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ال أ ن أ تـ ق ـ م ـ ذا الـ ـي هـ ف يــ ن ع ـ س ــ ال ي  لـى م ـ ديـ ق ـ ري وتـ ك ـ ص شـ الـ خ ــ دم بـ ق ـ ام ا           ورة ـ ت ـ دك ـ ي الـ ت ـ رف ـ ش ـ ري ا 

نـسانــي قـبل الـعـلمـي , و تـوجـيـه ال م و الـمـعلمـة ع تـ انـ زهية زاغز " اليت كــ ن" شــرافـهـا اال  تـهـا يل فـي اـلـى ا 

 الـبــحـث لـيـخـرج بــهـذه الـحـلـة

حـتـرام لل سـتـاذ " عـبـد هللا الـاللـي " لـحـســن تـوجـيــهـاتـه لـي فـي تـقـدم بــجـزيـل الـشـكـر و الاكـمـا أ  

 لـعـديـد الـنـقـاط الـمـهـمـة فـي الـبـحـث  , وتـوضـيـحـهالـبـحـث 

ـور الـمـغـربـي " عـبد الـرحـمـان تـمـارة " الـذي لـم و أ تـقـدم بـكـل عـبـارات الـشـكـر و العـرفـان لـلـدكـت 

يـبـخـل عـلـيـنـا بـتـوجـيـهـاتـه الـعـلـمـيـة , و أ مـدنـا بـمــراجع فــي الـبـحـث  أ ثــرت الـمـوضــوع , لـك مـنــي 

  حــتـرام و الـتـقـديـر الاكـل 
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 المقدمة
محمد وآله الطاهرين  ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمد هلل رب العالمين   

 الميامين، وبعد: وصحبه
فكانت ديوان العصر  الساحة األدبية العربية والغربية على النصوص الروائية سيطرت  

، فبعد من طرف مختلف الطبقات في المجتمعوقد عرفت رواجا كبيرا واهتماما بليغا   ،الحديث
في وقتنا الحاضر نجد أن الشعر بدأ يعود ف ؛ر هو ديوان العرب تغيرت الموازينأن كان الشع
، ليفرض ذاته كجنس أدبي قابل للتطور مع كل عصر، طريقة عصرية مغايرةمن جديد  ب

، يجمع بين الشعر والنثر في تمازج طعم القصة وفنية الرواية الحديثةويخرج بثوب آخر ممزوج ب 
، لتروي لنا ، ومن رحم النثر تولد أبيات شعريةحيث نجد الشعر يعانق النثر ،وترابط رائعين

وهنا  ى الحوار الذي يدور بين الشخصيات،تضفي جمالية خاصة عل فنية أحداث القصة بطريقة
، ليستعيد أنفاسه من جديد طريقة التي تغوص به في بحر النثرذه البفضل ه ل  نجد القارئ ال يم   

، يقة درامية وبتقنيات سردية حديثةلتنمو أحداث القصة بطر  ،بين أحضان الشعر ورقته وحالوته
عر في توظيف آليات السرد قدرة كبيرة للشا "حيزية"ر السرد في ديواني "الساعر" و هظ  حيث ي  
ها نائ  ، وكيفية ب  القصصية في الشعر العربي الحديث ستنا للنزعة، ومن هنا تنطلق دراالحديثة

، كالشخصيات ة لتستوعب القص بآلياته المتنوعةلتتوسع من خاللها النصوص الشعرية الحديث 
ي حبكات رئيسية وثانوية ، وترابطها فت وتعينات المكان والزمان، وأفعال السرد وأحداثهوالتسميا

قتراب لغة الشعر من الواقع ناس األدبية وانفتاحها الشديد، واألج، وهذا بفضل توسع اوغير ذلك
إجراءاته، ليقبل استضافة آليات القص و ومفرداته وموضوعاته وجعلت متنها يتكيف بشكل سليم 

 وهذا هو االعتقاد الذي انطلقنا منه الستقصاء أنماط السرد وتشكالته في الشعر.
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  ،ة شعرية جادة تظهر في قالب سردي كالقصة والرواية"الساعر" تجرب يعتبر ديوانا "حيزية" و    
الخ حيث نجد الشاعر  ، وزمن ...بتوفر العناصر السردية فيهما من: شخصيات، أحداث، مكان

، كما كانت له القدرة على في وقت واحد اوقاص   ا  ون شاعر " قد استطاع أن يك  ةمحمد جربوع"
، والشخصيات هي كذلك واستباق وتالعب بالزمننيات السردية من استرجاع استحضار التق

اة من جديد ويجعل منها ، ليعيد لها الحي ا من خالل وصفه الدقيق لهاكبير  اعرفت عنده اهتمام
وتتحرك مع تناغم  ، يفرغ فيها كل أحاسيسه لتتنفس بين كلماتهتحب وتحزن تبوح و  شخصية حية
( ويأخذ هذا االجتماعيةوالتراثية و  التاريخيةها )من ،في المرجعيات ادد  ، كما نجد تع  أبياته الشعرية

، وتعدد ة للديوان وتعدد في أساليب السرد: تعدد في العناصر السردية المكون التعدد مظاهر كثيرة
فالشعراء كالروائيين ينهلون من مراجع  ،مواقف الشخصيات، وتعدد في المرجعيات الثقافيةفي 

 .دة إضافة الى المرجعية التخييليةع
"حيزية" حكاية ف، لتوفر هذه العناصر السردية فيهمالهذا اخترنا ديواني "الساعر" و"حيزية"    

 ، أعاد الشاعر إحياءها من جديد في قالب شعري سردي، واقعية شعبية في التراث الجزائري 
 ، معتمدا فيها على تقنيات السرد الحديثة.كذلك تحكي قصة شعبية لفارس شاعر "و"الساعر

اآلليات السردية  ما هي، لى اإلجابة عن العديد من األسئلةنسعى من خالل هذه الدراسة إ   
 ؟ت البنائية لقصيدة السرد الحديثةما أهم التشكيال ؟التي اعتمدها "محمد جربوعة" في ديوانيه

هل يعتبر  ؟هل يستطيع الشعر أن يحتوي القصة كيف يمكن للقصة أن تكتب في قالب شعري؟
ما هي مميزات  ؟لتجريب ظاهرة جديدة في األدب أم أنه قد سبقه إليه آخرون من اهذا النوع 

محمد جربوعة " أهم المرجعيات التي اعتمدها الشاعر " هي ما الكتابة النثرية في قالب شعري؟
 ديوانيه؟في 
ونرمي إلى تحقيق ، إلجابة عن األسئلة السالفة الذكرنتطلع من خالل هذا البحث إلى ا   

، أي بعد أن كان مقتصرا على لى تجديد البحث في الخطاب السرديإ السعي، منهاأهداف 



 

 ج
 

ودراسة الخطاب ، ة المتوفرة على التقنيات السرديةالرواية نوسعه ليشمل النصوص الشعري 
معالجة المرجعية في النصوص الشعرية و ، في الدواوين الشعرية الجزائرية الحديثة السردي

هتمام بهذا النوع القصصي ومن بين الدوافع اال ،القائمة على األسس السرديةحديثة الجزائرية ال
والبحث والتنقيب عن الخطاب ، ، والبحث في مرجعياته المعتمدة من طرف الشاعرالجديد

محاولة رسم توجه في البحث مداره مرجعية النصوص و ، داخل النصوص الشعرية السردي
أللج عالمها من  إليه وافر في البحث ساقتني الرغبة ، ألن المرجعية لم يكن لها حضاألدبية

 بابه الواسع.
في الكشف عن البنية السردية من )زمن، مكان،  في دراستنا على المنهج البنيوي  وقد اعتمدنا   

 .عيات، وذلك لمالئمته لموضوع البحث( وفي الكشف كذلك عن المرج شخصيات
: حسن المراجع األتية )بنية الشكل الروائي نا على إنجاز البحث اعتمادنا علىكما ساعد   

: الزمان والمكان باديس فوغالي) ،(: الزمن في الرواية العربية)مها حسن القصراوي ، (بحراوي 
: فيليب هامون ) ،(: مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجيةفهد حسين) ،(في الشعر الجاهلي

، )مرجعيات بناء النص الروائي: عبد بنكراد(: ترجمة سعيد ة الشخصيات الروائيةسيميلوجي 
 .الرحمن تمارة(

 :لدراسة فقد كانت عبارة عن مدخل وأربعة فصولأما عن تقسيم ا   
 : األسلوب القصصي في الشعر المدخل

 األسلوب القصصي في الشعر القديم -
 األسلوب القصصي في الشعر الحديث -

 الشعرإيقاعه في الفصل األول: الزمن السردي و 
 المفارقات الزمنية في الشعر :المبحث األول

 تجلي تقنيتي االستباق واالسترجاع في الشعر -



 

 د
 

 االستباق  -
 االسترجاع -

 : إيقاع الزمن السردي في الشعرالمبحث الثاني
 تسريع السرد – 1
 الخالصة – 1- 1
 الحذف – 2 – 1
 إبطاء السرد في الشعر – 2
 المشهد – 1 – 2
 المونولوج – 2 – 2
 الوقفة الوصفية – 3 – 2

 الفصل الثاني : تجليات الفضاء الجغرافي في الشعر
 المبحث األول: ماهية المكان

 : جماليات المكانالمبحث الثاني
 ى كر  المكان الذ    –أ 

 المكان العبور –ب 
 المكان الحلم –ج 

 " المرجعية وفق منهج "فيليب هامون : الشخصيات الفصل الثالث
 شخصيات ذات مرجعية تاريخية – 1
 شخصيات تاريخية ثقافية – 1 – 1

 شخصيات ثقافية أدبية – 1 – 1 -1
 شخصيات ذات مرجعية دينية  – 2



 

 ه
 

 شخصيات سياسية – 3
 شخصيات مجازية – 4

 : مرجعية النص الشعري الفصل الرابع
 ماهية المرجعية – 1
 الموروثعوامل عودة الشاعر العربي المعاصر إلى  – 2
 المرجعية االجتماعية – 3
 _ المرجعية التاريخية4

 الخاتمة
تبحث في  على المراجع التي الحصولصعوبة جهتنا في البحث بعض الصعوبات ككما وا   

 السرد في الشعر وقلتها.
، ( استطعنا تجاوز هذه الصعوبات وإنجاز البحث فالحمد والشكر هللوجل بفضل هللا )عز    

فلها مني  ،على تتبعها للبحث وتصويبهجزيل الشكر، " مشرفتي الدكتورة "زاغز نزيهةكما أشكر 
  .كل الشكر والتقدير

 



 

 

 

 

 

 

األسلوب القصصي في الشعر القديمالمبحث األول :    
   األسلوب القصصي في الشعر الحديث  المبحث الثاني :
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 : األسلوب القصصي في الشعر 1
آليات الخطاب السردي في األنواع النثرية، مثل:  فيالدراسات السردية بالبحث  تعنى

النثرية دون األنواع والمقامة، نظرًا لتوفر آليات البنية السردية في هذه  ،القصةو الرواية، 
الشعر، وبعد تتبعنا للنصوص الشعرية الحديثة وجدنا أن البنية السردية )زمان، مكان، 

في الشعر وبقوة، وهذا ما  موجودةبل هي  ؛لم تعد حكرًا على النصوص النثريةشخصيات(، 
اعر يحكي قصة س، فديوان ال1"و"حيزية" للشاعر "محمد جربوعة" اعرلسا" ينلحظه في ديوان
يوظف من خالل هذه القصة وهو ، "قدسي"كثيرة بحثا عن محبوبته  حارشاعر قطع ص

عتمدا في سرده مد من األمكنة، ي كثيرة وشخصيات عديدة، متنقال عبر العد االغرامية، أحداث 
ة غرامية وال يوجد أنسب من فالقص ،من خالل الحوار بين الشخصيات للحكاية على الشعر

ة عند المحبين، فيبوح القلب شوقًا وحزنًا فين تلك المشاعر الد ويحرك الشعر ليالمس القلب
 ب الذي اختفى وراء كثبان الصحراء.ولهفة للقاء المحبو 

" بطريقة درامية، ية" التي أعاد صياغتها الشاعر "محمد جربوعةحيز كما نجد رواية "
العذري، سلسل شعري، يروي أحداثا مشوقة لقصة عاشقين ذاقا الويل في حبها معبارة عن 

ل " وناضم يتنازل "سعيد" عن ابنة عمه "حيزيةالذي واجهته رياح عاتية قوية، ورغم هذا ل
، كان "تأزم، والحوار الشعري بين "سعيد" و"حيزيةألجل حبهما، فكانت أحداث الرواية تشتد وت

 يزيد السرد جماال...
 

بالجزائر ، بقرية صغيرة تسمى الثنايا واقعة بين مدينتي صالح باي  1967مواليد  نم (1)      
وعين آزال ، الملحقتين بتابعية محافظة سطيف بالشرق الجزائري ، عاش طفولته في مدينة 
عين آزال التي تلقى تعليمه في مدارسها ، عمل مذيعا في بعض اإلذاعات العربية وأشرف 

 10:سا www.wikipedia.org موقع الكتروني :   ، عربيةالعلى العديد من الصحف 
 .4/7/2019م/
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بل تجاوزته إلى الشعر، لهذا السردية لم تكن حكرا على النثر،  ومن هنا نرى أن البنية
مع تقديم مفهومه  ،األسلوب القصصي في الشعر القديم والحديث فيسنقوم بالبحث 

 وخصائصه ورواده.

 

 األسلوب القصصي في الشعر القديم:  1.1
 "، لما يحمله من نغم يثيرمفهوم الشعر منذ العصر الجاهلي "بالوزن والقافيةارتبط 

فهي  ،التي تضرب في القدم " لها أصولهاشعر " فظةول .لمشاعر بموسيقاهويحرك ا اإلحساس
أصل سامي قديم وهو )شير( بمعنى غناء، ومن المعلوم أن ذلك اإلحساس النغمي »تعود إلى 

)الوزن( هو ـ متناسب اإليقاع ُسمي ب ع موسيقىقر  الذي يبدأ من داخل المبدع ثم يتحول إلى 
هذه لبغنائية الشعر منذ القديم، فالشعر منذ القديم موسيقى قبل أي شيء آخر، و الوحي 

«فهي ألحان مشوشة ال تطرب وال تهزالموسيقى معنى، وإذا فقدته 
(1). 

والموسيقى الشعرية، ولكنه لم يبق هكذا كان مفهوم الشعر في القديم، مرتبطا بالوزن 
وقصيدة  إذ ظهر الشعر الحرينه وأنواعه، الحال، فقد تغير مفهومه وتغيرت مواز  على هذه

والذي يهمنا  ،مميزاته والقوانين التي تحكمهوالشعر القصصي، ولكل نوع من هذه األنواع  النثر
ذا النوع آليات السرد في ه فيألجل أن نبحث "؛ الشعر القصصين في هذه الدراسة هو "نح 

حيث انتهت القدم في شعر الشعراء الجاهليين،  وجدنا أنه موجود منذ الشعري، وبعد تتبعنا له
بعض الدراسات إلى وضع سمات ومميزات القصة الشعرية العربية، خصوصا في العصر 

 ما يلي: حيث يمكن إبراز بعض تلك المالمح فيبالجاهلي، 
 

رانية محمد شريف صالح العرضاوي، مكونات اإلبداع في الشعر العربي القديم )ابن طباطبا نموذجا(، األردن، عالم   (1)
 . 215/216، ص 2011الكتب الحديث، 
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خطين  لم يسيرا في منظوم ومنثوراشهد الشعر العربي القديم نوعين من القصص،  -1»
 عمادفلقد التقيا وامتزج كل منهما باآلخر، فأصبحت الواقعة التي هي  متوازيين دائمين،

«هالقصة تروي شعرا يعبر عن مغامرات ومشاعر وخواطر ناظمي 
(1). 

د استرجاعها ي الشعر كان دائما عند الشعراء في العصر الجاهلي مرتبطا بواقعة ما، يع
ول في خوالج ج بطريقة شعرية يعبر بها عما ي قصةً لنا  ليروي خوصها شالشاعر بأحداثها و 

 نفسه.

يشدها إلى  ،كثيرا ما نجد الغنائية الطافحة في الشعر العربي مقيدة بحدث ما -2»
، وهناك دون تقصدثم تقترب من الدراما من والسرد والروح القصصي أو الملحمي، الحكاية 

«سلكت طريق القصص الشعري ر العربي أشكال درامية كثيرة في الشع
ارتباط القصيدة ؛ ف(2)

 "سامرئ القي "الشعر، مثل ما نجده في شعر  من القص أكثر منبالحدث جعل منها تقترب 
وفر ر محبوبته، فنجده قد اعتمد على األسلوب القصصي، لت أثناء وقوفه على األطالل ليذك

شعر الجاهلي بالوحدة الوزمان ومكان وحدث، ولتميز  عناصر الحكاية فيه من شخصيات
 من خالل روايته للقصة. العضوية كذلك

 
عمان  ، دار غيداء للنشر والتوزيع، (1)ط: عطاهللا محسن، السرد القصصي في الشعر األندلسي )دراسة نقدية(،  ذقانإ (1)

 . 26، ص  2014

 . 26، ص نفسهالمرجع  (2)
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تشهد القصة الشعرية في كثير من نماذجها فناء )أنا( الشاعر، إلى الحد الذي   -3»
تصبح فيه القصيدة مرآة تنعكس عليها حياة الجماعة، ومن هنا ُعدَّ الشعر العربي القديم أوثق 

«وأصدق تاريخًا لحياة األمة... 
(1). 

 مقصص حياته اءالشعر كما ُعرف عليه هو ديوان العرب، من خالله سجل الشعر 
يروي من خالله قصة  بهم وفراقهم، فكان ديوان كل شاعروفتوحاتهم وبطوالتهم، قصص ح

 حياته بكل تفاصيلها، فهو أصدق وثيقة تاريخية يتركها بعده.

تتميز القصة الشعرية العربية القديمة باالستطراد والعفوية، ولهذا فإننا نجد في القصيدة »
«ينهاضامالواحدة عدة قصص مختلفة في م

(2). 
ولكن  ،كنوع له خصائصه ومميزاته اجلي  اظاهر  م يكن هذا النوع من الشعر القصصيل

الفعل، سواء من حيث اعتماد الشاعر على تخصيصه لقصة واحدة، أو ا ب نجد أنه كان موجود
 دمج قصص متشعبة داخل القصة الكبرى.

تصور قصصي  على وفقسح ن و  عدد في القصيدة الواحدة قد أعد بإحكامإن هذا الت -5»
«يحكم الترابط بين جزئيات المشاهدليزيد من حدة التوتر في األحداث، و  ؛بارع

(3). 
لها القدرة على الربط بين األحداث والقصص  التيلم تكن القصص النثرية وحدها 

فكذلك الشعر كانت له قدرة على الربط والتحرك بطالقة بين القصص ودمجها ليزيد  ،المتعددة
ِة األحداث ويضفي عليها بموسيقاه لمسة جمالية خاصة تثبت وجوده وتميزه. التشويق  من ِحدَّ

 
 . 26، صإنقاذ عطاهللا محسن، السرد القصصي في الشعر األندلسي )دراسة نقدية( (1)

 . 26، ص نفسهالمرجع  (2)

 . 26المرجع نفسه، ص  (3)
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ها لذاته، وإنما هو اإن االستخدام القصصي في القصيدة القديمة لم يكن اتج  -6»
استخدام فني يمنح بموجبه الشاعر أقسام قصيدته ومراحلها الفنية قدرة على استيعاب الحدث 

«معالجة والتصويرال وتطويعه لفنون مختلفة في
(1). 

، لكنه استطاع تطويع الم يكن استخدام الشاعر لفن القص في شعره استخدامًا مقصود
فهي في يده يمنحها أي الفنون لتتوحد معها، دون أن يخل بتركيبها وال  ،قصيدته كما يريد

 خصوصياتها.
من أعظم الشعراء العرب الذين أثبتوا  "عمر بن أبي ربيعة"و  "القيس ئ مر ا"إن  -7»

القصة الوصفية  ادعائم القصة في الشعر العربي، في حين أن عنترة والمتنبي هما رائد
 (2).«فيه

في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، حيث نجد إذا  اموجودالشعر القصصي كان 
 التي يقول فيها: "امرئ القيس"، مثل ما سنوضحه في معلقة به آليات السرد جلية

 ويوم دخلتُ  الِخدر خدر عنيزٍة       فقالت لك الويالُت انك ُمرجلي »

 القيس فانزلِ تقول وقد مال الغبيُط بنا معا          عقرَت بعيري يا امرأ 

 (3)«فقلت لها سيري وأرخي زمامه         وال ُتبعديني من جناِك المعلل

 

 
 . 27، ص  إنقاذ عطاهللا محسن، السرد القصصي في الشعر األندلسي )دراسة نقدية(  (1)

 . 28، ص نفسهالمرجع  (2)

(  1حبيب عزر الكريطي ، السرد القصصي في الشعر الجاهلي ، دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،)ط:حاكم  (3)
 .  128، ص 2011، 
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األبيات تحكي عن شخصيتين )الشاعر، وعنيزة( والمكان هو )الخدر( أي الهودج، 
ناصر السرد القصصي جلية من شخصيات وزمان ومكان فعوالحدث الذي وقع بينهما، 

 وحدث.
كون دواوين الشعراء العرب كانت  ،وحاضر بقوة كان موجود في الشعر الجاهلي دلسر ا

القصيدة الجاهلية منجم معرفة، وهي صورة وحالة في آن، »فـ  ،حياتهم سرودتروي كل 
والقصيدة هذه منجز يمثل سرد شعب من الشعوب، يقود إلى تكوين مفهوم تجاه هذا الشعب 

حدات تحكي ومكوناته العقائدية والمعرفية، فهي القصيدة عندما تعرض وتحمل في داخلها الو 
العالم والوجود والذات، فهي تسرد وتقدم على المتلقين ما يحتمل في الذات الساردة، ... لهذا 

والمتضمنة لموضوعات تسرد  ل خاصةانجد أن الشعر الجاهلي في كثير من قصائده، الطو 
«أحداثا... هو شعر سردي بامتياز

 (1) . 

المدح والرثاء والغزل والهجاء... الخ خصوصا في قصائد يتجلى هذا الشعر السردي 
 من الموضوعات الشعرية، التي تتوفر فيها آليات الخطاب السردي بوضوح.

تعطى له كثافة  الشعري  فهذه التقنيات عند مصاحبتها لبنيات فنية أخرى في النص»
 وعلى التفكير في النص، بمعنى تزيد من لّذة النص وتلقيه، وهذا  معنوية تحفز على التلقي

األسلوب بدا واضحا في طرائق تأليف القصيدة العربية الجاهلية، وقد انعكس ذلك في بنائية 
ة... إذ يمكن النص الشعري الجاهلي، السيما النص الذي ينطوي على تعدد اللوحات الفني 

 
 . 7، ص  2012،  1دن، ط  ر عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي، عالم الكتب الحديث، األ (1)
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عند تلقيه للنص وجود راٍو ومروي له، ويستشعر وجود سلطة لألزمنة  للمتلقي أن يستشعر
«لقة مع نظام من الصيغ واألمكنة المتع

 (1) . 

تتضح عالقة الشعر بالسرد منذ عصر ما قبل اإلسالم، فكان وجوده جليًا من خالل 
تقنيات آليات الخطاب السردي المذكورة سالفا، وذلك بفضل الوحدة الموضوعية، التي كانت 

غالبا ما تظهر بوجود خيط قرائي  وهذه الشمولية هذه الوحدة»تتميز بها معلقات الشعراء 
لى أو الحكائي ع على السرد القصصي القائمةفية التعبير الخاصة كي ، يضع ترابطهمترابط

 تحقق السرد " أقل تقدير، فالوحدة الموضوعية أو الوحدة المعنوية كما يسميها "طه حسين
«القصصي في كثير من قصائد الغزل وقصائد الرثاء، وقصائد المديح... الخ 

 (2) . 

شعر المعلقات كله كان يدور في موضوعات متنوعة من الغزل والمدح والرثاء... الخ 
في العصر الجاهلي ال يروي عطش روحه ونهمه إال البوح بما يجول في خبايا نفسه فالشاعر 

حتى يصل إلى ما يريد، والموت بالنسبة له حياة أبدية أخرى،  شيءفاه أّي  يلجمالعاشقة، وال 
 كتبها وعاشها وسردها لنا بكل ما فيها من لذة ومرارة. 

، الذي ذكر أن السرد موجود في الشعر "بوري جيحي ال" الباحث  هذا ما ذهب إليه
 مستشهدا بأدلة من الشعر القديم: الجاهلي

 التي مطلعها: "رالمرقش األكب"فذكر قصيدة »

 فأرقني وأصحابي هجود     سرى ليال خيال من سليمى

 
 . 9، ص  عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي    (1)

 . 9، ص المرجع نفسه  (2)



 األسلوب القصصي في الشعر                                                   مدخل :

 

15 
 

 وقصيدة عروة بن الورد التي مطلعها:

«ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري    أقلي علي اللوم يابنة منذر   
 (1) . 

العنصر القصصي كان جليا في القصيدتين من خالل توفر آليات السرد من شخصيات 
سليمى" والثاني " ابنة المنذر" ، والزمان تمثل في " الليل "، حيث قدم لنا في البيت األول " 

 تجلي عناصر السرد من مطلع القصيدة .

من خالل  شعرهم في ونجد كذلك الشعراء الصعاليك، كان القص حاضرًا وبقوة
إذ يشكل الوصف في العمل السردي صورة  الكشف عن الحالة النفسية:» مثل: ،الوصف

للشخصية، تكشف عن حالتها النفسية، فيكون المحيط الموصوف مرتبطا ارتباطا خارجية 
ويشق فؤاده مع  –الوعل  –معنويا بما يجري من أحداث، فبعد أن يسيطر الظمأ على الفارد 

«عاناتهارتفاع حرارة الشمس، يبدأ السارد بوصف مورد الماء/ الحياة ليوحي بم
 (2) . 

عطشه تحت أشعة الشمس  اشتدادأمام  ه الوعلوفي وصف هذا المشهد الذي يمر ب 
 " بقصيدة سردية يقول فيها: أسامة بن الحارث" يصفهالحارقة، 

 محاتدبنين قد  تراتُ لهم قَ   فؤاده  طاعِ الق ِ  مخوضِ وا بِ قُ وش  »

 المعاهده لفت  لم ا أخ   مُس وأش    قطعت  أنهارًا له قد تَ  فحادثَ 

 دُ األوابِ  تهُ من القيظ حتى أوحشَ   ل ئت عن سمالهحشرب قله 

يحُ إذ ضربت    جماحهِ  فوقَ  كأن سبيخ الطيرِ   صوف لبائد ه الر 
 

 .10، ص  عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي   (1)

 . 114، ص  2009،  1ضياء غني لفتة، البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، ط  (2)
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 دوواحمثنى  ا رماة الوحشعليهَ   ا مفازةبمظمأة ليست إليهَ 

«واعدِ الر   حاِب من النوء الس   هواهُ  ولم يصب   المصيفِ  طولُ  فماطلهُ 
  (1) . 

حاضرًا عند شعراء المعلقات فحسب، بل كان جليًّا في شعر  يكن أن السرد لمنجد 
 ه بسرد حال الشعراء الصعاليك، مثل ما وضحناه في األبيات السالفة، من وصف حالة الوعل

 وشحن األبيات بطاقة شعورية مؤثرة. ،ووصفها بكل دقة، حيث نقل لنا معاناته أمام العطش

" أي اإليهامفي شعره على خاصية سردية وهي "، يعتمد "تأبط شراكذلك نجد الشاعر "
 وذلك في قوله: ،إيهام القارئ بأنه إزاء أحداث واقعية ال خيالية

«باللو منزال  لهافأن   فمن سأل أين ثوت جارتي »
 (2) . 

إلى إيهام القارئ بواقعية شخصية الغول  ي هذه القصيدة التي ذكرنا مطلعهاعمد الشاعر ف
بأنها ويحاول من خالل وصفه البشع لها تخويف القارئ، حين يصفها »التي هي جارته، 

«رأسها قبيح شبيه برأس الهر، وساقيها كساقي الطفل الكسيح، وجسدها تغطية األوبار
 (3) . 

الخيال لترتبط بالواقع ن بطريقة سردية، أضافت على قصيدته طابع الحقيقة، لتبعدها ع
 الشريرة واقعا فعال. اكون الغول بصفاتهأكثر، فت 

 
 .114، ص  تة، البنية السردية في شعر الصعاليك ضياء غني لف (1)

 . 116، ص  المرجع نفسه  (2)

 . 116ينظر: المرجع نفسه، ص   (3)
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شعر الصعاليك... يشكل كثافة سردية واضحة الحتوائه على كثير من األحداث مثل »
هذه النصوص حيث يتعالق فيها القص بالشعر تعالقا الفتا وتتحقق في الوقت نفسه اإلطار 

« (لمصطفى ميغنالسيميوثقافي على حد تعبير الباحث )ا
 (1) . 

، ارتأينا أن نقوم بهاالبنية السردية  تجليقبل الحديث عن األنواع الشعرية وكيفية 
بعرض مكونات القص وعناصره األساسية، وأثر التداخل بينها وبين الشعر ومن هذه التقنيات 

 نذكر:

 الحدث:-1
، خرى التقنيات السردية األالحدث هو الركيزة األساسية األولى، التي تدور حولها كل 

ياب للمكان في غ روح وال زمان يعود أو يمضي وال لشخصياتلفمن دون الحدث ال حركة 
الحدث في جوهره منفذ لموقف معين، أو »: " للحدث يقولتيزيهوفي مفهوم الناقد "األحداث، 

«بصورة أكثر دقة، هو المرور من موقف إلى آخر
 (2) . 

للحكاية بأن تتطور، لتصل إلى مرحلة الحبكة ثم تنفرج إلى فالحدث هو الذي يتيح 
 الوصول إلى الحل.

 يقول الشاعر :

«لقتيال دمه ما يطل  ... إن بالشعب الذي دون سلع »
 (3) . 

 
 . 12عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي، ص  (1)

 . 14، ص  المرجع نفسه (2)

 . 14المرجع نفسه، ص  (3)
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ة ودموية فعل القتل    ي ألهمية الحدث اختار الشاعر هنا أن يبدأ به قصيدته، نظرًا لوحش
الراوي الشاعر في هذه القصيدة عندما أعطانا الحدث المركزي جعلنا نتساءل وندهش لفعل »

القتل، ثم تحول عن طريق التالعب باألصوات إلى إنشاء ما يشبه الحوار مع اآلخر والذات، 
«القتيل –القتل وأهمية الشخصية  –لتبيان أهمية الحدث 

 (1) . 

لوقت، ويدعو في نفس ا هالحدث المركزي ويشوقه أو يرعب لكي يضع الراوي القارئ أمام 
 وسبب القتل، لهذا قام بتقديم الحدث وافتتح به قصيدته ألهميته. إلى البحث عن القاتل

 المكان:-2
المكان، الذي يعتبر المحور األساسي الذي  نجد من التقنيات السردية األساسية كذلك 

المكان المركزي الذي يشتمل كل األحداث »تدور حوله األحداث، ويفّرع المكان كذلك إلى 
ومصحوباتها واألمكنة الفرعية التي تقدم وظيفة مساندة للمكان المركزي، والمكان غالبا ما 

وما يمكن أن يسند الفاعلية يرتبط بالزمن ويسمى الفضاء الذي يحتضن األحداث والشخوص 
«السردية، حتى أن المرء عندما يستعمل تعبيرا عن العالم فإنما يستعمل تعبيرًا مكانيا

 (2) . 

من إيهام  اتخييلي  افعال في الواقع، أو مكان  اموجود احقيقي  اوالمكان يمكن أن يكون مكان 
 الراوي الشاعر، وفي هذا المكان يقول الشاعر:

 لبما كان هذيال يفل لت هذيل شباهففلئن  »

 لطجعجع ينقب فيه األ  ها في مناخكوبما أبر       

 
 .15، ص عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي  (1)

 . 16، ص  المرجع نفسه (2)
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... نجد أن المكان... يشير إلى صورة مفترضة، ال يقصد منها الشاعر مكانًا جغرافيا، 
ة مفترضة يمكن تصورها في الخيال، وهذا التصور يقود ي مكانوإنما تقود الداللة إلى ترسيمة 

إلى فتح الباب على احتماالت معنوية منها على سبيل المثال المكان الوعر والصعب 
«والخشن... الخ 

 (1) . 

ح، الشاعر هنا شحن المكان بأحاسيس القبيلة وروحانيتها، حتى غدا مكانًا للبو 
الداللة المثارة، وهي البوح بالضيق  بقدرليس المكان بذاته  فالمقصود من توظيف المكان هنا

 واألسى الذي لحق القبيلة...

 الزمن:-3
تتحرك األحداث وفق أزمنة متعددة ماضية ومضارعة، أزمنة مضت يسترجعها الشاعر 

أخرى  نةيعيشها يصفها بحلوها ومرها، يبكيها أو يتوحد بها، وأزم ةليقف على أطاللها، وأزمن 
والبد من اإلشارة هنا إلى أن الزمن في »الجميل  بلهلتكون هي مستق ؛وينتظر تحقيقها يرجوها

للداللة  ي على قصة أو رواية، يأتي مصاحباتوظيفاته في النصوص اإلبداعية والتي تحتو 
ن، أو العكس بالمفهوم الفلسفي، ومن هنا درج الفالسفة المكانية، وال يوجد زمان دون مكا

العامر بالحيوية على تسميته بالفضاء الضام لألشياء، ما يهمنا هنا هو الفضاء الزماني 
 ستوعبةوالنشاط ولهذا تنبع أهمية المسألة الزمنية من تالزمها توظيفيا مع عنصر المكان والم

«ختينفي األدب استيعابا فنيا على حد تعبير با
 (2) . 
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في المكان تدور كل األحداث التي يعيشها الشاعر، وفق أزمنة مختلفة لهذا المكان 
زمان متالزمان وال انفصال ألحدهما عن اآلخر، فالمكان هو الهيكل وزمن روحه التي الو 

 تتوحد فيه على حد تعبير المتصوفة لتمنحه الحياة األبدية.

إلى الحركة والتجدد واالستمرارية، عبر فضاءاته المتعددة  به من عالم السكون  وتخرج
 ن:الزمن كذلك مثل المكان، هناك زمناالماضية والحاضرة والمستقبلية، و 

 زمن افتراضي تخييلي: -أ»
(، والدهر هنا يشير إلى استغراق الدهر وكان غشوما بزنيالسياق: )في  مثل )الدهر(

زمن طويل، كناية عن العبء الذي تركه الوقت الطويل عليه، وفي السياق يمكن استنتاج أن 
الشاعر هنا في لحظة من العنفوان ال يريد أن يشير إلى أي نوع من العجز أمام فعل القتل، 

«لذي سلبه خالهاالسبب في الزمن ولهذا يجعل 
 (1) . 

" عاجز أمام الزمن الذي  افتراض عاشه الشاعر، فهو "إنسانالزمن هنا هو زمن تخييلي 
موت خاله، إلى  "، فالدهر هو الذي أدىلبه خاله من خالل رد فعل "غشوما" على "الدهرس

هكذا كانت  لحظة موت خاله وَيُمد من عمره، لتوقف الدهر أو الزمن من افلو لم يكن غشوم
 واإلنسان صغير جدًا أمام قوة الزمان. زمن ال يتوقف وهو يمضي قدما،ال الدهر ولكن منيةأ

 الزمن القريب من الواقعي: -ب»
، وهو وقت يشير إلى فترة محددة (ليلهمهجروا ثم أسروا  وفتومثل الزمن في السياق )

( في ذراها –وقت الهجوم  –)وبما صبحها يمكن الوقوف عليها وتمثلها في الواقع، والسياق 
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، اووقت الصباح ممكن تمثله بوقت محدد كذلك، ومثل هذه األزمنة تجعل المتلقي أكثر تمركز 
 (1).«إلى واقع  على تخييل األحداث وإحالتها

مثل هذه األزمنة نجدها قريبة إلى ذهن القارئ ويمكن أن يحدد وقتها، كالصباح أو 
فيكون للدال مدلول في  ،مخيلته ومعايشتهاالضحى، فبهذه الطريقة يستطيع أن يرسمها في 

 ذهنه.

 األصوات الساردة:-4
من التقنيات السردية التي اعتمدتها القصيدة القديمة كذلك، نجد توظيفها حوارات وسرود 

 وحكايات، والتي وفقت فيها كذلك، حيث أعطتها القوة وهي متنوعة مثل:

 العيان:اتقنية شاهد  -أ»
قصيدته على معطى المشهد واللقطة األقرب للتمثيل السينمائي، يشيع اتكاء الشاعر في 

وهنا يعتمد السارد/ الراوي )على العين الباصرة، إضافة إلى الذاكرة لتسجيل الوقائع واألحداث 
«وحركات الشخوص وسلوكياتهم، وبالتالي يجعل المتلقي أكثر إحساسا باألشياء

 (2) . 

هنا يكون السارد هو الراوي العليم، من خالل معرفته بكل شيء من األحداث، حيث 
وقع على  لهايصفها بكل دقة فتكون المشاهد قريبة إلى الحقيقة أكثر منها إلى الخيال، ليكون 

 المتلقي وتثيره.
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 السارد بضمير المتكلم:اتقنية  -ب
المركزية، وهنا يحيل النص إلى السيرة  على لسان الشخصيات حيث يتكلم السارد 

هذه التقنية كذلك، لها دور كبير في التأثير على القارئ، حيث تجعله يصدق  (1)الذاتية.
نها تجعل من ترويها الشخصيات المركزية، بحيث إاألحداث التي يرويها السارد، أو التي 

 النص عبارة عن سيرة ذاتية للسارد.

 الغائب:السارد بضمير ا -ج»
يستخدم الشاعر هذا الضمير عندما يريد اإلسهاب في القص، وعندما يريد تأجيج 
األحداث، وبهذه التقنية يعطي مدى واضحا للسارد، يحفز المتلقي على المتابعة والمشاركة 
في فهم األحداث، وحتى تمثلها، ويقترن هذا األسلوب بتغييب صورة الذات، مع أنه يكون 

 (2).«والعارف ببواطن الشخوص وسلوكياتها على صورة العليم 

كذلك في السرد ، لتساهم في تطور األحداث، وإعطاء حرية للراوي  موجودةهذه التقنية 
ار بين الشخصيات الشعراء في الشعر القديم، من خالل تقنية الحو  هافي السرد، وقد اعتمد

، فكانت شبيهة بالملحمة التي وجماالة، بل زادتها قوة يمالقصيدة القد منظامن  ل  خِ ولكنها لم تُ 
 هي بدورها تعتمد على الحوار.

وظيفة ن الشاعر التعامل معه يعطي تداخل السرد القصصي في الشعر، إن أحس»
دالالت ما كانت لتكون لوال هذا التوظيف، وقد الحظنا أن ب ملة يحأخرى للنص الشعري، و 

 
 . 24، ص عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي ينظر:  (1)

 . 25، ص  المرجع نفسه (2)
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ات جنس أدبي آخر، والسبب هو احتفاظ شعرية القصيدة لم تتأثر سلبيا بهذا التوظيف لمكون 
«الشاعر بقدرته على استثمار كثير من الصور الفنية والتكثيف للغة

 (1) . 

بعودتنا إلى نظام القصيدة في العصر الجاهلي، وجدنا أنها هي كذلك استطاعت احتواء 
هذا فبنظام القصيدة،  لَّ خِ ن دون أن تُ مي ن متالز لخطاب السردي، والنمو معها في خطي آليات ا

قبل الشعراء في العصر الحديث، ولكن دون  شعر القصصي عرفه الشعراء القدماءالنوع من ال
مفاهيم  له أن يشيروا إليه كنوع شعري قائم بذاته، حتى جاء النقاد الحداثيون ووضعوا

 ومميزات وآليات.

رة مع الشعر كما كان السرد حاضرا في الشعر القديم، كانت له كذلك محطات كثي 
الحديث بكل أنواعه من القصيدة الحرة إلى قصيدة النثر، مع محمود درويش ونزار قباني 

 ونازك المالئكة والسياب... وغيرهم.

 األسلوب القصصي في الشعر الحديث:  1.2
خوالج النفس اإلنسانية من  الشعر في عصر ما قبل اإلسالم كان كثيرا ما يتحدث عن

فقد تحول »أو بطوالت، ولكن في العصر الحديث، تغيرت مرجعياته  مشاعر حب وكره
ومن حديثه إلى خطاب الشاعر بعد أن كان إلى الملوك واألبطال أصبح إلى عامة الناس، 

ذاته والتعبيرات عن خلجاته إلى مواجع الناس، وقضاياهم وآالمهم، فأضحى الشعر يساير 
«لغتهب المجتمع ويتحدث 

 (2) . 

 
 .26، ص  عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي   (1)

،  1، ط (علي قاسم الزبيدي، دراسة النص الشعري الحديث )دراسة في الشعر صالح عبد الصبور وعبد العزيز المفالح (2)
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الشاعر تحقيق راحته النفسية فقط، بل أصبحت غايات مجتمعه ومتطلباته لم تعد رغبة 
إيصال رسالته   في  حقق قربا من قارئه، وأشرك النثر»من أولوياته لهذا نجد الشاعر الحديث 

الشعرية، وأضفى على النص حيوية التلقي المفتقدة في نصوص الرمز والتجربة التي أحدثت 
«لنخبوية التلقي في الشعر الحديثست قطيعة مع المتلقي العام وأس

 (1) . 

اعتماد الشاعر الحديث على آليات الخطاب السردي كان أمرا متعمدًا وذلك لكي يرسم 
لوحته بطريقة درامية واضحة تقترب من عامة المجتمع لتالمس إحساسهم جميعا، وال يخص 

على ظهره م مجتمعه بها النخبة المثقفة فقط، فالشاعر هو رسول الكلمة، الذي يحمل همو 
 " عصره.طوال حياته فهو "سيزيف

بينها وبين  القصيدة العربية الحديثة عمقت هذه الصلة وفتحت آفاق واسعة للتداخل»فـ 
إمكاناتها القريبة جدا همية غير اعتيادية لفنون السرد و ، لكنها منحت أ الفنون األخرى جميعا

آلياتها بحرية أث رت وطاقاتها وتقناتها و ممكنات السرد من الحساسية الشعرية وراحت تستثمر 
 ( 2)«كثيرا تجربة الشعرية الحديثة وأغنتها

" حيث شربل داغري السرد القصصي في القصيدة نجد "ف وابحث نمن الباحثين الذي و 
ا إلى قصائد ذات مواد ن إلى أن الحواشي دلت  "القصصيةبالقصيدة في فصل عنونه "»توصل 

ومراجع قصصية، لهذا أهميته في تفكيك طبيعة النص الشعري... فالهوامش )التي تعبر عنها 

 
، ص  في الشعر صالح عبد الصبور وعبد العزيز المفالح(، علي قاسم الزبيدي، دراسة النص الشعري الحديث )دراسة  (1)

33 . 

