمفةّأكّحتىّإيرادّاإلسترجاعات.

فيياّ
ّ

ّتظيرّ ،ّ ّإلىّأحداثّجديدة ّلبلنتقاؿ ّكسيمة ،ّ ّبالعناكيف ّالتقسيـ ّىذا ّكاف ّإذا لكف
تحكالّفيّكجياتّالنظرّكّتطكراّلؤلحداثّ،ّمعّكجكدّتصاعدّزمنيّلخطّالسرد،ّكّتكحدّ

ّمفّشأنوّأفّي ّمعّإغفاؿّلصكتّالراكمّ،ّفإٌفّىذا "ّ،ّ شيرّإلىّأحداثّيتـّالتركيزّعمييا
ّ.ّ(1)مناطؽّأخرلّليستّعمىّالقدرّنفسوّمفّاألىميةّ"ّ

كّبالتاليّيتجمىّاالنقطاعّالزمنيّ،ّمفّخبلؿّاالنتقاؿّعفّطريؽّالعناكيفّ،ّإلىّ
ّمراحؿّسرديةّأخرلّأكثرّأىميةّلممسارّالسردمّ.

ّفص ّإلى ّالمسرحية ّبتقسيـ ّأشبو ّىنا ّاألمر ّأظف ّخبللياّك ّمف ّحيثّينتظـ ،ّ كؿ
ّأنكاعّ ّأقرب ّىك ّالفصؿ ّألٌف ّك ،ّ ّلمحدث ّاألساسية ّالمقاطع ّتتحدد ّك ،ّ ّالمسرحي العمؿ
ّإلىّ ّالغزكة ّتقسيـ ّعف ّكبلـ ّمف ّسبؽ ّمٌما ّتقترب ّالتي ،ّ ّالمسرح ّفي ّالمستخدمة التقطيع

ّعناكيفّداخميةّ.
يركرةّالحدثّذلؾّأنوّيشكؿّ"ّكحدةّمستقمةّكّمتكاممةّزمنياّكّمرحمةّمفّمراحؿّس

ّيكسرّ ّال ّلفصؿ ّمفّفصؿ ّاالنتقاؿ ّألٌف ّالفصكؿ ّبيف ّرابطة ّمفّكجكد ّيمنع ّذلؾّال لكف
ّ.ّ(2)التصاعدّالدراميّلمحدثّ"ّ

ّالمتفرجّ ّتبرزّكقكعّأحداثّالّيراىا ّالتيّتفصؿّبيفّالفصكؿ ّالزمنية ّالفترة ّإٌف ـٌ ث
ّ.ّ(3)عمىّالخشبةّ

                                                 
 .180ّّىيثـّالحاجّّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّصّّ(1)
 .143ّحنافّقصابّحسفّ:ّالمعجـّالمسرحيّ،ّصّّ–مارمّإلياسّّ(2)
 نظرّ:ّالمرجعّنفسوّ،ّصّفّ.ّيّ(3)
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ّيتعمؽ ّالذم ،ّ ّالدرامي ّبالزمف ّيسمى ّما ّىذا ّإٌف ّتعرضياّّك ّالتي بكحداتّالزمف
ّحتىّّ ّأك ّفصكليا ّبيف ّتختزف ّالتي ّالزمنية ّالكحدات ّذلؾ ّفي ّبما ،ّ ّالمسرحية أحداث

ّمشاىدىا.
ّيتـّمفّخبللوّ ،ّ ّالمكافّبكؿّحرية ّنممحّفيّالمغازمّانتقاالّفيّالزمافّك ّإٌننا ـٌ ث

رّفيّأحداثيا،ّاقتفاءّأثرّالشخصياتّالمختمفةّ)ّأكّالشخصيةّالكاحدةّ(ّ،ّالتيّيككفّلياّدّك
ىذاّاالنتقاؿّمفّشأنوّأفّيخمؽّبنيةّزمنيةّتتأسسّعمىّتجميعّكّتركيبّعدةّأحداثّتقعّفيّ
أماكفّمختمفةّ،ّكّإفّكافّفيّحقيقتوّيكحيّباالنقطاعّالحاصؿّعمىّمستكلّالسردّ،ّجراءّ
التركيزّعمىّنقاطّدكفّأخرلّ،ّأمّإٌنوّحصؿّحذؼّلبعضّالمقاطعّكّتكثيؼّفيّأحداثّ

ّم ّالنكعّمفّالتركيبّعمىّمستكلّأخرلّ، ّحٌتىّكّإفّحصؿّىذا ،ّ ّسريعا ّخمؽّإيقاعا ٌما
ّمشاىدّكاممةّ،ّدكفّإسقاطّّلبعضّالتفاصيؿّ،ّكّىكّسمةّىذهّالنصكصّ.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 المكان :    -2
ّيمعبّالمكافّ ّالذمّّ)*(" ّاإلطار ّيعد ّإذ ّفيّتركيبيا ّك ّالقصة ّفيّبناء ّىاما دكرا
ّك ّاألحداث ّمنو ّليصبحّّتنطمؽ ّأحيانا ّليا ّإطارا ّككنو ّيتجاكز ّبؿ ّالشخصيات ّفيو تسير

عنصراّحياّفعاالّفيّىذهّاألحداثّكّىذهّالشخصياتّكّمشحكناّبدالالتّاكتسبياّمفّخبلؿّ
ّ.ّ(1)عبلقتوّباإلنسافّ"ّ

إلىّجانبّالزمفّّ–كّبالتاليّيقتضيّبالضركرةّفيّالخطابّالسردمّتأسيسّمكافّ
ّ ّّ–طبعا ّاألحداثّ، ّمفّحيثّتدكرّفيو ّالمعنىّالبسيطّ، ّالّتتجاكز ّالمكافّىنا ّحدكد ك

خاصةّفيّاألعماؿّالسرديةّالتيّّ–ارتباطوّباألحداثّكّسيركرتياّ،ّحيثّيتحكؿّكّيتعددّ
ّ ّبالتركيب ّلتحقؽّّ–تتميز ّالمكاقع ّك ّاألمكنة ّعبر ّاألساسية ّالشخصيات ّتنقؿ ّخبلؿ مف

ّأىدافياّ.ّّّ
ّفيّالدراساتّ ّالتفصيؿّىنا ّأشأ ّحيثّلـ ّتناكلتّالمكافّمفّحيثّ:ّّ*(*)ك التي

ّ،ّاألىميةّ،ّالتقسيـّ ّالمصطمحّ،ّالمفيـك
فيذاّالّيعنيّفراغّالرصيدّالنقدمّسكاءّالغربيّأكّالعربيّ،ّمفّنظرّليذاّالمككفّ
ّالحكائيّ،ّالذمّيعتبرّجزءّمفّكؿّ،ّكّالّيمكفّأفّتظيرّدالالتوّإالّإذاّارتبطّبيذاّالكؿّ.

ّالدراسات ّىذه ّبيف ّمف ّباشبلرّك ّغاستكف :ّ ّجيكد ّنجد  Gastonالكثيرة
Bachelard ّّّكّيكرمّلكثماف،Youri Lotman ّكّجكلياّكريستيفاJulia Kristeva . 

                                                 
ٌنوّمفّاألفضؿّالتعامؿّبيذاّالمصطمحّّّّّّّّّّّّّأتتبعتّكؿّماّقيؿّعفّالمكافّفيّالنقدّالغربيّكّفيّالنقدّالعربيّ،ّفكجدتّّ)*(

)ّالمكافّ(ّ،ّأكالّالرتباطوّبالزمفّ،ّفقدّدرجناّعمىّاستعماؿّالمصطمحيفّمعاّ،ّكثانياّألفّطبيعةّالنصكصّمحؿّدراستيّ
ّالبحثّعفّ ّفيّحدكد ّبؿّيبقىّاألمرّبكؿّبساطة ،ّ ّلو ّجدا ّأكّالتفريعاتّالمختمفة الّتستدعيّاعتمادّمصطمحّالفضاء

 بيفّالكمماتّفيّنصكصّالمغازمّ،ّكّالذمّيؤطرّاألفعاؿّكّاألحداثّ.ّمّكضالمكافّالجغرافيّالمن
 .180ّ،ّص1979ّّ،ّدارّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،7ّّمحمدّيكسؼّنجـّ:ّففّالقصةّ،ّطّ(1)
تحدثّعفّالدراساتّالتيّتناكلتّالمكافّ،ّفبلّيعنيّأٌفّاألمرّيتعمؽّفقطّبالدراساتّالنقديةّفحسبّ،ّبؿّإٌفّنعندماّّ(*)*

منياّالفمسفيةّكّالفنيةّكّغيرىاّ،ّفقدّ"ّشغمتّقضيةّالمكافّاىتماـّالفبلسفةّالقدماءّكّالمحدثكفّ،ّكّأضحتّالنظرةّلممكافّ
كثرّتطكراّكّفاعميةّ،ّبسببّالتقدـّالمعرفيّكّالعمميّالذمّحررّاإلنسافّمفّقيكدّالمكافّ،ّكّىيّأفيّالعصرّّالحديثّ

ّلمختمؼّ )ّ ّالمعرفية (ّ ّاألرضية ّتمثؿ ّأنيا ّإال ،ّ ّاألشياء ّبالمكافّك ّاإلنساف ّعبلقة ّإلىّتحديد ّترمي ّجيكد فيّمجمميا
ّالتصكراتّالجماليةّلممكافّفيّاألدبّكّالففّ"ّ.ّ

ّفيّليةّ:ّصكرةّالمكافّكّدالينظرّ:ّجكادمّىن توّفيّركاياتّكاسينيّاألعرجّ،ّرسالةّمقدمةّلنيؿّشيادةّدكتكراهّالعمـك
 ّ.80ّ،ّص2013ّّّ–2012ّاآلدابّكّالمغةّالعربيةّ،ّجامعةّبسكرةّ،ّ

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

192



فغاستكفّباشبلرّنظرّلممكافّبناءّفّ،ّاحيثّكضعّكؿّكاحدّمنيـّتصكرهّتجاهّالمك
احةّ،ّأكّمعادياّالّرّإليوّاإلنسافّبحثاّعفّأفيككفّإٌماّحميمياّيمجعمىّعبلقةّاإلنسافّبوّ،ّ

ّ.ّ(1)يرتبطّبالصراعّكّماّينجرّعنوّمفّانفعاؿّكّضغطّ
ّاختبلؼّأشكاؿّ ّيؤديو ّأف ّيمكف ّما ّإلى ّلكثماف ّيكرم ّينظر ّالتصكر ّليذا ّتبعا ك
األمكنةّكّتنكعياّمفّتقاطبّ،ّذلؾّأفّ"ّالمكافّىكّمجمكعةّمفّاألشياءّالمتجانسةّ)ّمفّ

شكاؿّالمتغيرةّّإلخّتقكـّبينياّعبلقاتّشبييةّالظكاىرّ،ّأكّالحاالتّأكّالكظائؼّ،ّأكّاأل
ّ.ّ(2)بالعبلقاتّالمكانيةّالمألكفةّ)ّكاالتصاؿّكّالمسافةّّ(ّ"ّ

كّمفّخبلؿّىذاّيمكفّأفّنتعامؿّمعّالتضادّميماّكانتّسمتوّ:ّيميفّ/ّيسارّ،ّ
كميةّ،ّفكؽّ/ّأسفؿّ،ّقريبّ/ّبعيدّ،ّكّغيرىاّكّلكفّالّيتكقؼّاألمرّعندّىذهّالحدكدّالش

ّأبعادّ ّمف ّليا ّما ّك ّالنصّ، ّداخؿ ّالمنضكية ّالمختمفة ّالتقاطباتّدالالتيا ّتعطىّليذه بؿ
ّاجتماعيةّ،ّدينيةّ،ّكّسياسيةّ

ّالنصّالركائيّعفّالفضاءّّ "ّ ّتتحدثّفيّكتابيا ّفإنيا "ّ ّكريستيفا كّبالنسبةّلجكليا
ّ.ّ(3)الجغرافيّفيّالركايةّكّتجعموّمرتبطاّبحضارةّعصرهّ"ّ

ّالتيّعنيتّكّالّّ ،ّ ّبأمّحاؿّأفّنغضّالطرؼّعفّالدراساتّالعربية يمكفّىنا
بالمكافّرغـّكجكدّتفاكتّكّترددّفيّكجياتّالنظرّعمىّمستكلّالمصطمحّ،ّكّالمفيكـّ،ّّّ

ّكّالتقسيـّأيضاّ.
ّكّمنياّعمىّسبيؿّالمثاؿّالّالحصرّ:ّ

ّلشخصيةّ(ّ.ّّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّاّ–حسفّبحراكمّفيّكتابوّ)ّبنيةّالشكؿّالركائيّّ-
ّالبنياتّالحكائيةّفيّالسيرةّالشعبيةّ(ّ.ّ–سعيدّيقطيفّفيّكتابوّ)ّقاؿّالراكمّّ-
ّعبدّالممؾّمرتاضّفيّكتابوّ)ّتأسيسّالنظريةّالعامةّلمقراءةّاألدبيةّ(ّ.ّ-
ّحميدّلحميدانيّفيّكتابوّ)ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّاألدبيّ(ّ.ّ-
ّدراسةّالمكافّالركائيّ(ّ.ّ–لركايةّكّالمكافّياسيفّالنصيرّفيّكتابوّ)ّاّ-

                                                 
ّطّ(1) ،ّ ّغالبّىمسا :ّ ّترجمة ّغاستكفّباشبلرّ:ّجمالياتّالمكافّ، ّالنشر6ّينظرّ: ّلمدراساتّك ّالجامعية ّالمؤسسة ،ّّّّّّ

 .31ّ،ّص2006ّّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
ّقاسـّ،ّطّ(2) ّالفنيّ،ّترجمةّ:ّسيزا ّالمغربّ،2ّّّّّّّّّّّّّّيكرمّلكتمافّ:ّمشكمةّالمكافّ ّالبيضاءّ، ّالدارّ ،ّعيكفّالمقاالتّ،

 .65ّّ،ّص1988ّّ
 .63ّّجكادمّىنيةّ:ّصكرةّالمكافّكّداللتوّفيّركاياتّكاسينيّاألعرجّ،ّصّّ(3)
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ّتجاهّ كّغيرىاّمفّالدراساتّاليامةّ،ّالتيّكّإفّلـّتصؿّإلىّكضعّرؤيةّمكحدة
المكافّكمككفّسردمّىاـّ،ّإاٌلّأٌفّلياّمفّاألىميةّ،ّماّيجعمياّتنفتحّعمىّأبعادّكّتصكراتّ

ّخاصةّلممكافّ.
ٌنناّننتقؿّعبرّفضاءاتّمؤشرّكّفيّنصكصّالمغازمّكنحفّنتابعّأحداثياّنشعرّبأ

ّالكتابّّّّّّّ ّضمف ّالمكجكدة ّالعناكيف ّمفّخبلؿ ّمرة ّأكؿ ّحيثّتتضح ،ّ ّمباشرة ّبصكرة عمييا
ّكّالمتعمقةّبذكرّالفتكحّاإلسبلميةّ.

فالراكمّكّىكّيتحدثّعفّمسارّالفتكحّيعمفّمباشرةّعفّالفضاءّالمتكجوّإليوّ،ّمفّ
عضّاألماكفّالتيّتمرّمنياّالجيكشّأكّتحدثّالمحطةّاألكلىّحيثّتبدأّىذهّالفتكحّإلىّب

ّكّمنوّ ،ّ ّبنحكّمفّاألنحاء ّفتحتضنيا ّمنيا ّالجانبية ّبعضّاألحداثّخاصة عمىّمستكاىا
يككفّانتقاؿّالحدثّإلىّمحطةّأخرلّأكّفضاءّآخرّليعرؼّأيضاّحدثاّمركزياّآخرّطبعاّ

ّيتعمؽّبمسارّالفتحّكّيككفّمتمماّلؤلكؿّ،ّكّىكذاّ
ّ ّتغيير "ّ ّإٌف ّبالتاليّفيّك ّك ّفيّالحبكة ّتحكؿّحاسمة ّسيؤدمّإلىّنقطة األمكنة

ّ.ّ(1)تركيبّالسردّكّالمنحىّالدراميّالذمّيتخذهّ"ّ
إالّفيّبعضّّ–كّالراكمّعمكماّالّيعطيّىذهّالفضاءاتّحقياّمفّالكصؼّالدقيؽّ

ّإاٌلّأٌنناّيمكفّأفّنمسؾّببعضّمبلمحياّ.ّ–الحاالتّالنادرةّ
ّ–ميماّتحدثناّعفّتداخموّمعّالسردّالخياليّّ–ردّكاقعيّكّألفّاألمرّىناّيتعمؽّبس

ّ ّالكاقعيّ( ّبالمحيطّالفيزيقيّ) ّيستدعيّاىتماما ّالذمّيحيؿّعمىّفضاءاتّذاتّّ(2)مٌما ،
ّمرجعياتّخارجيةّ.ّّّ

ّّك ّكاسعا ّقدرا ّالمكاف ّشيد ّىذا ّمفّككفؽ ّمعينةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعميقا ّبؤرة ّفي ّحشده ّك تكثيفو
ّإفريقيةّ(ّمٌماّيجعموّيظيرّبمحدكديتوّفيّالبناءّكّالتصكرّكّالكصؼّ.)ّالشاـّ(ّكّ)ّ

كّاألماكفّالمعمنةّكّالمسماةّعمىّمدلّالكتابيفّذاتّطبيعةّمرجعيةّكاقعيةّمعركفةّ
)ّأمّلياّكجكدّتاريخيّكّجغرافيّكّإنسانيّكّركحيّ(ّمفّمثؿّ:ّبغدادّ،ّمصرّ،ّاليمفّ،ّ

ّفمسطيفّ،ّإفريقيةّ،ّالمدينةّالمنكرةّ.

                                                 
 .32ّّحسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ،ّصّّ(1)
(2)

 .181ّّ–180ّالثكابتّكّالمتغيراتّ،ّصّ:ّّ–ينظرّ:ّسعيدّنجارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ  
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كماّإٌنوّرغـّىذاّالتركيزّعمىّالحدثّ)ّكّمفّخبللوّفعؿّالبطؿّ(ّ،ّإاٌلّأٌنوّيبرزّ
حامؿّلتفاصيؿّأخبارّّأثرّتفكؽّالمكافّفيّالمغازمّمفّخبلؿّاستغبلؿّبنيةّالعنكافّ،ّإذّإٌنو

المغازمّكّسيميائيتياّ،ّففيّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّيتبيفّاإلطارّالعاـّلممحتكلّ
ّالّالتاّر ّك ّالدفينة ّبرمزيتيا ّالشؾ ّإلىّمجرد ّيدعك ّال ّمٌما ،ّ ّالكتابيف ّليذيف ّالديني /ّ يخي

بإمكانيةّإثارةّفكرّالقارئّإلىّعقدّالمقارناتّبيفّىذهّالنصكصّكّنصكصّتاريخيةّأخرلّ
ّتتحدثّعفّالفترةّنفسياّ.

ّسمطةّ ّلو ّمحدد ّتخصيصّمكاف ّعمى ّيدلنا ّالعنكنة ّصيغة ّعمى ّالتركيز ّإٌف ـٌ ث
ّالطاغيّعمىّحركةّالشخصيةّ)ّمكافّالفتحّ/ّمكافّالغزكةّ(ّ.الحضكرّ

كّإذّتبدأّ"ّفتكحّالشاـّ"ّبتشكيؿّقرآنيّمركزّجداّ"ّإٌناّفتحناّفتحاّمبيناّ"ّ،ّقدّيثيرّ
ّرغبةّالقارئّفيّكضعّتشكيؿّذىنيّمباشرّلممكافّكّحٌتىّلمشخصيةّأيضا
ّالجيكش ّاستعدادات ّكصؼ ّك ّتصكير ّفي ّبعدىا ّالراكم ّلبدءّّلينطمؽ اإلسبلمية

ّالفتكحّتجاهّ:ّالعراؽّ،ّكّالشاـّ،ّكّمصرّ،ّكّإفريقيةّ.
ثٌمةّإحالةّعمىّ)ّساحةّكبيرةّ(ّسرعافّماّيتجمعّكّيختمطّفيياّالجنكدّاآلتكفّمفّ

دِّدتّلتككفّبدايةّالفتكحّ. ّكؿّالقبائؿّالعربيةّليككفّاالنطبلؽّمنياّإلىّاألماكفّالتيّحي
ائؿّتصكيرّالمكافّتسميتوّ،ّكّلكفّالتسميةّكحدىاّكّنحفّنعمـّ"ّأٌفّمفّأبرزّكس

ّليسّّ ّالسردم ّالعمؿ ّفي ّالمكاف ّأف ّمبلحظة ّمف ّكميا ّاألحكاؿ ّفي ّالبد ّك ،ّ ّكافية غير
ّ.ّ(1)مطابقاّ"ّلممكافّفيّالكاقعّكّإفّكافّمستكحىّمنوّ"ّ

ذلؾّأٌفّطبيعةّالعمؿّالسردمّأٌنوّيقكـّعمىّالتخييؿّباستثمارّالمغةّ،ّإذّحٌتىّكّإفّ
ٌمتّتسميتوّكّتحديدهّجغرافياّكّتحقيؽّالمعرفةّبوّ،ّإاٌلّأٌنياّتظؿّمجردّتسمياتّتدؿّعمىّت

ّالعمؿّالسردمّلوّ ّألٌف ّبوّ، ّالتامة ّيعطيّالمعرفة ّيثيرّالخياؿّأكثرّمما مكافّغامضّقد
ّلمكاقعّّّّّّّ ّمحاكاتو ّتستدعي ّال ،ّ ّالمغة ّتصنعيا ّما ّلبنية ّيخضع ّالخاصّالذم ّالفني عالمو

ّصدّغامضّىناّغريبّكّلكفّيككفّمستقبلّعفّالمكافّكماّىكّفيّالكاقعّ(ّ.)ّكّالّأق
ّ

                                                 
(1)ّّ ّالشعبي ّالتراث ّمف :ّ ّمحبؾ ّزياد ّطّ-أحمد ،ّ ّالشعبية ّلمحكاية ّتحميمية ّالنشر1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّدراسة ّك ّلمطباعة ّالمعرفة ّدار ،

 .141ّّّ–140ّ،ّصّ:2005ّّكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّكّالت
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ّ (ّ ّلفظي ّفضاء ّفيك ّالمغة ّخبلؿ ّمف ّإال ّيكجد ّال ّىك ّك "Espace verbalّّ)
ّ.ّ(1)بامتيازّ،ّإنوّفضاءّالّيكجدّسكلّمفّخبلؿّالكمماتّالمطبكعةّفيّالكتابّ"ّ

ّتسميت ّأم (ّ ّغريبة ّعامة ّالتسمية ّكانت ّإف ّنفسو ّاألمر ّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّغريبة ّتسميات و
ّالمكافّكّليسّاليدؼّىكّتحقيؽّالمعرفةّّّّّ ّالخياؿّىكّىدؼّتسمية ّإثارة ّإٌف ّإذ ،ّ )ّ تحدده

ّبوّ.
كّإٌفّالراكمّفيّالمغازمّيعمدّإلىّتجاكزّالكصؼّالدقيؽّلؤلمكنةّكّألجزائياّ،ّفبلّ

ّإٌنوّييتـّيستقصيّعناصرهّ،ّبؿّيكتفيّبا ـٌ إلشارةّكّالتمميحّكّىذاّإلثارةّخياؿّالمتمقيّ،ّث
ّأكثرّبتقديـّاألحداثّكّتطكراتياّ.

كّلكفّىذاّالّيعنيّبأفّالّكجكدّألكصاؼّحسيةّ)ّماديةّ(ّلممكافّفيّالمغازمّ،ّ
ّيعيشّفيّعالـّ ّتجعمو ّلدلّالمتمقيّ، ّعنو ّذىنية ّمفّتأثيرّمفّخبلؿّترؾّصكرة ّليا لما

اّكافّتركيزّالتصكيرّعمىّاألجزاءّمفّخبلؿّالعنايةّبحجكمياّكّأشكالياّالحكيّ،ّخاصةّإذ
ّكّألكانياّكّحركاتيا

كّىذاّالّيعنيّاالستغراؽّالسمبيّلمكصؼّالذمّيفقدّقيمةّالعمؿّككؿّ،ّبؿّيجبّأفّ
ّيككفّانتقاءّلمعناصرّكّاألكصاؼّبماّيساعدّعمىّرؤيةّماّتسمعوّاألذفّأكّتقرؤهّالعيفّ.

ضحّقيمةّالمكافّفيّالعمؿّالسردمّ،ّإذّيعتبرّعنصراّىاماّلجذبّىذاّكّمفّىناّتت
ّ.ّ(2)المتمقيّ،ّكّلكفّ"ّتظؿّلممكافّكظيفةّأىـّ،ّكّىيّاختراقوّكّالتعامؿّمعوّ"ّ

ّفتتأثرّبوّأكّتؤثرّّّ ّلمشخصيةّ، ّيعنيّدخكؿّتجربةّجديدة ،ّ ّاختراؽّاألمكنة كّإٌف
ّفيوّ،ّمٌماّيؤدمّإلىّتغييرّمنحىّالحكايةّ.

خكؿّأبطاؿّالمسمميفّبجيكشيـّإلىّالببلدّالتيّساركاّإليياّبغيةّفتحياّىكّاختراؽّفد
ّلياّ.

ّالقكيةّّّّّّّّّّ ّالمغمقة ّحصكنيا ّخبلؿ ّمف ّعمييـ ّعصية ّكانت ّالببلد ّبعض ّإٌف ـٌ ث
كّالمحركسةّ،ّلكفّاختراؽّالبطؿّلياّبنحكّمفّاألنحاءّجعموّالّيخضعّلممكافّبمالوّمفّ

كناتّ،ّكّلكفّّىكّالذمّأثرّفيوّبأفّفتحوّكّجعؿّأىموّيدينكفّمميزاتّكّخصكصياتّكّمك
ّباإلسبلـّأكّيدفعكفّالجزيةّ.

                                                 
 .27ّّحسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ،ّصّّ(1)
 .144ّّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ(2)

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

196



ّتضحياتّّّ ّبعد ّباإلسبلـ ّتديف ّأخرل ّألماكف ّتابعة ّاألماكف ّىذه ّباتت ّبالتالي ك
ّكبيرةّ،ّكّبصعكبةّبالغةّ.

اّكّىذاّماّيعكسّتقابؿّقطبيفّأكّتبايفّمستكييفّلممكافّ،ّبحسبّالقكةّالتيّيحتكيي
ّإفّىيّقكةّشريرةّأكّقكةّخيِّرةّ.

فجيشّالمسمميفّخرجّليجاىدّفيّسبيؿّاهللّكّفيّسبيؿّنشرّديفّاإلسبلـّ،ّكّلـّ
ّالفرسّّّّّّ ّاخترؽّقبلع ّك ّاإلسبلمية ّالخبلفة ّمركز ّمف ّقدـ ّإٌنو ّبؿ ،ّ ّمدافعا يبؽّفيّمكاقعو

،ّكّبالتاؿّتتثبتّالقيـّالمثمىّ،ّكّتتحددّمستكياتّالمفاى ّيـّ.ّكّالرـك
ّ ّالمغازم ّفي ّنجده ّالذم ّاالختراؽ ّىذا ّمثؿ ّإٌف ّلممعارؾّّّّّّّّّّ–ك ّالحاممة ّىي ك

كّالحركبّالتيّتستدعيّبالضركرةّاختراقاّميماّكانتّطبيعتوّفتؤثرّفيوّكّتمنحوّقيمةّماّّّّ
نجدهّفيّكؿّاألشكاؿّالسرديةّالقديمةّمنياّخاصةّ،ّكاألساطيرّكّالمبلحـّكّالحكاياتّّّّّ–

ّرحالةّ...كّقصصّال
كّبتطكرّالحكادثّالسرديةّفيّالغزكةّزمنياّ،ّيتأكدّعدـّتنازؿّالشخصيةّالمحكريةّ
عفّشركطّتشكيمياّالمكانيّ،ّحيثّتظيرّمستجداتّحكائيةّضمفّمسارّاألحداثّعممتّ
عمىّزيادةّحضكرّسمطةّالمكافّمفّخبلؿّمعطياتّحدثيةّ/ّشخصيةّ/ّمكانيةّ،ّتساعدّفيّ

فيّالمقطةّالختاميةّعمىّالشخصياتّالمسممةّمفّخبلؿّإبرازّّكؿّمرةّعمىّإسداؿّالستار
ّعبلقتياّبيذهّاألمكنةّالجديدةّ:ّ

"ّكّأقاـّالمسممكفّعمىّرأسّعيفّ]ىكذا[ّكّعمؿّبيعةّنسطكرياّجامعاّّكصمكاّفيوّكّبنكاّّ-
الكنائسّمساجدّكّترؾّعرفجةّبفّمازفّالعامرمّعميياّكالياّكّمعوّمائةّفارسّكّأخذّماؿّ

كفرتكتاّفأخرجّمنوّالخمسّكّأرسموّبعدّعبدّاهللّبفّجعفرّمعّسبلمةّبفّاألحكصّّّّّّّّالرىاّك
ّ.ّّ(1)كّمعوّخمسكفّفارساّ"ّ

ّفيياّّ- ّصمكا ّك ّمسجدا ّعقبة ّفييا ّبنى ّأف ّإلى ّبيا ّأقامكا ّك ّالمدينة ّالمسممكف ّممؾ ّك "
ّتشاكّر ّك ّعقبة ّاألمير ّعند ّاجتمعكا ّخرجكا ّك ّصبلتيـ ّقضكا ّلما ّك ّاألكلى ّأيفّالجمعة كا

ّ.ّ(2)يسيركفّ"ّ

                                                 
 .153ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .120ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

197



فالمنتصرّكّىكّجيشّالمسمميفّأعطىّلنفسوّالحؽّفيّالمكافّباعتبارهّأصبحّتابعاّ
لكؿّاألمكنةّالتيّدانتّلئلسبلـّ،ّلذلؾّفيّنيايةّكؿّغزكةّغالباّماّنجدّالخاتمةّنفسياّ،ّ

،ّحٌتىّّبأفّيبنىّمسجدّ،ّكّيتـّاختيارّكالياّكّقاضياّ،ّإلىّجانبّتقسيـّالغنائـّكؿّكّنسبتو
ّببيتّماؿّالمسمميفّتبعثّلوّالنسبةّالمتفؽّعميياّ.

ّإنوّالعتباراتّتتعمؽّبمسارّالمسمميفّتجاهّىذهّالبمدافّلفتحياّ،ّيمكفّأفّتتحددّ ـٌ ث
األمكنةّمفّخبلؿّمبدأّالمسيرّ)ّمكافّاالنطبلؽّ(ّ،ّإلىّالمكافّالمقصكدّالذمّيعتبرّمكافّ

ّتحقيؽّرغبةّالبطؿّكّمفّمعوّ.
ّبياّالمسممكفّحٌتىّكصمكاّإلىّالمكافّالمقصكدّ.كماّتتضحّا ّألماكفّالتيّمرَّ

ّالّمتناىيّمفّاألمكنةّ،ّبؿّإٌنناّفيّ ّالمغازمّتحكمّعددا كّإٌفّالبلفتّلمنظرّأٌف
الغزكةّالكاحدةّنجدّحشداّكبيراّمفّاألماكفّسكاءّالحقيقيةّأكّالتخييميةّ،ّففيّذكرّفتكحّقمعةّ

ّنجدّأٌنوّفيّأقؿّمف (ّمفّكتابّفتكحّالشاـّفي131ّّّ–130ّصفحتيفّ)ّّرأسّالعيفّ،
ّحقيقيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّطبيعتو ّكانت ّميما ّجغرافيا ّمكانا ّعشريف ّك ّخمسة ّنحصي ّالثاني جزئو

ّ،ّكّيظيرّذلؾّفيّالجدكؿّالتاليّكماّكردتّ أكّتخييميةّ،ّإلىّجانبّاألماكفّالتابعةّليا
ّ(ّ:131ّّّ–130ّمرتبةّفيّالصفحتيفّ)ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 المكان التابع اسم المكان  حقيقي / تخييمي
ّالكنائسّ)ح(ّأرزفّرأسّالعيفّّ)ح(

ّالمساجدّ/ّالجكامعّّ)ح(ّكيفاّالجزيرةّ)ح(
ّحصكفّ)ت(ّالمكزرّحرافّ)ح(
ّمكانعّ)ت(ّاليتاجّّالرىاّ)ح(
ّالببلدّ)ت(ّالبيرتّّسركجّ)ح(
ّالسخفّ)ت(
ّأكساسّ)ت(

ّعسكرّّ
ّاألقاليـ

ّمعاقؿالّّّالعمؽّ)ح(
ّالطريؽّّّنينكلّ)ح(

ّالنيرّّّاليكاريةّ)ح(
ّاألرضّّّعيفّعسكراّ)ح(

ّمنازؿّّّاخبلطّ)ح(
ّالديارّّّطاريكفّ)ت(
ّسرادؽّّّسناستةّ)ت(
ّالمضاربّّّجيزافّ)ت(
ّمرجّالسكرّّّالمعدفّ)ت(
ّالجنةّ/ّالنارّّّأبزكفّ)ت(
ّالجباؿّ/ّالتبلؿّ/ّالرماؿّ/ّميدافّّّّقؼّ)ح(

ّّّّأنظرّ)ت(
ّّّّايدليسّ)ت(ّ

ّطكؿّّّ ّعمى ّنجدىا ّالتي ّاألماكف ّتراكـ ّظاىرة ّالعينة ّىذه ّخبلؿ ّمف فيتجمى
ّىناؾّحضكرّكبيرّ ّإٌف ـٌ ّث ،ّ ّالتخييميّ)ت( ّك ،ّ ّالحقيقيّ)ح( ّكّيظيرّمنيا النصكصّ،

ّّّّّّ،ّ ألسماءّاألماكفّالتيّتنتشرّضمفّأكّحكاليّالبمدافّالكبرلّالتيّاتجوّالمسممكفّلفتحيا
ّيمك ّمكاجيةّّّّأك ّتسيؿ ّحٌتى ّلمكحدة ّأك ّلبلحتماء ّطمبا ّاآلخر ّالطرؼ ّإلييا ّيمجأ ّأف ف

المسمميفّ،ّأكّىكّلجكءّطكعيّإليياّإذاّفتحتّالببلدّكّرفضّصاحبياّاإلسبلـّ،ّلذلؾّنجدّ
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فيّكثيرّمفّاألحيافّتكثيفاّلذكرّاألماكفّ،ّسكاءّبجمعياّفيّعبارةّكاحدةّأكّمتفردةّحيثّ
كبرلّإلىّمدفّأكّقرلّ،ّأكّجباؿّ،ّأكّتبلؿّ،ّأكّبحارّ،ّأكّأنيارّتختمؼّطبيعتياّمفّدكؿّ

ّيحدثّاإليياـّبالكاقعّ،ّماّداـّىناؾّ)ّزجّ(ّألسماءّأماكفّ ...ّمٌماّيكحيّباليقينيةّكّمفّثـٌ
ّغيرّمكجكدةّأصبلّبيفّأسماءّىذهّاألماكفّالمرجعيةّ.ّّّّّّ

ّ–عمىّاألقؿّّ-ؿّكّضمفّكؿّىذاّنجدّأٌفّىناؾّاماكفّجغرافيةّحقيقيةّمفّخبل
ّّّّّّ)ّ ّالصفة ،ّ ّاالسـ (ّ ّمرجعيتيا ّتأكيد ّيصعب ّتخييمية ّأماكف ّتكجد ّكما ،ّ ّأسمائيا تحديد

ّأكّحتىّالكجكدّعمىّالخريطةّالجغرافيةّ.
ّإفٌّ ّأمرّطبيعيّألنناّّكما ّكّىذا ّبالتعجيبّ، ّبعضّاألمكنة ّالمحكياتّتطعـ ىذه

فّاألشكاؿّاليندسيةّالمعركفةّإلىّنتعامؿّمعّنصكصّجماليةّيمكفّأفّينقؿّفيياّالمكافّم
ّأماكفّمتنكعةّ.

ّيتمكضعّّ ّك ّليؤطرىا ّاألماكف ّالراكمّمف ّيختاره ّأف ّيمكف ّبما ّيتعمؽ ّاألمر ّإٌف ك
ّّّّّ،ّ ّالفكرية ّك ّالجمالية ّقناعاتو ّيخدـ ّبما ّك ،ّ ّالخاصة ّبطريقتو ّليصفيا ،ّ ّمنيا عمىّمسافة

ّكّالببلغةّ.كّذلؾّبماّيمكفّأفّيستثمرهّمفّالمغةّمفّخبلؿّالكمماتّ
 ماكن المرجعية : ألا -1

إماّفيّالكاقعّ،ّّ(1)كّىيّ"ّكؿّالفضاءاتّالتيّيمكنناّالعثكرّعمىّمكقعّمعيفّلياّ"ّ
ّأكّفيّأحدّالمصنفاتّالجغرافيةّأكّالتاريخيةّالقديمةّ.

ّكافّمفّمكقعياّ ّما ّأٌما ،ّ ّالمصنفاتّإالّاسميا ّاألماكفّمفّىذه ّىذه كّالّتأخذ
،ّّّّّ-عضّاألحيافّيشارّباالتجاهّشرقاّأكّغرباّأكّشماالّأكّجنكباّألنوّفيّبّ–المضبكطّ

كّمساحتياّ،ّكّضيقياّ،ّكّاتساعياّ،ّكّطكلياّ،ّكّعرضياّ،ّكّحدكدىاّّفبلّتحديدّ
ّدقيؽّلياّ.

ّإٌفّ ّبؿ ،ّ ّالمكاف ّىذا ّأجؿ ّمف ّصراع ّىك ّالمغازم ّترصده ّالذم ّالصراع ّإٌف ـٌ ث
ّالنصكصّىكّإظيا ّالمكافّكّامتبلكوّ،ّفبعدّّاألصؿّفيّقياـّمثؿّىذه رّكيفياتّفتحّىذا

ّالصمحّأكّاالنتصارّيستسمـّالمكافّكّيككفّممكيةّخاصةّ.

                                                 
 .244ّّّ–243ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّ:ّّ(1)
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ّتساعدّّّّّ ّالتي ّالتاريخية ّالمكاد ّمف ّالعديد ّفي ّالراكم ّاستثمار ّسبيؿ ّفي ّإٌنو كما
عمىّمطابقةّالكاقعّبنحكّمفّاألنحاءّأكّعمىّاألقؿّبعضاّمنوّ،ّفإٌفّالمكافّمفّضمفّىذهّ

ّادّ،ّحيثّتبرزّبصفةّمكثفةّأماكفّمرجعيةّمفّخبلؿّأسمائياّ.المّك
كّقدّأشيرّمفّقبؿّإلىّماّلبلسـّمفّأىميةّفيّتبٌيفّكّتميزّالمكافّ،ّحٌتىّإفّلـّ

ّيكفّتكصيؼّلوّ،ّمفّخبلؿّالمكقعّ،ّأكّالحدكدّ،ّأكّالمساحةّ،ّأكّحتىّالتاريخّ.
ّالتي ّالمرجعية ّاألماكف ّمف ّالبلمتناىي ّالعدد ّىذا ّإٌف ّنصكصّّّّّك ّفي تجتمع

ّكّفارسّالتيّكانتّتحتؿّمساحاتّىامةّمفّالعالـّ ّتمثؿّدكالّكبرلّمفّالرـك المغازمّ،
ّحيثّنجدىاّتتضمفّأيضاّأمكنةّمرجعيةّكالعراؽّ،ّكّمصرّ،ّكّاليمفّكّفمسطيفّ...

كّيمكفّمفّخبلؿّرصدّحركةّجيشّالمسمميفّكّكذلؾّاالتصاالتّالتيّتحدثّبينوّ
ّالكثيرّّّّكّبيفّالطرؼّاآلخرّ ّقمتّيمكفّرصد ّأكّبيفّالمنتميفّلكؿّطرؼّ، ،ّ ّالكافرّ( (

ّّّّّّّّّّّ،ّ ّاألنيار ّك ،ّ ّالكدياف ّك ،ّ ّالجباؿ ّكأسماء ّليا ّأمّالتابعة ّإلييا ّتنتمي ّالتي ّاألمكنة مف
ّّّ،ّ ّبغداد ،ّ ّدمشؽ ،ّ ّالقسطنطينية (ّ :ّ ّمثؿ ّمف ،ّ ّالممالؾ ّك ،ّ ّالمدف ّك ،ّ ّالبحار ك

ّرأسّالع ،ّ ّآمد ،ّ ّجبؿّاإلسكندرية ،ّ ّالمنكرة ّالمدينة ّسطيؼّ، ،ّ ّقسنطينة ،ّ ّمارديف ،ّ يف
ماركفّ،ّديارّبكرّ،ّأرضّربيعةّ،ّأرمينيةّ،ّالمكصؿّ،ّنينكلّ،ّالدجمةّ،ّأزقةّالمدينةّ،ّ
مرجّحمكافّ،ّإيكافّكسرلّ،ّساحؿّالرممةّ،ّالقيركافّ،ّتممسافّ،ّالمغربّّ(ّ،ّأمّرصدّ

ّالمكافّمفّالكؿّإلىّالجزءّ.
فةّبأسمائياّكّمكاقعياّ،ّحٌتىّكّإفّخمناىاّفيّبعضّاألحيافّالّكّىيّمدفّمعرّك

عمىّاألقؿّمفّخبلؿّالتسميةّإفّكانتّمغرقةّفيّالقدـّأكّمفّخبلؿّالكصؼّ،ّّ–كجكدّلياّ
،ّكّلكفّبالرجكعّّ-أكّربماّبسببّعدـّإلماـّالمتمقيّبمعارؼّسابقةّّعفّمثؿّىذهّاألماكفّ

ّقتياّ.إلىّمرجعياتياّالجغرافيةّتتأكدّمفّحقي
كّتظؿّأعيفّمفّينتميّليذاّالمكافّمشدكدةّإلىّاألمكنةّاألخرلّالمتعمقةّباآلخرّ،ّ

ّحيثّاتجوّجيشّالمسمميفّليفتحوّكّينشرّاإلسبلـّ.ّ
ّ
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الذمّيكجدّفيوّالخميفةّ)ّأبكّبكرّالصديؽّ،ّّ)*(كّيبقىّالتكاصؿّمستمراّمعّالمركزّ
ّ ّإرساؿ ّمفّخبلؿ ،ّ )ّ ّعفاف ّبف ّعثماف ّالخطابّ، ّبف ّطمبّإمداداتّعمر ّك ،ّ الرسائؿ

ّقسمةّّّ ّكيفية ّأك ،ّ ّالمسير ّباتجاه ّتتعمؽ ّكبيرة ّك ّفيّكؿّصغيرة ّإليو ّيرجع ّكما الجيشّ،
ّالببلدّّّّ ّيكاجوّالمسمميفّمفّمشاكؿّكاستعصاءّفتحّىذه ّأكّالتعامؿّمعّبعضّما ،ّ الغنائـ

ّأكّماّشابوّ.
ّفتكحّلذلؾّيعتبرّمكافّمركزمّحقيقيّلوّقيمةّرمزيةّكّأيضاّذىنيةّ،ّ سكاءّفيّ"

الشاـّ"ّأكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّألنوّيعتبرّنقطةّانطبلؽّرغـّأٌفّالمركزّقدّيتغيرّبفعؿّاالنتقاؿّ
ّإلىّأماكفّأخرلّقدّتككفّأقربّإلىّاألماكفّالمرادّفتحياّ)ّمثؿّمصرّبالنسبةّإلفريقيةّ(ّ.

ّا ّأخرلّغيرّقمبّالجزيرة ّفيّالتاريخّأماكفّمركزية ّمفّالمنطؽّأٌف ّ،ّألٌنو لعربية
انتقمتّإليياّالخبلفةّ،ّكبغدادّ،ّكّدمشؽّ،ّكّمصرّ،ّكّبالتاليّننتظرّأفّيككفّكؿّمكافّ

ّمفّىذهّاألمكنةّبكابةّلمفتكحاتّاإلسبلميةّالتاليةّالتيّتككفّأقربّإليياّ.ّّ
كّعمىّالنقيضّمفّىذاّالكبلـّ،ّفإٌفّالمغازمّاكتفتّبذكرّىذاّالمكافّالمركزمّفقطّ

،ّكّرٌبماّلتعميةّىذاّالمكافّقصدّيتمثؿّفيّجعموّقاببلّألفّيككفّفيّدكفّتكضيحّمعالموّ
ّكؿّزمافّ،ّحٌتىّكّإفّانتقؿّالمركزّإلىّأماكفّأخرلّ.

ّإٌنوّحتىّكّإفّلـّيذكرّفيّحكارّالشخصياتّأكّسردّالراكمّانتقاؿّالشخصياتّ ـٌ ث
ّينقؿّالمتمقيّ ،ّ ّالمنتميفّإليو ّذكرّأحد ّمجرد ّفإٌف ّالمكافّ، ّإلىّىذاّمفّكّإلىّىذا ذىنيا

،ّمجمسّّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–المكافّبالضبطّ،ّأكّحٌتىّأحدّأجزائوّكمسجدّالرسكؿّ
ّالخمفاءّكّاألمراءّ...

ّالمكافّّّّّّّّّّّّ ّجغرافيا ّفي ّينظر ّأف ّيستطيع ّالذم ّلممتمقي ّبالنسبة ّسيبل ّاألمر ّأظف ك
ّ.ّكّتاريخيتوّ،ّمفّخبلؿّماّتستكعبوّالمصادرّالخاصةّبيذهّالجكانب

ّيشرّ ّلـ ّفاتحيفّك ّالمسممكف ّإلييا ّالتيّاتجو ّيتعمؽّببعضّاألماكف ّحٌتىّفيما ك
ّالراكمّإلىّمعالمياّالجغرافيةّكّالطبكغرافيةّ،ّكإفريقيةّ،ّكّاإلسكندريةّ،ّكّالعراؽّكّاليمفّ.