 . 33ص  جع نفسه ،المر  (2)
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بالحواشي، ليست مجرد مفتاح يكشف القصصي داخل الشعري، ولكن هي ذاتها تناص شكلي 
 . (1) «("ا أنها تكشف عن االتصال مع اآلخرمع غير الشعر )كم

يشرح الخلفية المرجعية ل الحديث مش كما هي معروفة يعتمدها الشاعرالحواشي أو الهوا
كانها وشخصياتها، وهنا يعتبرها للقصيدة، يعتمد فيها على سرد األحداث الواقعية بزمانها وم

القصصية ين فيها الشعر بشروح نثرية، تضفي الميزة ز أنها بهذه الطريقة التي ت  "ربل داغرش"
 –تشتغل تقنيات الزمان »عينة التي مداخل القصيدة، وقد أدرج تحليالت لبعض القصائد ال

األشخاص... مما يجوز اعتبارها قصائد قصصية، غير أن ما يمكن استخالصه  –المكان 
من مثل هذه القصائد ليس هو فقط وجود موارد قصصية في القصائد، مما يجعل األمر 

ولكن األمر أعمق من ذلك، بحيث إن األشخاص والزمان والمكان  مجرد تأثير على آخر،
 . (2) «وما إلى ذلك من مميزات القصة أنتجته اإلنتاجية النصية الشعرية )من عنديتها( 

إلى فكرة التأثير والتأثر، فالنثر في هذه  النقطة يحاول الوصول من خالل هذهوهو 
د، بقدر ما هو مولود من رحم الشعر، لينسج من خالله اوار  اخارجي  الحالة لم يكن عامال

 عالما آخر بطريقة مسالمة ويتوحد معه بكل تقنياته السردية من شخصيات وزمكان وأحداث.

ات أخرى كون سمي ية عرف منذ القدم، ولكن بمبوهذا التداخل بين األجناس األد
عرف مؤخرا عند الغرب، ومن المصطلحات المعروفة عند العرب  "يةب األجناس األدمصطلح "

النوع، والصنف، والفن، والضرب، والنمط، وإن كان مصطلح )األجناس( أكثر تداوال »هي 
في الحقل النقدي، ولقد مر هذا المصطلح بمراحل معرفية وفلسفية كثيرة إلى أن  واستعماال

 
 . 41، ص 2011(، 1محمد جودات، تناصية األنساق في الشعر العربي الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد، )ط  (1)

 . 42، ص  المرجع نفسه  (2)
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أستقر في مطلع القرن )العشرين( بوصفه مصطلحا نقديا محافظا على داللته وخصوصيته 
 . (1) «في حقله المعرفي الواحد

هذه ل بين مؤيدين ورافضينوقد القت فكرة تداخل األجناس األدبية، خالفا بين النقاد 
األنواع األدبية بين النثر والشعر وغيرهما من  يوجد من يؤمن بالحدود حيث الفكرة الجديدة،

ا، موالقصة والسنما... الخ، وهناك من يؤيد وينادي، بفكرة تداخله حالفنية األخرى كالمسر 
 حيث يرى أن جميع األصناف يكمل بعضها بعضا.

أصبح »وقد كان األسلوب القصصي جليا في الشعر من خالل الفن الدرامي حيث 
الشعر جزءًا من كيان اإلنسان وواقعه على السواء، ولهذا أصبح من المستحيل أن يضل 
الشعر بعيدا عن الدراما، أو تظل الدراما بعيدة عن الشعر وخاصة أنهما شهدا معا لحظة 

 . (2) «ميالد واحدة في األديان القديمة

" ألنها شعري  مسلسلب والتي عنونها الشاعر " "حيزية"قصة ونوضح هذا أثناء عرضنا ل
 ".حيزية" و"سعيدبين "تحكي قصة غرامية لخصت في مشاهد درامية عديدة 

 ( 3)«بأنها محاكاة لفعل إنسان» من تعريفات الفالسفة للدراما نجد تعريف أرسطو لها قائال:   
نخال الصراع  الصراع في أي شكل من أشكاله( ونحن»أنها: ب كما عرفها عز الدين إسماعيل 

 
 . 15محمود خلف خضير الحياني، استجابة المتلقي في قصيدة الدراما العربية، دار حامد للنشر والتوزيع، ص    (1)

 . 23 – 22علي قاسم الزبيدي، درامية النص الشعري الحديث، ص  (2)

 . 19المرجع نفسه، ص  (3)
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في دراما الشعر ليس فقط في المتقابالت والمتناقضات سواء كانت أفكارًا أو غير ذلك؛ بل 
    (1) «في نفس الشاعر  المثال إنه ذلك الصراع الجذري في اختالف الواقع المرئي عن الواقع

فالعالقة بين الشعر والدراما هي عالقة تكاملية حيث تضفي الدراما على الشعر مسحة 
عواطف شخصياته عن  البوحجمالية خاصة، وتزيد من تأزم أحداثه وطول نفس الشاعر، في 

لنموذج الدرامي البد إن النموذج الشعري وا»المركزية، وفي هذا يقول: الناقد ت.س. إليوت. 
 . (2) «ن متكاملين لعمل خيالي واحدتاجي  نِ  أن يظال معا

ال يمكن إذا فصل الفن الدرامي عن الشعر، كون كل واحد منهما يكمل اآلخر، فالحدود 
التي وضعها بعض النقاد، تبقى حدودًا وهمية، كون كل جنس أدبي يقتات من الجنس اآلخر 

 بعض آلياته ونظمه ليعمل على اكتماله.

فليس هناك  ،شعر ونثر ال يعني الفصل القاطع بينهمان تقسيم العرب األدب إلى إ»
فرق جوهري بين االثنين، إال من ناحية التزام الشعر بالوزن وافتقار النثر إليه... نقول إن 
الحدود بين األجناس األدبية ضاعت وتشابكت وتمازجت وحصل بينهما تناسل أدبي إذ ليس 

بنية متغيرة  بين األلوان الفنية تعتبر هناك حدود " ألن الحدود في الفن وخصوصا الحدود
 . (3) «وغير ثابتة تاريخيا

في شعرهم، نجد الشاعر  بارزاومن الشعراء المعاصرين، الذين كان األسلوب القصصي 
في تعبيره عن المأساة الفلسطينية، وآماله التي يرجوها في االنتصار  "محمود درويش"
 

 . 19، ص  علي قاسم الزبيدي، درامية النص الشعري الحديث  (1)

 . 23، ص  المرجع نفسه (2)

 . 73 –  72ضياء غني لفتة، البنية السردية في شعر الصعاليك، ص    (3)
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مأساة النرجس، ملهاة قصيدته " في مها كما كانت في السابقواسترجاع حريتها، أعاد رس
الفضة(، التي يتجلى فيها األسلوب القصصي من خالل الحوار، ليكون السرد أبلغ طريقة 

 لوصف جمال الحرية، حيث يقول:

 إخوتهم، فرادى وجماعات  ملح استعادواحين »

 وعادوا من أساطير الدفاع عن القالع إلى البسيط من الكالم

 جسدًا توارى في الرخام أبنائهم لبناتهم، ويرقصوا اويزوجو 

 بسقوفهم بصال وبامية... وثوما للشتاء ويعلقوا

 . (1) «أثداء ماعزهم... وغيمًا سال من ريش الحمام احلبو ولي

هذه األبيات تصف جمال الحرية، والحياة البسيطة الجميلة التي افتقدها الشعب 
ليرسم طقوسًا للفرح، ويفتح نوافذ كانت مغلقة، الفلسطيني، بعد موت الحمام األبيض... 

فيه روح األجداد من شجاعة ونخوة وحب  يبثخر جديد " مفتاحًا إلنجاب جيل آ"زواجفيكون 
لألرض الطيبة، فكان السرد خير وسيط بين النثر والشعر، ليجمع بين الفنين، ليفجرا معا 
عالما فنيا آخر يؤثر في القارئ، ويجعله يصدق األحداث، فتكون واقعية محسوسة رغم 

 تخيلها.

 
 .118عبد الرحيم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي، ص  (1)
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 :تمهيد نظري 
ية، النثرية والشعر  هو العمود الفقري للنصوص األدبيةيعتبر "الزمن" تمهيد نظري:

" هو لماضي والحاضر والمستقبل، و"الزمنبين ا فهو الذي تتحرك بفضله األحداث
تتوالى األحداث بشخصياتها  بحيث واألحداث، بالنسبة للشخصيات المحرك الرئيسي

حسب ما يمليه عليه الزمن،  هاينيز و والزمن يحركها في أمكنة متعددة يرسمها الكاتب 
 ها "الزمن".و على كل شيء ال يمحبصمة ليترك 

فما المفهوم  ،في األعمال األدبيةألهميته  الزمن ارتأينا أن يكون الفصل األول حول
 ؟هء النقاد الغرب والعرب فياللغوي واالصطالحي "للزمن"؟ وما آرا

 الزمن لغة: .1

الرطب  زمان .. الزمان.رهياسم لقليل من الوقت أو كث الزمان»يرى ابن منظور أن 
يقع على  ستة أشهر، والزمن إلىشهرين  ، وزمان الحر والبرد، ويكون الزمناكهةوالف

الشيء: طال عليه ة وعلى مدة والية الرجل وما أشبهه، وأزمن نالفصل من فصول الس
 (1)«الزمان، وأزمن بالمكان: أقام به زمانا  

فاألولى عنده ال تتحدد بمدة  ،الزمان والزمن :بين كلمتي انجد في هذا النص تمييز 
" فهو يعبر عن مدة محددة تساوي فصال أما "الزمن .معينة بل تتراوح بين الطول والقصر

ابن منظور، يجده قد ربط الزمن د من ينظر في المفهوم اللغوي عن ،من فصول السنة
فينا وحولنا،  موجودبالفصول من السنة، أي الوقت، كما له عالقة باإلنسان والمكان، فهو 

ا مسرى الروح نوال يمكن فصله أو البحث عنه بعيدا  عن كل هذه األمور، فهو يسري في
 .الجسد من

                              
 .1867ص ،(مادة زمن) ،مصر ،ن عبد هللا علي الكبير وآخرو  :تح ،دار المعارف ابن منظور، لسان العرب، (1)
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واسمان لقليل الوقت  ،العصر :الزمن محركة وكسحاب» يرى أنف "الفيروزآبادي"أما 
 (1)«تريد بذلك تراخي الوقت :كزبير ،ولقيته ذات الزمنين .أزمنة وأزمنو أزمان  :ج ،رهيوكث

" ليس له مدة محددة بل تتراوح بين " كون "الزمنابن منظورلهذا نجده يشترك مع تعريف "
 .الطول والقصر

ويجمع  ،اسم لقليل الوقت وكثيره :الزمن والزمان» :"الصحاحكما جاء في معجم "
 ،الزمن يدل على فترة من الوقت سواء طالت أو قصرت، (2)«أزمنة وأزمنعلى أزمان و 

 ."القاموس المحيطسابقة في معجم "لسان العرب" و"وهو هنا يشترك مع التعاريف ال

 لزمن:المفهوم االصطالحي ل .2
 الزمن حسب تصور أغلب المجتمعات العالمية يتصف بخاصيتين: 

أنه كان قياسا  للعمر ومدة البقاء ومراحل الحياة التي تتمثل في الطفولة والشباب  -أ»
 والكهولة والشيخوخة.

، فهو ينطوي على دورات ن بوصفه تجربة يتميز في جوهره بالتواتر والتكرارمالز  -ب
 .(3)«...موتمتعاقبة لألحداث وللميالد وال

مراحل حياته  رتبط لحظتها بالزمن، لتبتدئ معهامنذ خلق اإلنسان في بطن األم ي
وخلقه، وهذا ما وضحه هذا المفهوم من خالل جعل "الزمن" هو المقياس لمراحل عمر 

 إن الزمن»اإلنسان في الحياة، وفي مفهوم آخر ُيعتبر الزمن بمثابة "الروح" حين يقول: 

                              
محمد  :إشراف ،مكتلة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة :تح ،العالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  (1)

 .1203ص ،(فصل الزاي/باب النون ) ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،نعيم العرقسوسي
دار  ،محمد محد تامر وآخرين :تح ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  أبو   (2)

 .499ص ،2009 ،()حرف الزاي ،الحديث القاهرة
 ،2004 ،(1:ط) ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الزمن في الرواية العربية ،مها حسن القصراوي    (3)

 .13ص
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روح الوجود الحقة ونسيجها الداخلي، فهو ماثل فينا بحركته الالمرئية حين يكون ماضيا 
 أو مستقبال، فهذه أزمنة يعيشها اإلنسان وتشكل وجوده، باإلضافة إلى أن أو حاضرا  

يعمل عمله في الكون والمخلوقات ويمارس فعله على من  ال نهائيخارجي أزلي  الزمن
 .(1)«حوله

الزمن ال مرئي هالمي يتحّرك فينا ويغّير حياتنا في كل لحظة وثانية، ال نستطيع 
عيش كل لحظة في الحياة بألمها ومرها وفرحها، فال نستطيع إيقافه مهما فعلنا، يتركنا ن

جعل الفرح يستمر، وال لحظة حزننا بإمكاننا أن نوقفها، وحده "الزمن" كفيل بأن يصنعنا 
من جديد ويحقق ما نرجو. "الزمن" محّطات ودورات متعاقبة، نخطوها بإرادة منا أو بغير 

محور حياتنا الداخلية، وهو » ألنه شاءهو "الزمن" يمارس طقوسه فينا كيف يف ،إرادة
"الزمن" يستطيع جبر نفوسنا و ،(2)«المحرك الخفي لمشاعرنا وتقلباتنا الجسدية والنفسية

رؤية وقد اختلفت  ،راحنا ومحطات الحياةيخلد تاريخ أفلجمع أرواحنا المتفرقة، و المنكسرة، 
ه جوهرا  قائما بذاته متصال بالكون، الفلسفة اليونانية القديمة ترا »الفالسفة للزمن فمثال نجد 

 .(3)«ومنفصال وخارجا  عن النفس واألشياء

ه التأثير في النفس البشرية، وال عالقة له بتقلباتها كنالزمن حسب هذا الرأي، ال يم
ومراحلها فهو فيزيائي خارج عنها قائم بذاته، ونجد من الفالسفة من يتفق مع هذا الرأي 

كما يعتقده نيوتن هو إذن دفق مطلق قائم بذاته، »فالزمن  Newton" نيوتنومنهم "
 (4)«بطبيعته، عام شامل، غير مرتبط بالحركة مستقل

                              
 .14-13، ص الزمن في الرواية العربية ،مها حسن القصراوي  (1)
 .14، صنفسهالمرجع  (2)
 .18ص المرجع نفسه، (3)
 .18، ص المرجع نفسه   (4)
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يراه شامال ال مفهوم خاص له يمكن أن يعرفه من خالل ذوات األشياء، فهو قائم 
من  نظر إلى الزمن نظرة ذاتية خالصة بأن استبعده»فـ Kant" كانتبذاته، أما الفيلسوف "

األشياء في ذاتها ومن التجربة الخارجية بما هي خارجية، ونقله من الخارج إلى العقل 
مون التجربة الخارجية ضوقال عنه إنه مركب فيه بفطرته كإطار ال يستطيع أن يدرك م

 (1)«الحسية إال بإدخاله فيه
فهو لم يتركه ذاتيا  ،"نيوتن"ومفهوم  " بعيد عن الفلسفة اليونانيةكانتمفهوم " نإ

 الزمن عن العقل أو إدراكه خارجه. قائما  بذاته حيث ربط "الزمن" "بالعقل"، وال يمكن فصل
بوصفه الروح »يذهب في مفهومه للزمن  الذي Bergson" برجسون نجد كذلك "و 

فهو فهو يؤمن بتغير الزمن حسب تغيرات وتقلبات الذات اإلنسانية  (2)«المحركة للوجود
 له منذ الوالدة إلى الموت. الروح لإلنسان ومالزمبمثابة 
فقد تكون تلك الفروق ثانوية مادام  ،برز لحد االن أكثر من فارق في معنى الزمن»

تعددت المفاهيم االصطالحية للزمن غير أنها ف (3)«المضمون الجوهري يظهر فيها جميعا
 يجمعها جوهر ومكون واحد.

حول رؤيتهم للزمن ويرى  "سعيد يقطين"تب والناقد آراء الفالسفة الغرب لم تقنع الكا
 إلى أنواع: الزمن"قسم " إذأنها غير كاملة، 

 الزمن المتواصل: -
المتصل هو غير الزمن المتواصل: وذلك على أساس أن األول ال يكون له  والزمن»

المتواصل يمضي  .. على حين أن الزمن.انقطاع، وال يجوز أن يحدث ذلك في التصور

                              
 .19، ص مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية   (1)
 .19ص ،نفسهالمرجع    (2)
 ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،(1)ط/ ،الزمان والمكان في شعر ابي الطيب المتنبي ،حيدر الزم مطلك  (3)

 .23ص  ،2011،عمان
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متواصال دون إمكان إفالته من سلطان التوقف، ودون استحالة قبول االلتقاء أو االستبدال 
ن طولي له نقطة بداية ونهاية، هو متواصل ال هذا الزمن هو زم (1)«بما سبق من الزمن

 انقطاع فيه.

 الزمن المتعاقب: -
من : بحيث على الرغم يدور من حول نفسه ولعله أنطولي؛ دائري ال »وهو زمن 

في حقيقته دائري مغلق، وهو تعاقبني في حركته المتكررة؛  أنه قد يبدو خارجه طوليا فإنه
يمثل لهذا الزمن بالفصول األربعة، فهي متكررة ومتعاقبة وال  (2)«يعقب بعضهألن بعضه 

 شيء فيها يتغير، تسير في حلقة دورانية.

 الزمن المنقطع أو المتشطي: -
انتهى إلى غايته معين، أو حدث معين؛ حتى إذا لحي الذي يمتحض  الزمن»وهو 

المتمحض ألعمار الناس، وُمدد الدول الحاكمة، وفترات الفتن  انقطع وتوقف؛ مثل الزمن
؛ فهو زمان "طولي"، لكنه قد ال يكرر نفسه إال نادرا جدا المضطرمة، ومثل هذا الزمن

 (3)«نقطاعية ال بالتعاقبيةتصف، باإلضافة إلى ذلك باالي

وغالبا ال يتكرر  تخفّ متقطعا له فترات ظهور و جعل من هذا "الزمن" زمنا نفسيا 
 اإلضافة إلى هذه األزمنة الثالثة، نجد النوع الرابع وهو:ب وهو نادر الوقوع.

 

 

                              
 .175، ص1998نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، )د/ط(، عالم المعرفة، الكويت، عبد المالك مرتاض، في   (1)
 .175ص ،المرجع نفسه  (2)
 .175، ص المرجع نفسه  (3)
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 الزمن الغائب: -
 وقبل تكون المتصل بأطوار الناس حين ينامون، وحين يقعون في غيبوبة، »وهو 

هذا النوع هو زمن خفي غير ظاهر، ال  (1)«)الجنين، الرضيع( والصبي الوعي بالزمن
"سعيد يقطين" بالزمن الغائب، وهذا ألن الطفل فيه ال  هيمكن إدراكه لغياب الوعي فيه، وثق

ولتي "البارحة" و"الغد"، فالزمن بالنسبة له غير مقيمكنه ربط األحداث وال حتى التفرقة بين 
 معلوم.

 الزمن الذاتي: -
.. الذات هي التي .ليه أيضا ))الزمن النفسي((الذي يمكن أن تطلق ع الزمن»وهو 

حولت العادي إلى غير العادي، والقصير إلى طويل، كما تعمد هذه الذات نفسها إلى 
 (2)«الطويل إلى قصير في لحظات السعادة وفترات االنتصار تحويل الزمن

تتحكم في طول  هو زمن نفسي مرتبط بمشاعر اإلنسان، بحيث الذات هنا هي من
جدا  وال نحسه، لكن العكس  الزمن ففي لحظات السعادة والفرح يمر الزمن قصيرا   قصرو 

يحصل في لحظات الحزن واألسى، فهو يطول جدا  وال يمكن إيقافه، هو زمن شاعري 
تتحكم في طول وقصر الزمن، ففي لحظات السعادة والفرح يمر الزمن حساس تسيره 

 الذات اإلنسانية.

 وتبقى ذاتية نسبية "سعيد يقطين"انت اجتهادا  من الناقد هذه التقسيمات "للزمن" ك
أن الزمن، في كل أطواره، موضوعي في ذاته؛ وإنما »غير ثابتة، ليخلص في األخير إلى 

 إلى ذاتية. تهصورة التعامل هي التي تعمل على تحويل موضوعي

                              
 .175، ص عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد  (1)
 .176ص ، المرجع نفسه  (2)
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)ال مفهوم مجرد، وهمي السيرورة، ال ُيدرك بوجه صريح في نفسه  إن الزمن -
 (1)«ُيرى، وال ُيسمع وال يشم، وال يلمس( ولكنه ُيدرك فيما يحيط بنا من أشياء وأحياء

 ، وصفه الذاتية نحن من نضيفها عليه.امجّرد يافالزمن إذا يبقى موضوع

 حول الزمن وأقسامه: الغرب آراء النقاد .3
ناقد له يتفق النقاد حول مفهوم الزمن، لكن رؤيتهم له تختلف من حيث التقسيم، فكل 

رؤية مختلفة ورأي خاص يتفرد به في تحليله للزمن في النصوص األدبية، حيث يذهب 
الروائي هو المدة الزمنية  إلى اعتبار الزمن» Alan Robb Gray "ييهر آال نروب ج"

التي تستغرقها عملية قراءة الرواية، ألن زمن الرواية من وجهة نظره ينتهي بمجرد االنتهاء 
 (2)«...، لذلك هو ال يلتفت إلى زمنية األحداث وعالقتها بالواقعالقراءةمن 

لحظة فتح دفتي الرواية والبدء في  ته، بدايالزمن حسب رأيه محدود له بداية ونهاية
الناقد و سطر في الرواية،  آخر القراءة، هنا ينطلق الزمن وال يتوقف إال مع نهاية قراءة

حد رواد الرواية الجديدة في فرنسا، يقدم رؤية أ»: Michel Botour ميشال بوتور
 ،وزمن الكتابة وزمن القراءة الروائي، تتجلى في زمن المغامرة جديدة لتقسيمات الزمن

.. وهكذا يقدم لنا .بواسطة الكاتب كس زمن الكتابة على زمن المغامرةوكثيرا ما ينع
ل يومين أو أكثر المؤلف خالصة نقرؤها في ساعة أو أكثر وتكون أحداثها جرت خال

 (3)«للقيام بها

و"زمن الخطاب" دعاه "زمن  ، أدرج "زمن المغامرة"،زمن القصة :بدل أن يقول
زمن على الناقد "آالن روب جرييه" زمنين آخرين "زمن المغامرة" و" أضافأي  الكتابة"،

                              
 .177ص ، الرواية بحث في تقنيات السردعبد المالك مرتاض، في نظرية   (1)
 .49مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (2)
 .49ص ،المرجع نفسه (3)
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حيث يختصر الكاتب األحداث من "زمن المغامرة" التي تحصل في يومين أو  ،"الكتابة
 "زمن الكتابة" في وقت وجيز. يأكثر، ليسردها ف

من  ،الزمن إلى ثالثة أقسام Emile Beinvest" إميل بنيفستقسم الناقد اللساني "
 :تي" كاآل قضايا في اللسانيات العامةخالل كتابه " 

وهي  ،وله مطابقته عند اإلنسان ،وهو خطي ال متناه ،الفيزيائي للعالمالزمن _ »
 .وإيقاع حياته الداخلية ،المدة المتغيرة التي يقيسها كل فرد حسب هواه و أحاسيسه

 .وهو يغطي حياتنا كمتتالية من األحداث ،وهو زمن األحداث_ الزمن الحدثي 
من خالل الجهاز الشكلي  ،اإلنسانية_ الزمن اللساني وبواسطته تتجلى التجربة 

 (1)«في اللغة  وفيه يشكل الزمن الحاضر أساسا لكل التقابالت الزمنية ،للتلفظ

في كتابه "قضايا الرواية الحديثة" » Jean Ricardo" جان ريكاردو"أما الناقد 
ويضعهما  ،الروائي إلى قسمين: زمن السرد الروائي وزمن القصة المتخيلة فيقسم الزمن

على محورين متوازيين، ثم يقوم بدراسة العالقات الزمنية بين المحورين، مركزا تحليله على 
يعتمد في دراسته لزمن القصة  (2)«تقنيات تسريع السرد وبطئه مقارنة مع زمن القصة

ئ السرد )وقفة، ي)حذف، خالصة( وتقنيات تبط وزمن الخطاب على تقنيات تسريع السرد
 زمن القصة.مشهد، وصف( مقارنة مع 

الروس في تقسيمهم للنص من  النيينبالشكيتأثر » Todorov" تودوروفونجد "
تودورف القصة والخطاب للتعبير عن كلية يستخدم حيث هو متن حكائي ومبنى حكائي، و 

                              
 ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،(1) ط/ ،تمثالت الذات المروية على لسان األنا ،منال بنت عبد العزيز العيسى  (1)

 .295ص  ،2013 ،بيروت
 .49ص ،القصراوي، الزمن في الرواية العربيةمها حسن   (2)



 إيقاعه في الشعر الزمن الّسردي و                                    :الفصل األول

38 
 

الخطاب مكملين لبعضهما في تشكيل بنية زمن يرى أن زمن القصة و إذ  (1)«النص
لكن »" في هذا التقسيم دوروفتو مع " GérardGenet" جيرار جنيتويشترك " النص.

ويربط هذين الزمنين بثالث  (2)«"جنيت" يستخدم مصطلح زمن القصة وزمن الحكي
 عالقات وهي:

إن استحالة التوازي بين زمن الخطاب أحادي البعد وزمن التخيل » الترتيب الزمني: -1
تتمثل في  ،زمنية على خط السردالمتعدد األبعاد، أدى إلى خلط زمني يحدث مفارقات 

داخل النص األدبي يتغير "زمن الخطاب"  ليبفضل التخيف (3)«االسترجاع واالستباق
يمكن أن نمثل ألحداث زمن و  ،، بحيث ال يبقى الزمن يسير على وتيرة واحدةهوتتعدد أبعاد

ا أو كم ،األحداث في زمن السرد أم (4)«3حدث  ،2، حدث 1حدث »القصة بهذا الشكل 
بفضل  (5)«2حدث  ،3حدث  ،1حدث »يسمى زمن الخطاب ستكون غير متتابعة هكذا 

 ،تنشأ المفارقات الزمنية التي تزيد من جماليات النص ،هذا التغيير داخل زمن الخطاب
 ،..خطي.إن زمن الخطاب»" بقوله: تودوروفهذا الذي أشار إليه كذلك " ،وتكسر خطيته

 (6)«وزمن القصة متعدد األبعاد

 

 

                              
 .49، صمها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية  (1)
 .51، ص المرجع نفسه (2)
 .51، صنفسهالمرجع  (3)
 .87، ص 2010 ،الجزائر ،منشورات االختالف ،(1)ط/ ،النص السردي تقنيات ومفاهيم ،محمد بوعزة (4)

 .87ص  المرجع نفسه،  (5)

 ،2005 ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،(4)ط/ ،(التبئير ،السرد ،الزمنطاب الروائي )تحليل لخ ،سعيد يقطين  (6)
 .73ص 
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 عالقة المدة وحاالتها: -2

إن مالحظة اإليقاع الزمني ممكنة دائما » تبطيئه،المتمثلة في عملية تسريع السرد و 
فهذا االختالف يخلف لدى القارئ دائما  ،بالنظر إلى اختالف مقاطع الحكي وتباينها

(( أن لهذا يقترح ))جرار جنيت ،منيانطباعا تقريبيا عن السرعة الزمنية أو التباطؤ الز 
لخالصة  وا الحذفالمتمثلة في  (1)«لزمني من خالل التقنيات الحكائيةيدرس اإليقاع ا

 أثناءيتوقف السرد بحيث والحوار أثناء المشهد  اويكون السرد بطيئ .تسريع السرد حينا
الوقفة الوصفية في لحوار الداخي( و اأثناء المونولج )و  ،الوصف لألمكنة أو الشخصيات

 .كذلك

همية دراسته أ نتبه إلى اهذا المصطلح و  وظفأول من  "جينيت" يعتبر صلة التواتر:
حداث أويريد به سلسلة من عدة » ،نه مظهر من المظاهر األساسية للزمنية السرديةأعلى 

في هذه الصلة يتم دراسة تكرار  (2)«ليها من حيث تشابهها وحدهإمتشابهة ومنظور 
 األحداث مثل ما ُذكر مرة واحدة وما ُذكر عدة مرات.

 رأي النقاد العرب: .4
" في دراستها للزمن الروائي من نظرية "جيرار جنيت" سيزا قاسمالناقدة " تنطلق

الترتيب الزمني ومفارقته على خط السرد في النص، وفي دراستها لطبيعة الزمن  ولح»
ففي الزمن النفسي  (3)«طبيعي أو خارجي الروائي تقسمه إلى زمن نفسي أو داخلي وزمن

                              
 ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،بنية النص السردي ) من منظور النقد األدبي ( ،حميد لحميداني  (1)

 .76ص  ،1991 (،1)ط: بيروت 
، 2011 ،عمان ،دارصفاء للنشر والتوزيع ،(1)ط/ ،التحليل البنيوي للرواية العربية ،فوزية لعيوس غازي الجابري   (2)

 .158ص 
 .54-53ص ،مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية  (3)
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الداخلي، يتكسر الزمن الطبيعي الخارجي، بواسطة التالعب الزمني في الخطاب من 
 خالل تقنيات التقديم والتأخير وتقنيات السرد األخرى من تسريع وتبطيء.

إلى اعتباره زمنا متخيال »" في نظرتها للزمن الروائي يمنى العيدالناقدة "وتذهب 
عن زمن الواقع االجتماعي الذي تحكى عنه الرواية من خالل  تهلف في ماهييخت

الزمن الواقعي الذي يوظفه السارد هو زمن ماضي، وفي  (1)«الشخصيات أو األحداث
لحظة السرد يتحول إلى زمن حاضر، حيث يعيد إضاءة أحداث الماضي بمساهمة 

 الشخصيات الروائية.

أن زمن الحكي هو نفسه زمن الكتابة، ومن »" مرتاضعبد الملك لناقد "يرى اكما 
إلى  ألن العودة (2)«ماضيلالسذاجة بمكان فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا جنح ل

إّن زمن الخطاب في النصوص النثرية أو الشعرية، ال  الماضي هي من متطلبات السرد.
من  تقنيات السرديبقى كما في زمن القصة، بحيث يتغير وال يسير على خط واحد، بفضل 

تسريع وتبطيء، واعتماد  الكاتب على الخيال، وقدرته على التالعب بالزمن، ونسجه 
 كيف يشاء.

بعد تعرفنا على آراء النقاد الغرب والعرب، حول "الزمن" ارتأينا أن نطبق دراسة 
لثالثة: اته اوفق عالق دراسته" أي جيرار جنيتحسب تقسيم " "اعرسال"الزمن" على ديوان "

)الترتيب والمتمثل في عالقتي )االسترجاع واالستباق(، والمدة: وفق حاليتها )تسريع السرد 
.وتبطيء السرد(

                              
 .54مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية ، ص (1)
 .55المرجع نفسه، ص (2)
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 المبحث األول: المفارقات الزمنية في الشعر

 :تجلي تقنيتي االستباق واالسترجاع في الشعر .5
كفة نت وكا "ستباقا"و "استرجاع"تنوعت األزمنة في الحكاية الشعرية بين 

" سيقد" يروي أحداثا عاشها في مسيرته نحو "الساعر" االسترجاع هي األرجح، كون 
" رجاعاالست" و"تباقاالسللبحث في عالقة "الترتيب" بثنائيتيها " هانمنماذج  سنقف عند

 ".جيرار جنيتحسب تقسيم "

  :ستباقاال -1.5
إنه رؤية الهدف » ،متوقعة قبل وقوعها اليه الشخصيات لتقدم أحداثإاالستباق تلجأ 

وهو  (1)«رة إلى الغاية قبل وضع اليد عليهأو اإلشا ،أو مالمحه قبل الوصول الفعلي إليه
مفهوم السرد االستشرافي للداللة على كل » ويستعمل .يدخل في باب المتوقع والمتخيل

 (2)«حدوثهاو يمكن توقع سابقة عن أوانها أ أحداثاإلى  يشيرمقطع حكائي يروي أو 
نوعين وينقسم االستباق الى  ،ليستشرف المجهول ويتوقع أحداثا ممكن حصولها مستقبال

 :هما

 

 

 

                              
( , االردن 1\المؤسسة العربية للدراسات و النشر )ط اية العربية المعاصرةـ،يقاع الزمن في الرو أحمد النعيمي إ (1)

 . 38, ص  2004
 (،1)ط:الدار البيضاء،  ،(، المركز الثقافي العربيبنية الشكل الروائي )الفضاء الزمن الشخصية ،حسن بحراوي  (2)

  132ص ،1990
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 (External prolepsi) :استباق خارجي
يبدأ بعد الخاتمة ويمتد بعدها لكشف مآل  ،هو الذي يتجاوز زمنه حدود الحكاية»

 (1)«السرد إلى نهايتهابعض المواقف واألحداث المهمة والوصول بعدد من خيوط 

 (Internal prolpsis)استباق داخلي: 

ولالستباق ووظائف  (2)«هو الذي ال يتجاوز الحكاية وال يخرج عن إطارها الزمني»
 :ثالث هي

 .ويرد مسبقا ليسد ثغرة الحقة :استباق متمم»
 ،واالستباق المكرر ،ويضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردية آتية :استباق مكرر

ووظيفته في  ،"باء غالبا في العبارة المألوفة "سنرى فيما بعدويرد اإلن ،يلعب دور إنباء
 .نظام األحداث تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ 

وال يفهم معناها إال في مرحلة  ،بفن التمهيد القصصيوهي معطيات ترتبط  :الفواتح
حه من خالل ضالذي سنو " و"حيزية" "الساعر يوقد ورد االستباق في ديوان (3)«الحقة

 نوعالو  ،"اإلنباء"الذي جاء لغرض  المكرر"حيث ورد عندنا االستباق " ،أمثلة ندرجها
فقصص الغرام على سبيل المثال تورد »في قصص الغرام  الذي يكون  " الفواتحالثالث  " 

أو رعشة تحس بها الشخصية وال يفهم  ،فواتح كثيرة كذكر عرضي الحمرار الوجنتين
لمنبئ يصلها بسير األحداث او القارئ بصفة قطعية معناها إال عندما يربطها ببعضها 

                              
 (،1)ط:  ،لبنان ،مكتبة لبنان ناشرون  ،(كليزي فرنسيعربي انمعجم مصطلحات نقد الرواية ) ،لطيف زيتوني  (1)

 .18/ 17ص  ،2002
 18ص  ،المرجع نفسه  (2)
  38\39المرجع نفسه , ص   (3)
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سيكون هذا فا غرامية التي بين أيدين صوبما أن القص (1)«بنمو الحب في كيان الشخصية
الذي يأتي ليسد ثغرة الحقة  "االستباق المتمم"لى نوع كما توصلنا كذلك إ .النوع جليا فيها

 :في الحكاية

جعل من الشمس تطل مكان القمر ي" أن ِشعره يذيب الصخر، و الساعرعرف عن "
ويعرفه كل أهل حيث كانت حكاية شعره يرويها الصغير قبل الكبير، كان حكاية زمانه، 

 القبائل وشيوخها شباُبها ونساؤها وحتى أطفالها.

" يخرج للبحث عنها في كل الساعر"التي أحبها  الفتاةبعد عشرين سنة من اختفاء 
أقطار الصحراء الشاسعة، ليعيد الروح للجسد ويحيا ويتنفس الحياة من جديد، وقد 

ت األفكار في رأسه، وحلف "، فهاجالساعرتضاربت األخبار حول مكانها في مسامع "
التمهيد األحداث ليقدم لنا في هذا  السارد/الشاعريستبق اليمين أن ال يعود قبل إيجادها، 

لصفتاتها الحسية والمعنوية وذلك لكي يترك القارئ يتخيلها ويفتح باب التأويل أمامه  اوصف
 :قائال ذهب في وصف حسنها وجمالهالي

يَّةَوَيُقول َعْنَها ِإنََّها جِ   نِ 

 ُعُيونَها َأْو َتْقُتل شِ مْ تؤذي ِبرِ 

ِعي َأنَّ اْلَفَتاة َرهيَبة  ُهَو َيدَّ

 َما ِمْثُلَها ِمْن ِجْنسَها َمْن ُتْذِهل

 ِإْن ِقيل َبْدر َلْم ُيْرق ِلَجاِنبَها

                              
  .39عربي انكليزي فرنسي ( , ص نقد الرواية )معجم مصطلحات  ،لطيف زيتوني  (1)
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 لبَّ َأْو ِقيل َعْنَها َظْبَية اَل َتقْ 

 ل ُحْسنَها ُمَتَخيِ لَمْهَما َتَخيَّ 

 (1)لْجمَ ُمْنَتَهى َذاَك اْلَخَيال َوأَ ِهي 

وتندرج وظيفته في  ،كونه ال يخرج عن إطار الحكاية "ااالستباق داخلييعتبر هذا "
حارت في وصفها الكلمات، لقد  ،لألحداث الالحقة "اقصصي اتمهيدره "" باعتباالفواتحنوع "

ليرسمها فهي حقيقة وخيال، مرئية وال مرئية، هي حبات الرمل  السارد/الشاعرولم تف 
تنساب بين أنامله، وخيوط شمس أعاد نسجها بعد عشرين سنة، لتنمو في ذاكرته طفلة 
بريئة وصبية مجنونة، كانت تقتل برمشها، ولو وضعْت هي في كفٍة والبدر في كفٍة، 

 لخيال وأكثر.عجز الخيال عن رسمها ووصفها فهي فوق ا ،لرجحت كفتها

 كانت األخبار تقول عنها وعن مكان تواجدها:

 ي ش ِعْنَد َقِبيَلةَيُقول َتعِ  َبْعض  

َياه َوَتْغِزل منتعتاش   ُصوف الشِ 

 ر َأنََّها ِفي ُأْسَرةك  ذْ َواْلَبْعض يَ 

 لِص َوَتفْ  …ى َوَتْحُكم ِفي اأْلُُمورْفتِ تُ 

 َواْلَبْعض َيْحِلف َأنََّها ِفي َجاِمع

 (2)َقْرَية َمْحُجوَبة َتَتَبتَّلِفي 

                              
 .7، ص2014، البدر الساطع للطباعة والنشر، الجزائر، 1)مسلسل شعري(، ط:محمد جربوعة، الساعر  (1)

 . 8( الساعر، ص 2)
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 َوأِلَنََّها َكاَنت َصِبيَّة ُحْلمه

ل  َأْو َأنََّها اْلُحب  البريئ اأْلَوَّ

 َحلِ ف اْلَيِمين ِبَأْن َيُرد  ِغَيابَها

ل  (1)َأْو َسْوَف َيْبَقى َهَكَذا َيَتَجوَّ

الستباق اتحت "  وتندرج وظيفتهليسد ثغرة الحقة  "االستباق الداخليجاء هذا " 
فهي حسب قولهم  ،تمحي اليقين لتزرع مكانه الشك هي أخبار متناقضة متباعدة، "المتمم

أنها من أسرة ذات مكانة عالية بتحيا حياة صعبة بين الفقر والترحال، وآخرون يجزمون 
نها زاهدة في الحياة معتكفة في القبيلة والبعض اآلخر قال عنها إ تفتي وتحكم في أمور

.. كل هذه األخبار زادته إصرارا  وإرادة في البحث عن حبيبته في كل أصقاع .تتبتلجامع 
 األرض.