                                                 
دّيككفّالمركزّفيّىذهّالنصكصّإلىّجانبّالمركزّاألساسيّ)ّحيثّيكجدّأميرّالمؤمنيفّ(ّ،ّىكّمكافّتكاجدّأميرّقّ)*(

الجيشّألٌنوّيحصؿّأفّيستقرّىذاّاألخيرّفيّمكافّمختارّآمفّ،ّكّيتجوّقادةّالجيكشّإلىّاألماكفّالمرادّفتحياّ،ّكّإٌفّ
ّيتقدـّجزءّمنوّإلىّاألمرّالّيردّفيّكؿّالمغازمّ)ّألنوّفيّبعضّالحاال ّأكّقد ّالجيشّبحسبّاألماكفّ، ّتقسيـ تّيتـ

الحصكفّكّيبقىّالجزءّاآلخرّالذمّيجمعّاألميرّأبعدّمنوّبمسافةّمعينةّ،ّكماّيحصؿّأفّيبؽّالجيشّكامبلّبأميرهّكّقادتوّ
 كّجنكدهّ...ّ(ّ،ّلكفّفيّكؿّالحاالتّيبقىّالرجكعّإلىّالمركزّاألساسيّ.ّّّ

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

202



ّالكثيرّمفّاألماكفّالمرجعيةّفيّالمغازمّترتبطّمفّحيثّ كّجديرّبالمبلحظةّأٌف
الشخصياتّالتيّتنتميّإليوّ،ّكّقدّساىمتّفيّبنائوّكّتسميتوّّبنحكّأسمائياّكّأكصافياّب

ّمفّاألنحاءّ،ّحٌتىّكّإفّكافّالمكافّمغرقاّفيّالقدـّ.
ّمفّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالنماذج ّبعض "ّ ّإفريقية ّفتكح "ّ ّك "ّ ّالشاـ ّفتكح "ّ ّمف ّكؿ ّفي ّ ّترد ك

ّالمسم ّإلييا ّيمج ّالتي ّاألمكنة ّليذه ّالتقديـ ّيتـ ّحيث ،ّ ّالحالة ّمجاالّىذه ّباعتبارىا مكف
ّكمدينةّ ّتأسيسيا ّأسباب ّك ّالمدف ّأصؿ ّفي ّتفصؿ ّجانبية ّبحكايات ّذلؾ ّك ،ّ لؤلحداث
القيركافّأكؿّمكافّكصموّجيشّعقبةّبفّعامرّفيّإفريقيةّ،ّكّقدّأشيرّلمقصةّالجانبيةّالتيّ

ّ(ّ.4ّ،ّص1ّّتتحددّمنياّأسبابّتسميتوّكّبالتاليّتشكموّ.ّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
عةّالمرأةّالتيّسميتّباسـّالمرأةّالتيّبنتياّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّكّكذلؾّقم

(ّ،ّكّقدّأشيرّلسببّبناء118ّّّ–117ّ،ّصّ:2ّّممؾّمارديفّكّمريفّ)ّفتكحّالشاـّ،ّج
ّالقمعتيفّفيّالمبحثّالمتعمؽّباالسترجاعّ.ّ

ّ ّلكفّنجد ،ّ ّالجغرافية ّك ّالتاريخية ّمرجعيتيا ّليا ،ّ ّالمعركفة ّآمد ّمدينة ّىذه أٌفّك
ّالتأثيرّمفّخبلؿّالشخصياتّالتيّتستقبؿّ ّحٌتىّيبدكّىذا ،ّ ّتجاكزتّكؿّكاقعية أكصافيا
ّتغرؽّ ّالحكاياتّالتي ّىذه ّمف ّالراكمّتعجبيا ّحيثّييظير ،ّ ّالمدينة ّتشكؿ حكاياتّتفسِّر

ّتاريخّىذهّالمدفّفيّالخياؿّ:
بطرسّّ"ّكافّبآمدّأخكافّشديداّالبأسّاسـّأحدىماّبطرسّكّاآلخرّيكحناّ..ّكّكاف

فيّشرقيّالبمدّكّيكحناّفيّغربيياّ،ّكّكافّليكحناّبنتّاسمياّرغكةّ،ّكّلبطرسّبنتّاسمياّ
ّإلىّصاحبّّّّّّّّّّ ّفأرسؿ ّيتزكج ّأف ّأراد ّيكحنا ّك ،ّ ّفيو ّىك ّبما ّمشغكؿ ّكاحد ّكؿ ّك ،ّ صفكرا

ّإليوّ،ّكّكانتّصاحبةّحيمةّّّّّ داراّكّىكّمرطكسّفزكجوّلبنتوّمريـّكّحممتّمفّبمدّأبييا
ّم ّأىمياّّّّّّّّّّّّّّك ّتحصف ّك ّنعميا ّك ّماليا ّكثرة ّك ّالمدينة ّإلى ّنظرت ّبآمد ّحصمت ّفمما ،ّ كر

كّسكرىاّكّغزارةّبساتينياّفقالتّلدايتياّفيّالسرّياّدايتيّ:ّماّرأيػتّأحسػفّمفّىػػذهّالمدينػةّ
ّقدّكّالّأحصفّمنياّكّالّأمنعّأالّتريفّإلىّاألعيفّالمخترقةّفيّكسطياّكّالىّالجباؿّالتيّ

ّ
ّ

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

203



 .ّّ(1)*(ّ)دارتّبياّ،ّتعنيّسكرىاّاألسكدّ،ّفمفّبناىاّعمىّالحقيقةّ؟ّ"ّ
ّقالتّلياّ:ّاعمميّأنوّقدّ كّتأتيّاإلجابةّبكؿّتفصيؿّّمفّطرؼّىذهّالدايةّ:ّ"
ّأجمعّمفّأكؿّببلدّاليكنافّإلىّببلدّعمكريةّممؾّيقاؿّلوّ)ّطيماكسّبفّ ممؾّببلدّالرـك

فّاألصفرّبفّالعيصّبفّاسحؽّ(ّكّكافّأكؿّمفّبنىّأرسالكسّابفّميياطّبفّمكبلككفّب
ّفيّاألرضّ ّنشر ّالمطالبّك ّفتحتّلو ّقد ّكاف ّك ّالكبرلّ، ّركمية ّبمده ّفي بيتّالحكمة
العجائبّكّأنوّحدثتوّبممؾّاألرضّلكثرةّالماؿّفانتيىّإلىّسكيقةّ،ّكّكافّلوّكلدهّاسموّ

رّبياّقاؿّياّبنيّافعؿّكّأمدهّاسطنبكؿّفقاؿّألبيوّطيماكسّأريدّأفّأبنيّليّىيناّمدينةّأذك
ّباسموّكّعاشّأربعّسنيفّكّماتّّّّّ بالماؿّكّالرجاؿّفأدارّسكراّعمىّستةّفراسخّكّسماىا

ّأبيوّّّّّّّ ّباسـ ّ]ىكذا[ ّاصطنبكؿ ّباسميف ّفسميت ّبناءىا ّفأتـ ّقسطنطيف ّاسمو ّكلدا ّخمؼ ك
ىّىيناّفرألّىذهّكّالقسطنطينيةّباسـّابنوّكّأماّأبكهّفإنوّصارّيفتحّالببلدّحتىّكصؿّإل

األعيفّكّالدجمةّفاستحسفّالمكافّفطمبّأربابّدكلتوّكّكانكاّاثنتيفّكّسبعيفّممكاّكّقاؿّ
قدّاخترتّأفّأبنيّىيناّمدينةّالّيككفّعمىّكجوّاألرضّمثمياّكّالّأحسفّمنياّكّالّأمنعّ

ّالممؾّف ّأييا ّنفعؿ ّجميعا ّفقالكا ّبرجا ّك ّمدينة ّيبنيّلنفسو ّمنكـ ّأفّكؿّكاحد ّأريد ركبكاّّّّّّّك

                                                 
سوّكسيمةّلمتعريؼّبمدينةّآمدّانطبلقاّمفّبدءّالحديثّعفّفترةّاألخكيفّبطرسّكّيكحناّ،ّحتىّكصؿّّاتخذّالراكمّلنف)*(ّ

إلىّزكاجّيكحناّمفّمريـّكّىيّاحدلّالشخصياتّالميمةّفيّأحداثّالغزكةّ،ّكّيبدكّأٌفّالراكمّيتكمـّمفّخبلؿّشخصيةّ
جدىاّفيّ"ّمعجـّالبمدافّ"ّلياقكتّالحمكمّ(ّ،ّبطريقةّمريـّعفّجماؿّآمدّفذكرّالصفاتّالتزيينيةّالتيّتميزىاّ)ّكّالتيّن

تظيرّمعرفةّالمتمقيّبياّ)ّتعنيّسكرىاّاألسكدّ(ّ،ّفرغـّىذاّالتعريؼّالشارحّإاٌلّأٌنوّيبدكّمعرفةّالمتمقيّبالحجرّاألسكدّ
ّيسأؿّ)ّتسأؿّ(ّعفّتاريخّآمدّمفّخبلؿّ"ّمفّبناىاّعمىّالحقيقةّ؟ّ"ّ،ّكّإٌفّالس ؤاؿّالمباشرّ)ّأكّحتىّالذمّبنيتّبوّ،ّثـٌ

ّ،ّأكّأفّيحيؿّعمىّ ّ،ّأكّشخصيةّما ّأرادّأفّيعرؼّبمكافّما ّالراكمّإذا الضمنيّ(ّمفّالكسائؿّالميمةّالتيّيستثمرىا
ّبعضّاألخبارّ(ّ.ّّّّّّّ

ّكّقدّأتتّحكايةّبناءّآمدّمفّالدايةّكّىيّشخصيةّمجيكلةّثانكيةّ،ّلتجيبّعفّىذاّالسؤاؿّبحكايةّمغرقةّفيّالخياؿّرغـ
ّأٌنياّقابمةّلمتصديؽّلمفّالّيعرؼّالحقيقةّالتاريخيةّ.

كّإٌفّياقكتّالحمكمّلـّيذكرّشيئاّعفّتاريخّالمكافّقبؿّالفتحّاإلسبلميّالذمّيقكؿّأنوّكافّسنةّعشريفّلميجرةّ)ّينظرّ:ّ
ّ(ّ.76ّّ،ّص1995ّّ،ّدارّصادرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،2ّّ،ّط1ّياقكتّالحمكمّ)ّبفّعبدّاهللّ(ّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج

كّربماّالختبلؼّتفاصيؿّالحكاياتّالمتداكلةّبيفّأفرادّالشعبّكّالقريبةّمفّاألساطيرّأكّحٌتىّعدـّكجكدىاّأصبلّ،ّبسببّ
ّنسبتوّإلىّشخصيةّغيرّمعركفةّمفّالشعبّ)ّالدايةّ(ّ،ّكّإٌفّىذاّاألمرّمفّ إىماؿّىذاّالجانبّمفّتاريخّالمكافّ،ّثـٌ

اّكسيمةّأخرلّلمراكمّمفّأجؿّاإليياـّبالكاقعّمفّجيةّ،ّكّعدـّتحمؿّمسؤكليةّىذهّمميزاتّالتراثّالشعبيّ،ّكّىيّأيض
ّاألخبارّمفّجيةّأخرل

 .154ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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كّاختطكاّالمدينةّكّشرعكاّفيّبنائياّكّأتكاّبالصناعّمفّأقصىّالببلدّكّاختصّكؿّممؾّ
بمدينةّكّبرجّكّحماـّكّكنيسةّ،ّفمماّأتمكاّبناءىاّماتّالممؾّفسميتّآمدّالنقضاءّأمدهّكّ

ّ.ّّّّ(1)ماّزاؿّالممكؾّيتكارثكنياّإلىّأفّانتيتّإلىّىذيفّاألخكيفّبطرسّكّيكحناّ"ّ
ىذهّّ)*(نوّيكمؿّالراكمّسردّماّحؿّبيذيفّاألخكيفّكّكيؼّممكتّمريـّالداريةّكّم

ّالمممكةّ،ّكّىيّاحدلّالشخصياتّالميمةّفيّأحداثّالغزكةّ.
ّالمكافّمفّخبلؿّذكرّتاريخّ ّىذا ّتسمية ّفٌصؿّفيّحكاية ّالراكمّقد كّكاضحّأٌف

ّتشكموّ.
ّفيّالمغازمّكمضاتّسريعةّضمفّحكارّالشخص ّيمكفّأفّنجد ّتشيرّكما ياتّ،

ّإلىّالمكافّرابطةّإياهّباسموّكّصفتوّمفّمثؿّ:ّ
ّكّخرجّمنياّإلىّّ- "ّكّأماّعياضّفإنوّسارّعمىّطريقوّالتيّكردّعميياّإلىّارزفّالرـك

أسعردّإلىّجبؿّماركفّ.ّ)ّّقاؿّالكاقدمّ(ّكافّالذمّأسسياّالسمكأؿّبفّعادياّ،ّكّكافّقدّ
كّلماّجاءّكزيرّكسرلّكّطمبوّىربّإلىّىذهّّسبؽّقبؿّذلؾّاألبمؽّالفردّمفّأرضّتيماءّ،

ّ.ّ(2)األرضّكّبنىّلوّفيياّىذاّالبمدّ"ّ
عندماّنزؿّعياضّبفّغنـّعمىّالمكصؿّخرجّإليوّاىمياّبالعددّكّالسبلحّ،ّ"ّفكرّعمييـّّ-

خالدّبجيشّالزحؼّفجعميـّحطاماّكّلـّيكفّعميياّيكمئذّسكرّيمنعّفأخذىاّبالسيؼّكّنظرّ
دينةّقدّأخذتّالسيؿّكّالجبؿّفقاؿّماّىذهّ؟ّفقيؿّىذهّنينكمّ،ّفقاؿّإلىّنينكلّفإذاّىيّم

ّ.ّ(3)لعمياّمدينةّيكنسّبفّمتىّعميوّالسبلـّ"ّ
"ّكّقصدّبيرحاّفصالحّأىمياّعمىّربعّماّصالحّعميوّأىؿّداراّكّرحؿّعنياّكّكانتّبنكّّ-

ازياّأحدّأنبياءّبنيّاسرائيؿّتعظمياّكّتقصدّإليياّبالنذكرّ،ّكّكافّبانيياّحزقياّبفّتكرخّبفّب
ّ.ّ(4)اسرائيؿّ"ّ

                                                 
 .155ّّ–154ّالمصدرّالسابؽّ،ّصّ:ّّ(1)

يياّعياضّبفّغنـّرسالةّيبدكّأٌفّالشخصيةّقدّسميتّبالمكافّالذمّتنسبّإليوّكّىكّمدينةّ)ّداراّ(ّ،ّحيثّأرسؿّإلّ)*(
 يدعكىاّفيياّإلىّاإلسبلـّ،ّقاؿّ:ّإلىّمريـّالداريةّ.ّ

 .183ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
 .12ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .153ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(4)
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"ّكّكانتّالبمدةّكثيرةّالبنيافّكّاألشجارّكّكانتّىذهّاألرضّتسمىّالخضراءّلخصبياّّّّ-
ّ.ّ(1)كّحسفّمنبتياّكّالعربّسمكىاّافريقيةّ"ّ

ّاألماكفّ ّعمى ّنتعرؼ ّأف ّيمكف ّالمغازم ّخبلؿ ّمف ّأٌف ّىنا ّباالىتماـ ّجدير ك
،ّحيثّيمكفّتتبعّمسارّالفتكحّمرتبةّ،ّفيذاّمثبلّذكرّفتكحّالمجتمعةّأكّالقريبةّمفّبعضياّ

داراّكّبيرحاّكّباعماءّكافّبعدّاستكماؿّفتحّرأسّالعيفّ:ّ"ّقاؿّكّرحؿّعياضّبفّغنـّمفّ
رأسّالعيفّكّنزؿّعمىّكفرتكتاّ]...[ّكّارتحؿّمنياّإلىّداراّ]...[ّكّارتحؿّعفّداراّكّقصدّ

ّإلىّآمدّ،ّبعدّأفّنزؿّبقمعةّالمرأةّ)ّمارديفّ(ّ،ّكّمنياّإلىّنصيبيّ(2)بيرحاّ]...[ّ"ّ ـٌ فّ،ّث
ّالتيّفتحياّالمسممكفّمفّقبؿّ.ّّ

ّاتفاؽّالمسمميفّ ّيتكررّمشيد كّكذلؾّاألمرّفيّفتكحّإفريقيةّففيّنيايةّكؿّغزكة
ّعمىّالمكافّالتاليّلفتحوّكّمفّالمنطؽّأفّيككفّمفّاألماكفّالمتاخمةّ:ّ

منيـّمفّقاؿّتبسةّكّمنيـّمفّقاؿّالمعمقةّكّمنيـّمفّّ"ّفمنيـّمفّقاؿّإلىّشقبّالنارّكّ-
ّبأىؿّبازّكّعفرمّأكّ)ّعكؼّ(ّ كّكسرلّأتكاّّ)*(قاؿّحيدرةّكّبينماّىـّيتفاكضكفّكّإذا

                                                 
 .42ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .53ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)

)*(
ّب  ّفتكحّّّّّجدير "ّ ّفي ّخاصة ،ّ ّلو ّآخر ّباسـ ّيمحقو ّك ّمكاف ّاسـ ّيقدـ ّالراكم ّنجد ّبعضّاألحياف ّفي ّأٌنو المبلحظة

إفريقيةّ"ّ،ّكّالّنعرؼّإفّىكّعمىّسبيؿّالتصحيحّ،ّأكّذكرّماّىكّشائعّمفّأسماءّالمكافّنفسوّ،ّأكّىكّذكرّاالسـّ
ّالقديـّلممكافّكّاالسـّاآلخرّالمتداكؿّزمفّالحكيّ.

تعمؽّاألمرّبتصحيحّشكميّمفّطرؼّالراكمّعمىّسبيؿّإيياـّالمتمقيّبالكاقعّ،ّأكّيمكفّأفّيككفّتصحيحّّالناسخّكماّقدّي
ّنفسوّ.

ّكّمفّأمثمةّذلؾّ:ّ
"ّفنزلكاّبأرضّيقاؿّلياّمسكيانةّأكّمسكيبوّ]...[ّكجدكاّّالسيرّإلىّغركبّّالشمسّفنزلكاّفيّمكضعّيقاؿّلوّعمامةّّّّّ-

ّ(ّ.115ّ،ّص1ّّيقيةّ،ّجأكّعمةّ"ّ.ّ)ّفتكحّإفّر
ّكّالنكفّبدؿّالكاكّّّّّّّّّّّّّّّ- ّكّفيّأخرلّأزافّبالزمّ]ىكذا[ ّزاؿّبالزامّبدؿّالكاك/ ّفيّنسخة ّتمضيّإلىّكاؿّ) ّمنا ّكطائفة "

ّ(ّ.143ّ،ّص1ّّكّالبلـّ(ّ"ّ.ّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
سّكّصاحبّأركبلّ)ّفيّنسخةّّّكّأيضاّفيّ:ّ"ّافّصاحبّزيغّكّطكلقةّ)ّفيّنسخةّريغّكّطمكقةّ(ّكّصاحبّنقاّك

ّ(ّ.154ّ،ّص1ّّأركاّ(ّ"ّ.ّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
ّكّالّندرمّىناّأٌمّالنسخّىذهّالتيّاتكأّعميياّمصححّاسـّىذاّالمكافّ.

ّ(ّ.72ّ،ّص2ّّ"ّكّارتحمكاّيريدكفّمدينةّمراكشّكّيقاؿّلياّأيضاّالمدينةّالحمراءّ"ّ.ّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ-
ّالمختمفةّلممكافّالكاحدّ.كّىناّإيرادّلؤلسماءّ

-ّّّّّّّّّّّّّ.ّ ّارتحؿّالمسممكفّمفّالعقبافّيريدكفّمدينةّالكرقةّ]...[ّكّكانتّفيّالقديـّتسمىّترشيشّكّاسـّممكياّترشيشّ" "
ّ(ّ.63ّ،ّص1ّّ)ّفتكحّإفريقيةّ،ّج

ّإلىّالعريّ- ّارتحمكا ّك ّأىميا ّفسمميا ّالكاردة ّكافّاسميا ّك ّعمىّالكردة ّنزلكا ّك ّارتحمكا ّج" ،ّ ّفتكحّالشاـ (ّ .ّ ،2ّّّّّّّّّّّّّّشّ"
ّ(ّ.96ّصّّ

ّكّىناّذكرّلبلسـّالقديـّليذهّالمدينةّ،ّكّيظيرّارتباطوّىناّأيضاّبالشخصيةّالتيّبنتوّ.
ّكّغيرىاّمفّاألمثمةّ.
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بالعمكفةّطالبيفّالصمحّ]...[ّكّعادكاّإلىّأكطانيـّءامنيفّ]ىكذا[ّمطمئنيفّكّىـّيثنكفّعمىّ
ّذكرىـّالحسفّف يّتمؾّالجياتّفأقبؿّأىؿّالقصكرّكّرقادةّّّّالمسمميفّالثناءّالجميؿّكّفشا

ّ.ّ(1)كّمركتيتّأكّ)ّمركيتّ(ّ"ّ
كماّيمكفّأفّنستنتجّمكاقعّاألماكفّمفّخبلؿّحكارّالشخصياتّأكّسردّالراكمّكّالتيّّ-

ّتأتيّأيضاّبطريقةّمختصرةّمفّقبيؿّ:ّ
ّفيّكسطّالببلدّكّىيّقريبةّمفّاّ- ّلككنيا ّاستكطفّطبرية ّقد ّكّكافّأبكّعبيدة ألردفّّّّّّّّّّّّّ"

ّ.ّ(2)كّالشاـّكّالسكاحؿّ"ّ
ّ.ّ(3)"ّأيياّالناسّتعممكفّأنناّتكسطناّببلدّالمغربّ"ّّ-

ّبيافّمكاقعّ ـٌ ّ،ّحيثّيمكفّتتبعّمسارّالشخصياتّ،ّكّمفّث كّاألمثمةّكثيرةّجدا
األمكنةّ،ّبؿّّكّحٌتىّخصكصياتياّ)ّأرضّكاسعةّ،ّجبؿّبوّعيفّ...ّ(ّ،ٌّمماّيكحيّإليناّ

ّنيةّمفّخبلؿّىذهّالكمضاتّالتيّتردّعمىّشكؿّ)ّبكرتريوّ(ّ.باليقي
ّإٌفّكثيراّماّنجدّالراكمّيستعمؿّصيغةّدالةّعمىّاستمرارّكجكدّالمكافّكّحٌتىّ ـٌ ث

ّإٌنوّيربطوّباسـّشخصيةّمفّخبلؿّ:ّ
ّبنىّاالسكندريةّكّسماىاّّ- ّيميّبابّالبحرّكّذلؾّأفّاالسكندرّلما ّإفّبرجّالقبةّمما "

ّكافّال ّكّباسمو ّباسمو ّالذمّبنىّالبابّاألخضرّكّصنعّتمؾّالقبة ّكّىك ،ّ خضرّكزيره
ّ(4)رسموّكّكافّيأكمّإليياّفصارّذلؾّالبابّمشتيراّبوّإلىّيكمناّىذاّ"ّ

كّذىبّإلىّاالسكندريةّكّبنىّفيياّجامعاّفيّالربضّ،ّكّىكّمعركؼّبجامعّعمركّ"ّّ-
ّ"ّ ّ.ّ(5)إلىّاليـك

ّ.ّ(6))ّكّىيّالمسماةّاالفّبالكاؼّ(ّ"ّ"ّفمحؽّبيـّرجؿّمفّسكافّشقبّنارّّ-
ّ.ّ(7)"ّكّلماّبمغكاّجبؿّالخضرّالمسمىّاالفّبجبؿّالحديدّ"ّّ-

                                                 
 .91ّّ–90ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .75ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
 .20ّ،ّص2ّّفريقيةّ،ّجإحّالكاقدمّ:ّفتّكّ(3)
 .82ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(4)
 .53ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(5)
 .44ّ،ّص1ّّفريقيةّ،ّجإالكاقدمّ:ّفتكحّّ(6)
 .98ّّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(7)
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كّيمكفّأفّتككفّاإلشارةّإلىّاستمرارّكجكدّالمكافّأمراّمرجعياّ،ّأكّحتىّكسيمةّ
ّلمتماىيّفيّالكاقعّكّجعؿّالمتمقيّيصدؽّمثؿّىذهّاألخبارّ.ّ

 مية : ياألماكن التخي -2
مختمؼّالفضاءاتّالتيّيصعبّالذىابّإلىّتأكيدّمرجعيةّمحددةّلياّسكاءّكّىيّ"ّ

مفّحيثّاسمياّالذمّبوّتتميزّأكّصفتياّالتيّتنعتّبياّ]...[ّ،ّنجدىاّأقربّ،ّمفّجيةّ
محددةّ،ّإلىّالفضاءاتّالمرجعيةّ،ّكّتتصؼّببعضّصفاتياّ،ّلكنياّغيرّقابمةّألفّتحددّ

ّ.ّ(1)مرجعياّ"ّ
ّالراكمّيختمؽّمث ّالتيّالّكّإٌف ّاألحداثّ، ّتتعمؽّبسيركرة ّاألماكفّلضركرة ؿّىذه

ّكّلكفّمفّالمنطؽّكّخاصةّّضمفّ ّفقطّ، ّتكتمؿّضمفّاألماكفّالمرجعية نتصكرّأٌنيا
ّ–أكّىذاّمنطقياّفيّاألساسّّ–نصكصّالمغازمّالتيّتستدعيّتصكيرّكؿّدقائؽّاألحداثّ

ّمةّ.كّمسارّالشخصياتّعبرّاألمكنةّحٌتىّكّإفّكانتّذاتّصفاتّعا
ّقكؿّ ّنجد ّفاتحا ّإلىّإفريقية ّعامر ّبف ّجيشّعقبة ّاتجو ّلٌما "ّ ّفتكحّإفريقية ففيّ"
ّيجدكفّ ّقاؿّليـّعقبةّسيركاّعمىّبركةّاهللّفكدعكهّىكّكسيدناّعميّكّرحمكا ّثـٌ الراكمّ:ّ"

ّأرضّافريقيةّّّّّّّّّّّّ ّإلىّأفّكصمكا ّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّاألكدية السيرّفيّالفيافيّك
ّ.ّ(2)افّأكؿّنزكليـّالقيركافّ"ّكّك

كّبالتاليّفإٌفّأماكفّمثؿّ:ّالجبؿّ،ّالكادّ،ّديرّيقيـّفيوّقسّ،ّببلدّ،ّمسجدّبناهّ
المسممكفّ،ّكنيسةّ،ّتؿّ،ّميدافّ،ّأرضّكاسعةّ،ّمنزؿّ،ّنيرّ،ّطريؽّ،ّقريةّمفّالقرلّ،ّّ

ـّّتسميتياّ،ّكّلـّىيّمفّاألماكفّالتيّيتكررّذكرىاّفيّالفتكحّ،ّكّىيّأماكفّعامةّ،ّلـّتت
ّلؤلماكفّ ّبالنسبة ّاألمر ّىك ّمثمما ّلكفّغيرّمعركفة ّك ّىيّمكجكدة ّك ّتعٌيفّ، ّلـ ّك تحٌدد

ّالمرجعيةّ.
ّتبقىّمفّ ّفإٌنيا ّالصفاتّ، ّمف ّمفّخبلؿّصفة ّتٌمتّتسميتيا ّإف ّحٌتىّك ّإٌنو ـٌ ث

تىّماّاختبلؽّخياؿّالراكمّ،ّإذّ"ّإٌفّالفضاءّيخضعّلرؤيةّالراكمّلمكجكدّمفّخبلؿّالمغةّم

                                                 
 .246ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّّ(1)
 .4ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
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تجاكزتّىذهّكظيفتياّالتكاصميةّلتصبحّإشاريةّ،ّتخييميةّ،ّيمكفّافّتحيؿّعمىّعكالـّأخرلّ
ّ.ّ(1)غيرّكاقعيةّ"ّ

ّبؿّىيّأماكفّيتـّتصكيرىاّأكّرسمياّمفّخبلؿّالمغةّ.
ّّّّّّّّّّّ،ّ ّاألبطاؿ ّإلييا ّينتقؿ ّالتي ّاألماكف ّمف ّلمكثير ّالخيالي ّالكصؼ ّنجد ّإٌننا ك

ّتيـّالجياديةّ.أكّيشاىدكنياّفيّرحبل
ّففيّذكرّفتحّكرسيؼّيصؼّالراكمّقصرّممكياّقائبلّ:ّ

"ّكّكافّىذاّالمعيفّعندهّقصرّخارجّالمدينةّممتؼّباألغصافّ،ّكّكافّيخرجّإليوّ
فيّكؿّعاـّيتميرجّفيوّكّكافّالقصرّفيّنيايةّالبياءّكّالحسفّتحيطّبوّاألشجارّمفّكؿّ

مختمفةّالثمارّكّبيفّاألشجارّسكاقيّالمياهّّجيةّكّىيّكمياّمتكاثفةّمشتبكةّببعضياّبعضا
تجرمّتحتياّكّالطيكرّعميياّتغردّبحنيفّاألصكاتّكّفيّالقصرّأنكاعّالكحكشّمفّغزالفّ
كّنعاـّكّغيرّذلؾّمماّيسرّالناظرّكّينشرحّمنوّالخاطرّكّقدّجعؿّّعدكّاهللّفيّكسطوّ

ّأرب ّركبّفيو ّقد ّكذلؾّك ّعرضو ّك ّذراعا ّستكف ّطكلو ّخمر ّمف ّيكاقيتّعمىّصيريجا ع
قضبافّمفّذىبّتضيءّكأنياّالشمسّ)ّقاؿّ(ّكّكافّعدكّاهللّإذاّخرجّليذاّالقصرّيأخذّ
معوّمائةّألؼّرجؿّلحراستوّبالميؿّكّمائةّألؼّلحراستوّبالنيارّكّىذهّكظيفتيـّعمىّالدكاـّ

ّ.ّ(2)كّاالستمرارّ"ّ
كفّنزكعّكّبيذاّاإلغراؽّفيّالكصؼّالخياليّقدّيكّ–فكصؼّالمكافّبكؿّدقائقوّ

إلىّالطريقةّالتقميديةّالتيّتصؼّالمكافّالجديدّالذمّتمجّإليوّالشخصياتّكنكعّمفّتييئةّ
ّالمتمقيّلماّسيأتيّمفّأحداثّكّشخصياتّتتفاعؿّفيوّ.ّ

ّ

                                                 
(1)ّ:ّ ّعبلـ ّطّحسيف ،ّ ّالسرد ّشعرية ّمنظكر ّاألدبّمف ّفي ّمنشكراتّاالختبلؼ1ّّالعجائبي ،–ّّّّ ّلمعمـك ّالعربية الدار

 .161ّ،ّص2010ّّلبنافّ،ّّ–ناشركفّ،ّالجزائرّ
 .21ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّصّّ(2)
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كماّيمكفّأفّيككفّىذاّالحيزّالنصيّكامبلّ)ّتقريباّصفحةّكاممةّ(ّ،ّمجردّتأمؿّ
يثّالّارتباطّعضكمّلوّباألحداثّ،ّفيّفضاءّالمشيدّالسردمّ،ّبؿّىكّكصؼّتقميدمّح

 مفّالسرعةّ)ّالصفرّ(ّ.ّّ)*(إاٌلّأنوّقدّيؤثرّمفّخبلؿّكجكدّانطبلؽّاألحداثّ
كّعمىّالنقيضّمفّىذاّقدّنجدّأٌفّكصؼّالبيئةّبمككناتياّمفّاألشياءّبصفةّدقيقةّ

اقعّ،ّتكثيقيةّتصكيريةّكّأيضاّمباشرةّكّكاضحةّ،ّتكىـّالمتمقيّأٌفّماّييحكىّلوّحقيقةّكّّك
كّأٌفّمفّصٌكرّلوّىذهّاألمكنةّبذكرّالتفاصيؿّقدّشاىدّفعبلّىذاّالمكافّكّارتحؿّبعينيوّ

ّعبرّأجزائوّ.
كّمفّثٌـّيمكفّأفّيتعرؼّعمىّالشخصيةّالتيّتنتميّإلىّىذاّالمكافّكّخمفيتياّ،ّ

ّكّىذهّتتمةّماّذيكرّبعدّاستكماؿّكصؼّّقصرّممؾّمدينةّكرسيؼّ:ّ
ابّسطكتوّكّتخضعّلوّكّىكّيزعـّأفّاهللّأطمعوّعمىّ"ّكّكانتّممكؾّالمغربّتي

ّكّكافّعالماّكّلوّمائةّحكيـّيحضركفّمجمسوّكّكافّجييرّالصكتّإذاّتكمـّ الحجرّالمكـر
كأنوّالرعدّكّإذاّمرّبالشجرةّاقتمعياّكّقكتوّّتعدؿّقكةّمائةّّرجؿّيحمؿّالبعيرّبيفّيديوّّّّّ

يناهّمفّالزبرجدّاألخضرّكّأذناهّمفّالعاجّكّيسيرّبوّكّلوّفرسّالعكدّرأسوّمفّالذىبّكّع
كّأرجموّمفّالفضةّكّكافّّكسطوّمجكفاّفإذاّأرادّأفّيطيرّبوّركبوّكّحرؾّلكلبوّفيطيرّ

ّ.ّ(1)**(ّ)كالطائرّفيّاليكاءّكّإذاّأرادّالنزكؿّحرؾّالمكلبّأيضاّفينزؿّبوّ"ّ

                                                 
صؼّفإٌفّاالنطبلؽّفيّبعضّالمغازمّنجدّفقراتّافتتاحيةّتحمؿّّكصفاّلممكافّعمىّلسافّالراكمّ،ّكّحيثّيككفّالّكّ)*(

ىناّيككفّمفّنقطةّالصفرّ،ّأمّمفّالثباتّإلىّبدايةّالحركةّ،ّحيثّيككفّاألمرّىناّبيدّراكمّعميـّعارؼّبكؿّماّيحيطّ
ّبالنصّكّمسيطرّعميوّبصكرةّكاممةّ،ّمٌماّيسمحّلوّبإيجادّمنطمؽّأكّبدايةّمفّىذاّالمشيدّالكصفيّ.

دايةّنصّالغزكةّفيّحدّذاتياّكّلكفّقدّيتجزأّالنصّبفعؿّكجكدّىذهّالمشاىدّكّعندماّّنقكؿّبدايةّفميسّالقصدّبالضركرةّب
 الكصفيةّفيغدكّّأجزاءّمتتابعةّ.ّ

)**(
مف81ّّإٌفّكصؼّىذاّالممؾّ،ّبيذهّالطريقةّ،ّيجعمناّنضعّتقاطعاتّبينوّكّبيفّ)ّقاركفّ(ّفيّالقصةّالقرآنيةّ]ّاآليةّ 

ّ مكسىّعميوّالسبلـّ،ّكّقدّأنعـّاهللّعميوّّبخيراتّّكثيرةّمفّالماؿّسكرةّالقصصّ[ّالتيّتحكيّعفّىذاّالرجؿّمفّقـك
الكفيرّ،ّفمفاتيحّالخزائفّالتيّتضـّّكنكزهّمفّالذىبّكّالفضةّكافّالّيقدرّعمىّحممياّمجمكعةّمفّالرجاؿّاألشداءّ،ّّّّّّّّّّّ

وّالخدـّكّالعبيدّبأعدادّكثيرةّ.ّكّكافّيعيشّفيّبذخّكّترؼّ،ّكّيمبسّالمباسّالفاخرةّ،ّكّيسفّالقصكرّحيثّيتخذّلنفس
كماّكافّيتمادلّفيّالضبلؿّكّالغركرّكّالبخؿّ،ّإلىّأفّأتاهّجزاءّمفّاهللّعزّكّجؿّبأفّأمرّاهللّاألرضّأفّتبتمعّقاركفّ

ّكّقصكرهّكّكؿّأمكالوّ.ّ
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ّا ّالظالمة ّالمنغمقة ّنفسيتو ّك ّالطرؼّالكافرّ، لتيّتتكؽّفكصؼّالمكافّيعكسّقكة
ّلبلعتداءّ.

ّالتيّانتقؿّإليياّ ّاألمكنة ّليذه ّاألكصاؼّىيّإضفاءّلمصفاتّالجمالية ّىذه ّإٌف ـٌ ث
المسممكفّفاتحيفّ،ّكّكأنياّنافذةّمفتكحةّعمىّالعالـّاآلخرّ،ّكّربماّىكّنكعّمفّالمقابمةّ

عذراءّبيفّالبيئةّالتيّخمفياّالمسممكفّفيّالصحراءّ،ّكّماّكجدكهّأماميـّمفّأماكفّجديدةّ
ّلياّىذهّاألكصاؼّالتزيينيةّالتيّتعكسّالخصبّكّالنماءّ.

ّترؼّتمؾّالطبقاتّمفّالشعكبّ،ّكّيبدكّأفّالتفصيؿّفيّكصؼّ كّتعكسّأيضا
ّالجماؿّ ّأٌف ّيؤكد ّاألرضّ، ّعمى ّجنة ّكأنيا ّالكفار ّإلييا ّينتمي ّالتي ّاألماكف ّمف الكثير

ّبناءّالحصكفّالم ّكّحيثّيزدكجّمعو ،ّ ّكّالقبلعّالمحركسةّ،ّّّّالطبيعيّيتركزّفييا نيعةّ،
كّالسجكفّ،ّ...ّأمّإٌفّيدّالصناعةّقدّمستياّبماّيمكفّأفّيضمفّألىمياّالحمايةّ،ّكّىذاّ

ّدكفّدارّاإلسبلـّحيثّمركزّالخبلفةّكّحيثّبقيتّببساطتياّكّانفتاحياّعمىّاآلخرّ.
المكافّكّإٌفّكؿّىذاّيميدّلؤلحداثّالتاليةّكّردكدّالفعؿّالتيّتصدرّعفّأىؿّىذاّ

المكصكؼّمفّخبلؿّتمسكيـّبوّبقكةّبأسّكّبذؿّكؿّماّيقتضيوّاألمرّلحمايتوّ،ّخاصةّإذاّ
ّلـّيتـّالصمحّبيفّالطرفيفّ،ّفامتبلكوّيككفّغالباّإٌماّبالسيؼّ،ّأكّبالحيمةّ.

كّاستبلـّالمكافّيعنيّأٌنوّأماـّكضعّجديدّبكؿّماّيحمموّمفّديفّ،ّكّعبلقاتّ،ّّ
ّكّقكانيفّ...

 ن العجائبية : األماك -3
إٌفّالحديثّعفّىذاّالنكعّمفّاألماكفّفيّىذهّالمحكياتّيتعمؽّبالزاكيةّالتيّيمكفّ
أفّننظرّبياّإلىّعجائبيةّالمكافّفإٌماّأفّ"ّننطمؽّمفّطبيعةّتركيبياّالمخالؼّلمفضاءاتّ
يّّّّالمرجعيةّأكّالكاقعيةّاألليفةّ،ّكّإاٌلّفالعديدّمفّىذهّالفضاءاتّلوّطابعّكاقعيّأكّمرجع

ّ.ّ(1)ماّ"ّ
ّكّمفّثـٌّيمكفّأفّتتحددّعجائبيةّالمكافّحٌتىّمفّالكائناتّالتيّتسكنوّ.

ّمفّخبلؿّتمؾّالبئرّ "ّ ّفتكحّإفريقية ّفيّ" ّنجده ّما ّاألماكفّالعجائبية كّمفّأمثمة
العجيبةّّالتيّسميتّبػّ)ّمسكفّالجفّ(ّ،ّكّىذاّالرتباطوّبيذهّالكائناتّالعجيبةّالمتمثمةّفيّ
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ّم ّك ،ّ ّالغمكضّّّّّّّّّّالجف ّعناصر ّإلى ّإضافة ّالتردد ّك ّلمدىشة ّخصائصّتدعك ّمف ّليا ا
ّكّالرىبةّ،ّألنياّتتجاكزّالطبيعيّفيكّصعبّالدخكؿّ،ّكّمكقعوّمنفرداّكسطّالخرابّ.

ّحبلّلممسمميفّ ّإاٌل ّبمفّيعيشّفيو ّك ّالمكافّالمغمؽّبطبيعتو ّيكفّىذا كّحيثّلـ
ّبا ّك ،ّ ّالمنيعة ّالمدينة ّاختراؽ ّمف ّىذهّّّّلمتمكف ّفي ّاألحداث ّلتطكر ّمسرحا ّيعتبر لتالي

ّالغزكةّ:ّ
"ّأمرتّشعاعّالشمسّأفّيؤتىّإليياّبحباؿّثـّسارتّكّساركاّمعياّإلىّأفّكقفتّ
بمكافّخمؼّالسكرّكّقالتّليـّأحفركاّىيناّفحفركاّحتىّكشفكاّعفّبئرّمفّالرخاـّاألبيضّ

ّبالنزكؿّ)ّقاؿ(ّفربطكهّبحبؿّكّأنزلّك ّأبدأ ّفمماّكصؿّإلىّقعرّالبئرّانبعثتّفقاؿّرافعّأنا ه
عميوّركايحّكرييةّكّشررناّكّدخافّفصاحّبأصحابوّكّقاؿّارفعكنيّكّماّرفعكهّحتىّغشىّ
عميوّفمماّأفاؽّقالكاّلوّماذاّرأيتّفحكىّليـّقصتوّكّقاؿّىيياتّأفّيقدرّأحدّعمىّالسمكؾّ

اّكصؿّإلىّقعرّالبئرّمنياّفمماّسمعّعبدّاهللّبفّجعفرّمنوّّذلؾّلبسّآلةّحربوّكّنزؿّكّلم
اطمؽّعميوّالشررّكّالدخافّكّالركايحّالكرييةّفسؿّسيفوّكّزجرّالجفّبأسماءّاهللّكّقاؿّياّ
معشرّالجفّالساكنةّبيذاّالمكافّأناّابفّعـّرسكؿّاهللّصمىّاهللّعميوّكّسمـّفمماّسمعتّ

ّ.ّ(1)الجفّكبلموّانيزمتّّبيفّيديوّ"ّ
ّعمي ّممتيبة ّالمكاف ّىذا ّأكصاؼ ّأتت ّالقبضّعمىّفقد ّمحاكلة ّخبلؿ ّمف ،ّ قة

ّجزئياتياّغيرّالمرئيةّفيّذلؾّالمكافّّالمكلدّلمتعجبّ.
ّإٌفّىذهّالجزئياتّغيرّكاضحةّكّالمعمكماتّحكلياّشحيحةّإذاّحاكلناّربطياّبػّّّّّّّّّّّّّّ ـٌ ث

ّمفّسكرةّالحجّ:45ّّ)ّالبئرّالمعطمةّ(ّالتيّتكمـّبياّالقرآفّالكريـّفيّاآليةّ
ّّفىكىأىيِّف"ّ قىٍصرو ّمُّعىطَّمىةوّكى ًبٍئرو كًشيىاّكى ّعيري مىىَٰ اًكيىةهّعى ّخى ّظىاًلمىةهّفىًييى مِّفّقىٍريىةوّأىٍىمىٍكنىاىىاّكىًىيى

ّ"ّ.ّّمًَّشيدّو
ّحيثّّ )ّ ّيزف ّذم ّبف ّسيؼ (ّ ّالشعبية ّالسيرة ّفي ّأيضا ّذكرىا ّكرد ّالتي ّىي ك

ّمفّكاالهّ:ّضمنياّالراكمّقصةّخياليةّباعتبارىاّمكاناّلمعبادةّمفّطرؼّالممؾّكّ
"ّإٌفّتمؾّالمدينةّلياّممؾّيقاؿّلوّأصباركتّبفّنميرّكّلوّكزيرّ،ّيقاؿّلوّمصعبّ
بفّالريافّ،ّكّىـّيعبدكفّتمؾّالبئرّدكفّالممؾّالقديرّ،ّكّإذاّماتّأحدىـّأتكاّإلىّالبئرّ،ّ
ّفيطمعّ ّينزلكفّفيّتمؾّالبئرّ، ّإنيـ ّثـ ّعبدؾّ، ّخذ :ّ ّينادكفّباالىيـ ّك ّعمىّفميا فيقفكا
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ميتّفيّثانيّيكـّإلىّحافتوّ،ّكّيأتكاّلوّأىموّكّأىؿّالبمدّكّيحاسبيـّبماّكافّلوّ.ّكّماّال
كافّعميوّقبؿّمكتوّ...ّ،ّكّإذاّأذنبّعندىـّأحدّيأتكفّبوّإلىّالبئرّ،ّفإفّكافّمعوّالحؽّ

ّ.ّ(1)يتشكؿّبالكردّكّالرياحيفّ،ّكّإفّكافّىكّالمفترلّعميوّأيحرؽّبالنارّمفّأذيالوّ"ّ
ألمرّىناّيختمؼّ،ّفيمكفّأفّيككفّالراكمّعارؼّّبيذهّاألمكنةّالتيّتحيطّكّلكفّا

ّبرؤيتوّّّّّ ّىنا ّفاستثمرىا ،ّ ّلممألكؼ ّالخارقة ّك ّالخيالية ّك ّالعجيبة ّاألكصاؼ ّمف بسياج
الخاصةّ،ّحيثّأبقىّعمىّبعضّخصائصياّ،ّككجكدّالنارّكّالدخافّكّالركائحّالكرييةّ،ّ

ّيتتبعوّالبطؿّحتٌّ ّمسارا ّلياّثٌـّجعميا ىّيستطيعّاختراؽّأسكارّالمدينةّالحصينةّحيثّإٌفّ"
ّفيّكقتّكاحدّّّّّّّّّّّّ ّيرمكفّبالنبؿّكميـ سبعةّأسكارّكؿّسكرّعميوّحراسّالّيحصىّليـّعدد

ّ.ّ(2)كّأفّفتحياّالّيناؿّإالّبعدّمشقةّعظيمةّكّإفّممكياّأطغىّالممكؾّ"ّ
كّبالتاليّسيؿّعميوّاختراؽّّكّنجدّعبدّاهللّبفّجعفرّينييّأمرّساكنيّىذهّالبئرّ،

المدينةّ،ّمثمماّأنيىّالممؾّسيؼّبفّذمّيزفّأمرّالشياطيفّالتيّكانتّتفتفّالناسّلعبادةّ
ّالبئرّ،ّكّيدخؿّأىؿّالمدينةّديفّاإلسبلـّ.

ّالمسممكفّّّ ّالتيّارتحؿ ّالمدف ّاألحيافّقصكر ّمف ّالكثير ّفي ّالمغازمّترسـ ّإٌف ك
ّإذاّّ–كمّ،ّمٌماّيعطيياّصفةّالمكافّالعجائبيّإليياّ،ّبطريقةّتشيّبسعةّخياؿّالرا كّىذا

فيذاّّقصرّمريـّّ–تجاكزناّماكناّذكرناهّعفّحصانةّالمكافّكّجمالوّفيّالمكافّالتخييميّ
ّكّ ،ّ ّكّزكجيا ّأخيو ّالممؾّك ّأفّقتمتّبالسـ ّبعد ّالتيّصارتّممكة ،ّ ّفتكحّآمد فيّذكر

ّمثمي اّكّفرشتّأرضياّبالفصكصّكّالرخاـّاعتمتّّالممؾّ،ّ"ّكّبنتّبيعةّلـّيرّبببلدّالرـك
ّ.ّ(3)الممكفّكّزخرفتّالحيطافّبالذىبّكّالفضةّكّعمقتّفيياّستكرّالديباجّالمذىبّ"ّ

كّىذهّمدينةّالعقبافّالتيّيفكؽّجمالياّكؿّكصؼّ:ّ"ّفمـّيجدكاّغيرّاألبكابّالتيّ
كؿّمنياّكانتّمغمقةّكّىيّخمسةّكّثبلثكفّباباّكّليذهّالمدينةّعشرةّأسكارّعريضةّيسعّ

ّنحكّ ّقصكرّمشيدة ّبداخميا ّك ّغيرّقصيرة ّمسافة ّبيفّكؿّمنيا ّعشركفّرجبلّك ّبو صفا
الخمسيفّمختمفةّالشكؿّكّفيياّمفّاألشجارّكّالثمارّكّاألطيارّماّيفكؽّالكصؼّكّفيّكؿّ
قصرّمائةّجاريةّمفّالبناتّاألبكارّ]..[ّكّكانتّىذهّاألرضّيسكنياّالعقبافّكّىيّأرضّ

                                                 
 .144ّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالجميكريةّالعربيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّدّتّ،ّص4ّّسيرةّسيؼّبفّذمّيزفّ،ّجّ(1)
 .99ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
 .155ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(3)
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يممكياّممؾّعظيـّ]...[ّفاتفؽّذاتّيكـّأفّخرجّلمصيدّكّالقنصّ]...[ّّزاىرةّخصبةّكّكاف
ّتسبحّهللّ ّاألطيارّك ّفكقيا ّتغرد ّمتكاثفة ّكّأشجارا ّجارية ّأنيارا ّفييا ّكجد ّكصؿّإلييا فمما
الكاحدّالقيارّكّليسّبياّسكافّغيرّالعقبافّدكفّبنيّاإلنسافّفقاؿّلرجاؿّدكلتوّأنيّكددتّ

.ّفقبمكاّكّشرعكاّفيّبناءّالمدينةّّ(1)نةّأجعمياّقاعدةّمممكتيّ"ّأفّأبنيّفيّىذاّالمكافّمدي
ّالذمّاستغرؽّخمسّعشرةّسنةّكّسماىاّالعقبافّ،ّكّصارتّمفّالمدفّالشييرةّالعظيمةّ.

فعجائبيةّىذهّاألمكنةّتتأتىّمفّخبلؿّكصؼّالراكمّلياّ،ّفييّجنةّعمىّاألرضّ،ّ
ّث ،ّ ّالعماد ّذات ّإـر ّقصكر ّك ّبببلد ّأشبو ّنجدىا ّالغرابةّّّبؿ ّفي ّالمغرؽ ّالكصؼ ّإٌف ـ

المفرطةّ،ّمفّخبلؿّذكرّدقيؽّلمتفاصيؿّ،ّكّلمفّسكنياّأكؿّمرةّ،ّيمكفّأفّييدـّاليندسةّ
المألكفةّ،ّلتبنىّعمىّأنقاضياّىندسةّأخرلّتتصؼّبكؿّغريبّ،ّ"ّكّتحقؽّاالختبلؼّعمىّ

ّ.ّّ(2)كّالكياناتّ"ّّالفضاءّالمألكؼّ،ّكّالمتعارؼّعميوّ،ّبخمؽّتعدديةّفيّجغرافياّاألشياء
ّّّّّ،ّ ّبالتاليّفتحو ّك ّالمكافّتحيؿّإلىّانغبلقوّكّصعكبةّكلكجو ّمؤشراتّىذا كّإٌف

ّالراكمّفيّ ّيجتيد ّك ،ّ ّالخارج ّك ّالداخؿ ّبيف ّإلىّحاجبّيفصؿ ّالمكاف ّيتحكؿ ّثـٌ ّمف ك
ّخارجّالحصكفّحيثّيضربّجيشّالمسمميفّ ّالخارجّ) تصكيرّلقطاتّحياديةّفيّمنطقة

ّالراكمّإلىّحصارهّباحثاّ عفّمنفذّلممكافّ،ّكّحيثّساحةّالمعركة(ّ.ّفتنتقؿّكاميرا
ّيككفّلربطّعبلقةّ ّكّربما ّالمكافّ. ّاألبطاؿّالباحثيفّعفّسبيؿّالختراؽّىذا مكافّكجكد

ّبنحكّمفّاألنحاءّبشخصيةّمفّالداخؿّمفّالكسائؿّاليامةّلفعؿّاالختراؽّ.ّ
الكاردةّفيّالمغازمّمفّارتباطوّبتمؾّّكّتأتيّعجائبيةّالمكافّفيّكثيرّمفّالنماذج

الكائناتّالعجيبةّالتيّكانتّتسكنوّمثؿّذلؾّالجمادّ)ّالصنـّ(ّالذمّيتكمـّكّيفيـّ،ّعمىّّ
ّخمفيةّكجكدّالجفّكّالشياطيفّ:ّ

ّفيوّ ّكاف ّك ّغرائبّصنعو ّك ّحسنو ّتعجبّمف ّالقصر ّىذا ّاألبمؽ ّدخؿ ّلما ّك "
جدّلوّمفّدكفّاهللّكّقاؿّأيياّالممؾّاألعظـّأصناـّكثيرةّمنياّصنـّكبيرّفمماّدخؿّمكانوّس

قدّجئناؾّلتنصرناّعمىّالعربّكّلـّيزؿّساجداّحتىّكمموّالشيطافّمفّجكؼّالصنـّبعدّ
ّكّقاؿّلصاحبّ ّشديدا ّذلؾّرفعّرأسوّكّخرجّفرحا ّفعند ساعةّكّقاؿّأنيّناصرؾّعمييـ

                                                 
 .58ّّّ–57ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
ّناشركفّ،ّالجزائرّّ–،ّمنشكراتّاالختبلؼ1ّّشعيبّحميفيّ:ّشعريةّالركايةّالفانتاستيكيةّ،ّطّ(2) ّ–الدارّالعربيةّّلمعمـك

 .192ّّ،ّص2009ّّلبنافّ،ّ
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ّب ّخاصة ّخدمة ّليا ّتجعؿ ّكافّمفّحقؾّأف ّك ّباألصناـ ّأنؾّلمتياكف ّلتنظيفياّّّّّّّّّّّّّّالجدار يا
ّبالعكدّكّأنكاعّالطيبّفقاؿّأنيّغيرّمقصرّفيّخدمتياّكّلكننيّلـّأجعؿّلياّ كّتبخيرىا

ّبالميؿّّّّّّّّّّّّّّ ّأماكنيا ّتبخير ّك ّليا ّخداـ ّبتخصيص ّالحيف ّفي ّأمر ّك ّبيا ّخاصة خدمة
ّ.ّ(1)كّالنيارّ"ّ
ّالمكافّ،ّحيثّيككفّالصنـّالمعبّ كدّفيّعدةّمكاضعّكنجدّالتعامؿّمعّمثؿّىذا

ّىذاّّّّ ّيساىـ ّبذلؾ ّك ،ّ ّالمساعدة ّبقبكؿ ّيجيب ّك ّالشخصية ّإليو ّفتمجأ ّإفريقية ّفتكح مف
ّاالنتقاؿّّّّّّّّّّّّّّ ّإلى ّتؤدم ّالتي ّالحركة ّمفّخبلؿ ،ّ ّالعقدة ّتطكير ّفي ّالبئر ّمثؿ ّمثمو ،ّ المكاف

ّكّتغيرّاألمكنةّبماّيساعدّعمىّسيرّاألحداثّ.
ّإٌفّكصؼّقصكرّكّمدفّإف ـٌ ريقيةّخاصةّكّحتىّفيّبعضّفتكحّالشاـّبأكصاؼّث

خياليةّتتقاطعّمعياّالكثيرّمفّالعجائبيةّ،ّكّإسنادّممكيتياّلممكؾّغالباّماّاتسمتّأسماؤىـّ
بالغرابةّمفّحيثّالمفظّ)ّمثؿّ:ّترشيشّ،ّحيدرةّ،ّ...ّ(ّإلىّجانبّالبئرّكّالصنـّالذمّ

ّالم ّاألماكف "ّ ّأٌف ّيؤكد ،ّ ّبو ّخاص ّمكاف ّفي ّالنبجاسّّّّّيكضع ّمبلءمة ّأكثر غمقة
ٌّمرتعاّ"ّلمعجيبّ الصكرّالعجائبيةّ،ّبدالّمفّتمؾّالمفتكحةّالتيّيمكفّأفّتعد ّك ّ

الظكاىر

الّيثيرّالرعبّ"ّ
الرائؽّالذمّ

(2)ّ.ّ
كّإٌفّعجائبيةّالمكافّ"ّيمكفّاإلحساسّبياّمنذّالكىمةّاألكلىّلدخكؿّالبطؿّفيوّ،ّ

شخصيةّعندّالدخكؿّفيوّ،ّفتيوّالبطؿّمثبلّأكّشعكرهّفييّتنطمؽّمفّالسماتّالتيّتمحؽّبال
ّ.ّ(3)بالقمؽّماّكافّليتـّلكالّأٌفّالمكافّكافّعجيباّ"ّ

كّإٌنوّعمىّكحشةّالمكافّكّإمكانيةّإثارتوّلمدىشةّكّالترددّبؿّكّالخكؼّ،ّيمكفّأفّ
ّيككفّمكاناّينفتحّعمىّشعكرّآخرّبأفّيثيرّالراحةّكّاألمافّ:ّ

لمسممكفّإلىّكحشةّذلؾّالكادمّكّكعكرةّمسمكوّقالكاّياّسعيدّ"ّفمماّنظرتّ]ىكذا[ّا
اناّنظفّأٌنؾّأخطأتّالطريؽّكسمكتّبناّغيرّطريقناّفأرحناّفيّىذاّالكادمّقميبلّفقدّأضرّ
بناّالمسيرّقاؿّفأجبتيـّإلىّذلؾّ،ّكّكافّفيّالكادمّعيفّماءّغزيرةّفنزؿّالمسممكفّعميياّ

ّال ّكرعت ّابميـ ّك ّخيميـ ّسقكا ّك ّالناسّّّّّّّّّّّّّّّّفشربكا ّأكثر ّناـ ّك ّالشجر ّكرؽ ّالجماؿ ّك خيؿ

                                                 
 .122ّّّ–121ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّصّ:ّّ(1)
 .161ّّحسيفّعبلـّ:ّالعجائبيّفيّاألدبّمفّمنظكرّشعريةّالسردّ،ّصّّ(2)
 .142ّّ،ّص2011ّّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،1ّّنكرةّالعنزمّ:ّالعجائبيّفيّالركايةّالعربيةّ،ّطّ(3)
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ّالناسّّّ ّآخر ّفي ّجمست ّكنت ّك ّعامر ّبف ّسعيد ّقاؿ .ّ ّمحمد ّعمى ّيصمي ّبعضيـ ك
ّيميفّّّّّ ّعف ّبي ّييتؼ ّىاتفا ّسمعت ّقمؽ ّأنا ّك ]...[ّ ّالكريـ ّالقرآف ّأتمك ّأنا ّك ،ّ أحرسيـ

ّالكادمّ،ّكّىكّيقكؿّ:ّ
ّمفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادالّتّّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشاد
ّدستعممكفّمعشرّالعباّّماّفيوّمفّجفّكّالّمعادم
ّدكّيطرحّالرحمةّفيّاألكباّّلطؼّالذمّيرفؽّباألكالد
ّدكّتغنمكاّالماؿّمعّاألكالّّسيصنعّاهللّبكـّرشادّ

ّاألرضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّتمؾ ّحققت ّك ّالكادم ّمف ّالمسممكف ّخرج ّالشمس ّطمعت ّفمما ]...[
ّالجب ّكبرتّك ّك ّأكبر ّقمتّاهلل ّك ،ّ ّبالتكبير ّفرفعتّصكتي ،ّ ّالرقيـ ّجبؿ ّبو ّإذا ّك ،ّ ؿ

المسممكفّلتكبيرمّ،ّ]...[ّفقمتّكصمناّإلىّببلدّالشاـّ،ّكّىذاّجبؿّالرقيـّ،ّ]...[ّفحدثتيـّ
ّ.ّ(1)بحديثّالرقيـّ،ّقاؿّسعيدّفعجبكاّمفّذلؾّ.ّثـّأقبمتّبيـّإلىّالغارّفصمكاّفيوّ

ّالمكافّتزكؿّعنو ّمكافّّفيذا ّكّىك ،ّ ّعرفتّحقيقتو ّعندما ،ّ ّأكّتردد كؿّدىشة
ّعفّ ّلميركبّأمّبحثا ّك ّلمحرية ّزمفّبعيد ّبشرّمنذ ّ ّعاشّفيو ّقد رمزمّبؿّكّمقدسّ،

ّالمكافّ)ّعفّالمأكلّ(ّ.
كّيمكفّأفّننظرّإليوّمفّزاكيةّأنوّيمثؿّمأكلّلميامشييفّ)ّالفتيةّالذيفّأككاّإليوّ(ّ

يـّ)ّأىؿّالرقيـّ/ّاىؿّالكيؼّ(ّكّرأكاّأٌفّخبلصيـّفيّالذيفّنسبّكّسميّىذاّالمكافّباسم
ّىذاّاليامشّ)ّالكيؼّ/ّالجبؿّ(ّ.ّ

ّالناسّّّ ّإيماف ّباستمرار ّالتيّتستمر )ّ ّاألسطكرية (ّ ّالعجيبة ّلممكافّحكاياتو ّإٌف ك
بياّ،ّفيذاّ)ّالنيؿّ(ّقدّدأبّأىموّعمىّاتباعّسنةّإذاّأبطأّعمييـّالكفاءّ،ّفيأخذكفّجاريةّ

كارمّكّيزينكنياّبأحسفّزينةّ،ّثـّيرمكنياّفيّالبحرّفيأتيّالماءّكّيفيّالنيؿّ،ّمفّأحسفّالج
ّ.ّّّ)*(كّىذاّىكّ)ّكتابّالنيؿّ(ّ

                                                 
 .182ّّ–181ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

ّالمّ)*( ّك ّالقبطية ّك ّالركاسبّالفرعكنية ّتداخمتّفييا ّقد ّك ،ّ )ّ ّعركسّالنيؿ ّأسطكرة (ّ ّبػ ّاألسطكرة عتقداتّتعرؼّىذه
الذمّّ–اإلسبلميةّ،ّكّإذّىيّتتعمؽّبنشأةّمصرّكّنيرىاّالمقدسّ،ّفقدّجسدىاّالراكمّالشعبيّفيّسيرةّسيؼّبفّذمّيزفّ

،ّانطبلقاّمفّإعادةّإنتاجّالمكركثّالفكلكمكرمّالمتعمؽّبمصرّكّنيمياّ،ّكّالمعمكماتّّ-ينسبّّإليوّاكتشاؼّمنابعّالنيؿّ
ّكّالشائعةّفيّالتراثّالشفاىيّكّحتىّعندّالركاةّكّالمؤرخيفّالقدماءّ.ّّالشارحةّلكيفيةّالكصكؿّإلىّمنابعو

 .92ّينظرّ:ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّّاألدبّالممحميّفيّالتراثّالشعبيّالعربيّ،ّصّ
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ّأىؿّمصرّلياليّالكفاءّ،ّكّيئسكاّ كّإنوّسنةّفتحّمصرّتكقؼّعفّالكفاءّ،ّإذّعدَّ
ّالخطابّّّّّّّّ ّبف ّعمر ّكتاب ّفيو ّرمى ّك ّخاطبو ّك ّالنيؿ ّإلى ّعمرك ّفمضى "ّ ،ّ ّذلؾ ّّّّمف

ّببركةّعمرّبفّالخطابّ.ّّّّّ)*()ّرضيّ(ّ.ّقاؿّفمماّرماهّفيوّىاجّالبحرّ كّزادّفكؽّالحدِّ
ّ.(1)كّانقطعتّعفّأىؿّمصرّتمؾّالسنةّالسيئةّببركةّعمرّ)ّرضي(ّ"ّ

فيبدكّأٌفّفكرةّكادمّالنيؿّكّالمعمكماتّالمقدمةّعنوّأتتّمفّخياؿّالركاةّ،ّالذيفّ
ّمائو ّنزكؿ ّك ّلصعكد ّتفسيرا ّأٌنياّّقدمكا ّرغـ ،ّ ّالمكاف ّبيذا ّفشاعتّالحكاياتّالمتصمة ،

ّعجيبةّكّخارقةّلممألكؼّ.
ّأفّ ّيمكف ّأسبابّالتغيراتّالتي ّمعرفة ّإلى ّاإلنساف ّحاجة ّتسد ّأف ّيمكف ّلكف ك
تحدثّفيّالمكافّ،ّكّتقديـّتفسيرّلمحؿّالذمّكيضعّلمشكمةّعدـّالكفاءّ،ّكّذلؾّبمنطؽّ

ّالعصرّالذمّكضعتّفيوّ.
تّالعجيبةّعفّالمكافّأصبحتّمادةّخصبةّلمراكمّ،ّليكظفياّفيّىذاّكّىذهّالحكايا

ّالكثيرّمفّمخيمتوّفيّإطارّمحددّمتعمؽّبتدخؿّشخصيةّمسممةّ النصّ،ّكّيضيؼّإلييا
ّلتككفّسبباّفيّكفاءّالنيؿّكّارتفاعّمنسكبّمياىوّ.ّ

فنياّّكّيظيرّبذلؾّالتنظيـّالجديدّلحكايةّ)ّكتابّ(ّالنيؿّكّكيؼّألبسياّالراكمّثكبا
مغايراّتماماّ،ّكّلكنوّالّيخمكّمفّخياؿّكّمفّمخالفةّلمحقيقةّ،ّبؿّإنوّبنىّأسطكرةّجديدةّ
كّكظفياّىناّلمثؿّىذاّالمكافّرغـّأٌنوّمرجعيّ،ّكّىناّتتكضحّفكرةّزاكيةّالرؤيةّالتيّيينظرّ

ّمنياّإلىّعجائبيةّالمكافّ.ّ
ّإذا ّخاصة ّالنصّ، ّفيّفيـ ّالمكانيّدكرا ّلمتشكؿ ّبذلؾّكاف ّىناؾّترسيـّّك كاف

لحدكدهّكّجزئياتوّ،ّمٌماّيدفعّالمتمقيّإلىّأفّيتتبعّكؿّماّيجرمّمفّأحداثّ،ّكّىيّتردّ
 ّالحدثّتمكّاآلخرّ.

ّ
                                                 

ّلوّمفّّ)*( ّإٌف ّثـ ،ّ ّلمداللةّعمىّكبرّنيؿّمصرّإلىّدرجةّاستبحاره ّربما ّبحرّكّليسّنيرّ، ّالنمكذجّاسـ ّفيّىذا كرد
ّ ّك ّآالؼّّّالقداسة ّمحيرا ّالتيّظمتّلغزا ّبمنابعو ّيتعمؽ ّفيما ّخاصة ّالغريبة ّالعجيبة ّاألساطير ّنسجتّحكلو ّالتي الرىبة

ّالسنيفّ،ّحتىّصارّإالىاّيعبدّ،ّكّصارتّ"ّمصرّىبةّالنيؿّ"ّ.
.91ّّّ–90ّّ–89ّّ–88ّّ–87ّينظرّ:ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّاألدبّّالممحميّفيّالتراثّالشعبيّالعربيّ،ّصّ:ّ

 أٌنوّيتضمفّتفصيبلّعفّ)ّكتابّالنيؿّ(ّ.ّّخاصةّك
 .70ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)

 البنیة الزمانیة و المكانیة في المغازي                                    :الفصل الثالث 

217



 
 

 

 

 الفصل الرابع :

 التفاعالت الخطابية في المغازي
 الخطاب األدبي -1

 الخطاب التاريخي  -2

 الخطاب الديني  -3

 
 
 
 
 



قاطعّفيياّالتاريخيّكّالدينيّكّاألدبيّكّالعجائبيّتتعددّالخطاباتّفيّالمغازمّكّيت
ّفيّ ّكّكبلّبحسبّخصكصيتيا ،ّ ّكّىيّخطاباتّساىمتّجميعيا ...ّ كّخطابّالسمطة

ّإثراءّخطابّالمغازمّكّتشكيؿّمككناتوّ،ّكّتحقيؽّنكعّمفّاالنسجاـّفيّبيئتوّ.
 الخطاب األدبي : -1

صياغةّأكّصناعةّقكالبّعندماّنتحدثّعفّاألدبّفنحفّنقصدّاإلبداعّكّالففّفيّ
ّيسمىّباألجناسّ ّالقكالبّىيّما ّىذه ّعمىّالمؤلؼّ، ّتعبيرّما ّتفرضّطريقة فنيةّخاصة
األدبيةّ،ّكالركايةّ،ّكّالقصةّ،ّكّالمسرحيةّ،ّكّالشعرّالغنائيّ،ّكّالشعرّالممحميّ...ّ،ّ

ّ.فيتحتـّعؿّكؿّمفّيريدّأفّيكتبّضمفّجنسّمفّىذهّاألجناسّااللتزاـّبطريقةّكتابتياّ
ىذاّاألمرّأصبحّيشكؿّقضيةّىامةّمفّقضاياّالنقدّاألدبيّفيّعيدّازدىارّالثقافةّ
ّزمفّتطكرّ ّىما ّالخامسّقبؿّالميبلد ّحيثّكافّالقرنافّالرابعّك ّبشكؿّخاصّ، اليكنانية

ّالفمسفةّاليكنانيةّتطكراّسريعاّ،ّكّزمفّنشأةّالنظـّاألساسيةّلمنقدّالقديـّ.
Aristoseّّ(384ّ–ّ322ّىذهّالنقطةّأرسطكّّكّلعؿّمفّأىـّالذيفّتطرقكاّإلى

،ّكّرٌكزّفيوLittéraritéّّؽ.ـّ(ّفيّكتابوّ)ّففّالشعرّ(ّ،ّإذّتحدثّفيوّعفّأدبيةّالنصّ
ّبشكؿّخاصّعمىّالتراجيدياّ)ّالمأساةّ(ّ،ّإذّيعتبرىاّعيفّاألدبّ.

ّففيّالفصميفّالرابعّكّالخامسّ"ّتتبعّأصكؿّالشعرّكّتطكرهّباحثاّفيّالعكامؿّالتي
ّالممياةّّّّّّّّّّّّّّّ ّبيف ّكذلؾ ّك ّاليجاء ّشعر ّك ّالجدم ّالغنائي ّالشعر ّبيف ّاالختبلؼ ّإلى أدت

ّ.ّ(1)كّالمأساةّكّالممحمةّ"ّ
ّالمتمسكةّ ّالكبلسيكية ّالنزعة ّمع ّاألدبية ّاألجناس ّبيف ّالفصؿ ّىذا ّاستمر ّقد ك

ّالرّك ّالحركة ّبظيكر ّلكف .ّ ّالصارمة ّاألخبلقية ّالقيـ ّك ّالقديـ ّاألدب ّتحررّبقكاعد مانسية
،ّفمزجتّفيّّ)*(األدبّمفّتمؾّالقكاعدّ،ّكّكسرتّالحدكدّالفاصمةّبيفّاألجناسّاألدبيةّ

ّالدراماّبيفّالمأساةّ)التراجيديا(ّكّالممياةّ)الككميديا(ّ.

                                                 
محاضراتّفيّتطكرّاألدبّاألكربيّكّنشأةّمذاىبوّكّاتجاىاتوّالنقديةّ،ّدّطّ،ّمطبعةّطربيفّ،ّّحساـّالخطيبّ:ّ(1)

 .412ّ،ّص1975ّّّ-1974ّ،ّدمشؽّ،ّسكريا
ّنتحدثّعفّكسرّّ)*( ّعفّآلياتّالبحثّتجاكزّالحدّكّأكعندما ّفإنوّيجبّالحديثّأيضا ّبيفّاألجناسّاألدبية ّالفاصمة د

ّيسمىّ ّفيما ّلنصكصّأخرلّتجتمع ّتبادؿ ّتكثيؼّك ّيحدثّعمىّمستكاىا ّالنصكصّالتي ّىذه ّمع ّتتعامؿ ّالتي الجديدة
 األجناسّاألدبيةّ.ّّبالنصّالجامعّ،ّكّربماّمفّبيفّىذهّاآللياتّنظريةّالتناصّالتيّتجاكزتّالتحميؿّالشكميّكّأثبتتّتكحد
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ّاألمرّ ّليذا ّك ،ّ ّىذا ّاألجناسّاألدبية ّحدكد ّتجاكز ّنصكصّالمغازمّنجد ّفي ك
ّاأل ّأكؿ ّمكجية ّنصكصّكانت ّفي ّالخاصة ّالشعبيةّّّأسبابو ّلمطبقات ّأم ّالناس ّلكؿ مر

ّبيفّ ّجمالياتّالنصّالتيّتجتمع ّالمؤلؼّك ّإبداع ّنتحدثّعف ّأف ّيمكف ّلكف ّك ،ّ العامة
تضاعيفياّأجناسّأدبيةّقائمةّبذاتياّ)ّكالشعرّكّالقصةّ...ّ(ّ،ّكّفنكفّنثريةّ)ّكالرسالةّ،ّ

ّكّالخطبةّ،ّكّالكصيةّ...ّ(ّ.ّ
حدّ،ّقدّيجعمناّنقكؿّإنوّمفّالعسيرّاعتبارىاّّفجميعّىذهّاألنكاعّسيقتّفيّمصبّكا

ّفاألقربّإلىّ ،ّ ّمتعددة ّفيّأحنائوّأجناسا ّألنوّمفّجيةّضـٌ ّمفّأجناسّاألدبّ، ّجنسا "
حقيقةّاألمكرّأفّيعدّشكبلّ،ّكّألنوّمفّجيةّأخرلّلـّيتمحضّلؤلدبّ،ّبؿّكافّمشتركاّ

ّ.(1)بينوّكّبيفّمجاالتّمعرفيةّأخرلّلعؿّأىمياّالتاريخّ"ّ
،Récitّّضمفّىذاّالبحثّنتعامؿّمعّنصكصّالتيمةّاألساسيةّفيياّىيّالسردّكّ

ّىاـّمفّمقكماتياّكّىكّالثنائيةّ:ّقصة/راكمّالمذافّيرتبطافّ مماّيستدعيّالحديثّعفّمقـك
ّبعبلقةّالسردّ.

ّلعؿّّ ّك ّالنصّالسردمّاألكبر ّىذا ف ّأخرلّتككِّ ّأدبية ّأنكاع ّسنتحدثّعف أمّإننا
ّ.ّأىمياّ:ّالشعر/ّالقصة

 الشعر :  -أ
ّبالنسبةّ ّإنو ّثـ ،ّ ّأكّيؤثرّفييا ّيمسيا ّالناسّكّكؿّما ّالشعرّتعبيرّعفّحياة إٌف

أكّىـّأمةّالشعرّ،ّكّىناّالّيجبّأفّنبالغّفيّمسألةّعدـّقدرتيـّعمىّّ)*(لمعربّديكانيـّ
دبيةّاالستسبلـّلمنثرّنيائياّجراءّىذاّالميؿّالفطرمّلمشعرّ،ّكّإنماّألنيـّلـّيعرفكاّالفنكفّاأل

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالصيد ّفي ،ّ ّالحرب ّفي ّأك ّالسمـ ّفي ّحياتيـ ّفي ّبو ّارتبطكا ّك ّالشعر ّعمى فأكقفكا

                                                 
ّالخبرّفيّاألدبّالعربيّّ(1) ّالقاضيّ: ّبيركتّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-محمد ّدارّالغربّاإلسبلميّ، ّدّطّ، ّالعربيةّ، دراسةّفيّالسردية

 .592ّ،ّص1998ّّ،ّلبنافّ
ّفالشعرّلدلّاألمـّالتيّعرفتّ)*( منذّطفكلتياّّلـّيكفّكقفاّعمىّالعربّفقطّبؿّنجدهّعندّكؿّالشعكبّكّالحضاراتّ"

سابؽّعمىّالنثرّاألدبيّ،ّذلؾّأفّنزعةّاإلنسافّالخياليةّأسبؽّكجكداّفيّتاريخوّ،ّكّأيسرّمثاالّلديوّمفّمراعاتوّلكاقعّ
تصكيرهّكّحكاياتوّكّتفكيرهّجممةّ.ّكّىذاّكاضحّفيّتاريخّالنتاجّالفنيّكّالفكرمّكموّ:ّفالرسـّّبدأّخيالياّأسطكرياّقبؿّأفّ

ّّك ّثـ ّطيككفّتاريخيا ّاألدبيّالحديثّ، ّالنقد :ّ ّغنيميّىبلؿ ّمحمد .ّ "ّ ]...[ّ 1ّّاقعيا ،ّ ّالعكدة ّدار ّلبنافّ،ّّّّ، بيركتّ،
 .364ّ،ّص1982ّّ
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ّأثنائياّّ ّفي ّكاف ّما ّعندىـ ّاألخبار ّأحسف ّك "ّ ّالرحمة ّفي ،ّ ّالعمؿ ّفي ،ّ ّالسمر في
ّ.ّ(1)أشعاراّ"ّ

،ّشيئافّ:ّق(ّ:ّ"ّإفّالسببّالمكلدّلمشعرّفيّقكةّاإلنساف428ّيقكؿّابفّسيناّ)ّتّ
ّاأللحافّّّّّّّّّّّّ ّك ّالمتفؽ ّلمتأليؼ ّالناس ّحب ّالثاني ّالسبب ّّك :ّ ّبالمحاكاة ّااللتذاذ أحدىما

طبعاّ،ّثـّقدّكجدتّاألكزافّمناسبةّلؤللحافّ،ّفمالتّإليياّاألنفسّكّأكجدتياّ،ّفمفّىاتيفّ
ّتابعةّلمطباعّ،ّكّأكثرّتكلدىاّع فّالمطبكعيفّالعمتيفّتكلدتّ،ّكّجعمتّتنمكّيسيراّيسيرا

ّ.ّ(2)الذيفّيرتجمكفّالشعرّطبعاّّ"ّ
يستغرؽّّ–شعكرّأكّعاطفةّّ–فممشعرّكظيفةّىامةّتتمثؿّفيّالتعبيرّعفّتجربةّ

الشاعرّفيّالكشؼّعنياّباإليحاءّ،ّكّيككفّذلؾّبكسيمةّالمغةّالتيّيحصؿّعمىّمستكاىاّ
ّالدالل ّتعبيراتيا ّليا ّتككف ّك ّالمباشرة ّالعممية ّالمغة ّعف ّحاالتّانزياح ّتتبع ّعمى ّالقادرة ية

 النفسّالبشريةّ،ّدكفّأفّننسّكجكدّالمكسيقىّسمةّالشعرّفيّكؿّىذهّالعمميةّ.ّّ
كماّإٌفّلمجميكرّالدكرّالفعاؿّفيياّ)فيّىذهّالعممية(ّ،ّفيكّيستأنسّباألشعارّالتيّ

ّتثيرّانتباىوّبكاسطةّكقعياّكّمكسيقاىاّ.
ّ ّتتعمؽ ّالتي ّاألمكر ّبعض ّأكضح ّأف ّيجب ّىنا ّفيّك ّاإلسبلمية ّالفتكح بشعر

سكاءّعمىّألسنةّأشخاصّلـّيعرؼّّ)*(المغازمّلمكاقدمّ،ّفقدّكجدتّبيفّتضاعيفياّأشعاراّ
عنيـّقكؿّالشعرّمفّذمّقبؿّكّيمثمكفّنسبةّكبيرةّمفّالفاتحيفّ،ّأكّمفّطرؼّأشخاصّلـّ

لعادييفّ،ّتعرؼّأسماؤىـّأكّحتىّلـّيتبيفّالركاةّىذهّالشخكصّأصبلّ،ّكّأكثرىـّمفّالجندّا
ّأماـّ ّأنفسنا ّنجد ّلذلؾ ،ّّ ّالخبلفة ّبيت ّفي ّاألمراء ّإلى ّالقادة ّرسائؿ ّحاممي ّحتى أك
عباراتّتترددّالّتحمؿّداللةّعمىّشاعرّ،ّمفّمثؿّ:ّ)ّكّأنشدّبعضيـّ(ّ،ّ)ّفارسّمفّ

ّالفرسافّ(ّ،ّ)ّغبلـّأزدمّ(.

                                                 
(1)

،ّبيركتّ،2ّّّّّّالكتابةّكّالشعرّ،ّتحقيؽّ:ّمفيدّقميحةّ،ّطّ-أبكّىبلؿّالعسكرمّ)ّالحسيفّعبدّاهللّ(ّ:ّالصناعتيفّ 
 .156ّّ،ّص1984ّّّلبنافّ،ّ

ّّّّّّّّّّّ،ّترجمةّطاليسّ(ّألرسطكّّففّالشعرّضمفّكتابّ)ّ–كتابّالشفاءّ)ّأبكّعميّالحسيفّبفّعبدّاهللّ(ّ:ّّابفّسيناّ(2)
 .172ّصّطّتّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّدّطّ،ّفّبدكمّ،ّاكّتحقيؽّ:ّعبدّالرحم

ّّّّرّفيّىذهّالنصكصّ،ّقمتّىناؾّأشعارّكّلـّأكضحّكثرتياّأكّقمتياّ،ّكماّلـّأقصدّتساكيياّأكّتجاكزىاّلمساحةّالنثّ)*(
ةّالجديدةّلممسمميفّأثناءّالفتكحّاإلسبلميةّ،ّرافضةّبذلؾّفكرةّاكّلكفّعمىّأساسّأنياّتظيرّفيّمكاقؼّكثيرةّتتعمؽّبالحي

 كّأفّالفتكحّقدّفعمتّفعمياّىذاّ،ّأمّأبعدتّالعربّعفّالشعرّ.ّأأفّاإلسبلـّقدّأليىّالعربّعفّقكؿّالشعرّ،ّ
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كّلـّيكفّبوّّكّىناؾّظاىرةّالفتةّلمنظرّتتعمؽّببعضّمفّانطمؽّالشعرّعمىّلسانو
عيداّ،ّكّاألمرّيتعمؽّببعضّالقادةّكّاألمراءّالمعركفيفّالذيفّلـّيعرؼّعنيـّالتكجوّإلىّ
ّدقيـّ ّك ّلخصكميـ ّتصدييـ ّبالمشاعرّعند ّالحافمة ّالفنيّلكالّالمكاقؼّالنفسية ّالتعبير ىذا
ّكّإفّكانتّأدكراىـّالّتسمكّإلىّأدكارّالشعراءّالقدامىّمعّأفّشعرى ـّلطبكؿّالحربّ،ّ"

ّ.(1)أكثرّفاعميةّفيّأداءّميمةّالشعرّفيّالمعركةّ"ّ
:ّخالدّّبفّالكليدّ،ّعبدّاهللّبفّجعفرّ،ّالزبيرّبفّالعكاـّ،ّالفضؿّّ)*(كّمفّىؤالءّ

بفّالعباسّ،ّزيادّبفّأبيّسفيافّبفّالحرثّبفّعبدّالمطمبّ،ّعبدّالرحمفّبفّأبيّبكرّ
ّالصديؽّ،ّعبدّاهللّبفّعمرّبفّالخطابّ،ّجعفرّبفّعقيؿ

بفّ
ّ ّالمقداد كّأخيوّالفضؿّ،
األسكدّالكندمّ،ّعمارّبفّياسرّ،ّأباّذرّالغفارمّكّىؤالءّجميعاّأمراءّجندّأكّقادةّ

حاممكّألكيةّ،ّإذّماّإفّيتـّتكجيوّأحدىـّعمىّرأسّلكاءّكّتتضحّّكجيتوّالتيّسيتـّفتحياّ
صرّكّالفرحّعندماّينطؽّلسانوّشعراّ،ّيعكسّمفّخبللوّمشاعرّالفداءّكّالشجاعةّ،ّأكّالن

يككفّالفتحّ،ّكّلكّكافّذلؾّبتعبيرّتمقائيّبسيطّ،ّكّصادؽّ،ّكّبمجردّمقطكعةّقصيرةّّّّ
ّأكّببيتّأكّببيتيفّ.

ّإالّفيّبعضّالمكاقؼّالقميمةّجداّنجدّنكعاّمفّالتطكيؿّ.
كّربماّكافّلظركؼّالقتاؿّ،ّكّمشاغؿّالفتحّكّتبلحؽّالمعارؾّبقساكتياّكّعنفياّ

ّالمباشر ّأبسطياّّّّّّّّّّّّّّالسبب ّربما ّك ّالتقميدية ّبخصائصو ّالعربي ّالشعر ّاحتفاظ ّعدـ في
عندماّأضحىّمقطكعاتّقصيرةّقميمةّعددّاألبياتّ،ّسريعةّخاطفةّمحدكدةّفيّمضمكنياّّ
ّالتيّتعتبرّ ّك ،ّ ّالغزلية ّك ّمفّالمقدماتّالطممية ّكافّمعركفا ّبما ّإطاحة ّفييا ،ّ كّشكميا

ّميّ.ّمكركثاّشعرياّعفّالعصرّالجاى

                                                 
ّالقاضيّ:ّشعرّالفتكحّاإلسبلميةّفيّصدرّاإلسبلـّ،ّطالنعمافّعبدّالمتعاّ(1) ّ،1ّّّّّّّّّؿّ ّالقاىرة ّالثقافةّالدينيةّ، ،ّمكتبة

 .175ّّ–174ّ،ّص2005ّّمصرّ
ّ،ّكّلكفّفييـّمفّقاؿّالشعرّكّىكّليسّبشاعرّ،ّإذّإٌفّّ)*( ّالّيعنيّأنوّليسّفيّىؤالءّمفّلـّيقؿّالشعرّنيائيا ىذا

خاصةّجداّكّىيّعبارةّعفّمقطكعاتّتييجّبياّالنفسّ،ّكّمنيـّ)ّعمارّبفّياسرّ،ّّأشعارىـّكانتّفيّأبياتّكّمكاقؼ
ّخالدّبفّالكليدّ...ّ(ّ.

،ّدّطّ،ّاألىميةّلمنشر1ّّّّّّّينظرّ:ّعبدّعكفّالركضافّ:ّمكسكعةّتاريخّالعربّ،ّتاريخ/ّممالؾّ/ّدكؿّ/ّحضارةّ/ّ،ّج
 ّ.2004ّّّكّالتكزيعّ،ّالمممكةّاألردنيةّالياشميةّ،ّعمافّ
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ّىذهّ ّنسبة ّبعدـ ّتتعمؽ ّالتي ّالسابقة ّالمبلحظة ّإلى ّالمبلحظة ّىذه ّأضفيا ّإذا ك
،ّبؿّىيّأقربّّ(1)األشعارّلقائميياّالحقيقييفّ،ّنجدّبأنياّ"ّطبعتّبطابعّاآلدابّالشعبيةّ"ّ

ّلمرجزّمنوّإلىّالقصيدّ.
ّالعربية ّالنفسية ّفي ّاإلسبلـ ّآثار ّك ّاإلسبلمية ّالحياة ّصكرة ّالشعر ّرسـ ّقد ،ّّّّّّّّّّّّّّك

كّذلؾّبأغراضّشعريةّمعركفةّفيّالشعرّالعربيّالقديـّمثؿّ:ّالحماسةّكّالكصؼّكّالفخرّ
ّكّالرثاءّ.

إلىّجانبّماّاكتسبّمفّطكابعّجديدةّتتبيفّمفّخبللياّالتطكراتّالممحكظةّعمىّ
ؿّالشعرّالعربيّمفّقبيؿّ:ّشعرّالحنيفّ،ّكّشعرّالمشاىدّالغريبةّالتيّسجؿّبياّالشعراءّك

ّأقاصيصّ ّيتضمف ّشعر ّمف ّظير ّما ّأيضا ّك ،ّ ّالمفتكحة ّالببلد ّفي ّعنيـ ّغريب جديد
ّالفرسافّالشعراءّ.

كّفيّكمتاّالحالتيفّ)ّأمّقكؿّالشعرّكفؽّاألغراضّالقديمةّأكّقكلوّكفؽّأغراضّلـّ
ّكّكأفّاإلسبلـّ ّمفّطكابعّإسبلميةّ، ّمٌسيا ّيظيرّما تعرؼّمفّقبؿّفيّاألدبّالعربيّ(

ّقيكدّالجاىميةّ.ّّخمَّصّالشعرّمف
 : الموضوعات القديمة 

إٌفّ)ّالشعراءّالمجاىديفّ(ّأنطقتيـّالفتكحّبماّتتضمنوّمفّمعارؾّقاسيةّعنيفةّفيّ
ّيعيشكفّفيّحركةّ ّكّعفّذكييـ ّعفّأرضيـ ّبعيدة ّباطشّفيّبيئاتّجديدة ّعدك مكاجية

ّدائبةّ،ّممؤىاّمشاعرّاألمؿّكّالقمؽّكّالفرحّكّالخكؼّكّاالغترابّ...ّ
ّيك ّبالنفسّّّّّّك ّاإلشادة ّإلى ّطريقا ّعميو ّتشتمؿ ّما ّبكؿ ّشعرا ّالمعارؾ ّتصكير كف
ّأكّبالغيرّ.

ّالفتكحّ ّمف ّالكبيرة ّالحصة ّالذمّناؿ ّالجياد ّيتعمؽّبشعر ّبابّأكبر ّضمف ّىذا ك
سكاءّالشرقيةّأكّشماؿّإفريقيةّ،ّكّىكّالّيخرجّفيّمجمكعوّعفّالفخرّكّالمدحّكّاإلشادةّ

ّالكتيبةّ.ّّّبالنفسّكّالقبيمةّأكّحتى
ّ
ّ

                                                 
(1)

 .66ّّ،ّص1981ّّ،ّدارّالمعارؼّ،ّمصر9ّّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّ،ّالعصرّاإلسبلميّ،ّط 
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ّاهللّبفّ ّعبد ّقكؿ ّاإلسبلمية ّالجماعة ّالذمّيتغنىّببطكلة ّالشعر ّىذا ّأمثمة ّمف ك
ّفيّذكرّغزكةّسبيبةّ:ّّ)*(جعفرّ

ّالحربّمفّفزعي ّعإذاّأتيتّإلىّالييجاّببلّجزّّ"ّالجفّتفزعّيـك

ّّكّنحفّجرثكمةّاألمكارّكّالخدعّّّّّّّّّّّّّّّّّّياّكيحّمفّصنعّاألرصادّيخدعنا
ّأل ـ ى د ا ي ج ّ ي ف ّ ي ى ال ا ّ ف ي ّّكّقتؿّأبطاليـّبالسيؼّكّالدرعّّرض

نزعّّياّكيؿّكمبّالعداّالطيركسّأفّكقعت ل ا لىّ إ وّ ي وّألرد ي نيّعم ّّعي
ّ(1)ّ)**(كّأفمؽّالرأسّمنوّغيرّمرتدعّ"ّّّعيبّعميّإذاّماّالتقيوّىنا

ّالشاعرّّّّّّّ ّيعمد )ّ ّالجياد ّشعر (ّ ّالشعر ّمف ّالنكع ّىذا ّمف ّالكثير ّكثرة ّفي ّّّّّّك
خاصةّخبلؿّتقسيـّالجيشّأكّتبٌيفّألكيتياّكّقكادىاّّ–إلىّتصكيرّالمعركةّأكّالتجييزّلياّ

ّسبيبلّإلىّتصكيرّببلئوّكّاإلشادةّبنفسوّكّنسبوّفيّبيتيفّأكّحتىّبيتّشعرمّ.ّ–)***(
                                                 

منسكبةّّة(ّمفّأشعارّفتكحّإفريقيّ%43,75ّ)ّّ%50ّلـّيكفّمعركفاّعفّعبدّاهللّبفّجعفرّقكؿّالشعرّكّلكفّتقريباّّ)*(
ّإليوّ.ّ

ّ.2ّّ،302ّتكحّالشاـّ،ّجىذهّالمقطكعةّنسبتّأيضاّلضرارّبفّاألزكرّفيّفّ)**(
ّ.45ّّ–44ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)

)ثبلثةّعشر(ّمقطكعةّمتتاليةّفيّمساحةّثبلثّصفحاتّتقريباّمفّفتكحّالشاـّ)فيّذكرّفتحّالبينسا(13ّّتظيرّ ّ)***(
يشّالمسمميفّ،ّيتقدـّكمياّضمفّغرضّالفخرّكّالحماسةّ،ّفكمماّاستدعىّعمركّبفّالعاصّأصحابّالراياتّتجييزاّلج

(ّكّىـّعمىّالتكاليّ:ّالزبيرّبفّالعكاـّ،ّالفضؿّبف4ّّ،5ّّ،6ّأبياتّإلى3ّّصاحبّالرايةّقائبلّمقطكعةّشعريةّ)مفّ
ّاهللّبفّعمرّبفّ ّالرحمفّبفّأبيّبكرّالصديؽّ،ّعبد ّبفّأبيّسفيافّبفّالحرثّبفّعبدّالمطمبّ،ّعبد ّزياد العباسّ،

الفضؿّ،ّالمقدادّبفّاألسكدّالكندمّ،ّعمارّبفّياسرّ،ّالعباسّبفّمرداسّالسمميّ،ّأباّالخطابّ،ّجعفرّبفّعقيؿّ،ّأخاهّ
ّكّحماسةّ ّالمقطكعاتّالتيّتتضمفّفخرا ّأباذرّالغفارمّ.ّكّعكسّىذه دجانةّاألنصارمّ،ّغانـّبفّعياضّاألشعرمّ،

ّأب ّإيراد ّالحظت ،ّ ّاالسبلـ ّتأثير ّمف ّالكثير ّفييا ّبعبارات ّك ّبؿ ّجدا ّمعقكلة ّ ّألكيةّّّّبطريقة ّلحاممي ّنسبت ياتّشعرية
اإلسبلـّ،ّفيياّتصكيرّغيرّسكمّلمجيكشّاإلسبلميةّكّىيّتتحمسّلفتحّاألمصارّالمختمفةّ،ّكّالّأدرمّىؿّاألمرّيتعمؽّ
بحماسةّزائدةّمفّطرؼّراكمّاألشعارّكّاألخبارّ،ّألفّكبلموّيككفّمرتبطاّبمتمؽّفيّمكافّكّزمافّماّ،ّيمكنوّأفّيتقبؿّ

ّاأل ّالفاتحيفّالمسمميفّ...ّمثؿّىذه ّتحاكؿّتشكيوّصكرة ّاألمرّيتعمؽّبعمؿّمقصكدّمفّطرؼّجيةّما ّأكّإٌف كصاؼّ،
ّلغيرىـّمفّالشعكبّفيّممالؾّكسرلّكّقيصرّّّّّّّ ّالحسنة ّكّلكالّمعاممتيـ ّبيا ّالتيّتخمقكا ّأنوّلكالّأخبلؽّاإلسبلـ خاصة

ّديفّاهللّأفكاجاّ.كّببلدّّالمغربّكّإسبانياّالغربيةّ...ّلماّدخؿّىؤالءّإلىّ
 (ّ:252ّّ،ّص2ّّكّمفّأمثمةّىذهّاألشعارّ)ّفيّفتكحّالشاـّّ:ّج

 

ّعمىّكؿّصاىؿّمفّالخيؿّأجردّّّّّّّّّّّرّّّّّّّّّّّّػػػ"ّأتيناّاألىناسّبكؿّغضنف
ّّّّّّّّدّػػػػػػؿّمينػػػػػػػػـّبكػػػػػػػػػاىػػػػػػدنػػػػػػػػكّإالّأبّفإفّىـّأطاعكناّشكرناّفعاليـّّّّّّّّّّّّّ
ّدّ"ّّّّّّّّّػػػفّالنبيّمحمػػػػػػػكاّديػػػػػػػػػإذاّخالّكّنخربّأىناساّكّنقتؿّأىمياّّّّّّّّّّّّّ

ّكّأيضاّ:ّ
ّياّعصبةّالمختارّنسؿّاألعاظـّّكّّّ"ّىممكاّإلىّأىناسّياّآؿّىاشـّّّّّ
ّّكّقطعّرؤكسّثـّفمؽّجماجـّّّكّدكنكـّضربّالسياـّبشدةّّّّّ

ي ب ن م ل ّ ا ن ي د ّ صر ن ن ّّل ّ ّ ّ د حم ّ"نبيّاليدلّالمبعكثّمفّآؿّىاشـّّّّم
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ّكقكؿّعبدّاهللّبفّجعفرّأيضاّفيّالغزكةّنفسياّ:
ّّكّالضربّفيّاألعناؽّبالحساـّّّّّ"ّاليكـّطابّالطعفّفيّالمئاـّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّكّلـّأزؿّعفّسادتيّأحاميّّكّأنصرّاإلسبلـّباىتماـّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1)كّمردلّاألعداءّفيّالحماـّ"ّّّأناّالشجاعّالفارسّاليماـّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّأحدّ ّقكؿ ّفي ّكما ّشجاعتو ّك ّبأسو ّفيصكر ،ّ ّمباشرة ّبنفسو ّالشاعر ّيشيد ّقد ك
ّيدعىّسميمافّفيّغزكةّذاتّالجدارّ:ّّّالمجاىديفّكّ

ّّبحدّحساـّفيّالجماجـّقاطعّّّ"ّأناّالفارسّالمشيكدّيكـّالكقائع
ّّإذاّالتحـّاألعداءّلمضدّقامعّّّّكّرمحيّعمىّاألعداءّماّزاؿّطائبلّ
ّّّبرامّسديدّلممحاسفّجامعّّّّّّّّّّكّغرميّفيّالييجاءّماّزاؿّماضياّّ

ّّ(2)*()كّأشبعيـّضرباّببيضّلكامعّّ"ّّّردأصكؿّعمىّاألعداءّصكلةّقا
ّفيّ ّالرـك ّالحربّضٌد ّفيّسبيؿّاهللّتعالىّيريد ّأزدمّاحتسبّنفسو ّغبلـ ّىذا ك
ّكّىكّيقكؿّ:ّ ّمكقعةّاليرمكؾّفأذفّلوّأبكّعبيدةّبفّالجراحّكّخرجّلمكاجيةّأحدّفرسافّالرـك

ّّبكؿّلدفّكّحساـّقاضبّّّّّّ"ّالبدّمفّطعفّكّضربّصائبّ
ا ن أ لمكاىبّعسىّ ا ب فكزّ ل ا ّ(3)فيّجنوّالفردكسّكّالمراتبّ"ّّّّؿّ

ّبالثأرّّّّّّّّ ّفخرا ّليس ّأنو ّالجياد ّشعر ّمف ّالكثير ّفي ّك ّالبيتيف ّىذيف ّفي ّيبرز ك
أكّانتقاماّلمقبيمةّكّإثارةّالنعراتّكماّىكّفيّالشعرّالجاىميّ،ّلكفّىكّكعدّكّكعيدّلمعدكّ،ّ

ّبؿّّكّتعبئةّلركحّالمسمميفّ.ّ
ّبركزّف ّإٌف ّمفّّك ّكافّسائدا ّعٌما ّاختبلؼّكبيرة ّنقطة ّتعتبر ّفيّذاتيا ّالجياد كرة

قبؿّ،ّثـّإٌفّالشاعرّيستشرؼّفيّشعرهّمغانـّكعدهّاهللّبياّ)ّالفردكسّ(،ّكّىكّيؤدمّكاجباّ
ّيؤمفّبدكاعيوّكّقداستوّ.