له مه"، لم يالساعرفالخوف من شعر " ،في الحلقة األولى واضحااالستباق  كما كان
 من شعره على نساء القبيلة. مة واحدة يمكثها في هذه القبيلة، لخوفهلحتى لي

 قال شيخ القبيلة:

 َواحُهنَّ َضِعيَفة ِإْن ُفوِجَئترْ أَ 

ُلوع َعَلى َعجَّ  ْعر َذاَبت ِفي الض   لِبالشِ 

 ى وَ اله  بِ  ب  لْ قَ  اتِ قَ وْ رُ حْ مَ  نَ شْ عِ يَ فَ 

 لْ قَ ي الم  فِ  عِ جُ وَ اَر التَّ رَ سْ أَ  ينَ فِ خْ يُ 

                              
 .8، صالساعر  (1)
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 اهَ ينَّ رِ ش ْ عِ  ْت لَ مَّ كْ أَ  نْ ى مَ لَّ ى عَ شَّ خْ نَ 

 ؟لْ مَ عَّ ا الْ مَّ فَ  كَ تْ كَ تَ ا اش ْ .. إذَّ .كَ يْ كِ تَ شْ تَ  نْ أَ 

 اهَ نِ يْ عَ بِ  ل  طِ تُ  ة  قَ لَّ طَ ى مُ لَ عَ وَ 

 لْ عِ تَ شْ يَ  د ِ ائِ َص قَّ الْ  يْ فِ  كَ ونَ نُ ى جُ رَ تَ فَ 

 اهَ سَّ مْ ُر أَ كُ ذْ تَ  فَ وْ َز سَ ائِ جَ ى عَ لَ وعَ 

 (1)لفَ ا أَ ر  مَ مْ عُ  دَ عْ ا بَ يهَ فِ  جُ ضِ  يَ فَ 

" بما سيحصل لنساء التنبأ"، ووظيفته "االستباق الداخلييندرج هذا االستباق ضمن "
 ،فهو يخلق حالة انتظار عند القارئ لما سيكون بعد قدومه ،" لهاالساعر"القبيلة بعد قدوم 

" القاه أهلها بالصدود؛ ولم يستطع شيخها استقباله خوفا  الساعرأول قبيلة في وجهة "و 
حبا  كبيرا  بإمكانه على نسائها من شعره، قلوبهن مرهفة ضعيفة تذيبها كلمٌة، وتزرع فيها 

يستبق "، ها هو ذا شيخ القبيلة للساعرأن يحرق أي شيء يقف في سبيل حبهن "
، حيث يخشى على الفتاة العشرينية أن ستباق واضحا هناليكون اال األحداث قبل وقوعها

تقع في غرامه وتحدث المشاكل في القبيلة بسببه، كما يخشى على "المطلقة" من أن تراه 
بعث تأوتار فأن تتحرك فيها العجائز  على مهجها الدامي، ومن شعره كذلك فيزلزل قلب

فيهن الحياة من جديد، كانت كل الكوارث متوقعة في ذهن شيخ القبيلة ولها ألف صورة 
 كان على ابنته "زينب" حيث قال:فوخيال تتضارب في رأسه، أما خوفه األعظم 

 

                              
 .10الساعر، ص (1)
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 اهَ نَّ أَ  وْ ا، لَ نَ تَ نْ بِ  ةِ يرَ مِ ى األَّ لَ وعَ 

 لْ زَ غَ  نْ مِ  ر  ِشعْ  تَ يْ بَ  أُ رَ قْ تَ  كَ تْ عَ مِ سَ 

 اهَ رَ عْ ر شَ ث  أَ ِط التَّ رْ فَ  نْ مِ  د  شُ تَ سَ 

 لْ جَ خَ  ا أوْ يهَ بِ أَ  نْ ف  مِ وْ خَ  ونِ دُ  نْ مِ 

 انَ دَ نْ ا عِ ف  يْ َض  تَ سْ .. لَ .اَعكَ تَ مَ  مْ زِ احْ فَ 

 (1)لْ جُ ا رَ ا يَ نَّ هللا عَ  اكَ زَ جَ  لْ حَ وارْ 

 زينب"،كان كل خوفه على ابنته " "،التنبأ"الذي وظيفته  "الداخلياالستباق "في هذا 
في هذا االستباق .. .قرأ بيت ِشعر من غزلي هوستفقد عقلها إن سمعت هربما سيقتلها شعر 

لتجنب كل هذه المصائب التي ستقع على رأسه بعد قدوم "الساعر"  الحل شيخ القبيلةيقدم 
 .هو حزمه لمتاعه والرحيل بعيدا  عنهمو 

 ارأي خرى وتعطيأن تستبق األحداث هي األ "زينب" ابنة شيخ القبيلة على كان
خرجت  ىحت تماما  عن رأي والدها، فهي التي ما إن سمعت كالم والدها "للساعر" امختلف

 من خيمتها قائلة :

 يبِ ا أَ يَ  ال  هْ : مَ ولُ قُ تَ  هِ يْ إلَّ  ْت جَ رَّ خَ 

 ِب تعَ الم   يِب رِ الغَّ  يفِ بالضَّ  اكَ مَ ُرحْ 

 ق  أن ِ تَ ُه مُ أنَّ  رُ كِ أنْ  تُ ا لسْ أنَ 

                              
 .11الساعر، ص (1)
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 ب  رِ ُمطْ  نْ مِ  هُ با  لَ ُه )...( تَ مُ الَ وكَ 

 هُ ورُ رُ ، وغُ ة  نيَ وثَ  هُ يونُ وعُ 

 يب ِ هَ ذْ ا مَ ذَ .. وهَ .هُ بُ اِس نَ ا يُ د  جِ 

 ْت لَ وَّ وطَّ  هِ يْ إلَّ  ْت رَ ظَّ نَ  منْ  حَ ا ويْ يَ 

 ِب ر  هْ تَ  ا لمْ هَ لِ هْ جَ ُه بِ تْ نَ أمَ تَ واسْ 

 ة  زَّ هَ  دِ رَّ جَّ مُ  ي منْ اهِ بَ تِ انْ  تَ فَ لَ 

 ِب ج ِ عَ تَ الم   ةِ زَّ هَّ .. كَ .هِ يْ بَ اج ِ ي حَ فِ 

 ة  تَ كْ سَّ بِ  وتِ أم   دْ ، قَ لكَ ثْ مِ  اهُ شَ خْ أَ 

 (1)يبِ  ينِ تَ يْ بَ  وْ لَ  الَ قَ  وْ لَ  ة  يَ بَ لْ قَ 

تتوقع ما سيحدث لها من قدوم  "الداخلي المتمم االستباق"في هذا كانت "زينب" 
لقبيلتها، فهي قد تموت بسكتة قلبية بكلمة أو وردة منه وهو الشاعر الساحر "الساعر" 

كانت متلهفة وهي وأحدث كل هذا اإلرباك في الشيخ وابنته،  ،بغزله، هو إلى اآلن لم يتكلم
 كل األحداث لتقنع والدها ببقائه في قبيلتهم.فاستبقت لبقائه معهم 

 ا نَ يوف ِ ضُ  اهْ جَ ا ت ِ بنَ واجِ  نْ لكِ 
 ُرِب عْ ُة يَ ادَ عَ  كَ تِ ى، ولَ دَ ُل النَّ ذْ بَ 

 انَ فِ طْ لُ س  بِ ح ِ ي يُ كَ  كَ ينَ مِ يَ  دْ دُ امْ فَ 
 (1)ِب طِ بْ وطَ  يِب رِ الغَّ  فِ تِ ى كَ لَ عَ  بْ رِ واضْ  

                              
 .14/  13ص  ،الساعر  (1)
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ضيوف الغرباء العاداتهم نحو بوالدها  تذكرإال أن  في هذا االستباق ما كان لها
 الضيوف.لتقنعه باستضافته عندهم، فهذا واجبهم منذ القدم نحو 

 َدْع َعْنَك َهاِجَسَك اْلَقِديَم َوُقلَّ َلُه:

، َقْد َوَصَلْت(..  ِب ) َأَهالا َوَسْهال   ورح 

 مَ شٌّ َلُه َطَرُف اْلَعَباءِة َوِاْبَتِس رِ َأفْ 

 ِفي َوْجِهِه َأْحَبْبُت َأْم َلْم ُتحِبِب 

َجى  َفِإَذا ِاْنَتَشى َوَتاَل اْلَقَصاِئُد ِفي الد 

 (2)(َعَلى النَِّبي ِ  ل ِ َيا َضْيِف َص فامنعه، ُقْل) 

هذا  جاء هي عادة العرب إكرام الضيف، واستقباله أحسن استقبال حتى يرحل،
لى عادات العرب متد خارج إطار الحكاية حيث يعود إالذي ي الخارجي" باقاالست"

داخل " ويرحب به الساعركي يعيد شيخ القبيلة التفكير في أمر " ،في محلهوتقاليدهم 
 .قبيلته

ج التي ستجنيها كل من تقترب من قدمت خالصة النتائ االستباقمن خالل هذا 
هذا  ،وهي الوقوع في شباكه ،ستكون نتيجتها واحدة ال محالة ،أو تستمع لشعره الساعر""

 ."الساعردورا مهما في كيفية التعامل مع "االستباق لعب 

                                                                                         
 .15الساعر، ص (1)
 .15الساعر، ص (2)
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ين الذي بالخبر الحز  "هاتنبئ"ل من خال "حيزية" في ديوان "االستباقكما ورد "
 :قائلة ينتظرها بواسطة حلم رأته

 ْعُت َرْأَسي َعَلى َكِفي... َوَلْم َأْنمُ َوَض 

ا... َوَيا ِلْلُحْلِم ِمْن ُحْلم    َرَأْيُت ُحْلم 

 ي.. َكَأنَّ الطَّْيَر تأْكلِنيَرَأْيُت َنْفِس 

 فووق َدِمي   اأْلَْشاَلءَ وَ  مَّ َوَتَنث ُر اْلَعظْ 

 َحاَوْلُت َأْهُرْب، َلْم أْقِدْر، َفِفي َقَدِمي ِ 

 (1)ُع، َأْو َأنِ ي ِباَل َقَدم  َكاْلَقْيِد، َيْمنَ 

 ،"التنبأووظيفته " ،ألنه ال يخرج عن حدود الحكاية" داخلي االستباق" نجد أن هذا 
 ." بموت حمامتها من خالل هذا الحلمحيزيةبحيث تنبأت "

 َأْنِت ِباَل َحظ   َواَل َأَمل  َأَنا وَ 

 لْ ُدوَن اْلَحَماَماِت، َوالنِ ْسَواَن َلْم َنزَّ 

ْنَيا َعَلى َعَجل    ِجْئَنا ِإَلى َهِذِه الد 

 (2)َخِتي َعَلى َعَجل  َوَسْوَف َنْرَحُل َيا أُ 

                              
 .36ص  ،حيزية (1)
 .38ص  ،حيزية(2)
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وهو الوصف الذي يستند إليه »للحدث من خالل الحلم  "الوصف الممهد"بفضل هذا 
وبفضله يخلق جوا  ،أو طبيعة الحدث القادم ،ة إلى طبيعة اللحظات المواليةالكاتب لإلشار 
حالتها النفسية السيئة التي مرت بها " حيزيةفي هذا الوصف قدمت " (1)«مناسبا للحدث

ويفتح أفق  ،حساس بالخوف والقلق يستبق ما سيحصل لهاهذا اإل ،بعد رؤيتها لهذا الحلم
 .ما سيحدث عالتأويل أمام المتلقي لتوق

حيث ال يفهم  ،"صصيقالتمهيد ال"" في قصص الغزل ووظيفته كما نجد "االستباق
السارد / وقد ورد حين وصف  ،"الفواتحويندرج تحت نوع " ،معناه إال في مرحلة الحقة له

  :(" أثناء رحلتهم إلى التل )الشمالحيزيةحالة " الشاعر

ْت َقْلُبَها ِاْضَطَرَباِعْندَ  ِحيِل َأَحسَّ   الرَّ

 ِمْثُل اْلِحَصاِن َجَرى ِفي َقْيِدِه َوَكَبا

 َوالنَّْفُس ُتْلِبُس ِفي التَّْوِديِع َزْلَزَلة  

 ْن َقاَل َيْجَهُل َمْعَنَاَها َفَقْد َكَذَبامَ 

 َكاَنْت ُتَفكِ ْر ِفي َأْسَباِب َحاَلِتَها

 ابَ سبَ الَّ  لُ هَ جْ تَ  نََّهاا أهَ تَ الَ حَ  ادَّ وزَ 

 ا هَ جَ دَ وْ هَ  فَ وْ ا جَ يف  رِ خَ  ودُ عُ تَ  لْ هَ فَ 

 (2)؟ا بَ وهَ  دْ قَ  دِ عْ بُ لْ ا لِ هَ جَ دَ وْ هَ  أنَّ  أمْ 

                              
 .59ص  ،2009 ،( 1 :) ط ،الجزائر ،منشورات االختالف ،وظيفة الوصف في الرواية ،عبد اللطيف محفوظ  (1)
 .183/  182ص  ،حيزية  (2)
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ويقدم فيه  ،ألنه ال يخرج عن اإلطار الزماني للحكاية "االستباق داخلييعتبر هذا " 
 ،ضيق وحزن وبكاء(السيئة التي تحس بها من ) حيزية "وصفا لحالة "  السارد/الشاعر

ليستشرف األحداث القادمة  ،ليفتح أفق التأويل أمام القارئ  ،وهي تجهل سبب هذا
 .المتوقعة

تصف له حالتها التي  ،"سعيد"" مع لحيزيةوقد ورد االستباق كذلك في حوار "
 :التوبالخوف الذي تحسه ق ،ساءت

 رِ هْ بالقَّ  ،انِ زَ باألحْ  ،فِ وْ بالخَّ  ُس حِ أُ 

 ي رْ ِس  هُ دَ نْ ي عِ كِ حْ أَ سَ  اكَ وَ ِس  نْ ومَ 

 ي نِ سُ بَ لْ يَ  تَ وْ المَّ  نَّ َأبِ  ور  عُ ي شُ دِ نْ عِ 

 رِ دْ َص لْ لِ  ينِ لَ جْ الر ِ  نَّ مِ  ،ايئ  شَ ا فَ يئ  شَ 

 تةيَ مَ  رِ ْص عَّ ي الا فِ د  غَ  ونُ أكُ  دْ وقَ 

 (1)؟ي رِ دْ يَ  ..منْ .عينِ سْ الت ِ  إلىَ  يُش عِ أَ  دْ وقَ 

 التنبأ"ووظيفته " ،كذلك ألنه لم يخرج عن حدود الحكاية" االستباق داخلي" كان هذا 
إن الوصف الذي يسبق سرد الشاعر ألحداث  ،بما سيحدث لها في المستقبل القريب

إلى الوصف الحسي السارد/الشاعرحيث يعمد  ،القصص يستبق الحدث الموالي له
إلى المتلقي بما سيجري من والنفسي ليمهد إلى ظهور األحداث التي تعقبه، فيوحي 

                              
 .230/  229 ،حيزية (1)
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لنفسية التي تسوء يوما بعد يوم ذلك من خالل وصفها لحالتها الجسدية وا ،(1)وقائع
 .حساسها بموتها القريب الذي ينتظرهاوإ

 السترجاع:ا -2.5
وهو تقنية  ،االسترجاع هو العودة إلى األحداث الماضية، ليعيد سردها من جديد

أن  جنيتويرى »أساسية من تقنيات السرد، وقد اعتمدت عليه كثيرا  الرواية التقليدية 
القديمة ولكنه تطور بتطور الفنون السردية، فانتقل إلى الرواية  حماالسترجاع نشأ مع المال

للكتابة الروائية وقد تطورت تقنية  الحديثة، بحيث أصبح يمثل أهم المصادر األساسية
سترجاع في الرواية الحديثة، نتيجة لتطور النظريات النفسية التي تختص بدراسة اال

الشخصية اإلنسانية ومستويات تشكلها ودرجة وعيها الذهني عبر تطور مراحل الزمن 
 (2)«وتغيراته

االسترجاع متعلق بالذات اإلنسانية ووعيها الباطن، باعتباره تقنية سردية متوفرة في 
 .روائية والقصصيةالنصوص السردية ال

  :سم االسترجاع إلى نوعين هماوينق

 :(External  Analepsis) :استرجاع خارجي -
يحدث هذا النوع  (3)«ثا تعود إلى ماقبل بداية الحكايةهو ذاك الذي يستعيد أحدا»

 .من االسترجاع خارج حدود زمن الحكي

                              
ه العلوم في األدب أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا د في الشعر العربي قبل اإلسالم )السر  ،راضية لرقم :ينظر  (1)

 .477ص  ،2017/  2016 ،الجزائر ،جامعة اإلخوة منتوري ) قسنطينة( ،محمد بن زاوي  :إشراف ،(العربي القديم
 .192مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص  (2)
 .19ص  ،معجم مصطلحات نقد الرواية ) عربي إنكليزي فرنسي ( ،لطيف زيتونني ( 3)
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 :(Internal  Analepsisاسترجاع داخلي ) -
يظهر هذا ، (1)«ضمن زمن الحكاية أي بعد بدايتها أحداثا وقعتهو الذي يستعيد »

أو كأن يخبرنا  ،النوع مثال أثناء تولي إحدى الشخصيات سرد حكاية متعلقة بحدث ما
 :لهذه االسترجاعات وظائف هيو  .الراوي عن حياة شخصية ما قام بإضافتها

 ،إطار ،)شخصيةإعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية _ »
 (عقدة

 ._ سد ثغرة حصلت في النص القصصي
 (2)«يرادها فيما سبق من السرد إ_تذكير بأحداث ماضية وقع 

ضمن النصوص الشعرية القصصية )الشعر القصصي(، كما في ديوان  وقد ورد
تبع محطات رحلة "الساعر" عبر تبحثنا، حيث سن مادة"الساعر" للشاعر "محمد جربوعة" 

 :" االسترجاع " بهاية لنقف على زمن الحكا

"، فراقها زينب"ديار " إال أن يحزم متاعه ويرَحل بعيدا  عن الساعرعلى "ما كان 
" أسرت قلب زينبكان صعبا  عليه وعليها فكالهما وقع في فخ العيون بنظرة من "

 ."الساعر" الذي بات ليلته يصهل بداخله كحصاٍن ثائر

 مُ تِ مْ تَ ويُ  هُ ُط زادَ بِ رْ يَ  لِ مْ ي الحَّ فِ 

 مُ ألَ تَ يَ  نْ مَ ه، كَ يْ كَّ ُض فَ عُ ويَ 

 هُ لَ وْ حَ  رُ ظُ نْ ، ويَ هُ تَ اقَ نَ  يخُ نِ ويُ 

                              
 .20ص لطيف زيتونني، معجم مصطلحات نقد الرواية ) عربي إنكليزي فرنسي (،   (1)
 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،(1) ط/ ،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،أحمد حمد النعيمي  (2)

 .34/  33ص  ،2004 ،األردن
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 مُ جِ وُيحْ  يلَ حِ ي الرَّ وِ نْ ا يَ د  ترد ِ مُ 

 اهَ يلِ مِ جَ  رُ كْ شُ  تِ ق  البنْ ويقول: حَ 

 مُ الفَّ  يهِ ي فِ فِ يَ  الَ فَ  الُ مَ ا الجَّ أمَّ 

 لْ ا؟ وهَ هَ عُ دِ أوَّ  لْ ؟ هَ لُ عَ أفْ ا سَ ماذَ 

 (1)ِمسَ بَ تَ تَ  ْت أَ و رَ ا لَ مَ  مها لَ  يدِ هْ أُ 

موقف الرحيل جسدَّ لنا حْجم الحمل الذي يكاد يخنقه ل" الداخلي االسترجاع" هذا في 
ا بمدى إعجابه بها، وهكذا في صمت غادر "الساعر" ديار "زينب" وترك هإن لم يبح ل

 العيون تبوح بما اختلج في الصدور ِمن ولْه وشوق وهوى.

 وعمر "و "زهير"و "عنترة"عرف العرب الحب العذري منذ عصر ما قبل اإلسالم مع 
فيهم،  نفسه ألنه يرى  ،رةكل م، فكان "الساعر" يستحضرهم في "القيس وامرئ " ،"كلثوم بن

" ليقرب للقارئ صورة الوجع الذي يحسه في القيس امرأفي هذا االسترجاع نجده يذكر "ف
 قلبه.

 د  اقِ ُس، رَ يْ قَ  ونْ نُ جْ المَ  وَ ا هُ ذَ هَ 

 قا  فَ رْ مِ  دَ وسَّ تَ  دْ وقَ  الِ مَ الر ِ  قَ وْ فَ 

 اهَ ز  هُ يَ  وعُ لُ ، والض  يل  حِ نَ  م  سْ جِ 

 اقَ زَّ مَ تَ يَ  أنْ  ادَ كَ  يف  عِ َض  َفس  نَ 

                              
 .23الساعر، ص (1)
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 هِ دِ خَ بِ  عُ و مُ ى والد  لَ يْ لَ  دِ هْ عَ  منْ 

 اقَ قَّ شَ تَ  ارُ زَّ ُث، واإلِ عَ أشْ  رُ عْ والشَّ 

 هُ اءَ تَ وِش  هُ فَ يْ ُث، َص هَ لْ ي ويَ رِ جْ يَ 

 اق  وِ شَّ تَ مُ  ال  ائِ ا، سَ ار  هَ نَ  ال  يْ لَ 

 هِ ونِ نُ جُ  فَ يْ طَ  أنَّ  . أوْ .،ْت مُ يَ  مْ لَ  وَّ هُ 

 (1)اق  لِ عَ تَ ا مُ هَ لَ وْص  بُ لُ طْ يَ  الَ ال زَ 

وفاء المحبين، ل" خير مثال القيس امرئ لذكرى "" الخارجياالسترجاع " كان هذا 
محبوبته، هو كذلك حلف اليمين أال يعود إال " في مسيرة بحثه عن "للساعروخير قدوة 

 " الذيامرئ القيسلم يجد "الساعر" صورة أبلغ لتعبر عن حاله ووجده غير صورة "و  ،بها
موته  ظفر بحبها ووصلها، حتى بعدله بال حتى ي يهنأ" وهام في حبها، ولم "ليلىعشق 

 في قبره حتى يظفر بها. عنها ويريدها، وحلف اليمين أن ال يهنأ وال ينام بقي طيفه يبحث

 الادَ بَ ا وتَ مَ هِ يْ ادَ ا إلى زَ امَ قَ 
 اقَ شَّ نَ ا وتَ رَ طَّ عَ ا، وتَ مَ هِ يْ رَ طْ عِ 

 ة  وَ كْ رَ  ةِ يفَ عِ الضَّ  ارِ ا على النَّ بَّ َص 
 اقَ رَّ فَ ا، وتَ قَ انَ عَ . وتَ .احَ افَ َص وتَ 

 اربِ  غْ مَ  ارَ سَ  هْ الَ ا إلى ليْ ذَ هَ 
قا اكَ ه ذَ الَ يْ ى لَ ى إلَ شَ ومَ   (2)ُمَشر 

                              
 .32الساعر، ص (1)
 .34الساعر، ص (2)
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العهد " يؤكد على  امرئ القيس" لحادثة لقائه مع " االسترجاع الداخليفي هذا "  
لكل منهما كانت له وجهة غير معروفة، حيث  ،الذي قطعه مع نفسه في إيجاد محبوبته
تنادي من بعيد قلب الحبيب كريح يوسف ائحتها تكون الحبيبة يفوح عطرها الشجي هي ر 

الحبيبة وال تجهله مهما طوت الصحراء من دروب ف درب في القلب بصيرة تْعر فليعقوب، 
 وتاهت في عروقها النفوس.

وتسير قومها بسطوة سيفها  ،سترجاعا آخر ألنثى كانت حاكمةيقدم لنا " الساعر" ا
مها، تذيب الصخر برمشها وإن ُخلقت رقيقة لطيفة  في حسنها وكالرغم أن األنثى 

تحركت مشاعرها وطلبت منه أن يقول الساعر" ضحكت يحل الربيع، ولكنها مع قدوم "
، لتستميله لها بكل الطرقِ ءه حاولت إغرا فيها قصيدة ليزيد من ِرفعة مكانتها بين قومها.

 هكذا كان كيدها بأفعالها.

 اهَ يدِ كَ وِد بِ رُ الو   َض عْ بَ  لهُ  ْت رَ ثَ نَ 
 ا؟هَ ردِ وَ يُم بِ هِ يَ  ال  فْ ه طِ نُ ظُ أتَ 

 ْت لَ وَ ولْ اُب، فَ قَ الن ِ  طَ قَ ا سَ مَ بَّ رُ ولَ 
 اهَ د ِ شَ بِ  هُ تْ طَ قَ أسْ  دْ ي قَ تِ ي الَّ وهِ 

 ع  ابِ َص أَ  يقَ قِ ا رَ هَ مِ ى فَ لَ عَ  ْت عَ َض وَ 
 اهَ د ِ ي خَ ا فِ هَ وعِ مُ دُ ْت بِ رَ اهَ ظَ وتَ 

 ة؟نَ تْ ي فِ انِ رَ تَ  الَ : أفَ هُ لَ  ْت سَ مَ هَ 
 (1)اهَ دِ ُيبْ  مْ .. لَ .هِ ِس فْ ي نَ ا فِ هَ رَّ سَ أَ فَ 

                              
 .36الساعر، ص (1)
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للفعل  السارد/الشاعر واضحا هنا من خالل توظيف " الداخلي سترجاعاال" كان 
بحيث  ،.( فهي التي قامت بكل هذه األمور.همست ،وضعت ،نثرتالماضي في قوله )

وهو العارف بأمور النساء كر "الساعر" كيف تظاهرت الملكة واصطنعت أنوثتها يذ
ومواضع ِسحرهن، فال حيلها وحركاتها يمكنها أن تخفى عليه، في هذا االسترجاع لتالعب 

" أن يفضح الصورة المصطنعة لهذا النوع من النساء، الذي ال "الساعرالملكة يحاول 
 ي أنوثتها وعفويتها.يحبذه الرجل فجمال المرأة يكمن ف

وغضبهن أعظم، هكذا كان حال األميرة التي القت الرفض والصدود  كيدهن عظيم
، عندما لم يقل فيها قصيدة ، فقد أمرت بقتله، لترتاح منه وترضي غرورها الساعر"من "

 خيمته فتاة ساحرة عفراء، لتخبره بكيد األميرة له.وكبرياءها، إلى أن جاءت إلى باب 

 ة  ظَ حْ لَ  يعْ َض  تُ اَل  كَ بِ رَ بِ : ْت قالَ 

 وااؤُ جَ  دْ ا قَ مَ بَّ . رُ .ايع  رِ سَ  جْ رُ واخْ 

 اهَ تُ عْ مِ ا وسَ هَ ُقربَ  رُ بُ عْ نُت أَ كُ  قدْ 

 اءُ تَ سْ ا مُ هَ بُ لْ . قَ .كَ لِ تْ قَ بِ  ْت رَ أمَ 

 هام ِ س  لِ  يُش عِ ة، تَ دَ قَ عَ ى مُ ثَ أنْ 

 اءُ دَ وْ ُب سَ رَ قْ . عَ .ايهَ فِ  يُش عِ ويَ 

 ة  وَ الَ حَ  طَ يْ خَ  د  مُ تَ  بوِت كَ نْ العَ كَ 

 اءوَ ا أدْ هَ ِض رِ عَ  افضِ رَ ا لَ هَ ولَ 

 ى(وَ الهَّ  ةُ دَّ يِ ى( و)سَ مَ لْ ا )سَ هَ ونَ عُ يدْ 
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 اءُ مَ سْ ا األَ سَ ي الن ِ فِ  كَ نَّ رر غُ ال تَ 

 ُفهُ ْص نِ  بُ هَ ذْ يَ  لُ ليْ الَّ  ادُ كَ ْج يَ رُ اخْ 

 (1)اءمَ لْ الظَّ  هِ ذِ هَ  كَ ظ ِ حَ  نِ سْ حُ  منْ 

ته من الموت ذ" حين أنقالساعرلذكرى لن ينساها " "الداخلي االسترجاع" كان هذا 
 :وقد استخدم في هذا االسترجاع قوله ،حيث أخبرته بكيد األميرة لهفتاة ساحرة جميلة،

 ة  ظَ حْ لَ  يعْ َض تُ  الَ  كَ بِ رَ بِ  :ْت قالَ  

 اءْ تَ سْ ا مُ هَ بُ لْ .قَ .كَ لِ تْ قَ بِ  ْت رَ مَ أَ 

يذكر و  ."داللة تأكيد لفعل "القتليحمالن ( أمرت ،قالتفي هذين الفعلين الماضيين )
 :"الساعر" أنه لو التقى بها قبل هذا الوقت لُيمتع عينيه بحسنها

 هتُ يَ بْ ي ظَ ظ ِ حَ  نِ سْ حُ  نْ مِ  لْ : بَ تتُ متَ 

 اءُ وَّ ا حَ يَ  ينِ نَ يْ يُة العَّ وحِش 

 يقِ دِ  ي، َص ونِ يرُة في عيُ أنِت األمِ 

 اءُ دَ أْص  مْ هُ لُ ِت وكُ أنْ  وتُ والصَّ 

 ة  مَ عْ ة نِ وثَ األنُ  لَ عَ جَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ 

 (2)اءمَ هْ ا الدَّ هَ حوزُ بار( يَ )الك ِ  دونَ 

                              
 .45الساعر، ص (1)
 .46الساعر، ص (2)
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" إذ أنه يعطي معلومات عن االسترجاع الداخلي"يندرج هذا االسترجاع ضمن 
في سحر عينيها كتب قصيدة ، بعفويتها ف ،ماضي حكاية وقعت مع هذه المرأة الفاتنة

كلمات ُترِصُع مبسمها بضحكة ساحرة تمكنت من حل عقدة لسانه ليبوح بما في صدره من 
 م بخشونتها وتصنعها.صنفهي الملكة بحسنها وتلك هي ال

" رحاله، يجَد فيها ألف حكاية ورواية، وال حكايات اعرلس"افي كل قبيلة يحط بها 
ألف ليلة وليلة، حكايات يرويها جمال النساء وكيدهن ليبلغن من الشاعر كلمة  أو قصيدة 

وهي قبيلة تؤمها »( التي حط بها الشاعر سوق النساءي ذي قبيلة )تروي عطشُهن، ها ه
اف صنالقبائل لسوقها الشهير الذي يعقد في كل عام مرة، وفيه مما ُيذهب العقول أ

ها أصول خير الذي ينزل بها، أن يعلم نساءوكان وجوبا  على الضيف األ (1)«وأشكال
 يتميزن بالجمال والجرأة حيث يقول:النحو والصرف والكتابة ويذكُر الشاعر أن نساءها 

 يم  ظِ عَ  نَّ يُدهُ . كَ .ير  ثِ ُس كَ مْ هَ 
، نَ كَ لِ  ز  هَ   ليمُ سْ . تَ .مُ اعِ فِ 

 ة  يَ ِش حْ وَ  ة  رَ ظْ . نَ .ر  كْ اُت مَ زَ مَ غَ 
 ومُ لُ كْ ا مَ هَ بُ لْ ى قَ ثَ أنْ  ينِ عَ  نُ مِ 

 ة  ورَ ارُ قَ  ْت حَ تَ فَ  ت  بنْ ويُد لِ 
 ومُ مُ سْ ُن المَ اتِ ا الفَّ اهَ ذَ ى شَ رَ سَ فَ 

 ة  يَّ بِ َص  زِ هَ بِ  ْت نَّ رَ  رُ اوِ وأسَ 
 (2)ومُ هُ فْ ا مَ هَ دُ ْص . وقَ .نْ يَ مَ َص عْ مِ لْ لِ 

                              
 .55الساعر، ص (1)
 .56الساعر، ص (2)
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لذكرى لقائه لهن في أول حصة أصول للنحو، جسدَّ " الداخلياالسترجاع "في هذا 
..( كل هذه .رنت ،فتحت ،هز ،همس) :في قوله ر النساء وكيدهن ليأخذن بلب عقلهمك

فها هي ذي الغمزات تترامى  ،"الساعربالنساء وكيدهن مع "اضية متعلقة األفعال الم
 وروائح العطر الشجي تغمر المكان، ورنة سوار تشوش عليه تفكيره، وتمأل بالنغم المكان.

 ،يمحكِعبَرة وموعظة نتعلمها من الشاعر الحكاية في كل حلقة حكاية وفي كل 
في ذكرى يومه الثاني في فيجوز لنا وصفه بالحكيم، ففي كل ذكرى له موعظة نتعلمها 

امرأة التقى بها تتميز بالجمال والحسن  ،كان له لقاء آخر مع امرأة مختلفة "سوق النساء"
 ولكن قلبها منطفئ، أو هكذا كان حالها قبل أن تلتقي الشاعر، حيث يذكر ما قالت له:

 انَ الِ حَ بِ  ُس حِ ال تُ  كَ كأنَّ  قالْت 
 اراِعنَ ، ةِ نوسَ ى الع  لظَّ  عِ تراَ  لمْ  إنْ 

 ْت َض مَ  ات  قدَ يَ رِ كْ ذِ بِ  ارِ هَ ي النَّ نقِض 
 انَ اتِ أسَ مَ  نْ مِ  لِ يْ ي اللَّ كِ بْ نَ  بيتُ ونَ 

 يجِ وهُ اِن تَ مَ ى زَ جاَل علَ الر ِ  إنَّ 
 انَ اخِ سَ  بَ عذَّ ي المُ لبِ وا قَ قُ رُ طْ لم يَ 

 ُس ارِ ي فَ أتِ يَ  وفَ ا سَ هذَ  دَ عْ بَ أفَ 
 انَ اتِ الفَ  ميلَ ي الجَّ مِ لُ ي حُ د لِ عيِ ليُ 

 يبِ اجِ م حَ سُ أرْ  آةِ رْ وأقوُم للمِ 
 (1)ا؟نَ هِ الواَ  يفَ عِ الضَّ  َش مْ ل الر ِ حِ وأكَ 

                              
 .64الساعر، ص (1)



 الزمن الّسردي و إيقاعه في الشعر                                     :الفصل األول
 

62 
 

نها تقول عن نفسها إالتي حكاية المرأة " الداخلياالسترجاع "في هذا يصور لنا 
عانس، ولم يطرق بابها أي رجل طالبا  يدها، في هذه الذكرى التي مرَّ بها تكُمن 

إذا في هذا السن لشاعر صورة المرأة كيف تكون مشاعرها ا، وُيجسد "المشاعر اإلنسانية"
لم تظفر برُجل يبعث الحياة فيها حسب رأيها، هذا الموقف أثار غضب الشاعر منها، 

 ة بالغضب والحب والحكمة فأجابها قائال:فكانت له ردة فعل ممزوج

 ة  برَ خِ  بَ احِ َص  مَ الَ كَ  تِ دْ ا أرَ فإذَ 

 اوُس ُغ ووسَ م فارِ الَ ا الكَّ هذَ 

 هالَ مَ و  بُ ِش .. ال يَ .مركِ عُ  في القلِب 

 ُس ارُ حَ  ذِ وافِ ى النَّ وعلَ   هِ ابِ في بَ 

 زُ ائِ جَ عَ  لوِب بالق   سِ ومن األوانِ 

 ُس أوانِ  وِب لُ ز بالق  ائِ جَ العَّ  ومنَ 

 ة  ادَ هَ )شَ  كِ دْ فِ تُ  لمْ  كِ ُحلمُ  اعَ إن َض 

 ُس بِ الَ مَ  كِ ليْ عَ  ْب ُتعجَ  مْ ا(، ولَ ُعليَ 

 بُ عِ تْ مُ  كِ نُ سْ . حُ .)...( سِ مْ األَ  لَ ثْ مِ  تِ لْ الزِ 

 (1)ُس اعِ نَ  دُ بِ تَ سْ مُ  كِ فُ رَ ى، وطَ وِ يشْ 

                              
 .66الساعر، ص (1)
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مع هذه المرأة نجده يندرج ضمن  االسترجاعي لحادثة وقعت في هذا الحوار
يذكرها بأنه كل الذي تضعه في مخيلتها مجرد وساوس تأخذ ، بحيث "االسترجاع الداخلي"

هي الزالت صبية جميلة تأخذ  ،من فرحة عمرها الكثير وتزيد من حجم الصدأ على قلبها
هتزت، هي من جعلتها تكبر سنا ، وتزيد من كسرها وحزنها، ا التي  ثقتهابالعقول، لكن 

 :حيث قال ،للشباب امحدد سنخبرته في الحياة علمته أنه ال 

 اينَ ر  شْ ي الع ِ ء فِ رْ المَّ  لبُ قَ  بُ حِ ويُ 

 اينَ تِ السِ   أوْ  بُ حِ يُ  ينَ عِ بَ في األرْ 

 وى الُث للهَ ثَ  اتُ ميعَ  ِ رمْ في العُ 

 ادرينَ ال تَ  لِب القَ  رِ مْ أَ بِ  نْ يا مَ 

 ةطَّ حَ ار مَ ظَ تِ ي االنْ ي فِ كِ ترُ ال تَ 

 (1)ها من يحمُل النسرينائيجِ يَ ِس 

هذا القلب ال ُعمر له، وشبابه دائم ال يشيب أبدا  إال إذا أردنا، وهذا المكتوب 
 وسيزهر الربيع من جديد في قلبك حبينهاسيطرُق بابك حتما  ماُدمِت واثقة من نفسك وت

 ." لسد ثغرة حصلت في النص القصصي ويتمم بها الحدثاالسترجاع الداخليجاء هذا "

تعرض سلعهن للبيع، ولكل بائعة منهن طريقة في  في سوق النساء كانت النساء
تنافس األخرى في الجمال وللشاعر موقف ومواقف معهن، عرض سلعتها، وكل منهن 
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، حتى فقد جاذبيته في التركيز، فال هو باألرض وال في السماء، هكذا كان دوخته العيون 
 حاله وهو يروي ما حدث له مع بائعٍة سحرته بالعيون:

 َنَظَرْت إْلي ِبَأْعُين  َكاْلِفْلَفلِ 

 َحرَّاَقة ، َيا َلْيَتَها َلْم َتْفَعلْ 

، َوِقْدَها  َواْلَحاِجَباِن َيِشيَبانِ 

 َمْمُشوُق َكَقدِ  اْلَفْيَصلِ اِن بَ َكالْ 

 آنست ُفَؤاِديٌّ ُكلَّ َمْن ُأْرِهَقنَّهُ 

لِ   ِفي اْلِعْشِق ِمْن ُحبِ  َقِديِم َأوَّ

ِتيَوَوَقْفُت ُأَخرِ ُج ِمْن ُجُيوِبي صُ   رَّ

 َكْي َأْشَتِرَي َغَزال  َلَها ِفي ِمْغَزلِ 

 َجيِ َدا فُ ر ِ ُل.. َأعَ َلْيَس اْلُمِهم  اْلَغزَّ 

 (1)َلِكنَّ َعْيِنيََّها َأَصاَبْت َمْقَتِليَّ 

هي فطرة فينا نعشق الجمال، وأمام هذه العيون ترفع كل رايات االستسالم البيضاء، 
 االسترجاع الداخليفي هذا لتعلن الوقوع في أسرها وسحرها، هكذا حال الشاعر المسكين 

ليخرج بسببها  في أسر امرأة أخرى حتى يقع ، الذي ما إن يخرج من قبيلة بسبب امرأة 
 .كذلك للبحث في قبيلة أخرى 
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شاعر في رحالته نحو القبائل في البحث عن محبوبته، ال هاكلها ذكريات عاش
 ...الزالت مستمرة إلى آخر قبيلة يرحل لها

اف الناس من رجال ونساء، فكان منهم الشعراء صنكل أ "سوق النساء"اجتمع في 
يدعون  ن منيالشاعر ليقول في قضية هؤالء المتشاعر  هزوالمتشاعرون، وهذا ما 

نهم من أهل الشعر، ولهم فيه دواوين وقصائد، والشعر بالنسبة الفصاحة والبيان ويقولون إ
 له هو َشرُفه وعرضه، فقال:

 َوَرَأْيُت) ُشْعُرور ا( ُيَعذِ ُب َنْفُسهُ 

 نُ جِ عْ اه ويَ هَ ما طَ  دُ ِس و ويفْ هُ طْ يَ 

 اهَ اطَ ن مَ جِ عْ ثم يَ  ..وهُ طْ يَ  عودُ ويَ 

 ة ُتتقنُ ينَ جِ ُج، ال العَّ ضَّ نْ ز يَ بْ ال الخ  

 ِظهفْ ب لَ رائِ ك من غَ حَ ْض تَ  اُس والنَّ 

 (1)ُن:نَ جْ مَ تَ ه يَ س: إنَّ مِ هْ ا، وتَ ب  جَ عَ 

ويسعى لفضحها من " االسترجاع الداخليفي هذا "قضية أخرى يذكرنا بها الشاعر، 
، الذي يعجن الكالم، عجبا فال رورهذا الشعخالل هذا االسترجاع، حيث يذكر موقفه مع 

جب األبصار، كل استرجاع أو حهو خبز وال هو طحين، فكان نشازُه يُصُم اآلذان، وي
ذكرى يرويها لنا الشاعر من المواقف التي حدثت له في هذه القبائل كانت تحمل عبرة  

 ا.ومغزى، يريد الشاعر إيصالها لن

                              
 .82/  81ص  ،الساعر (1)
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 :إيقاع الزمن السردي في الشعر :المبحث الثاني 1
تعتبر هذه التقنيات العناصر األساسية في البناء السردي، وهي التي تساعد الراوي 

إلى »" جيرار جنيتعلى التالعب الزمني، داخل النصوص النثرية أو الشعرية ويقسمها "
األول  ،فهما الحذف والوقفةضان نقيأما الطرفان ال ،طرفين متناقضين وطرفين وسيطين

أما الثانية فيكون  ،ويكون فيه زمن السرد منعدما أو أصغر بما ال يقاس من زمن القصة
وأما الطرفان  ،بينما زمن السرد ذو اتساع كبير ،فيها زمن القصة منعدما أو يكاد

د عرفنا بأنه يحقق نوعا من )حواريا( وق الوسيطان فهما المشهد ويكون في غالب األحيان
..أي السرد الموجز الذي يكون فيه زمن .م الخالصةث ،المساواة بين السرد والقصة

 .(1)«الخطاب أصغر بكثير من زمن القصة

 ،الخالصة والحذف والمشهد والوقفة الوصفية(األربعة ) من خالل هذه العناصر
وقراءة دالالتها الخفية نستطيع أن نلمس الحركة السردية داخل الزمن من سرعة وتبطيء 

 اعر".سداخل الزمن في ديوان "ال

 السرد: تسريع 1.1

 :الخالصة 1.1.1
الختصار زمن  الخالصة هي تقنية سردية يلجأ إليها الكاتب في زمن الخطاب،

وتعد الخالصة تقنية زمنية يلجأ »الحكاية، بحيث ال يتحدث الكاتب في تفاصيل األحداث 
إليها الروائي في حالتين: الحالة األولى، حيث يتناول أحداثا حكائية ممتدة في فترة زمنية 
طويلة، فيقوم بتلخيصها في زمن السرد وتسمى الخالصة االسترجاعية، والحالة األخرى، 

ث يتم التلخيص ألحداث سردية، ال تحتاج إلى توقف زمني سردي طويل، ويمكن حي

                                                           
 1990(، 1)الفضاء، الزمن، الشخصية (، المركز الثقافي العربي، ) ط: ،بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي  (1)
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 كون األحداث االسترجاعية (1)«ة في زمن السرد الحاضرنيتسميتها بالخالصة اآل
الماضية قد تكون غير مهمة كثيرًا ليعيد الكاتب سردها بتفاصيلها في زمن الخطاب، لهذا 

يفتح أفق التأويل أمام لالمهمة في الحكاية، يلجأ إلى تلخيصها ويركز على األحداث 
 القارئ والتخيل.