                                                 
 .59ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)

إفّىذهّاألبياتّتطابؽّكمياّاألبياتّالتيّأنشدىاّزيادّبفّأبيّسفيافّبفّالحربّبفّعبدّالمطمبّفيّفتكحّالشاـّ)فيّذكرّ)*(ّ
 .225ّفتحّالبينسا(ّ،صّ

 .108ّصّ،2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
 .205ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(3)
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كماّنجدّىذاّالنكعّمفّالشعرّقدّكردّبصكتّجماعيّ)ّكّأنشدّبعضيـّ(ّكّظيرّّّّ
ّإ ّينتمي ّكأنو ّالدينيةّّّّّّّّّّّّّّّك ّالمناسبات ّفي ّالجماعة ّتنشيدىا ّالتي ّالشعبية ّاألراجيز لى

ّأكّالكطنيةّ،ّففيّفتكحّإفريقيةّنجدّمثبلّجزءاّأكّمقطكعةّمفّستةّأبياتّ:ّ
ّّكصمناّعمىّأعدائناّبالقكاضبّّّّّّّّ"ّأقمناّمنارّالديفّفيّكؿّجانب
ّّمثؿّالسحائبّّّّّّكّنارّعجاجّالنقعّّّىزمناىـّلماّالتقيناّباربص
ّّبحمؿّفيّصدكرّالكتائبّّّّيكرّّّّكّكؿّىماـّفيّّالحركبّنخالوّ
ّّتركناىـّكّفيّالقاعّنيباّلناىبّّّّّّّّكّجندؿّكفدّالكفرّفيّكؿّجانبّ

ّّكّيحفظناّمفّطارقاتّالنكائبّّّّّّّّماّزاؿّنصرّاهللّيكنؼّجمعناّّكّ
ّ(1)نجـّفيّسدكؿّالغياىبّّ"ّكّماّالحّّّّحمدّفيّالمساءّكّبكرةّّّفمموّ

كّيرددّ)ىذاّالبعض(ّمقطكعةّأخرلّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّإفريقيةّلٌماّانتصرّ
المسممكفّفيّغزكةّ)ّتافسّ(ّكّأرادكاّمدينةّكجدةّ،ّكّكأنياّاستكماؿّلياّكّببلزمةّتتمثؿّ

ّلمم ّالجماعية ّالركح ّخبلليا ّمف ّيؤكدكف ،ّ ّاألخيريف ّالبيتيف ّك ّاألكؿ ّالبيت جمكعةّفي
ّاإلسبلميةّبكؿّماّفيياّمفّحماسةّكّمفّفخرّبياّ:ّّّ

ّّكصمناّعمىّأعدائناّبالقكاضبّّّّّّّّّّّ"ّأقمناّمنارّالديفّفيّكؿّجانبّّ
ّّمفّالضربّفيّأعناؽّسكؽّالكتائبّّّّّّّّّّكّإناّلقكـّالّتكؿّسيكفناّ
ّّكّأعزازّديفّاهللّمفّكؿّخائبّّّّّّّّّسيكؼّذخرناىاّلقتؿّعدكناّ
ّّجبلءّألىؿّالكفرّمفّكؿّجانبّّّّّّّّّقتمناّبياّكؿّالبطارؽّعنكةّّ

ئبّ"ّّّّماّزاؿّنصرّاهللّيكنؼّجمعناّّكّ نكا ل ا اّمفّطارقاتّ ّ(2)كّيحفظن ّّّ
ّيبدعياّ ّالتي ّاألمثاؿ ّيشبو ّما ّإلى ّتحكلت ّالفتكح ّشعر ّمف ّطائفة ّكأٌف ّك "ّ فينا

نوّمفّأبناءّالشعبّكّأبناءّالشعبّالشعبّ،ّفناظمياّالّيعرؼّكماّالّيعرؼّمرسؿّالمثؿّأل
ّبيذاّ ّآخرّمفّييتـ ّىـ ّإذ ،ّ ّيمجدكا ّأك ّأفّيذكركا ّالّيعنييـ ّبؿّإنو دكا ّأكّميجِّ ّذيكركا قمٌما

ّ.ّ(3)الفضؿّ"ّ

                                                 
 .85ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .138ّّ–137ّ،ّصّ:2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
(3)

 .67ّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّ،ّصّ 
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ّعندّ ّالرجؿ ّلشريكيا ّتحميسيا ّخبلؿ ّمف ّالفتكحّاإلسبلمية ّفي ّالمرأة ّدكر ّيبرز ك
ضرماتّ(ّفيّذكرّكقعةّاليرمكؾّّّّاليزائـّفيذمّخكلةّبنتّاألزكرّ)ّكىيّمفّالشاعراتّالمخ

كّمفّخمفياّنساءّالمسمميفّتقكؿّىذهّاألبياتّتحريضاّلمفرسافّكّتغييراّلماّكافّسيؤكؿّإليوّ
ّمصيرّالمسمميفّلكّلـّيرجعكاّعفّىزيمتيـّ:

ّّلياّجماؿّكّلياّثباتّّّّّّّّّّّّّ"ّياّىارباّعفّنسكةّثقاتّّّّّّ
ّّناّمعّالبناتّّّّّّّّّّّّتممؾّنكاصيّّّتسممكىفّإلىّاليناتّّّّّ
ّ    ّ  (1)ينمفّمناّأعظـّالشتاتّ"ّّّّأعبلجّسكؽّفسؽّعتاهّّّّّّ

ٍكدىًّلمىاّكانتّقالتوّىندّابنةّعتبةّيكـّأحدّ: ّبؿّإفّفيّىذهّالكقعةّعى
ّّنمشيّعمىّالنمارؽّّّّّّّّّّّّّّّ"ّنحفّبناتّطارؽّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ  مرافؽفندمّمعّالّّّمشيّالقطاّالمكافؽّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّ أفّتغمبكاّنمالؽّّّّّّكّمفّأبىّنفارؽّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ فراؽّغيرّكاثؽّّّأكّتدبركاّنفارؽّّّّّّّّ
ّّّّّّ ّّ(2))*(يحميّعفّالعكاتؽّ"ّّّّىؿّمفّكريـّعاشؽّّّّّّّّّّّ

ّكّقدّكردّىذاّالنكعّمفّالشعرّضمفّشعرّالجيادّفيّمكاضعّقميمةّ.
(ّفيّمكضعيفّفيّفتكحّإفريقيةّتحمؿّالدكرّ زكجةّعقبة أسماءّبنتّياسرّ)ّكّىذه

ّنفسوّفيّغزكةّسبيبةّكّفيّغزكةّكجدةّ:ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
(1)

 .206ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج 
ّتقكؿّ:ّنحفّبناتّطارؽّ.المعركؼّعفّقكؿّىندّبنتّعتبةّغيرّىذاّفييّ )*(

ّ نمشيّعمىّالنمارؽّ.ّ
ّإفّتقػػػػػػػػػبمػػػػػػكاّنعانػػػػػػػػؽّ.
ّأكّتػػػػػػػدبػػػػػػػركاّنػػػػفػػػارؽّ.
ّفػػػػػراؽّغيػػػػػػػػػرّكامػػػػػؽّ.

 كّربماّيرجعّىذاّإلىّتدخؿّالركاةّحذفاّكّتغييراّكّتبديبلّ.
(2)

 .206ّّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج 
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ّّّّّّّّّّّ"ّياّمعشرّالناسّكّالساداتّكّاليمـّّّّّ ّّكّياّأىيؿّالصفاياّمعدفّالكـر
ّالّتبغكاّبوّفشبلّّّّّ ّلقمـّّّّّّّّّّكّمكنكاّالضربّفيّالياماتّكّاّّّفسددكاّالعـز
ّفيّالبيداءّمطرحةّّّّّّ ّ(1)*()عمىّّالثرلّخمشاّبالذؿّكّالقمـّ"ّّّكّخمفكاّالقـك

ّفيناّتشجيعّالمسمميفّكّرفعّىمميـّخاصةّإذاّأظيرّالعدكّقكةّكّثباتاّفيّالحربّ.
كّالتعبئةّالركحيةّلمجندّكّتحميسيـّفيّالحربّلـّتقتصرّعمىّالنساءّفحسبّ،ّبؿّ

لجيكشّكّأمرائيـّ،ّفيذاّخالدّبفّالكليدّفيّكقعةّّاليرمكؾّيحفزّالمسمميفّكانتّمفّقادةّا
ّبيـّاألميرّأبكّعبيدةّ عمىّاإلقداـّكّالكفاحّابتغاءّرزؽّصالحّمفّاهللّ،ّكّىذاّبعدّأفّصؿَّ
ّفيّ ّالعسكرية ّالمكسيقى ّمقاـ "ّ ّقمتيا ّعمى ّالشعرية ّأبياتو ّفقامت ،ّ ّالفجر ّصبلة )رض(

ّ:ّّ(2)الجيكشّالحديثةّ"ّ
ّّنحكّالعدكّنبتغيّالكفاحاّّّّّّّ"ّىبكاّجميعّإخكتيّأركاحاّ
ّّّّنرجكّبذلؾّالفكزّكّالنجاحا ّ ّ ّ حا ركا أ وّ ّدكن ا ن ل ذ ب ّ ا ذ ّّإ
اّصبلحا ن ل هللّ ا ّ(3)فيّنصرناّالغدكّكّالركاحاّّ"ّّّّكّيرزؽّ

كّلـّيقتصرّقكؿّالشعرّعمىّالمسمميفّفقطّفيّبابّلفخرّكّالحماسةّ،ّبؿّظيرّ
)ّالكفارّ(ّّفيّمكضعّكاحد،ّىكّفيّحقيقتوّمقابمةّلكبلـّخالدّبفّالكليدّّشعرّالطرؼّالثاني

لماّقاربّالمسممكفّصمبافّالعربّالمتنصرةّمتكعداّإياىـّبالحربّكّالطعافّ،ّفقاـّجبمةّبفّ
ّمفّبيفّأصحابوّكّىكّيقكؿّ:ّّاألييـّالغسانيّ)ّكّىكّقائدّكّأميرّالعربّالمتنصرةّ(ّ

ّّنسطكّعمىّمفّعابناّبفعالناّّّّّّّفّبو"ّأناّلمفّعبدكاّالصميبّكّم
لمسيحّكّأموّكّ ّبا ا اّّلقدّعمكن ن ث ياّميرا ٌن أ ـّ لحربّتعم ّّكّا

ّ(4)حٌتىّتبددكـّسيكؼّرجالناّ"ّّّّإٌناّخرجناّكّالصميبّأمامنا
كّرٌبماّكافّلتصكيرّقكةّاألعداءّكّثباتيـّىذاّمفّخبلؿّىذهّاألبياتّاألثرّاإليجابيّ

ّبقضيةّالجيادّذاتياّ.ّفيّالمسمميفّكّإيمانيـ
                                                 

ياتّالتيّذكرىاّالراكمّفيّ)فتكحّإفريقية(ّعفّأسماءّبنتّياسرّىيّنفسياّاألبياتّالمذككرةّفيّ)فتكحّالشاـ(ّعفّألباّإفٌّّ)*(
ّخكلةّبنتّاألزكر

 .72ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .226ّالنعمافّعبدّالمتعاؿّالقاضيّ:ّشعرّالفتكحّاإلسبلميةّفيّصدرّاإلسبلـّ،ّصّّ(2)
 .184ّّ–183ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ(3)
 .174ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّّ(4)
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كّىكّلـّّ-كّالمكضكعّالثانيّمفّالمكضكعاتّالقديمةّفيّشعرّالفتكحّىكّالرثاءّ
،ّكّىكّمقصكدّلذاتوّ،ّىدفوّتمجيدّّ-يردّفيّفتكحّإفريقيةّكّقميؿّجداّمنوّفيّفتكحّّالشاـّ

ّبطكالتّالشيداءّكّتعدادّمآثرىـّكّالبكاءّعمييـّأيضاّ.ّ
كّعبدّاهللّبفّالمقدادّكّمفّمعيماّّ)*(يمافّبفّخالدّفيذاّعمارّبفّياسرّيبكيّسم
ّمفّالشيداءّفيّذكرّفتحّالبينساّ:ّ
ّثـّاندبيّياّعيفّفقدّالحبيبّّّّ"ّياّعيفّاذرمّالدمعّمنؾّالصبيب
فيافيّغريبّّّكّانعيّلمقتكؿّغداّفيّالفبل ل ّّمجندالّكسطّا
بّّّكّابكيّسميمافّكّالّتغفمي ي ج ع ّ ر م أ ّ هلل ا ّ ك ّ ره م أ ّّف

ا ك ّ د دق ع ل ا كؿّ كرّ ف ي ّّإفّسؿّمفّغمدّلسيؼّقضيبّّافّالّ
لكثيبّّّكّتحذرّاألعداءّمفّبأسو ا نيـّأعدادّرمؿّ ّّلكّأ
ا ذ إ األيؾّنكحيّ ـّ ّحما ا ي ّّعمىّفتىّقدّكافّغصناّرطيبّّّف
لدا بّّّكّاعمميّبماّجردلّخا ي صب ّ ع م د ب ّ ي ك ب ي ّ و م ع ّّل
لمقدادّمفّبعده دّاهللّأضحىّسميبّّّكّأخبرمّا ّعب ٌف أ ّّب

ليّمصيبّّّبيّاألخيارّمفّبعدىـبؿّكاند معا م ل ّّكّكؿّقرـّ
يبّّّالّيمتقيّالبطميكسّخيراّكّال لصم ا ىؿّ ءّأ ا ن ب أ ّ ه د ا جن ّّأ
ا مد ّعا ا ن ل ّ شا ّجي كا دّكمن ّّيكـّالكغىّمفّكؿّكمبّمريبّّّق
ثأرّمفّجمعيـّ ل ا نأخذفّ ّ(1)جيراّكّنطغيّمفّفؤادّلييب"ّّّّل

ّ–صارعيـّغرباءّفيّىذهّالببلدّفعمارّبفّياسرّبكىّىؤالءّالشيداءّالذيفّالقكاّم
كّزادّفيّجزعوّماّيمكفّّ–فمثموّمثؿّالرثاءّفيّالجاىميةّكّماّيشيعّفيوّمفّحزفّكّأسىّ

ّالكغىّ،ّ أفّيككفّمفّجزعّاألىؿّعمىّأبنائيـّ)ّاألخيارّ(ّاألشراؼّالذيفّقامكاّبكاجبيـّيـك
ّبؿّإٌفّأعداءىـّتخافيـّإذاّالقكىـّلصبلبتيـّكّفتكيـّ.

                                                 
ّيتعمؽّاألمرّبمغالطةّّ)*( ّفيّ)ّفتكحّإفريقيةّ(ّ،ّكّيشارؾّفيّالفتكحّاإلسبلميةّ،ّكّربما نجدّأفّسميمافّبفّخالدّحٌيا

ّاستمراّر يةّحياةّالشخصياتّكّلكفّفيّحدكدّالمناماتّّّّتاريخيةّ،ّكّالّنظفّأٌنوّيتعمؽّبالفكرّالشيعيّ،ّأمّنعـّفيوّمفيـك
 كّاألحبلـّ،ّكّلكفّليسّالكجكدّالمادمّلياّ.

 .264ّّ–263ّ،ّصّ:2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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ناّتغنىّفيّالبدءّببطميفّ)ّسميمافّكّالمقدادّ(ّ،ّفذكرّإخبلصيماّلفكرةّكّالشاعرّى
ّّّّ–الجيادّكّبطكلةّالشييديفّ،ّكّلكفّيستشعرّكجداناّجماعياّلجماعةّالمسمميفّ)األخيار(ّ

ّالجًّ ّمف ّنكع ّىذا ّك ّالجاىمي ّالشعر ّفي ّالمعركؼ ّغرضّالرثاء ّفي ّىذهّّ-ٌدة ّإٌف ـٌ ّث ،
ّلنيؿّالمع ّثكابّكّأجرّأعٌدهّاهللّالتضحياتّماّىيّإاٌل ّالمعاليّعندّىؤالءّإاٌل اليّ،ّكّما

ّلمشيداءّ.
ّ ّالركحّالمعنكية ّمفّتعبئة ّنكعا ّنستشعر ّاألخيرة ّفيّاألبياتّاألربعة ّماّّ–ك رغـ

كّلكفّالّيظيرّماّكافّمعركفاّفيّالشعرّالجاىميّّمفّإثارةّّ–يظيرّمنياّمفّإثارةّاالنتقاـّ
ّالنعراتّكّماّشابيياّ.
تحميسّلمثأرّمفّجمعّالكفرةّ،ّبؿّإٌفّىذاّالخىطبّالذمّحصؿّيعتبرّكّلكفّىكّ

ّحافزاّلئلقداـّكّاالستمرارّفيّالنضاؿّكّالفداءّبماّأعطاهّاهللّليـّمفّنصرهّ.ّ
(ّمف267ّّّّّكّيبرزّبالطريقةّنفسياّتقريباّبكاءّخالدّبفّالكليدّابنوّسميمافّ)ّصّ

ّالمسم ّأبطاؿ ّنعيو ّأيخبر ّعندما )ّ ّفتكحّالشاـ ّالبينساّّّّّّّّّّّ) ّفتكح ّفيّذكر ّالذيفّاستشيدكا ميف
(ّ،ّأكّحتى284ّّ(ّ،ّكّبكاءّىماـّبفّجريرّشيداءّالمسمميفّ)ّص301ّّّ-300)ّصّ:ّ

ّسارتّمعّنساءّ ّفيّأسرّأخيياّضرارّبفّاألزكرّلٌما ّبنتّاألزكرّالتيّقالتيا مرثيةّخكلة
ّأن ّإلى ّالمتجو ّالمسمميف ّجيش ّمع ّأسرل ّليف ّالبلتي ّصّالمسمميف (ّ ّ،297ّّّّّّّّّّّّّّّّطاكية )

ّقالتّمرثيةّمبكيةّ)ّص (ّمعّبعضّنساءّالمسمميفّكّمف285ّكّكذلؾّلٌماّعرفتّبأسره
كّكافّكلدىاّصابرّّ–كّكانتّمفّفصحاءّزمانياّّ–جممتيـّمزركعةّبنتّعممكؽّالحميريةّ
ّ(ّ.286ّّ–285ّبفّأكسّفيمفّأسرّمعّضرارّ)ّصّ:ّ

 : الموضوعات الجديدة 
اّنصكصّالفتكحّالتيّبيفّأيديناّبمكضكعاتّجديدةّكثيرةّكّكاضحةّ،ّرغـّالّتطالعن

ّالتيّّّ ّبالمشاىدّالجديدة ّننتظرّأفّتنطقيـ ّالبيئاتّالجديدةّتجعمنا ّالفاتحيفّفيّىذه أٌفّحياة
رأكىاّ،ّكّبتأثيرّاالحتكاؾّبالحضاراتّاألخرلّفيّالبمدافّكّاألمصارّالتيّفتحكىاّ،ّكّرغـّ

ّفيّمراجعّعديدةّ.ّأيضاّماّذيكرّعفّذلؾ
كّلكفّيمكفّأفّنستخرجّبعضّىذاّالجديدّفيّ)ّفتكحّالشاـّ(ّكّ)ّفتكحّإفريقيةّ(ّ

ّلخصكصيةّىذيفّالمتنيفّ.
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فيذاّجميؿّبفّسعدّيترؾّسبلماّإلىّاألىؿّفيّخمسةّأبياتّشعريةّلٌماّأحٌسّفعبلّ
كصؿّإليوّبدنكّأجموّ،ّكّلكنوّليسّبالشعرّالعادمّ،ّفيكّينـّعفّعاطفةّكانتّسبقتّماّ

ىذاّالجندمّالبطؿّ،ّنتيجةّبعدهّعفّالكطفّ،ّفيذكرّأىموّالذيفّفارقيـّ،ّكّىذاّفيّصكرةّ
شعرّالحنيفّالحزيفّ،ّإذّلٌماّعرؼّأٌنوّمٌيتّ،ّالتفتّإلىّابفّعـّلوّاسموّرافعّبفّخالدّّّّّّّّّّّّّ

ّكّجعؿّيقكؿّ:ّ
يّقدّلقيتّحماميّّّّ"ّأياّرافعاّأالّحممتّرسالتي ّّتخبرّأٌن

ّّّافّجئتّأميّرافعاّكّعشيرتيّّك ّ سبلـ كؿّ ب يّ ٌن م ّ ـ ّفخصي
ـّّّّفقؿّلياّ)*(افّسألتّعنيّالعجكزّّك يؿّسيا ت ق يؿّحجارّالّ ت ّّق

ّّمفّالحجرّالصمدّاألصـّّعظاميّّّطريحاّببابّالحصفّلماّتطايرتّ
ّ(1)بقتميّفيّالجنافّمقاميّ"ّأرجىّّّكّلستّأباليّأفّقتمتّألنني

ّا ّبعضّاألشعار ّنجد ّبعضّالمشاىدّكما ّمنيا ّنستنتج ّأف ّيمكف ّالتي ّجدا لقميمة
ّ ّالمحاربي ّرفاعة ّقالو ّما ّمنيا ّك ،ّ ّالجديدة ّالببلد ّفي ّالفاتحكف ّالتيّرآىا رغـّّ–الجديدة

ّكّمالؾّّ–سذاجةّىذيفّالبيتيفّ ّالذمّانتخبّمفّبنيّمحاربّكّلبيد "ّ ،ّ فيّفتحّالبينسا
ّقكؿّ:خمسمائةّفارسّكّقصدّالفيمةّ]ّ...ّ[ّكّىكّينشدّكّي

رة ي ب ك ّ ة ؾّمفّذمّجث ل ّ ا ّّّّي ّ ّ رة خطي ّ ة شد ؿّ ك تّ ي ق ّّل
ّ(2)حتىّترلّممقىّعمىّالحفيرةّّ"ّّّّةاليكـّقدّضاقتّبؾّالحضير

فالفيمةّكانتّمفّأشدّالمشاىدّالتيّلفتتّالعربّ،ّإذّأحدثتّالكثيرّمفّاالضطرابّ
كاّمشافرىاّلكفّماّإٍفّعرفتّمقاتمياّبأٍفّقطعّ–كّباألخصّخيكليـّّ–فيّصفكؼّالمسمميفّ

ّكّفقأتّأعينياّ،ّحتٌىّاستراحّالمسممكفّمنياّ.
ّالقادسيةّ:ّالقعقاعّبفّعمرّّّّ–تاريخياّّ–كّكافّمفّالذيفّقطعكاّمشافرّالفيؿّ يـك
ّكّحمَّاؿّالكالبيّ،ّكّقدّقاؿّالقعقاعّيكمياّ:ّ

ّ

                                                 
الّأظفّأفّفيّلغةّالمشارقةّمفّيدعكّأموّعجكزاّ،ّكّلكفّيمكفّأفّيككفّىذاّاالستعماؿّمتعمقاّبالمغةّالعاميةّ)السياؽّّ)*(

 فيّشماؿّإفريقياّ.ّاالجتماعي(
 .147ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ(1)
 .246ّ،ّصّّنفسوالمصدرّّ(2)
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ّفممتيوّي ّالعدكَّ ّقاتمتي ّّفإنِّيّأللقىّفيّالحركبّالدَّكاىياّّّ"ّفإفّكنتي
غيرةّنّفييكال بيكتّمي ل ؿّأعيانناّلياّكّمآقيياّ"ّّّّأراىاّكا ّ(1)اسمَّ

ّانطباعاتّ كّيظيرّأفّأشعارّ)ّفتكحّالشاـّ(ّكّ)ّفتكحّإفريقيةّ(ّالّتعكسّكثيرا
المسمميفّبالمشاىدّالغريبةّالتيّرأكىاّفيّأكؿّعيدىـّباألمصارّالمفتكحةّ،ّكّالّبانعكاساتياّ

فيّاألكصاؼّالدقيقةّجٌداّالتيّتحٌدثّبياّالركاةّعمىّأنفسيـّ،ّكّلكفّكؿّىذاّيتضحّأكثرّ
سكاءّتعمؽّاألمرّبجماؿّالطبيعةّ،ّتغيرّاألحكاؿّالجكيةّ،ّاألكبئةّالتيّتعرضكاّلياّ،ّألكافّ

ّالمآكؿّكّالمشاربّ،ّمبلبسّالجندّ...ّ
ّيتعمؽّمثبلّبمادةّ كّيمكفّأفّنستنتجّكصفاّقميبلّجداّلماّتمقتوّاألبصارّمفّجديدو

ّ،ّكّاألمرّالّيتعمؽّبكصؼّمباشرّبؿّىيّإشارةّضمفّمقطكعةّالبناءّ)الرخ اـ(ّعندّالرـك
ّتضـّغرضّالفخرّ:ّ

ّّأذؿّعداةّالسكءّإفّجئتّقادماّّّ"ّلقدّممكتّيدمّسناناّكّصارما
ّّعميوّشجاعّالّيزاؿّمصادماّّّأتركيـّشبوّالرخاـّإذاّمشىكّ

قفرة اـّمضيفّب ّكأغن اٌل إ ّ(2)"ّكّأصبحّفيياّبالمخالبّحاطماّّّّكّ
ّفيّّ–جزءّمفّكؿّّ–كبالطريقةّنفسياّيبرزّشيءّآخرّ مفّضخامةّبناياتّالرـك

قكؿّضرارّبفّاألزكرّلٌماّبدأتّجيكشّالمسمميفّتتكافدّمفّكؿّحدبّكصكبّلفتحّأبكابّ
ّفيّالبينساّ،ّفأنشدّأبياتاّتحميسيةّلتعبئةّالمسمميفّ،ّكّفيياّيظيرّعمكّأبكابّحصكفّّ الرـك

ّ:ّ ّالرـك
ّّشديدّالباسّذمّحدّصقيؿّّّّّّالعمكجّبكؿّغضبّّ"ّسأضربّفي

ّفيّعمكّالبابّناراّ ّّكّأرميّالقكـّبالخطبّالجميؿّّّّّّكّّأضـر
اّ ّ(3)لـّأميؿّبذمّشبحّكفيؿّ"ّّكّّّّكّأترؾّدارىـّمنيـّخراب

قصيدةّمفّثبلثيفّبيتاّتينسىبّلخالدّبفّالكليدّأنشدىاّّ-دائماّّ–كّفيّفتكحّالشاـّ
ّفيّفتكحّالبينساّ)فيّآخرّالكتابّتقريبا(ّ،ّكّكلَّىّىؤالءّلمَّاّانتصرّال مسممكفّعمىّالرـك

                                                 
،ّالمجمدّالثانيّ،ّمنشكراتّمحمدّعميّبيضكفّ،3ّّ:ّتاريخّاألمـّكّالممكؾّ،ّط(ّأبكّجعفرّمحمدّبفّجريرّالطبرمّ)ّّ(1)

 .420ّّ،ّص2005ّّدارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 .244ّ،ّص2ّّدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجالكاقّ(2)
 .292ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
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ّتعسرّعمىّالمسمميفّفتحّ األدبارّ،ّحيثّيصؼّفيياّفتكحّالبينساّبكؿّتفصيبلتياّ،ّمفّيـك
ّأبكابياّ:ّ

ّ(1)ثبلثّسنيفّبابياّليسّيفتحّ"ّّّّ"ّكّبالبينساّالغراّأبيدتّجيكشنا
ّلكثرةّعددىـّكّعدتيـّ:ّّإلىّذكرّعدادّجيكشّالمسمميف ّ،ّكّثباتّجيكشّالرـك

ّ(2)ثمانيفّألفاّبالحديدّتكشحكاّ"ّّّّ"ّكّكافّليـّجيشّكّعدةّجيشو
ّالذمّحاؿّدكفّفتحّسريعّليذا ّالبطميكسّ( (ّ ّالرـك ّذكرّمكرّكّخداعّقائد ّّّكما

اىـّ،ّّّّّّّّّّّّالبمدّ،ّليصؿّإلىّذكرّانفراجّحاؿّالمسمميفّكّانتصارىـّ،ّفذكرّعددّقتبلىـّ،ّكّجرح
ّمنيـّ،ّكّمقتؿّقائدىـّ،ّبكؿّتفصيؿّ. ّكّمفّفرَّ

ّكماّكصؼّفرحةّالمسمميفّكّماّشيَّدكهّبعدّالفتحّ:
ّّلعمرؾّكّاألكبادّبالنصرّتفرحّّّ"ّكّقدّفرحتّأكبادناّكّترنمت
ّ(3)ثبلثيفّيكماّلممساجدّنصمحّ"ّّّّأقمناّبأرضّالبينساّبعدّفتحياّ
ّببلدّأخرلّكّضمنوّيكردّمددّالفتحّكّعددّالجيكشّ.إلىّذكرّماّتـٌّفتحوّمفّ

ّأخيرا ّكبلمو ّييتـ ّّ–ك ّلمراكم ّيككف ّأف ّاألرجح ّلمصبلةّّّّّّّّ–مف ّك ّلسماعو بدعكة
ّ.ّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–كّالسبلـّعمىّالنبيّالكريـّمحمدّ

كّفيّتتبعناّليذهّاألبياتّنبلحظّفعبلّأفّ"ّقصصاّكثيراّعفّأبطاؿّالفتكحّكجيادىـّ
ّكّمفّغيرّشؾّخضعّىذاّف ]ّ ...ّ ّاألشعارّ] ّأضيؼّإلىّىذه يّحركبّالفرسّكّالرـك

ّ.(4)العمؿّكموّلمخيمةّالقيصَّاصّفزادكاّفيّالقصصّكّاألشعارّماّاتسعّلوّخياليـّ"ّ
كّإٌفّالشعرّالعربيّحكلّعناصرّممحميةّتمثمتّفيّكصؼّالحركبّكّالمعارؾّّ

فّأعماؿّممحميةّتامةّ،ّكّإنماّغمبتّعميياّكمفاخرّعنترهّ،ّكّأبيّفراسّ،ّكّلكنياّلـّتك
ّإبرازّ ّك ّالفخر ّتحتّبريؽ ّالجانبّالمكضكعيّفيّالكصؼّيختفي ّفكاف ،ّ ّالذاتية النزعة

ّالطابعّّالذاتيّ.

                                                 
 .304ّّّالمرجعّالسابؽّ،ّّ(1)
 .305ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ(3)
 .67ّّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّ،ّصّّ(4)
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)ّسردّ(ّأحداثّتاريخيةّكّلعؿّىذاّيجعمناّنقتربّمفّمفيكـّالممحمةّالذمّيتضمفّ
ّ ّممحمتيو ّفي ّىكميركس ّاليكناني ّالشاعر ّفعؿ ّكما ،ّ ّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّشعرا ّاإللياذة (ّ الخالدتيف

ّكّ)ّاألكديساّ(ّ.
ّمكضكعياّّّّّّّّّّّّ ّتصكيرا ّأبطاليـ ّالشعراء ّخبلليا ّمف ّالتيّصكر ّالمبلحـ ّمف ّغيرىا ك

ّكّاستمدكاّمكضكعاتيـّمفّاألساطيرّالتيّيغذيياّالخياؿّ.
ائصياّكّىذاّالّيعنيّبأيةّحاؿّمفّاألحكاؿّأفّىذهّالقصيدةّتمثؿّممحمةّبكؿّخص

ّالمكضكعاتيةّكّالفنيةّكّالجماليةّ.
ّعفّ ّأك ّالبمداف ّعف ّالفتكحّسكاء ّىذه ّعف ّكثيرا ّقصصا ّأٌف ّفيّاألمر ّما ّلكف ك
ّتتضمنوّىذهّاألبياتّلخالدّبفّالكليدّ،ّكّرغـّأنناّ األبطاؿّكّجيادىـّضدّالفرسّأكّالرـك

ّكانبّذاتيةّ.إالّأنوّأسبغياّبجّ–كّىذاّىكّالجديدّّ–نحسّبمكضكعيتياّإلىّحدٍّّماّ
كّىناؾّمبلحظةّالبدّمفّإيرادىاّ،ّكّىيّإفّقكؿّالشعرّلـّيتعمؽّباإلنسافّفقطّ،ّ

ّبؿّكردتّبعضياّعمىّلسافّمفّينتمكفّإلىّعكالـّأخرلّ)خيالية(ّكّمنياّ:ّ
"ّقاؿّسعيدّبفّعامرّكّلـّأزؿّجالساّأتمكّالقرآفّ،ّكّأناّقمؽّإذّسمعتّىاتفاّييتؼّ

ّيقكؿّ:ّبيّعفّيميفّالكادمّ،ّكّىكّ
ّمالّتفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادّّّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشاد
اّّمماّفيوّمفّجفّكّالّمعاد ب ع ل ا معشرّ مكفّ م ع ّدست
ّدكّيطرحّالرحمةّفيّاألكباّّدلطؼّالذمّيرفؽّباألكال
ا رش ّ ـ ك ب هللّ ا ّ ع صن ّ(1)كّتغنمكاّالماؿّمعّاألكالدّ"ّّّدسي

ٌّؿّمبشراّلممسمميفّبنصرهّ.ّفالياتؼّىناّىكّ)ّممؾّ(ّأرسموّاهللّعٌزّكّج
 
 
 
 
 

                                                 
 .182ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّػّجّ(1)
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 : )*(الرسالة  -ب
ّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّمفّتاريخيـ ّمبكرة ّالعربّفيّفترة ّالتيّعرفيا ّالقديمة تعتبرّمفّالفنكفّاألدبية

فيّمخاطبةّممكؾّعصرهّلتبميغيـّالدعكةّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–كّقدّاستخدمياّالرسكؿّ
ّخمفاء ّاىتماـ ّزاد ّك ،ّ ّالخالدة ّالدكلةّّاإلسبلمية ّرقعة ّاتسعت ّكمما ّالفف ّبيذا المسمميف

ّاإلسبلميةّ.
ّاستمراريتياّّّّّّّّ ّمؤكدة ،ّ ّمنيا ّيتجزأ ّال ّكجزء ّالرسائؿ ّفيّنصكصّالمغازمّتظير ك

كّأىميتياّبالنسبةّلمستجداتّحياةّالمسمميفّفيّفترةّالفتكحّاإلسبلميةّ،ّحيثّ"ّكشفتّعفّ
ّ.ّ(1)اـّمؤسساتيّأساسوّاحتراـّالرسؿّ"ّالحياةّاالجتماعيةّالمنظمةّكّالقائمةّعمىّنظ

ّ كّمنياّ:ّرسالةّأبيّبكرّالصديؽّإلىّخالدّبفّالكليدّفيّفتحّببلدّالشاـّضٌدّالرـك
يقكؿّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـّ،ّمفّعبدّاهللّعتيؽّبفّأبيّقحافةّإلىّخالدّبفّالكليدّسبلـّ

أصميّعمىّنبيوّمحمدّ)ص(ّكّإنيّعميؾّ:ّأماّبعدّفانيّأحمدّاهللّالذمّالّإلوّإالّىكّ،ّكّ
ّاهللّعزّّّّّّ ّتسارعّإلىّمرضاة ّأفّ ّك ّالرـك ّأمرتؾّبقتاؿ ّكليتؾّعمىّجيكشّالمسمميفّك قد

ياّأيياّالذيفّّ–كّجؿّكّقتاؿّأعداءّاهللّ،ّكّكفّممفّيجاىدّفيّاهللّحؽّجيادهّثـّكتبّ
يرّعمىّأبيّعبيدةّّّّّاآليةّكّقدّجعمتؾّاألمّ–آمنكاّأدلكـّعمىّتجارةّتنجيكـّمفّعذابّأليـّ

ّ.ّ(2)كّمفّمعوّ.ّكّبعثّالكتابّمعّنجـّبفّمقدـّالكنانيّ"ّ

                                                 
بّ"ّفيّعصرّالدكلةّاألمكيةّفيّكتابةّالرسائؿّ،ّكّظمتّطريقتوّسائدةّحيثّتجاكزّظيرتّمدرسةّ"ّعبدّالحميدّالكاتّ)*(

بعضّخصائصّالكتابةّاإلنشائيةّكّأىمياّمراعاةّاإليجازّ،ّفأسيبّفيّالرسائؿّكّأطاؿّالتحميداتّفيّأٌكلياّ.ّينظرّ:ّ
.ّحتى29ّّ،ّص2010ّّ،ّلبنافّ،ّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيع1ّّأحمدّالياشميّ:ّجكاىرّاألدبّ،ّج

جاءّ"ّالقاضيّالفاضؿّ"ّفيّعصرّالدكلةّاأليكبيةّكّاستفّلوّأسمكباّخاصاّفيّىذاّالففّ،ّكّكانتّالرسالةّمكضعّاىتماـّ
الحكاـّفأعدكاّلياّديكاناّخاصاّأطمقكاّعميوّ"ّديكافّاإلنشاءّ"ّكّجعمكاّرئيسوّمفّكبارّالكتابّكّاألدباءّكّلماّجاءّاألتراؾّ

ّكاّذلؾّالديكافّ.ألغ
كّقدّضعفتّالرسالةّخبلؿّعصرّالضعؼّاألدبيّ،ّشأفّكؿّالفنكفّاألدبيةّ،ّكّفيّالعصرّالحديثّلـّتيبعثّمفّجديدّ

 كماّبعثتّالخطابةّأكّباقيّالفنكفّالقديمةّ.ّّّ
ّلنّ(1) ّمقدمة ّرسالة ،ّ ّعنو ّاهلل ّطالبّرضي ّأبي ّبف ّعمي ّاإلماـ ّسيرة ّفي ّالسردية ّالتقنيات :ّ ّجديد ّشيادةّّّّّّّّّّّصالح يؿ

 .128ّ،ّص2007ّّّ–2006ّالدكتكراهّ،ّجامعةّباجيّمختارّ،ّعنابةّ،ّالجزائرّ،ّ
 .25ّّ-24ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
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ّتحمؿّ ّفيي ،ّ ّمحددة ّك ّمركزة ّمقدمتيا ّك ،ّ ّمختصرة ،ّ ّكاضحة ّالرسالة فيذه
مكضكعاّكاحداّ،ّكّربماّيرجعّىذاّإلىّخصائصياّالعامةّالتيّترتكزّعميياّ،ّكماّيرجعّإلىّ

ّمقتضىّحاؿّطرفيّالمكاتبةّ.
أٌفّكؿّالرسائؿّكانتّمكتكبةّ،ّكّيتـّإرسالياّمعّرسؿّتظيرّأسماؤىـّأمّكّكاضحّ

ّاكتماؿّالمكاتباتّ،ّحتىّإفّىؤالءّالرسؿّتنسبّإلييـّأشعارّ ّعند ّييٌعينكفّمباشرة ّ)*(أنيـ
ّمعظمياّيصبّفيّبابّالدعكةّبتيسيرّالطريؽّإليصاؿّىذهّالرسائؿّألصحابياّ.

ّيبشرّحامؿّكتابوّبالجنةّ.ّ–سمـّصمىّاهللّعميوّكّّ–كّقدّكافّرسكؿّاهللّ
ّالمرسمكفّ ّعمييـ ّيممي ّكٌتاب ّىذا ّقبؿ ّفميا ،ّ ّيحممكنيا ّرسبل ّلمرسائؿ ّإف ّكما ك
ّعمرّبفّالخطابّحتىّأصبحّليـّ ّالخميفة ّفيّعصر ّتطكرتّكظيفتيـ ّقد ّك ،ّ مكاتباتيـ

ّنظاـّّّّّ ّتستدعي ّالتي ّعبلقاتيا ّتضخـ ّك ّاإلسبلمية ّالدكلة ّاتساع ّجراء ّىذا ّك ،ّ ّّّّّّدكاكيف
ّالترسؿّ.ّ

كماّإفّأىـّماّفيّىذهّالرسائؿّعمنيتياّ،ّفبعدّأفّيفرغّالمرسؿّمفّإمبلءّرسالتوّ
ّالمجمسّ ّيحضر ّمف ّكؿ ّباتجاه ّبمحتكاىا ّالتمفظ ّيتـ ،ّ ّما ّكاتب ّمفّّ–عمى ّمعظميـ ك

ّ ّالجيكشّّ-الصحابة ّأحكاؿ ّمعرفة ّأك ،ّ ّالفتكح ّ ّمستجدات ّطمب ّفي ّيصب ّمعظميا ك
عزؿّأمراءّكّتثبيتّآخريفّ)ّكعزؿّخالدّبفّالكليدّكّإمارةّأبيّعبيدةّاإلسبلميةّ،ّأكّأكامرّب

بفّالجراحّ(ّ،ّأكّإعبلفّجديدّدارّالخبلفةّ)ّكمكتّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ(ّ،ّأكّذكرّ
كصاياّ)ّبأفّيستكصّبالمسمميفّخيراّفيّالقكؿّكّالصحبةّ(ّ،ّأكّإسداءّالنصيحةّكتحديدّ

...ّ،ّكّكمثاؿّعفّكؿّىذاّنجدّكتابّعمرّبفّالخطابّكيفيةّمعاممةّأىؿّالببلدّالمفتكحة
إلىّأبيّعبيدةّفيوّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـّمفّعبدّاهللّعمرّبفّالخطابّأميرّالمؤمنيفّ

                                                 
منياّمقطكعةّتنسبّلحامؿّرسالةّعمركّبفّالعاصّإلىّأميرّالمؤمنيفّعمرّبفّالخطابّ،ّكّىكّرجؿّيدعىّسالـّبفّّ)*(

ّ(ّ:200ّّّ،ّص2ّّيقكؿّ)ّفيّفتكحّالشاـّ:ّجبجيعةّالكندمّحيثّ
مافّّّّّّّّ أ نةّفيّ مدي ل لىّا ّّكّأرجكّالفكزّفيّغرؼّالجنافّّّّّّّّّأسيرّإ
ّّكّّأعطيّماّأريدّمفّاألمانيّّّّّّّّّكّأرجكّأفّيقربّليّاجتماعيّّّّّّّّّّ
قتيّجدمّكّسيرمّّّّّّّّ ا ّن ا لنبيّببلّامتيافّّّّّّّّأالّي لىّنحكّا ّّإ

ي رئ ق أ ّ ّك ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ و ي شد ن ا كّ ّ سبلـ ل ا ّ يافّّّّّّّّو ب ل ا اّحسفّ دق ّّكبلماّصا
ميفّياّمفّّّّّّّّّ ثق ل ّبوّشرؼّالمدينةّكّالمكافّّّّّّّّّأالّياّأشرؼّا
ّّإذاّماّقيؿّىذاّالعبدّعانيّّّّّّّفكفّليّفيّالمعادّغداّشفيعاّّّّّّّّّّ
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إلىّأبيّعبيدةّعامرّبفّالجراحّسبلـّعميؾّفإنيّأحمدّاهللّالذمّالّإلوّإالّىكّ،ّكّأصميّ
سمميفّفبلّتستحيّفإفّاهللّالّيستحيّمفّعمىّنبيوّمحمدّ)ص(ّكّبعدّفقدّكليتؾّأمكرّالم

الحؽّ،ّكّإنيّأكصيؾّبتقكلّاهللّالذمّيبقىّكّيفنيّماّسكاهّكّالذمّاستخرجؾّمفّالكفرّ
ّىنالؾّمعّخالدّ ّما ّاستعممتؾّعمىّجند ّقد ّك ّكّمفّالضبلؿّإلىّاليدلّ، إلىّاإليمافّ،

نيمةّكّالّتنفذّسريةّفاقبضّجندهّكّأعزلوّعفّامارتوّكّالّتنفذّالمسمميفّالىّىمكةّرجاءّغ
ّالثقةّّّّ ّاليقيفّك ّيككفّمع ّالنصرّفافّالنصرّإنما ّلكـ ّكثيرّكّالّتقؿّانيّأرجك الىّجمع
باهللّ،ّكّاياؾّكّالتغريرّبالقاءّالمسمميفّإلىّاليمكةّ،ّكّغضّعفّالدنياّعينيؾّكّالوّعنياّ

ائرىـّكّانماّقمبؾّ،ّكّإياؾّأفّتيمؾّكماّىمؾّمفّكافّقبمؾّفقدّرأيتّمصارعيـّكّخبرتّسّر
بينؾّكّبيفّاالخرةّسترّالخمارّكّقدّتقدـّفيياّسمفؾّكّأنتّكأنؾّمنتظراّسفراّكّرحيبلّمفّ
ّالناسّفيياّالراحؿّمنياّالىّغيرىاّكّيككفّزادهّ دارّقدّمضتّنضرتياّكىبتّزىرتياّ،ّفأحـز
ّالتقكلّكّراعّالمسمميفّماّاستطعتّ،ّكّماّالحنطةّكّالشعيرّالذمّكجدتّبدمشؽّكّكثرت
فيّذلؾّمشاجرتكـّفيكّلممسمميفّ،ّكّأماّالذىبّكّالفضةّففييماّالخمسّكّالسياـّ،ّكّأماّ
ّالقتاؿّفأنتّالكليّكّصاحبّاألمرّكّأفّصمحؾّ ّفيّالصمحّأك ّخالد اختصامؾّأنتّك
ّفسمـّإلييـّذلؾّكّالسبلـّّكّرحمةّاهللّكّبركاتوّعميؾّكّعمىّ جرلّعمىّالحقيقةّأنياّلمرـك

اّىديتؾّابنةّالممؾّىرقؿّفيديتياّالىّأبيياّبعدّأسرىاّتفريطّ،ّكّقدّكافّجميعّالمسمميفّكّأم
يأخذّفيّفديتياّماالّكثيراّيرجعّبوّعمىّالضعفاءّمفّالمسمميفّكّالسبلـّعميكـّكّرحمةّاهللّ

ّ.ّ(1)كّبركاتوّ"ّ
ّإعبلنياّّّ ّيتـ ّما ّحيثّكثيرا ّنفسو ّيحدثّالشيء ّأصحابيا ّالرسائؿ ّكصكؿ ّعند ك

كافّاألمرّيتعمؽّبأمكرّالرعيةّ،ّكذكرّمسارّالفتكحاتّ،ّنتائجياّنقائصّّلمكؿّ،ّخاصةّإذا
ّبالرسائؿّ ّيتعمؽ ّىنا ّكاألمر ...ّ ّالمشكرة ّطمب ،ّ ّالمجاىديف ّأحكاؿ ،ّ ّالمسمميف جيكش
ّفيّاألمصارّالتيّساركاّ ّالجيكشّكّأمرائيا ّبيفّالخميفةّفيّبيتّالخبلفةّكّقادة المتبادلة

ىيّ"ّطريقةيّ"ّالمخاطبةّ"ّالبميغةّمعّميراعاةّأحكاؿّالكاتبّّّّلفتحياّ،ّكّطريقةّالمكاتبةّىناّ
ّ.ّ(2)كّالمكتكبّإليوّكّالنسبةّبينيماّ"ّ

                                                 
 .97ّّ–96ّ،ّصّ:1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .29ّّ،ّص1ّّاشميّ:ّجكاىرّّاألدبّ،ّجأحمدّاليّ(2)
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ّقبكؿّ ّنجد ّما ّأكّالعكسّفكثيرا ّمفّاألعمىّإلىّاألسفؿّ( (ّ ّتككفّسمطكية أمّقد
ّالطرؼّاألقؿّبماّتشيرّعميوّالسمطةّفيّالمكاتباتّمذعناّبالسمعّكّالطاعةّ.

ّىذ ّخبلؿ ّمف ّشؤكفّفيمكف ّراعي ّلدل ّالحكـ ّطريقة ّحتى ّاستنتاج ّالرسائؿ ه
ّيفتحّالبابّلمنظرّفيّعبلقتوّ ّكما ،ّ )ّ ّرئيسّاألجناد ّاألميرّ، ،ّ ّالخميفة المسمميفّ)

ّبالطرؼّاآلخرّ)ّالكفارّ(ّ.
ّالمسمميفّّّّّّّّّّ ّبيف ّكانت ّالتي ّتمؾ ّطبعا ّنستثف ّال ّالرسائؿ ّعف ّحديثنا ّضمف ك

ّاهللّب ّعبد ّفيذا ،ّ ّالكفار ّبفّك ّاستدعىّرافع ّك ّالميدية ّممؾ ّابف ّيرفضّمكاتبة ّجعفر ف
الحارثّكّكتبّكتاباّيقكؿّفيوّ:ّ"ّبسـّاهللّالرحمفّالرحيـّكّصمىّاهللّعمىّسيدناّمحمدّّّّّّّّّّّ

كّعمىّإلوّكّصحبوّ]ىكذا[ّمفّرافعّبفّالحارثّكّكافةّالمسمميفّإلىّابفّالممؾّاألكبرّأماّ
إالّىكّكّأصميّعمىّنبيوّمحمدّصمىّاهللّعميوّكّسمـّكّقدّّبعدّفانيّأحمدّاهللّالذمّالّإلو

قضىّاهللّباسرؾّعندناّكّبانفصالؾّعناّكّماّأطمقناؾّإالّإجبلالّألختؾّكّاآلفّالّنفاصمؾّ
ّعميناّّّّّّّّّّّّّّ ّما ّعميؾ ّك ّلنا ّما ّلؾ ّفيككف ّاإلسبلـ ّإما ّثبلثة ّأمكر ّبأحد ّإال ّعنؾ ّنرتحؿ ّال ك

ّ.ّ(1)ندناّغيرّىذاّكّالسبلـّعمىّمفّاتبعّاليدلّ"ّأكّالجزيةّأكّالقتاؿّكّليسّع
كّيظيرّكضكحّأمرّالمسمميفّلمكفارّفإٌماّاإلسبلـّ،ّأكّالجزيةّ،ّأكّالقتاؿّ،ّكّلعؿّ
ىذهّاالختياراتّصادرةّعفّطرؼّقكمّيعنيّماّيقكؿّ،ّفتختفيّصيغةّالتحذيرّضمفّىذهّ

ّاالختياراتّ.
صفاتّاإلسبلـّ،ّففيياّنكعّمفّّكّيمكفّأفّنقرأىاّمفّجانبّآخرّكّىكّيرجعّإلى
ّمحاكلةّمدّالجسكرّلمتكاصؿّمعّالكفارّإفّترككاّكفرىـّ.ّ

 :  )*( الخطابة –ج 
مفّأقدـّالفنكفّاألدبيةّالتيّعرفتياّالعربّ،ّكّكافّلياّشأفّعظيـّعندىـّعمىّمرّ
التاريخّ،ّكّىيّففّيرتبطّبالجماىيرّ،ّكّتزدىرّفيّالمكاقؼّكّالظركؼّالتيّتثيرّمشاعرّ
الجماىيرّكّتميبّعكاطفيـّ،ّكّتتكفرّىذهّالظركؼّفيّحالةّاليقظةّالقكميةّكّفيّالثكراتّ

                                                 
 .20ّ،ّص1ّّ،ّجّةالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيّ(1)

فيّعصرّالضعؼّاألدبيّأصابّالخطابةّماّأصابّالفنكفّالنثريةّكّاألدبيةّاألخرلّمفّإىماؿّكّضعؼّ،ّفتقمصتّّ)*(
فتناكلتّالسياسةّكّاالجتماعّّأغراضياّ،ّكّانحصرتّفيّالخطابةّالدينيةّحتىّبدايةّالعصرّالحديثّ،ّحيثّاتسعّميدانيا

 كّالقضاءّكّالديفّكّالعمـّكّاألدبّ.ّ
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ّالحاالتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّىذه ّمف ّحالة ّأم ّأف ّذلؾ .ّ ّالتحررية ّالحركات ّك ،ّ ّاالجتماعية ّك السياسية
ّخصكمياّ ّك ّأعدائيا ّمف ّألسنة ّك ّنشرىا ّك ّلتأييدىا ّأىميا ّمف ّقٌكالة ّألسنة ّتستدعي "

 .ّّ(1)ياّكّالصدِّّعنياّ"ّإلدحاض
كّلعؿّمفّأىـّالحكادثّالتيّأذنتّبتطكرّالخطابةّ،ّظيكرّاإلسبلـّ،ّ"ّإذّأخذىاّ
الرسكؿّصمىّاهللّعميوّكّسمـّأداةّلمدعكةّإلىّالديفّالحنيؼّطكاؿّمقاموّبمكةّقبؿّاليجرةّ

ّيّك ّأف ّطاقتو ّبكؿ ّمحاكال ،ّ ّالحسنة ّالمكعظة ّك ّبالحكمة ّربو ّسبيؿ ّإلى ّداعيا قظّ]...[
ضميرىـّ]...[ّكّىاجرّالرسكؿّصمكاتّاهللّعميوّإلىّالمدينةّ،ّفاتصمتّخطابتوّ،ّكّاتسعتّ
جنباتياّ،ّبماّأخذّيشرِّعّلممسمميفّكّيرسـّليـّمفّحدكدّدكلتيـّكّنظـّحياتيـّالتيّيجبّأفّ

ّعمىّاإلخاءّكّالمساكاةّكّالتعاكفّفيّسبيؿّالحؽّكّالخيرّ"ّ ّ.ّ()*(2)يقـك
رسائؿّالتيّكانتّبيفّالكفارّأنفسيـّ،ّحيثّتصدرّمفّالممؾّكّالّنستثفّأيضاّال

ّإلىّ ّىرقؿ ّرسالة ّمنيا ّك ّكااله ّممف ّغيرىـ ّك ،ّ ّبأمره ّيأتمركف ّالذيف إلىّأصحابّالمدف
كردافّصاحبّحمصّالذمّكالهّالممؾّىرقؿّميمةّإنياءّكجكدّالمسمميفّفيّالشاـّيقكؿّ:ّّّّّ

جسادّقدّىزمكؾّكّقتمكاّكلدؾّرحموّالمسيحّّّّّّّّّّ"ّأماّبعدّفانيّقدّبمغنيّجياعّالكبادّعراةّاأل
كّرحمؾّ،ّكّلكالّانيّأعمـّانؾّفارسّالحربّكّمجيدّالطعفّكّالضربّكّليسّالنصرّاتيؾّ

ّّّّّّّّّّ،ّ ّألفا ّتسعيف ّأجناديف ّالى ّبعثت ّقد ّك ،ّ ّمضى ّما ّمضى ّاالف ّك ّسخطي ّعميؾ لحؿ
عضيـّليمنعكاّمفّفيّفمسطيفّكّقدّأمرتؾّعمييـّفسرّنحكىـّكّأنجدّأىؿّدمشؽّكّأنفذّب

ّ.ّ(3)مفّالعربّكّحؿّبينيـّكّبيفّأصحابيـّكّأنصرّدينؾّكّصاحبؾّ"ّ
ّإلىّ ّدمشؽ ّأىؿ ّكانتّمف ّالتي ّكتمؾ ّالممؾ ّالشعبّإلى ّمف ّكانتّالرسائؿ كما

،ّمفّفتكح41ّّّ–40ّالممؾّىرقؿّيستجدكنوّإيقاؼّمٌدّالمسمميفّعمييـّفيّالشاـّ)ّصّ:ّ
ّالشاـّ(ّ.

بثّأفّننتقؿّمفّحدثّإلىّحدثّآخرّفيّنصكصّالمغازمّحتىّنجدّكّألنناّالّنم
رسالةّتكثؽّلكؿّىذهّاألحداثّكّتطكرىاّ،ّفيظيرّفعبلّالتنظيـّالداخميّكّالخارجيّلمحياةّ

                                                 
 .219ّصّ،2ّّأحمدّالياشميّ:ّجكاىرّاألدبّ،ّجّ(1)
ّ.106ّ،ّصّ(ّصدرّاإلسبلـّ)ّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّ،ّّ(2)

 أصبحتّالخطابةّفرضاّمكتكباّعمىّالمسمميفّفيّصبلةّالجمعةّكّاألعيادّكّمكاسـّالحجّ.ّ)*(
 .48ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(3)
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أكّعندّالكفارّ،ّكّ"ّحتىّتتضمفّكؿّتعاليمياّكّكؿّماّّ–خاصةّّ–العامةّعندّالمسمميفّ
ّالعبلقاتّا ّمف ّالذمة ّأىؿ ّك ّلممسمميف ّقسمةّرسمتو ّك ّالخراج ّفي ّاالقتصادية ّك لسياسية

ّ.ّ(1)الغنائـّكّكؿّماّيتصؿّباألنظمةّفيّالشعكبّالمفتكحةّ"ّ
كّجديرّباإللماحّإلىّأفّفيّىذهّالنصكصّنكعاّآخرّمفّالرسائؿّكّىكّماّيعرؼّ

ّّ–ّ)*(بالرسائؿّاإلخكانيةّ ّكتابّزيادّبفّالمغيرةّصديؽّاألميرّّ–عمىّقمتيا كّمفّأمثمتيا
ّفّخالدّبفّالكليدّلؤلميرّخالدّبفّالكليدّيعزيوّفيّكلدهّسميمافّكّيقكؿّ:ّسميمافّب

ّّفيّسيدّكافّيكـّالحربّمقداماّّّ"ّياّخالدّافّىذاّالدىرّفجعنا
ّكّلمصناديدّيكـّالحربّخصاماّّّّمجندؿّالفرسّفيّالييجاّإذاّاجتمعتّ
ّاالعداّبصارمو اّليـّمنوّتنكيساّكارغاماّّّياّطكؿّماّىـز ن ّّأ

ّّلوّالعداّكّعمىّاألشباؿّقدّحامىّّّالميثّكسطّالغابّإذّكردتانوّك
ّّالمناياّكّحكـّاهللّقدّدامابوّّّّياّعيفّجكدمّبفيضّالدمعّمنؾّدما
ّ(2)قدّكافّفيّممتقىّاألعداءّىجاماّ"ّّّنجـّالفتىّالعمـّالمقدادّخيرّفتى

دّكّلكفّفيياّأفكارّفيذهّالمقطكعةّالشعريةّكّإفّحممتّرسالةّتعزيةّلخالدّبفّالكلي
ّماّمفّمرسمياّتجاهّالحياةّ،ّكّتجاهّىذاّالبطؿّ.

ّبيفّالخطابةّالجاىميةّ ،ّ)***(كّالخطابةّاإلسبلميةّّ)**(كّطبيعيّأفّنجدّاختبلفا
ّالفنكفّاألدبيةّالتيّبقيتّمستمرةّّّّّّّّّّّّ ّىذه ّكّمنيا ّفيّكؿّمناحّالحياة ّكافّلتأثيرّاإلسبلـ ًلما

ّةّالمسمميفّفيماّبعدّ.كّثبتتّفائدتياّلحيا
                                                 

 .134ّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّ،ّ)ّالعصرّاإلسبلميّ(ّ،ّصّّ(1)
ّاّ)*( ّالدينيةّإلالرسائؿ ّ ّفيّمناسباتّاألعياد ّخاصة ،ّ ّبينيـ ّفيما ّاألدباء ّيتبادليا ّأكثرّمف ّىيّرسائؿّخاصة :ّ ّّّّّّخكانية

 ابّأكّاالعتذارّ.أكّالكطنيةّ،ّكّفيّحاالتّالعزاءّأكّالعت
 .266ّّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ(2)
ّبفّكمثكـّّّّّّّّّّّ(*)* ّعمرك ّبفّمعدمّكرىبّالزبيدمّ، ّكّعمرك ّاإليادمّ، ّقيسّبفّساعدة :ّ ّفيّالجاىمية مفّأشيرّالخطباء

ٍيفيّالتميميّ،ّكّالحارثّبفّعبادّالبكرمّ،ّكّقيسّبفّزىيرّالعبسيّ ّبفّصى ّ،ّكّعمركّبفّأىتـّ.ّينظرّ:التغمبيّ،ّكّأكثىـي
محمدّالطيبّعبدّالنافعّ،ّإبراىيـّعبدّالرحيـّيكسؼّ:ّتاريخّاألدبّكّالنصكصّاألدبيةّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالكحدةّالعربيةّ،ّ

،ّكّالسيدّأحمدّالياشميّ:ّجكاىرّاألدبّ،ّكّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّاألدبّالعربيّكّغيرىاّكثير91ّّدّتّ،ّصّ،ّلبنافّ
 .مفّالمراجعّ

كّخمفائوّ،ّالحجاجّبفّيكسؼّالثقفيّ،ّكّسحبافّكائؿّ،ّّّّّّّّّّّّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-مفّأشيرّالخطباءّبعدّالرسكؿّّ()***
بفّالفيجاءةّ،ّكّاألحنؼّبفّقيسّ،ّكّكاصؿّبفّعطاءّ،ّكّالفضؿّبفّعيسىّ،ّينظرّ:ّالمراجعّّطرمٌّكّزيادّبفّأبيوّ،ّكّقّى

 السابقةّ.
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كّالخطابةّترتبطّبالمكاقؼّ،ّكّفيّالفتكحّاإلسبلميةّمكاقؼّكثيرةّ،ّرفعتّأصكاتّ
ّالخطباءّلمجيادّكّنشرّاإلسبلـّفيّكؿّاألقطارّ.

عمىّأنناّنجدىاّقميمةّالعددّإذاّماّقارناىاّبالرسائؿّكّالمكاتباتّ،ّكّلكفّيتأكدّلناّ
ّا ّاألمصار ّفي ّالمسمميف ّمع ّحمت ّالمجاىديفّّّّّّّبأنيا ّلتحميس ّككسيمة ّذلؾ ّك ،ّ لمفتكحة

لمجيادّكّقتاؿّاألعداءّ،ّكّفيّالكقتّنفسوّحممتّبيفّتضاعيفياّمكاعظّكّتعاليـّاإلسبلـّ
ّتقسيـّّّّ ،ّ ّالنصارل ّرىباف ّك ،ّ ّالنساء ّك ،ّ ّالصغار ّك ،ّ ّالقتمى ّك ّاألسرل ّمع كالتعامؿ

ّالغنائـّ.ّ
أكؿّالخمفاءّالراشديفّأبيّبكرّالصديؽّكّلعؿّافتتاحّكتابّفتكحّالشاـّكافّبخطبةّ

ّإلىّأمصارّاألرضّلفتحيا05ّّّّّّّّّّ)ّصفحةّ ّبجمعّجيكشّالمسمميفّكّبعثيـ ّىَـّ (ّ،ّعندما
ّبحركبّ ّيعرؼّتاريخيا ّبإنياءّما )ّالشاـّ،ّالعراؽّ(ّ،ّكّذلؾّبعدّأفّ)ّأطاعتوّالعربّ(

جؿّ،ّكّقاؿّ:ّياّأيياّالناسّّعزّكّ)*(الردةّ،ّكّكافّمكافّىذهّالخطبةّالمسجدّ،ّفحمدّاهللّ
رحمكـّاهللّتعالىّ:ّاعممكاّأفّاهللّفضمكـّباالسبلـّكّجعمكـّمفّأمةّمحمدّعميوّّالصبلةّّّّّّّّّّ

اليكـّأكممتّلكـّّ–كّالسبلـّ،ّكّزادكـّايماناّكّيقيناّكّنصركـّنصراّمبيناّ،ّكّقاؿّفيكـّ
ّ اعممكاّأفّرسكؿّاهللّ)ص(ّّكّ–دينكـّكّأتممتّعميكـّنعمتيّكّرضيتّلكـّاإلسبلـّدينا

ّ كافّعكؿّأفّيصرؼّىمتوّالىّالشاـّفقبضوّاهللّاليوّّكّاختارّلوّماّلديوّ،ّأالّكّانيّعاـز
أفّأكجوّأبطاؿّالمسمميفّالىّالشاـّبأىمييـّكّماليـّفإفّرسكؿّاهللّ)ص(ّأنبأنيّبذلؾّقبؿّ

أمتيّماّزكلّليّّمكتوّ،ّكّقاؿّ"ّزكيتّليّاألرضّفرأيتّمشارقياّكّمغاربياّكّسيبمغّممؾ
منياّ"ّ،ّفماّقكلكـّفيّذلؾّ؟ّ"ّفقالكاّياّخميفةّرسكؿّاهللّمرناّبأمرؾّكّكجيناّحيثّشئتّ،ّ

ياّأيياّالذيفّآمنكاّأطيعكاّهللّكّأطيعكاّّ–فإفّاهللّتعالىّفرضّعميناّطاعتؾّ.ّفقاؿّتعالىّ
ّ.ّّّ(1)الرسكؿّكّاكليّاألمرّمنكـّ...ّ"ّ

ّعم ّالخطابةّسمسة ّأٌف ّالعربيةّّّّّّّّّّفميسّغريبا ّكّذلؾّلفطرتيـ ،ّ ّالزعماء ىّالخمفاءّك
كّفصاحتيـّكّبيانيـّكّاتساعّمداركيـّكماّإفّاستمياميـّمفّالقرآفّالكريـّكّالحديثّالنبكمّ

                                                 
ّ–مكّمفّالتحميدّبتراءّ،ّكّكؿّخطبةّتخمكّمفّاقتباسّالقرآفّالكريـّكّالصبلةّعمىّالرسكؿّكانتّتسمىّكؿّخطبةّتخّ)*(

شكىاءّينظرّ:ّالجاحظّ)ّأبكّعثمافّعمركّبفّبحرّ(ّ:ّالبيافّكّالتبييفّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّ
 .6ّ،ّص1968ّّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

 .05ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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ّكاضحةّ ّفكانتّخطبيـ ،ّ ّفيّأساليبيـ ّاألثر ّاالقتباسّجميؿ ّالحججّك ّك الشريؼّباألدلة
ّالداللةّ،ّكّفصيحةّ.

الخطبةّمكضكعّقائـّبذاتوّلوّخمفيةّماّجعمتّالخطيبّّكّكماّىكّكاضحّفإٌفّفي
ّلمناسّخطيباّلتكضيحّماّيجبّتكضيحوّ.ّّ ّيقـك

أكّالخمفاءّبصفةّعامةّفيّبيتّالخبلفةّ–كّإذاّكافّمكافّخطبةّأبيّبكرّالصديؽّ
ّتصكيبّّّ– ّحتى ّأك ّالمجاىديف ّجمع ّبإمكانية ّيتحدد ّفيناؾّخطبّمكانيا ،ّ ّالمسجد ىك

ّبلدّالتيّيعكلكفّفتحياّأكّتـّفتحياّفعبلّ.انتباىيـّباتجاهّالب
ّبالنصرّ،ّأمراّ ّلمجندّلمقتاؿّ،ّفخرا ّلمفتفّ،ّتحميسا كّىذاّدعكةّإلىّالديفّ،ّقمعا

ّبالمعركؼّ،ّكّنيياّعفّالمنكرّ.
كّكماّإفّلئلسبلـّخطباءّفإفّلمكفارّأيضاّخطباءّكخطبةّىرقؿّلمممكؾّكّالبطارقةّ

يّكنيسةّالقسيسيفّ،ّلمَّاّبكيعّعمرّبفّالخطابّبعدّكّأربابّدكلتوّعمىّمنبرّقدّنصبّلوّف
ّالطرؼّ ّتجاه ّالصدؽ ّكعدـ ّالمراكغة ّمف ّالكثير ّتحمؿ ّىي ّك .ّ ّالصديؽ ّبكر ّأبي كفاة

ّصّ ّالشاـ ّفتكح ّفي ّالخطابّ) ّليذا ّدمشؽ93ّّّّّّّّّّّّالمستقبؿ ّأكابر ّإلى ّتكما ّخطبة ّأك ،ّ )
ّ(ّ.75ّّّّكّأبطاليـّ)ّفيّفتكحّالشاـّصّ

 : )*(لجانبية الحكايات ا -د
ّتتسعّ ّالتي ّالحكايات ّالقصصّك ّعشرات ّنصكصّالمغازم ّفي ّتتناسؿ ّك تتكالد

ّتتجانسّّّّّّّّّّّّ ّالتي ّالحكايات ّىذه ّمف ّالنصّنسيجا ّفيصبح ،ّ ّالنصية ّالعبلقات ّدائرة جراءىا
كّتتشارؾّفيّصياغةّدالالتوّكّصكرهّكّأنساقوّ،ّكّلكؿّكاحدةّمنياّسياقاتّخاصةّبياّ؛ّ

عضّالشخصياتّالتيّتيخمؽّلياّعبلقاتّبالشخصياتّاألساسيةّ،ّأكّتبدأّبمجردّقدّتتعمؽّبب
ّّّّّّّّّّّ،ّ ّكّتعمميا ّلمعادة ّأكّتصؼّمشاىدّخارقة ،ّ ّما ّأكّظاىرة ّغريبا حتىّسؤاؿّفتفسرّكجكدا

ّكّربماّالّيككفّالسؤاؿّفتفسرّتسميةّبعضّاألماكفّكّتعٌرؼّببعضّالشخصياتّ...
ّالحدثّاأل ّالحكاياتّتقطع ّتتكالدّكىذه ّأك ّإلىّسياؽّالحدثّاألكؿ ّتعكد صميّثـ

ّمنياّحكايةّأخرلّانطبلقاّمفّمكاقؼّحدثتّداخؿّإطارىاّ)ّإطارّالحكايةّالجانبيةّ(ّ.

                                                 
)*(ّّّ،ّ ّالحكاياتّاالستطرادية :ّ ّكّمنيا ،ّ ّالمفيـك ّمفّىذا ّكّقريبة ّمفّالمصطمحاتّمتداكلة ّنفسيا ّالمجمكعة ّتقريبا نجد

ّالكبرلّ ّبالبنية ّيتعمؽ ّالذم ّالمبحثّنفسو ّتصبّفي ّككميا ...ّ ّالتتابع ّالتعاقبّ، ،ّ ّالتناسؿ ،ّ ّالتراكمية ّالبنية ،ّ التكالد
 تتناسؿّمنياّ.ّلمنصكصّكّالبنىّالصغرلّاتي
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كّلعؿّاألمرّذاتوّالذمّتحدثّعنوّ)ّعبدّاهللّإبراىيـّ(ّفيّدراستوّلمسيرّالشعبيةّ،ّ
ّ ّال ّالسردم ّالبناء ّإٌف ّقاؿ ّك ّلبنائيا ّنمطيف ّكجكد ّأكدَّ ّترتيبّحيث ّإلى ّالعناية ّفيو تكلى

األحداثّضمفّنظاـّمتدرجّ،ّبؿّإلىّتقديـّاألحداثّكّتأخيرىاّتبعاّلئلمكاناتّالتيّيحققياّ
االستباؽّكّاإللحاؽّفيّبناءّالحدثّ،ّمٌماّيجعؿّاألحداثّغيرّمنتظمة،ّيتداخؿّبعضياّفيّ

ّبعضّ.
سردياّ،ّيكردىاّ"ّفالراكمّىناّ،ّكّإفّكافّألسبابّتتعمؽّبضركرةّتنظيـّاألحداثّ

ّ.ّ(1)عمىّالتعاقبّ"ّ
ّلتتابعّّ ّطبقا ،ّ ّالكقائع ّتتعاقبّفيو ّالذم ،ّ "ّ ّالمتتابع ّالبناء "ّ ّالثانيّىك ّالنمط ك

ّ.ّّ(2)الزمفّ"ّ
ّفيناّالّاسترجاعّأكّالّاستباؽّ،ّبؿّىناؾّنظاـّمتدرجّألحداثياّ.

)ّالقصةّكّىذاّالّيعنيّأفّىذهّالحكاياتّمستقمةّ،ّبؿّىيّتابعةّلمقصةّالمركزيةّ
ّالمؤلؼ/ّّّ (ّ ّمفّقبؿ ّمكجية ّك ،ّ ّكاحدة ّنصية ّكتعيشّفيّبيئة ،ّ )ّ ّالبؤرة ّالقصة اإلطار/
ّبالمركلّّ ّكّبعبلقتو ّتتعمؽّبو ّبحمكالتّفكرية ّيككفّلوّشحنيا ّكما ّفنيةّ، ّبطريقة الراكمّ(
ّّّليـّ،ّإذّإٌفّمعظمياّإفّلـّأقؿّكمياّتتضمفّمكركثاّأدبياّشعبياّمتمثبلّفيّالحكاياتّالشعبية

ّكّالحكاياتّالخرافيةّكّاألساطيرّ.
ّجيشّ ّكصؿ ّعندما ّإفريقية ّفتكح ّفي ّكرد ّما ّالجانبية ّالحكايات ّىذه ّبيف ّمف ك

:ّّّّّّّّّ)*(المسمميفّتحتّإمارةّعقبةّبفّعامرّإلىّأرضّإفريقيةّكّكافّأكؿّنزكليـّبالقيركافّ

                                                 
 .181ّّعبدّاهللّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ(1)
 المرجعّنفسوّ،ّصّنفسياّّ.ّ(2)

لقدّكافّاتخاذّالقيركافّكأنماّىكّاتخاذّالمنطمؽّالقريبّالذمّيثبّمنوّالعربّإلىّغاياتيـّ،ّكّكانتّإقامتوّكذلؾّحصناّّ)*(
ّالخطرّكّيمجؤكفّإليو ّكمماّعصؼّبيـ ّذلؾّحيفّغمبّكسيمةّّّلممسمميفّيأكييـ ّفعمكا ّكّلقد ّاليزيمةّ.. ّبيـ حيفّتستبد

عقبةّ،ّكّكانتّالقمةّالقميمةّالتيّبقيتّفيّالقيركافّكفيمةّبأفّتثيرّعزماتّالخميفةّفيّالشاـّحتىّيبعثّمفّيتنقذىـّكّيرفعّ
ّعنيـّحمايةّكسيمةّليـّ.ّ

ّريةّكّتعبيراّعفّاستيطانياّكّاستقرارىاّ"ّ.كّأخيراّكانتّإقامةّالقيركافّتثبيتاّ"ّلميجراتّاإلسبلميةّالعسك
دكفّأفّننسىّسبباّآخرّميماّكّىكّإٌفّ"ّالغرضّاألكؿّمفّىذهّالمدفّكافّعسكرياّ،ّفقدّأنشئتّلتككفّمعسكراّلمجندّّّّّ

ّكّمستكدعاّلؤلسمحةّكّمستأمناّلمنساءّالمكاتيّيشاركفّفيّىذهّالغزكاتّالبعيدةّ...ّ"ّّ
،ّدار3ّّعاتّاإلسبلميةّفيّالقرفّاألكؿّ.ّنشأتياّ،ّمقكماتياّ،ّتطكرىاّالمغكمّكّاألدبيّ،ّطينظرّ:ّشكرمّفيصؿّ:ّالمجتم

 .173ّّ،ّص1973ّّالعمـّلممبلييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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يياّألفّجيشّعثمافّبفّ"ّ)ّقاؿّالكاقدمّ(ّكسميتّالقيركافّقيركاناّألٌفّالعربّأقرتّرحمياّف
عفافّرضيّاهللّعنوّلماّحؿّبأرضياّقاؿّالجندّلعقبةّبفّعامرّرضيّاهللّعنوّأيياّاألميرّ

ّالشاـّّّّّّّ ّجيكش ّك ّجيكشنا ّمف ّأقكل ّجيكشيا ّالجيشّك ّقكية ّالعمارة ّكثيرة ّأرضا ّدخمنا انا
ساؤناّكّنحفظّكّمصرّكّببلدناّبعيدةّمناّكّمعناّمفّالرجاؿّكثيرّكّليسّلناّمقرّتقيـّفيوّن

فيوّأمكالياّكّكانكاّفيّذلؾّالكقتّفيّالمكافّالذمّبنيتّفيوّالقيركافّكّقالكاّلوّأيفّلناّبمدةّ
ّافّالكحكشّّّّّّّّّّّّّّّّ فيّىذاّالمكضعّكثيرّاألشجارّقالكاّلوّنحرقوّبالنارّكّنبنيّفيوّفقاؿّليـّياّقـك

ّبالنارّفيحاسبنيّاهللّعزّّّّّّّّّّّّّّّّّّكّاليكاـّكّدكابّاألرضّكثيرةّبيذهّاألرضّكّأخاؼّافّاحّر قيا
كّجؿّعميياّكّلكفّإذاّكافّءاخرّ]ىكذا[ّالنيارّأنادمّفيّىذاّالمكضعّبأعمىّصكتيّأيتياّ
ّالمسمميفّ ّبالنارّألف ّحرؽّأشجاره ّفانيّأريد ّمنو ّارحمكا ّالمكاف ّفيّىذا الكحكشّالساكنة

ؤىـّكّفيّءاخرّ]ىكذا[ّالنيارّنادلّعقبةّيريدكفّأفّيبنكاّفيوّبمدةّلتستقرّفيياّرجاليـّكّنسا
رضيّاهللّعنوّفيّالكحكشّباالرتحاؿّفماّأتـّالنداءّحتىّرفعتّالكحكشّأكالدىاّفيّأفكاىياّ
مفّغزالفّكّذئابّكّنمكرّكّغيرىاّكّبقىّينتظرّخركجياّمدةّثبلثةّأياـّلـّيكفّدابّالناسّ

نارّفأطمقتّفأكمتّاألشجارّعفّءاخرىاّفيياّإالّالفرجةّكّالمعبّفمماّكافّاليكـّالرابعّأمرّبال
ّ.ّ(1)]ىكذا[ّثـّأمرّبالبناءّفبنيتّفيياّمدينةّكّسميتّالقيركافّ"ّ

كّالخارؽّ،ّّ)*(اعتمدّالكاقدمّعمىّىذهّالحكايةّالخياليةّفييّتنتميّإلىّالعجيبّ
ّلئلجابةّعفّسؤاؿّلـّييطرحّأصبلّ،ّحيثّإٌفّتعريفوّبالقيركافّمستقرّالمسمميفّالبرمّ،ّكاف
ّلمتفصيؿّفيّطريقةّاالستقرارّبياّعفّطريؽّإيرادّىذهّالحكايةّالجانبيةّالتيّالّتمتّ سببا

ّلمحقيقةّبصمةّ.

                                                 
 .4ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)

ياّمفيكماّكاحداّرغـّماّبينياّمفّلـّأردّىناّأفّأفصؿّبيفّمفاىيـّالعجيبّ،ّكّالغريبّكّالعجائبيّفيّاألدبّبؿّاعتبرتّ)*(
اختبلفاتّكافّقدّطرحياّتزيفتافّتكدكركؼّ،ّحيثّإٌفّالعجيبّ:ّىكّنكعّمفّاألدبّيكظؼّأحداثّفكؽّطبيعيةّألغراضّ

ّأخبلقيةّأكّدينيةّ،ّكّالّيككفّفيوّالحدثّمقمقاّكّالّمثيراّلمخكؼّ.
ّاهّكّإثارةّالفضكؿّ.الغريبّ:ّنكعّمفّاألدبّقابؿّلمفيـّكّاإلدراؾّلغرضّجمبّاالنتب

ّ،ّكّتصبحّالغرابةّ العجائبيّ:ّيتضمفّظيكراتّمستغمقةّعفّالفيـّتقمبّالمكازيفّ،ّيحارّالعقؿّفيوّكّيترددّفيّتفسيره
ّالمقمقةّماّيستثيرّالتساؤؿّالذمّالّجكابّلوّ.ّ

ّناشركفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّالدارّالعربيةّلمعم1ّينظرّ:ّحسيفّعبلـّ:ّالعجائبيّفيّاألدبّمفّمنظكرّشعريةّّالسردّ،ّط ـك
 كّماّبعدىاّ.33ّّّّ–32ّ،ّص2010ّّ
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ّيحرقياّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّحتى ّمنو ّلتخرج ّبالقيركاف ّالساكنة ّلمكحكش ّعامر ّبف ّعقبة ّنداء إف
ةّأياـّ،ّكّيقكـّكّيتخذىاّمستقراّلممسمميفّ،ّفبلّييتـّنداءهّحٌتىّترفعّالكحكشّأكالدىاّفيّثبلث

ّلمجانبّالعجائبيّبشكؿّقكمّفيّىذاّ ّحضكر ّإاٌل ّىك ّما ّالقيركافّ، ّمدينة ّبناء ّك بحرقيا
النصّ،ّكّالبدّأفّلوّعبلقةّكبيرةّبالمتمقيّ)ّمستمعا/قارئاّ(ّ،ّالذمّيمكفّأفّيتمذذّبمثؿّ

يدفياّىذهّالحكاياتّ،ّكماّأنياّتغنيوّعفّالسؤاؿّعفّىذاّالمكافّأكّطرؽّاالستقرارّبوّ،ّف
ّأيضاّمعرفيّ)إخبارم(ّبالدرجةّاألكلىّ.

ّإٌنياّ ّكما ّالبلكاقعّإلىّكاقعّ، ّسبيؿّلنقؿّىذا ّقاؿّالكاقدمّ( (ّ ّلذكرّعبارة كّربٌما
إيذافّببدايةّىذاّالطرحّالمتعمؽّبالقيركافّ،ّخاصةّكّأفّالفتكحّاإلسبلميةّلـّتكفّلتنجحّفيّ

ّىدفياّاألساسيّعسكرياّ.ّجانبّكبيرّمنياّإفّلـّيكفّبناءّىذهّالمدفّالتيّكاف
(ّ،4ّلذلؾّجاءتّىذهّالحكايةّالجانبيةّفيّبدايةّالحديثّعفّفتكحّإفريقياّ)الصفحةّ

ّجيشّالمسمميفّ ّمسار ّفيّذكر ّمباشرة ّيستمر ،ّ ّالقصة ّالكاقدمّمفّسرد ّينتو ّأف ّبعد ك
:ّّّّّّّّّّّّّليكضحّأفّمرحمةّبناءّالقيركافّماّىيّإالّحمقةّمفّالحمقاتّالمتسمسمةّفيّفتكحّإفريقياّ

"ّ)ّقاؿّالراكمّ(ّثـّأمرّاألميرّعقبةّرضيّاهللّعنوّبالرحيؿّفرحمكاّكّجدكاّالسيرّإلىّأفّ
نزلكاّبالميديةّكّكانتّيكمئذّالبفّالممؾّاألكبرّصاحبّالمعمقةّكّكافّيركبّفيّمائتيّألؼّ

ّ.(1)فارسّمفّأبطاؿّقكموّ"ّ
بةّمسارّالمسمميفّلفتحّكّىكّربطّبالحدثّالرئيسيّاألصميّالذمّيتمثؿّفيّمكاك

ّالحكايةّّّّّّّّّّ ّتنتيي ّإف ّما ّك ،ّ ّساكنا ّأك ّمتكقفا ّكاف ّالحدث ّىذا ّأف ّيعني ّىذا ّك ،ّ إفريقيا
ّالجانبيةّ،ّحتىّيتحرؾّالحدثّالرئيسيّنحكّاألماـّ.

ّأكّإخباريةّّّ ّفكائدّمعرفية ّالحكاياتّالجانبيةّالتيّتحمؿّبيفّتضاعيفيا كّمثؿّىذه
غيرّمباشرةّفيّأكثرىاّ،ّنجدّمنياّالكثيرّ،ّفيناؾّالحكاياتّالتيّّأكّإجاباتّعفّاستفسارات

تحكيّعفّشخصياتّجديدةّتدخؿّمجاؿّالحدثّأكّحتىّتمجّإلىّأماكفّجديدةّتحتاجّإلىّ
ّتعريؼّبياّ.

ّالممؾّاألكبرّ،ّّ ّالتيّيحكميا كماّىكّالحاؿّمثبلّبأمراءّ)ّأصحابّ(ّمدفّإفريقيا
ّفّ،ّأكّكصؼّبعضّاألمكنةّ.أكّحتىّكبارّقادةّالجيكشّ،ّكّالكيا

                                                 
 .4ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّّ(1)
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ّيكردىاّّ ّلكفّقد ّك ،ّ ّالحد ّىذا ّالّيقؼّعند ّإفّالغرضّمفّالحكاياتّالجانبية ثـ
ّبغيابّ ّأك ،ّ )ّ ّاألعـ ّىك ّك (ّ ّالبطؿ ّبحضكر ّإٌما الراكمّإلظيارّسببّحدكثّمكقؼّما

ّالبطؿّ.
كماّىكّالحاؿّفيّقصةّابنةّممؾّالمعمقةّاألكبرّالتيّأعمنتّإسبلمياّ،ّفحكايتياّلـّ

ّتظيرّدفعةّكاحدةّكّتنتوّمثؿّقصةّ)ّالقيركافّ(ّ،ّلكفّكافّلياّمساحةّىامةّفيّالنصّ.
ّكانتّلوّابنةّحسنةّبديعةّالجماؿ6ّّفنجدّالراكمّيعرؼّبياّفيّ)ّالصفحةّ "ّ:ّ)

ّألؼّذراعّفيّاليكاءّ ّقبةّطكليا ّقدّصنعّليا ّكافّأبكىا ّالتكاريخّك ّك ّبالعمـك أديبةّعارفة
كّقدّخطبياّممكؾّافريقيةّكميـّفأبتّكّءالىّ]ىكذا[ّأبكىاّعمىّّرأسياّمفّالزجاجّاألحمر

ّ.ّ(1)نفسوّأفّالّيزكجياّإالّبمفّأرادتّ"ّ
ّجعفرّّّّّّّّّّ ّبف ّاهلل ّعبد ّطريؽ ّالحديثّعف ّالنصّكاف ّىذا ّالراكم ّيكرد ّأف ّقبؿ لكف

ّ،ّ ّالجزية ّأك ،ّ ّاإلسبلـ ّبيف ّليختار ،ّ ّعامر ّبف ّعقبة ّاألمير ّمف ّكتابا ّالممؾّحامبل ّّّّّّّّّّّّّّإلى
ّاهللّبفّجعفرّ،ّ ّبدخكؿّعبد ّتصكيرّالممؾّكّىكّجالسّعمىّسريره ّكّعند ّالحربّ، أك
ّيدخؿّعبدّاهللّبفّجعفرّ،ّ يحضرّالحديثّ)السابؽ(ّعفّابنتوّ،ّثـّيستكمؿّحديثوّعندما
حيثّيكررّالعبارةّ:ّ"ّفدخؿّباباّبعدّبابّحتىّاستكمؿّعشريفّباباّ]...[ّكّلماّدخؿّعبدّ

ّ.ّ(2)الممؾّ..ّ"ّاهللّعمىّ
كّىذاّإٌنماّدليؿّعمىّأفّقصةّابنةّالممؾّاألكبرّالتيّ)ّافتتنتّبعبدّاهللّبفّجعفرّ(ّ
قدّقطعتّمسارّالحدثّ،ّلييستكمؿّبانتيائياّ،ّلكفّتعريؼّالراكمّبيذهّالشخصيةّكّتأكيدهّ

البطؿّّكّىذاّعكسّماّنجدهّفيّالحكايةّالشعبيةّعمكماّعندماّييٍعمـّّ–عمىّافتتانياّبالبطؿّ
ّّ،ّ ّفيّمكافّما ّتكجد ّالّيتصكرّ، ّجماليا ّفتاة ّمفّطرؼّعجكزّبكجكد ّابفّالسمطافّ( (
بعيدّ،ّفيككفّىذاّالحديثّسبباّاضطرارياّلخركجّابفّالسمطافّإليوّكّلكّأٌفّخركجوّيككفّ

ماّىكّإالّتسبيؽّأكّاستيبلؿّلماّسيأتيّ،ّألفّالصفحاتّالتاليةّتكشؼّأفّّ–ّ(3)لسببّآخرّ
ؾّالدكرّالفعاؿّفيّالحدثّالرئيسي،ّفبخركجّعبدّاهللّبفّجعفرّتطمبّمفّخادمياّالبنةّالمم

كّتخبرهّعفّّ-بعدّأفّعرؼّبميمياّلئلسبلـّّ–أفّيناديوّليبلقيياّ،ّكّبعدّترددّيذعفّلؤلمرّ

                                                 
 .6ّالمصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّّ(2)
 .299ّّّ–298ّمحمدّعزكمّ:ّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّفيّمنطقةّاألكراسّ،ّصّاينظرّ:ّّ(3)
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كصفتوّ،ّكّالجنةّكّجينـّ،ّكماّتعمفّلوّّ–صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ-مناـّرأتّفيوّالرسكؿّ
ّادتيفّ.ّّّّإسبلمياّفتفشيّبالشي

ّأٌنياّتقدـّخدماتياّلجيشّالمسمميفّبأفّترسـّحيمةّتتمثؿّفيّ كّاألىـّمفّكؿّىذا
مككثّعبدّاهللّبفّجعفرّعندىاّكّتطمبّمنوّكتابةّرسالةّلؤلميرّعقبةّبفّعامرّليرسؿّإليياّ

ّعدداّمفّفرسافّالمسمميفّالماكثيفّفيّ)الميدية(ّلينتظركهّعندّأبكابّالمدينةّ.
ّرصةّدخكليـّّإلىّالمدينةّ....إلىّأفّتحيفّف

كّيبقىّظيكرّابنةّالممؾّبصكرةّعاديةّ،ّأمّالّتبقىّشخصيةّجديدةّتدخؿّنسيجّ
ّاألحداثّكّتخرجّّمنياّفيّكقتّمعيفّ.

كّلعؿّىذاّماّيؤكدّارتباطّمثؿّىذهّالقصصّالجانبيةّكّتشابكياّبالحدثّاألصميّ،ّ
ةّتتراكـّقصصّىناّكّىناّ،ّكّقدّأدلّىذاّأيضاّإلىّتضخـّالنصكصّ،ّحيثّفيّكؿّمّر

ّبأنوّ ّيتعمؽّبعمؿّالراكمّ،ّفاألمرّيمكفّأفّييقرأ ّكّلكفّبشكؿّما تظيرّأكؿّمرةّاستقبلليا
ّحتىّّّّّّّّّّّ ّفيّنسيجّالنصّاألكبرّ، ّالربطّبيفّالكحداتّالسردية ّك ّلتنكيعّطرائؽّالسرد سبيؿ

فّسبباّماّفيّسيركرتوّكّإٍفّاكقفتّبعضاّمفّأحداثوّ،ّلكفّفيّكؿّمرةّتندمجّفيوّبأفّتكّك
ّفينتقؿّمفّحالةّالسككفّإلىّحالةّالحركةّ.

ّ ّالنماذج ّّ–ك ّسبؽّالذكر ّالنصّاإلطارّبصكرةّّّ–كما ّمع ّمتداخمة ّك ّجدا كثيرة
ّالعاصّّّّّّّّّّّّّّ ّبف ّعمرك ّبيف ّحكارا ّنجد ّفمسطيف( ّمعارؾ ّ)في ّالشاـ ّفتكح ّفي ّفمثبل ،ّ كبيرة

ّ:ّ"ّياّعمركّإفّكنتّمفّّبفّىرقؿّحكؿّعبلقةّالقرابةّ)*(كّفمسطيفّ بيفّقريشّكّبنكّالرـك
ّكّبينناّقرابةّكّأرحاـّمتصمةّ،ّكّنحفّكّأنتـّفيّالنسبّمتصمكفّّّ العربّفنحفّمفّالرـك

ّ.ّ(1)كّمفّيككنكفّمتصميفّفيّالنسبّماّليـّبسفؾّبعضيـّدـّبعضّ؟ّ"ّ
ّليبدأّ ّالنسب ّىذا ّحقيقة ّعف ّيسأؿ ّجعمو ّالعاصّك ّبف ّعمرك ّاستفز ّاألمر فيذا

قسطنطيفّحكايةّسمسمةّاألنبياءّ،ّمفّأبكناّآدـّ،ّثـّنكحاّثـّإبراىيـّكّعيصكّبفّاسحاؽّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّاسحاؽّأخكّاسماعيؿّكّكبلىماّكلدّإبراىيـّ.