 الخالصة فيما يلي: وظائفويمكن تحديد 
المرور السريع على فترات زمنية طويلة، واإلشارة السريعة إلى التغيرات الزمنية، وما  -1»

 وقع فيها من أحداث ومحاولة سد هذه الثغرات.
 الربط بين المشاهد الروائية.-2
م شخصية جديدة، وعرض شخصيات ثانوية لم يتسع السرد لمعالجتها بصورة تقدي-3

 تفصيلية.
 تقديم االسترجاع. -4
 تعمل الخالصة على تسريع السرد وتجاوز أحداث ثانوية. -5
تعمل على تحقيق الترابط النصي بين فترات زمنية طويلة، تحمي السرد من  -6

 .(2)«التفكك
النصوص، وحمايتها من التفكك وتجنب حشو النص  ءللخالصة دور مهم في بنا

بأحداث غير مساهمة في تطوره، كما تفتح الباب للكاتب ألجل إضافة شخصيات ثانوية 
اللجوء إلى تعريفها أكثر، وهذا ما سنوضحه أكثر  تساهم في ربط األحداث والمشاهد، دون 

 اعر:سفي ديوان ال
 ايخ  مش   ي فت  فيه   ا لم  م   ر  ع  والش   

 وانس  ى وللن  رض  للم   نع  بالم  
 ينة  ل ز  از  ن  ي الم  ف   ق  عل  ي   ما لم  

                                                           
 .224ص  ،مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية (1)
 .225ص ،المرجع نفسه (2)



 الزمن السردي وإيقاعه في الشعر                                                      :الفصل األول
 

68 
 

 انيج   في الت  ص   الف  ن ك  ك  ي   ما لم  
 يااف  ا ص  يب  ا ره  ع  ب  ن   ن  يك  ما لم 

 زالن  راء والغ   ح  الص   ل  أليائ  
 اه  يق  س  ل ودالور   لى  ع   ما لم ي رش  

 .(1)ان  ف  األج   في   ل  ح  كالك   ن  يك   ما لم  
 اوظيفته هذه األبيات يختصر وصف الشعر الحسن في بعض التشبيهات،في 

حيث َجعل من الشعر دواًء يشفي المرضى، وهو حجٌر كريم يفتن األبصار  تسريع السرد،
بها شعره  رصعهو كل هذا وذاك من صفات الحسن والجمال التي على الشاعر أن ي  

طنب الشاعر في شرحها وتفصيلها ليكون شعًرا حسًنا تطرب له اآلذان، كلها صفات لم ي  
بل لخصها بطريقة م ميزة جمعها في بعض التشبيهات البليغة ليوصلها لذهن القارئ 

 ويمتعه بها.
 :وفي موضع آخر يقول

 اق  ش  ران للع  ه  والش   ران  ه  ش  
 .(2)واقأش   ار ومن  ان من ن  قرن  

مسيرة  "قدسىأين تسكن " )مروج الياسمين( عن ديار محبوبته "اعرسال"تفصل 
شهران بليلهما ونهارهما يطوالن بالنسبة له وكأنهما قرنان، لم يرو الشاعر ماذا  ،شهرين

 ليقول:ليفتح المجال للقارئ  قع حينهاسي
 هران  ا ش  هران  يا )قدسي( هم  ش  

 يان  ي الث  يأت   ي، ثم  يمض  س   هر  ش  
 صادق   دك... وع د حر   ن  ع   وأكون  

 .(1)انم  ح  منزل  سورة الر  اء  إن ش  

                                                           
 .86الساعر، ص (1)
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شيٍء ويصل  يعهٌد أخذه على نفسه بأن يصل إلى محبوبته بأي طريقة، سيفعل أ
ص أحداث المدة في قوله "شهر سيمضي ثم يأتي يقام بتلخإذ لقرية )مروج الياسمين(، 

وظيفته المرور السريع فالثاني"، دون ذكر تفاصيل األحداث في الشهر األول والثاني، 
، على لسان صديقة الشاعرارد/الس وفي موضع آخر قول ،فترات زمنية طويلةعلى 

 "قدسي":
 ناي  بح   يت  ا... قض  ن  ر  ت  هللا يس  

 اء  مي  ة الع  ط  مثل الق   رين  ش  ع  
 يم  ل  ح  ري، لم ت  ع  ش  قي، لم ت  ش  ع  لم ت  

 .(2))الحاء( رف  ا بح  ي يوم  س  م  ه  لم ت  
مثل القطة العمياء" في هذا الموضع من التلخيص للمدة الزمنية، في قوله "عشرين 

ها، وعدم ئيلخص فيها شخصية "قدسي"، حين شبهها بالقطة العمياء لرقتها ولطفها وهدو 
اوز أحداث ، وظيفة الخالصة هنا تسريع السرد وتجمعرفتها بأمور العشق وكيد النساء
 . "سنةثانوية مضت خالل هذه "العشرين 

 وفي موضع آخر يقول:
 رآخ   يس  ق   ت  أن   يرأي ب  س  ح  وب  

 الك  ا لي  ه  ن  س  ح  ب   ننتك  ج   قد  
 ةي  مر  ي مرت  بح  الت   وهي  

 (3)ذاك لة إذ  ف  خ مس  قرن، ط   من  
 وهي"مرَّ على األحداث بطريقة سريعٍة من خالل ذكر مدة قدومها إلى حيهم فقط 

 وهذا يعود إلى عدم أهمية األحداث ،"من خمس قرن، طفلة إذ ذاك التي مرت بحي مرة

                                                                                                                                                                                
 .127الساعر، ص (1)
 .197الساعر، ص (2)
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 .ها وتلخيصهاليلهذا أراد الشاعر القفز ع ،التي ال يتسع السرد لها في الرواية الماضية
 وليالن، تعاقب على القافلة أبيضان وأسودان، نهاران  » تستمر األيام مع الترحال حيث

 .(1)«اعر وألفها...، وهو ذا ثالث يوم وقد َأل فت الستضع رحالها، ثم تعود لشدها
لخص حيث  ،يعمل هذا التلخيص على تسريع السرد ليحمي النص من التفكك

قل يومان أو ليلتان، ولم ي" أبيضان وأسودانفي لفظتين بليغتين هما " ةثالثالالشاعر أيامه 
ن يعبران أكثر عن حاله، فحالته العاطفية تكون صافية حين يكون لديه ين اللفظيألن هذ

خبار سيئة عنها فتكثر في ألأمل في الوصول إلى محبوبته، وتسوء وتتكدر عند سماعه 
 ول خيانتها له وللعهد الذي بينهما.حذهنه الشكوك 

ن لم يذكر كل هذه األفكار التي تدور في رأسه، أو ما عاشه خالل هذين اليومي
وبين » دالالت ما تحمالنالليختصرها في كلمتين تحمالن من  ،من أسى وحزن وضعف

يرفعه ووهدة تنزل به، يمضي نهاره ويستقبله ليله بما لليل في قلب الغريب من جد ن
مها مستأنسا ليصطلي وفي ؤ وحشة... لكّن نارا تلوح له فيومض في قلبه برق أمل.. ي

 .(2)«ن هذه؟الفؤاد سؤال من ال صبر له: نار م
كل  مها بأفراحها وأقراحها يمر علىؤ قبيلة أخرى يإلى هكذا هي رحلته من قبيلة 

مستمرة وسيكون له وقفات  التز  بعد  وال تنته م، ألن رحالته لأحداثها التي وقعت بها
معها، لهذا يعتمد على تقنية التلخيص، ليتجاوز بها الحشو من األحداث، ودليله في رحلته 

 الذي يلوح له من بعيد ليكون قبلته ووجهته.ضوء النار 
في مواضع عديدة وذلك في قول  ة"حيزي"ن كما وردت تقنية " الخالصة" في ديوا

  :سعيد""
 ان  ع  م  يس   ي  الح   ي، فإن  برين  ال تخ  

 ناع  وج  ي   لب  ي الق  ماف   م اآلن  ت  ولنك  
                                                           

 .225الساعر، ص (1)
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 هن ب  ظ  ا ن  ن  ك   وقد   ،ى زمانمض  
 ا ن  ع  م  ج  ي   د  ق ماق  ر  أن ال يف  

 ان  ت  ول  ف  ي ط  س  ن  ..وال ت  .يرين  ذك  ت  فل  
 ان  ع  رج  ي   س  م  لل    ن  م  ي ل  يات  ي ح  ط  ع  أ  

 ابر  ك   قد   لين  ف  ى ط  و  ا س  لم يبق من  
 (1)ان  ع  م  د  ا وت  لين  س  ت   يات  كر  والذ   

ه، بحيث يذكرنا يتمثل دور الخالصة هنا في سد الثغرات التي تركها السرد وراء
أن نحدد  ويمكن ،الماضي الجميل الذي لخصه بطريقة سريعة ،الطفولة"بماضيهما أثناء "

لم يبق منا سوى  ..وال تنسي طفولتنا ..فلتذكريني ..مضى زمانمواضعها من خالل قوله )
 ( لم يذكر ماذا وقع خالل هذه المرحلة من الطفولة في زمن الخطاب.طفلين

مضى عليها في  لسعيد" حول ماخطاب "حيزية" "ر الخالصة واضحة في هكما تظ
 :سبيل حبها له قائلة

 يت  ق  ب   من   اك  س  أن   )حدة( قد   ب  ح  أ  
 ؟ ع  د  ت   ..ال  م   ل  الح   يوط  خ   د  ش  ت   عمرا  

 ة  ر  ناذ   ،و هللاع  أد   امين  ع   ت  ش  وع  
 (2)ع  م  ت  نج  ا س  ا إذا كن  ر  وم ده  أص  

يتعلق بخطاب تلفظه الشخصيات » "خطاب الشخصياتهذا النوع من خالصة " 
يجاز يكون من اإل في األصل ثم جرى تلخيصه وتقطيعه من طرف الراوي بأكثر ما

بقاء على الضمير المستعمل في الخطاب الشخصي فتأتي وقد يتم اإل واالقتضاب...
حيث  ،حيزية"منقول على لسان "مثل الخطاب هنا  (3)«الخالصة باألسلوب المباشر

                                                           
 .21ص  ،حيزية (1)
 .81ص  ،حيزية (2)

 .154ص  ،بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي  (3)
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ستمرار عالقتهما في ل هذه السنوات من العمر في سبيل الخصت كل مامرت به خال
 .قولها ) عمرا( وسكتت عن ذكر التفاصيل

 :"سعيد" في قول "خالصة المستجداتنجد " افة إلى النوع الذي ذكرناهباإلض
 دمي في عامين لون   فكيف أصبحت  

 .فما الخبر؟ .ه الكبرى دورت   رت  وص  
  في عامين فاتنة   بحت  وكيف أص  

 (1)ر؟م  هكذا الق   بقرن   وال يصير  
ذين العامين ذي يعرضه "سعيد" فيما حصل له خالل هفي هذا التلخيص السريع ال

القارئ بالمستجدات الحاصلة من إعالنه لحبه الصريح  يقوم بإشعار ،من تطور لعالقتهما
 .العامين ي هذيندون أن يخبرنا بما وقع له ف لها

" ا ألحداث رحلة "حيزية" و"سعيديقدم لنا تقديملفي حدث آخر  السارد/ لشاعريعود 
 :إلى التل بشكل ملخص قائال

 وااق  اء ماس  ر  ح  الص   بر في  وا وغ  اق  س  
 اقز  أر  و  ات  جيب  ن   ير  وع   ظأن  

 بأة  خ  م   بيات  ظ   ادج  و  اله   وفي  
 ق  وا  ط  وأ اط  ر  أق  و  ات  وار  س  وأ  

 األم   م  .وك  .ت  يال  كح   ت  ل  أط   وكم  
 ناق  ي أع  الح   ذاك   و  نح   تتف  لت                        

 عه  ل  أض   في األثواب   ك  ل  يد   بعض                    
 (2)(آه كم سنشتاق  : )س  م  ه  ي   ض  والبع                         

                                                           
 .100ص  ،حيزية  (1)

 .184/  183ص  ،حيزية  (2)
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يحاء بلغة تحمل من اإل ،واألحداثقدم نظرة سريعة "ملخصة" للمكان والشخصيات 
 ،حداث الخطابأسهم هذا الملخص في ربط أ ،( للحيمن داللة )الحزن والشوق  الكثير

 .يتسع السرد لذكرها وتجاوز التفاصيل التي ال

 الحذف: 1.1.2
ث يقفز الراوي حي ،ي عد الحذف تقنية سردية تعمل على تسريع السرد مثل التلخيص

 ،هو تقنية تقضي بإسقاط فترة»الرواية، على حساب الزمن الروائي على أحداث في 
أي  ..أحداثالتطرق لما جرى فيها من وقائع و  من زمن القصة وعدم ،طويلة أو قصيرة

أو مشارا إليه بعبارات زمنية  ،عندما يكون جزء من القصة مسكوتا عنه في السرد كلية
. .ومضت سنتانبضعة أسابيع(( أو ))موضع الفراغ الحكائي من قبيل ))ومرت  تدل على

ها لكي ال يأخذ في تفاصيلها ليعن تغيرات يتعمد الروائي القفز عهو عبارة إذا  (1)«الخ
ويتمثل في العبارات التي تؤجل الحكي » ،فيخوض في زمن الكرونولوجي وهو أمر صعب

 هي:وللحذف أنواع  (2)«لالسترسال وهي نوع من الوقف والحصر ،دون أن تعود إليه

 الحذف المعلن: 1.1.3
إعالن الفترة الزمنية وتحديدها بصورة صريحة »المقصود بهذا الحذف هو 

وتعد الرواية  ،وواضحة، بحيث يمكن للقارئ أن يحدد ما حذف زمنًيا من السياق السردي
يتتبع فيها  ذات البناء التتابعي للزمن هي أكثر األشكال الزمنية التي يمكن للقارئ أن

ألن الراوي يسعى إلى المحافظة على التسلسل الزمني، ويقل  الحذف المعلن ويحدده
الحذف ف« (3)الحذف المعلن في البناء التداخلي الجدلي للزمن، ويختفي في البناء المتشظي

                                                           
 .156ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  (1)
 ،2010 ،الرباط ،دار األمان ،(1) ط/  ،سؤال المصير(من مساءلة الواقع إلى ، بنية السرد العربي )محمد معتصم  (2)

 .106ص 
 .233ص ،مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية (3)
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كر المدة الزمنية، وبهذا ي يسر للباحث استخراج هذا النوع المعل ن يعمد فيه الروائي إلى ذ 
 لسهولته ووضوحه. من الحذف

 الحذف الضمني: 1.1.4
هذا النوع من الحذف موجود في جميع النصوص السردية ألن الزمن في الخطاب 

 تنوب وال ،يظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثهال »فـيختلف عن الزمن في القصة، 
ة موضعه وإنما يكون على القارئ أن يهتدي إلى معرف ،عنه أية اشارة زمنية أو مضمونية

هذا  (1)«نقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ينتظم القصةباقتفاء أثر الثغرات واال
للقارئ بل عليه أن يعرفه من خالل انقطاع زمن القصة  النوع من الحذف غير ظاهر

 عن والالعمل الروائي ال يمكنه االستغناء عن الحذف الضمني، » نأكما  ،التسلسلي
، فهو يسهل على الكاتب الفقرات الزمنية متجاوًزا األحداث الهامشية توظيفه في النص

والوقت الفائض في السرد، ويعد الحذف الضمني وسيلة مهمة في تجاوز التسلسل الزمني 
. فالحذف الضمني يساعد (2)«رد الروائيالمنطقي الذي هيمن في فترة ما على زمن الس
 :، كما يوجد نوع ثالث للحذف وهوالكاتب على التالعب الزمني وكسر خطية الزمن

 :الحذف االفتراضي 1.1.5
ويشترك معه »يكون هذا النوع من الحذف في المرتبة الثالثة بعد الحذف الضمني 

فليس  ..تعيين مكانه أو الزمان الذي يستغرقه علىفي عدم وجود قرائن واضحة تسعف 
هناك من طريقة مؤكدة لمعرفته سوى افتراض حصوله باالستناد إلى ما قد نالحظه من 

مثل السكوت عن أحداث فترة من المفترض أن  ،انقطاع في االستمرار الزمني للقصة

                                                           
 .162ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، (1)
 .238مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (2)
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هذا النوع من  (1)«..ال الحديث عن جانب من حياة شخصية ما.أو إغف.الرواية تشملها
 .وذلك لعدم وجود إشارة تدل على وجوده ،إليهالحذف من الصعب الوصول 

 :" فيما يلي سيزا قاسموظائف متعددة لخصتها الناقدة "  للحذف
 .المرور السريع على فترات طويلة_ »

 ._ تقديم عام للمشاهد والربط بينها
 .عام لشخصية جديدة_ تقديم 

 ._ عرض الشخصيات الثانوية التي ال يتسع النص معالجتها معالجة تفصيلية
 ._ اإلشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث

 (2)«._ تقديم االسترجاع

 في عدة مواضع منها قوله: "الساعر"  ونجد الحذف في ديوان 
 ة  ص  ق   واية  الغ    فن    ي  ولهن  ف  

 .(3)واألبواب   ان  ا القمص  وأقله  
( مع "زليخا" عليه السالمنجد هنا حذف لقصة يوسف )في هذا الحذف الضمني 

بر، ولم يترك سوى لفظتي القمصان واألبواب   . حيث غلقت األبواب ومزقت قميصة من د 
 .(4)د  في وا وفي موضع آخر: يجرين خلفك في الغواية مدًة: إن همَت، )والشعراء، يْتـ...(

 القتباس من القرآن الكريم آلية الشعراء )سورة الشعراء( ضمنيهنا حذف 
 (1)ويقول: لكن أوجاعا ألمت بالفتى: لم يستطع.. وتأّجل المشوار  

                                                           
 .164ص  ،بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي   (1)

 ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،(1)ط/ ،نقدية ( ،تقنيات السرد و أليات تشكيله الفني )قراءة ،نفلة حسن أحمد العزي   (2)
 .87ص  ،2011 ،عمان

 .216الساعر، (3)
 (ون ( وأنهم 225( ألم تر أنه م في كل واد يهيمون)224من قوله تعالى في سورة الشعراء، )والشعراء يتبعهم الغاو 

 .223( نقال عن الساعر، ص226يقولون ماال يفعلون)
 .221الساعر، ص (4)
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في هذا الحذف الضمني يسكت الكاتب عن البوح بالذي يقف أمام الشاعر ليكمل    
 أمام القارئ. امشواره، ويترك أفق التأويل مفتوح

 :كما يقول
ن  ح   ن  م ت ر  ل  أ ن ،ا ب ال ح س  او   (...) )...( ف ل م   ح 

د   ن ى أ و  م اال   ف ق  ح  ن  ف ا ن   .الت واز 
ه    ب   ) م ا ه ذ  ر   :هبكف   ي ن  ب   ال ج   ؟(.. ض 

ي ات ي ل م  أر  الزلزاال (أ ن ا)  .(2)ف ي ح 
التأويل أمام القارئ ليكتشف الكلمات المحذوفة أفق  يفتح في هذا الحذف كذلك

التي تعبر عن حالة الشاعر، إثر رؤيته لهذا الجمال األخاذ، تعددت مواضع الحذف من 
ظهر عندما تتداخل أفكار الشاعر ي، غير أن جلها كان معلن وضمني في ديوان "الساعر"

تلجه، فيترك للقارئ وتعلو به مشاعره لدرجة ال تستطيع الكلمات وصف إحساسه الذي يخ
 ليعبر عنها مكانه. االباب مفتوح

وقفنا على بعضها مثل  ""حيزيةي ديوان من خالل تتبعنا لمواضع الحذف بأنواعه ف
 ":سعيدقول "

ف ين ي.ام ر   ع ام ان   ي ك  ب ت   ،. و  د  ت ع   ف ق 
ر   بح   ي م ن  ال ج  ال ع   (3)ال  ق ل ب ي ب أ ض 

التي حذفها من زمن القصة ألنه حدد الفترة  ؛الحذف المعلنيندرج هذا النوع ضمن 
 ،" ما عاناه من الشوق والحنين والعتابلم يذكر "سعيد ،( ألجل تسريع وتيرة السرد)عامان

 ."في رحلة انتظاره للظفر "بحيزية
 :"كما نجد الحذف الضمني في قول "حيزية

                                                                                                                                                                                
 .94ص  ،الساعر (1)
 .541الساعر، ص (2)
 .62ص  ،حيزية (3)
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ق د  ت   ي   د  ح  و   م  ن ب ك  أث  أه ل  ال ح 
ب   ة  ا )ل  ح  د  يه  ح  د  ت ت ر ا ،(.. ال  ت ب   م س 

ن ن ت   ن ك   ج  ق  .م  د  ق وا.. أ ر يد  الص   د   ؟. ه ل  ص 
د   ن ت  ه ل  خ    .؟..؟ ت رى .؟ ه ل  تراك  قليب ع ه 

ان   خ  وا.ب ال  ن ار   و ال  د  ق د  ذ ك ر   (1). و 
حدة " كون السرد ال يتسع ف لعرض شخصية ثانوية وهي شخصية "جاء هذا الحذ

ال توجد إشارة زمنية تدل على موضع  ،ستعاض على تعريفها بثالث نقاطوقد ا ،لها
من خالل النظر إلى الفترة المسكوت عنها في زمن  إليهالحذف وعلى القارئ التوصل 

 .الخطاب
 :حيزية "الحذف في الديوان من خالل قول " يستمر

ل ي أ ل م  .ة ف ع ال  ضأ ن ا المري اخ   . د 
ن ي   ال  م ن  الس   ق يل  الن اس  و ال ق   (2)ن  و 
من خالل قولها )السنين( فهي لم تحدد في هذا الحذف المعلن نجد أنه غير محدد 

إلى الصفحات وعلى القارئ أن يحدد السنوات من خالل العودة  ،كم سنة من المعاناة
 ." إلى غاية خطبتها لهالتي نحددها من فترة حجبها عن "سعيد ،السابقة لمعرفة الفترة

 :نفس األمر في قولها
ق ل ت   ر    و  ط ب ن ي ه ل  ف ع ال   :ف ي الس   ي خ   س 

ن  ال ب ع د   ن ي  ب ع د  ك ل   س  ت م ع  و   (3)؟ن ج 

                                                           
 .78ص  ،حيزية (1)
 .120ص  ،حيزية (2)
 .128ص  ،حيزية (3)
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بعد كل و مقرون بإشارة زمنية في قولها )وه ،ن هذا الحذف غير محددنجد أ
كانت وظيفة الحذف هي المرور إذ  ،حيث سكتت عن سنوات األلم واالنتظار ،سنين(

 .السريع على فترات زمنية طويلة
 ،توالت مواضع الحذف في الديوان وكان أغلبها الحذف الضمني الذي تكرر بكثرة

 :ليفتح أفق التأويل للقارئ ويشركه في بناء القصة
 :" في حيزيةقالت "أم سعيد

ن   ي  ل يك  ع  ة   ي ع  ن  هللا  ب ار د   ب إ ذ 
ق   .(.ك ن ار  ) إ ب ر   ر  ل يل  هللا  (.. ف ي ال ح   ) خ 

ط ع   ل  ن ق  اأف ه  ت ن  ه ش  ين ا ب د   يد 
م س  إ ذ ا ن ظ ر   ق   ،ن ا إ ل ى ش  ل م  ن ط   (1)؟و 

ومعجزة نجاته  عليه السالملقصة سيدنا إبراهيم  اذين الموضعين حذفالحظ في هن
كما  ،على القصة سريعا وعوضها بنقاط الحذف الشاعرالسارد/حيث مر  ،النارمن 

تنويه وهي )نقطع أيدينا وترك قرينة أو إشارة  ،(حذف قصة سيدنا يوسف )عليه السالم
على األحداث بسرعة ألن السرد ال يتسع  الشاعرالسارد/بهذه الطريقة يمر  ،(بدهشتنا
 .لذكرها

 السرد: إبطاء 2
 المشهد: 2.1

ويتجسد  ،يعتبر المشهد من التقنيات األساسية التي تعمل على إبطاء زمن السرد
المقطع الحواري الذي  :يقصد بالمشهد» المشهد من خالل تقنية الحوار بين الشخصيات

إن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة  ،يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد
وعلى العموم  ...التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة االستغراق

                                                           
 .137ص  ،حيزية (1)
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هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار في القصة بحيث  فإن المشهد في السرد
، بهذه الطريقة في السرد (1)«أو سريع أو متوقفئ يبطيصعب علينا دائما أن نصفه بأنه 

لمشهد لاء رأيها، و دنكسر خطية السرد وروتينه ونمنح الشخصية القدرة على التحرك وإب
 الحواري وظائف هي:

 كشف الحدث ونموه وتطوره.العمل على  -1»
 الكشف عن ذات الشخصية من خالل حوارها مع اآلخر.-2
 احتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداتها التي تعبر عنها. -1
 يعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خالل بث الحركة والحيوية فيه. -2
 .(2)«يعمل الحوار على تقوية إيهام القارئ بالحاضر الروائي -3
في بناء الشخصية وتقديمها في العمل الفني، وإعطائها الدور  للحوار دور كبيرف

بها كونها  ال تحتاج إلى الراوي لي عرف وتقديمها بطريقتها، كما في المشاركة في األحداث
 قادرة على تقديم نفسها بنفسها.

حيث نجد الحوار الذي  ،تعددت المشاهد الحوارية االسترجاعية في ديوان الساعر
 المرأة الجميلة المتسلطة التي تحكم قومها:دار بينه وبين 

ت   ه ا ن ث ر  د  ي  ود  ب ك  ر   ل ه  ب ع ض  ال و 
ه ا د  ر  يم  ب و  ال  ي ه  ف   ؟أ ت ظ ن ه  ط 

ل   ط  و  ق  ب ما س  ل ت   ،النقاب   ر  ل و   ف و 
ق  و ه ي ال ت ي ق د  أ   د   ب   ه  ط ت  س   ه اش 

ع ت   ض  قيق   و  ا ر  ل ى ف م ه   أ صاب ع   ع 
ه ا د   ا ف ي خ  ه  موع  ت  ب د  ت ظ اه ر   و 

                                                           
(، المركز الثقافي العربيللطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي، )ط: (1)

 .78، ص2000
 .240ص مها حسن البحراوي، الزمن في الرواية العربية،  (2)
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ت    ؟تنة  ان ي ف  ر  أ ف ال  ت   :ل ه   ه م س 
س  ر  س  ف أ   ه ا.هه ا ف ي ن ف  د   . ل م  ي ب 

ي ف   ب ير  ب ك  م ي  و ه و  ال خ   بية  ظ  ت ر 
ه ا د   ب ص  ه ا و  ود  د  ه ا ب ص  ي اد   (1)ص 

يصور لنا صورة المرأة التي تخلت عن أنوثتها في حكمها لقومها في هذا الحوار 
في  يفيد النظر إلى األسلوب اللغوي الذي تتحدث به الشخصية» بحيث وتسلطها عليهم،

رغم الَجمال الذي تتصف به إال أنها فقدته  ألنه (2)«تكوين صورة عن الشخص المتكلم
ا بيت قصيٍد، فإنها كتب في جمالهبسطوة سيفها، مهما تجملت وتصنعت أمام الشاعر لي

وقد كانت  لن تنال ذلك، فهو الخبير الحكيم بأنوثة النساء ورقتهن ومواضع حسنهن،
أة المتسلطة من خالل حوارها مع وظيفة هذا الحوار هي الكشف عن ذات شخصية المر 

 كانت إجابته لها قوية وصارمة في قوله:ف الساعر"،"
ر  أ ت ظ ن  أ ن   ك  ل ب  قطعة  س   ال ق 

ه ا ؟ د  ح  ان  ت ذ وب  ل و  ج   ف ي أ ي  ف ن 
ر ا اغ  د  ص  ج  ق  ال م ر ء  ي س   أ و  أ ن  ذ و 

د   لصبية   ز  ه ا أ و  م ج   ؟ ه ام ن  ع 
ت  أ   ذ اب ة   ر  ك  ن  أ ن ا ل س  ا ج   أ ن ه 

ه ا د   ر ان  ب ق  ز  ي  ال خ  وق ة  ك   م م ش 
ال ك ن   ن ه  اع ت  ح س  ا أ ض  ل ط ت ه   غ 

ه ا د   ب ت  أنوثة  ن ار ه ا م ن  ج  خ   .(3)و 

                                                           
 .36/37 ص ،الساعر  (1)
 .166ص  ،بنية الشكل الروائي ،بحراوي حسن  (2)

 .37الساعر، ص (3)



 الزمن السردي وإيقاعه في الشعر                                                      :الفصل األول
 

81 
 

جمالها م ْسحة ولمعة على  يافة العفوية التي تضفبرقتها وأنوثتها الشف المرأة جميلة
 العقول، ما إن تفقد هذه الصفة فهي وغيرها من الرجال سواء، في هذا المشهدرقيقة تأخذ 

يه نحو الجمال بسبب قوة كون الشاعر ال يتنازل عن رأ ،كان الحوار شديًدا وقوًيا الختامي 
 . مرأة اأو سطوة 
نها تعيش في إحث عن ديار محبوبته التي قيل في طريق رحلته نحو طيبة للب 

حين أخبروه عن مكان  أخوالها، نجد مشهدا آخر في قوله بادية )مروج الياسمين( مع
 :وجودها

ب ما  ن ون اه م  ر  ت ى م ج   ظ ن وا ال ف 
ون ا أ و   ر  ر  ال  ي د  ب ما ب األ  م   ر 

ائ ع   ي ا ب ح ب   ض  ت ى ي ح   أ ن  ال ف 
ف ون ا ه  م د  ال ع  ق يه  ف ي أ ض   ي ب 

م   وه  ب أ ن ه  ب ر  ل م وا إ ذ  أ خ   ل م  ي ع 
و ى الليمونا ر ح  ال ه  ل ى ج  وا ع  ر   ع ص 

ن م  ف ي  ه  ت  ج  ز ه  ث ار  ل وع  ت ه   الض 
ه  م ط ع ون اح   اع  ج  ب وه  م ن  أ و   س 

ل وع  بقوة   د  الث  ياب  ش   ل ى الض   ع 
ى يل  هللا  ف  ):ن اد  خ  ون اد  ق   (ل ت س 

ك يم ة    ق ال ت  ع ج وز  ف ي الن  ساء  ح 
وه  ماء   ق  م وا المسكينا ،ا س  ح   ا ر 

و ى  ت ى ي ه  ت   أ ق ص   ،ه ذ ا ال ف  ف ير   يض 
ت ون ا إ ن   يل ة  م ف  م   .(1)ل م  ي ك ن  ب ج 
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" بأنها موجودة عند أخوالها في بادية مروج قدسىحين أخبروه بمكان محبوبته "
ق ثوبه من قوة الوجع الذي يسكنه، فهو هائم  ين ثارت النيران في أضالعه، فكادالياسم يش 

طواها  رلغير وجهة محددة هي أشهٌ  في طول  البالد وعرضها يمشي إلى أقصى الجنوب،
متوقع الالصحراء من قبيلة ألخرى عله يظفر بها، فكان هذا الخبر غير  عروق في 

قد كانت وظيفة ف ،بالنسبة له، وال شيء يطفئ نار شوق في أضالعه إال رؤيته لمحبوبته
 .هذا المشهد العمل على كشف الحدث والمساهمة في نموه وتطوره

ومع كل مشهد نجد ألف حكاية وعبرة نتعلمها من ديوان  هكذا هي المشاهد تتعدد
حاالته عبر البوادي، هي بادية أخرى عجيبة غريبة حط الشاعر رحاله فيها ر و  "الساعر"

قبيلة )ذات أشواك(، التي كانت فيها كل معايير ليواجه أغرب المسابقات في الجمال، هي 
 الحسن والجمال معكوسة عندهم فقال الشاعر:

اح  ال ذ ي ع   م ال  ر  ص   ال  مؤص   ف  ال ج 
م  س  ع ار   ،ف ي الت ار يخ   ،ف ي الر   :ف ي األ  ش 

ي  ك م  ؟ أ و  )) ال  ب ح  م  ر  ال ج    ه ك ذ ا أ م 
اذ ا ب ك                       ؟ يا ل ل ع ار  م  يا ن اسم 

ي ة   ص  خ  م ال  ق ن اع ة  ش   إ ن  ال ج 
ق   ب ار   ،ب الذ و  ج  ع  و اْل   م   ((ال  ب ال ق 

ي ة   ر  م  ي ة  خ  ب  و  ص  ار  ن ح   و أ ش 
ث ل  الت ل ق   ن ي ن  م   نار  ي م ن  ال ع ي 

ا ب ه  ي  ن  ث و  تان  أ ل و ان  ي ز   ب س 
ل  م ن  النوار   ق   و ع ط ور ه ا ح 

ه  :ق ال   ر ه ا )) األ  مير ة  ه ذ  ي   ال  غ 
ت ار ي  ر  ه ذ ي ه ز  ل ي أ و   م ا غ ي 

ت ك م   ل ك م  أ مير  ي ت ي.و  ر  م  ل ي خ   . و 
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ل ي أ ع  .ركمعذو أ ن ا سأ  .(1)((ذ ار ي . و 
أشواك( كانت ترى الجمال في القبح ال في الحسن، وهذا ما هّز قبيلة )ذات 

ًدا بخمريته وجمالها،  الشاعر وأثار غضبه منهم، فكسر كل تقاليد هذه القبيلة، وأعرافها مند 
 عمل هذا المشهد على كسر رتابة السرد.

مواضع الحسن عند أهل الحسن متعارف عليها وال خالف فيها إال في قبيلة )ذات 
 أشواك(:

ال م ه  خ ت  ن ساء  ))ر  ص    م ا أ ل ذ  ك 
ن ون   ق  ال ج  ر   ،ف و  و  ق  م ا ي ت ص  ف و   و 

ن ا ر  ر أ  س  ر  ي ق  ه   ف ك أ ن ه ب ال ج 
س  ي ع ب  ر   أ ن ه ع م ا ن ح  ك   و 

ي  ن ا ان  األ  مير  ب ح  ت ه ك   يا ل ي 
و ح                   د  ف ين ا الر  ي ر   .(2)ي ت أ م ر  ( ل و  )س 

الدرامي الذي لعب دور مهم في تطور األحداث  لحواري رسم المشهد ا ريستم
الذي أبداه دون خوف منهم، حيث  "الساعر"  بفضل رأي ،والكشف نفسية الشخصيات

 فرًحا بنصرتهن رسم ابتسامة عريضة على وجه كل إمرأة في قبيلة )ذات أشواك(، ل يصحنَّ 
بفضله فهو األمير في رأيهن المحالة، فما كان من الفتاة "الخمرية" التي تغزل بها إال أن 

 تر َد عليهن رًدا عنيًفا تتوعدهن فيه:
ل يه   ،أ غ ار   :ق ال ت   ن ن ي ،ع  ب   ال  ت غ ض 

ور  ف ل   ت ي أ ت ه  ب ما م ن  غ ي ر   ر 
ا ل  ه   ب ه  واج  ن  ز ت  ح   و ه ز ه ز ت   ،ه 

ر   ذ  ن اء  ه ز ا ت ن  ب اب ة  ال ح   س 
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ن   ذ ر  و ى  ،ق ال ت   ،ا ح  ت  أ ل ع ب  ف ي ال ه   ل س 
ك ر  و أ ن ا أ ق ول  ه    و ي ت ه  ال  أ ن 

ل   ية  ك ن  أ ن ا م  ل  ع  و   ه ن ا جد 
ل    د    –ه  و أل  ج  ف ر   -ق ن ن ي ص   .(1)ال  أ غ 

أشعلت الغيرة  نيرانها في قلب الفتاة "الخمرية"، فهي األميرة التي تّوجها الشاعر 
َد لها اعتبارها ، هكذا هو مظلومةٍ ولكل امرأة جميلة  ،وأعطاها تاَج الحسن في قبيلتها ل َير 

محى، فهي كالوشم يرسمه على جدار كل بصمته التي ال ت  الشاعر  أين يحط رحاله يترك 
فيكون لها مفتاًحا للخير وجالًبا للمسرات وراسًما للبسمات، رغم تعدد المشاهد إال أنه  قبيلة

في كّل مشهد نجده يحمل  روًحا وعطًرا زكيا مختلًفا عن المشهد الذي قبله، ليفتح الباب لنا 
روي عطشنا ولمعرفة ما تخفيه لنا من أسرار ألجل الولوج في قصائده األخرى، لت

 ومغامرات للشاعر.
وهو  ،وهو الحوار مع الذات ،من المشاهد الحوارية كما توقفنا كذلك عند نوع ثان

 :"سمى "بالمونولوجماي

 المونولوج: - 2.1.1
إلى الحوار  ،اآلخرو  لكن يختلف عن الحوار مع الذات ،هو نوع آخر من الحوار

تتم »وار درامي يرسم مشهًدا من نوع تراجيدي آخر، حيث مع الذات ونفسها، هو ح
ر عن خصوصيتها ويسمح لها ومما يعب ،المناجاة في اإلطار الداخلي المعتم للشخصية

حديث النفس للنفس في غيبة اآلخرين،  ما يدور في باطنها واستطالعه فهيبالكشف ع
. (2)«وغالبا ما يستخدم كاتبا ضمير المتكلم.. وتستخدم لعرض األفكار أو لسرد األحداث

المناجاة الداخلية هي فسحة األمل أمام الشخصيات تمكنها من البوح بخوالجها وما يدور 

                                                           
 .141الساعر، ص (1)
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طلح أول من جاء بمصفي ذهنها من رغبات، وأفكار دون الخوف من اآلخر، و 
وسيلة المونولوج  ،(1)(Edouard Dujardin" )إدوار دي جرادان"المونولوج" األديب "

كاشفة عن جوانب  ،في تطوير الحدث وتقود الشخصية إلى مواقف داخل القصة»تسهم 
وبهذا  (2)«الشخصيات ونقرأ أفكار ،يجعلنا نتابع الحدث من الداخل ...تغفلها وسائل فنية

كون التركيز على الذاكرة وما تقدمه من أفكار، أين يكون الزمن يتوقف الزمن الخارجي وي
 بطيًئا هنا بواسطة المونولوج، ويمكن إيجاز وظائف المونولوج فيما يلي:

الغوص في العالم الداخلي للشخصية في لحظة زمنية معينة، حيث يوقف  -1»
 السرد الحاضر.المونولوج حركة الزمن الخارجي ليطفو العالم الداخلي على سطح 

العمل على إبطاء زمن السرد نتيجة لحالة التأمل النفسي، وتوسيع زمن -2
 .(3)«الخطاب

ال يرتبط المونولوج بزمن واحد حيث يمكنه أن يعود إلى الماضي في آن واحد، 
 فهو ال يرتبط بلحظة زمنية محددة.

فهو يسهم  ،يدةستراتيجية أساسية في الرواية العربية الجديشكل الحوار الداخلي إ»
 ،تحلل نفسها بنفسها ،في إعطاء الشخصيات الروائية فسحة نصية هامة للبوح والمكاشفة

باعتباره تقنية تعبيرية  ،فالحوار الداخلي ،وعالقتها االجتماعية ،وتكشف عن نوازع نفسيتها
ا للشخصيات كي تنفعل أو تناجي نفسها أو وأعطى هامشا وافر  ،هامة في التقديم والعرض

 (4)«بعيدا عن عين الرقيب وإكراهاته خترق الطابوهاتت

                                                           
 .118ص  ،1998 ،الكويت ،عالم المعرفة ،()بحث في تقنيات السرد في تظرية الرواية ،عبد الملك مرتاض :ينظر (1)
، (1:)ط ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،تقنياته وعالقاته السردية :الحوار القصصي ،فاتح عبد السالم (2)

 .111، ص 1999
، نقال عن: نظرية األدب، ريفيه ويليك، أوستن وارين، 244مها حسن البحراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (3)

ص ، 1910، 3ترجمة: محي الدين صبحى، مراجعة: حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 
245. 