                                                 
كردّفيّسموّىكّقسطنطيفّبفّىرقؿّكّليسّفمسطيفّبفّىرقؿّكّربماّاألمرّيتعمؽّبخطأّمطبعيّمفّالمفركضّأفّاّ)*(

 المصدرّ.
 .21ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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تستكمؿّمفّطرؼّعمركّ:ّ"ّأفّعيصكّكّنحفّبنكّأبّّ)*(لكفّالحكايةّالعجيبةّ
كحّعميوّالسبلـّقسـّاألرضّشططاّكاحدّكّأبكناّنحفّاسماعيؿّصمكاتّاهللّعميوّكّافّكافّن

حيفّغضبّعمىّكلدهّحاـّكّعمـّأفّأكالدّحاـّلفّيرضكاّبياّفاقتتمكاّعميياّزماناّ،ّكّىذهّ
األرضّالتيّأنتـّفيياّليستّلكـّكّىيّأرضّالعمالقةّمفّقبمكـّ،ّألفّنكحاّعميوّالسبلـّ

لشاـّكّماّحكلوّإلىّقسـّاألرضّبيفّأكالدهّالثبلثةّساـّكّحاـّكّيافثّكّأعطىّكلدهّساماّا
ّطسـّّّّّّّّّّّّّّّّ ّك ّقحطاف ّىك ّك ،ّ ّساـ ّكلد ّالعربّكميـ ّك ،ّ ّغساف ّإلى ّك ّحضرمت ّإلى اليمف

ّالذيفّكانكاّ ّالجبابرة ّمفّالببلدّكّىـ كّجديثّكّعمبلؽّكّىكّأبكّالعمالقةّ،ّحيثّكانكا
ّالغربّّّّّّّّّّّبالشاـّفيذهّالعربّالعاربةّ،ّألفّلسانيـّالذمّجبمكاّعميوّالعربيةّ،ّكّأعطىّ حاما

ّ.(1)كّالساحؿّكّأعطىّيافثّماّبيفّالمشرؽّكّالمغربّ"ّ
ّيبدكّعجيباّ ّالعرضّالمفصؿّلقسمةّاألرضّبيفّأبناءّنكحّعميوّالسبلـّ، ّىذا إٌف

ّغريباّيثيرّانتباهّالمتمقيّ،ّبؿّكّيطربوّ.
ّعندماّأجابّعمركّبفّ–كّلكّفيوّمغالطةّكّمراكغةّّ–كّقبؿّكؿّىذاّىدفوّمعرفيّ

العاصّعفّسؤاؿّقدّيتبادرّلممتمقيّ،ّكّىكّفيّالكقتّنفسوّإفحاـّلقسطنطيفّبفّىرقؿّ،ّ
ّالقسمةّليأخذّكؿّذمّ حيثّتستكمؿّالحكايةّمفّعمركّبفّالعاصّالذمّيريدّأفّيردّىذه

ّالشكؾّّّّّّّّّّّّّّّ ّمفّ ّنحفّفيو ّعما ّاألنيارّعكضا ّك ّمفّالعمارة ّفيّأيديكـ ّما ّفنأخذ "ّ حؽّحقو
ّ.ّ(2)البمدّالفقرّ"ّّكّالحجارةّك

كّىناّيتبيفّارتباطّىذهّالحكايةّبالحدثّاألصميّسكاءّمفّالبدايةّأكّالنيايةّ،ّففيّ
ّكّىذاّدرءاّلمحربّكّحقناّ البدايةّجاءتّحيمةّمفّقسطنطيفّحتىّيثبتّعبلقةّالعربّبالرـك

                                                 
األمرّىناّيتعمؽّبأسطكرةّمفّأساطيرّالعربّالبائدةّ،ّحيثّإفّمفّاألقكاـّّالعربيةّالبائدةّ:ّجرىـّالتيّسكنتّاليمفّّإفٌّّ)*(

ّلحقتّبمك ّثـ ّك ،ّ ّمنياة ّلحقتّطائفة ّك ،ّ ّمكة ّحكؿ ّنزلكا ّثـ ،ّ ّمكضعّصنعاء ّكانتّمنازليـ ّالذيف بالشاـّّّّّّّّّّّّّّّـلعماليؽ
ّفارسّ ّممكؾ ّمف ّقسـ ّإلييـ ّينسب ّكما ،ّ ّعماف ّإلى ّالبحريف ّك ّالعراؽ ّإلى ّالعرب ّبجزيرة ّأخرل ّطائفة ّك ،ّ ّمصر ّّّّّّّّّّّّّّّّّك

ّا ّديار ّسكف ّمف ّعمى ّيطمقكف ّك ،ّ ّخراساف ّقريةّك ّالفمسطينية ّأريحا ّعف ّيقاؿ ّلذلؾ ،ّ ّالجباريف ّالزمف ّذلؾ ّفي ّّلشاـ
ّمفّبقيةّعادّيقاؿّليـّالعمالقةّ. ّالجباريفّ،ّفقدّكافّفيياّقـك

،ّدارّعبلء1ّّكّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّاألسطكرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّط،ّينظرّ:ّياقكتّالحمكمّ:ّمعجـّالبمدافّ
 .150ّّ–149ّّ-148ّّ-147ّ،ّصّ:2004ّّكّالترجمةّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّالديفّلمنشرّكّالتكزيعّ

 .22ّّ–21ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .22ّّ،ّصّ:ّّنفسوالمصدرّّ(2)
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ّمبتغىّكؿّطرؼّجيشّ ّبيف ّكصؿ ّىمزة ّفجاءتّالحكاية ّلمكقتّ، ّربحا ّربما ّك ،ّ لمدماء
ّسمميفّكّأىؿّفمسطيفّ.الم

ّاألكؿّيريدّجكاباّ:ّاإلسبلـّأكّالجزيةّأكّالحربّ.
ّكّالثانيّيريدّأفّتبقىّاألرضّكماّىيّ.

كّتككفّالنيايةّبأفّيكشؼّعمركّبفّالعاصّالحؽّكّيظيرّأفّردّقسطنطيفّىكّ
ّالحربّألنوّرفضّأفّيردّعمركّبفّالعاصّالقسمةّكماّكانتّ.

البدايةّكّماّالقصةّ)األسطكرة(ّإالّرابطةّكاصمةّّأمّإنيماّرجعاّبالحديثّإلىّحيث
ّبيفّأجزاءّالحدثّاألصميّ.

(ّ ّتطكيؿ ّمف ّكنكع ّأخرل ّحكايات ّك ّكجكدىا ّنفسر ّأف ّيمكف ّأننا (ّ حشك رغـ
ّالحكاياتّالمركزيةّبنحكّأكّبآخرّ.

مؽ كّقدّكردتّأسطكرةّأخرلّىامةّىيّ) (ّكّذلؾّفيّحكارّبيفّالفضؿّ أسطكرةّالخى
مفّعمماءّأىؿّالكتابّعندماّسأؿّىذاّاألخيرّعفّأكؿّخمؽّاهللّ،ّفنجدّّبفّالعباسّكّقس

(ّ ّكررىا ّعبارة ّخبلؿ ّمف ّاألقاكيؿ ّمف ّالكثير ّضمَّنيا ّبأسطكرة ّأجابو ّقد ّ،ّّّّّّّّّّّّّ الفضؿ يقاؿ
ّالراكم/المؤلؼّ ّلكفّجعمو ،ّ ّإلىّالقرآفّالكريـ ّيمكفّأفّيستند ّك ّمسمـ ّأنو ّرغـ ّيقاؿّ( ك

ّالخمؽّب ّالرافديفّ،ّيحكيّأسطكرة ّبعضّالميثكلكجياتّالقديمةّ)فيّببلد ّتضمنتو حسبّما
ببلدّفارسّ،ّمصرّالقديمةّ...(ّ:ّ"ّفقاؿّالفضؿّ:ّأكؿّماّخمؽّالمكحّكّالقمـّكّيقاؿّالعرشّ
ّخمؽّاهللّ كّالكرسيّكّيقاؿّالكقتّكّالزمافّ،ّكّيقاؿّالعددّكّالحسابّ،ّكّيقاؿّأكؿّما

مؽّالعرشّياقكتوّكّكافّعرشوّعمىّالماءّ،ّكّانوّجكىرةّفنظرّإليياّفصارتّماءّ،ّثـّخ
ّخمؽّ ّثـ ،ّ ّالسماء ّمنو ّاهلل ّفخمؽ ّدخاف ّمنو ّصعد ّك ّارتعد ّفاضطربّك ّالماء ّإلى نظر
األرضّ،ّكّقيؿّخمؽّأكالّالعقؿّألنوّأرادّأفّينتفعّبوّالخمؽّ،ّكّقيؿّأكؿّماّخمؽّاهللّنكراّكّ

النكرّ،ّفخمؽّمنوّالجنةّلرضاهّعنوّ،ّظممةّ،ّثـّدعاىماّإلىّاإلقرارّفأنكرتّالظممةّكّأقرّ
كّخمؽّالنارّمفّالظممةّلسخطوّعميياّ،ّكّخمؽّأركاحّالسعداءّمفّالنكرّكّأركاحّاألشقياءّ
مفّالظممةّ،ّفؤلجؿّذلؾّكؿّمنيـّيرجعّإلىّمستقرهّ،ّكّيقاؿّأكؿّماّخمؽّاهللّنقطةّفنظرّ

فسبحافّمفّألؼّكتابوّمفّإليياّبالييبةّفتضعضعتّكسالتّألفاّفجعمياّمبدأّكتابوّالعزيزّ
ّ.ّ(1)نقطةّ،ّكّخمؽّخمقوّمفّنقطةّ،ّثـّيميتيـّبقبضةّكّيحيييـّبنفخةّ"ّ

                                                 
 .280ّّ–279ّ،ّص1ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
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كّمفّىذهّالقصصّأيضاّقصةّيكنسّالدمشقيّمعّالراىبةّفيّفتحّدمشؽّ،ّففيّ
ّمنيـّضرارّبفّ ّأبكابّدمشؽّمفّطرؼّجيشّالمسمميفّك ّفعؿّحراسة سياؽّمتصؿّمع

ّبفارسّيخرجّمفّا ّأمسككا ،ّ ّنبيوّاألزكر ّلكفّسرعافّما ،ّ ّآخر ّمفّخمفو ّك لبابّخمسة
بالرجكعّحيفّقبضّعميوّكّىكّيقكؿّ)ّإفّالطيرّفيّالشبكةّ(ّ،ّكّأيخذّإلىّخالدّبفّالكليدّ،ّ
ّ،ّتزكجّجاريةّكّلكفّحصارّالمسمميفّليـّجعؿّ أيفّحكىّحكايتوّ:ّفيكّفارسّمفّالرـك

ّلمخركجّإلىّمبلعب ّمعا ّفاتفقا ،ّ ّلو ّيؤجمكفّزفافيا ّقبضّّأىميا المدينةّكّلكفّسرعافّما
ّعميوّ،ّكّكانتّالجاريةّ)ّزكجتوّ(ّمفّنبيياّبالتراجعّإلىّداخؿّأسكارّالمدينةّ.

كّمفّالمفركضّىناّأفّالحدثّاألساسيّفيّحالةّسككفّ،ّإذّإٌفّخالدّبفّالكليدّّّّ
ّالشخصيةّ ّليذه ّاستماع ّفيّحالة ّكاف ،ّ ّمعيـ ّكاف ّمف ّك ّاألزكر ّبف ّضرار ّقبمو ّمف ك

ةّ)ّيكنسّالدمشقيّ(ّ،ّلكفّماّإفّينتوّمفّالحكيّحتىّيعكدّالبطؿّكّمفّمعوّإلىّالجديد
ّفعبلّحيثّاندمجّيكنسّ ّتـ ّما ّكّىك ّبالتاليّيسيرّالحدثّنحكّاألماـ ّك ،ّ كضعّالحركة

ّالدمشقيّبعدّأفّثبتّإسبلموّفيّجيشّالمسمميفّكّشارؾّمعيـّفيّحركبيـّ.
مبّزكجتوّلكفّكجدىاّقدّ)ّلبستّثيابّكّلمَّاّدخؿّالمسممكفّالمدينةّصمحاّأقبؿّيط

ّالرىبانيةّ(ّكّرفضتّالعكدةّإليوّ.
ّبعدّصمحيـّمعّ بقيّيتتبعياّمعّمفّخرجّمعّ)ّتكماّ(ّكّ)ّىربيسّ(ّقائداّالرـك

ّالمسمميفّ.
كّألفّىذهّالقصصّتتشابؾّمعّالحدثّالرئيسيّبشكؿّماّيصنعوّالراكمّ،ّيظيرّ

ّ،ّكّقدّكانتّلوّاليدّالطكلىّفيّذلؾّأفّيكنسّأصبحّدليؿّالمسمميفّلمعرفةّمسارّ الرـك
ّحتىّالّ ،ّ ّيأخذكف ّأمّطريؽ ّك ّأمّلباسّيمبسكف ّالخركجّك ّلكيفية ّالمسمميف بحيثّنبَّو

ّينكشؼّأمرىـّ.ّّّّ
إلىّأفّتكاجوّالطرفافّكّكافّالنصرّحميؼّالمسمميفّ،ّكّكانتّالجاريةّمفّبيفّ

ّ،ّكّلماّالتقتّبيكنسّ كّىيّجريحةّطمبّمنياّأفّتسمـّلكنياّالنساءّالمكاتيّقاتمفّمعّالرـك
ّرفضتّكّاستمتّخنجراّكّانتحرتّ.

أرشدهّخالدّبفّالكليدّالمرأةّأخرلّيتزكجياّفظيرتّأنياّابنةّىرقؿّ،ّكّزكجةّتكماّّ
ّالذمّقيًتؿّفيّالحربّ،ّلكفّكالدىاّقدّطمبياّكّكافّلوّذلؾّ.
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أفّيتزكجّفيّاآلخرةّّأٌماّيكنسّفقدّرفضّالزكاجّفيّىذهّ)ّالدارّالدنياّ(ّكّاختارّ)
ّمفّالحكرّ(ّ،ّكّبقيّيحاربّفيّجيشّالمسمميفّإلىّأفّاستشيدّفيّمكقعةّاليرمكؾّ.ّ

ّتضخيـّّ ّفي ّفٌعاؿ ّدكر ّالحكاياتّالجانبية ّىذه ّلمثؿ ّبأٌف ّىنا ّكاضح ّاألمر ّإٌف ك
ّىذهّ ّلشخصيات ّليككف ّتالية ّأحداث ّتفسير ّأك ّتعميؿ ّعمى ّيساعد ّبما ّلكف ّك النصّ،

ّبشكؿّماّ.ّّّالحكاياتّيدّفييا
فبلّنجدّبأٌنياّكردتّعرضاّأكّاعتباطاّ،ّبؿّتتراكـّمعّماّسبقياّكّماّبعدىاّليخرجّ

ّالخبرّ ّالتيّينتقؿّبيا مفّكظيفةّاإلعبلـّكّتكصيؿّّ)*(النصّمكتمبلّبمككناتوّكّسماتوّ"
ّ.(1)المعرفةّإلىّكظيفةّاإلمتاعّكّالتخييؿّكّتشكيؿّمعافّإنسانيةّكّعمميةّكّخمقيةّ"ّ

كّرٌبماّإليرادىاّفيّنسيجّالكاقعّّّ–ىذهّالحكاياتّالّتتنافىّكّقكانيفّالعقؿّّأمّإفٌّ
فييّليستّكقائعّغيرّقابمةّلمتصديؽّ،ّّّّ–كّالتاريخّىكّالذمّيعطيياّنكعاّمفّالمصداقيةّ

كّلكفّيمكفّأفّتمفتّنظرّالمتمقيّكّفكرهّكّتأمموّ،ّحٌتىّكّإفّكافّاألمرّعجيباّإلىّدرجةّ
ٌفّالمتمقيّقدّتحكؿّمعوّ)ّمعّالعجيبّ(ّمفّالسؤاؿّالتقميدمّ:ّكيؼّكافّعدـّالتصديؽّ،ّفإ

ّذلؾّ،ّإلىّالتساؤؿّ:ّلماذاّيحدثّىذاّ؟ّ.
ّلبعضّاألحداثّعنػػدّاالنتقاؿّمفّمدينةّإلىّمدينػػةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)**(ففيّالمغازمّنبلحظّتكرارانّ

                                                 
ّمعّمصطمحاتّأخرلّتنتّ)*( ّكضعناه ّإذا ّالمصطمحّخاصة ّعفّإشكالية ّلفّأطيؿّالحديثّىنا ميّإلىّالجنسّالخبرّ:

األكبرّ)ّالسردّ(ّ،ّكّنجدّفيوّ:ّالحكايةّ،ّكّالقصةّ،ّكّالسيرةّ،ّحيثّتجتمعّالطبيعةّالحكائيةّ،ّكّ"ّالخبرّىكّكؿّحدثّ
تميزّببساطةّفعموّكّكحدتوّ،ّفبلّيتفرعّإلىّتعددّاألفعاؿّكّاألحداثّ،ّكّتنكعّالشخصياتّ،ّكّقدّيطكؿّبعضّالشيءّإالّ

حدثيةّكّإٌفّتطكرهّيجعموّيتحكؿّمفّشكموّالبسيطّالمتميزّإلىّشكؿّمركبّأكثرّتعقيداّكّتفصيبلّأنوّيحتفظّبيذهّالكحدةّال
ّيفقدهّنسبياّخصكصياتوّالنكعيةّ"ّ.ّ

 .101ّّّ–99ّينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّالثكابتّكّالمتغيراتّصّ:ّ
،ّالمممكةّالعربية25ّّ،ّمجمةّالراكمّ،ّالنادمّالثقافيّاألدبيّ،ّعّمحمدّمشباؿّ:ّالسردّالعربيّالقديـّكّالغرابةّالمتعمقةّّ(1)

 .64ّ،ّص2012ّّالسعكديةّ،ّسبتمبرّ
يتمثؿّفيّالنمكذجّالذمّكضعوّفّنشيرّىناّإلىّالنمكذجّاألقربّلمسارّكؿّحكايةّمفّىذهّالحكاياتّكّىكّأيمكفّّ)**(

لدّفيّدراستياّلقصصّالديكاميركفّ(ّ،ّحيثّبٌيفّأٌفّكؿّعبدّالحميدّبكرايكّالمأخكذّأصبلّمفّ)ّكتابّكمكدّكازاليّبيرا
ناّمفّمككناتّقضيةّ)حبكةّقصصية(ّتتطكرّ،ّينتميّلمقطعّمنطقيّأكليّيمثؿّقاعدةّلمقصةّ،ّ كظيفةّسرديةّتمثؿّمككِّ

ّيمكفّتحديدهّعمىٌّأنوّتطكرّمنطقيّخطيّبيفّثبلثةّأزمنةّكّخمسّمراحؿّىيّ:ّ"ّ
ّكضعيةّافتتاحيةّّ-1ّماّقبؿّّ-أ
ّاضطرابّ-2ّأثناءّ-ب
ّتحٌكؿّ-3ّ
ّحؿّّ-4ّ
ّكضعيةّنيائيةّ"ّّ-5ّماّبعدّ-ج

ينظرّ:ّعبدّالحميدّبكرايكّ:ّالمسارّالسردمّكّتنظيـّالمحتكلّ،ّدراسةّسيميائيةّلنماذجّّمفّحكاياتّألؼّليمةّكّليمةّ،ّّّّّ
 .24ّّّ–23ّ،ّص2008ّّدّطّ،ّدارّالسبيؿّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالجزائرّ
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ّ–فارّ(ّبغمؽّأسكارّالمدفّمثبلّأخرلّقصدّالفتحّ،ّكأفّتككفّمكائدّمفّالطرؼّالثانيّ)ّالك
كّتجميعّجيكشّكبيرةّالعددّكّالعدةّ...ّ،ّّّّّّ-كّيقابموّالشرّفيّحكاياتّألؼّليمةّكّليمةّ

كّلفؾّمثؿّىذهّاألمكرّالتيّتعكؽّحركةّجيشّالمسمميفّ،ّيأتيّالحؿّعفّطريؽّشخصياتّ
ّتككفّ ،ّ ّالخاصة ّحكاياتيا ّمانحةليا ّأك ّّمساعدة ّبالفعؿّ، ّالبطؿ ّ،ّّّّفتساعد ّبالنصيحة أك

ّبالكدّكّعاصكرّفيّ أكّبمنحوّاداةّتساعدهّمثؿّ)ّابنةّالمالؾّ،ّابفّالممؾّ،ّبناتّالقسيسّكى
ّالقيركافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّحيكانات ،ّ ّالدمشقي ّيكنس ،ّ ّسبيبة ّغزكة ّفي ّأبة ّأمير ّابف ،ّ ّالميدية فتح

ّكّكحكشيا...ّ(ّ
ّ ّإلى ّأقرب ّىنا ّاألمر ّالفيمميك ّيّالمكنتاج ّحيث ّأجزاءنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ، ّتشكيؿ ّك ّتجميع تـ

ّ)ّحكاياتّ(ّغيرّمتجانسةّلتصبحّكبلّمتجانساّ.ّ
 الخطاب التاريخي : -2

إٌفّتناكؿّىذاّالخطابّفيّنصكصّالمغازمّالّيعنيّبأٌيةّحاؿّمفّاألحكاؿّقياسّ
ّىكّ ّما ّك ّالنصكصّ، ّبيفّىذه ّالمقارنة ّمفّخبلؿ ،ّ ّكذبيا ّأك ّأخبار ّمف ّفييا صدؽّما

ّكدّبيفّتضاعيؼّكتبّالتاريخّالتيّتتناكؿّالفترةّنفسياّ.مكج
ّنسبتياّ ّلفرضية ّراجع ّىذا ّك ،ّ ّالتاريخ ّضمف ّتصنيفيا ّتـٌ ّإٍف ّك ّالمغازم ّإٌف ـٌ ث
ّإلىّّ ّاالنتماء ّفي ّنسبتو ّالنصّلتحقيؽ ّإلييا ّيستند ّسردية ّحيمة "ّ ّيعتبر ّفإٌنو ،ّ لممؤرخيف

ّ.(1)الثقافةّالدينيةّالعالمةّ"ّ
إذّمفّالطبيعيّأفّّ–حتىّالّيبقىّإشكاليةّّ–اّاألمرّمفّقبؿّكّقدّأشرتّإلىّىذ

تككفّفعبلّتاريخاّمنسكباّلمؤرخّماّ)ّالكاقدمّ(ّ،ّكّلكفّإعادةّإنتاجّىذهّالكقائعّكّاألحداثّ
ّ)ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّالمستمعّ(ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّ التاريخيةّلغكيا

ّهّالفتكحاتّ)ّالمرحمةّالتاريخيةّ(ّ.ّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذ
ّفتكحّالشاـّبمقدموّأكّاستيبلؿّ يتناكؿّفيوّرجكعّأمرّالمسمميفّإلىّالخميفةّ)*(تبدأ

ّ ّالصديؽّسنة ّبكر ّأبي ّأف13ّّاألكؿ ّدكف ّلكف ّك ،ّ ّحركبّالردة ّمف ّكاجيو ّما ّك ،ّ ىػ

                                                 
 .228ّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّضياءّ(1)

ّّّّّّّّاالستيبلؿّىكّالبدايةّ"ّالحاضنةّلماّسيحدثّفيّالنصّ]...[ّالتيّتشدّأكصاؿّالعمؿّبخيكطّممتدةّمنوّكّإليوّ]...[ّّ)*(
داياتّفيّ.ّينظرّ:ّياسيفّنصيرّ:ّاالستيبلؿّففّالبكّيحتكمّضمناّفيّبدايتوّالجزئيةّعمىّكؿّماّمفّشأنوّمككناّلعمؿّ"ّ

 .17ّّ،ّص2009ّّالنصّاألدبيّ،ّدّطّ،ّدارّنينكلّلمدراساتّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّ،ّ
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ّ ّعنيا ّالحديث ّفي ّجيّ،يستفيض ّتجميع ّمرحمة ّنحك ّتسمسميا ّاألحداث ّذكر شّليستمر
المسمميفّمفّالقبائؿّّالعربيةّ،ّكّيظيرّأفّالكاقدمّقدّقٌدـّفيّنصكصوّىذهّمعمكماتّدقيقةّ
جداّكّتفصيبلتّكثيرةّتتعمؽّبتنظيـّالجيشّكّمكٌكناتوّفيّفتكحّالمسمميفّ،ّكّحامميّراياتياّ

ّّّّّّّّّّّّّّ،ّ ّالقتاؿ ّك ،ّ ّالحصار ّك ،ّ ّالمباغتة ّك ،ّ ّالمكاجية (ّ ّالحركب ّخطط ،ّ )ّ ّقادتيا (
ّكّالمناكراتّ،ّكّالمفاكضاتّ،ّكّالجكسسةّ...ّ(ّ.ّ

كماّكصؼّقبلعّالكفارّكّقادتيـّ)ّالشكؿّ،ّالمباسّ...ّ(ّ،ّكّأديانيـّ،ّكّأسمحتيـّّ
ّكّالمدفّالمحررةّ.ّ

كماّتابعّحركةّالفاتحيفّكّجيكشيـّمفّمدينةّإلىّمدينةّ،ّكّأكامرىـّ،ّكّرسائميـّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
ّ ّباألمداد ّمفّذلؾّإذّ–كّطمباتيـ ّبدا ّرأكا ّكّحتىّّ–ا ،ّ ّكّمعاىداتيـ ،ّ مفّبيتّالخبلفة

ممارستيـّلمديفّكالصبلةّجماعةّ)ّفيّبعضّاألحيافّذكرّحتىّالسكرّالتيّصٌمكاّبياّ(ّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
كّغنائـّحركبيـّكّكيفيةّتقسيمياّ،ّكّعددّالقتمىّ،ّكّعددّالجرحىّ)ّبؿّفيّبعضّالمغازمّ

ىديفّ(ّ،ّكّلـّتقتصرّالمغازمّعمىّالفتكحّاإلسبلميةّفحسبّعىٌددّحتىّجراحاتّبعضّالمجا
بؿّىناؾّإحاالتّعمىّتاريخّالعربّقبؿّاإلسبلـّمفّخبلؿّبيافّأصكليـّكّأنسابيـّكّأياميـّ

ّالتيّخاضكىاّمثبلّ:
 ّّّّّّّّّّّّّّّاألشير ّإال ّنعظـ ّال ّكنا ّك ّقكسو ّك ّفرسو ّغير ّأحدنا ّيممؾ ّال ّجاىمية ّأىؿ ّكنا "

ّ"ّ  .ّ(1)الحـر
 ّ ّيقصدكنياّ" ّالعرب ّكاف ّك ]...[ّ ّبصرل ّإلى ّحسنة ّبف ّشرحبيؿ ّكجو ّعبيدة ّأبك كاف

 .ّ(2)ببضائعيـّكّتجارتيـّمفّأقصىّاليمفّكّببلدّالحجازّ"ّ
 ّ"ّ(3)"ّإفّالعربّليـّالكبلـّالجزؿّكّالخطبّكّالفصاحةّ. 
 ّّّّّّّّالشعير ّك ّالبر ّفيمتاركف ّببلدنا ّإلى ّيأتكف ّاليـك ّقبؿ ّمنكـ ّجماعة ّكانت ّلقد "ّّّّّّّّّ

 .ّ(4)كّغيرهّ"ّ

                                                 
 .276ّ،ّص2ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .27ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
 .20ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(3)
 .276ّّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
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ّالمتفّ ّىذا ّفمفّالمفركضّأٌف ّالكاقعّ، ّلعالـ ّمحضة ّنحسّبمحاكاة ّيجعمنا كّىذا
ّالتحكيرّّّّّّّّّّّّ ّك ّلئلدماج ّنصكصّقابمة ّأٌنيا ّكجدنا ّلكف ،ّ ّالمسممكف ّفعبل ّعاشو ّتاريخا يشكؿ

ّكّاإلضافةّبنحكّمفّاألنحاءّ.ّ
ّنّك ّجعمناه ّإذا ّعاديا ّيعتبر ّاألمر ّىذا ّرٌبما ّيككفّّّّّّّّّّّّك ّحيث ّالثقافي ّالتراكـ ّمف عا

"ّنزكعّالثقافةّنحكّالنمكّمفّخبلؿّخمؽّمكادّجديدةّ،ّكّذلؾّعفّطريؽّاالختراعّالمستقؿّ
ّ.ّ(1)أكّاالنتشارّمفّثقافاتّأخرلّ"ّ

أمّاإلضافاتّكّاألحداثّالجانبيةّالجديدةّ)ّالتراكماتّ(ّالتيّيضيفياّالمجتمعّإلىّ
)ّكىناّالمغازمّ(ّ،ّكّطبعاّليذهّاإلضافاتّمصادرىاّالتيّترجعّإلىّىذهّاألنماطّالمعركفةّ

ّمفّطرؼّ )ّ ّخيالية (ّ ّتتعمؽّبإضافاتّشخصية ّقد ّأك ّالخرافيّ، المكركثّاألسطكرمّأك
ّالركاةّأصبلّ.

ّرغباتّالشعبّّ ّتمبية ّييمو ّالحدثّالتاريخيّبقدرّما ّالفنافّالشعبيّالّييمو "ّ لذا
بّالخياؿّعمىّمكضكعيةّالحدثّالتاريخيّ؛ّّليصكرّلناّالذمّيسمعوّ؛ّلذلؾّسرعافّماّيتغم

ّ.ّ(2)تاريخاّجديداّيعيشوّالشعبّّعمىّمستكلّالكاقعّ"ّ
فبالنسبةّألبطاؿّالمغازمّ)ّالفاتحكفّالمسممكفّ(ّشخصياتّتاريخيةّأمّلياّكجكدّ
تاريخيّ،ّكخالدّبفّالكليدّ،ّضرارّبفّاألزكرّ،ّعبدّاهللّّبفّجعفرّ،ّعمركّبفّالعاصّ...ّ

لىّجانبّالخمفاءّكّاألمراءّ:ّأبكّبكرّالصديؽّ،ّعمرّبفّالخطابّ،ّعثمافّبفّعفافّ،ّإ
ّعميّبفّأبيّطالبّ...ّ

لكفّالراكمّفيّكثيرّمفّاألحيافّيجعؿّلياّكسائؿّأكّذخائرّتمكِّنياّمفّاالنتصارّ
ّكّالسيؼّكّالحصافّ.ّ–صٌمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–عمىّاألعداءّ،ّكارتداءّقميصّالنبيّ

ّتظ ّاألمراءّكما ّك ّالممكؾ ّفي ّمتمثميف ّ)الكفار( ّالطرؼّالثاني ّشخصياتّمف ير
)عاممكّالمدف(ّ...ّكّتظيرّأٌنياّنمطيةّشكبلّكّمضمكناّ،ّأكّإٌنياّفارقتّالصكرةّالتاريخيةّ

ّبأفّخضعتّلمتحكيؿّالنصيّ.

                                                 
(1)

،1ّّسّمصطمحاتّاألنثركبكلكجياّكّالفكلكمكرّ،ّترجمةّ:ّمحمدّّالجكىرمّكّحسفّالشاميّ،ّطإيكوّىكلتكرانسّ:ّقامّك  
 .98ّّ،ّص1972ّّدارّالمعارؼّ،ّمصرّ

(2)
 .18ّّخطرلّعرابيّأبكّليفةّ:ّالبناءّاألسطكرمّلمسيرةّالشعبيةّ،ّصّ 
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ّالجغرافيةّّّ ّيخالؼ ّمنيا ّكثيرا ّأٌف ّنجد ّحيث ،ّ ّباألماكف ّيتعمؽ ّنفسو ّاألمر ك
ّفييّجغرافيةّمتخيمةّ،ّالّكجكدّلياّفيّالكاقعّ.التاريخيةّ،ّ

ّكّاألمرّذاتوّيتعمؽّباألحداثّ،ّفكثيرّمنياّخارؽّكّعجيبّ.ّ
كّالبدّأنوّإلزالةّالكثيرّمفّالمبسّكّالغمكضّالخاصّبيذهّالمغالطاتّالتاريخيةّأفّ
ةّّّييتدمّالقارئّإلىّكؿّماّكتبّعنياّخاصةّماّتعمؽّبكتبّالصحابةّكّالتراجـّكّالجغرافي

كّالتاريخّ،ّألنوّقدّنصادؼّاختبلطاّفيّحكادثّالتاريخّكّتضاربّبعضياّ،ّفإلىّجانبّماّ
قمناهّعفّعمؿّالفنافّالشعبيّ،ّفيناؾّحقيقةّالّنغفمياّ،ّكّىيّأنوّربماّيرجعّإلىّكقكعّىذهّ
الحكادثّفيّأكثرّمفّميدافّ،ّأكّأٌفّبعضّالبمدافّقدّأعيدّفتحياّمرةّأخرلّبعدّانتقاضياّ

ّؤدمّإلىّاالضطرابّعمىّمستكلّحقيقتياّ.ّّّمماّي
كّىناؾّمبلحظاتّيجبّإيرادىاّضمفّىذاّالخطابّانطبلقاّمفّأٌفّىذهّالنصكصّ
حيزّلغكمّقابؿّلمختمؼّالقراءاتّبؿّإٌنياّتغذيوّكّتكشؼّعفّمككناتوّكّعناصرهّ،ّفإنوّمفّ

ّيعنيّأفّا لبحثّفيّمجاؿّالممكفّدراستوّكفؽّاإلسقاطّالمذىبيّأكّاإليديكلكجيّ،ّكّىذا
 التاريخّالّيعدـّأبداّالعبلقةّبيفّالنصّكّاإليديكلكجياّ.

ّالجانبّاإليديكلكجيّفيّ ّ ّلمثؿّىذا ّالنكعّمفّالبحثّالّيعتبرّإقحاما ّىذا ّإٌف كما
مثؿّىذاّّالنصّ،ّالذمّيجبّأفّيبؽّطاىراّكّصافياّمفّمثؿّىذاّالخطابّ،ّىذاّالجانبّ

تكارلّخمؼّاألدبّ)غمبةّالبعدّالسردم(ّ،ّكّمفّالذمّيعتبرّمفّبيفّالمسككتّعنوّالذمّي
ّمظاىرّىذاّالجانبّفيّالنصّ:ّ

ّلذكرّتقسيماتّّ- ّالدائـ ّمستقبلّعفّالخطابّّ)*(التكرار ّيرد ّلـ ّكّىك جيشّالمسمميفّ،
ّمتصبلّ ّكرد ّفقد ،ّ ّأصبل ّأساسو ّىك ّك ّالعمؿ ّبنية ّك ّبنسيج ّمتصبل ّكرد ّبؿ ،ّ السردم

ّىرّأٌنوّلـّيقتضّنقاشاتّكّحكاراتّ.بالتحضيرّّلمحركبّكّالفتكحّ،ّكّالظا

                                                 
لكفّاإلشكاليةّالتيّيمكفّأفّتيطرحّّّمفّالمعركؼّأٌفّتقسيـّالجيشّيككفّإلىّ:ّميمنةّكّقمبّ)كسطّالجيش(ّكّميسرةّ،ّ)*(

ىناّىيّكيفيةّخركجّالمسمميفّلمفتكحّ،ّثبتّأنوّ"ّلـّيخرجّالعربّ]...[ّإلىّالفتكحّفيّنطاؽّالقبيمةّ،ّكّلـّتكفّالرايةّالتيّ
ّالحربّكّينشركفّالدعّك ّإاٌل ّيسعيـ ّلـ ّيخرجكفّمؤمنيفّيحاربكفّإذا ّكانكا ّكّإنما ّالطابعّالقبميّ، ّىذا ّتعتمد ّإذاّتمميـ ة

استطاعكاّاإلقناعّفيّالدعكةّ،ّكّحيفّكانتّكثرةّمفّجيشّتنتييّإلىّقبيمةّكاحدةّفإٌفّذلؾّكافّيؤدمّ،ّبماّفطرّعميوّ
الناسّ،ّإلىّانحيازّأفرادّىذهّالقبيمةّبعضيـّإلىّبعضّ،ّكّعفّىذاّاالنحيازّكافّمنبعّأخطارّكبرلّبعدّذلؾّفيّالحياةّ

ّاإلسبلميةّ"ّ.ّّّ
 .35ّّ:ّالمجتمعاتّاإلسبلميةّفيّالقرفّاألكؿّ،ّصّأنظرّ:ّشكرمّفيصؿّ
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ّ ّالسمطة ّبيف ّالمكٌكنة ّالعبلقة ّالنصّعف ّفي ّاألمر ّىذا ّكشؼ ّصحتّّّّّّّّّّّّ–ك إف
ّكّبيفّىذهّاألجزاءّالمككنةّلجيشّالمسمميفّ.ّ–الكممةّ

ّالتقسيـّ ّىذا ّيكفّتركيزّكبيرّعمىّإيراد ّلـ ّأٌنو ّالمبلحظةّفيّفتكحّالشاـ غيرّإٌف
ّأسما ّذكر ّمع ّالميسرةّّّّّّّّّّّّّّّبالمكازاة ّك ّالميمنة ّيحدد ّما ّالراكمّكثيرا ّأمّإٌف ،ّ ّالعربية ّالقبائؿ ء

ّالغزكاتّ ّفي ّالمشاركة ّالقبائؿ ّذكر ّأك ،ّ ّالقادة ّالفرساف ّبأسماء ّمباشرة ّالقمبّبمقابمتيا ك
ّبصفةّعامةّ.

ّمكاتباتّأبيّبكرّالصديؽّلمقبائؿّ ّبعد ّجمعّجيشّالمسمميفّأكؿّمرة ففيّمرحمة
ّذكرّحضكرىاّتدريجياّ:ّالعربيةّ،ّ

ّفكانتّأكؿّقبيمةّظيرتّمفّقبائؿّاليمفّحميرّ]...[ّكّأقبمتّمفّبعدىاّكتائبّ "
ّ ـٌ مذحجّ]...[ّكّتقدمتّّمفّبعدىاّقبائؿّطيءّ]...[ّكّأقبمتّاألزدّفيّجمكعّكثيرةّ]...[ّث

بعضياّبعدىـّبنكّعبسّ]...[ّكّأقبمتّمفّبعدىـّبنكّكنانةّ]...[ّكّتتابعتّقبائؿّاليمفّيتمكّ
ّ.ّ(1)بعضاّ...ّ"ّ

حيثّلـّيكفّىناؾّتأكيدّكبيرّمفّطرؼّ)ّالراكم/المؤلؼّ(ّعمىّكيفيةّالتقسيـّإاٌلّ
ّمجمكعةّ ّخمفو ّمف ّك ّقائد ّييختار ّحيث ،ّ ّالرايات ّحاممك ّييعٌيف ّعندما ،ّ ّقميمة ّأحياف في

ّمحدكدةّالعددّمفّالمجاىديفّ:ّ
لوّرايةّكّأمرهّعمىّألؼّ"ّكافّأكؿّمفّدعاهّأبكّبكرّيزيدّبفّأبيّسفيافّكّعقدّ

دعاّبعدهّرجبلّمفّبنيّعامرّبفّلؤمّيقاؿّلوّربيعةّبفّعامرّ،ّّّ،ّّك سائرّالناسفارسّمفّ
ّ.ّ(2)كّكافّفارساّمشيكراّفيّالحجازّ..."ّ

ّالثالثّتكلىّالحربّخالدّبفّالكليدّكّرتبّالناسّترتيباّ كّأيضاّ:ّ"ّكّلماّكافّاليـك
ّ ّكّجعؿّفيّالميمنةّبأىمةّكطبا ّكّفزارةّ،ّكّفيّجيدا ّكّنميرا ،ّكّجعؿّفيّالميسرةّعديا

الجناحيفّكندةّكّعاممةّكّمرةّ،ّكّفيّالقمبّأبطاؿّاألنصارّمفّذكمّالشدةّكّاالنتصارّ،ّ
الجناحّكّجعؿّرايةّالميمنةّبيدّعامرّبفّسراقةّ،ّكّرايةّالميسرةّبيدّضرارّبفّاألزكرّكّرايةّ

ّ.ّ(3)مبّبيدّعبدّالرحمفّبفّأبيّبكرّالصديؽّ"ّعبدّالرحمفّاألشترّ،ّكّرايةّالقاأليمفّبيدّ

                                                 
 .7ّّ-6ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .8ّّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)
 .137ّالمصدرّنفسو،ّصّّ(3)
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ّكّغيرىاّمفّاألمثمةّالتيّتتضمفّتركيزاّأكثرّعمىّحامميّاأللكيةّ.
إفّّ–كّلكفّرٌبماّنحسّأكثرّبتقسيـّالجيشّالحامؿّلنكعّمفّ)ّالعصبيةّالقبميةّ(ّ

ّ.ّفيّفتكحّإفريقيةّ–صحتّىذهّالعبارةّكّنحفّفيّمكقعّدراستناّليذاّالنكعّمفّالنصكصّ
ففيّتجميعّجيشّالمسمميفّليسيرّلفتحّإفريقيةّيظيرّالتقسيـّمفّطرؼّعثمافّبفّ

ّعفافّيكصيّبوّأميرّالجيشّعقبةّبفّعامرّ:
ّاهللّبفّجعفرّّّّّّّّّّّّّ ّعبد ّتحتّامرة ّيككنكف ّبنيّىاشـ ّفارسّمف ّمعؾّخمسمائة ّخذ "

ّبامرةّرافعّبفّالحارثّكّالباقيّمفّأخبلطّالعّر بّمثؿّغسافّكّلخـّكّمثميـّمفّبنيّمخزـك
ّ.ّ(1)كّجذاـّكّطيئّكّحميرّكّىذيؿّكّربيعةّ"ّ

فيظيرّىناّأٌفّأكثرّالجيشّمفّبنيّىاشـّكّبنيّمخزكـّ،ّكّقدّكافّليذاّاألمرّردّ
فعؿّسمبيّمفّقبؿّباقيّأجزاءّالجيشّ،ّفحيفّطمبّعبدّاهللّبفّجعفرّفيّكتابّلوّلؤلميرّ

ّا ّالفرساف ّمف ّبعضا ّإليو ّيرسؿ ّأف ّعامر ّبف ّغزكةّّّعقبة ّفي ّالممؾ ّقصر ّإلى ألشداء
الميديةّ،ّإذّ"ّاجتمعّعندهّبنكّأميةّفأخبرىـّبماّجرلّفقالكاّلوّدعّعنؾّصبيافّبنيّىاشـّ
ّحتىّالّتككفّكىنةّبيفّالمسمميفّفقاؿّلوّعدنافّبفّسعيدّالطائيّأيياّاألميرّ كّبنيّمخزـك

ّكلدّىاشـّ ّفيّجيشؾّسكلّما ّكّدعّاألمرّّّّّّّّّانيّأقكؿّالحؽّكّالّأباليّفكاهللّما كّمخزـك
كّدعيـّلئبلّيحدثّماّيؤدمّالنصرافيـّعنؾّفيبقىّجيشؾّدلكّببلّحبؿّكّماّأريدّبذلؾّإاٌلّ

ّعكفّّّّّّّّّّّّ ّبف ّمكسى ّلو ّفقاؿ ّقائؿ ّقكؿ ّتسمع ّال ّك ّعمي ّشاىد ّاهلل ّك ّالمسمميف صالح
ّيتبعكفّأىكاءّأنفسيـّكّأنتّتعظ ميـّإذاّالشؾّأنؾّكّاهللّلقدّعظمتّقكماّالّأخبلؽّليـّقـك

ّ.(2)مفّّحمفائيـّ"ّ
كماّكافّالفصؿّفيّبعضّاألحيافّبيفّرأمّبنيّىاشـّكّرأمّالقبائؿّاألخرلّفيّ

ّبعضّالقضاياّالتيّتستدعيّالشكرلّ،ّفيرجعّرأمّبنيّىاشـّ.
ّمفّأبناءّعمكمتوّّّّ ّاهللّبفّجعفرّفيظيرّبأٌنيـ ّذكرّالمقربيفّمفّعبد كّحٌتىّعند

ّ.ّ-صمىّاهللّعميوّكّسمـّّ–ؿّأكّأبناءّأصحابّالرسّك

                                                 
 .4ّّ–3ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(1)
 .9ّّّ–8ّالمصدرّنفسوّ،ّص:ّّ(2)
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ّبأنسابيـّّّ ّييذكَّر ّما ّكثيرا ّك ،ّ ّىاشمية ّبأٌنيا ّفتكصؼ ّسيكفيـ ّضربات ّحٌتى ك
ّالقريبةّمفّصفاتّالرسكؿّ ّاهللّبفّجعفرّ( ّعبد (ّ صمىّاهللّعميوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–الشريفةّ،ّكّصفاتو

ّءّأصكليـّ.،ّمثؿّاألبطاؿّفيّالسيرّالشعبيةّالذيفّيستكجبّصفاّ-كّسمـّ
ّيتعمؽّاألمرّبنظرةّمقدسةّكّبصكرةّممحةّإلىّآؿّالبيتّكفؽّماّنجدهّفيّ كّرٌبما

ّالفكرّالشيعيّ.
كّضمفّىذاّتردّقضيةّتاريخيةّتتعمؽّبالخميفةّعثمافّبفّعفافّفيّحدّذاتوّكّعدـّ

ّالذمّّّ ّعامر ّبف ّعقبة ّلؤلمير ّجيشّالمسمميف ّأمر ّرجكع ّالّحكؿ ّك ّخبلفتو االتفاؽّحكؿ
:ّ ّاهللّّّّّّّّكاٌله ّطاعة ّفي ّمنا ّبرضى ّإاٌل ّمعؾ ّأتينا ّما ّاألمير ّأييا ّرافع ّك ّسميماف ّلو ّقاؿ "

كّرسكلوّكّأماّاالمارةّفمالؾّعميناّإالّبرضاءّأنفسناّإذّالناسّلـّتتفؽّعمىّخبلفةّعثمافّ
ّ.(1)بفّعفافّفكيؼّأنتّ"ّ

حربّتختفيّكّإٌنوّعمىّالرغـّمفّىذهّاالشاراتّ،ّكّغيرىاّكثيرّ،ّإاٌلّإٌفّساعةّال
ّجيشّالمسمميفّفيّ ّالنصكصّتظيرّكحدة ّمف ّكثيرة ّفيّمكاقع ّك ّاالختبلفاتّ، كؿّىذه

ّاتجاهّالعدكّالكاحدّ.
 ّّكّقدّصفيـّعمركّبفّالعاصّالّيخرجّسنافّعفّسنافّكّالّعنافّعفّعنافّكّال "

ركابّعفّركابّ،ّكّىـّكأنيـّبنيافّمرصكصّ،ّكّىـّيقرأكفّالقرآفّ.ّكّالنكرّيممعّمفّ
 .ّ(2)خيكليـّ"ّّّنكاصي

 ّ"ّ(3)"ّكّأقبؿّالمسممكفّيسمـّبعضيـّعمىّبعضّ. 
 ّّّّّّّّّّّّحمؿّبنكّمخزكـّعمىّأىؿّالميديةّكّساعدىـّبنكّىاشـّكطيّكّغسافّكّلخـّكجذاـ"

 .ّ(4)كّباقيّالمسمميفّكّىممكاّكّكبركاّتكبيرةّكاحدةّ"ّ
ّاّ- ّعند ّالجماعية ّالبطكلة ّإلى ّالنقطة ّىذه ّضمف ّنشير ّأف ّيمكف ّىذهّك ّفي لمسمميف

ّبفّّ ّعمرك ،ّ ّجعفر ّبف ّاهلل ّعبد :ّ ّأمثاؿ ّلبعضّالقادة ّبركز ّكاف ّإف ّك النصكصّحتى

                                                 
 .8ّالمصدرّالسابؽّ،ّصّّ(1)
 .20ّ،ّص1ّّحّالشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفتّكّ(2)
 .40ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(3)
 .18ّ،ّص1ّّ،ّجّةالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيّ(4)
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العاصّ،ّضرارّبفّاألزكرّ،ّخالدّبفّالكليدّ...ّإاٌلّأٌنيـّيمثمكفّالجماعةّكّيرتبطكفّبياّ،ّ
ّكّىيّالتيّتؤطرّحركتيـّ.

مّيظيرّأكثرّفيّىذهّكّىناّيمكفّأفّنصؿّإلىّمظيرّآخرّمفّمظاىرّاإليديكلكجياّالذّ-
النصكصّكّىكّالشكرلّأحدّالركائزّاألساسيةّلبناءّنظاـّاألمةّالعربيةّاإلسبلميةّ،ّإذّميماّ
ّبياّبصفةّخاصةّ(ّ،ّفقدّيندفعّدكفّاإللماـّ كافّرأمّالحاكـّسديداّ)ّباعتبارّالحاكـّالممـز

ّبجكانبّالمكضكعّكمياّ.ّ
ّإٌفّالقرآفّالكريـّنٌصّبصيغةّاألمرّالمكجو ـٌ :ّّ-صمىّاهللّعموّكّسمـّّ–لمرسكؿّّث
ّعىٍنيـّكّاٍستىٍغًفرّلييـّكّشىاًكرىـّفيّاألٍمرّ"ّ ّ.ّ(1)"ّفاٍعؼي

ّسكلّّّ ّفيما ّالعامة ّتصرفاتو ّك ّحياتو ّفي ّنفسو ّ)ص( ّالرسكؿ ّطٌبقو ّما ّىك ّك "
الكحيّ،ّكماّطبقوّمفّبعدهّالخمفاءّالراشدكفّكّالسيماّفيّكبرياتّالقضاياّكالحربّكّتقسيـّ

ّ.ّ(2)كّغيرىاّ"ّّاألراضي
ّّّّّّّّّّّّ،ّ ّليشاكرىـ ّالمشكرة ّبأىؿ ّيجتمع ّالخميفة ّكجدنا ّك ّإاٌل ّكبيرة ّأك ّصغيرة ّمف فما

كّاألمرّذاتوّفيّمكاقعّالحركبّحيثّيرجعّالقادةّإلىّاألمراءّ)ّنكابّالخمفاءّ(ّكماّيرجعّ
ّالكؿّإلىّأمرّالخميفةّفيّبيتّالخبلفةّ.

أيضاّإلىّصكرةّالحاكـّ،ّكّالجماعةّكّالعبلقةّبينيماّكّتبعاّليذهّالنقطةّيمكفّأفّنشيرّّ-
ّكّتبرزّفيّعدةّكجكهّ:ّ

 .ّالعبلقةّبيفّاألميرّكّقائدّالجيش 
 .ّ)ّالعبلقةّبيفّاألميرّكّالسمطةّ)ّبيتّالخبلفة 
 ّالعبلقةّبيفّالحاكـّكّالجماعةّ)ميماّكافّىذاّالحاكـّ:ّخميفةّأكّأميرّاكّقائدّ،ّكّميما

 كانتّالجماعةّ...(ّ.
 تظيرّحتىّالعبلقةّبيفّالمسمميفّكّالكفارّ.ّّك 
 الخطاب الديني : -3

إٌفّقضيةّالفتكحّقضيةّدينيةّبالدرجةّاألكلىّ،ّفيدفياّىكّنشرّاإلسبلـّفيّأصقاعّ
ّالعالـّ،ّكّىكّأكبرّىدؼّشغؿّالمسمميفّفيّفترةّبعينياّ.

                                                 
(1)

 ،ّسكرةّآؿّعمرافّ.159ّاآليةّ 
(2)

 .34ّّ،ّص1981ّّ،ّدارّالفكرّ،ّبيركتّ،ّلبناف4ّّمحمدّالمبارؾّ:ّنظاـّاإلسبلـّ،ّالحكـّكّالدكلةّ،ّط 
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ّالتأثر ّك ّبطبائعو ّالتطبع ّك ّاإلسبلـ ّبمبادئ ّاالىتماـ ّآثار ّالفتكح ّفي بالمثؿّّك
ّفيّالشعكبّاألخرلّالتيّاتجوّ ّتأثيره ّفضبلّعف ،ّ ّعامة ّالمسمميفّبصفة ّعند اإلسبلمية

ّالمسممكفّنحكىاّ.
ّ،ّ ّالكجكه ّعمىّكؿّأصعدة ،ّ ّاإلسبلـ ّتأثير ّأٌف ّلكؿّذمّعينيف ّالكاضح ّمف "ّ إذ

ّ.ّ(1)الفردمّكّالجماعيّ،ّكافّدائماّثابتاّ،ّعميقاّ،ّمستمراّحٌتىّيكمناّىذاّ"ّ
ىكّالذمّأخرجّالعربّمفّحياةّالقبائؿّالمتنافسةّالمتناحرةّ،ّالمميئةّبالفتفّفاإلسبلـّ

كّحركاتّاالرتدادّكّعدـّاالستقرارّكّالضعؼّإلىّّحياةّأخرلّتتسـّبالكحدةّكّالتضافرّ،ّ
ّ(ّفيّ ّإمبراطكريتيفّعظيمتيفّ)ّالفرسّكالرـك فصاركاّأمةّلياّنفكذىاّ،ّاستطاعتّأفّتيـز

ّأقؿّمفّعشرّسنكاتّ.
ّكّبثّفييـّكّإ ّمناطؽّعقائدىـ ّاقتحـ ّاإلسبلـ ّراجعّإلىّأٌف ّاقتدارّالعربّىذا ٌف

ّتعاليموّمفّالتكحيدّكّاإليمافّكّاألخكةّ...
ّالّّّّّّّّّّّّ ّفاتحيف ّدارىا ّعقر ّفي ّالعظيمة ّالقكل ّىذه ّإلى ّاالندفاع ّعمى ّحٌفزىـ مٌما

فيّاستيانةّالحياةّلدلّجيشّّمدافعيفّ.ّكّرٌبماّكافّلعقيدةّالجيادّفيّسبيؿّاهللّالدكرّالفٌعاؿ
ّفبلّ ،ّ ّىكّبابّمفّأبكابّالجٌنة ّإذ ّفيّسبيؿّاهللّ. ّاالستشياد ّكّأصبحّيرـك المسمميفّ،

ّ،ّكّأخبلؽّالفركسيةّمفّشجاعةّّّّّّّّّّ ّلتعمـّفنكفّالحربّكّحيميا يجزعكفّأماموّ،ّبؿّاندفعكا
ّكّنجدةّ...

ّلّرسكلوّ...كّخرجكاّمفّديارىـّفاتحيفّحامميفّمعيـّديفّاهللّكّىد
ّإٌفّأكؿّماّأرادّأفّيشيعوّالفاتحكفّفيّنفكسّالناسّفيّالببلدّالتيّقصدكىاّلمفتحّ ـٌ ث

عمىّأنفسيـّكّأمكاليـّكّكنائسيـّ)كىناّيظيرّاحتراـّاألدياف(ّ،ّمٌماّيؤدمّّ)*(ىكّاألمافّ
ّإلىّإعجابّىؤالءّبماّيؤمنكفّبوّ،ّفيساعدّعمىّمشاركتيـّكّكحدتيـّ.

فّفيّكتبّالصمحّالمختمفةّأفّيعطيّالقائدّأكّالخميفةّلمسكافّ"ّكّىذاّأكؿّماّكا
األمافّعمىّأنفسيـّكّأمكاليـّ...ّجاءّذلؾّفيّكتابّخالدّإلىّأىؿّالشاـّكّفيّكتابّعمرّ

                                                 
(1)

ّالفكرّاإلسبلميّ  ّأرككفّ: ّالجزائرّّنقدّكّ-محمد ّلمكتابّ، ّالكطنية ّالمؤسسة ّدّطّ،ّالفكميؾّ، ،ّ ،1993ّّّّّّاجتياد
 .16ّّصّ
ّيرجعّإلىّإضافاتّالركاةّعفّقصدّأكّغيرّقصدّ،ّّّّّّّّّّّّّ)*( ّفيّاإلسبلـّكّرٌبما ّالمبدأ كردتّبعضّالنماذجّالتيّتنافيّىذا

:ّعندماّطمبّجرجيسّكتاب11ّّصفحة1ّّلشاـّجأكّىيّّمفّعمؿّمفّيحاكؿّتشكيوّصكرةّاإلسبلـّ،ّ)ّّمثبلّفيّفتكحّّا
 صمحّمعّالمسمميفّفأجابوّربيعةّبفّعامرّ:ّالّسبيؿّإلىّذلؾّكّماّبينناّكّبينكـّإالّالسيؼّأكّأداءّالجزيةّأكّاإلسبلـّ(ّ.
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إلىّأىؿّبيتّالمقدسّ،ّكّفيّكؿّالكتبّالتيّكتبياّغيرّعمرّكّغيرّخالدّفيّمدفّالشماؿّ
ّ.ّ(1)فيّالجزيرةّكّفيّمدفّالجنكبّفيّفمسطيفّ"ّ

ّيخاطبّبوّ بؿّإٌفّحريةّاالختيارّبيفّاإلسبلـّأكّالجزيةّأكّالحربّكانتّأكؿّما
ّاألمراءّكّالقادةّالطرؼّالثانيّ)ّالكفارّ(ّ.
ّ،ّحيثّفيّكؿّمرةّنجدّمفّينطؽّجياراّبياّ.ّ)*(كّلـّيكفّىدؼّالمسمميفّالغنائـّ

ّف ّاستقبؿّعمركّبفّالعاصّكّالراية ّالرـك ّانيـز ّجمكعّففيّفمسطيفّعندما يّيده
المسمميفّالمتنصرةّكّىكّيقكؿّ:ّ"ّىنيئاّليذهّالكجكهّالتيّتعبتّفيّرضاّاهللّتعالىّأماّكافّ

ّالقتاؿّّّّّّّّّّّ ّبؿ ،ّ ّالغنيمة ّأردنا ّما :ّ ّفقالكا ،ّ ّالعدك ّاتبعتـ ّحتى ّاهلل ّخكلكـ ّأف ّفي ّكفاية لكـ
ّ.ّ(2)كّالجيادّ"ّ

ّكّضمفّىذاّيمكفّأفّنتحدثّعفّبعضّالنقاطّاليامةّ:
تتعمؽّباحتراـّالمسمميفّلؤلديافّالسماكيةّكمياّكّيظيرّىذاّفيّعدةّمكاضعّفيّّ: األولىّ-

نصكصّالمغازمّ،ّمنياّماّكافّمفّحكارّبيفّالممؾّالبطميكسّكّالمغيرةّبفّشعبةّفيّفتحّ
ّالبينساّ:ّ"ّالتفتّإلىّالمغيرةّكّقاؿّماّقكلكـّفيّالمسيحّبفّمريـّ؟ّ.ّ

وّ،ّقاؿّفمفّأمّشيءّخمؽّ؟ّقاؿّخمقوّاهللّمفّترابّ،ّقاؿّالمغيرةّعبدّاهللّكّرسكل
افّمثؿّعيسىّعندّّ–ثـّقاؿّلوّكفّفكافّكّدؿّعمىّذلؾّالقرآفّالعظيـّ.ّقاؿّعزّكّجؿّ

]ىكذا[ّ،ّقاؿّفماّالدليؿّعمىّاٌفّاهللّّ–اهللّكمثؿّءادـّخمقوّمفّترابّثـّقاؿّلوّكفّفيككفّ
ّكاحدّ؟ّ.ّ

                                                 
 .60ّشكرمّفيصؿّ:ّالمجتمعاتّاإلسبلميةّفيّالقرفّاألكؿّ،ّصّّ(1)

ٌفّعبدّاهللّبفّأبيّسرحّأميرّمصرّمفّقبؿّأيعتبرّّ–فيّفتحّشماؿّإفريقيةّّ–الكاقعّأٌفّجمعّالغنائـّقدّجعؿّّالبعضّّ)*(
عثمافّبفّعفافّقدّألقىّعمىّالفتكحاتّاإلسبلميةّىذهّالناحيةّالماديةّ،ّأمّأٌفّبعضّالكالةّاتَّبعكاّطريؽّأفّيصالحكاّعمىّ

يّسٍرحّ،ّ]...[ّقدّأتـّفتحّطرابمسّحٌتىّكافّابفّأب647ّالماؿّ،ّثـّيعكدكاّمفّحيثّأتكاّ،ّإذّ"ّماّكادتّتنقضيّسنةّ
الغربّ.ّكّلكنوّاكتفىّآنذاؾّبفرضّالجزيةّعمىّأىمياّ]...[ّكّلكفّالمؤسسّالحقيقيّلمحكـّالعربيّفيّإفريقيةّالشماليةّىكّ
ّّّعقبةّبفّنافعّ"ّ،ّكّعقبةّبفّنافعّمفّالكالةّالذيفّأٍكلكاّأمرّالدعكةّجيدهّ،ّحيثّترؾّبعضّمفّيعمـّأىؿّإفريقيةّالقرآف

ّكّاإلسبلـّ.
ّط ّالبعمبكيّ، ّمنير ّأميفّفارسّك ّنبيو :ّ ّترجمة ،ّ ّالشعكبّاإلسبلمية ّتاريخّ ّكارؿّبرككممافّ: :ّ ّدارّالعمـ8ّّينظر ،

 .126ّّّّّ،ّص1979ّّلممبلييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ
 .21ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(2)
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ّ ّقكلو ،ّ ّالعظيـ ّالقرآف ّالمغيرة ّفقاؿ ّنبيو ّاهللّّ–تعالىّعمىّلساف ّاهللّأحد ّىك قؿ
ّ.ّ(1)"ّّ–الصمدّلـّيمدّكّلـّيكلدّكّلـّيكفّلوّكفكاّأحدّ

-ّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّ ّالقرآف ّغير ّمف ّبعضّالكتبّالسماكية ّعمى ّإطبلع ّمف ّليـ ّكاف ّما ّأيضا ّمنيا ك
لمؤمنيفّّّّّّّّّ"ّ)ّقاؿّعطيةّبفّعامرّ(ّ]...[ّإفّاهللّسبحانوّكّتعالىّأسكفّالرحمةّفيّقمكبّا

كّافّالربّيقكؿّفيّبعضّالكتبّالمنزلةّافّالربّالّيرحـّمفّالّيرحـّ.ّكّقاؿّتعالىّ:ّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ(2)كّالصمحّّخيرّ"ّ

كّغيرّىذهّالحكاراتّأكّالمناظراتّكثيرةّ،ّكّىيّتدؿّعمىّبكادرّمجتمعّجديدّبدأّ
ّيحققوّاإلسبلـّبيذهّالنظـّالجديدةّ.

إكراهّفيّالديفّ(ّ،ّيظيرّفيّكثيرّمفّالمكاضعّممارسةّالكثيرّّكّضمفّشعارّ)ّأفّالّ-
ّمفّطقكسّالمسيحيةّمفّالطرؼّالثانيّرغـّحمموّلمضغينةّتجاهّكؿّماّيرمزّلئلسبلـّ:ّ

 ّّثـ ]...[ّ ّنخربّكعبتيـ ّك ّمدينتيـ ّإلى ّنصؿ ّك ّمرادىـ ّعف ّنردىـ ّالممؾ ّأييا ّفقالكا "
بلةّالعصرّ،ّفقالكاّالميـّأنصرّمفّكافّتدرعكاّكّأظيركاّزينتيـّ،ّكّصمتّعمييـّاألمةّص

 .ّ(3)مناّعمىّالحؽّكّبخركىـّببخكرّالكنائسّ،ّثـّرشكاّعمييـّمفّماءّالعمكديةّ...ّ"ّ

"ّكّأقبمتّالصمبافّ]...[ّحتىّعددتّثمانيفّصميباّتحتّكؿّصميبّألؼّكمعيـّالقسكسّ 

 .ّ(4)كّالرىبافّكّىـّيتمكفّاإلنجيؿّ...ّ"ّ

اؿّعفّاإلسبلـّفيّمكاقؼّكثيرةّ،ّحتىّإٌنياّتكادّتككفّفيّكؿّؽّبالسّؤمتتعو الثانية :  -
ناّكتابناّنجدّفيّامدينةّيدخمياّالفاتحكفّ،ّكّمفّأمثمتياّ:ّ"ّقاؿّالقسيسّ،ّياّأخيّالعربيّ

أفّاهللّتعالىّيبعثّفيّالحجازّنبياّعربياّىاشمياّقرشياّعبلمتوّأفّاهللّتعالىّيسرمّبوّإلىّ
ّ–نعـّأسرلّبوّ،ّكّقدّذكرهّربناّفيّكتابوّالعزيزّبقكلوّتعالىّّـّالّ،ّقاؿأكافّذلؾّأالسماءّ

ّحكلوّ ّاألقصىّالذمّباركنا ّإلىّالمسجد ّالحراـ ّليبلّمفّالمسجد سبحافّالذمّأسرلّبعبده
دّفيّكتابناّأفّربناّيفرضّعمىّىذاّالنبيّكّأمتوّشيراّجناّناقاؿّالقسيسّّ–لنريوّمفّآياتناّ

ّقاؿ ّّيصكمكنوّيقاؿّلوّشيرّرمضافّ. ّفيّالقرآفّالعظيـ ّقرأنا ّ،ّكّقد ّنعـ شيرّّ–ربيعة

                                                 
 .278ّ،ّص2ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
 .83ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(2)
 .9ّ،ّص1ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(3)
 .280ّ،ّص2ّّالمصدرّنفسوّ،ّجّ(4)
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ناّافقاؿّالقسيسّّ–رمضافّالذمّأنزؿّفيوّالقرآفّىدلّلمناسّكّبيناتّمفّاليدلّكّالفرقافّ
مفّجاءّّ–ربيعةّنعـّقاؿّاهللّتعالىّّحسفّحسنةّتكتبّبعشرةّ.ّقاؿأكجدناّفيّكتابناّأفّمفّ

قاؿّّ–يجزلّاالّمثمياّكّىـّالّيظممكفّّبالحسنةّفموّعشرّأمثالياّكّمفّجاءّبالسيئةّفبل
القسيسّاناّنجدّفيّكتابناّأفّاهللّيأمرّأمتوّبالصبلةّعميوّ.ّقاؿّربيعةّنعـّ:ّكّقدّقاؿّاهللّ

ّ ّالعزيز ّعميوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–فيّكتابو ّصمكا ّالذيفّآمنكا ّأييا ّيصمكفّعمىّالنبيّيا ّمبلئكتو إفّاهللّك
ّ ّتسميما ّسممكا ّالقسيّ–ك ّفعجب ّىؤالءّّّّّّّّّّّّّقاؿ ّمع ّالحؽ ّاف ّلمبطارقة ّقاؿ ّك ّكبلمو ّمف س

ّ"ّ  .ّ(1)القـك
ّالجانبّمفّحكارّ ّالراكم/المؤلؼّإبرازّىذا كّالّأعرؼّىؿّاألمرّيتعمؽّبمحاكلة
األديافّحقيقةّ،ّلفائدتوّالكبيرةّعمىّاألطراؼّكمياّخاصةّكّأٌفّاألصؿّفيوّأفّييعطيّكؿّ

ّ–مفّالحشكّكّاإلطالةّفيّالكبلـّخاصةّكّإٌنياّطرؼّماّعندهّمفّحقيقةّ.ّأكّىكّنكعّ
ّكثيرةّجداّداخؿّنسيجّالسردّ.ّ–مثمماّسبؽّالقكؿّ

ّمبلحظةّّ- ّالسابقةّعفّقصدّّألؤكد ّمفّاألمثمة ّالمثاؿّكامبلّكّغيره كّقدّكضعتّىذا
أخرلّأجدىاّىامةّجداّبؿّىيّّمفّصميـّىذاّالنصّ،ّكّىيّتكظيؼّالقرآفّالكريـّ،ّحيثّ

ّاستخ ّأٌنو ّتقنيةّنجد ّاعتباره ّيمكف ّك ،ّ ّكاضحة ّك ّمباشرة ّفيّنصكصّالمغازمّبطريقة دـ
ّسرديةّتضاؼّإلىّعناصرّالبناءّالفنيّفيياّ.

كّىيّمفّجيةّتناصّ"ّألنوّيخضعّلعكامؿّالحفظّالذمّينشأّعنوّبالضركرةّاجترارّ
ّ.ّ(2)النصكصّالمحفكظةّ"ّ

ّتقكيتيا ّك ّلشخصيات ّمكاقؼ ّلتدعيـ ّكسيمة ّإنو ّثانية ّجية ّمف خاصةّّّك
الشخصياتّذاتّالمكانةّالرفيعةّ)كالخمفاءّّالراشديفّ،ّكّاألمراءّكّالقادةّ،ّأكّحتىّالذيفّ

ّثبتتّقدرتيـّعمىّالمكاجيةّبالكبلـّ...(ّ.
ّالرسائؿّّّّّّّّّّّ ّك ّكالخطبّ، ،ّ ّالكريـ ّالقرآف ّالفرصّالتيّتستدعيّاستخداـ ّفيّكؿ ك

ّاتّالعاديةّ.كّالكصاياّكّفيّتعبئةّالجيكشّ،ّكّحتىّفيّالحكاّر

                                                 
 .12ّّ–11ّ،ّص1ّّالمصدرّالسابؽّ،ّجّ(1)
،1997ّّ،ّدارّالحكارّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالبلذقيةّ،ّسكرياّ،1ّّآمنةّيكسؼّ:ّتقنياتّالسردّفيّالنظريةّكّالتطبيؽّ،ّطّ(2)

 .123ّّصّ
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ّيصبغّ ّالمتكممة ّمفّطرؼّالشخصية ّالكريـ ّالقرآف ّاستعماؿ ّإٌف ّثالثة ّمفّجية ك
ّعميياّىالةّمفّالقداسةّكّالمصداقيةّ.

ّليذاّّ- ّبعضّالقصصّالقرآنيةّ،ّكّالبدّأٌف كّإلىّجانبّآياتّالقرآفّالكريـّ،ّتردّأيضا
3ّّيةّاالستخداـّدكرهّألخذّالعبرّكّالعظاتّ،ّقاؿّاهللّتعالىّفيّاآل مفّسكرةّيكسؼّ:ّ"ّنىٍحفي

ّاٍلغىاًفًمي ًّمٍفّقىٍبًمًوّلىًمفى ّكًّإفّكيٍنتى ّىىذىاّاٍلقيٍرآفى ٍينىاًّإلىٍيؾى اّأىٍكحى ًصًّبمى ّاٍلقىصى ّأىٍحسىفى مىٍيؾى ّعى ّفّ"ّ.ّنىقيصُّ
ثـّإٌنياّتبيفّعاقبةّالمؤمنيفّالذيفّثبتكاّعمىّالحؽّ،ّكّسكءّعاقبةّالمكذبيفّ،ّمٌماّ

ّالقمكبّكّاألعماؿّكّاألخبلؽّ.ّينفعّفيّإصبلحّ
ّكّمفّبيفّالقصصّالقرآنيةّالتيّكردتّفيّالمغازمّمثبلّ:ّقصةّطالكتّكّجالكت:ّ
ّأماّ ّالخيفةّمفّىؤالءّالعمكجّ؟ ّلما ّقـك ّالطائيّكّقاؿّيا ّرافعّبفّعميرة ّكّتكمـ "
ّإلىّربّالعالميفّ ّتضرعكا ّّّّّّّّّّّّّّّنصركـّاهللّفيّمكاطفّكثيرةّكّالنصرّمقركفّمعّالصبرّ]...[

ّجالكتّ ّلقائيـ ّطالكتّعند ّقكـ ّقاؿ ّكما ّقكلكا ّثبتّأقدامناّّّّّّّّّّّّّّ–ك ّك ّصبرا ّعمينا ّأفرغ ربنا
ّالكافريفّ ّ.ّ(1)"ّّ–كّانصرناّعمىّالقـك

صرّلتؤكدّأفّالخكؼّالّيككفّإالّمفّاهللّ،ّكّأفّقكةّاإليمافّمفّأسبابّالن250ّكّقدّكردتّىذهّالقصةّفيّسكرةّالبقرةّاآليةّ

ّ،ّثـّإنياّأخذتّصكرةّمفّكاقعّالحياةّفيّأحداثياّلتتضحّأىدافياّ.
ّأكصىّ ّعندما ّذلؾ ّك ،ّ ّالسبلـ ّيعقكبّعميو ّسيدنا ّقصة ّىك ّآخر ّمثاال ّنجد ك
ّكّأكصاىفّ ّكتبّالكتابّكّناكليفّإياه ّثـ "ّ :ّ ّكّقاؿّليفّفيّفتحّالميدية القسيسّبناتو

منوّلياّكّيتمكهّعميياّعبدّاهللّبفّجعفرّبإخفائوّكّقاؿّليفّإذاّقدمتفّعمىّابنةّالممؾّتسم
سراّكّتأتيّالصحابةّمعكفّسراّفيّزمّالنسكافّكّالّتدخمكاّالببلدّمفّبابّكاحدّكّأدخمكاّ

ّ،ّكّىذاّمخافةّاالنتباهّإلييفّ.ّ(2)مفّأبكابّمتفرقةّكماّقاؿّيعقكبّالبنوّ"ّ
ّلقمافّ ّقصة ّأيضا ّك ،ّ ّالرقيـ ّأصحابّالكيؼّك :ّ ّمثؿ ّىناؾّقصصّأخرل ك

ّالحكيـّ.
كماّإٌفّىناؾّمبلحظةّىامةّيجبّذكرىاّكّىيّأٌفّالراكم/المؤلؼّقدّتكٌسؿّبكتبّالحكماءّّ-

كّالكيافّالتيّتتضمفّكؿّالمعارؼّ،ّثـّإنوّاستدؿّحتىّبماّيؤسسّعميوّىؤالءّكبلميـّفيّ
ّكتبّالمبلحـّ.

                                                 
 .43ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
 .24ّ،ّص1ّّالكاقدمّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)
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ّكّمثؿّىذهّالكحداتّالصغرلّكافّلياّحيزّمكانيّىاـّجداّفيّنصكصّالمغازمّ:ّ
 "ّّّّرأل ّفمما ،ّ ّالقديمة ّالكتب ّطالع ّقد ّك ّالرـك ّحكماء ّمف ّحكيـ ّفييا ّيسكف ّكاف ك

ّتشرؼّمفّ ّافّأكؿّراية ّك ،ّ ّالقـك ّذكرّىؤالء ّفييا ّقاؿّافّعندمّممحمة المسمميفّ]...[
ّ،ّفانظركاّافّّكانتّرايتيـّسكداءّكّأميرىـّ خيميـّىيّالرايةّالمنصكرةّكّقدّدناّىبلؾّالرـك

ّأثرّجدرمّفيكّعريضّالمحيةّطكيؿّضخ ّالييكؿّفيّكجيو ّبيفّالمنكبيفّكاسع ّما ّبعيد ـ
 .ّ(1)صاحبّجيشيـّفيّالشاـّكّعمىّيديوّيككفّالفتحّ"ّ

 ّّكّأقبؿّتكماّصيرّالممؾّىرقؿّمفّبابوّالذمّيدعىّباسموّ،ّكّكافّعندىـّعابداّراىبا"
ّعندّّّ ّمعظما ّكاف ّك ،ّ ّدينيـ ّفي ّأزىد ّال ّك ّمنو ّأعبد ّالشرؾ ّببلد ّفي ّيكف ّلـ ّّّّّّّّّك

ّ"ّ  .ّ(2)الرـك
 ّاسموّيكنسّب ّ)*(مرقصّ]...[ّكّكافّعندهّمبلحـّدانياؿّّف"ّكافّقسيسّمفّقسسّالرـك

عميوّالسبلـّكّكافّفيياّ:ّأفّاهللّتعالىّيفتحّالببلدّعمىّيدّالصحابةّكّيعمكّدينيـّعمىّكؿّ
 .ّ(3)ديفّ"ّ

 (4)ّعفّشرعيـّ"ّ"ّكافّالممؾّىرقؿّقدّبعثّمعيـّقسيساّعظيماّعارفاّبدينيـّمجادالّ. 
 ّّقدّحنكتوّالتجاربّكّعرؼ "ّكّكافّبحمصّقسيسّكبيرّالسفّعظيـّالقدرّعندّالرـك

ّكّقدّقرأّالتكراةّكّاإلنجيؿّكّالزبكرّّ أبكابّالحيؿّكّالخدعّ،ّكّكافّعالماّمفّعمماءّالرـك
كّالمزاميرّكّصحؼّشيثّكّإبراىيـّكّأدرؾّحكارمّعيسىّابفّمريـّعميوّالسبلـّ]ىكذا[ّ،ّ
فمماّأشرؼّذلؾّالقسيسّكّنظرّإلىّالعربّ]...[ّجعؿّيصيحّكّىكّينادمّ:ّكّحؽّالمسيحّ

 .ّ(5)افّىذهّخديعةّكّمكرّكّمكيدةّمفّمكايدّالعربّ"ّ

                                                 
 .26ّ،ّص1ّّفتكحّالشاـّ،ّجّالكاقدمّ:ّ(1)
 .72ّّّ–71ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(2)

دانياؿّ:ّىكّبطؿّنبكءةّدانياؿّ،ّكضعوّالتقميدّالمسيحيّفيّعدادّاألنبياءّالكبارّاألربعةّ،ّكًّسٍفرّدانياؿّمفّأسفارّّّ)*(
ّخا ّيركم ّالقديـ ّعميوّّّّّّّّّّّّّّّالعيد ّالحالة ّالضربات ّالسيما ّاإلسرائيمي ّالشعب ّمستقبؿ ّالمعمنة ّالرمزية ّالرؤل ّك ّالمنامات صة

ّالمسيحّ. ّالخبلصّبمجيء ّطّك ،ّ ّكّاألعبلـ ّفيّالمغة ّالمنجد ّدّتّ،22ّّينظرّ: ّلبنافّ، ّبيركتّ، ّدارّالمشرؽّ، ،ّّّّ
 ّ.189ّّصّ

 .80ّػ،ّص1ّّمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجدالكاقّ(3)
 .11ّالمصدرّنفسوّ،ّصّّ(4)
 .158ّ،ّصّّنفسوالمصدرّّ(5)
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 ّّكّتبعّبفّبكرّبفّحسافّالذمّذكرّرسكؿّاهللّ)ص(ّقبؿّظيكرهّ،ّكّشيدّلوّبالرسالة"
 قبؿّأفّيبعثّ،ّكّقاؿّ:ّ

ّّبارئّكؿّالنسـّّّّّمفّاهللّّّشيدتّبأحمدّأنوّرسكؿّ
ػـّّّّّّّكّأمتوّسميتّفيّالزبكرّ ػ ّّبأمةّأحمدّخيرّاألمػ
ّّّ(1)لكنتّكزيراّلوّكّابفّعـّ"ّّّفمكّمدّعمرمّإلىّعصرهّّ

 ّّالنسخةّأكراؽّكاف ّبيذه ّك ّكّكافّلمقسيسّأربعّبناتّيقرأفّاإلنجيؿّفيّنسخةّكاحدة "
ّأكّف ّكّأكصاىفّبعدـّمسيا ّبعضا ّببعضيا ّالبناتّأبكىفّألصقيا ّفأشغمتّكصيتو تحيا

]...[ّكّفيّذاتّيكـّاتفؽّرأييفّعمىّفتحياّلبلطبلعّعمىّماّفيّطيياّففتحنياّفكجدفّ
فيياّأفّاهللّتبارؾّكّتعالىّيبعثّفيّاخرّالزمافّنبياّمفّتبعوّنجاّكّسعدّكّمفّخالفوّ
ّيـك ّالمتقيفّصاحبّالشفاعة ّاماـ ّالمرسميفّك ّسيد ّك ّكّىكّخيرّاألنبياء ّبعد ّشقىّك

 .ّ(2)القيامةّمحمدّبفّعبدّاهللّبفّعبدّّالمطمبّابفّىاشـّ]ىكذا[ّ"ّ
ّ ّاألمثمة ّإيرادّكؿّىذه ّكثيرّّ–كّإٌف ّتأكيدّعمىّمكانةّعمـّّ–كّغيرىا ّىكّإاٌل ما

،ّأكّعندّالحضاراتّاألخرلّكّالًكيانةّكماّيرلّابفّخمدكفّ:ّّّ)*(الكيانةّسكاءّعندّالعربّ
ّاإًلٍنسىانًّ ّالنىٍفًس ّمفّخىكاصِّ ّالتيّ" ّإلىّالركحانية ّلبلنسبلخّمفّالبشرية ّاستعداد ّالتيّليا يًَّة

ّ.ّ(3)فكقياّ"ّ
(ّ ّاألمثمة ّفي ّبعضيا ّمف ّ ّالقريبة ّك ّالمتتالية 11ّّفالصفحات ،12ّّ ،23ّّّّّّّّّّّ،

،...(ّماّىيّإاٌلّدليؿّعمىّتجذرىاّفيياّ،ّإذّ"ّلـّيكفّعمؿّالكاىفّمقتصراّعمىّ]...[26ّّ

                                                 
 .54ّ،ّصّّالسابؽالمصدرّّ(1)
 .23ّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ(2)

ّالدخيمةّعمىّالعربّ،ّكّلفظّّ)*( كماّكافّلمقبيمةّخطيبياّكّشاعرىاّ،ّكذلؾّكافّلياّكاىنياّ،ّكّيعتقدّأٌفّالكيانةّمفّالعمـك
الييكدّالذيفّنزحكاّإلييـّعمىّإثرّماّأصابيـّمفّالنكباتّفيّأكرشميـّكّالسيماّبعدّخرابياّعمىّّالكاىفّاقتبسوّالعربّمف

ّلمميبلدّ.70ّيدّطيطسّسنةّ
اآلراميةّكّكذلؾّّّّّّّّّّّّّ–بمعنىّقسيسّّ–"Kahnaّّ"KahenّّالعبريةّكKohenّّكّلفظةّكاىفّبحسبّماّىكّشائعّتشبوّّ

ّالعبريةّأيضاّ.hozaٌّنياّتشبوّكممةّ"ّحازمّ"ّكّإفّكانتّعربيةّ،ّإاٌلّأ
ّ.138ّّّينظرّ:ّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّاألسطكرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّصّ

،2012ّّرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّخمقدمةّابفّخمدكفّ،ّدّطّ،ّدارّالفّعبدّالرحمفّبفّخمدكفّ:ّ(3)
 .107ّصّ
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يكّأيضاّساجعّالقبيمةّكّخطيبياّأحياناّ،ّكّمستشارىاّ،ّكّطبيبياّكشؼّعيكبّالمستقبؿّ،ّف
ّ.ّ(1)كّحكمياّ.ّإذاّبتّفيّمشكمةّفكبلموّالقكؿّالذمّالّاستئناؼّبعدهّ"ّ

ّمفّّّّّّّّّ ّبكثير ّالقسيسيف ّأك ّالحكماء ّأك ّالكياف ّخطابات ّمف ّالكثير ّإيراد ّإٌف ـٌ ث
ميفّكّالكفارّحٌركياّىؤالءّ،ّماّىكّإاٌلّالتفصيؿّ،ّبؿّإٌفّتمؾّالحكاراتّالتيّكانتّبيفّالمسم

ّتقنيةّسرديةّاستخدمياّالراكم/المؤلؼّلتطكيرّاألحداثّ.
فعندّإيرادّحكاياتّالكيافّكّالتيّفيّمعظمياّيتعمؽّبالنبكةّكّالبعثةّيتحكؿّمسارّ

ّالحدثّمباشرةّعفّطريقوّاألكؿّ،ّفيعرجّبوّإلىّمساراتّأخرلّ.
قسيسكفّ(ّيككفّمصيرىـّاإلسبلـّفيّالمغازمّ،ّّّّّّّّّكماّإٌفّمعظـّالكيافّ)ّالحكماء/ال

ّ ـٍ ركاّزمفّالنيبيكًَّةّفىًإنَّيي ًّإذاّعىاصى ّىىؤيالءّالكييَّافى كّقدّأكردّابفّخمدكفّىذاّاألمرّحيفّقاؿّ:ّ"ًّإفَّ
ّيكًقعييّي ّكى ّعىفّذىًلؾى ـي دُّىي ّدىالىلىًةّميٍعجزًتًوّ.ّ]...[ّكّالىّيىصُّ ّكى ّبًصدؽّالنىًبيِّ ّفيّالتٍكًذيبّعارفكفى ـٍ

ّآمىنيكا ّاألىمىانيُّ ّكّاٍنقىطىعىٍتًّتٍمؾى ّاإليمافي مىبى ّغى ّفىًإذىا ّنيبيكَّةهّلىييـّ.ّ]...[ ًّإالَّّقيكَّةيّالمىطاًمعّفيّأىنَّيىا
ّ"ّ ّإيمافو ّ.ّّ(2)أىٍحسىفى

ّ،ّ ّمنيـ ّالقسيسيف ّأك ّالكياف ّيقربكف ّكانكا ّالممكؾ ّأٌف ّالمغازم ّفي ّثبت ّقد ك
ّـّ،ّكّيككنكفّفيّأكؿّجيكشيـّ.يباحثكنيـّكّيسألكني

كماّأشارّخالدّبفّالكليدّإلىّصفاءّنسبّالتتابعةّ،ّكّتيبعّمفّذكرّرسكؿّاهللّ)ص(ّ
ّقبؿّظيكرهّ.

كّمفّبيفّأىـّالنقاطّالتيّنضيفياّلمخطابّالدينيّ،ّكّذلؾّبالعكدةّلتمؾّالقصةّالجانبيةّّ-
وّعفّكجكدّنكعّمفّالمعرفةّالمتعمقةّبيكنسّالدمشقيّ،ّكّىيّمجردّمثاؿّيمكفّأفّنستدؿّب

ّ،ّأكّالمكركثّالزىدمّ.ّ)*(الصكفيةّ
فيذاّالرجؿّكافّصالحاّزاىداّعفّالدنياّ،ّرفضّالزكاجّفيّالدنياّ،ّكّاختارّحكرّ
ّالذيفّخرجكاّمفّ ّجيشّالمسمميفّعمىّطريؽّالرـك العيكفّ،ّكّقدّظيرّشخصيةّمساعدةّدؿَّ

                                                 
 .138ّرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّصّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّاألسطّكّ(1)
 .109ّعبدّالرحمفّبفّخمدكفّ:ّمقدمةّابفّخمدكفّ،ّصّّ(2)

ىناّأقصدّالتصكؼّّفيّمعناهّالذمّتطكرّانطبلقاّمفّالسنةّالثامنةّميبلدمّإلىّالثالثّعشرّميبلدمّ،ّحيثّأصبحّ"ّّ)*(
فمسفةّحياةّ،ّكّطريقةّمعينةّفيّالسمككاتّيتخذىاّّاتجاىاّنفسياّكّعقمياّ،ّكّسمككاّكّعمبلّكّعبادةّ،ّكّيعدّبكجوّعاـ

ّالمتصكؼّلتحقيؽّكمالوّاألخبلقيّكّعرفانوّبالحقيقةّكّسعادتوّالركحيةّ"ّ.ّ
/ّالميبلدييفّ،ّدّطّ،ّدارّاليدل13ّ/ك12ّاليجرييفّ/7ّك6ّّالطاىرّبكنابيّ:ّالتصكؼّفيّالجزائرّخبلؿّالقرنيفّينظرّ:ّ

 .38ّّّّ،ّص2004ّّمميمةّ،ّالجزائرّّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّعيف
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،ّكماّظؿّيجاىدّّحٌتىّاستشيدّ،ّكّلكفّّالشاـّ،ّكّأكجدّليـّالحيؿّحٌتىّالّينكشؼّامرىـ
ّبقيّيظيرّفيّالرؤياّكّالمناماتّ:ّ

ّالقتاؿّإلىّيكـّاليرمكؾّفماّكنتّأراهّفيّ ّقاؿّرافعّبفّعميرةّالطائيّفشيدّمعنا "
ّببلءّحسناّفأتاهّسيـّفيّلبتوّفخرّ حربّإالّكّيجاىدّجياداّعظيماّ،ّكّقدّأبمىّفيّالرـك

ّقاؿّرا ّاهللّتعالىّ. ّرحمو ّّّّّّّّّّّّّّّّميتا ّفيّالنـك ّفرأيتو ّعميو ّأكثرتّمفّالترحـ ّك ّفحزنتّعميو فع
كّعميوّحمؿّتممعّكّفيّرجميوّنعبلفّمفّذىبّكّىكّيجكؿّفيّركضةّخضراءّ،ّفقمتّلوّ
ماّفعؿّاهللّبؾّ؟ّقاؿّغفرّليّكّأعطانيّبدالّمفّزكجتيّسبعيفّحكراءّلكّبدتّكاحدةّمنيفّ

ّنكرّالشمس ّلكؼّضكءّكجييا ّعمىّّّفيّالدنيا ّفقصصتّالرؤيا ّاهللّخيرا ّالقمرّفجزاكـ ك
ّ.ّ(1)خالدّ،ّفقاؿّليسّكّاهللّسكلّالشيادةّطكبىّلمفّرزقياّ"ّ

ّعندّ ّمرجعية ّليا ّالتيّنجد ّالصالحيف ّاألكلياء ّبشخصية ّىنا ّيتعمؽّاألمر ّربٌما ك
ّالمتصكفةّبماّعرؼّعنيـّمفّكراماتّ.

ّالدمشقيّ ّيكنس ّفإف ،ّ ّالطرح ّبيذا ّفعبل ّقبمنا ّإذا ّىذهّّّّّّّّّّّّك ّفي ّيكضع ّأف يمكف
ّفيّّّّّّّّّّّ ّالمفارقة ّمف ّكنكع ،ّ ّتكفيت ّك ّالكيانة ّلباس ّلبست ّالتي ّزكجتو ّمقابؿ ّفي ،ّ المنزلة

ّالديفّ.ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .92ّّ،ّص1ّّالكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ(1)
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ّفتكحّ "ّ ّك "ّ ّفتكحّالشاـ "ّ ّتشكيؿّالمغازمّ: ّتتبع ّىك ّالدراسة ّكافّمنطمؽّىذه لقد
ّ.ّإفريقيةّ"ّلمكاقدم

ّالعناصرّّ ّالعبلقاتّالتيّتنتجيا ّأفّتسمحّلمقارئّبرؤية ّمفّشأنيا ّالقراءة ّىذه ك
ّلمنصكصّمحؿّالبحث ّكّّالمككنة ّفقط، ّتبقىّمحاكلة ّإلىّدرجةّّلكّأٌنيا ّالّتنتييّأبدان ،

ّاستتباعياّ ّحؽ ّلنفسي ّأعطيت ّالتي ،ّ ّاإلشكالية ّليذه ّالشامؿ ّالتطكيؽ ّك ّالكمي اإللماـ
ّّ.بدراساتّأخرلّحتىّتكتمؿّصكرتيا

ّّ:كّقدّتـّالتكصؿّإلىّعددّمفّالنتائجّتتمثؿّفي
مباشرةّفيـّيدعكفّأكّيدعيّمفّّ،ّحيثّينقمكفّأخبارّالغزكاتّيتعددّالركاةّفيّالمغازم -1

ّاألخيرة ّالدرجة ّالراكمّمف ّأم ّاألخبار ّعنيـ ّالمغازمّّيأخذ ّىذه ّزمف ّفعبل ّعاشكا ّأنيـ ،ّّّّّّّّّّّ
 .ّأكّأنيـّشارككاّفيياّبنحكّمفّاألنحاءّفينقمكفّأخبارىـّمفّخبلؿّالسمعّأكّالبصر

اصّكّأعبلـّ:ّفقدّيحيؿّإلىّأشخّكّيسمؾّالسندّفيّنصكصّالكاقدمّطرقاّمختمفة
مشيكريفّكّمعركفيفّبأسمائيـّكّقدّيحيؿّإلىّراكّغيرّمعركؼّ،ّأكّالتصرؼّفيّفنكفّ

 .ّاإلسناد
،ّكّنجدّمنياّشخصياتّمرجعيةّمعركفةّّتستكعبّالمغازمّعددانّكافرانّمفّالشخصيات -2

ّاإلسبلمي ّالعربي ّالتاريخ ّاإلسبلميّفي ّغير ّأك ّمبلمحياّّ، ّعمى ّمحافظة ّتبقى ّحيث ،
 .ّالتاريخّالمعركفةّفي

كّيمكفّإضفاءّبعضّالتراكماتّالتيّيبتدعياّالراكمّ)ّالشعبيّ(ّفيتجاكزّالحقيقةّ
 .ّإلىّدالالتّجديدةّمبتكرةّلغرضّما

،ّكّىيّالخياليةّ،ّّكّتتداخؿّالشخصياتّالتاريخيةّمعّأنماطّأخرلّمفّالشخصيات
بيّبالنسبةّلمشخصياتّكّالعجائبيةّ،ّحيثّيبتدعياّالراكمّليككفّلياّدكرىاّاإليجابيّأكّالسم

 .ّالمرجعيةّ،ّكّيمؤلّبياّماّيريدّمفّفجكاتّأكّفراغاتّتتعمؽّبالسيركرةّالحدثية
:ّالشخصيةّالبطمةّ)ّالمحكريةّ(ّالمتمثمةّعمكماّّكّضمفّكؿّىذاّيمكفّأفّنحدد

ّالمسمميف ّجيكش ّقائد ّالفتحّفي ّليتـ ّالعالـ ّأصقاع ّإلى ّمتجيا ّالكطف ّغادر ّالذم ،ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّ

 ةــخاتم

270 



ّتقدموّمفّأفعاؿّتساعدّبيا ّّكّالشخصيةّالمساعدةّالتيّيمكفّالتعرؼّعميياّمفّخبلؿّما
 كماّتقؼّفيّعبلقةّصراعّمعّالشخصياتّالمعارضةّ.،ّالبطؿّ

كّيظيرّجميانّفيّالمغازمّالصكرةّاإليجابيةّلممرأةّ،ّفييّعنصرّفٌعاؿّإلىّجانبّالرجؿّ -3
المجتمعّالذمّيفرضّالثقافةّالذككريةّّ،ّمتىّتخمصتّمفّتقاليدّفيّصنعّتاريخّىذهّاألمة

 .ّكّ      بالمرأةّمفّالتيميشّإلىّالمركزّالمييمنةّ،
بطريقةّغيرّّ–كّبالتاليّنجدّأفّالمتخيؿّالسردمّالعربيّمفّخبلؿّالمغازمّأسيـّ

ّدكرّالمرأةّّ–مباشرةّ فيّتغييرّماّيجبّتغييرهّفيّتقاليد        
ّلمحدث -4 ّخطي ّسياؽ ّكفؽ ّالمغازم ّأنياّّتسير ّمف ّبالرغـ ّمحدكدة ّاألحداث ّإف ّثـٌ ،

،ّلكنياّظمتّرغـّىذاّمقفمةّّتضربّفيّجذكرّتاريخيةّبعيدةّحتىّعفّزمفّالفتكحّاإلسبلمية
 .ّ،ّداخؿّحركةّشبوّثابتةّكّكأنياّتدكرّحكؿّنفسياّبحركةّجدّبطيئةّعمىّمسرحّالسرد

ّاألحداثّيقكـّعمىّالترتيبّالمنطقي ّيككفّخاضعانّّكّيظيرّأٌفّكركد ّالٌذمّقد ،
،ّكّاآلخرّّستراتيجياتّالراكمال،ّلكنوّفيّاألساسّيأتيّتبعاّّلمترتيبّالزمنيّأكّقدّالّيككف

،ّكّعندّالجمعّبينيماّيتككفّّلوّعبلقةّبالشخصيةّالتيّيككفّزمفّالسردّكاقعيانّبالنسبةّليا
 .ّخطّالسرد
ّكث ّمنظكراتيا ّبتعدد ّإخبار ّأداة ّالنصكصّبكصفيا ّىذه ّإٌف ّالتيّّـ ،ّ شخصياتيا

ّكجكدّتعرجاتّزمنيةّتساعدّعمىّذكرّاألحداثّكّكصفياّ تفرضّعميياّتعددانّسردياّ،ّيستمـز
 .ّبكؿّدقائقيا
،ّفزمفّالسردّلـّيتقيدّّ،ّكّزمفّاألحدثّمنوّيمكفّالقكؿّبتفاكتّبيفّزمفّالسردّك

ّّ،ّكّ،ّكّتحٌررّمفّىيمنةّالطابعّالكركنكلكجيّلمزمفّالطبيعيّلؤلحداثّبالتتابعّالمنطقي تـٌ
 .ّ،ّكّيخمؽّمتعةّلدلّالمتمقيّ،ّكّىكّماّييحدثّأدبيةّفيّالزمفّالتصرؼّفيو

ّك ّالماضي ّبيف ّليككفّّالحاضرّفالمزج ،ّ ّالثاني ّفي ّاألكؿ ّالزمف ّباستحضار ،
كّالخركجّعفّالمألكؼّ،ّليككفّّ،ّىكّضربّمفّالتصرؼّحاضراّكحياّفيوّبالنسبةّلممتمقي

ینتقل

.فیما یخصالعربيالمجتمع
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أيضاّإدخاؿّلمزمفّالمستقبؿّالذمّظيرّعمىّشكؿّأحبلـّكّتنبؤاتّتتجاكزّالكاقعّ،ّليبرزّ
،ّكّمفّجيةّثانيةّاالرتباطّبينياّباعتبارّكؿّفترةّزمنيةّّمفّجيةّاالختبلؼّبيفّىذهّاألزمنة
 .ّقائمةّعمىّسابقةّبنحكّمفّاألنحاء