 ،دار األمان ،(1)ط/ ،(الرواية العربية )روايات إداور الخراط نموذجاية الجديدة في الحساس ،عبد المالك أشهبون (4)

 .150ص  ،2010 ،الرباط
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بكثرة في ديوان "الساعر" سواء على لسان  وجودامنجد الحوار الداخلي )المونولوج( 
 "الشاعر" أو "الشخصيات" نحو:

ت   ل س  ر   ج  اخ  ر ير  ال ف  ف  الس  ل ى ط ر   ع 
ظ   الت ع يس  ال ع اث ر   ل ى ال ح   ت ب ك ي ع 

ا ك  ل  تد  ق ال ت   ين ه  ا ب ي م   ق ل ب ه 
ل ي ن  ب الت د  ر   ك  ف ي ر  او  و ج  أ س   ز 

ت   ل م  ي ج  مهجتي ،ب ه   أ ن ا ق د  ح   ف ه 
 ل م اء  ف ات ر   ي ران  يج  ن  يت ه  

ب  أ ن  ق ل ب ي مي ت   س  ن ت  أ ح   ق د  ك 
ف   ر  و ع و اط  اع  م ش  وم ة  و   ي ي م ع د 

ى ف ي و ار د ي ه و  ل م  ي ك ن  ف ي  م ا م ض 
ر ي   اط  ظ ة  ف ي خ   ه و  ل م  ي م ر  ل ل ح 

ل ة  .ب اع ج   د  ف ي ل ي  ل م  و اح   . ب ح 
ز   واج  ر  ال ح  ر  .ك س  اح   .؟ يا ل ه  م ن  س 

ا ي اء  م  ظ ة  إ ح  ت ط اع  ب ل ح   ك ي ف  ا س 
ر   ،ق د  م ات   اغ  ء  ال ف ؤ اد  الش   .(1)أ و  م ل 

يختلج نفسها دون " على البوح والكشف عما قدسيمساعدة " في رأسهم هذا الحوا
" بعد رؤيتها هذا الحلم الذي قدسىهي تساؤالت كثيرة تدور في ذهن " ،الخوف من الرقيب

ن هذا الفتى وأشعل نيرانها في جنح هذا الليل الطويل، جلست تسأل نفسها ع ازعزع كيانه
ا ووضع لها قبلة عاشٍق عليم وفقيه ، فيما مضى كان طفال صغير زارها في النوم الذي

ولحد الساعة لم يفارق خيالها، فكانت تشم ريحه، ليرد لها بصرها من  ،بطقوس الهوى 
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جديد وتمتع عيونها برؤيته، وهي الفتاة البريئة التي ال علم لها بقواعد الهوى والمحبين، 
، هاهي تتبعه بصمت وجدت قلب ها يسبقها الستقبال محبوبه دون استئذان منها وال تشاور 

 وشوق وتم د بصرها بعيًدا علها ترى طيفه فتحضنه في جنح الظالم دون خوف من أحد.
على خطى امرئ القيس وشعراء العصر الجاهلي في الوقوف على األطالل، يقف 

 تجيبه وتكلمه:" علها قدسىا "يناجي ديار  "اعرسال" 
ار يا  ا )...(؟ ،قدسىد  يح  أ ن ه  ح   ه ل  ص 

ق ه   د   عي ي ص  م  د   ،س  ح  ق ل ب ي ي ج   و 
ار ه ا ف ل   ب ر ين  يا د  يت خ   ي ب ال ذ 

ر   يي ط ف   ل يٌّ أ و  ي ب  اخ  ر ائ ق  د   د  ال ح 
ت  ب ن ا ال ت ي ق د  أ ف س   أ و  ل م  ت ح س    د 

ن ا  د  ن  د   - نأت اممه –م ا ع  س   ال  ي ف 
ين  ه   ر ي ح  اأ و  ل ي س  ت د  ه   ز ت  ر أ س 

ت  ب)ن ع م   خ  ر يف  السي د  م  ( و  ا الش   ه 
ن ا ر   د  ن اأ ن  ف ق  ل   ،وح  ي  ايا و   ه 

ل ى و ح  أ  و الر   ا  –غ  ي ل ه  ق د   -و   م ا ي ف 
ل ين ا  ت  ع  ار  ن اأ ت رى ال ت ي ج   ب ع د 

ت   ور  و  ر  س  ف ع ال  ب الس  ت ح  ع  س   .(1)؟د  س 
 زن محبوبته قدسى قد خطبت، شعر بح من هول الخبر الذي سمعه الشاعر، بأن

عميق يقطعه، فلم يجد غير الديار يسألها عن صدق الخبر علها تخرج من صمتها 
  ." لن تحب غيره وهي له وفية ال تخون "قدسىوتجيبه بأن 
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بأن كل ما حوله يشاركه هذا  إن الشاعر في حالة البوح بغرامه لمحبوبه يحس»
 في محنته هذه. فالديار كانت شاهدة على حبه وصدقه لها علها تكون سنده (1)«اإلحساس

( رأى موكب عروس مروج الياسمينفي بادية ) "قدسي" وبعد اقترابه من حي 
عيناه حزنا، حتى أنشد  ت" فطغى عليه الحزن وابيضقدسىمحبوبته " فأحس أنه موكب

 يقول في نفسه.
ي ات  ه ذ ي ) ل وايح  ن ك م  ف ت م ه   ( ب ي 

م   ل و  ي و  ا و  و  ق  ل ي ا ب  ل واا أل  ج  ح   و ا ر 
م  أ و  ق   ور ك  د  م ر  ن  ط و ات  ع  وا ال خ  ر   ص  

ل   ي ود   ش   ت م  و  ث ل  ال ق  ج ل  )ف ي م   ( األ  ر 
ا م  د  ل  تزداد  انتشاء  ع ن  ي   و ال خ 

ا الدالل   ه  ق ص  ي ي ر  ل   ،ت م ش   ت ع ج   و 
ل ي  م   ل  ع  ل ى م ه  وا ع  س   ،ر   ن واو أ ح 

ل ى  ور  ع  وء  ال م ر  ت ل  س   المواجع ي ق 
ا  ف ل ع ل  ريح  الط ي  ب  م ن  أ ث واب ه 

ل   ف  ت ح  ال ف ؤ اد  ال م ق  ف   ت أ ت  ي ف ي ن 
ال ع ل  ع  و  ه  ن ي ت ل ت ق ي ب ع ي ون   ي 

ا ت   ،ف أ ل وم ه  د  ت غض  و  ل ق  ل  ف  ج   .(2)خ 
العروس التي يتجلى الحوار الداخلي بين المحب ونفسه من خالل استفهامه عن 

 هي أصعب لحظة يعيشها المحبوب  يوم رؤيته لموكب ع رس لمحبوبته ،يحملها الموكب
س حبوتنآخر غيره ، في هذا الموقف تتجمد الكلمات  وليس هو عريسها، بل هي لشخص

عن حسرٍة وتوجٍع، هي محبوبته  ع أصوات اآلهات عالية تزمجر لتبوح، وترتفن الضلوعيب
                                                           

 . 369على قاسم الزبيدي، درامية النص الشعري الحديث، ص (1)
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يديه يناجيها بينه وبين نفسه، عّلها تصلها كلماته من وراء حجاب بين  من عي"قدسى" تض
فترأف به وتحن  لحاله، يناديهم بأن يتمهلوا، ليشم طيب عطرها ويروي به القلب العليل 

، كانت خطواتهم َتد   عل تعلى األرض وفي كّل خطوٍة جمرٌة تش  فوق جسده الق  المتعب 
سد لنا حجم المأساة جحوار الذي كان مع ذاته ي  وتكوي الجسد الضامر  الشاحب، في هذا ال

والحزن الذي يعيشه من هول المنظر الذي رآه فهل حًقا هذا الموكب هو موكب عْرس 
يٌل مفتعلة ليبعدوه عن طريقها؟ ويعود لدياره ويتركها ألخوالها.  "قدسى"؟ أم هي ح 

 الوقفة الوصفية: 2.2
ئ السرد، حيث يتم تعطيل زمن الحكاية، يتقنية زمنية تعمل على تبط الوصف دعي

يمكن القول إن للوصف دورا مهما في إتمام عملية »وويتسع في المقابل زمن الخطاب 
في تزيين النص أو في كونه خلفية  البناء القصصي فوظيفته لم تعد قاصرة على قدرته

قوية بالسرد دوًرا مؤثرا يجعله طرفا تؤطر األحداث والشخصيات فلقد منحته عالقته ال
مسؤوال عن المشاركة في توضيح الحدث ورسم مالمح الشخصيات وتحديد الزمان والمكان 

والوصف يفتح المجال أمام الراوي في  (1)«وتهيئة ظروف الحكاية وعناصرها بصورة عامة
لوقفة وتشكل ا»تقديم الشخصية والمكان بشكل أوضح حتى يوهم القارئ بواقعيتهما 

أو وظيفية.. توقفا للسرد أو  تزيينية الوصفية في جميع أحوالها ووظائفها، سواء كانت
، مما يحمله على مراوحة إبطاء لوتيرته، مما يترتب عنه خلل في اإليقاع الزمني للسرد

وقد اعتمد  (2)«مكانه، وانتظار أن يفرغ الوصف من مهمته، لكي يستأنف مساره المعتاد
قصته، والغوص في تفاصيلها  المعاصر على هذه التقنية لتساهم في تزيينالشاعر العربي 

قديًما  "قدامة بن جعفر" أكثر، والوصف يعتبر من أهم ركائز النص السردي، وقد حّدد
كان  االوصف إّنما هو ذكر الشيء كما فيه من األحوال والهيئات ولم»الوصف بقوله: 

                                                           
 .239دلسي )دراسة نقدية(، صعطا هللا محسن، السرد القصصي في الشعر األن ذإنقا  (1)
(، دار البداية ، عمان ، 1)ط:تيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة العبرية المعاصرة لتقنيات الفنون األخرى،   (2)

 .133/134ص، 2010
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المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أكثر وصف الشعراء إنما يقع على األشياء 
هذا التعريف يلتقي مع  (1)«التي الموصوف مركب منهاأتى في شعره بأكثر المعاني 

كر نعوته، »بقوله:  "ملحم على أب"مفهوم الوصف عند  إنما هو محاكاة الشيء وتمثيله بذ 
لألشياء، وأحياًنا التفاصيل فضال عن أنه الوسيلة التي تظهر من خاللها األطر العامة 

الدقيقة التي تشكل مدخال مهًما في سرد األحداث في القصيدة، فهو يسهم في تصعيد 
ال يمكن أن يستغنى السرد عن الوصف، كونه يساهم في إعطاء  (2)«الحدث ونموه وتطوره

نح الراوي نفًسا طوياًل في تقديم األحداث، واألماكن، والشخصيات، بكل وضوح ودقة، ويم
األشياء » تبدو اكمالشخصية حقها كامال من حيث وصفها وتقديمها بشكل واقعي أكثر، 

لذي يجعل الوصف يبدو كأنه ا الشيء ،كما لو كانت مجمدة ،والكائنات لحظة وصفها
لناقد كما حدد ا (3)«ويسهم في تمديد السرد في الفضاء ،"يحدث "توقفا في مجرى الزمن

 :المهمة للوصف وهي الوظائف" بعض "حسن بحراوي 
الوظيفة التزينية الموروثة عن البالغة التقليدية التي كانت » الوظيفة األولى هي:

 .تصنف الوصف ضمن زخرف الخطاب
أما الوظيفة الكبرى الثانية فهي الوظيفة التفسيرية الرمزية التي تقضي بأن يكون 

ارئ ليتعرف على بفضل الوصف نعطي فسحة للق (4)«قصةالمقطع الوصفي في خدمة ال
كما يسهم الوصف  ،الشخصيات واألماكن ليوهمه بواقعية األحداث من خالل هذا التزيين

فهم ما يجري من األحداث التي وضحها الوصف، ويتم  علىمساعدة القارئ  فيكذلك 
تبعا لثالث حاالت تترتب عنها طرائق أساسية ومتباينة » "هامون "الوصف حسب 

الموصوف أو  يبني الوصف سواء بالنظر إلى الشيء فقد ،الشتغال المقطع الوصفي

                                                           
 .112ضياء على لفته، البنية السردية في شعر الصعاليك، ص  (1)
 .112ص ،الرجع نفسه   (2)
 .43ص  ،وظيفة الوصف في الرواية ،محفوظعبد اللطيف  (3)
 .176ص  ،بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي   (4)
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عن  (( األشياءف كما يقال هو الذي يجعلنا ))نرى ..فالوص.بالحديث عنه أو العمل عليه
هذه النقاط التي حددها تساعد القارئ على استخراج  (1)«طريق تأدية وظيفته التصويرية

 د بالنظر.فهو شبيه بالرؤية البصرية التي تتحد ،المقاطع الوصفية
، كغيرها من التقنيات الساعر"نجد هذه التقنية السردية متوفرة وجلية في ديوان "

 قدسى"في وصف محبوبته " "اعرسال" يقول ،تفصيلالالسردية األخرى التي أثبتنا توفرها ب
 في مقدمته:

ل   م  ر   ،ر  اع  ن اق ة  ش   يترحل و 
ب ائ ل  ع ن  ف ت اة   أ ل  ب ي ن  ال ق   ي س 

ن  ي ة   ا ج  ا إ ن ه  ه  ن  ي ق ول  ع   و 
ذ ي  ب ر   ت ل  م  ت ؤ  ا أ و  ت ق   ش  ع ي ون ه 

ت اة  ر هيب ة   ي أ ن  ال ف  ع   ه و  ي د 
ن  ت ذ ه ل   ا م  ه  س  ن  ا م ن  ج  ل ه  ث   م ا م 

ر  ق   إ ن   ان  ق  ( ل م  ي ر  ي ل  )ب د  ال ج   ب ه 
ي ة  ال  أ و  ق   ا ظ ب  ه  ب ل  يل  ع ن   ت ق 

م ا ت   ي ل  خ  م ه  ا م ت خ  ن ه   يل  ح س 
ي ال   ت هى ذ اك  ال خ  م ل   ،ه ي م ن   .(2)و أ ج 

" التي خرج يطوي الصحاري ألجلها قدسىة ديوانه بوصف محبوبته "يكانت افتتاح
جمالها، ال الورد وال الشمس وال القمر يمكن أن يقفوا بباحثا عنها، فلم يجد وصًفا يفي 

وأكثر،  بني جنسها، فهي فوق منتهى الخيالأشباها لها، فهي فتاة رهيبة، وال شبيه لها من 
، من خالل حديث في وصفها تعجز األلسنة، وفي رسمها تنحني الريشة  أَمامها

شكلها من خالل فهو يعطي صورة للقارئ عن  ،قدسي"عن وصف " الشاعرالسارد/
                                                           

 .180ص  ، بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي   (1)
 .7الساعر، ص  (2)
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فوظيفة الوصف هنا تعدت الوظيفة التزينية إلى الوظيفة  ،وصفها الحسي والمعنوي 
 .الساعر" ألجلهاالتي خرج " ،السببية

فرٌة يقف الشاعر في وصف امرأة جميلة ساحر  "سوق نساء"في قبيلة     ة تعلوها ص 
ب رت ولم يعد يرغب ، ظًنا منها أن قطار الزواج قد فاتها وأنها قد كوشحوب وحزن بائس

 :فقال في حسنها ،فيها أي رج ل، فقدت ثقتها بنفسها، وسبقها دمعها قبل بسمتها

ن ك   ث ل  األ  م س  )...(، ح س   م ت ع ب   الزلت م 
و ي  س   ،ي ش  ت ب د  ن اع   وطرفك  م س 

ن ك   ح  س  م ت  و ال  ت س   ل  ك  م ش   ،و إ ذ ا ا ب 
د  و إ ذ ا م   يت  ف ق   ب ان  مائس   ش 

ال ب   ،تمرد  م از ال  ف يك   ق  م   و 
اك   م ش  ات  حل و ة  و   ودسائس   ،س 

ن  م از ال   ي  ح  يف ي ع  ق   ك  ل م   ف اس 
ه ،ي غ ر ي  س  ب  ن ف  ي ع ج  ي ع اك س   ،و   و 

ب ما ز ان ة  ر  ف   ال خ   م از ال  ف ي ر 
ر   ض  م يل  أ خ  ز  ج  ر   ونفائس   ،خ 

اوشراشف  و ان ه   م ط و ي ة  أل 
اب س   م ح  و ات م  و  خ  ت ائ ر  و  س   و 

ب ط ة   قائ ب  ر  م ت  ال ح   م از ال  ف ي ص 
يل ل ع ن ق  ) ص  ال ذ  خ  ب ران س  .الش   .(1)..( و 

                                                           
 .67-66ساعر، صلا (1)
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بعد سماعها للشاعر وهو يعيد  لها ثقتها بنفسها، من خالل هذا الوصف تغيرت 
 ي ر يسسمة عريضة، لتزهر من جديد، و بها هحالها ونفضت عنها حزنها ورسمت على شفا

 م  في عروقها، بعدما كان جامًدا جاًفا، هو الشاعر الحكيم العليم بمواضع الفرح للمرأة، دال
فهو يدعوها للنظر إلى نفسها  ،عتمد على تقنية النظرا  السارد/الشاعرنجد 

 .ليعيد لها ثقتها بنفسها مجددا ،واألشياء الجميلة التي تملكها
ن   أنه يوجد سنالساعر" "ال يرى  زواج المحدد  للزواج فمتى جاء المكتوب فهو س 

 ال في العشرين وال ثالثين وال األربعين.
وق  الن  ساء   ر  .س  او  و ات م  و أ س   . خ 

م ال ب س  ب د    ومعاطر و ي ة  و 
ا ل ه  ي  ي  ن  خ  وج  ديباج  ت ز  ر  س   و 

ر   و اع  ش  ع ر ي ة  و  قصائد  ش   و 
ي ة   ط ر  ح  ي ة  ت ق  ود  باد  ر  و   و 
ير  ت   ع ش  مر   و ع ص  م   ، م ن  ر  و   ع اص 

وف ي ة  أ ل و ان   ج  ص  او ه و اد   ه 
ب ي ال ع ي ون   ر  .ت س  م اء  ز ه ر  ف اخ   . و 

م ر او ح   اب ح  و  م س  ط ي ال س  و   و 
ت ائ ر  ل م   س  ع  و  اد  ر   ،خ  م ب اخ   و 

ود  ت   ع ت  ر   ب ر  و ع ق   بآللئ  ص 
ر   او  ة  و أ س   وخواتم  م ن  ف ض 

ل ت   م  م ات  ح  اد  رائ ر  خ  ل ف  ال ح   خ 
ب  ح  إ ن  ر آه  الناظر    .(1)م م ا ي س 

                                                           
 .71/72الساعر، ص (1)
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نجده ضا في وصف المكان، الوصف يكون في وصف الشخصية، كما يكون أي
هو يصف  ها ،عدسة الكاميرا لوثق األحداث مث" فهو يالنظرهنا كذلك اعتمد على "

لي وعطور وهوادج الذي يعرض فيه كل ما يسر   "سوق النساء" وطيالس،  الناظر من ح 
 عيون وراء ب رقع  أكبر تسحر الشاعر حيث يقع خلفهومسابح، ووراء كل متاٍع م ْتعةٌ 

ر  خضبةٍ بالكحل"، وأيٍد ممحدودٌة " البعيد قبل القريب، سوق تعجز في   بالحناء وعطور تأس 
 أراد الشاعر أن يقدم لنا السوق  الشعراء، في هذه الوقفة الوصفية لح، وأفوصفه األلسنة

أجبره جمال العيون وسحرها على التبضع  حيث في أبهى حلة، ليقرب لنا صورته بدقة،
َد له طلبهذا الر غما عنه، فأمام   أبًدا. َجمال ال يمكنه أن ير 

مثلما كان الوصف حاضًرا في وصف المكان والشخصيات، فهو موجود كذلك في 
وصف األمور المعنوية، كعاطفة الحب أو الكره، حيث نجده في وصف الشاعر لحبه، 

وزواجها كان دها بعد طول ترحال وتأكد بأن أمر خطبتها ج" عندما و قدسىأمام محبوبته "
 كذبة من الحاقدين فقط فردت عليه قائلة:

 ال  أ ب ال غ  ف ي ال ح شا يو أل  ن ت  عند
اك   ش  ح  شا  – و  ل م  ال ح   مأواي -ي س 

ه ب ن ا  ب ك   –ف ي ال ح ب   م ذ  ر  د   -و   و اح 
ون  تمعنى ( فتواي    ف ت و اك  ) د 

ت  ف  ن  ف إ ذ ا ت   و اء  شهقتني س   ال ه 
ت  و إ ذ ا ز    رئتاي  ل ي  م ل  ت   ف ر 

ل ي   اخ  ت  آهك د  ع ر  ت ك ي ت  ش   و إ ذ ا ا ش 
ل ي  شكواي اخ  ع ل  د  ر  ت ش  م   ك ال ج 

ط ت   ح   و إ ذ ا ب س  ي ك  ت م س   وردة   ي د 
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ح  ش   ف  ه ا ع ر  ر اح ت  ت م س   .(1)ايك 
بر كل مرة ولم التي كانت تك ،" لقلبها ليرى حجم محبتها لهالنظرنجدها تدعوه إلى "
" في هذا الوصف البليغ هي الجسد وهو كان قدسىكانت " ،ينقص منها البعد شيء

وهو  فهي العين ،طوال الوقت امعً  ارغم البعد الذي كان يفرقهما إال أنهما كان ،"الروح" لها
، وكان هواؤها الذي تتنفسه ثيرة كها آهات يبوكل آه كانت تصدر منه كانت تص ،الحاجب 

بها هو  تلك األحاسيس التي يحسنجده يزرع فينا  ،في كل وصف يقدمه الساعر ،بعدها
ومحبوبته، فنحسها وكأنها واقٌع فعال، هكذا كان اللقاء حاًرا بينهما، لتعلو الزغاريد واألفراح 

 في حبها "مروج الياسمين" وتزهر من جديد.
" وهذا ما فقد في هذا النموذج في  قرب المسافةمن مستلزمات وضوح الوصف "

 :قوله
ح ت  ل ه  ف ي األ  ف ق  ن ار   ل م ا.ال   . ك 

ارا ك ي الد  ح ت  ل ه  الن ي  ر ان  ي ب   ال 
ر ه   ،ف  ال ف ؤ اد  ج  ر   د  ه  ف ي ص   أ ح س 

أ ة  ق د  ط ار اع   ق  ف ج  و  ف ور  ش   ص 
ار   ا د  ج   ف ل ع ل ه  ر   ب ه   ت  ال ت ي خ 

ل   ي  ن   و أل  ج  ى األسفاراع  ت ض  ا ا ر   (2)يه 
الديار التي كانت بعيدة عن بصر "الساعر" ال يظهر منها سوى عتبار أن با

 .أدى إلى تشويش الرؤية وعدم وضوحها في الوصف ،" الذي يلمحه من بعيدوميض "نار
من "الوقفة الوصفية" حين وصف لنا في هذا النموذج  ذلك كما نجد

 :" قائالطريقة رحيل "الساعر السارد/الشاعر
 

                                                           
 .260/261الساعر، ص (1)
 .31/   30ص  ،الساعر (2)



 الزمن السردي وإيقاعه في الشعر                                                      :الفصل األول
 

96 
 

ة  م ن  ف   ق   ت ح  اب اب  خ   م ن  ف و   ب ائ ه 
ح   ا . أبصرت  .ل ت  ا أ ط  ر  س  ب اح   أش 
م ت اع ه   ل ه  و  م  ز م ح  ر أ ت ه  ي ح   و 

ا اْلصباحا ل ه  ر  م ن  أ ج  ت ظ   (1)ل م  ي ن 
من خالل استخدام  ،(" )الرؤية البصريةالنظرالوصفي على "قام هذا المقطع 

عامل وسيط وهو )الفتحة فوق وكان لهذه الرؤية  ،(ورأته ،أبصرتالسارد/الشاعر لفظتي )
حجب  ،السحر(الذي غاب بسبب الظلمة ألنه وقت )" للضوءالباب(، ولكن افتقادها "

" قبل رحيله وعدم ن عينيها برؤية "الساعرميسو شباع اما أدى بعدم  ،الرؤية ومنعها
 .وضوح الوصف وشفافيته

في مواضع عديدة  "حيزيةفي ديوان " الوقفة الوصفية"كما وردت هذه التقنية "
 :مثل

ا ت ه  ث ل  ن ظ ر   ومارأيت ب ع م ر ي  م 
ح   ا إ ذ ا ق د  ق ي ه  ة  م ؤ  ط ل ق   او ال  ك 

ق د  ي م وت  ر   ئ ه  و  اج   قيق  ل و  ت ف 
اب   ح   ،م ع اذ  هللا   ،ب ال  ن ق  م   (2)اال  س 

ويتوفر على أفعال »عتماد الوصف في هذا الموضع على الرؤية البصرية نالحظ ا 
اصفة، وهي تشكل المنظر الو على الحركة التي تنتقل بها العين  وصيغ تؤشر

ساعدت  ،" وهي قادمة في كامل أناقتهاهذه الرؤية عن قرب "لحيزية (3)«البانورامي
 ." بكل وضوح ودقةالواصفة )المغنية( على إبراز محاسن "حيزية

 :وفي موضع آخر يقول

                                                           
 .107/  106ص  ،الساعر  (1)
 .154ص  ،حيزية  (2)
 .181ص  ،بنية الشكل الروائي ،حسن بحراوي   (3)
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ي ن   ا ع ن  أ ع  د  ت ع   الرقبا ط ار ا ل ي ب 
ب  ل م  ي   ب اخ  ل  إ ذ  ه ر  ا ف ي الل ي  د   ر ا أح 

ان ت  ن ج وم  ا.ط ار ا ك  اه ر ة  . و  ل  س   لل ي 
ل ي  واللعبا ل  الل ي   ت ر اق ب  ال غ ز 

ول   ل لن ج وم  ف ض  م ه   ،و  ه   ل ي س  ي ف 
ك  الدار ت ار  ت ر  و ى م ن  ا خ   واغتربا س 

ب د   ،ط ار ا ت م ل   ر  و  ز  م ك  ب  ص  ال خ  ق ر   ك 
ب ي    ث ل  ص  ل  م  ا ذ ه ب   ،ي ط  ن م   (1)اأ ي 

يلحظ تركيز  ،األولى لهذا المقطع الوصفي للقاء الحبيبينالمالحظ للوهلة 
وقد  ،المنظر نيريبدرا( وم وضوء القمر الذي كان مكتمال )على ضوء النج الشاعررد/السا

القمر( على وضوح الصورة بكل شفافية إليهام القارئ بواقعية  ،النجومأسهم "ضوء" )
 األحداث.

هودج مع أمها وفي هذا كان يقول تركب ال" في رحلتهم نحو "التل" كانت "حيزية
 :سعيد""

ذ  .يه ي ا أ ط ل   ل ى ح  ا ع  ط ف  ل و  خ   ر  . و 
ريحي  ل ب  و  ف  ع ن  ظ   ال ق   ر  ف  ل و  ب ال ك ش 

الل  د   ي  الد  ب   ،ع  ذ  ل ي ل ي ب ال  ك  ق و   و 
ت  ل  ع  ت   ىم ت   ف ع  األ  ن ف  ف ي ك ب ر   م   ؟ر 

ل  ي ن ي ت ن ا ،ف إ ن  ت ط  ن ا ب م  د  ف ز   ف ق 
ة  الن ظ ر  خ   ب ي  ت  و إ ن  أ   ص  ن ا ف ر  ر   (2)س 

                                                           
 .162 ،حيزية  (1)
 .185ص  ،حيزية   (2)
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بما أن  ،(ؤية في هذا المقطع الوصفي بسبب )البعد واالرتفاععدم وضوح الر 
" ليمتع لهذا لم تكن مالمحها واضحة "لسعيد ،حيزية كانت في الهودج فهي مرتفعة وبعيدة

 .وضوح الوصف هو قرب المسافة ألنه من مستلزمات ،عينيه بها
 ،بالنظر" أي الرؤية البصرية كم قلنا سابقا"الوقفة الوصفية" "في األغلب تتعلق 

 :الشاعرالسارد/سده هذا المقطع الوصفي الدرامي "لموت حيزية" في قول وهذا ماج
ي.إلي   ر  ظ  ن  أ   ه  ج  ن ي.. إ ل ى و  ي   . إ ل ى ع 

ي ب دون   ن يإ ل ى ر موش  ف  ل  ف ي ج   ال ك ح 
د ي س  ت  ف ي ج  ط ر  ز هور  ال م و  م  ع  ش   و 

ن ي ف  ن ي ك  ف ي ك  ي  موع ك  ع ن  ع  ح  د   و ا م س 
ت   ه   ىح  ج  ان  و  ه  إ ذ  ك  ج  ت ة   ي و  ي   م 

جاء   ظ ر  إل ي ر  ح  ع ن ي.ف ا ن   (1).. ال  ت ش 
. ( وذلك .أرجاء .انظر إلى.نظر إليهو تكرر مصطلح " انظر" )ا فتناليما أول 

افة إلى وساطة الرؤية نجد باإلض ،ميتة "المحها وهي "لفتح المجال لرؤية وتدقيقها على م
" الحركة " وهي حركة العين في كل اتجاه لتمسح جسدها مثل عدسة الكامرا وتساهم في 

 .وضوح الوصف وشفافيته
" حيث توصلنا إلى أن لزمنصة لنتائج الفصل األول المتعلق "بايمكننا أن نقدم خال

" تحمل ألن كل ذكرى يرويها "الساعر ،"ي الغالبة في ديوان "الساعرثنائية االسترجاع ه
ويقدم الحلول  ،يعالج من خاللها عديد القضايا االجتماعية بطريقة درامية ،عبرة ومغزى 

 .لهذه المشاكل
يئ للسرد ستطعنا أن نلمس الحركة السردية داخل الزمن من سرعة وتبطكما ا

ن البنية الزمنية تقوم عليها النصوص يمكن القول إ ومن هنا ،لنعطي داللتها الخفية

                                                           
 .243ص  ،حيزية (1)
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والركيزة األساسية في كل  ،يعتبر من العناصر الفعالةألن عنصر الزمن  ،الشعرية كذلك
 .نص بغض النظر عن جنس هذا النص
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 :ماهية المكان 1
جسدت لنا حكاية  ،بوالية بسكرة راث الجزائري بمدينة "سيدي خالد"حيزية حكاية من الت 

حاصرته العادات والتقاليد  بح ،عشق عفيف طاهر دار بينها وبين ابن عمها "سعيد"
لتنفيه من الوجود، فوضعت أمامه كل أنواع الشباك وأحاطته باألشواك، لكن حبهما األبدي 

ما ساعد في تخليده تلك األمكنة المتعددة التي كانت شاهد م، و هزات الكان أقوى من كل 
بقوة ًرا و فالمكان كان حاض ،عيان على حبهما من القرية إلى الخيمة إلى السفح والنهر

يعتبر المكان من اآلليات المهمة واألساسية في بناء  لرصد تحوالت القصة وأحداثها
وهما متالزمان وكل منهما يستدعي اآلخر، وال يمكن فصلهما،  ،الزمنكالخطاب السردي 

همالها أو تجاوزها في أية دراسة منهجية من األركان التي ال يمكن إ  واحدإذ أن المكان »
صف بالشمول، وألننا نجتهد هنا في متابعة السردي داخل الشعري فقد آثرنا تحاول أن تت 

من خالل ديواني "حيزية" و"الساعر" من  (1)«أن نسعى إلى رصد مفهوم المكان في الشعر
 .فيهآراء النقاد والفالسفة نقدم  تقديم مفهومه اللغوي واالصطالحي و  حيث

 للمكان: اللغوي المفهوم  1.1
تحيل  ي معناه على إشارة داللية ممتلئةمشتق يدل على ذاته، أي ينطو المكان اسم »

ولفظة "المكان" مصدر الفعل  ،له أبعاد ومواصفات ،ومحدد ماثل محجمإلى شيء 
 (2)«الكينونة، والكينونة هي الخلق الموجود، والماثل للعيان الذي يمكن تحسسه، وتلمسه

ويعرفه ابن منظور في "لسان   وسبل هو حس ملم امجردا معنوي  يئاالمكان ليس شف

 
يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية لمحمود درويش نموذجا إلى وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب،  (1)

 . 95، ص 2010دمشق، 
،  2008ه، 1429(؛1ن، )ط:باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، األرد (2)

 . 169ص



 تجليات الفضاء الجغرافي في الشعر                               الفصل الثاني : 
 

102 
 

]ويضيف[ المكان  المكان والمكانة واحد، ألنه موضع لكينونة الشيء فيه»العرب" بقوله 
ال يسعها تقديم مفهوم دقيق للمكان،  بقى هذه التعريفات اللغوية مجردةت  (1)«هو الموضع

فأي » ،ألن المكان ال يمكن له الوضوح أو التجلي إال من خالل اتصاله بحياة البشر
ولم تخترقه الحياة ليس بمكان، فالمكان هو  الكواكب، وأي مكان لم يكتشف بعد كوكب من

اة من ماء الموضع الذي تدب وتزخر فيه الحياة، لتوفره على العناصر األساسية للحي 
هذا بالنسبة للمفهوم اللغوي، وسنقدم المفهوم الفلسفي واألدبي والغربي  (2)«وهواء، وتراب

 والعربي للمكان عند الفالسفة والنّقاد.

 المفهوم اإلصطالحي : 1.2
 سنورد المفهوم اإلصطالحي للمكان من خالل جانبه ) الفلسفي ، النفسي ، الفني (.

 المفهوم الفلسفي للمكان: -
" في كتابه "نظرية المكان في فلسفة ابن سينا" مجموعة من حسن مجيد الربيعييقدم "

 التعريفات لفالسفة غريبين كاآلتي:
 ويقبلها، ويتشكل بها. عرف المكان بأنه ما يحوي األشياءي  أفالطون  -»
" فالمكان عنده ينبغي أن يكون ذا ثالثة أبعاد هي إقليدسأما الفيلسوف الرياضي " -

 الطول والعرض والعمق.
وهو أحد فالسفة العصر الحديث يرى بدوره أن المكان يمتد في األبعاد  "ديكارت" -

 ".إقليدسالثالثة كما حدده "
 غير متناه. ا" المكان امتدادمالبراش" و"سبينوزافي حين يعتبر " -

 
 . 169باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، ص  (1)
 . 170، صنفسه المرجع (2)
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فإضافة إلى  Clark "كالركو" Newton" نيوتنالفيزيائيان " أّما العالمان -
لألشياء كما عده أفالطون، فإنهما يضيفان إلى هذا التعريف  حاوا المكان اعتبارهم

 .(1)«خصائص: الالتناهي، األبدية، القدم، وعدم الفناء

لألشياء " في اعتبارهما المكان هو كالرك" و"نيوتن" مع "أفالطون يشترك مفهوم "
يتحدد مفهومه من " في أن المكان ديكارت" و"إقليدسويتشكل من خاللها، كما يتفق "

الطول والعرض والعمق، أما الفالسفة العرب فقد استوحوا مفهومهم  ة؛خالل أبعاده الثالث 
وعاء يحوي األجسام، لكنه ال »الذي قال عن المكان هو  "أرسطو"للمكان من خالل 

نه الحد الالمتحرك المباشر الحاوي، بقوله: إ هيعرف ،يختلط بها، كما أنه ال يفسد بفسادها
 .(2)«السطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي  أو 

يحوي األشياء لكنه ال يتفاعل معها، بحيث أنها إذا تغيرت أو المكان حسب رأيه 
فسدت فالمكان يبقى كما هو موجود ال يزول ومن هذا القول نجد الفيسلوف اإلسالمي 

تأكيد ثبوته، وعدم فساده بما يحل فيه من أجسام، في »، "أرسطو"" نحى منحى الكندي"
 خل فيه من أشياء.دالمكان عنصر ثابت غير متحول أو متأثر بما ي ف ،(3)«وسوائل وهواء

" حيث يفرق بين الكندي" و"أرسطوعن " امختلف انجده يقدم مفهومف" ابن سيناأما "
 هما:مفهومين للمكان 

 .الحقيقي المفهوم األول هو المكان -
 حقيقي.الغير وم الثاني هو المكان المفه -

 
 . 171باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص   (1)
 . 172، صالمرجع نفسه   (2)
 . 172المرجع نفسه، ص  (3)
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هو السطح المساوي لسطح المتمكن وهو » -حسب ما يرى –إن المكان الحقيقي 
هو )الجسم  نهاية الحاوي المماسة لنهاية المحوي، في حين يرى أن المكان غير الحقيقي

ين نوعين للمكان ب  " ليميزبن سينااتبقى هذه مجرد فواصل وحدود وضعها " (1)«المحيط(
" بمفهوم اآلمدى أبو الحسن عليحقيقي، ليأتي بعد هؤالء الفالسفة "الغير الحقيقي و 

" ويفرق بينه وبين مصطلح الحيزيقترح بدل المكان مصطلح "»إذ مختلف عنهم جميًعا 
 -حسب رأيه–يرى الحيز عبارة عن المكان، أو تقدير المكان وأما الخالء  إذ" الخالء"

بحد  الحيز حسب رأيه هو المكان (2)«بعد قائم ال في المادة من شأنه أن يمألهفعبارة عن 
ذاته بحدوده أما الخالء فهو الشيء المعنوي الذي يمأل الحيز، وهنا نجد أنه مختلف عنهم 

ه الفضاء المكاني، وهي إضافة لمفهوم المكان للخالء أو ما نسمي  اكونه قدم مفهوم
يعتبر الفضاء كذلك كمعادل للمكان و  لحيز وأبعاده الفيزيائيةفالخالء ال يكون إال بوجود ا

يفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحيز »" حميد الحميدانيناقد " الحسب رأي و 
الحكي عامة ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي... فالروائي مثال،  المكاني في الرواية أو 

التي تشكل فقط نقطة  حًدا أدنى من اإلشارات الجغرافيةفي نظر البعض يقدم دائًما 
من أجل تحريك خيال القارئ، أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية  انطالق
" مفردات لدال واحد، له حميد لحميدانيالمكان، الفضاء، الحيز، حسب " (3)«لألماكن

 حدود جغرافية، يظهر من خاللها.

 
 .173الشعر الجاهلي ، صباديس فوغالي، الزمان والمكان في    (1)
 . 173المرجع نفسه، ص  (2)
،  2000(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي، )ط:   (3)

 . 53ص
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 المكان النفسي: -
المكان إذا ربطناها بالجانب النفسي أو األدبي، فالمكان النفسي هو تتعدد مفاهيم 

ووقائع أي  المكان المصور من خالل حاجات النفس وتجلياتها وما يحيط بها من أحداث»
ها الروائي شخصيات روائية، وليس المكان من خالل الحالة النفسية التي يكون في

 .(1)«المصور كما هو قائم فعليا، دون تدخل شعوري ونفسي من الروائي

العناصر الوجدانية لإلنسان وهو  نيعبر عفالمكان هنا هو المكان النفسي، الذي 
المكان الذي يشبه النباتات »مكان مشارك منتج في العمل األدبي، والمكان المنتج هو 

كذلك  ،تأخذ غذاءها من المواد األولية في الطبيعة ثم تنتجها على شكل ثمار وأزهار التي
المكان المنتج فهو المكان الذي يأخذ مواده األولية من الطبيعة واإلنسان وينتجها على 

 .(2)«شكل جماليات

نصوص ال علىهذا النوع هو من أرقى أنواع األمكنة ألنه يضيف مسحة جمالية 
يتولد بالثقافة التي يحملها ويمتزج بروح ساكينه وثقافتهم وما »األدبية، فالمكان المنتج 

يمتص المكان مرجعيته . (3)«ج عاطفية تؤثر وتتأثر بهذا المكانيحيط بهم وتكون وشائ 
الجغرافيا ال تحفز الذاكرة » ،كون كٌل منهما صورة لآلخرة التي تحيط بها، وييئ من الب

دور المكان في و  (4) «ة، تحفز الشعر والرسم والفلسفةفحسب بل تحفز األحالم واألخيل

 
تحليلية، سلسلة  ابن السائح األخضر، جماليات المكان القسطنطيني )قراءة في رواية ذاكرة الجسد، دراسة نقدية   (1)

 . 98/ 97، ص2007أبحاث مخبر اللغة العربية وآدابها، دار األديب، وهران، 
 . 98المرجع نفسه، ص  (2)
 . 98، صنفسهالمرجع   (3)
 . 8، صالمرجع نفسه  (4)
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األعمال األدبية ال يقل أهمية عن الزمن، فجغرافيا المكان تساهم في شحن ذاكرة الشاعر 
 ته، وتزداد جماال بفضل المكان.والفيلسوف وتُمده بكل ألوان الطبيعية ليرسم صور 

 المكان فنيا: )المفهوم الفني للمكان(. -
مختلفا عن بعِده الجغرافي الذي له  ال األدبية يأخذ بعًدا فنًيا آخرالمكان في األعم

هو »و" لجاستون باشالرأول تعريف نقدمه للمكان الفني هو "و طول وعرض وعمق، 
إنه المكان الذي مارسنا  ،أي بيت الطفولة ،فيه وذلك هو البيت الذي ولدنا ،المكان األليف

وتشكل فيه خيالنا فالمكانية في األدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو  ،فيه أحالم اليقظة
 (1)«ومكانية األدب العظيم تدور حول هذا المحور ،تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة

األراضي، لقد  مساحخاضًعا لقياسات وتقسيم يكون لمكان الممسوك بواسطة الخيال لن اف
 .للخيال من تحيز، وهو مركز اجتذاب دائم عيش فيه بل بكل ما

المكان الفني حدوده ومماساته خاضعة بشكل كلي إلى الخيال الذي يرسمها كيف 
شأن أي عنصر من عناصر إن المكان عندنا شأنه »" فيقول: ياسين النصيريشاء، أما "
هو ليس بناء خارجيا مرئيا، وال حيزا فيتجدد عبر الممارسة الواعية للفنان،  ،البناء الفني

محدد المساحة، وال تركيبا من غرف وأسيجة ونوافذ، بل هو كيان من الفعل المغير، 
يعيد المكان هنا خيال مطلق ال مساحة له، وهو ملك للخيال  (2)«والمحتوى على تاريخ ما

أن المكان هو » بها، ومن هذه التعريفات نستخلص بناءه وفًقا لكل تجربة أدبية يمرُ 
المكان الملموس، والخيال هو: خيال األديب الذي تكون لديه عبر تاريخ طويل تحت وقع 

والنفسية والسياسية والدينية، أما المكان لغوًيا فهو المكان المرسوم  الظروف االجتماعية،
 

بيروت ، غاستون باشالر ، جماليات المكان ، تر : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،   (1)
 .  6. ص  1984( ،   1) ط : 

 . 23، ص المرجع نفسه  (2)
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والنحت والتصوير ولتخرج  باللغة سواء كانت شعرية أم نثرية، ليخرج من ذلك فن الرسم،
التي يرسم اإلنسان من خاللها أطًرا وأبعاًدا للمكان الذي يحب أو يكره  ويماتهوالت األحالم

نوعين من األمكنة وهي المكان الواقعي الملموس، والمكان خرجنا هنا ب  .(1)«كما يشاء
كما  األمكنة اللغوي الفني، وهذا األخير من صنع األديب بفضل خياله الواسع الذي يعجن

 شاءيريد ويشكلها على أية هيئة ي 

" إلى دراسة المكان فنيا من خالل ربطه بالفنون التشكيلية  يوري لوتمانكما ذهب " 
 ،إال أنه يحاكي موضوعا ال متناهيا هو العالم الخارجي ،مكان متناهال »حيث يرى أن 

يقة بجالء في الفنون التشكيلية وتظهر هذه الحق ،والذي يتجاوز حدود العمل الفني
 من خالل هذه المحاكاة للعالم الخرجي ) للمكان ( تنشأ دالالت مختلفة له (2)«المكانية( )
 ،بعيد ( –يمين ( أو ) قريب  -أسفل( أو ) يسار –)أعلى  لفإذا نظرنا إلى مفاهيم مث»

لِبنات في ( ُتستخدم متصل( نجد أنها ) أي المفاهيم –غير محدد( أو )مجزأ  –أو )محدد 
فتكتسب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل  ،بناء نماذج ثقافية ال تنطوي على محتوى مكاني

هذه  (3)«...الخ .األغراب ( –قربون ( أو ) األ سيئ –أو ) حسن  ،غير قيم ( –) قيم 
 ،ثقافية ،إلى دالالت أخرى ) أخالقية ،المكانية خرجت عن دالالتها الفيزيائية التقاطبات

 ..( حسب مفهوم " لوتمان " للمكان الفني.دينية ،سياسية

 :المكان عند النقاد الغربيين 3
الحيز، المجال، الموقع، ميز النقاد الغربيون بين مصطلحات متعددة للمكان منها: 

 الفضاء. 
 

 . 25، صغاستون باشالر ، جماليات المكان   (1)
 . 25، صنفسه المرجع   (2)
 .  69، ص  1988( ، 2جماليات المكان ، عيون ، الدار البيضاء ، ) ط/  طاهر حسنين و ) آخرون ( ،أحمد   (3)
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المنظرون األلمان ميزوا بين مكانيين متعارضين في العمل الحكائي هما: »فـ 
LOKAL ,RAOM  المحدد الذي يمكن أن تضبطه اإلشارات  باألول المكان احيث عنو

حين قصدوا بالثاني: الفضاء الداللي الذي تؤسسه  في االختبارية، كالمقاسات واألعداد.
المكان األول واقعي له طول وعرض  (1)«األحداث ومشاعر الشخصيات في الرواية

 حقيقي، أما المكان الثاني فهو أدبي مشترك بين )شخصيات، أحداث، وزمن(.