ّالمختم ّالخطكطّالزمنية ّفيّخطّسردمّكاحدّفةكّىذه ّيتـّكضعيا ّفيّصكرةّّ، ،
 .ّتستكجبياّخطيةّالٌنصّالسردمّباعتبارهّلغة

األمرّالّيقتصرّىناّعمىّالمفارقاتّالزمنيةّكاالسترجاعّكّاالستباؽّ،ّكّلكفّّكّإفٌّ
بمسافّراكّّ،ّحيثّيصعبّاإلخبارّبياّفيّاآلفّذاتوّكّيتعمؽّبكقكعّأحداثّماّفيّكقتّكاحد

يعمدّالراكمّألجؿّىذاّإلىّّيتـّاإلخبارّبالحدثّالذمّييختارّليككفّاألكؿّ،ّكبذلؾّّ،ّكّكاحد
 .ّّأماّماّكافّمفّأمرّ(ّ–استخداـّصيغةّمحددةّحيثّيقكؿّ)ّىذاّماّكافّمفّأمرّ

،ّّ،ّالمعتمدّعمىّالفعؿّالماضيّالمغازمّترتيفّإلىّالشكؿّالتقميدمّفيّالسردّثـّإفٌّ
ّبن ّالراكم ّيحاكؿ ّالنمط ّىذا ّضمف ّتحدثّلكف ّاألحداث ّىذه ّبأف ّاإليياـ ّاألنحاء ّمف ّّّّّّّّّحك

 .ّاآلف
ّمعينةّ -5 ّبؤرة ّفي ّحشده ّك ّتكثيفو ّمف ّعميقان ّك ّكاسعان ّقدران ّالمغازم ّفي ّالمكاف ّّّّّّّّّّّّّشيد

 .ّك)ّإفريقيةّ(ّمٌماّيجعموّيظيرّبمحدكديتوّفيّالبناءّكّالتصكرّكّالكصؼّ)ّالشاـّ(
،ّأمّّمدلّالكتابيفّذاتّطبيعةّكاقعيةّمعركفةّكّاألماكفّالمعمنةّكّالمسماةّعمى

ّ.ّكّركحياّن،ّكّإنسانياّ،ّكجغرافياّ،ّإٌفّلياّكجكداّتاريخياّ
ّالخريطةّ ّعمى ّكجكدىا ّأك ّمرجعيتيا ّتأكيد ّيصعب ّتخيمية ّأماكف ّتكجد ّّّّّّّّّكما

 .ّالجغرافية
ّبالتعجيب ّبعضّاألمكنة ّأيضا ّالمحكياتّتطعـ ّأمرّّإلىّجانبّأفّىذه ّكّىذا ،

ّاألشكاؿّّيعيطب ّمف ّالمكاف ّفييا ّينفمت ّأف ّيمكف ّجمالية ّنصكص ّمع ّنتعامؿ ّألننا ،
 .ّالمعركفةّكّالمألكفةّإلىّأماكفّمتنكعةّتحقؽّاالختبلؼ

،ّفإٌفّبيفّتضاعيفياّمشاىدّحكاريةّّرغـّأفّالسردّىكّالسمةّّاألساسيةّليذهّالنصكصّ -6
ّك ّكاضحة ّبصكرة ّالسرد ّمع ّينفيّالتعارضّّتتداخؿ ّمٌما ّأكثرّكثيفة ّيؤكد ّبؿّك ،ّ بينيما
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ّالمغازم ّالتيّّخصكصية ّالتداخبلتّالمتنكعة ّك ّالتيّتحتكييا ّالتفاصيؿ ّكرغـ ّحيثّإنو ،
ّالحكار،ّ ّك ّالسرد ّبيف ّلتقنياتّتجمع ّتضمنيا ّأف ّالسردمّإال ّنسيجيا ّتشكيؿ ساىمتّفي

 .ّكّبالتاليّتدفعّالمتمقيّليكاصؿّاستقبالياّدكفّممؿّ،ّمنحياّالصفةّالدرامية
،ّكّالتيّمفّّتتناسؿّفيّالمغازمّعشراتّالقصصّكّالحكاياتّالتابعةّلمقصةّالمركزيةّ -7

،ّكّمعظـّىذهّالحكاياتّتتضمفّمكركثاّأدبياّشعبياّّشأنياّأفّتكسعّدائرةّالعبلقاتّالنصية
 الحكاياتّالخرافيةّكّاألساطير.ّكّ،ّمتمثبلنّفيّالحكاياتّالشعبية

ّبعضّالحكايّك ّعف ّاالستغناء ّيمكف ّأفّإنو ّتظير ّالتي ّالكثيرة ّالجزئيات ّك ات
معظمياّخارجّالسياؽّالعاـّلؤلحداثّ،ّحيثّرغـّأنياّتمعبّدكرىاّتجاهّالمتمقيّمفّحيثّ

 .ّ،ّإالّأنياّأثقمتّالحدثّالرئيسيّتسميتوّكّكسرّرتابةّالسردّفيّبعضّاألحياف
ألدبيةّكّإلىّجانبّىذهّالحكاياتّالجانبيةّ،ّتستكعبّالمغازمّمجمكعةّمفّاألنكاعّا

،ّكّالرسائؿّ،ّكّالكصاياّ....ّكّقدّساقياّالراكمّجميعاّحتىّّالخطبّاألخرلّمنياّالشعرّك
 .ّىذاّلتحقيؽّأغراضّماّكّ،ّغدتّىذهّالنصكصّمصباّليا

كّينيؿّّيغترؼّمفّالقرآفّالكريـّكّمعانيوّ،ّ–إلىّجانبّكؿّىذاّّ–الراكمّّثـّإفٌّ
 .ّمفّالمغةّالسائدةّفيّالمجتمع

،ّكّالخطابّالدينيّ،ّحيثّيتكاريافّّلمغازمّعمىّالخطابّاإليديكلكجيكماّتنفتحّا
 .ّبمعيةّالخطابّاألدبيّخمؼّالتاريخ

إعادةّإنتاجّماّّ،ّلمكاقدمّفإفٌّّالمغازمّكّإفّتـّتصنيفياّضمفّالتاريخّكّنسبتياّثـّإفٌّ -8
ّلغكيا ّمفّكقائعّكّأحداثّتاريخية ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّّفييا ،ّ /ّالمستمعّ)

،ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذهّالفتكحاتّ)ّالمرحمةّالقارئّ(ّ
 .ّالتاريخيةّ(

كّيمكفّأفّنستصفيّمفّالمغازمّمؤلفاّأنتجّأخبارا،ّكّنقمياّبأجزائياّضمفّنصّ
،ّّ،ّساىمتّفيّتنكعوّكّتحميموّقيماّكّرؤلّمقصكدةّل)قصصي(منفتحّعمىّنصكصّأخّر

ّ.ّّالّىكّمبدعّأخبارّ،ّكّيسّبمصنؼّتاريخفيكّل
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ّكّأساليبّالقكؿّتتأتىّأدبيةّنصكصّالمغازمّمفّخبلؿّطرؽّبنائيا -9 ّكصيغّالسرد ،ّّ
،ّبؿّّ،ّالتيّالّتنفصؿّعفّاإلحاالتّالمرجعيةّالتيّتبرزّبقكةّالرتباطياّالكبيرّبالتاريخّفييا

،ّّاالنفعاالتّكّبكاعثّالكتابة،ّحيثّتتكشؼّالرؤلّكّّأيضاّترتبطّبمبدعّىذهّالنصكص
ّالثقافيّ ّك ّالجانبّالفكرم ّتأثير ّخاصة ّإليو ّينتمي ّالذم ّالمجتمع ّمع ّالتفاعؿ ّجانب ّّّّّّّّّّإلى

ّ.ّّّّّ،ّفضبلّعفّتقاليدّالكتابةّالتيّتتحكـّفيّكيفيةّبناءّالنصّمنو
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 .القرآن الكريم  -
  : المصادر –أوال 
،1ّّابفّخمكافّ)ّأحمدّمحمدّبفّأبيّبكرّ(ّ:ّكفياتّاألعيافّكّأنباءّأبناءّالزمافّ،ّطّ .1

 .1971ّتحقيؽّ:ّإحسافّعباسّ،ّدارّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
(ّ:ّكتابّالشفاءّ،ّضمفّكتابّ)ّففّالشعرّ(ّأبكّعميّالحسيفّبفّعبدّاهللّابفّسيناّ)ّّ .2

ألرسطكّطاليسّ،ّترجمةّكّتحقيؽّ:ّعبدّالرحمافّبدكمّ،ّدّطّ،ّدارّّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّ
 لبنافّ،ّدّتّ.

ّطّ .3 ،ّ ّالكريـ ّالقرآف ّتفسير :ّ )ّ ّإسماعيؿ ّالفداء ّأبك ّالديف ّعماد (ّ ّكثير ّدار1ّّابف ،
 .1966ّبنافّ،ّاألندلسّ،ّبيركتّ،ّل

الكتابةّكّالشعرّ،ّتحقيؽّمفيدّّ–أبكّىبلؿّالعسكرمّ)ّالحسيفّعبدّاهللّ(ّ:ّالصناعتيفّّ .4
 .1984ّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،2ّّقميحةّ،ّط

ّطّ .5 ،ّ ّالمراغي ّتفسير :ّ ّالمراغي ّمصطفى ّ،3ّّّّّّأحمد ّلبناف ،ّ ّبيركت ،ّ ّالفكر ّدار ،
1974ّ. 

كّالتبييفّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّالعربيّ،ّالجاحظّ)ّأبكّعثمافّعمركّبفّبحرّ(ّ:ّالبيافّّ .6
 .1968ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

عبلـّالنببلءّ،ّأالذىبيّ)ّشمسّالديفّأبكّعبدّاهللّمحمدّبفّأحمدّبفّعثمافّ(ّ:ّسيرّّ .7
ّط ،ّ ّعطا ّالقادر ّعبد ّمصطفى :ّ ّ،1ّّتحقيؽ ّلبناف ،ّ ّبيركت ،ّ ّالعممية ّالكتب ّدار ،ّّّ

2004ّ. 
،ّمنشكراتّمحمد3ّّتاريخّاألمـّكّالممكؾّ،ّطّالطبرمّ)ّأبكّجعفرّمحمدّبفّجريرّ(ّ:  .8

 .2005ّعميّبيضكفّ،ّدارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
ّدارّالفخرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّّ .9 عبدّالرحمافّبفّخمدكفّ:ّالمقدمةّ،ّدّطّ،

 .2012ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّدّطّ،ّدار2ّّكّج1ّ،ّجّالشاـالكاقدمّ)ّأبكّعبدّاهللّمحمدّبفّعمرّ(ّ:ّفتكحّ .10

 الجيؿّّلمنشرّكّالتكزيعّكّالطباعةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّدّتّ.ّ
،ّدّطّ،ّمكتبةّكّمطبعةّالمنارّ،ّتكنسّ،2ّّكّج1ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج .11

1966ّّ. 
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،ّعالـّالكتبّ،ّبيركتّ،3ّّسّ،ّطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّالمغازمّ،ّتحقيؽّ:ّمارسدفّجّك .12
 ّ.1984ّلبنافّ،ّ

،2ّّ،ّط1ّياقكتّالحمكمّ)ّشيابّالديفّمحمدّبفّعبدّاهللّ(ّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج .13
 .1995ّدارّصادرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

 زفّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالجميكريةّالعربيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّدّتّ.سيرةّسيؼّبفّذمّي .14
 

 :المراجع العربية  -ثانيا 
،ّدارّأصالةّلمطبعّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبئر1ّّ،ّط2ّأحمدّأميفّ:ّضحىّاإلسبلـّ،ّجّ .1

 .2010ّّّتكتةّ،ّالجزائرّ،ّ
،ّدار1ّّدراسةّتحميميةّلمحكايةّالشعبيةّ،ّطّ–:ّمفّالتراثّالشعبيّأحمدّزيادّمحبؾّ  .2

 .2005ّالمعرفةّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
ّجّ .3 ّجكاىرّاألدبّ، ّالياشميّ: ّج1ّأحمد ّالنشر2ّك ّك ّلمطباعة ّالفكر ّدار ّطّ، ّد ،ّّّّّّّّّّ

 .2010ّكّالتكزيعّ،ّلبنافّ،ّ
ّطّ .4 ّاألكراسّ، ّمنطقة ّفي ّالجزائرية ّالشعبية ّالقصة :ّ ّعزكم ّالعامة1ّّامحمد ّالييئة ،

 .2006ّلقصكرّالثقافةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ
ّ:ّالرمزّكّداللتوّفيّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّ،ّطّ .5 ،ّدارّميـّلمنشرّ،1ّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2013ّالجزائرّ،ّ
مفّالمتماثؿّإلىّالمختمؼّ،ّدّطّ،ّدارّّ–آمنةّبمعمىّ:ّالمتخيؿّفيّالركايةّالجزائريةّّ .6

 .2011ّّاألمؿّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّتيزمّكزكّ،ّالجزائرّ،ّ
ّطّ .7 ،ّ ّالتطبيؽ ّك ّالنظرية ّفي ّالسرد ّتقنيات :ّ ّيكسؼ ّلمنشر1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّآمنة ّالحكار ّدار ،

 .1997ّسكرياّ،ّكّالتكزيعّ،ّالبلذقيةّ،ّ
8. ّّ،ّ ّالعربية ّدارّالنيضة ّطّ، ّد ّفيّاألدبّالفارسيّ، ّالقصة ّبدكمّ: ّالمجيد أميفّعبد

 .1981ّّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّعالـّالكتب1ّّدراسةّفيّالركايةّاإلسبلميةّالمعاصرةّ،ّطّ–بافّالبناّ:ّالفكاعؿّالسرديةّّ .9

 .2009ّالحديثّ،ّإربدّ،ّاألردفّ،ّ
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ّمحاضراتّفي .10 ّالخطيبّ: ّاتجاىاتوّّحساـ ّك ّمذاىبو ّنشأة ّاألدبّاألكركبيّك تطكر
 .1975ّّ–1974ّالنقديةّ،ّدّطّ،ّمطبعةّطربيفّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،ّ

،ّالمركز1ّّمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ)ّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّالشخصيةّ(ّ،ّطّكحسفّبحرا .11
 .1990ّالثقافيّّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

12. ّ ّطخحسيف ،ّ ّآلياتّالخطابّالنقدمّالمعاصر ّفيّتحميؿ ّسردياتّالنقد ،1ّّمرمّ:
 .2011ّّالمغربّ،ّّ–دارّاألمافّ،ّالجزائرّّ–منشكراتّاالختبلؼّ

ّط .13 ،ّ ّالسرد ّشعرية ّمنظكر ّمف ّاألدب ّفي ّالعجائبي :ّ ّعبلـ ّمنشكرات1ّّحسيف ،
ّناشركفّ،ّالجزائرّّ–االختبلؼّ  .2010ّّلبنافّ،ّّ–الدارّالعربيةّلمعمـك

ّلحم .14 ّالنصّالسردمّيحميد ّبنية :ّ ّطّ-داني ،ّ ّاألدبي ّالنقد ّمنظكر ّالمركز3ّّمف ،
المغربّ،ّّ-الدارّالبيضاءّلبنافّ،ّّ–بيركتّ،ّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّالثقافيّالعربيّ

2000ّّ.ّ 
ّالممؾّسيؼّبفّذمّ .15 ّالشعبيةّ،ّسيرة ّالبناءّاألسطكرمّلمسيرة :ّ خطرمّعرابيّأبكليفة

 .2009ّعيفّلمدراساتّكّالبحكثّاإلنسانيةّكّاالجتماعيةّ،ّمصرّ،ّّ،1ّيزفّنمكذجاّ،ّط
ّاتحادّ .16 ّطّ، ّد ،ّ ّالعربية ّالسردية ّليمةّكّسحرّ ّك ّألؼّليمة ّسممافّالشكيميّ: داكد

 .2000ّالكتابّالعربّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،ّ
ميناّّركايةّالشراعّكّالعاصفةّلحناّ–سعيدّبنكرادّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالسرديةّ .17

 .2003ّّ،ّدارّمجدالكمّ،ّعمافّ،ّاألردفّ،1ّّ،ّطنمكذجاّ
ّالعربيّ .18 ّالخبرّفيّالسرد ّّّّّّّّّّ،ّشركةّالنشر1ّّالثكابتّكّالمتغيراتّ،ّطّ–سعيدّجبارّ:

 .2004ّّكّالتكزيعّالمدارسّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ
ّط .19 ،ّ ّالتجربة ّك ّالقراءة ّيقطيفّ: ّالمغرب1ّسعيد ،ّ ّالدارّالبيضاء ،ّ ّالثقافة ّدار ،ّّ،

1985ّ. 
ّقاؿّالراكمّ .20 :ّ ّطّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّالشعبيةّ، ّفيّالسيرة ّ ّالمركز1ّّالبنياتّالحكائية ،

 1997ّلبنافّ،ّّ–المغربّ،ّبيركتّّ–الثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ
ّتحميؿّالخطابّالركائيّ .21 :ّ ّالتبئيرّ،ّطّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّالسردّ، ّالمركز1ّّالزمفّ، ،

 .1999ّالثقافيّالعربيّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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ّال .22 ّانفتاح :ّ ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّطّ–نصّالركائي ،ّ ّالسياؽ ّالثقافي2ّّالنصّك ّالمركز ،
 .2001ّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ

،ّرؤيةّلمنشرّكّالتكزيعّ،1ّّ،ّطّّ-مفاىيـّكّتجمياتّّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّالسردّالعربيّ .23
 .2006ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ

دراسةّمقارنةّفيّ"ّثبلثيةّنجيبّمحفكظّ"ّ،ّدّطّ،ّالييئةّّ–ركايةّسيزاّقاسـّ:ّبناءّال .24
 .2006ّالمصريةّلمكتابّ،ّمصرّ،ّ

ّط .25 ،ّ ّالفانتاستيكية ّالراكية ّشعرية :ّ ّحميفي 1ّّشعيب ّاالختبلؼ ّمنشكرات الدارّّ–،
ّناشركفّ،ّالجزائرّ  .2009ّلبنافّ،ّّ–العربيةّلمعمـك

نشأتياّ،ّمقكماتياّ،ّتطكرىاّّ–كؿّشكرمّفيصؿّ:ّالمجتمعاتّاإلسبلميةّفيّالقرفّاأل .26
 .1973ّ،ّدارّالعمـّلممبلييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،3ّّالمغكمّكّاألدبيّ،ّط

27. ّ ّالعربي ّاألدب ّتاريخ ّطّ–شكقيّضيؼّ: ،ّ ّالعباسي ّالمعارؼّ،9ّّّالعصر ّدار ،
 .1981ّمصرّ،ّ

13ّك12ّّاليجرّبيف7ّّك6ّّالطاىرّبكنابيّ:ّالتصكؼّفيّالجزائرّخبلؿّالقرنيفّ .28
ّ،ّّّالمي ّالجزائر ،ّ ّمميمة ّعيف ،ّ ّالتكزيع ّك ّالنشر ّك ّلمطباعة ّاليدل ّدار ،ّ ّط ّد ،ّ بلدييف

2004ّ. 
،1ّّنساؽّالثقافيةّكّإشكالياتّالتأكيؿّ،ّطألاّ–ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ .29

 .2005ّالمؤسسةّالعربيةّلمدراساتّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
30. ّ ّالزمنية ّالبنية ّالجميؿّمرتاضّ: ّديّكعبد ّطّ، ّد فّالمطبكعاتّافيّالقصّالركائيّ،
 .1993ّامعيةّ،ّالجزائرّ،ّجال

عبدّالحميدّبكرايكّ:ّاألدبّالشعبيّالجزائرمّ،ّدّطّ،ّدارّالقصبةّلمنشرّ،ّالجزائرّ،ّ .31
2007ّّ. 

ّسيم .32 ّدراسة ،ّ ّالمحتكل ّتنظيـ ّك ّالسردم ّالمسار :ّ ّمفّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّلنماذج ائية
 .2008ّليمةّ،ّدّطّّ،ّدارّالسبيؿّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالجزائرّ،ّّكحكاياتّألؼّليمةّ

ّط .33 ،ّ ّقصصّالقرآف ّعمكشّ: ّمحمد ّالسبلـ ّالنشر1ّّعبد ّك ّلمطباعة ّ ّالفكر ّدار ،ّّّّّّّّّّّ
 .2004ّكّالتكزيعّ،ّلبنافّ،ّ
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ّا .34 ّكتابو ّك ّالكاقدم :ّ ّالسمكمي ّناصر ّبف ّسميماف ّبف ّالعزيز ّعبد ّّّّّّّّّّّّّّّّمنيجوّ–لمغازم
ّج ،ّ ّط2ّكّج1ّّكّمصادره ّالعربية1ّّ، ّالمممكة ،ّ ّالمنكرة ّبالمدينة ّاإلسبلمية ّالجامعة ،

 .2004ّالسعكديةّ،ّ
لّكّالداللةّ،ّّؤمقارباتّنقديةّفيّالتناصّكّالّرّ–متخيؿّالسردمّالعبدّاهللّإبراىيـّ:ّ .35
 .1990ّالمغربّ،ّّ–دارّتكبقاؿّ،ّلبنافّّ–،ّالمركزّالثقافيّالعربي1ّّط
بحثّفيّالبنيةّالسرديةّلممكركثّالحكائيّالعربيّ،ّّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّالسرديةّالعربيةّ .36
 .2000ّ،ّالمؤسسةّالعربيةّلمدراساتّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،2ّّط
طّ،ّالمؤسسةّالكطنيةّلمكتابّ،ّعبدّاهللّالركيبيّ:ّتطكرّالنثرّالجزائرمّالحديثّ،ّدّ .37

 .1983ّّالجزائرّ،ّ
عبدّالممؾّمرتاضّ:ّاأللغازّالشعبيةّالجزائريةّ،ّدّطّ،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعيةّ،ّ .38

 .2007ّالجزائرّ،ّ
ّتاريخّالعربّ .39 ّمكسكعة ّعكفّالركضافّ: ّ،ّّّّ–عبد ّحضارة ّدكؿّ/ ّممالؾّ/ تاريخّ/
 .2004ّكةّاألردنيةّالياشميةّ،ّعمافّ،ّ،ّدّطّ،ّاألىميةّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالممم1ّج
،ّدّطّ،ّجامعةّاإلماـّمحمدّبفّسعكد1ّّفؤادّسزكيفّ:ّتاريخّالتراثّالعربيّ،ّالمجمدّ .40

 .1991ّّاإلسبلميةّ،ّجامعةّالممؾّسعكدّ،ّالسعكديةّ،ّ
،ّدار1ّّجمجامشّ،ّطّ–قاسـّالمقدادّ:ّىندسةّالمعنىّفيّالسردّاألسطكرمّالممحميّ .41

 .1984ّّالنشرّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،ّالسؤاؿّلمطباعةّكّ
نقدّكّاجتيادّ،ّدّطّ،ّالفكميؾّ،ّالمؤسسةّالكطنيةّّ–محمدّأرككفّ:ّالفكرّاإلسبلميّ .42

 .1993ّلمكتابّ،ّالجزائرّ،ّ
،ّمكتبةّالدراساتّالشعبيةّ،ّالقاىرةّ،1ّّمحمدّجبريؿّ:ّالبطؿّفيّالكجدافّالشعبيّ،ّط .43

 .2000ّمصرّ،ّ
،ّدارّعبلءّالديف1ّّاألسطكرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّطمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّ .44

 .2004ّلمنشرّكّالتكزيعّكّالترجمةّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّ،ّ
ّج .45 ّمفّفنكفّاألدبّالشعبيّفيّالتراثّالشعبيّ، :ّ ّرجبّالنجار ّطّ،2ّّمحمد ّد ،

 .2003ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّاألدبّالممحميّفيّالتراثّّالشعبيّالعربيّ،ّدّطّ،ّالييئةّالمصريةّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .46
 .2006ّالعامةّلمكتابّ،ّمصرّ،ّ

ّالنصكصّ .47 ّاألدبّك ّتاريخ ّيكسؼّ: ّالرحيـ ّعبد ّإبراىيـ ّك ّالنافع ّالطيبّعبد محمد
 األدبيةّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالكحدةّالعربيةّ،ّلبنافّ،ّدّتّ.

ّطمحمدّغنيميّى .48 ّاألدبيّالحديثّ، ّالنقد ّلبنافّ،1ّّبلؿّ: ّبيركتّ، ،ّ ّدارّالعكدة ،
1982ّ. 

دراسةّفيّالسرديةّالعربيةّ،ّدّطّ،ّدارّّ–محمدّالقاضيّ:ّالخبرّفيّاألدبّالعربيّ .49
 .1998ّالغربّاإلسبلميّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

لبنافّ،ّ،ّدارّالفكرّ،ّبيركتّ،4ّّالحكـّكّالدكلةّ،ّطّ–محمدّالمبارؾّ:ّنظاـّاإلسبلـّ .50
1981ّ. 

،ّالمركزّالثقافي3ّّاستراتيجيةّالتناصّ،ّطّ–محمدّمفتاحّ:ّتحميؿّالخطابّالشعرمّ .51
 .1992ّالعربيّ،ّّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ

 .1979ّ،ّدارّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،7ّّمحمدّيكسؼّنجـّ:ّففّالقصةّ،ّط .52
ّمبركؾ .53 ّالرحمف ّعبد ّّمراد ّالمعاصرة ّالركاية ّفي ّالزمف ّبناء ّالكعيّّ–: ّتيار ركاية

 .1998ّنمكذجاّ،ّالييئةّالمصريةّالعامةّلمكتابّ،ّمصرّ،ّ
ّ:ّآلياتّالسردّفيّالركايةّالعربيةّالمعاصرةّ .54 الركايةّالنكبيةّنمكذجاّ،ّّّّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2000ّدّطّ،ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّمصرّ،ّ
ّالعربيّالحديثّ،ّط .55 ،ّرؤية1ّّمنصكرمّمصطفىّ:ّسردياتّجيرارّجينيتّفيّالنقد

 .2015ّّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ
دراسةّإجرائيةّمقارنةّبيفّألؼّّ–نزييةّزاغزّ:ّالتداخؿّّالسردمّفيّالمتفّالحكائيّ .56

ّالتككيفّ،ّمنشكراتّمخبرّكحد1ّليمةّكّليمةّكّركايةّفيّالبحثّعفّالزمفّالضائعّ،ّط ّّّّّّّّة
ّ،ّقسـّاأل ّكّمناىجيا ّكميةّاآلدابّكّالمغاتّ،ّكّالبحثّفيّنظرياتّالقراءة دبّالعربيّ،

 .2010ّجامعةّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ
ّط .57 ،ّ ّاإلسبلـ ّفيّصدر ّالفتكحّاإلسبلمية ّشعر ّالقاضيّ: ّالمتعاؿ ّعبد ،1ّّالنعماف

 .2005ّمكتبةّالثقافةّالدينيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ
 

  قائمة المصادر و المراجع 

281 



،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،1ّّعنزمّ:ّالعجائبيّفيّالركايةّالعربيةّ،ّطنكرةّال .58
 .2011ّلبنافّ،ّ

،ّاالنتشارّالعربيّ،1ّّىيثـّالحاجّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّط .59
 .2008ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

نينكلّلمدراساتّياسيفّنصيرّ:ّاالستيبلؿّففّالبداياتّفيّالنصّاألدبيّ،ّدّطّ،ّدارّ .60
 .2009ّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّ،ّ

،ّمؤسسةّاألبحاثّالعربيةّ،ّبيركتّ،1ّّالمكقعّكّالشكؿّ،ّطّ–يمنىّالعيدّ:ّالراكمّ .61
 .1986ّلبنافّ،ّ

62. ّ ّطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،ّ ّالبنيكم ّالمنيج ّضكء ّفي ّالسرد ّتقنيات ّال1ّ: ّدار ،ّ،ّ ّّفارابي
 .1990ّّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ

المتكمـّفيّالسردّالعربيّ،ّأعماؿّندكةّبإشراؼّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّ .63
 .2011ّ،ّدارّمحمدّعميّلمنشرّ،ّصفاقسّ،ّتكنسّ،1ّّط
ّ

  :المترجمة  -ثالثا 
،ّدار1ّّتزفتافّتكدكركؼّ:ّمدخؿّإلىّاألدبّالعجائبيّ،ّترجمةّ:ّالصديؽّبكعبلـّ،ّطّ .1

 .1993ّالكبلـّ،ّالرباطّ،ّالمغربّ،ّ
ّالسبلـّ،ّّّّّّ .2 ّترجمةّ:ّمصطفىّبيكميّعبد جكناثافّككلرّ:ّمدخؿّإلىّالنظريةّاألدبيةّ،

 .2003ّدّطّ،ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّ،ّمصرّ،ّ
3. ّّ ّخطابّالحكاية ّكّعبدّّ–جيرارّجنيتّ: ّمعتصـ ّمحمد :ّ ّترجمة بحثّفيّالمنيجّ،

 .1997ّ،ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّ،2ّّالجميؿّاألزدمّكّعمرّحميّ،ّط
ّ:ّعكدةّإلىّخطابّّالحكايةّ،ّترجمةّ:ّمحمدّمعتصـّ،ّدّطّ،ّالمركزّ .4 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2000ّيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّالثقاف
ّ،ّترجمةّ:ّعبدّالسبلـّبفّعبدّالعاليّ،ّطّ .5 ،ّدار3ّّركالفّبارتّ:ّدرسّالسيميكلكجيا

 .ّدّت،ّتكبقاؿّلمنشرّ،ّالمغربّ
،ّالمؤسسةّالجامعية6ّّغاستكفّباشبلرّ:ّجمالياتّالمكافّ،ّترجمةّ:ّغالبّىمساّ،ّطّ .6

 .2006ّلمدراساتّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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ّالقصةّّ .7 ّمرفكلكجيا ّفبلديميرّبركبّ: ّالكريـّحسفّكّسم، ّ:ّعبد ّبفّعمكّ،يترجمة ّّّرة
 .1996ّ،ّشراعّلمدراساتّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،1ّّط
امكفّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالركائيةّ،ّترجمةّ:ّسعيدّبنكرادّ،ّدّطّ،ّدارّيبّىمفيّ .8

 .1990ّّّّالكبلـّ،ّالرباطّ،ّالمغربّ،ّ
ّالنجارّكّرمضافّعبدّّ .9 ّالحميـ ّعبد ّتحقيؽّ: ّتاريخّاألدبّالعربيّ، :ّ ّبرككمماف كارؿ

 .1977ّ،ّدارّالمعارؼّ،ّلبنافّ،5ّّالتكابّ،ّط
ّمنيرّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .10 ّك ّفارس ّأميف ّنبيو :ّ ّترجمة ،ّ ّاإلسبلمية ّالشعكب ّتاريخ :ّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1979ّ،ّدارّالعمـّلممبلييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،8ّّالبعمبكيّ،ّط
11. ّ ّالشكمي ّالمنيج ّنظرية :ّ ّالباحثيف ّمف ّ،ّّّّّّ–مجمكعة ّالركس نصكصّالشكبلنييف

مؤسسةّاألبحاثّّ–مغربيةّلمناشئيفّالمتحديفّ،ّالشركةّال1ّترجمةّ:ّإبراىيـّالخطيبّ،ّط
 .1992ّبيركتّ،ّّ–العربيةّ،ّالرباطّ

12. ّ ّاألمؿّفياف ّشركة ،ّ ّط ّد ،ّ ّمرسي ّأحمد :ّ ّترجمة ،ّ ّالمأثكراتّالشفاىية :ّ انسينا
 .1999ّّلمطباعةّكّالنشرّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ

رحمةّ،ّّّّمدخؿّإلىّنظريةّالسردّ،ّترجمةّ:ّأمانيّأبكّّ–يافّمانفريدّ:ّعمـّالسردّ .13
 .2011ّ،ّدارّنينكلّلمدراساتّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّسكريةّ،1ّّط
،ّعيكفّالمقاالتّ،2ّّمافّ:ّمشكمةّالمكافّالفنيّ،ّترجمةّ:ّسيزاّقاسـّ،ّطتيكرمّلّك .14

 .1988ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ
ّط .15 ،ّ ّنٌصار ّحسيف :ّ ّترجمة ،ّ ّمؤلفكىا ّالمغازمّاألكلىّك ،2ّّيكسؼّىكركفتسّ:

 .2001ّّّالشركةّالدكليةّلمطباعةّ،ّمصرّ،ّ
 

 : األجنبية  -رابعا 
1. Pavis patrice ; Dictionnaire du théâtre , paris : Editions sociales , 

1980 .  

2. Gérard Genette : figure III , éd . seuil , paris , 1972 .  

 

 
 

  قائمة المصادر و المراجع 

283 



 :المعاجم و القواميس  -خامسا 
ّضبطّّ .1 ،ّ ّالعرب ّلساف ،ّ )ّ ّمكـر ّبف ّمحمد ّالديف ّجماؿ ّالفضؿ ّأبك (ّ ّمنظكر ّّّّّّّّّّّابف

الدارّالبيضاءّ،ّّ-،ّدارّصبحّكاديسكفتّ،ّبيركت1ّّكّتعميؽّ:ّخالدّرشيدّالقاضيّ،ّط
2006ّ. 

2. ّ:ّ ّىكلتكراس ّمحمدّّإيكو :ّ ّترجمة ،ّ ّالفكلكمكر ّك ّاألنثركبكلكجيا ّمصطمحات قامكس
 .1972ّ،ّدارّالمعارؼّ،ّمصرّ،1ّّالجكىرمّكّحسفّالشاميّ،ّط

فرنسيّ(ّ،ّّ–انجميزمّّ–حنافّقصابّحسفّ:ّالمعجـّالمسرحيّ)ّعربيّّ–مارمّإلياسّّ .3
 .1997ّ،ّمكتبةّلبنافّناشركفّ،ّلبنافّ،1ّّط
،1ّّدراسةّكّمعجـّانجميزمّعربيّ،ّطّ–محمدّعنانيّ:ّالمصطمحاتّاألدبيةّالحديثةّّ .4

 .1996ّالشركةّالمصريةّالعالميةّلمنشرّ،ّمصرّ،ّ
،ّالرابطةّالدكليةّلمناشريفّالمستقميفّ،1ّّمحمدّالقاضيّكّآخركفّ:ّمعجـّالسردياتّ،ّطّ .5

2010ّ. 
،ّمكتبةّلبنافّ،ّّ(عربيّّ–يّفرنسّ–مجدمّكىبةّ:ّمعجـّمصطمحاتّاألدبّ)ّإنجميزمّّ .6

 .1974ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 ،ّدارّالمشرؽّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ)ّدّتّ(ّ.22ّّعبلـّ،ّطالمنجدّفيّالمغةّكّاألّ .7
ّ

 :المجالت و الدوريات  -سادسا 
 .1991ّ،ّتصدرّعفّدارّاليبلؿّ،ّأفريؿ484ّّكتابّاليبلؿّ،ّؼّ .1
 .9ّّ،1988ّّ–8ّمجمةّآفاؽّ:ّعّ .2
،ّالنادمّالثقافيّاألدبيّ،ّالمممكةّالعربيةّالسعكديةّ،ّسبتمبرّ،25ّّمجمةّالراكمّ:ّعّ .3

2012ّ. 
ّجامعةّ .4 ّمنشكرات ،ّ ّاألدبي ّالنص ّك ّالسيمياء :ّ ّالثاني ّالكطني ّالممتقى ّّّّّّّّّّمحاضرات

 .2002ّّأفريؿ16ّّّ–15ّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ
ّمنشكراتتمحاضراتّالمم .5 ،ّ ّكالنصّاألدبي ّالسيمياء :ّ ّالثاني ّالكطني ّاألدبّّقى قسـ

 .2006ّنكفمبر29ّّّ–28ّالعربيّ،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ
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ّاإلنسانيةّ،ّجامعةّمحمدّالخامسّ،ّالرباطّ،ّالمغربّ،ّ .6 منشكراتّكميةّاآلدابّكّالعمـك
1995ّّ. 

ّ
 :الرسائل الجامعية  -سابعا 

ّمقدمةّ .1 ّمذكرة ،ّ ّالقادرّعمكلة ّعبد ّتشكيؿّالنصّالمسرحيّفيّثبلثية أسماءّغجاتيّ:
 .2007ّّ–2006ّلنيؿّشيادةّالماجستيرّ،ّجامعةّالحاجّلخضرّ،ّباتنةّ،ّ

جكادمّىنيةّ:ّصكرةّالمكافّكّداللتوّفيّركاياتّكاسينيّاألعرجّ،ّرسالةّمقدمةّلنيؿّ .2
ّفيّاآلدابّكّالمغةّال  .2013ّّّ–2012ّعربيةّ،ّجامعةّبسكرةّ،ّشيادةّدكتكراهّالعمـك

صالحّجديدّ:ّالتقنياتّالسرديةّفيّسيرةّاإلماـّّعميّبفّأبيّطالبّرضيّاهللّعنوّ،ّ .3
ّالجزائرّ،ّ ،ّ ّعنابة ّباجيّمختارّ، ّجامعة ،ّ ّالدكتكراه ّلنيؿّشيادة ّمقدمة ّ–2006ّرسالة

2007ّ. 
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 ممخص : 
ّالعربيّّّّّّّّّّّّّ ّالشعبي ّالسرد ّمككنات ّأىـ ّأحد ّفي ّالسردم ّالخطاب ّبنية ّالبحث تناكؿ

ّبفّعمرّّّ ّلمحمد "ّ ّفتكحّإفريقية "ّ ّك "ّ ّفتكحّالشاـ "ّ ّبػ ّىنا ّيتعمؽّاألمر ّك ،ّ ّالمغازمّ" "
ّالكاقدمّ.

كّىذهّالدراسةّمفّشأنياّأفّتسمحّلمقارئّبرؤيةّالعناصرّالمككنةّلمنصكصّمحؿّّ
البحثّ،ّخاصةّكّأٌنياّتؤكدّخصكصيةّالمكركثّّالعربيّالثقافيّكّاإلبداعيّسكاءّالشفاىيّ

ّأكّالكتابيّ.
كماّإٌنياّتشكؿّمتكناّحكائيةّقائمةّفيّذاتياّ،ّتتناكؿّكقائعّالفتكحاتّاإلسبلميةّ،ّّّ

ّكّبطكالتّالفاتحيفّ.
ّانطمق ّك ،ّ ّعنيا ّالمحكي ّالكاقعية ّالنصكصّالجكانب ّىذه ّاخترقت ّقد ّمفّك ت

ّمبلمحّ ّتحفكىا ،ّ ّالعجائبية ّك ّالخكارؽ ّعمى ّالمبني ّالمبلحـ ّعالـ ّإلى ّالتاريخي مصدرىا
ّ.أسطكريةّسكاءّعمىّمستكلّالحدثّ،ّأكّالشخصيةّ،ّأكّالزمافّ،ّأكّالمكافّ

ّجاءّالبحثّفيّمقدمةّ،ّكّمدخؿّ،ّكّأربعةّفصكؿّ،ّكّخاتمةّ.
ّلمكتابّبجّز ّبالمغازمّكّكصفا مَّفّالمدخؿّتعريفا ّفتكحّتىضى "ّ ّك "ّ ّفتكحّالشاـ "ّ أيو

إفريقيةّ"ّ،ّمفّخبلؿّرصدّالمحتكلّبالتركيزّعمىّالعناصرّاليامةّفيوّ،ّمعّكشؼّبعضّ
ّالعيكبّالمنيجيةّفيّكتابتوّ.

ّالتطرؽّلعددّمفّالقضاياّ ـٌ كّخيًصصّالفصؿّاألكؿّلمراكمّفيّالمغازمّ،ّحيثّت
كّتعددهّ،ّكّصفةّالشفاىيةّفيّّالتيّتتعمؽّبوّكمؤطرّلكؿّىذاّالكتابّ،ّكتعدادّكظائفوّ،
ّالمغازمّالتيّترتبطّبوّ،ّإلىّجانبّمسألةّالمؤلؼّفيياّ.

ّتقسيمياّّّّ ّتـٌ ّحيث ،ّ ّالمغازم ّفي ّأنكاعيا ّك ّبالشخصية ّفيتعمؽ ّالثاني ّالفصؿ أٌما
إلىّ:ّمرجعيةّ،ّكّخياليةّ،ّكّعجائبيةّ،ّحيثّأعافّىذاّالتقسيـّعمىّكشؼّاألبعادّالدالليةّ

ّاألنكاعّ.ّلكؿّنكعّمفّىذه
ّتتبعّ ـٌ ّت ّحيث ،ّ ّالمغازم ّفي ّالمكانية ّك ّالزمانية ّالبنية ّالثالث ّالفصؿ ّتناكؿ ك

ّتفرعاتّكؿّعنصرّبنائيّمنيماّ،ّمعّاإلشارةّإلىّماّتنطكمّعميوّمفّأبعادّكّدالالتّ.



اّليذهّ ًصّالفصؿّالرابعّلمتفاعبلتّالخطابيةّفيّالمغازمّ،ّكّىذاًّلمى فيّحيفّخيصِّ
كّالمتفاعمةّفيّبنيةّىذهّالنصكصّ،ّمفّدكرّفيّإثراءّالتعددّكّالتنكعّّالخطاباتّالقائمة

ّعمىّمستكلّالركاةّ،ّكّاألزمنةّ،ّكّاألمكنةّ،ّكّالشخصيةّ.
ّالبحثّخاتمةّ ّالتكصؿّإليوّمفّنتائجّلعؿّنضمٌّتكّبطبيعةّالحاؿّضـٌ ـٌ تّأىـّماّت

ّبنائيا ّطرؽ ّخبلؿ ّمف ّتتأتى ّالتي ّنصكصّالمغازم ّبأدبية ّيتعمؽ ّالسردّّأىميا ّصيغ ّّّّّّّّّّّّّك
ّاكّأس ّالرتباطياّليبّالقكؿّفييا ّالتيّتبرزّبقكة ّالتيّالّتنفصؿّعفّاإلحاالتّالمرجعية ،

الكبيرّبالتاريخّ،ّبؿّأيضاّترتبطّبمبدعّىذهّالنصكصّ،ّحيثّتتكشؼّالرؤلّكّاالنفعاالتّ
ّإلىّجانبّالتفاعؿّمعّالمجتمعّالذمّينتميّإليوّخاصةّت أثيرّالجانبّكّبكاعثّالكتابةّ،
ّالفكرمّكّالثقافيّمنوّ،ّفضبلّعفّتقميدّالكتابةّالتيّتتحكـّفيّكيفيةّبناءّالنصّ.

ّتصنيفياّضمفّالتاريخّكّنسبتياّلمكاقدمّ،ّفإٌفّإعادةّإنتاجّ ّإٌفّالمغازمّكّإفّتـٌ ثيَـّ
/ّماّفيياّمفّكقائعّكّأحداثّتاريخيةّلغكياّ،ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّ)ّالمستمعّ

القارئّ(ّ،ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذهّّالفتكحاتّ)ّالمرحمةّ
ّ/ّالتاريخيةّ(ّ.

كّيمكفّأفّنٍستىٍصًفيّمفّالمغازمّمؤلفاّأىٍنتىجّأخباراّ،ّكّنىقىمىياّبأجزائياًّضٍمفّنصّّّ
ًّقيىمنا ّتٍحًميمًو ّك ّتنكعو ّفي ّساىمت ،ّ ّنصكصّأخرل ّعمى ّميٍنفتح )ّ ّقصصي ؤلّّ) ّري ك

ًنؼّتاريخّ،ّكّالّىكّميٍبًدعّأخبارّ...ّّّّ ّمقصكدةّ،ّفيكّليسّبميصى
ّ
ّّّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

La recherche a porté sur la construction du discours narratif dans l’une des 
plus importantes constantes du récit épique populaire Arabe et il s’agit, ici, de « la 
conquête du Cham » et de « la conquête de l’Afrique » de Mahmoud Omar El-
Ouaqidi . 

Cette étude est de nature à permettre au lecteur d’avoir une vision des 
éléments constitutifs des textes objet de la recherche, particulièrement en ce qu’ils 
confirment la spécificité de l’héritage culturel et romantique arabe, qu’il soit oral ou 
écrit. 

De même qu’ils prennent la forme de récits anecdotiques existant par eux-
mêmes et traitant des faits relatifs aux conquêtes islamiques et de l’héroïsme des 
conquérants. 

Ces textes sont passés au-delà des aspects factuels objet du récit puis de sa 
source historique vers le monde des épopées construit sur le surnaturel et le 
miraculeux, illustré par des combats légendaires que ce soit sur le plan événementiel 
ou personnel, ou sur le plan de l’espace ou du temps. 

La recherche a été élaborée autour d’une introduction, un préambule et 
quatre chapitres suivis d’une conclusion. 

Le préambule a été consacré à la définition du récit épique et à la 
présentation du livre en deux volumes « les conquêtes du Cham » et « les conquêtes 
africaines » à travers l’analyse du contenu, une concentration sur ses aspects les 
plus importants et la mise en évidence de certains défauts méthodologiques dans 
son écriture. 

Le premier chapitre a été consacré au narrateur de récits épiques à travers 
l’approche de plusieurs propositions qui se rapportent à lui en sa qualité de 
concepteur de tout cet ouvrage, l’énumération de ses fonctions, sa diversité, la 
qualité de l’oralité dans les récits qui lui sont liés et jusqu’à l’aspect de sa rédaction. 

Le deuxième chapitre tourne autour de la personnalité et de sa diversité dans 
les récits épiques et il a été procédé à sa distinction en : référentielle, imaginaire, 
miraculeuse, dans la mesure où cette distinction a permis de mettre en évidence les 
dimensions sémantiques sous tous leurs aspects. 

Le troisième chapitre traite de la construction temporelle et spatiale dans les 
récits épiques puisqu’il a été procédé au suivi des ramifications de chaque élément 
de la construction en mentionnant tout ce qu’il suppose en termes dimensionnels et 
sémantiques. 

Enfin, le quatrième chapitre a été consacré aux interactions oratoires dans 
les récits épiques propres à ces récits lesquels restent constants et réagissants dans 
la constitution de ces textes dans un rôle dans l’enrichissement de la diversité et la 
différenciation au niveau des narrateurs, des époques, des lieux et de la 
personnalité. 

Naturellement, la recherche a été clôturée par une conclusion reprenant 
l’essentiel de ce qui a été recueilli comme résultats et il est possible que le plus 
important réside dans l’éthique des récits épiques à travers leurs modes 
d’élaboration, leurs formules narratives et leurs styles de parole lesquels ne peuvent 



être détachés des changements référentiels mettant en évidence leur lien profond 
avec l’Histoire ; ils sont liés également au créateur de ces textes dans la mesure où 
ils laissent apparaître les visions et les émotions ainsi que les mobiles de l’écriture et 
leur interaction avec la société dans laquelle il vit et notamment l’influence de  son 
aspect spirituel et culturel, en sus de la tradition de l’écriture dans la maîtrise de la 
manière de construire le texte. 

De plus, si les récits épiques étaient classés dans l’histoire et affiliés à El-
Ouaqidi, la reproduction linguistique de leur contenu en termes de faits et 
d’événements historiques entre le narrateur et le récepteur (l’auditeur, le lecteur) 
diffèreraient de la lecture qui en serait faite dans les livres d’Histoire qui rapportent 
ces conquêtes (étape historique). 

A partir des récits épiques, on peut trouver un écrivain ayant produit des 
nouvelles puis a réuni toutes leurs parties dans un texte (narratif) ouvert vers 
d’autres textes participant dans sa diversité par l’adoption de valeurs et de visions 
recherchées, il ne sera ni un compilateur de l’Histoire ni un créateur de récits.   
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