فعمدوا  ،الموقع" LIEUضاقوا ذرعا بمحدودية مصطلح " أما النقاد الفرنسيون فقد»
" بولي" و"ن باشالرستوقا"، الفضاء، إذ اعتبر كل من "ESPAGEكلمة " امإلى استخد

الفضاء محتوى تتجمع فيه مجموعة األشياء المتفرقة، أو عملية التذكر، وذلك من خالل 
بالنسبة  "، والمسافة الداخلية بين الفكرة وموضوعهالباشالرجدلية الداخل والخارج بالنسبة "

 .(2)«"لبولي"

"، ألن الفضاء له المكان" أوسع وأشمل من مصطلح "الفضاءباعتبار مصطلح "
 عالقة بما حوله من الخارج وهو شامل لها.

 vision de Eéspaceمن منطلق الرؤية »" فقد كان مفهومه "للمكان" غريماسأما "
حسب اقتراحه موضوع مهيكل يحتوي على عناصر  -أي الفضاء النصي–إذ يرى أنه 

متقطعة غير مستمرة، لكنها منتشرة عبر امتداده وفق نظام هندسي متميز يسهم في 
الفاعلة داخل الخطاب  والمحسوسة بين الذوات صوير التحوالت والعالقات المدركةت 

 .(3) «السردي

 
 . 175والمكان في الشعر الجاهلي، صباديس فوغالي، الزمان   (1)
 . 175، صالمرجع نفسه   (2)
 .175،176، ص المرجع نفسه (3)
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 و " فهغريماماسالمكان هو عنصر مشترك متكون من عدة "ذوات" حسب رأي "
 ( 1)«البقعة»" بمصطلح النقاد اإلنجليز" نهععبر وقد يكملها، والمكان يسهم في تصويرها. 

 ليعيروا عن مكان "محددا" وقع فيه الحدث.

 المكان عند النقاد العرب: 4
في األعمال السردية العربية في وقت متأخر،  هتمام بدراسة المكانظهرت بوادر اال

ولعل أولى بوادر االهتمام به قد بدأت مع » حيث ظهرت في منتصف القرن العشرين.
 Poétique de" "كتاب شعرية الفضاءهلسا غالبترجمة الناقد والروائي العراقي "

l’espace "ان"، ثم تلته المك " إذ نقله إلى العربية تحت عنوان "جمالياتون باشالرستقال
أما النقاد العرب الذين اهتموا  (2)«ضمن دراسات الرواية والقصة والشعر دراسات أخرى 

بنية النص في كتابه  حميد لحميدانيالناقد المغربي » فنجد منهمبدراسة الخطاب الروائي 
بدونه تسقط تلقائيا العناصر  ،الذي يعتبره )بمثابة العمود( الفقري ألي نص السردي

حيث العناصر المكونة للخطاب من زمن وشخصيات ال تكتمل وال تمارس  (3)«المشكلة له
عنصًرا مهًما وأساسًيا  جد عنصر المكان الذي يعتبر بدورهدورها داخل األحداث إال بتوا

 في دراسة الخطاب.

في العديد  الذي أعطاه أهمية قصوى » "عبد المالك مرتاضكما نجد الناقد الجزائري "
" بقوله: هو كل ما عنى حيزا تحليل الخطاب السردييعرفه في كتابه "إذ من دراساته، 

 على كل فضاء خرافي، أو أسطوري  في حد ذاته طلق الحيزنجغرافيا حقيقيا، من حيث 
أو كل ما يند عن المكان المحسوس: كالخطوط، واألبعاد، واألحجام، واألثقال، واألشياء 

 
 .176، ص باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي  (1)
 . 176، صالمرجع نفسه   (2)
 . 177-176المرجع نفسه، ص  (3)
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 (1)«ية من حركة أو تغيرز ي ح هذه المظاهر ال و تيعالمجسمة مثل األشجار، واألنهار، وما 

" بين مفهوم المكان والحيز، لكنه في مرتاضالمالك عبد في هذا المفهوم لم يفصل "
المكان يدل على ما هو جغرافي ماثل بتفاصيله، أما »موقف آخر فرق بينهما حيث قال: 

 الحيز فيدل على ما هو غير ذلك في النص، ويعني به الحيز النصي المشكل من رد
(2)«وما إلى ذلك وحوار ووصف

 
 .177، ص باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي  (1)
 . 177، صالمرجع نفسه   (2)
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 جماليات المكان في الشعر: 5
" يةز حيهذه المفاهيم النظرية للمكان سنرصدها داخل الديوانيين قيد الدراسة "

ا والفني كمالنفسي و ى والفلسفي ب "، بحيث قمنا بدراسة المكان من جانبه األدالساعرو"
 سندرس المكان من جانبه الجمالي من خالل ثالثة عناصر هي:

 .المكان الذكرى  •
 .بورالمكان الع •
 .المكان الحلم •

 :المكان الذكرى أوال: 
المكان الذي يرتبط في المخيلة »"، وهو المكان الذكرى أول محطة لنا سيكون مع "

مكان  ،ويمثل ينبوع الطمأنينة واالستقرار الشعرية باالنتماء واإلحساس العميق باأللفة،
ينتمي إلى الماضي أو إلى الحاضر، لكن المنشأ بعيد عنه، لذا نتلمس حنينه الدائب 

هذا المكان جزء من تأكيد هوية المرء  ة،ظللعودة إليه، سواء بالذاكرة أو بأحالم اليق
ذكرى هو المكان ال (1)«نتمائية التي تربط كال منهماحساسه بذاته من خالل العالقات االوإ

شأ وترعرع به ، هو مكان بعيد عنه ن إليهشوق ب يعود إليه البطل كلما أحس مكان حنيني 
فهي التي  ،، وغالًبا ما يتمثل هذا المكان في صورة المرأة عشيقتهولكنه دائم الشوق إليه

رب ضويمثل البيت أو محل اإلقامة أو أي مكان ي »بصلٍة وثيقة  تعيده له، وتربطه بالمكان
ارتباطا حقيقيا  األيقونة المكانية األولى التي يرتبط بها اإلنسان ،فيه اإلنسان بجذوره

به  وأثاثه وكل زاوية به كل الذكريات بجدرانه الذي نقشتألن البيت هو المكان  (2)«وقويا
تحمل للبطل وشًما ال ُيمحى مهمًّا مر عليه الزمن، مثال في ديوان "حيزية" يتجسد المكان 

 
(، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع،  1ميالد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، )ط:  (1)

 . 89، ص 2013
 . 89، صالمرجع نفسه   (2)
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، ألنه بعد "سعيد"، سواء في بيت أهلها أو في بيتها مع الذكرى في مكان إقامة حيزية
" الساعر" مكان ذكرى، أما في ديوان "حيزيةبها " توفاتها تصبح كل األمكنة التي عاش

" ورحلت بعيًدا عنه، قدسىالمكان الذي نشأت به البطلة "ي فالمكان الذكرى، تجسد ف
 لها. "، كلما أحس بالحنينالساعرليصبح ذكرى لهما يعود له "

وخير ما يمثله )األطالل( »في قصائد ما قبل اإلسالم  ظهر هذا النوع من المكان
ستقرار، لذا نجد حرصهم لالوطن الشاعر األول، الذي يظهر حبه للحياة االجتماعية و 

 .(1)«الحياة فيه، وإحاطته بهالة قدسية بعثعلى 
أما في نصوص الشعر الحديث فظهوره كان مختلًفا يتميز برمزيته وتمثله في ثنائية 
الخفاء والتجلي، بحيث على القارئ أن يتوصل إلى هذا المكان من خالل عاطفة 
الشخصيات المتمثلة في )الحنين، الشوق، الحزن، البكاء( أو من خالل أفعال الشخصية 

كانت البنية الغالبة »، ةب حبيالالصحراء، بحثا عن  البطلة وهي البحث والترحال في فيافي
 على القصيدة الجاهلية هي أن يستهل الشاعر قصيدته بالوقوف على األطالل وذكر ديار 

 .(2)«األحبة الذين رحلوا عنها مسترجعا ذكرياته وأيام لهو شبابه

 :خيمة حيزية -أ
نهاًرا بعد أن فرقهما بعيًدا عن ابن عمها سعيد الذي سكن كيانها وشغل بالها لياًل و 

ها بج بح "حيزية"ليقوم والد  ،الغيرةبسبب  ةالفتن  لنشرفي قصتهم  او كالم الناس ممن زاد
" مكاًنا يتردد حيزية" يمةخ اتقاًء أللسنة الناس وكالمهم عن ابنته، بعدما كانت  "سعيد"عن 
 أصبح ذكرى ليقول: كلما أحس بالشوق لمحبوبته، "سعيد" إليه

 

 
 . 90ميالد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال ، ص  (1)
،  سواعدية عائشة ، تجليات السرد في الشعر العربي القديم ، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي ، برج بوعريريج   (2)

 . 2ص
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 َعمَّ اكتئابِك يا َمْحُبوَبِتي َعمَّا ؟

 ِلَم اْلُحمَّى ؟ ،ِنيِجيبِ أَ  ،ِلَم اْلُبكاءُ            
 َأَتْتُرُك اْلوردَة اْلَحْمَراَء َرْوَعَتَها ؟

 َفَأيُّ َشْيٍء َعَليه َنْنَحِنَي َشمًّا ؟  
ْيِف طَ   لََّتَهاَوَكْيَف َتْتُرُك َشْمَس الصَّ

 (1).. َوَلْو َيْوًما.َعَلى اْلُحُقوِل ؟ َوَلْو َيْوًما  
 َهيَّا ِاْغِسِلي َوْجَهَك اْلَفتَّاِن َوِاْبَتِسِمي

 والهّما ،َواْْلْحَزانُ  ،َوَلَتْتُرِكي الدمعَ   
 قربكمو ،َكْي َأْرَتاحَ  ،سأعبر اآْلنَ 
 .(2)َوُأْشِبُع الصدَر ِمْن خيماتكم َضمَّا  

" يمر بجوارها لتذكره "بحيزيةأصبحت بمثابة "الحلم" بالنسبة "لسعيد"  "حيزية"خيمة 
لتصبح  ،محبوبته ُتطل من خاللها ةرؤي وهي المكان الذي طالما أحسَّ باألمان به، بمجرد 

شراع »بعدها بمثابة الحلم وال شيء يروي عطشه للقياها سوى ضمٍة لخيمتها، فالخيمة هي 
الناتئة الممتدة فوق أفقها هي التشكيل المكاني،  الفسيح، والكتلةالصحراء، المدى المنبسط 

إن شئت التمعن في هيأتها فهي كيان  ،ألرض لم تشخص إال باالرتفاع واالنخفاض
ليجمع داخله الناس  بأوتده وحباليخشى المالمسة الحادة، ولكنه يستجيب ألن يتثبت 

 -النهاري في األغلب–إال حضورهاالرياح والمطر، ليس لها به من حتمي واألشياء، ولي
 يخاطب "سعيد" خيمتها قائال: ،(3)«الظلمةالمنداة ب تصبح قطعة من الصحراء  ليلففي ال

 
 . 54، ص2014(، )د،ه(،)د،ب(، 1)مسلسل شعري(، )ط: حيزية ،محمد جربوعة (1)
 . 55، صحيزية    (2)
(، سورية، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع،  2الروائي(، )ط:ياسين النصير، الرواية والمكان )دراسة المكان  (3)

 . 131،132ص
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 ربكموق ،َكْي َأْرَتاحَ  ،سأعبر اآْلنَ 
 .(1)الصدَر ِمْن خيماتكم َضمًّا َوُأْشِبعَ         
 "حيزية"بعده عن  " في سعيد"و وهو )التعب(، الضديد معنى اللفظة )أرتاح( تحيل إلى 

فقد طعَم الراحة وفارقت البهجة محياه، وال شيء يعيدها إاّل ديار الحبيبة، وقربه منها، لهذا 
ة من ب وراحة البال التي يحسها "سعيد" في قر اختار لفظة "أرتاح" ألنها تجسد حجم السعادة 

الشوق والحنين إلى  حجما( فهي تجسد ديار محبوبته "حيزية"، أّما بالنسبة للفظة )ضم
فيبادرها هو كذلك بالضم  ،تضمها "حيزية" فكانت خيمتها المعادل الموضوعي لها بما أنها

وبمجرد مروره  ،لمحبوبته المكان هنا الخيمة هو محل ذكرى  ،إلى صدره ليطفئ نار الشوق 
 ا وعطًرا من محبوبته، كما قال الشاعر:ه حبً بجوارها تمتلئ رئتا

يَّاِر َديَّاُر َلْيَلىأَ   َمرُّ َعَلى الدَّ
 َذا اْلِجداَر َوَذا اْلِجدارَ  لُ بِ قَّ أُ 

يَّاِر   َقْلِبي َسَكنَ َفاَل ُحبُّ الدَّ
يَّارِ  ْن َسَكنَ َوَلِكنَّ ُحبًّ مَ   (2)الدَّ

تُمده بقوة داخلية تعيد فيه  ،المحبوب في عروق  ديار المحبوبة لطالما أعادت الدماء
 الحياة، ليستطيع الصمود أمام وجع الفراق والبعد.

 
 :حي حيزية بمدينة " سيدي خالد "–ب 

الصيف، ليعودوا  فصل الشمال( في) من عادة أهل "سيدي خالد" الذهاب إلى "التل"
 بعدها إلى ديارهم في فصل الخريف، كانت "حيزية" سعيدة جًدا بهذه الرحلة مع "سعيد"

 وهي التي ألفتها ،بعد زواجهما، ورغم هذا يبقى فراق الديار أمٌر صعٌب جًدا بالنسبة لها

 
 . 55ية، صز يح  (1)
 . 55حيزية، ص  (2)
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تنعكس على نرى أن الرحلة كفراشة تتنقل في كل أرجائها، بخفة دمها وروحها المرحة، 
في الزمان وفي المكان  انتقال وتحول من مكان إلى آخر، تحول»حالة النفسية ألنها ال

ينعكسان على النفس فتتحول بدورها وتتبدل، ومادامت الرحلة مغامرة فإن الذات ستعرف 
تسافر اب والقلق والحيرة، أي أن الذات سوحاالت أخرى من االضطر  حاالت من السكون 

دد في ج هي رحلة لألجساد وتحول وت (1)«من االستقرار تبين أماكن لإلقامة وبين حاال
 ،عن االستقرار الروحي دوما للذات اإلنسانية التي تبحث ، هي رحلة كشف وتجلّ الروح

 وفي هذا يقول:
ِحيِل ُأحَ  ْت َقْلُبَها ِاْضَطَرَباِعْنَد الرَّ  سَّ

 ِمْثُل اْلِحَصاِن َجَرى ِفي َقْيِدِه َوَكَبا
 َوالنَّْفُس َتْلَبُس ِفي التَّْوِديِع َزْلَزَلةَ 

 َناَها َفَقْد َكَذَباعْ ْجَهُل مَ يَ  ْن َقالَ مَ 
ْت َيدً مَ  ْحِت ِللْ .ادَّ  ِحَي دامعة.. َلوَّ

 َفْوَق َخدِّ اْلَوْرِد َما ِاْنَسَكَبا َوَمَسْحْت 
ْت َعِن اْلَخْيَماِت َواِقَفةَ   َوَقْد َأَشاحَّ

 ُل اْلَحيِّ َوِاْنَسَحَبااْلُكْحُل َرمْ  حَ سَ َومَ 
ْيِف َيْقَطُعَها ،ِشيَء ِبَأْضُلِعَها  َكاْلسَّ

 (2)َوَيْشِوي َكَجْمِر النَّاِر ُمْلَتِهًبا ي َيُكو 
"في التوديع زلزلة"،  الشاعر بالزلزال في قوله: هوقد شّبه ا،صعب  اها كان أمر ييفراق ح 

ال يحسه وال يراه سوى "حيزية" نفسها، وال ينجبر  يث تهتز النفس وتنكسر وتحدث صدعح 

 
 . 98محمد معتصم، بنية السرد العربي، ص  (1)
 . 182حيزية، ص  (2)



 تجليات الفضاء الجغرافي في الشعر                               الفصل الثاني : 
 

116 

بعد  كرى في بالها وقلبها إلى أن تعودهذا الكسر إاّل بالعودة له، سيبقى حيها وخيمتها ذ
 هذه الرحلة الصيفية.

ْيِف َيْقَطُعَها ،ِشيَء ِبَأْضُلِعَها  َكاْلسَّ
 .(1)َيْكِوي َوَيْشِوي َكَجْمِر النَّاِر ُمْلَتِهًبا

، يكوي، يشوي الجمر، النار، ملتهبا( ألفاظ قوية، شديدة اختارها )السيف، يقطع
الشاعر أبلغ   جددالالتها تحمل معاني كثيرة من أثر الهجر والفراق للمكان "الوطن" ولم ي 

" و"الكي" و"الجمر" و"اللهب" للتعبير عن الحرقة والنار يّ ومرادفاتها من "الش من "النار"
تحس بها "حيزية" من أثر البعد، هذه "النار" التي تقطع قلبها كالسيف المشتعلة التي 

بكل ما  المكان الحنيني الذي ينادينا يبقى هت امهما بعدنا عنه ديارلتجعله ينزف دًما، فال
 فيه.

َماِل َتهُ   زُّ النُّوَق َما َحَمْلِت ِإَلى الشَّ
 َوهللُا َأْعَلُم يالحادي َمَتى َنِصُل ؟

 َذا َوِإنَّ َطاَل اْلِغَياُب ِبَناَهْل َبْعَد هَ 
 َنُعوُد ِلْلَحيِّ ؟ َأْم َهْل َيْسِبُق اْْلََجلُ 

 ُت َكَشْمٍس َبْعَد ُطلَِّتَهابَ َوِإنَّ َغرُ 
 .ي ُكلََّما َنَزُلوا ؟هِ َهْل ُيْذَكُر النَّاُس َوجْ 
 .(2)َوَهْل َسَتْشَتاُق ِلي اْلَخْيَماِت دامعةً 

أس القافلة، ر س" الذي يت ي "الشمال" مع القافلة تسأل "حيزية" "حادي الع في طريقها نحو
حن وتبكي ألجل غيابهم تعن حيها إذا كان سيشتاقها، حيث تجعل من "الخيمة" "إنسان" 

ا رحيله بعد هل ستذكر الخيمات "حيزية"، وهل ستشتاق لي الخيماُت دامعةً  وبعدهم عنها:
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ئلة تتضارب في ذهن "حيزية" تصبر بها نفسها إلى ، هي أسعنها، وتبكيها من شدة الوجد
 أن تعود إلى ديارها من جديد:

 :بازر –ج 
تهزهم، وكل األمكنة في طريقهم تذكرهم  إليهازر" كانت األشواق في طريقهم إلى "با

 التي عاشوها، يقول "سعيد": بالحظات
 ِللذُّْكَرَياِت ُهَنا مالست َأَنَسَاهُ 

 (َسَقى أيَّاُمَها هللاِ ِريَن ؟) َهْل َتْذكُ 
 َهْل َتْذُكِريَن ؟ َوَهْل َيْنَسى الَِّذي َوِطْئِت 

اَلُه َيْوًما ُدُروُب اْلَوْرِد ممشاُه ؟رِ   جِّ
 َوَكْيَف َيْنَسى َجِريُح اْلُحبِّ ندبَتهُ 

يِن مَ   َحمَّاهُ َوَكْيَف َيْنَسى ِإناُء الطِّ
 ِبُأْمِسيَّةِ َنا سْ .. ُتَهامَ .َناُهَنا َحَلمْ 

 َوَباَح َصب َلِمْن َيْهَوى َبَلَواهُ 
 ُهَنا َرَدْدَنا َعَلى َغْيٍم َتِحيََّتهُ 

 ( 1)ُر َساَعاٍت َشَكْرَناهُ َوِحيَن َأْمطَ 
 

هما، حيث جمعتهما أمسية حميمية "ببازر" وكل ظروف الطبيعة كل األمكنة توثق لحب 
 امي حيث أقبلت السحب تظلهما تحتها:تحدت لتسهم في رسم اللوحة الدرامية للقائهما الغر ا

 ُهَنا َرَدْدَنا َعَلى َغْيٍم تحيتهُ 
 َوِحيَن َأْمُطُر َساَعاٍت َشَكْرَناهُ 

 
 . 200حيزية، ص   (1)
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ليرد الغيم على تحيتهم بزخات مطٍر، لساعات يغسل فيها كل األحزان واألشواق التي 
الروح في قلب "حيزية" وترفعها  تُرد بازر"في " قسمت ومزقت صدورهم، ذكرى هذه األمكنة

 إلى السماء السابعة، فما كان منهم إال شكر "الغيم" على هذه األمطار الدافئة.
" ما جعلها سيدي خالدفي " "هايح"عن  ت "حيزية" نشوة ال تعوضهادكل األمكنة زا

 يها أشواقها:تخاطب نجوم السماء لتبلغ ح
ْقِت ِلي   َطَلَبييا َنْجَمِة اللَّْيِل َلْو َحقَّ

 ِمْن ِعْطِري َوِمْن َذَهِبيِّ  َما ِشْئِت  ُأْعِطيكِ 
 .. ِإَلى َحيًّ ُيَذوُِّبِني.ايِري َجُنوبً ِس 

 َوَلْواَل َذاَك َلْم أُذِب  ،ِفيه اْلِبعادَ 
 ُخِذي ِاتَِّجاَه ُفَؤاِدي ِلْلَجُنوِب َواَل 

ْرَب ِمْن َوْهٍن َوِمْن َتَعٍب   تستطولي الدَّ
 َفَهاِتي ِلي َوَلْو َخَبًرا َفِإنَّ َوَصْلتِ 

 .(1)َلْو َكَرْأِس الظُّْفِر ِمْن َحَصِب  ،ادً َوَشاهِ 
تحمُل "نجمة الليل" رسالتها لتبلغها إلى حّيها في الجنوب، مقابل أن تعطيها كل ما 
تملك من "العطر" و"الذهب"، فقلبها له ِقبلة واحدة هي نحو الجنوب، وقد جعلت حيزية من 

ها، حيث ي فيه رائحة حي على شوقها للحي لكي تحمله وصيتها، وتشتم"الحّصى" شاهًدا 
 تقول:

 اْلِبْنِت َواِلَدَها َكاَلمَ  َوكلمُيهِ 
 ِبُمْنَتهى َخَجِل اْلَعْيَنْيِن َواْْلَدبَ 

 َبْل ُبوِسيِه َصاِدَقةَ  ،َواَل َتُلوِميهِ 
 .(1)َفَما َعَلى اْلَحيِّ ِإنَّ َهاَجْرت ِمْن َعَتِب 

 
 . 206حيزية، ص  (1)
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حبات "الحصى" من كثرة شوقها للحي فهي ترفع من مكانته إلى درجة تخاطب حتى 
تستعطفه، لترتسم في األخير قبلة له، تمحي بها العتب الذي بينهما من و  "األبوة" فتوقره

نة المكان ليبرز مكانة األمكنة عتمد الشاعر على أنس. ا ع صدرهاأثر الحنين الذي يقطّ 
ليبادله نفس  ،إليهها شخصا يخاطبه ويحن ( وجعل من الخيمة ،الحيوأهميتها مثل )
 .المشاعر كذلك

إلى الحي، وال يجد أي كلمات يواسيها بها سوى أن  يالحظ "سعيد" شوق "حيزية"
 :إليهبد من العودة  رغم البعد عنه ال يذكرها بأنه

 َغَدا نسير ِإَلى أْرِض ُتَراِفُقَنا
 َوَجًعا.. َوَتْبَقى ِإنَّ َنْأِت .ِإَذا َبُعْدَنا

 ُخُيوٌط ) اْلَحيُّ ( َتْجُذُبَنا ،َغَم الشهوررُ 
 .(2)اْلُبْعِد َما ِاْنَقَطعَ  َوُحبُُّه َرْغمَ 

ل الوصل حبغًدا تشد القافلة رحالها إلى "سيدي خالد" أين تعود الروح إلى الجسد، ف
ت يغذي الروح ويدوم وصله مهَما بعد أبًدا رغم البعد، هو حبٌل مشيمي بينهم ال ينقطع

كة إن خرجت من "سيدي خالد" تموت فعال، كل الذكريات لها سمالمسافات فحيزية كال
ها بالحياة إلى حين عودتها له.. لكن الموت كان قد سبقها ليسرقها، قبل  هاييبح تمدُّ

في خيمته »ه ويزيد من وجعه نن ج ا ولم يبق لدى "سعيد" سوى طيفها يهييوصولها إلى ح 
حيزية تطّل على سعيد من كل مكان.. وقد فّرقهما الموت ألول مرة في تلك الليلة، كانت 

بعد ُعمر.. هي ذي الطفلة التي كبرت على عينيه لتصير حبيبته ثم زوجته قد رحلت بعد 
من  (3)«أن ألفها.. كان يتأمل أشياءها في الخيمة، يلمسها، يشمها.. يضمها.. يقبلها..
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وبكل ما تحتويه من أغراض  زية" أصبحتاألمكنة الذكرى نجد الخيمة أين تعيش "حي 
الحزن فيه وتبردها، كل  "لحيزية" ذكريات يضمها "سعيد" ويقبلها ويشمها لتطفئ نار

 زاوية من الخيمة. كل األغراض يرى صورة "حيزية" فيها وطيفها يزوره في
 َوالنَّْعلُ  ،ُقْفطاَنانٍ  ،َهِذي اْلَخاَلِخلُ 

 .(1). َواْلُكْحلُ .. اْْلَْمَشاطُ .َوِتْلَك ِمْرآُتَها
ها من األلبسة والحلي ما زادت "سعيد" إاّل شيء يعوض فراق "حيزية" حتى أشياؤ  ال

 جنونا ومرضا، ليمزق ثوبه من صدره ويشقه من قهره وشدة النار التي تحرقه.
 : ثانيا

 المكان العبور:ثانيا: 
الشخصية وتحولها ، ألنه مرتبط بنفسية ال أن يكون فيزيائي بهو مكان نفسي ق 

ا النفسية دون الهروب من الواقع فالمكان المكاني الذي تطلبه الذات ألجل تغيير حالته
المكان الجسر الذي يصاحبه تحول ليس في الحدود الطبوغرافية وحسب وإنما »العبور هو 

هو انتقال وتحول إلى فضاء جديد، يصاحبه انقالب في نظام القيم والممارسة االجتماعية 
متحكمة في الفرد، ويكون ذات صفات مكانية تختلف عن المكان المغادر ويحمل هويته ال

الخاصة، ويصبغ على النص ضالالت داللية وإيحائية، فهذا المكان تمهيد لالنتقال إلى 
 .(2)«عالم آخر وحياة أخرى ومجتمع مختلف

ويكون  ،نشأالم الذي تمر به الشخصيات، بعيدا عن المكان المكان العبور هو المكان
بور عكن انتقال و االعصر الحديث أم نصوصشاع في »إذ  ،لها به محطات وذكرى 

ما قبل اإلسالم فقد كانت )الصحراء(  نصوصمختلفة من أحياء وطرق وجسور، أما في 

 
 . 254حيزية، ص  (1)
 . 100ميالد عادل جمال المولى، السرد عند شعراء العشر الطوال، ص  (2)



 تجليات الفضاء الجغرافي في الشعر                               الفصل الثاني : 
 

121 

التي نشأ في  هي المكان الوحيد الذي يعبره الشاعر ويجتازه، مكان واسع فضفاض، األم
 .(1) «كنف امتداداتها المقفرة، فكان لها األثر في توجيه حياته وسلوكه، وبناء أفكاره

قساوة  منعبور، لما تحمله  انككمالصحراء  اختار الشاعر في شعره قبل اإلسالم
وتعب، ليتحدى فيها ذاته وفي تجاوزه لمصائب الصحراء تجاوز لمخاوفه وتحقيق لذاته 

ليصل بعدها إلى أهدافه التي  ل عن مجتمعه وقبيلته اتصال بذاتهففي هذا االنفصا
 .رهاطس

في جوهره، خطوة  ويعد العبور بداية مرحلة جديدة في حياة السرد والسارد، إذ يشكل»
لالندماج في المجتمع، وهو بحث عن الذات وتحقيق كينونتها من خالل التناقضات، فال 

 حدي الذات لنفسها هو أصعب تحدتنجد أن  (2)«يعرف االتصال إال من خالل االنفصال
تواجهه، ألنه سيتم فيها التخلي عن الخوف الداخلي بإرادة صلبة، وال يمكنه التراجع أبدا 

 يخطو خطوته األولى نحو أهدافه المرجوة. بعد أن
 :الصحراء–أ 

 امكان  "الصحراء"أرادت "حيزية" أن تجدد عاطفة حبها "بسعيد"، ولم تجد أفضل من 
كان »، ال أحد يقطع حبل وصلهم ليتوحدا معا مجددا ،بعيدا عن أعين الناس معهما مًعايج

المساء بحجم فرحتها حين وصال إلى المكان.. وليس هناك غير جمال بساط الرمل 
في  (3)«الممتد.. أما الشمس فقد هدأت آهاتها الحارة، ومالت إلى المهادنة واللطف

عالمة للصحراء، ورمز للجمال، »ينها، حيث الغزالن الصحراء الشاسعة كانت الغزالن تز 
المرأة الجميلة الحسن، استعملها كعالمة على  وما تسقطوالرشاقة، والحركة والسرعة.. 

ني به، استعملها غق في المرأة وجمالها والت مالشعراء الختزال كثير التعبير الحسن المن 
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ها وواحاتها في لوحة الغزالة لطي الصحراء برملها وكثبان  أصحاب فن الرسم والتصوير
كان مولًعا بجمالها، ما جعل "حيزية" تشعر  "سعيد" .(1)«في واحة غناء ورحب ب  ترعى

أن تمثل هي دور "الغزالة"، ويقوم هو بصيدها، وكان لها  بالغيرة منها، لتطلب من سعيد"
 ما طلبت.

 ُتَها َغْدًرادْ . يا ِمْن ِص .يا َظْبَيِة اْلَقْلِب 
 َراذْ .. عُ .ي َحِزيُن َناِدمٌ َذَرا َفِإنِّ عُ 

 َنَبْضِتهِ  ،. َنَواُة اْلَقْلِب .يَسواٌد َعْينِ 
 َوَما ِمن الدِم ِفي َشْرياِنِه َمرًّا

ْهَم ِإنَّ ُرِميِت  َأَلْستِ   َتْدِريَن َأنَّ السَّ
 . والشّرا ؟.. َوَتْعِني اْلُجْرحَ .َتْعِني اْلِفَراقَ 

 ى ِسَهاًما ِمْن ُوُروِد َنَدىمِ َوَلْسُت َأرْ 
 ْنُت ُمْضَطرًّا. َوَلْو َقْد كُ .َأْنتِ  ِإَليكِ 

 َأيُّ َيٍد ؟ ،دُّ اْلَقْوَس ِبَأيُّ َكفِّ َأشُ 
 ٌك ِفيَها َسْهُمَها اْْلُْخَرى ؟َوَكْيًف ُتْمِس 

 َوَأيُّ َقْلٍب ِبَأْضاَلِعي ُيَطاِوُعِني
مرارَّ ِمْن اْلمُّ  ِْلَْعِصرَ   .(2)َكِفيٍّ للسَّ

لم يكن عبورها للصحراء من فراغ، بل كان في هذا العبور فوز حققته لذاتها، لتعرف 
ر عتذفي الصحراء، لي  لها، من خالل مطاردته لها كغزالةمن خاللها حجم حب "سعيد" 

 منها حتى وإن كانت إصابته لها مزحا.

 
في اللغة واألدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، شعرية الفضاء وغواية الصحراء في   مجلة المخبر، أبحاث  (1)

 . 244الرواية الجزائرية رواية سأهديك غزالة مالك حداد، أنموذجا، ص 
 . 170حيزية، ص  (2)
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 . يا ِمْن ِصْدِتَها ُعْذًرا.يا َظْبَيِة اْلَقْلِب 
 (1)َراذْ . عُ .ي َحِزيُن َناِدمٌ َذَرا َفِإنِّ عُ 

صحراء طقوسها التي تخطها وشما على كل من يمُر بها فال يغادرها إال وقد حقق لل
توحده بها، ليصل إلى مرحلة الكشف والتجلي أمام كل مخاوفه وعقباته التي كانت تواجهه 

والصحراء في شعرنا العربي القديم عنصر فاعل، تشكيليا وفكريا فيها اكتشف نفسه، »
بد من تحديها، فكان أن أثبت  عليه كي يثبت وجوده العالم أجرد، و  إلىإنسان مقذوف 

نفسه  جدارة ال مثيل لها، هي ذي القيمة التي أسسها اإلنسان يومذاك متحديا بها حتى
 .(2)«ككائن بشري 

ف"الشمال" كان له دور كذلك بها عواطفهم،  الم تكن الصحراء وحدها محطة ليجددو 
لوا يفكون عن ظهور اإلبل أحمالها وهوادج فيها وبلغ القوم منزلهم.. فنز »إحياء ذكراهم في 

أعينهم من قوارير كّسر الحادي بعضها بغنائه على طول الطريق الطويل بين "سيدي 
 .(3)«وبازر.. "دخال

 :(بازر )الشمال–ب 
الصيف في "سيدي خالد"  هذه هي رحلتهم الصيفية نحو "بازر"، هروًبا من حيز

وعواطف "حيزية" اتجاه "سعيد" هي نفسها ال تتغير، مهما تغيرت أمكنة تواجدهم، كونها 
 محطات عبور تجددها كلما ارتحلوا، لتنشد "حيزية" قائلة:
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 َوَكْيَف َأْنَسى ؟... َوَهْل َما َبْيَنَنا ُيْنَسى ؟
 َماَذا سأذكر ِإنَّ َلْم َأْذُكْر اْلمسا ؟

 اْلَعمِّ َباِرَدةَ  اُر ُقْرُبَك يا ِاْبنَ َوالنَّ 
 َواْلُحْزُن ُيْصِبُح ِإنَّ َتْلِمْس َيَدي ُعْرًسا

 .. َوِإنَّ َتْطُلْب َبِقيََّتهُ .ُأْهِديَك ُعَمَري 
دٍ   َقْلِبي ِزْدِتَك النفسا َباَل َتَردُّ

 . ُعُيوُن النَّاِس حاِسَدةُ .َأَخافُ  َلِكنْ 
 .(1)ِلَوْقِت َنُزوُل اْلَهْوَدَج الهمس َفاتُركْ 

ولكن رغم هذا  هودجهافي سفرهم نحو "بازر"، كانت "حيزية" بعيدة عن "سعيد" في 
البعد هو يسكن قلبها وروحها، أما "سعيد" فهو ال يطيق صبًرا عن بعده عنها، فما كان 

 ره ببعض الكلمات التي تطفئ نار شوقه:من "حيزية" إاّل أن تصب 
 ٌم ِفي َمْكٍر معانيهاَلغِ  تُ َكاَنْت 

 َوَتْنُفُخ الناَر ِفي َأْلَفاِظَها َدمَّا
حلَّ َوَكْي َتُقوَل َلُه ) َمَهاَل (، مُ   ةً مِّ

ْت تُ   .(2)ًسامْ ُه ِمْن َكفَِّها خَ رُ بِ صَّ َمدَّ
، فال يستطيع الهروب منها ويركع عليهمواساتها له كانت تخطيطا منها لترمي شباكها 

ولعّل سعيد » ،كفها الناعم بها بمستسلما، ساجًدا لحسن كلماتها، وحنائها المخضأمامها 
وحيزية، قد أخذا من السعادة هنا ما يكفيها لعمر كامل.. تسابقا، جريا، صعدا، نزال، تأمال 
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سراب الطيور إلى أبعد نقاط الشمس وهي تشرق والقمر وهو يطلع خلف اآلفاق، ورافقا أ
 .(1)«أعادا تلوين الكون، وقرأ سعيد في دواوين حيزية الكثيرلهما فيها.. و  تتراءى

رحلتهما نحو "بازر" تجددت فيها المشاعر وزادت نسبة حبهما أضعافا فكانت سعادة 
ّبان الغزل من تطفلين مراهقين يتسابقان ويركضان وراء الطيور، ويك اتغمرهما، حيث عاد

 نظرات والكلمات.لا وراء حجاب ليحسا بولع الشوق والحنين خلف

 قالت حيزية متأثرة:

 اِقيَنا َهاُهَنا ُجْمعَ َكَأنََّنا َما بَ 
 اقَّعَ َواَل َتَعاَلى ُهَنا َطْيٌر َواَل وَ 

 نقعٍة َأَبًدا َواَل َأَثاَر َجَوادٌ 
 .(2)ًعالَ ٌر َلْياًل َواَل طَ َدا َقمَ َواَلبَ 

إلى "سيدي خالد" بنفسية جديدة،  امّرت الليالي سريعة بطعم الحب والفرح، ليعود
وتنقش في العقل  ،لتطوي ساعات الفرح والغزل والهوى  ةدقات الساع تسارعت بها

 ستكون هي زاده ألنها ،والوجدان ذكريات يتزود بها "سعيد" كلما أحّس بشوقه إلى "حيزية"
نفسية ، كان ألمكنة العبور هذه دور مهم في تجدد الوحيد بعد فراقه الغير متوقع لها

 ا مساعد الشخصيات وتطور األحداث " بازر" لم تكن مكان عبور فقط بل كانت عامال
 .بالنسبة " لسعيد " و "حيزية " في تقوية رابطة حبهما
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 :عين أزال ) الشمال ( -ج
الطريق، قرب قرية صغيرة  وعثاءحين من يمضى يومان، وحّط القوم رحالهم مستر »

الليلة، بدا على حيزية أنه لم يعد بإمكانها إخفاء مرضها... .. في تلك تسمى )عين أزال(
 .(1)«فقالت لسعيد ورأسها في حجره بينما يده تبرد وجهها ببعض الماء

هذه المحطة كانت أولى محطات األحزان والفراق بالنسبة لهما، محطة انتشر فيها 
ها الطري جسدحمى في جسد "حيزية" لتأكل من ال سد "سعيد" واشتعلت بهاج الخوف في 

 الناعم وتلفحه.

 ِباْلَقْهرِ  ،َأُحسُّ ِباْلَخْوِف ِباْْلْحَزانِ 

 َوِمْن ِسواِك َسَأْحِكي ِعْنَده ِسرَّي 

 ِبَأنَّ اْلَمْوَت َيْلَبُسِني ي ُشُعورٌ ِعْندِ 

ْدرِ جْ ِمَن الرِ  ،يَئاِشيَئا َفشَ   .(2)َلْيِن ِللصَّ

"سعيد" في "حيزية" ليخطفها من  اهو الموت حين يأتي ال يستأذن أحًدا، هكذا زار   
قبل أن تصل مدينتها "سيدي خالد" التي كان حنينها لها يزداد كلما  عزِّ شبابها وعنفوانها
تسيطر عبارة أنها ماتت على أجواء القصيدة كلها وينجح تكرارها ». اقتربت المسافة منها

 
.عين آزال"، دائرة تابعة لوالية سطيف" 
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ال  داويالحالة النفسية للعاشق المفجوع بموت حبيبته صوت )ماتت( فعال في تكثيف ا
 .(1)«يضمحل..

كان مرضها يزداد، وحزن "سعيد" وخوفه عليها ليس له حدود، وكان له أمٌل يزوره 
عابرة بسبب "حملها" الحديث، فعال في  ىتتحسن صحتها وتكون مجرد حم ويذهب بأن

 كل األحداث نحو األسوء.هذه المحطة انقلبت كل الموازين وتغيرت 

تنوعت وتعددت "أمكنة العبور" في طريق بحثه عن ف أما في ديوان " الساعر "     
مضت، وقد خرج في البحث عنها  التي غادرت الديار منذ عشرين سنةمحبوبته "قدسى" 

 وحلف اليمين أن ال يعود قبل أن يرّدها.

ة تنزل به، يمضي نهاره ويستقبله ليله بما لليل في قلب الغريب يرفعه ووهد بين نجدٍ »
من وحشة.. لكن نارا تلوح له فومض في قلبه برق أمل.. يؤمها مستأنسا ليصطلي وفي 

 وهدة ( هي أمكنة متواجدة في ،) نجدلهذه األمكنة ذكره  .(2)«ال صبر لهالفؤاد سؤال من 
 .محبوبته رحلة بحثه عن قطعها " الساعر" في ،الصحراء

قطع كل الصحاري بطولها وعرضها يطويها وفي القلب أمٌل في لقيا محبوبته وكل 
 كانت تلوح له من بعيد تزرع فيه أَماًل متجدًدا في إيجاده لديارها. "ٍ نار"

 . ُكلََّما.اَلَحْت َلُه ِفي اْْلُُفِق َنارٌ 

 اَلَحْت َلُه النَّيَِّراِن َيْبِكي الّدارا

 
، البنية السردية في  54، 33، ص 2012السنة:  3، العدد، 37اإلنسانية(، المجلد: مجلة أبحاث البصرة )العلوم   (1)

قصيدة »الخيط المشدود في شجرة السرو«، لنازك المالئكة، م، أزهار فنجان صدام اإلمارة، كلية التربية، جامعة ذي 
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ُه ِفي َصْدرِهِ  ،اْلُفَؤادُ ِجَف رَ   َأُحسُّ
 َعْصُفوُر َشْوٍق َفْجَأٌة َقْد َطاَرا

 ِبهِ  الَِّتي َخَرْجْت  َفَلَعلََّها َدارَ 
ِنيَها ِاْرَتَضى اْلسفارا َوَْلَِجلِ   (1)َعيِّ

التي اشتعلت وراءها "ناٌر" واحدة، بل هما ناران فالثانية في قلبه  "نارال" لم تكن 
؟ هي ديار محبوبته أم ليست هيأ  ،جها كلما رأى ناًرا في طريقههداد و مشتعلة وتحرقه، ويز 

 بل أن يصلها..قأسئلة تتضارب في عقله 

 َراِقدُ  ،َهَذا ُهَو اْلَمْجُنوُن قيُس 
 َد ِمْرَفَقاسَّ َفْوَق الرِّماِل َوَقْد ُتوَ 

ُلوُع َيهُ   زَُّهاِجْسُم َنِحيٌل َوالضُّ
 .(2)َيَتَمزََّقاَنْفُس َضِعيًف َكاَد َأْن 

حال  هحال ،مرئ القيس" حلف اليمين أن ال يعود قبل أن يظفر "بلياله"طيف "ا
التي أكسبت جسدهما النحول  ،سيًرا نحو المجهول عن ديار المحبوبة "الساعر" يبحث

 يزاالن يتمسكان به. اللوال األمل الذي  ،والصفرة حتى أن الروح تكاد تفارق الجسد

 :مكة–ب 
 ،أين ريح الحبيب المصطفى ،يبة" الطيبةمرة أخرى في رحلة بحثه "بط رحالهحطَّ 

 ( 3)«ووضع قلبه على حجارة الكعبة مبتدرا هكشف عن صدره ثوب »عّلها تطفئ نار شوقه 
لم يضع شفاهه على جدار الكعبة وال حتى جبينه ألن موضع األلم كان شديًدا في قلبه، 

يرُد له الروح، في هذا العبور كان  "كعبة الشريفةلل" فما كان للصدر من دواء إال حضن 
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 ،يفقد أمله وصحته، كانت "طيبة" هي المالذ والدواء ا للذات من جديد، بعد أن كادتحقيق
بد من لقياها ليمأل قلبه من  كان ال ،هي من تلملُم جراحه وتجمع شتاته من جديد

 .ديار محبوبته يلقىروحانيتها وتكون له زاًدا إلى حين 

ا ا َمدَّ مَ   ا ُيْسَلقُ دَّ َقْلبً . مَ .َكفًّ
 ِر اْلَعاِشِقيَن َوُيْحِرقُ ْغِلي ِبَقدْ يَ 

 َلمَّا َرَأى َأْنَواَر َكْعَبِة َربِّهِ 
 ْشِرقُ َعَها اْلَوِضيِء اْلمُ َوَسَباُه َطابِ 

ُلوعِ  َص َف اْلَقِميشَ كَ   . َوَراَعُهمْ .َعِن الضُّ
 قُ زِّ مَ َرُجاَل َيِشدُّ ِثياُبُه َويُ 

 ُيِشدُّ أصابعا ،ِفي َصْدرِِه َنارٌ 
 .(1)ِمْن َحْوَلَها َوُهَو اْلَكِسيُر اْلُمْرَهقُ 
دعاؤه، في فمه دعاء  ببجوار هللا وفي قربه ُيجَبُر كسُر قلبه، وتنفرج همومه ويستجا

هذا العبور الروحاني كان  ،لتعود له الروح ،مرة أخرى  واحد يتردد بأن يرى حبيبة قلبه
 .ه منذ بدأ رحلته نحو ديار الحبيبةوأكبر فوز حققه لذات  "للساعر"مكسًبا 

 :حي " بني عذرة " –ج
مضارب حي "بني عذرة" تلوح للساعر من بعيد أسياد فنون الحب الراقي، هي هذه 

بة يقدمون " في سبيل وصلهم للمحبو او تإذا أحّبوا ما نحن من قومشايخها "الذي قال أحد م
الغالي والنفيس، وجد فيها "الساعر" من يواسيه ويؤنسه في بلواه ألن الجرح الذي يجمعهم 

 واحد.
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 العشاقِ  يا َحيًّ ) ُعْذَرٌة (.. ِقْبَلةَ 
 ي َفنِّ اْلُجُنوِن الرَّاِقيَوُمَعلِّمِ 

 أسياَد ) َمْوُت اْلُحبِّ (، ُمْنُذ ) ُبَثْيَنٌة (
 َمْجُروِح اْلَحشا ُمْشَتاقِ ِمْن ُكلُّ 

ُتَنا اْلكِ  َلُكمْ  .بَّارُ َأْنُتْم أِئمَّ  َوَقوَّ
 .(1)( َكاْلِميَثاقِ  ْرعِ ِفيَنا ) َوَبْعَد الشَّ 

من  اعر" في ايجاد حل لقلبه الذي تعبهم أهل الخبرة في فنون الهوى، يترجاهم "الس
شده كل صبيٍة جميلٍة يقابلها ثقل الهوى الذي كتم على أنفاسه، حيث اعترف لهم بأّن قلبه ت 

 بمحبوبته: هلتذكر 

 ( ِفي َأْعَماِق َقْلِبي َما َأْكَثَر ) اْلِهْنَدات
 ُعُيوَنُهنَّ ِبَأْحُرِفي ْمتُ سَ ِممَّْن رَ 

 ْشت َأِبيَّاِتي َعَلى اْْلَْطَواقِ قَ َونَ 
 َفُخذُّوا َحيَّاِتي ُكلَُّها ِلَصِبيَّةٍ 

 .(2)ُمَقاِبُل ُعْشَبِة التِّْرَياقِ  ،ِمْنُكمْ 
كلما قصرت المسافة بينه وبين ديار المحبوبة  ،بعد يوميوما السيئة كانت تزداد  هحال

في شفاء نفسه  نبضه واصفر وجهه، فكان كالغريق يتعلق بأي شيء يمده بأمل اشتد
ه من موته البطيء ذالمنهكة "عشبة" الترياق مثل األساطير اليونانية يطلبها "الساعر" لتنق

 وتجبر قلبه المنكسر من كثر تعلقه بكل صبيٍة جميلة يتعرف بها في رحلته.
، في كل مكان نجد البطل يسعى تعددت أمكنة العبور في ديواني "الساعر" و"حيزية"

 كان يد" و"حيزية" تعمدا تغيير األمكنة بحًثا عن حبهما في كل مكانلتحقيق ذاته، "سع
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مع "حيزية" علمت "سعيد" فنون الهوى والعشق  نفسه مراألو  ،حيزية"ب"سعيد" يزداد تعلقا "
عه، أما بالنسبة لديوان علمته كيف يحافظ عليها، كيف يزداد شوقه لها حتى وهي م

في  فيها، في رحلته نحو ديار محبوبتهي توقف تعددت أمكنة العبور الت فكذلك  "الساعر"
دروًسا في فنون الحب، ذاتُه كانت تصقل في  كل مكان يتوقف فيه، كان يتعلم منه ويأخذ

هكذا هي األمكنة، لها دورها الفعال في صنع الشخصيات، فهي  ،دد أكثرج كل مرة، وتت
عتها بروحانيتها ألهمت التي تسيرها وتعلمها معنى الحياة، وللصحراء حديثها الخاص بشسا

من يمر بها وتعلمه معنى التوحد والفناء، تكسب الروح تلك السكينة التي زرعها بها  كل
في الكون، بقساوتها علمتهم معنى الصبر كيف يكون،  هللا، وحدها دون جميع األمكنة

من التي لم ينتبهوا لها، قربتهم  فرصا في تأمل الذات وتصحيح األخطاء ئها أكسبتهمبهدو 
ويفهم كل واحد منهم ماذا يريد فعال من هذه الحياة، علمت  ،أنفسهم ليحاوروا ذاتهم

وال يترك، علمته كيف يضحى ألجلها،  ال يخان"الساعر" أن الحبيبة هي الوطن، والوطن 
حب بل هي  وأن يفعل المستحيل ليصل لها، وعلمت "سعيد" أن حب "حيزية" ليس مجرد

فقدانها فقدان للذات وفقدان للهوية ومحو للذاكرة، وال حياة بعد الروح التي يتنفسها، و 
هنا  ومن هنا كانت المرأة جسًدا ملتحًما باألرض ال يمكن فصله أو تمييزه، والمرأة »الحبيبة 

عنه، في هذه األرض التي أنبتتها وهذا الوطن الذي تنتمي إليه فمهما ابتعدنا أو اختلفنا 
األنثى هي األم هي األمان والراحة  .( 1)«إال أن التوحد مع هذا الوطن ال مناص منه

 والطمأنينة.

 المكان الحلم:ثالثا: 
هو النوع الثالث من األمكنة السردية وله أبعاده الحسية الخاصة مثل المكان الذكرى 

ماء والفراق يحمل بعدا اجتماعيا يبعث في مخيال السارد رؤى االنت »ومكان العبور 
 

األخضر بن السايح، سطوة المكان وشعرية القص في رواية ذاكرة الجسم دراسة في تقنيات السرد، عالم الكتب   (1)
 . 184، ص2011(،  1الحديث، األردن، )ط: 
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المفقود مع الحبيبة الظاعنة التي  والفقد، ويرتبط في ذاكرته الوجدانية بذكرى الحب ةر والحس
مكان حسي مرتبط بالمرأة في  و هالمكان الحلم ف (1)«ستغيب في أفق الرحيل نحو المجهول

والتوحد به  ويحلم المحب دوما بالعودة إليه ،األغلب فهو المكان الذي يذكرنا بالحبيبة
يجسد رغبة السارد/ الشاعر في إبقائه أو الوصول إليه، ويعبر عن إشكالية وجودية »
ى بالمكان األول )األطالل( فتتنام عالقته وتختلفابعة من صميم الواقع النفسي للسارد ن 

رتبط بالمكان الحلم خياليا من فالشاعر هنا ي  (2)«الصلة بين السارد والمكان الراحل بالمرأة 
 .خالل تخيله للمرأة )الحبيبة( الذي يذكره بها

 :اْلطالل–أ 
وخلوها  ألنها )الوطن/ االنتماء/ البيت/...(.»رتبط صورة المرأة باألطالل ت كثيًرا ما  

في استيالء هذه  دوًرا محفًزال واألحباب والسيما الحبيبة )االستقرار/ االطمئنان..( همن األ
 هذه األطالل تحمل (3)«يوتوبيا... ولتعبر عن خيبة األمل في حب غاب بارتحال األحبةال

وجد فيها المحب الدواء ولكنها برغم هذا تزيد من جرعة  ،رجائهابأيفها طمالمح الحبيبة و 
ومن ترسيمات هذا المكان في  كلما مر بجوارها. ىالداء، لكثرة الشوق والحنين واألس

 الديوانين قيد الدراسة: 

 والنعلُ  ،ُقْفطاَنانٍ  ،َهِذي اْلَخاَلِخلُ 
 .. َواْلُكْحلُ ... اْْلَْمَشاطُ .َوِتْلَك ِمْرآُتَها

 ِمْرَوُدَها ،.. َماُء اْلَوْردِ .ْعرِ َشَراِئُط الشَّ 
 َوَما َيْحَتاُجُه اللَّْيلَ  ،َوِعْطرٌ  ،َشْمعٌ 

 ُخَصلُ  ،حنآؤها ،َخيََّط ِبِه َخَرزٌ 
 

 . 109، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، صميالد عادل جمال المولى  (1)
 . 110المرجع نفسه، ص  (2)
 . 110، ص المرجع نفسه (3)
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 فلُ  ،َياَسِميُن َياِبٌس  ، هاِمْن َشْعرِ 
يِح والقيصوم ِإنَّ َذَكْرت  َوُحْزَمُة الشِّ

 فْجلُ َأْم اْلَخَواِتُم َيْبِكي اْلبنُّ َوالْ 
 َأْفِقُدَها ،َأَمدُّ اْلَكفَّ  ،َطيََّفا َتَراَءى

 َلْت سمراُؤُه وصلُ حَ ِمْن رَ َوَما لِ 
 ِإنَّ َقاًل َصْرَصُر ريِح اْلَمْوِت َقْوَلَتهُ 

 نخالتهم َقْولَ  ْرْت ِس َفَما َلِمْن كُ 
ْمِس َقْد َغَرْبْت  َحبيَبُة اْلَمْرِء ِإنْ   َكاْلشَّ

نا َأُهلُّ َفَلْيَس للمرء ِفي ُكلُّ   .(1)الدَّ
اه مع بعضهما "سعيد" و"حيزية" ن طفلة صغيرة ثم حبيبة ثم زوجة، عمر طويل قضي 

بعد وفاتها لوحده بدون حبيبته كان يقف  ليفرقهما الموت فجأة، أول ليلة يقضيها "سعيد"
ه ئ يبتدها، في البيت األول نجده يلمسو ها مفي الخيمة مقبال حاضنا لكل أغراضها، يش

خال" سم إشارة وكأنه يخاطب غيره ليريه أشياء حبيبته، وأول غرض لها كان "الخل"بهذي" ا
لما كان له من وقع على نفسه، "الخلخال" مرتبط بصوت رنينه الذي يدق في القلب قبل 

، كما هي عادة المرأة العربية التي تتجمل به هاآلخر له ويذكره بوجود اآلذن ليلفت انتباه
جعله يميل لها، كان ال يخلو جهاز عروس من الخلخال ألهميته في زينة ير الرجل وتث لت 

 المرأة..
جسدها الناعم، وقد قال "قفطانان"  يحاكيليأتي بعدها إلى اللباس الذي كان دوًما 

" واحًدا مفرًدا، ليحمل دالالت رمزية تظهر مدى اهتمامها بجمالها ابالمثنى ولم يقل "قفطان 
تحمله التثنية من معنى التوحد والتزاوج والعناق، لكي ال  أو لما وكثرة مالبسها الجميلة،

معه  والحزن، واألسى، وهي كانت دائًما لمفرد، لما يحمله من معنى الوحدةيستخدم ا
 

 . 254، 253حيزية، ص  (1)
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متوحدًة به، لهذا وقُع "المفرد" على قلبه سيكون شديًدا عليه، وهو الذي كان ال يقوى على 
 ى األبد.البعد عنها قلياًل، فكيف يفارقها إل

في قوله )مرآتها...( الحذف  في عجز البيت األول، كان الحذف المعلن حاضًرا بقوة،
ر واألسى والغصة ألن المرآة طالما تجملت سبعد لفظة "مرآتها" مباشرة يحمل داللة التح 

هي التي حفظت صورتها وانعكست عليها، أما اآلن ال صورة وال حتى  ،أمامها "حيزية"
الذي تبلله دموع الفراق، هذه المرآة تحمل  ،"سعيد" الحزين جهطيف بها سوى انعكاس لو 

نهما وهي اآلن تحيل بداخلها العديد من القصص الكثيرة، من الذكريات الحلوة والمّرة بي 
 "للحبيبة" الراحلة. ال انعكاس  فقط، ال صورةإلى المجهول 

في قوله "األمشاط" كان بعدها حذف معلن )األمشاط...(، "المشط" له  نفسه األمرو 
يحمل عطرها، ويحمل بصمة و ًضا من خصالت شعرها عوقع خاص وفريد، هو يحمل ب

كثيًرا، هذا المشط لطالما عانق خصالت شعرها، ألن "حيزية" كانت تهتم كثيًرا  تهيٍد لمس
بجمالها، كان "المشط" من أهم أغراضها، وهذا ما أثر في "سعيد" كثيًرا، ليصمت بعد 

المجال للدمع يترجم أحزانه، ألن العبارات تخونه، أمام كل ذكرى له، ليأتي  ِذكره، ويترك
نه الزينة األساسية للمرأة العربية عموًما و"حيزية" على وجه ، بما أبعده دور "الكحل"

الخصوص، كانت تضع "الكحل" في عينيها لتتجمل لحبيبها "سعيد"، وهو كان يكحل 
 مة جمالهاعيونها التي طالما كان يشبهها بعيون "الريم" لق ،عينيه بهذا الجمال الرباني

والمرأة "النايلية" خصوصا. في  ،السوداء وهذا ما كانت تتميز به المرأة العربية، بعيونها
البيت الثاني تزداد الدراما السردية في محاكاته ألغراض "حيزية" لينتقل إلى "شرائط الشعر" 

قلبه قبل عينه المجردة، هذه "الشرائط" بدورها كانت تحمل  ويصمت كذلك بعد رؤيتها بعين
 ازال مداعبا.كان يربطها لها مغ هو منرائحتها، لطالما كان "سعيد" 

اصة، إلى ذكر نوعين من ينتقل "سعيد" في البيت الثالث من وصفه ألمور زينتها الخ 
ألن الزهور هي التي تعشقها كل أنثى ولشدة حب  ،"الياسمين" و"الفل" الزهور وهما
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لتشبع عيونها من النظر لها دائما، فال  ،تجف ىحت "حيزية" لها كانت تقوم بحفظها عندها 
 عشقها لها. تفارقها لشدة

كان يجول في الخيمة يبحث عن أغراضها التي تذكره بها، وفي كل غرض كان 
 لكنه يختفي سريًعا. اطيفها يحضر ليمد يده لها عله يلمسه

السادس يشبه "حيزية" "بالنخلة" وذلك لما تحمله "النخلة" من دالالت  نجده في البيت
ترمز للحب والعطاء، "حيزية"  ،تضرب في القدم واألصالة، فهي ترمز للسمو والرفعة

المرأة الطويلة لجمال طولها بطول النخلة  بطولها كانت كما شبه الشاعر "محمود درويش"
رب بجذورها في أن النخلة تض كما، )الجميالت هن الطويالت خاالت نخل السماء(

"لسعيد" بل تها األعماق وال يحركها ريح وال أي شيء، هكذا هي "حيزية" لم تتغير محب
ورد ذكر النخلة في القرآن »وقد  .الوفاء لىبولة عجألنها أصيلة م ،كانت كل يوم تزداد

عّدة مّرات وارتبطت كلها بالريح والموت، فقد وردت آيتان في قصة الريح التي أهلكت 
إن أرسلنا عليهم ريًحا صرصًرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس »عادا فقال تعالى: 

وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها »وقال أيضا:  «نخل منقعد كأنهم أعجاز
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوًما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 

 ها ارتباط معنى "النخلة" "بالريح" التي أخذت "بحيزية"، ريح الموت التي أخذت .(1)«خاوية
 إنذار في عز شبابها. دون سابق

رسم جمياًل، ليكمل  اكان وصف ها وبعدهات في مو  لها وصفه إنبيت السابع ففي الأما 
ولباسها وحنائها...، بحيث شبهها "بالشمس" حيث تغرب  بحليها لوحته التي بدأتها هي

لجمال هذا المنظر، رغم ما يحمله من رمز للفراق والغياب فهي "كالشمس" في جمالها 

 
 . 64،65، دار المصباح لنشر )د/ط(، )د/س(، ص( أحمد األمين، حيزية )الملحمة الجزائرية قصة وشعًرا  (1)
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بن قيطون في هذا اوغيابها، لم يخلف وراءه سوى الظلمة واألسى والدمار، وقد قال عنها 
 التشبيه:

 طلعت وتمسات   الشمس اللي ضوات  
 .(1)سخفت بعد أن استو    ات وقت الضحوية

 لىه لها "بالشمس" وقت المغيب كان بليًغا، بعد ظفر "سعيد" بها وبلوغهم أعتشبيه
قلبه كوشٍم ال يب هي لتترك فراًغا رهيبا في قلب "سعيد" وندبًة في مراتب الحب والهوى، تغ

 إذ في هذه الصورة الدرامية السردية، أصبح هذا المكان حلًما بعد أن كان واقًعا .ينمحي
ن المشبه به ر مأخوذة من الطبيعة والكون، بل إنالحظ أخيرا أن كل تشبيهات الشاع»

ذلك ألن الجمال األنثوي عند  ،الطبيعةيطغى على المشبه بحيث يذوب الجسم في 
الشمس في وقت  الشاعر مقترن بجمال الطبيعة والكون، ويختار الشاعر أجمل األوقات

الضحى، القمر في الليلة العاشرة، سقوط الثلج في ليلة مظلمة... وكل ذلك مقترن بجمال 
 .(2)«"حيزية" وهذا هو السر في نجاح وشهرة القصيدة

لة التي رسمها الشاعر وعكسها على صورة "حيزية" جمالها لم يدم، هذه الطبيعة الجمي 
شديدة السواد، لتترك  بل أتت عليه ريح صرصٌر عاتية كريح عاد، أخذتها في ليلة ظلماء

بعدها سوى "األمكنة" حلًما في يد "سعيد" يعيد بها أيامه الجميلة مع محبوبته يغذي بها 
 روحه التي تتمزق شوًقا لها.

 

 

 
 .65، ص( الجزائرية قصة وشعًراأحمد األمين، حيزية )الملحمة   (1)
 . 66، صالمرجع نفسه  (2)
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 :مكة –ب
المكان الحلم في ديوان "الساعر"، كانت دالالته متنوعة ألن شوق فيه لم يكن للمرأة 

كذلك  ) عليه الصالة والسالم( الشريفة وللرسول المصطفى الحبيبة فقط، بل كان للكعبة
 ما نجده في هذه األبيات في قوله: مث

 َقْد َكاَن َوْجُهُه َنْحَو َمكَّة َقْلبه
ُق ِلَمكَِّة اْْلْسَفارِ رُ َوَلُكْم تَ   وِّ

 َكْم َهاَم ُحبًّا ِبالنَِّبيِّ اْلُمْصَطفى
 َوَتَعطَّْرت ِفي َثْغرِِه اْْلَْشَعارُ 

 هِ َناَداُه ِمْن َناَدى اْلَحجيُج ِلَبيَّتِ 
 ماللمنادي ِللِّقا َأِعَذارُ 

 زَّ َحْقُل اْلَخْيُزَراِن ِبَقْلِبهِ َواْهتَ 
 سارُ ِإْذ َهبَّ ِفيه اْلَعاِصُف اْلك

 فكأّن حبال في الفؤاد يُجرُّه
ْوُق ِمْن َأْسماِئهِ   َراُر () اْلجَّ :َوالشَّ

 ِباْلَفَتى َلِكنَّ َأْوَجاًعا َألْمْت 
َل اْلِمْشَوارُ .َلْم َيْسَتِطعْ   .(1) .. َوَتَأجَّ

، حبها كان يسكن القلب والروح،  إليه كذلك للوصول حلمه الذي يسعى كانت "مكة"
فهي كذلك كانت قبلته قبل وصوله لديار محبوبته، لتسكن روحه وتهدأ بجوارها، ويعمها 
السالم الذي يفتقده بعد رحيل محبوبته، في البيت الثاني يذكر أنه كان حافظا وسارًدا  

الثالث فقد لألشعار في الحبيب المصطفى، الذي هام حًبا به طوال عمره، أما في البيت 

 
 . 93/94الساعر، ص  (1)
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أي يختارهم  ،لزيارة بيته  وجل" هو من ينادي الحجيجعزّ "اختار مصطلح "ناداه" ألن هللا 
دون باقي عباده، وقد وقع االختيار على "الساعر" وإذا نادا ربُّ العباد عبده، فال عذر 

ًرا، ، وقد شبه الشوق القوي الذي يهزُّ "الساعر" بالحبل الذي يُجّره ج عدم الذهابأمامه في 
شوق لزيارة بيته الحرام يزداد كل الهذا الحبل القوي المتين الذي يربطنا باهلل ويجعل من 

 ، قد تحقق،األخير ينقطع هذا الحلم وال يكون الوصل بينهما لكننا نجده في البيت، يوم
لدى "الساعر" تمنع عنه النوم، في تأجل هذا المشوار،  ةليبقى هذا المكان الحلم، رغب 

التي حلف اليمين أن ال  ،زيادة لمرضه وحزنه فوق معاناته التي يعيشها من فراق الحبيبة
 يعود قبل أن يردها.

 :حي " مروج الياسمين "–ج
حي )مروج الياسمين( أين تسكن حبيبته "قدسى" كان قبلة قلبه، ولم يبق بينهم سوى 

 ن يقول فيها "الساعر":ي شهر مسيرة 
اقِ  ْهَراِن ِلْلُعشَّ  َشْهَراٍن َوالشَّ

 َقْرَناٍن ِمْن َناٍر َوِمْن َأْشَواقِ 
اُل ِإَلى اْلَجُنوِب دَّ الرِّ شَ   َهاِحيِّ لِ  ،حَّ

 َغَم الَِّذي ُيْعِيَيُه ِمْن ِإْرَهاِقهِ رُ 
 َقْلُب اْلُمِحبِّ ِحَصاُن َشْوِق ظَّاِمئِ 

اِقيِ ِفي اْلَحرِّ   َيْلَهُث َنْحَو أْرِض السَّ
 َكاَن اْلَفَتى ِباْلَهْمِس َيْذُكُر َربُّهُ 

 َوُعُيوُنُه َصْقَراٍن ِفي اآْلفاقِ 
 ْدَرى ِبَأنَّ َعَليه َأْن َيْسَعى َلَهايَ 

 .(1)َواَل ُماَلِقي اْلَغاِئِبيَن اْلباِقي
 

 . 125/126الساعر، ص  (1)
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الحي الذي كان اسمه  بحي "مروج الياسمين" ن تفصله عن محبوبتههي مسيرة شهري 
كجمالها ألنه ال يليق لجميلة مثلها إال أن تسكن بين الفل والياسمين، كان وصفه  "زهريا"

ن" بسبب ي لطول المدة بالنسبة له من كثرة شوقه لها، بأن شبهها في البيت األول "بالقرن 
حجم األلم  الثانيين القلب، ليضيف في البيت البعد والفراق، تطول المسافة لتمزق شراي 

ها يقع "بالجنوب" وما يحمله الجنوب من حٍر الذي سوف يلقاه، ألنه رغم أن حي  والتعب
 ، مهما كلفه األمر من تعب.إليهاوتعب، سيتحمل هو كل هذا اإلرهاق ليصل 

في وصفه لقلب المحب وتشبيهه له  ،كان التشبيه في البيت الثالث بليًغا جًدا   
لم يكن  أهمالحرِّ بحثا عن ساق يسقيه، ولكن ظذي يلهث في ال ،"بالحصان" الظمآن

 وتعيد له الحياة. أهمللماء، بل كان لرؤية محبوبته، رؤيته لها تروي ظ

تتوالى التشبيهات في القصيدة، حيث يشبه عيون "الساعر"، "بالصقر" لشدة حدتها    
يلحق به، لكنه وتركيزه في هدفه الذي يسمو للظفر به، هو يعلم حجم التعب الذي س

 .يتحداه ليستطيع مواصلة رحلته نحو "الجنوب"

 :ديار محبوبته –د
يعود "الساعر" يخاطب ديار محبوبته، إن كان ما سمعه من أخبار حول "خطبتها"    

 صحيح، هو يخاطب المكان الذي كان يحلم بأن يجد "قدسي" تنتظره به:

 َهْل َصِحيٌح َأنََّها )...(؟ ،يا َداِر ُقْدِسي
ُقهُ   َوَقْلُبي َيْجَحدُ  ،َسْمُعي ُيَصدِّ

 يادارها َفَلَتْخُبِريَني ِبالَِّذي
 ُيْطِفُئ اْلَحَراِئُق َداِخِليٌّ َأْو َيْبُردُ 

 ْت ّسِ ِبَنا الَِّتي َقْد َأَفسدَ َأْو َلْم ُتحِ 
 اَل يْفَسدُ  - َمْهَما َنْأْت  –َما ِعْنَدَنا 

 َهاَرْأسَ زَّْت َأْو َلْيَس َتْدِري ِحيَن هَ 
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ِريَف السّيدُ تْ ب ) َنَعْم ( َوخَ   َمَها الشَّ
 يا َوْيِلَها ،َناْوحَ َأَنا َفْقُدَنا رُ 

َلَها  –ْغَلى أَ ْوُح َوالرُّ   َما ُيْفِقدُ  -َويَّ
 َأُترى الَِّتي َجاَرْت َعَليَنا َبْعَدَنا

ُروِر َوُتْسِعدُ   .(1)؟َسُتِحسُّ ِفْعاًل ِبالسُّ
بأن ما  التي تسكنها محبوبته علها تجيبه النداء "يا" لينادي الدارابتدأ القصيدة بحرف 

 ، نالحظ هنا أنسنة المكان حيث جعل من الدار سمعه مجرُد كذبة وإشاعة خاطئة عنها
 ،في الشعر الجاهلي فقد كانت هذه عادة الشعراء ،"شخصا" يحاوره وينتظر منه الجواب

 الوقوف على األطالل، ومخاطبة ديار الحبيبة.

ليأتي بعدها في البيت الرابع ويبدأ باالستفهام، يتساءل كيف لها أن توافق على     
 العريس، وتنسى حبهما، ألنه بموافقتها عليه يفقد روحه، فهي الروح بالنسبة له.

أسئلة تتضارب في ذهنه من شدة وطأة الخبر عليه، وينتظر إجابة واحدة، من ديار 
 "قدسى" تبرُد نيران قلبه.

 ) قدسى ( ِمْن َغدِ  ي َأَنا يا َدارَ َخْوفُ 
َف الَِّذي تبكييه ِبرقة َتهمدِ   َخوَّ

 َلَنا ِمْن َبْعَدَها ْت اَل َغْيَر َما َتَركَ 
 ِتْلَك الَِّتي َقْد َأَخلَّْفت ِباْلَمْوِعدِ 

َها  َسَأَمرُّ َبْيَن َخيَّاِمَها ِْلََشمُّ
َها ،ِفي َناَقةٍ   ْسَندِ ِفي مَ  ،ِفي ُأمِّ

 ِفي َبقايا َيِدي َوِلَكْي ُتاَلِمَس 
 

 . 212الساعر، ص  (1)
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ِتَها َيِدي ُر َفْوَق َجرَّ  َيَدَها ُأَمرِّ
 َعْن ُخُيوِط َعَباءةٍ  َوَأُدوُر َأَبْحثُ 

 إثمدِ ِد وِمرو  ،َعَلَقْت ِبِمْسَمارٍ 
 َعْن ِمْشِط َعاٍج ِفيه َشْعَراٍت َلَها

ْت ِفي َمْوِقدِ   .(1)َأْو َفَحمًَّة َقْد اَل َمسَّ

هل سيجدها  إليه،ال يزال يخاطب ديار )قدسى(، خائفا من الذي ينتظره عند الوصول 
ا من إال أنه يحلم بأن يجد شيئً  ،أم ال، لكنه في البيت الثاني رغم حزنه على ما فعلته

 "قدسى" في أهلها. نه يقابل أمها ليشم رائحةأغراضها في خيمتها، أو حتى أ

هي أشياء بسيطة يحلم  ،قبل رحيلها كانت قد المستهأو أنه يمرُر يده فوق كل غرض 
، مشط، مرود ،من أثر محبوبته )خيوط عباءة أن يجدها ألنها بالنسبة له كنز ثمين

شعرات، فحمة( كل هذه األغراض تتعلق بزينة "قدسى"، وكل غرض منها له في ذهنه 
 :صورة منعكسة لمحبوبته وهي

 جسدها الناعم             خيوط عباءة 
 عيونها السوداء      مرود 

 مشط                   شعرها الناعم.
تحمل من  ،بالخصوص جسدية حسيةية لكن مدلوالتها معنوية سهي دالالت ح 

الذكريات "لقدسى" من المعاني الكثير لدى "الساعر"، هذه األمكنة الحلم التي مثلتها ديار 
بالوصل بعد  "أصبحت حقيقة في األخير لينعم "الساعر ،"قدسى" على وجه الخصوص
لم يروي عطش "الساعر" للحبيبة المكان الح  ،زوجة "قدسى" طول "االنفصال" وتكون له 

 اعنة، لكنه ال يعوضها كليا، فال شيء يكون كوصلها واسترجاعها مهما طال البعد.الظ
 

 . 249الساعر، ص  (1)
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 :بالمكان " إلى النتائج التاليةتوصلنا في نهاية تحللينا للفصل الثاني المتعلق " 
مثله مثل  ،يعتبر المكان من التقنيات المهمة واألساسية في بناء الخطاب الشعري 

وبعد تتبعنا لجماليات المكان من  ،وكل منهما يستدعي اآلخر وال يمكن فصلهما ،الزمن
لنا إلى توص ،مكان حلم ( ،مكان عبور ،) مكان ذكرى  اخالل األمكنة الثالثة التي حددناه

لى أن " المكان الذكرى" هو مكان حنيني يعود إليه البطل دائما حينما يحس بالشوق إ
وقد ظهر هذا النوع  ،فهي التي تعيده له وتربطه بالمكان ،الحبيبة التي هي بمثابة الوطن

أما في الشعر الحديث فقد كان  ،من المكان في قصائد ما قبل اإلسالم وتمثل في األطالل
المتمثلة في  ،ان رمزيا ويتم التوصل لهذا المكان من خالل عاطفة الشخصياتظهور المك

وقد تمثلت هذه األمكنة في  ،الحزن ( أو من خالل أفعال الشخصية البطلة ،) الشوق 
أما بالنسبة  ،الشمال ) التل ( ( ،الصحراء ،الحي ،في ) الخيمة المدروسيننين او الدي 

ية الشخصية وتحولها المكاني الذي تطلبه الذات هو مكان مرتبط بنفسفللمكان العبور 
 .ألجل تغيير حالتها النفسية

وقد تمثل " المكان الحلم " في الحب المفقود، فالمكان الحلم هو مكان حسي مرتبط  
 وقد تمثل هذا المكان في ،هو المكان الذي يحلم المحب دوما بالعودة له ،بالمرأة 

 .ديار المحبوبة ( ،حي مروج الياسمين ،مكة ،األطالل)
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 :الشخصيـةماهيـة  1
يلعمرررررخصيش،صفررررلمخكزررررلخصيمش رررر خصيرررر  خترررر ، خ  يرررر خخاأساسرررر  خخاتعتبررررشخصية مرررر  خ  ش رررر خ

خ ت تررررخزرررلخمخك ،صخ ضررر  خصية مررر  خاسرررش ن خخاصأل ررر صحمخ الررركخ خنمنررررخأصخ تمررر  خ مررر 
خصيش،صنرر »خإيرراخصيعمررشخصي رر  كمخ"أ سط خ" ن خأهم  خخاص خكلخصألب احخ خ، رررخصيمعررش،َّخأصر

سررر ماخمخ نالرررنخ نانررر خ بالرررشةخباية مررر  مخ  نررر خيررر ص تزاخكرررلخصيارررش الرخصي رررا رخ،صيتاسررر خ ةرررش
ةتماع رر مخ، ال اتزررراخ رررخ ن يتزررراخص خبمال  زرراخصي ا ة ررر مخ،تمرر هشخ دزشهررراخي  رر مخكضرررال خ

 تأ نرراخصإل ا رر خبم زرر صخصية مرر  خصيزرر صخخ.(1)«باآلخشهرمخ،ةعلتزاخ اإل سرراصخكررلخ رراياخصي  رراة
خصطالحخيماخيزاخ رخأهم  . رخ الكخصيلغ خ،ص 

 :خلغة  -أ
خ» :خ لرراخأ رررخخ"يسرراصخصيعررش "،  خ عناخشرر فخكررلخ :خةما رر خشرر  ف  شرر فمخصيةرر فم

...صيةررر ف:خ ررررخةسررراخيررر خ خ،ش ا.م مخ،صي مررر خأشررر ا.خ،شررر  .م صإل سررراصخ،هالرررشرمخ ررر  شم
خ.(2)«تخكأستعالشخيزاخي ظخصية ف ت اعخ،ظز  مخ،صيمشص خب خإثباتخصي صرخص

زرررا:خكاررر خ،  خ  ز  زررراخ لررراخأ  خخ"صيممرررطللخصيسرررش  "اخ  زررر صخصية مررر  خكرررلخ ع ررراخأ ررررخ
بمرررر اتخبةررررشه مخخبةررررشه مخ م رررررخ تسررررا خخبأ رررر صح خخ خ، لترررر ص خبةررررشهخخبمرررر ات خخ  هرررر   خخكررررافر خ»

ايرر خ) ررالرخت ضرر خ،صية م اتخنمنرخأصختك صخ زم خأ،خأ رخأهم  خ)،كااخألهم  خصيررنف(خكعرخ
طشب خ،سررط   خضررخ(خ ستاشةخ) النماخ خنن صخهناكختنا ضخكلخص اتزاخ،أكعايزامخأ،خ غالالشيلتخ

نبرربخبسررل  زا(مخأ،خ م ارر خ) عارر ةخك سرر مخ،سررماتخ لاللرر مخ،همنرررخصيتخخ،ص رر  خخ)بسرر ط خيزرراخبعرر  خ
خ.(3)«يزاخأبعا خ    ة(...صيخ

 
 .173/174مخ.2010صي  صفشمخخمص ختالَّ(مخ نة  صتخ1)ط:خ.صيش،صفلإيشصه اخخلالرمخين  خصينفخخخ(1)
 .2211.خخم4ج خ.صيرخ ند  مخيساصخصيعش خخ(2)
تشةمررر :خ ايررر خخ ص ررر ص مخ شصةعررر خ،تاررر نا:خ  مررر خيشهرررش مخخمخصيممرررطللخصيسرررش  خ) ع ررراخ مرررطل ات(مسررررصي يشخخةبرررشخ(3)

 .42.خم2003مخ(1)ط:خممخصيااهشةصيم لسخصأل لاخيل ااك 
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،هرر خخمالءخصيم ةرر  خ ا نرر خبرر خصيةرررخخشص مخ فخ ررمخصيةرررخخأصرخ»إذصخشهرر خ رررخهرر صخصيتعكايمامرر  خ
خصإل ساصخ،هالررشرخ رررخصيم ةرر  صتخيكررررخخ-يز صخصيمعنا–صي  خت    خصي  صسمخ،هةمرخصية فخ

تمسررتعمرخخ(شرر ف)اخةعرررخ لمرر خ مرررخأ خصيشصفررلخإ سررا امخخ؛صيمةرر فشررتشطخأصخننرر صخصصيمع اخ
سرررت  ص زاخكرررلخصي  يررر خ لررراخهالرررشرمخ،ذيررر خ ررررخخرررال خص يررر خ لررراخصإل سررراصخأك رررشخ ررررخكرررلخصي رخ

خ.(1)« فخف ماخنمنرخأصخ شتبطخباإل ساصخ،بغالشرسن ةخإياخصيةرخصألكعا خصيممخ
خ،هررلخمأ رراخي درر خ)ش مرر  (خكارر خ ا ررنخ تررأخشةخصيدزرر  خمباينسررب خيكلمرر خ)شرر ف(خهرر ص

كاية مرر  خخ.كافرخ"،  ل"خ نةأخإ ةاءمخ،ه خ افرخ" ل"خبايمعناخصي نلخيكن خ"يالخأ ةرراء"..»
إذص خ ررررخ ررراياخصأل  خأ،خصي ررررخأ،خصي  رررا مخ،هرررلخ ختمنتسررر خإ رخإيررراخ ايمزررراخذصكمخ، ررر خذهررر خ

 ررر ص خصيرررنفخهررر خخ لررراخ ررررخ ررراخإيررراخإ رررالاخهررر رخصي برررا ة(خPh.Hamon"خ)هرررا  صخكاللالررر خ"
، رررررخهنرررراخمخ(2)«:خكرررراي ال صصخش مرررر  خكررررلخ ررررفخناررررفخ، رررراف خ رررررخ رررراياخصي الرررر صصصيسررررش  

خ،  ل. افر خكاية فخ  خ،ص علخ،صية م  خ افر 
خالحا:ــصطا -ب

خإ الرركخخ؛مخ ترراخ،صررلنخإيرراخ رر خصيتنررا ضآل صءخ   خ  ز صخصية م  صخنتبا نخ هنرراكخصر
 رررخصيمررع خ"خ:نارر  خ(Michel Zeraffa) "زهشصكررا  ةررا خ"كن رر خننتنررمخ  ز  زرراخخاهم ضررخ

خ(Zevtan Todorov)"ت ه ترراصخترر  ، ،َّ" أ خ، رر ي خ رراصخخم"ت    ختعبالشخصية مرر  خصأل يررل
زرراخأ رخ" ررش خخ"كاللالرر خهررا  صخ"، رر ي خخ"ما ا ي خصية م  خ رخأك شخصيما  تخهم ضرر خخصرخإ" افال:خ

  زرر صخخ نتزررلخإيرراخصيارر  :خبررأصرخخ"ب ررشص، خ سرررخ"اخمخأ رررخ"سررلءخ  نخبةررنر خ ةررنل خها ضرر خ، ررمخ

 
صيمش رر خخ. اصررشخصي  ررالالصمخصية مرر  خكررلخ مررفخصأل  ررا خصيعشب رر خ)  صسرر خكررلخصأل سررااخصي ااف رر خيلة مرر  خصيعشب رر (خ(1)

 .49/50صي ااكلخصيعشبلمخ) :خ (مخ) :خط(مخ) :خس(مخ.
 .98:س(مخ. :ط(مخ ص خصي ن  خيلنةشمخت  سمخ) صيما اخ س   مخ شصفقخت لالرخصيام مخ)خ(2)
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،ككشةخصيتنا ضخكلخصآل صءخ  رر هاخخ.(1)"ي تشةخ  هل خ رخ رخت    خ  القصخه رظرخ"صية م  خ
امخصخسررر ن ي ة  خ ررر خصية مررر  خةررر هش خ الررركختترخخ؛ش، ررر خ نررر خصيندشهررراتخصيسررر ن ي ة   طأنضررراخ

اخصيمندرر  خ،كررلخخ...اصمخش مرر خش  خكررخ،تمالشخ اخصةتماع رر  خ مطرر   رررخ،ص رر خ شنعبرر  خص ةتمررا لختمرربلم
 طال رراخ رررخصخيرررخ شصهرراخ ال رر خيزرراخ رر ي   خخ؛هرر صخ، خذصكالخ ررش خكررخصيبنالرر  خاخصيت لالرررخ بالمخأ رخ

خ.خخ(2)كلخصينفخصيسش  خ،ي سخخا ة خ(*)صألكعا خصيتلختن  ها
خ خصيمبيمخصرخأ،صي ص   خخ ا  خ ر خهل خصيش،صف   خ ش خخمصية م   خصرخأخ"ت  ، ،َّ"خ الك

 ش هاخ رخ  ت صهاخصي  يلمخ رخأةرخإيشصزخ الكخنمخ»خمصية م  خصيت الالل  خ)كافرخ رخ، ا(
،ه صخصيشأ خ نسخصيت لالرخصيبنال  خ.خ(3)«)كا ال(خكلخصيسش مخ الكخن علزاخ،ظ  تزاخصين  ه 

خ. ماخذ ش اخسابااخ(صي  خنعتبشهاخ) يالال خ
خ:"ختعشه اتخيلة م  خكلخ  ي خعدنان بن ذريلصينا  خصيس   خ"خخصكماخ   خ

..،كلخهرر رخصي ايرر ختمرربلخصية مرر  خ.هلخصي ا رخكلخصياض  خصيسررش ن خ:صية م  خ-1»
خ. خ(خصشك  خ)خ،ظ   ختش البخ

 
 خكررررررلخ مررررررفخصأل  ررررررا خصيعشب رررررر خ)  صسرررررر خكررررررلخصأل سررررررااخصي ااف رررررر خيلة مرررررر  خالالصمخصية مرررررر   ررررررخ ندررررررش:خ اصررررررشخصي(1)

 .49/50.صيعشب  (.
،إ مرراخخممخ خ تعا رررخ رر خش مرر  خي صرر زاخ"كافنررا"ص ةتمررا لإصخصيت لالرررخصيبنالرر  خ،هرر خن ررش خصية مرر  خ رررخ شةعزرراخخ(خ*)خ

  مرر خيرر   ةمخ ندررش:خخ.بم زرر صخصيع ص رر  زرر صخصية مرر اتخخ"هشهمراس"نسررتب  خي صر زاخكررا الخيرر خ ، خ،،ظ  ر مخ، رررخهنرراخ
 .39مخ.2010(مخ1مخصي  صفشمخ)خط:ص ختالَّ نة  صتخخم(ت لالرخصينفخصيسش  خ)تان اتخ،  اه ا

 .39صيمشة خ  س مخ.خخخ(2)
 .85مخ.1996(مخ1  م خ  صصمخكضاءخصينفخصيش،صفلمخ ص خصي  ص خيلنةشخ،صيت زه مخصيالذق  مخ)ط:خ(3)
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 بررشختسلسرررخصيسررش خكررلخ–  م   خصيمرر اتخصيتررلخ ملررنخ لرراخصي ا رررخخ:صية م  خ–خ2
 امررر  صخب سررر ختند مررراخخاننررر صخ ندمرررخخ–أ خ  م  ررر خصيمررر اتخ–صيمسرررش، خ،هررر صخصيم مررر ع

خ.(1)«ناءخه صخصيم م ع ا ةخيخإخ،صي  خ ل  خخمتعل ماتخصيمبيمخصيم ةز خ   خصياا ئخ
خ؛صيش،صنرر خصي   رر ةخزرراخكررل نخخكررلخصيش،صنرر خصيتالال نرر خأك ررش بالررشةخخ،  خ شكنخصية م  خأهم  

خ ررلخيرر خ،ةرر  خكال هاررل؛خكت صررمخ»صيش،صنرر خصيتالال نرر خعا رررخكررلخ الكختمخ  لرراخأسرراسخأ رزرراخ ررافر 
صية مرر  خ ا ررنختلعرر خصيرر ، خخبررأص خ، البسررزاخ،سرر نتزا...خذيرر خ ال  زاخ، ا تزامخ،ص تزامخ

خه صخص هتماصخ صة  خإيرراخ(2)«صألكبشخكلخأ خ مرخ ،صفلخننتب خ ات خ ،صن ختالال   .خ،هب ،خأصر
اخص  نررا ،صخ»خيش،صفالرر صخصي رر  خكرراأل شخ  تلررممخ الرركه منرر خصينر  رر خصيتا ه  رر خ،ص ةتماع رر مخأ ررر

خ.(3)«بضش، ةخصيتالالرخ رخشأصخصية م  مخ،صيتال فخ رخ ، هاخ بشخصينرفخصيش،صفل
سن ا، خت ض لخ  ز صخصية م  خأك شخ رخخال ختتب ختط  خ  ز  زاخكلخ ارخ لاخ

خ،بع هاخصينا خصأل يل.خمثاخ لاخصين سخمةتماعص 

 اع:ـجتمم االـعل-أ

ةتما ل؛خكايم تم خنارر صخي ص زاخأ  خأسسخصينداصخص »خ لاخص ةتماعخصية م  ن   خ
بثشخش مرررالت خكرررلخت ا لررر خ ررر خ،ترررخخماصخ زمررر خ ال ررراتخ تبا يررر خننررر صخصي رررش خكالزررراخ نمرررش خ لررراخ

 لرراخينرراءخصية مرر  خخ-ي ص  خ ند   خشا ل خيل ااكرر خ،صي  رراة- ماخ بثشخصيم تم خمصيم تم 
صيتكا رررررررخصين سررررررلخ»:خأ  زررررررانعش  كرررررر صخصية مرررررر  خبخخ،  رررررر خ لمرررررراءخص ةتمرررررراعخ.(4)«،تك هنزررررررا

 
خم بسسرر خ ص خصيمررا اخصي ااف رر خمصيممررطللخصيسررش  خكررلخصينارر خصأل يررلخصيعشبررلخصي رر  كخمأ مرر خ  رر اخ ررشهاخصي  رراةلخخ(1)

 .382.خخم2012خم(خ1خ:)خطخم ماص
 .76مخ.1990 اياخصيمعشك مخصيك هنمخ) :ط(مخخم ب خصيماي خ شتاضمخكلخ دشه خصيش،صن خ)ب كخكلختان اتخصيسش ((خ2)
 .77صيمشة خ  س .خ.خ(3)
 .53صية م  خكلخ مفخصأل  ا خصيعشب  خ)  صس خكلخصأل سااخصي ااف  خيلة م  خصيعشب  (مخ. اصشخصي  الالصمخخ(4)
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خخ.(1)«ت اهرراتخ،صآل صءةتما لخيلسل كخ ن خصيكافرخصإل سا لخصي  ختعبررشخ نرر خصيعررا صتخ،ص ص 
ي صسررط خهرر رخخ،ص رر  خخشخ رررخكررش  خصيم تمرر خ ا رر خنعبرر  خخكرراي ش خ شبرر طخبايعررا صتخ،صيتاايالرر مخ، ررأصرخ

ةتمرراعخصيكةررمخ رررخأثررشخثااكرر خصيم تمرر خكررلخ،سرر  ا، خ لرراخص خمصيعا صتخصيم   ةخيمنطارر خ ررا
خيناءخش م  خ اخ،تك هنزا.

 س:ـم النفـعل-ب

بايندشخإياخخزاعش  كنمخمخكزناكخ رخاخ  ز صخصية م  خ ن خ لماءخ لاخصين سخكز خ تع   خأ رخ
،صيسل  ال صخ زتم صخبايمداهشخخم خهالشر"صيم  خصين س  خ رخخال خ"ت صكقخصي ش خ  خذصت خ، 

صية م  خ  ةخ صخل  خت ة خصي ش خكلخ رخخ ش،صخأصرخ لماءخصين سخخصي ا ة  خيلة فمخأ ارخ
خ.(2)"تمشكات 

خ،أيشزختعشه اتخيلة م  خكلخه صخصيم ا خنمنرخت    هاخكلخأ ب خ  م  اتخ،هل:
 صآلخشهر.خلخكلخا ةخخصيم م   خصأل،ياختزتاخباية م  خ رخ الكخأ زاخ  الش ✓
 ست اب خيلمبثشصتخصيم تل  .،صي ا   ختش  خ لاخصية م  خ رخ الكخص  ✓
الررشخ خ تبا هرراخ تغالررشصخ ررشتبطخبع ص رررختت ررا،زخصيماتندررشخيلة مرر  خبخصي اي رر خم م  رر خصي،خ ✓

 ،ص ست اب .
 أ اخصيم م   خصيشصبع خكتزتاخيت ا رخصية م  خ  خصيع ص رخصيم تل  . ✓

سرر  خف مرراخ تعلررقخيندشهرراتخصية مرر  خ، ب عتزرراخ،ه رخصيعناصشخهلخ    خصي  صساتخصين 
خ.،أسايالبزا

خ:مفهوم الشخصية في النقد األدبي -ج

 
 .53/54صيمشة خ  س مخ.خخ(1)
 اصررررشخصي  ررررالالصمخصية مرررر  خكررررلخ مررررفخصأل  ررررا خصيعشب رررر خ)  صسرررر خكررررلخصأل سررررااخصي ااف رررر خيلة مرررر  خصيعشب رررر (مخخخ(2)

.54/55. 
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 طال ررراخ ررررخ لررراخصيرررن سمخ نررر  اخص ب رررقخ  زررر صخصية مررر  خكرررلخصيناررر خصأل يرررلخصي ررر  كخص
خ.  صساتخت سالشخصأل  خت سالشصخ  س اصي ا،ينخبعضخ

خم، رررخ الرركخصيةررنرخمَّخ لاخ  ز صخصية م  خ رخ الكخصيمضم صخصآلصخصيتعش خخسن ا، 
خ،ه صخصألخالشخسن  س خكلخصينا خصأل  ل سنس  لمخ،صيبنال  .

 أوال: الشخصية من حيث المضمون:

 الشخصية في الرواية الرومانسية:-أ

 الرركخخش،زخصيطبا خصيبشة صزهرر خكررلخأ، ،برراميا خخشةنخصيش،صن خ رخ ال  هاخصأل سط  خإثشخيخ
خ  خ  زررر صخصية مررر  خ ررررخ الرررككرررلختطرررخخ ةل ررر خ،أسرررزاخبطشهاررر خخمظزرررشخصيمررر ه خصيش، ا سرررل

 تاايزرراخ رررخإ ررا خصيتسررل  خأ،ختمرر هشخأبطررا خهرراخ لرر كخ،أ ررشصءمخإيرراخ سررت  خ خررشخ ش رر خص»
 لرراخأكررشص خ ررا  الرخ بارراخيتطرر  خصيم تمعرراتخصإل سررا   خ  سررزاخ رررخ  تمعرراتخنم لزرراخصيملرر خ

خ.(1)«،صأل الشخإياخ  تمعاتخنم لزاخصي ش خصيعا  
خم  خبمررر  ةخ ن علررر خ ررر خصي ةررر  خإلثبررراتخذصتررر  الررركخظزرررشخصيبطررررخكرررلخصيش،صنررر خصيش، ا سرررخ

 رررخخهنرراختعبررشخزررلكخمينخصية م  خهناخ رخش مرر  خ ا لرر خيل رر حخإيرراخصيت ا رررخ عرر كت   خ
 رررخ رر  ةخخيزرر صخ رراصخ يرر  خخمصيش، ا سرر  خ ا ررنختعمرر خإيرراخصي  ررا خ  الررشصخيكررر خخمصي ص رر خ،أز اترر 

خ،ه صخ اخأ  خإياخظز  خصيم ه خصي ص عل.خمصية م  خإياخصي ص  

 ة:ـالشخصية في الرواية الواقعي -ب

 رررختم الرر خصيرر صتخ،صيتالالرررخ رررخسرر طشةخخ اخنعنررلخصي رر  خ»هتمنخصي ص    خباي ق ا خصيما ن خصخ
أ خأصب نخهناكخ ال رر خمخ(2)«صي  ا خصي ا لخ لاختا ناخصيشؤه خ،صية م اتخصيم س ةخيزا

 
مخ2006  لرررسخصي ااكررر خصيعررراصمخصياررراهشةمخ)خ :خط(مخخخل  ررر خ سرررالرخ مرررط ام سررررخصألشرررلامخصية مررر  خصيش،صف ررر خ نررر خخ(1)

.25. 
 .27.خصيمشة خ  س مخخ(2)خ
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صي ص   رر خهنرراختارر صخيتعشهرر خصي ص رر خ، ارر رخ ،صخختكا ل رر خيررالرخصية مرر  خ،صي رر حخ،صي ص رر مخيكررر خ
باي ما  خ ترراخ،إصخ ا ررنخخهتماصإهما خصيبطرخصي ص  خ،ص ختا ختا ناخ ل  خيز رخصيمةاكرمخ ماخ

 هناكخش م  خ ف س  خكإ زاختنارخهم صخصي ما  .

 الشخصية في الرواية الطبيعية: -ج

ظزشتخصيش،صن خصيطب    خ لاخأ ااضخصيش،صن خصي ص    مخ،صيكات خكلخصيش،صنرر خصيطب   رر خيرراخ
قخةرراه خصيمصيممخيرررخناررمخ   ررمخخمرخكررلخأز رراتخ مررشرنعرر خ ترر خرخ مخ، رررخهنرراخيمرراخ ررش خكاررط ثرر  

كعنرر خصيكاترر خصيطب عررلخخمةتمررا لخكررلخ    رر خ رررخصية مرر اتصيبا رركخص »أصرربلخ ، رخ  رررخ
 الرركخخم(1)« خ نزاخ ررطنا  خصيكات خياخ مخخأصرخخصية م اتخنمنرخأصخت ضلخت ض  اخ  هةامخإ رخ

 ةتما ل.أ خ رخ الكخ،ضعزاخص خ؛نممخصية م  خ رخصي ا جخكاط

 الشخصية في رواية تيار الوعي: -د

هتمررررنخباي ا رررر خصين سررررلخصخصألخالررررشةخظزررررشتخ ررررش ةخكعرررررخيلش،صنرررر خصي ص   رررر مخ الرررركخخ،هرررر ر
 رر  سخصية مرر  خصإل سررا   خ»يتع تخ رخ سخخصي ص  خصيال  لمخأ اخباينسب خيلة م  خككاصخص،خ

يررر  خ ررررخخ،هعشضرررزاخ لررراخصيمررراخيشسررراخ نررراعخ صخلرررلخي  اتزررراخصيعال ررر خصيطب   ررر خصيع  هررر ...
، رر خأصررب نخصية مرر  خ رر ي خكررلخ ،صنرر خت ررا خصيرر  لخهررلخخ.(2)«صينا  رر خصي ا ة رر خصيعمل رر 

خصيمعبشةخ رخصي  حخأ اخصي  حخكا خأصبلخ ، رخثا  ها.

 شتراكية:الشخصية في الرواية الواقعية اال -ه

 ررايلمخهرر صخصيبطرررخصيرر  خ نارررخينرراخنخشررتشصك  خصرر  ةخصيبطرررخصإليارر خ ررا تخ رر خصي ص   رر خص 
خامخأ،خ نط هرراخ لرراخصيرر صتشتشصك  خي سخسررلب  خ خص ،صن خصي ص   خكايبطرخكلخصيش خ»خم عا اةخصيةع 

 
 .31.خم سرخصألشلامخصية م  خصيش،صف  خ ن خخل   خ سالرخ مط اخ(1)
 .33.صيمشة خ  س مخخخ(2)
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ختررر ن ايالخإمخ،خبإن اي ررر  ررر خ،ص عررر خخ خ ت ا رررر خأ،خ  رررش خإ سررراصخ ط ررر صخت رررنخ  لررر خصي ص ررر مخإ ررررخ
  ا،يرر ختكسررالشهاخبنرررخن اي  خصي   ةخ لاخصأل،ضاعخصياافم خ،إ كا هامخأ،خ لرراخصألك ررشخإي سنخ

خن ايلخ خ ن اخ،ة  خش م اتخسلب  .،ة  خصيبطرخصإلخ(1)«ن اي  خصيبناءخيم تم خة   إ

 الشخصية في الرواية الجديدة: -و

هتمررنخيزرراخكررلخصخصيتاايالرر خصيش،صف رر خصيسرراف ةمخ،أهرراخ اطرر خخةرراءتخصيش،صنرر خصي   رر ةخثررافشةخضرر رخ
خثررارخ»خم الرركخ برر تخصية مرر اتخصيتالال نرر خكررلخصيش،صنرر خصي   رر ةخمصيعمرخصيش،صفلخهلخصية مرر  

فلخصيعاصخبنرخ اخت كشخف رر خصية مرر  مخ، رر ي خ رررخصية مرر  خصيمت  ثرر خأ،خصيت للخ رخصيش،ص
 تاا خإياخش مرر  خأخررش خ تةررد  خأ،خ نعنسرر خ لرراخسررطلخصألشرر اءخ رراخصيم لل خين سزامخبا 

،يكنزرراخ ا  رر خبطشهارر خ سررط  خ،كررلخصرر  ةخخمنعنررلخأصخصيش،صنرر خصي   رر ةخ رر خ رر  نخصية مرر  
خ.(2)«  تت 

 :الشخصية من حيث الشكل :ثانيا

 الشخصية في النقد األنجلوسكسوني: -أ

، رراخ زمنرراخكررلخهرر صخص ت ررارخ رررخصينارر خهرر خخمهتاخصينا خصأل  ل سنس  لمخيبناءخصيش،صنرر صخيا خ
خخ"ي برررر كيالشسررررلخ" الرررركخ  رررر خ  زرررر صخخم  ز  رررر خيزرررراخهتما رررر خي  صسرررر خصية مرررر  خ، رررراخهرررر خصخ

 طبرراعخأ،خصزرراخي سررنخصرر  ةخ نزررامخيرررخه خ،ة  خأصختك صخ شتبط خباي  اةمخيكن خ»يلة م  خ
،تكرر صخخمخترر ص خ ؤهرر خصيمبيررم...ص، رر  خ رر  تزاخ لرراخخاخن ش خكالزاخ رخت رر  ت...تعبالشخ م خ

خ.(3)«صاي  خيكرخز اصخ، ناص

 
 .36.خ.  س خصيمشة خخ(1)
 .04/41.خخم سرخصألشلامخصية م  خصيش،صف  خ ن خخل   خ سالرخ مط اخخ(2)
 .44.خصيمشة خ  س مخ(3)
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تاسرررر ماخيلة مرررر اتخصيش،صف رررر خ رررررخ الرررركخ،ظ  تزرررراخكررررلخخنضرررر مخخ"فورســـتر"،  رررر خ رررر ي خ
شسرراخصيتلختمخ»م  خصيمسط  خ رخ الكخهلخ سط  خأ،خ غلا مخ،،ض ختعشه اخيلة خ،خخمصيش،صن 

ترررازخبسرررز ي خصيتعرررشَّخ لالزررراختمخ،ص ررر ة...خاصررر خكرررلخأ اررراخصررر غتزامخ،تررر ، خ ررر  خككرررشةخأ،خ
،هرر رخصية مرر  خصيمسررط  خ خخ.(1)«ت تاجخإيرراخإ ررا ةخصيتارر ناخ رررخة  رر خكررلخصيررنفب الكخ خ

يزرررراخ رررر  ةخ لرررراخصإل هررررا خ»تت ا رررررخ رررر خصي رررر حمخأ رررراخباينسررررب خيلة مرررر  خصيمغلارررر خف ارررر  :خ
كمرراختمتررازخبرر خصية مرر  خصيمغلارر خهرر خخمهرر صخصإل نرراعخنررأتلخ رررخ ال تزرراخباي رر حمخ،صإل نرراع...

يرر  خص"خإدويــن مــوير"،هرر خخم خررشخص خ مرراخ  رر خ ا رر خ.(2)«صيت ا رررخصيمسررتمشخيالنزرراخ،بررالرخصي رر ح
 خهرر صخصيتاسرر اخإيرراخ ختعرر  خيلة مرر اتخصيمغلارر خ،صيمسررط  مخ،يكنرر خخ"فورستر"ست ا خ رختاس اخص

أ مررراطخخ  خثالثرررخرخخرررال خ ال تزررراخباي ررر حمخ الررركخ ررر  ختاسررر اخة  ررر خ،صرررمخصية مررر اتخ رررخ
ختت خرخصية م  خبةنرخأساسلخكلختأس سزاخ،هل:خخخميلش،صن 
خ."،هلخصيتلختك صخصيس ا ةخيل  حخ لاخ سا خصية م  "خرواية الحدث: -1»
كرررايم ص مخخم"،هرررلخصيترررلختتغالرررشخصأل ،ص خيرررالرخصية مررر  خ،صي ررر حخ:وايــة الشخصـــية -2

 . ا  خأ،خ مط  خ بن  خأساساخإل  ص  اخبم ه خ رخصيمعشك خ رخصية م ات"
ارر صخب الرركختخخم:خ"،صيتررلختترر صزصخكالزرراخق مرر خصية مرر  خبق مرر خصي رر حالروايــة الدراميــة-3

،صي ررر حخيررر ، رخخمصي بنررر خ لررراخأساسرررزماخ عرررامخكايسرررماتخصيمعالنررر خيلة مررر اتخت ررر  خصي ررر ح
 .(3)«شخصية م اتخ ط  صخإناها"نغال خ

 الشخصية في النقد البنيوي: -ب

 
 .45.  س مخخصيمشة خخ(1)
 .46.خمصيمشة خ  س خ(2)
 .48.خمخ سرخصألشلامخصية م  خصيش،صف  خ ن خخل   خ سالرخ مط اخ(3)
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خمكاصخصألساسخصي  خ زلنخ ن خصيبنال ه خصيةررنل  خهرر خصي  صسرراتخصيلسررا   خكررلخ  ررا خصيلغرر 
ت ررارخصينارر خصصية مرر  خ بررشخخإيررا تارررخصصيرر  خخصيعال  خيالرخصيرر ص خ،صيمرر ي  م»،ذي خ رخخال خ

صيبنالررررر  خصيةرررررنللخإيررررراخت لالررررررخصية مررررر  خصيش،صف ررررر خي صررررر زاخ، ررررر ةخ  ي ررررر خ ايلررررر خيلت لالررررررخ
 مرراخ ررشحخصينارر خخ.(1)«،ي سخ معطاخ بللخ،ثاينخمأ خ رخ الكخهلخ ص خ،  ي  خ؛،صي صم

 نزرراختررأثالشخ دشهرر خصيم اكرراةخكررلخخمصيش،صفررلخبعررضخصيمعضررالتخصيتررلخي اررنخبايش،صنرر خصيعشب رر 
،هررر صخخم الررركخ  ررر خصأل  ررر خن رررا، خأصخن ررراكلخصيكررر صخصيش،صفرررلخبايعررراياخصيررر ص علخم  رررا خصيناررر 

صخيلعاياخصيش،صفلخ،ه خصية م  خ رخ الكخصيعال رر خ عناساتخ سنخأهاخ ن  خص خإياخصأل شخأ  خ
خررتالَّخ،ص خةررب صي الرركخ  ررا، خ،ضرر خأ،ةرر خخمية مرر  خصيش،صف رر خ،صية مرر  خصي ص   رر يررالرخص

زاخش م  خ، ق  خ دشه مخنمنرخأصخ ت  رر خهرر صخ رررخيالرخش م  خ ،صف  خ، ب    خ تناسالرخأ  خ
صية مرر  خكررلخخ، لرراخصينا رر خأصخنعلرراخأص خخم،يكرررخ خنمنرررخأصخ تابرررخهرر صخ رررخصينا رر خمصياررا ئخ

،هرررلخ برررطخ  زررر صخخ   ررراخ،هررر صخنا   ررراخإيررراخ عضرررل خأخرررش مصصيعررراياخصيش،صفرررلخي سرررنخ،ةررر  صخ،خ
خ"كلررر بالش"،هررر صخ ررراخ  رررارخ ررررخ ررررخخمأ خ برررطخصية مررر  خب  ررراةخصيمبيرررم؛خصية مررر  خبايكاتررر 

  رراةخي  رراةخصيكاترر خهررلخخكاية مرر  خصيش،صف رر خي سررنخ اررالخم"  ةررا خي ترر  "،خخ"هنش خة مس"،خ
خ.(2)أخش خي خكاطخن اقخكالزاخ اخ اصخنسم خي 

خ رخصي ص  خ،صي هامخإصخصية م  خ  هخ» ،همررلمخباإل زرراصختنةررأخسررم خخهلخ،ص علخأ،خ،ص  ج 
صي ص    خكالزاخ،بمشةعالتزاخ تأسسخ ابعزرراخصإل زررا لمخهررلخشررب خإ سرراصخأ،خهررلخصرر  ةخت الالل رر خ

خ.(3)« ن مخي سنخصية م  خإ سا اخألصخ ق اتزاخ م  

 
 .50.خمصيمشة خ  س خ(1)
 .59.56.خم سرخصألشلامخصية م  خصيش،صف  خ ن خخل   خ سالرخ مط اخ(2)
 .127.مخ1998(مخ1 ص خ  م خ للخصي ا لمخت  سمخ)خط:خ.خ  صساتختطب ق   ب خصي ها خصيش القمخكلخصيسش خخ(3)
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خ-(خي  ررراخشرررتشص،س)خ-(يرررش، )سرررنتعشَّخصآلصخ لررراخ  زررر صخصية مررر  خ نررر خ ررررخ رررر:خ
خ)خسررررعال -)خسررررعال خناطررررالر(-(كاللالرررر خهررررا  صخ)خ-(ت كالترررراصخترررر  ، ،َّ)-(صي الررررشص خهشهمرررراس)

خ.ينكشص (

 :"بروب" مفهوم الشخصية عند

كرررلخينررراءخخا زمرررخخص خ الررركخيررراخن عررررخ نزررراخ نمرررشخخمباية مررر  خصيش،صف ررر "خيرررش، "يررراخ زرررتاخ
 خ خأهم رر خأ رررخمخأل ررر خ ررش خبرراينم ذجخصيرر ظ  لخكررلخين رر خصي نانرر خصي شصف رر  خ زررتاخأل رر خخمصيش،صنرر 

خت يزرراخكررلخص،خخم،ثالثررالرخ،ظ  رر خص خ،ص  خ"يش، " خ،  خ  رخخ م  خإ خبماختن  رخ رخ،ظافم.يلة
خ خن تلررمخ رررخ  زرر صخصية مرر  خ نرر "خيش، "،  ز صخصية م  خ ن خخ.(*)سب خ ،صفشخيل عر

كلخذصتزامخ،بايتررايلخةعررالخ نزرراخ،ظاف زاخ خكلخأ خخ؛ مشصهاخكلخأكعايزا»ككالهماخخ"أ سط خ"
 رراخ تغالررشخهرر خأسررماءخخأصرخ» رر ي خخ"يررش، "خ،هررش خخ.(1)«اخكلختةنالرخصيبن  خصينم  صخثا  ه خ نمش خ

 خ ررررخصي طرررأخا خأ ررررخ،هرررش خصيناررررخ.خ(2)«هررر رخصية مررر اتخ،أ،صررراكزامخأ ررراخأ ،ص هررراخكتدررررخثايتررر 
صخصي ررررر حخهررررر خصية مررررر  خ،هرررررلخألرخخ؛صي مررررررخأ،خصيت شهرررررقخيرررررالرخصية مررررر  خ،برررررالرخصي ررررر ح»

أ رررش خإيررراخخت  مرررخ ا رررنخخم تمرررشخ لررراخصي عررررخ ررررخ ،صخصي ا ررررص خصيكاترررخخكلررر خأصرخمختعمرررر...

 
 ،صفشخصي عرخ ن خيش، :خ صفشةخكعرخصيمعت  خ/خصي صه /خصيمسرا  /خصأل الرشةخصيم ار  ةخ،،صير ها/خصيم  رر/خصيبطررخصي ق ارل/خخ(*)

صيبطرخصيم ه .خ االخ ر:خهالب  خبان مخصية م  خصأل  ش،ب ي ة  خصيع افب  خكلخ ،صن خ"خ اف خ راصخ ررخصيع ير خ :خهايشهالررخ
 هرامخ ص خصأل رررخيلطبا ر خ،صينةررشخ،صيت زهر مختالرر  خ،ز،مخ) :خط(مخ) :خس(مخ.خها سر ا ا  ال .خأ ما زرامخ  صصرر اتزامخأبعا

44. 
 .77.خم ب خصي ها خصيش القمخكلخصيسش خ  صساتختطب ق  خ(1)
 .87مخ.1996(مخ1صصمخكضاءخصينفخصيش،صفلمخ ص خصي  ص خيلنةشخ،صيت زه مخصيالذق  مخ)ط:خ  خ  م خخ(2)
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زمرراخأل  خخمصية مرر  خأهرراخأ،خصي رر حخأهرراخيز صخ خنمنرخصيا  خأصرخخم(1)خ«صي بشخ نزاخإياخصيام 
خ نمشصصخ تالز اص.

 مفهوم الشخصية عند "ليفى شتراوس":

صية مرر  خهالررشخثايترر خ رررخ الرركخخكررلخأصرخخ"يررش، "إيرراخ  ررسخ أ خخ"ي  رراخشررتشص،س"ذهرر خ
أ خصي ا ررر خصيررر ظ  لخخمهتما ررر خبايةرررنرصخ خن تلرررمخ عررر خكرررلخةرررنرمخيكنررررخصي،خسرررل كخصيسررراخ،خص 

 زررراخكرررلخخصية مررر  خ نمرررش خخكزررر خ رررش خأصرخخ"شرررتشص،س"أ ررراخخميلة مررر  خ،إهمايررر خيلمضرررم صخ
،أبعا هاخصي ااف رر خزاخ،تناساخ ق اتزاخ،  ا خخمهتماصخي ظاف زافخ، رخهالشخصيع  خص تك هرخصينرخ

اخإل رر ص  اخبم هرر خ رررخصيمعشكرر خ رررخصية مرر اتخأ،خيتارر ناخكايش،صنرر خ بن رر خأساسرر خ»خ،صيتا ه  رر .
خ.(2)« ةش م اتخة  خ

 وم الشخصية عند "الجيراد غريماس":ــمفه

كرررلخت   ررر رخيلة مررر  مخكغشهمررراسخ تبنررراخ مرررطللخخ"يرررش، "خ نرررسخ"هشهمررراس" ررراصخخخ
 ا ررنخ    رر خخسرر صء»مخ،صية مرر  خ نرر رخهالررشخ  رر  ةخصيعا رخباينسب خيلة م  خي  خصي ظ  رر 

، خصيرر  خكزرر خ ش رر خ لرراخصيرر رخخمأ،خ ال ص  رر خأ،خ بات رر خأ،خ  ررش ةخأ،خشررالد  مخ  ررش ةخأ،خةما رر 
بررايتمالال خخ"هشهمرراس"يرر ي خ رراصخمخ(3)«كلخإ تاجخ  ي خصيمل  ظخصيسش  ختب ن خصية م  خ  ا ر خ

 مرر  خكررلخصي نررلمخهرر خ رراخنمنرررختسررمالت خيلةرخخصاخة  رر  خصخكزمرر خ، رر رخ»ك ي خيالرخصيعا رخ،صيمم رررخ

 
:خهايش الررررمخها سررر ا ا  ال مخرع افب ررر خكرررلخ ،صنررر خ افررر خ ررراصخ ررررخصيع يررر خيرررخهالبررر  خبانررر مخصية مررر  خصأل  ش،ب ي ة ررر خصيخ(1)

 .48أ ما زامخ  صص تزامخأبعا هامخ.
 .51مخ.خصيمشة خ  س خ(2)
مخ.خخ:خهايش الررمخها سر ا ا  ال رهالب  خبان مخصية م  خصأل  ش،ب ي ة  خصيع افب ر خكرلخ ،صنر خ افر خ راصخ ررخصيع ير خيرخخخ(3)

52. 
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بمم لررالرمخأ،خنمنرررخأصخننرر صخككررشةخخننرر صخ مرر الخأصخ منررركايعا رررخمخ(1)« م  خصيم ررش ةبايةرخ
كرررلخسرررت خخ"هشهمررراس" هاخ،هررر رخصيع ص ررررخ ررر رخخم  رررش ةخ مررراخ لنررراخسرررابااخ الررر صصخأ،خةمرررا ...إيخ

خ: ناصشخ،هل
خ.صي صت/خ،صيم ض عخ-»1
خ.صيمشسرخ/خ،صيمشسرخإي  خ-2
خ(2).«صيمسا  /خ،صيمعاكسخ-3

 مفهوم الشخصية عند "تزفيتان تودوروف":

 ض  خيسا   مخكاية م اتخ»زاخنض خ  ز  اخيلة م  خ لاخأ رخخ"ت  ، ،َّ"خصأخ   
ه صخصيم ز صخخيكرخ   خأصرخخم(3)« خ،ة  خيزاخخا جخصيكلماتمخي سنخس  خ افناتخ رخ، اخ

خصأل شهبااخ،خخ ال  خيالرخصية م  خ،صية فم خ  اخ،ة  خأل رخخمخالكاخي  خصيناا خخل  خيا
خا تزافزا.ت ة خب عرخصياشصءةخ،ت ت لخبخخمباي ص  خصية م اتخت ها خخألصرخخض   ام

 مفهوم الشخصية عند "فيليب هامون":

 خ" ال رر خ ايلرر خيل صررمخ،صيت لالرررخ، خ ررخ، رر ةخ  ي»زرراخصية م  خ لاخأ رخخ"ها  صخ"َّخنعش  خ
خ.(4)خ« رخخال خ اختا ي خأ،خ اخت عل خأ،خ اخناا خ نزاخكلخصينفت ي خإ خرخ

سررأ خصية مرر  خ رررخ رراذصخت عرررخكاررطمخ خن خ» خبأ رر خخ"يررش، " رررخخ"كاللالرر خهررا  صخ"،ه تلررمخ
خ"هررا  صخ".خ ماخ   خأصخ(1)«ماخ اذصختا  خ، اذصخناا خ نزاخأنضا،إ رخخم  رخ ساءي خ"يش، "خيزا

 
خ ص أ ررا خ نمرر  مخين رر خصي طررا خصيش،صفررلخكررلخأ  خ  مرر خةبشهرررخةرر  خصي ص رر خ،صيرر صتخ"خصيندررشخإيرراخأسرر رخ م ذةررا"مخخ(1)

 .77.خم) :س(خمصخيلطبا  خ،صينةشمخ) :ط(مخ) : (ص سال
 .خخ87  م خ  صصخمخكضاءخصينفخصيش،صفلخمخ.خخخ(2)
:خهايشهالررررخها سررر ا ا  ال مخر" افررر خ ررراصخ ررررخصيع يررر "خيرررخهالبررر  خبانررر مخصية مررر  خصأل  ش،ب ي ةبررر خصيع افب ررر خكرررلخ ،صنررر خخ(3)

 .53أ ما زامخ  صص اتزامخأبعا هامخ.
 .55.خم:خهايشهالرخها س ا ا  ال رهالب  خبان مخصية م  خصأل  ش،ب ي ةب خصيع افب  خكلخ ،صن خ" اف خ اصخ رخصيع ي "خيخ(4)



 الشخصيات المرجعية وفق منهج " فيليب هامون"                      :الفصل الثالث

157 
 

ثررراخ ررراصخبارررشصخهررر رخصيررر  فرخيررر الحخكدررراتخ ررررخخمة مررر اتخي الثررر خأ ررر صعخ ررررخصيررر  فرصيخ برررط
خ، ا نخه رخصي  فرخ اآلتل:خمصية م اتخ  ي 

اخ نزرررراخ رررراخن الرررررخ لرررراخ،ص   رررر خصيعرررراياخصي ررررا ةلخأ،خ لرررراخ  زرررر صخينالرررر  مخ،تسررررم خخ-1»
خصي  فرخصيمشة   .

صتخ ضررم صمخ خ ت رر  خ عنررارخإ خ، نزرراخ رراخن الرررخ لرراخكعرررخصيررتل ظمخ،هررلخ  فرررخذخ-2
خ. رخخال خ   عزاخ صخرخصي طا 

خخخ.(2)«، نزاخ اخن الرخ لاخ  فرخ ن مل خ رخ  سخصيمل  ظ...-3

خأ اخباينسب خيل داتخصي الث خصيتلخ ش زاخيزاخكزلخ اآلتل:

،تتضمرخصية م اتخصيشف س  مخ،صيتا ه   مخ،صألسط  ه مخ»خالشخصيات المرجعية: -1
خ.زلكأ اخصي د خصي ا   خخم(3)«مات،أهلبزاخثاينخصيس خمخ..،صيم ازه .

،تك صخ ا ةخإشررا ةخإيرراخ»خ:(Personnages Embrayeureالشخصيات الواصلة ) -2
 ض  خصيمبيمخ،صياا ئمخ،همنرخأصخ رر  جخضررمرخهرر رخصي درر خش مرر  خصيررشص، خكررلخصينمرر .خ

خ،صي د خصي اي  خهل:خم خشخيز رخصي د خ،ه خ)صإلشا ه (خسا خص،هناكخخ.(4)«صيش،صف  
 شة  رر خصينسررقخصي ررا.خخف مرراخ تعلررقخيزرر رخصي درر مخكررإصرخ»خالشخصــيات االســتيةارية:  -3

بايعمرخ،  هاخ اف  خيت    خه هتزامخكز رخصية م اتختا صخ صخرررخصيمل رر ظخينسررجخشرربن خ رررخ
كزلختارر صخيبرر  خأ،ختأ،هرررخخملتبةالشزاخش م اتخيإ رخمخصيت صع اتخ،صيت  الشمخبأة صءخ ل  ظ  ...

 
 .55.خ  س مصيمشة خخخ(1)
سرش ناتمخ)خ :خ (مخخبررخيممرط اخصي اسرلمخ اا بر خكرل ،صي ماةاخ،صيخة ه ةخ ما مخيناءخصية م  خكلخ نان خ ب ،خ(2)

 .63)خ :خس(مخ.خ) :خط(م
 .88  م خ  صصمخكضاءخصينفخصيش،صفلمخ.خخ(3)
 .78أ ا خ نم  مخين  خصي طا خصيش،صفلخكلخأ  خ  م خةبشهرخة  خصي ص  خ،صي صتخ"صيندشخإياخأس رخ م ذةا"مخ.خ(4)
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 مرررر اتخ)صيمتكررررش ة(خ رررر ي خهرررر رخصي درررر مخ مرررراخن رررر  خ،هاررررا خيزرررراخصيةرخخ.(1)«يررررخإخ...صأل ررررا صت
 خنمنرخأصختنتملخش م  خ،ص  ةخإياخهرر رخصأل رر صعخصي الثرر خكررلخ، ررنخ،ص رر خصيمال د خ لاخأ رخ
 أ،خبةنرختتابعل.

 مفهوم الشخصية عند "سعيد يقطين":

خمصينا ررر خصيعشبرررلخ"خسرررعال خناطرررالرخ"خ الررر خيرررالرخثرررالحخين ررراتخ برررش خيلة مررر اتكمررراخ  ررر خ
خ:إياخصية م اتخصيمشة   خصيتلخ   هاخ"خكاللال خها  ص"خ سبااخ،هلخباإلضاك 

 :الشخصيات المرجعيةخ-1
خصيشص، خ يالرخهمنرخصيتمالال خ،خخ.(2)«ش اه  (خ– رخ  صياخ م  خأخش خ)كتاي  خ»صستااها

خ:صيمشة   صية م اتخ   الرخيز رخ

س  خيرخذ خ»   هاختدزشخ،تتضلخ رخخال خصألسماءخ  رخخ:ش م اتخ شة   خ–خأ
خ.(3)«ين خهال خم نتشةخيرخش ص خمصي هشخساياخم  صخ

خ.   زاخش م اتختا ه   خم  صكرخه رخصية م اتخيزاخ،ة  خكعللخكلخصي خ
بمرر  خ خ رررخصيمررع ب خبمنرراصخأصخ اطرر خأ  خخ»،هلختعنلخخ:ش م اتخشب خ شة   خ–ب

خم،إ ررراخأل زررراختعشضرررنخيت ررر هشصتخ برررش خخمإ ررراخيب رررا خصيمعل  ررراتخصيتا ه  ررر خ نزررراخم شةعالتزرررا
خ.(4)«ةعلنختأكال خبع هاخصيمشةعلخن تاجخإياختأ،هرخ عالرخإلثباتخذي 

خ. ختعشضخيلت  هشأل  خخمك صخه صخصين عخ سب خصيتا ه لخهالشخ عش،َّ

 
صيش،صف  مخكاللال خها  صمختشةم :خسعال خينكشص مختا نا:خ ب خصي تاحخ الل ط مخ ص خ رشصخ خيلنةرشخس مال ي ة  خصية م اتخخ(1)

 .31) :خط(مخ)خ :خس(مخ.خمصي  صفشمخ،صيت زه 
خمصير ص خصيبضراءخم(1خ:)خطخمصيمش ر خصي اراكلخصيعشبرلخم ا خصيشص، خ)خصيبن اتخصي ناف  خكلخصيسالشةخصيةرعب  خ(خمسعال خناطالرخ(2)

 .95خمخ1997
 .95.خخصيمشة خ  س خمخخ(3)
 .خ96.خخم ا خصيشص، خخمسعال خناطالرخ(4)



 الشخصيات المرجعية وفق منهج " فيليب هامون"                      :الفصل الثالث

159 
 

 :الشخصيات التخييلية – 2
،هررلخ رررخخمتخصيتلخ خ   خيزاخصسماختا ه  اخ    ص  تلمخصية م ا» ام خيز صخصين عخ

، ررر ختلتارررلخ عزررراخ ررررخةزررر خ   زررراخذصتخخمهررر رخصينا  ررر خت تلرررمخ ررررخصية مررر اتخصيمشة  ررر 
بايت الالل رر خن رر خ شتكرر رخكررلخ رر صخصيررشص، خصختلازرراخيغانرراتخ،سررماخإناهرراخيكرررخخم... ال ررلخ،ص   رر 

هرر صخصينرر عخ رررخخم(1)«افلننمرررخبعضررزاخكررلخ   زرراختارر صخيتأثالرركخصيعرراياخصي نررخخم ناف رر خ  ضرر 
كزررر خنسررراهاخكرررلخإيررر صعخصيرررشص، خ،هترررشكخصيم رررا خخمصية مررر اتخ نرررسخصية مررر اتخصيمشة  ررر 

خ.ي  ش زاخ،هشسمزاخ   خنةاءخا  ت  خ

 :الشخصيات العجائبية – 3
كررررخصية مررر اتخصيترررلختلعررر خ ، صخكرررلخ  رررش خصي نرررلخ،صيم ا  ررر خيمررراخهررر خ»،هامررر خيزررراخ

رخ ررر صخ  افبالتزررراختكمررررخكرررلختك هنزررراخصيررر صتلخ،كرررلخهررر صخصينطرررااخ برررال خخم  ةررر  خكرررلخصيت شبررر 
صية مرر اتخكررلخصية مرر اتخ،تتم رررخهرر رخخم(2)«، شهارر ختةررناللزاخصيم اي رر خيمرراخهرر خ ررأي َّ

خ.يماخنملك صخ رخ   صتخ  الب خم،صأل،ي اءخمصيتلخأكعايزاخخا   خ  رخصية م اتخصألسط  ه 

خ
 مفهوم الشخصية عند سعيد بنكراد:

ش مرر اتخصيررنفخصيسررش  خعبررا ةخخينا رر خصيمغشبررلخ"سررعال خينكررشص "خإيرراخص تبررا ، رر خذهرر خصخ
يرررخإصخختعبالررشصتخثااف رر خإ    ي ة رر ختم رررخصي درر خص ةتماع رر خ،صيتمرر  خصي ارراكلخيلمبيررمم» ر

خخم(3)« رررخهرر صخصيمندرر  مخهررلختنةرر طخ سررنرخيةرر  .خصي  رراةخصيطب   رر خصية مرر  خصيش،صف رر 
 ماخكلخصيسايقخ  ش خ افرخ،  ررلمخ، رررخهرر صخخك صخصية م  خكلخصينم .خصيسش ن خياختبق

 
 .خ97.خخمصيمشة خ  س خ(1)
 .خ99.خخخصيمشة خ  س خمخخخ(2)

خ(3) خيلنةشخ،صيت زه خمخخخ خ ص  ن زخصيمعشك  خصيش،صف  خم خكلخصيكتاب  خ،صأل سااخصي ااف   خصيسش  خصيش مرخصين ص تلخم  ب 
 .خ198مخ.خخخ2016(خمخ1 ماصخم)ط:
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، خنمنرررخصي رر  كخ رررخ رراياخإ سررا لخخمبررأصخصي  رراةختنبعرركخ رررخصية مرر ات»خصيمنطلررقخ ررش خ
 ،صخصيتم الرررخيكافنرراتخبةررشه خأ،ختتمررشَّخ،كررقخسررل كخصيكافنرراتخصيبةررشه مخ، رررخهرر صخصيمنطلررقخ

ق اخإ خ رخخال خ بطزاخأ،خت   رر هاخأ،ختمرر  هاخكررلخ ال تزرراخ خنمننناخإ  صكخ ن خ،ة هشخصي
 أ خخ سرر مخ(1)« رر خ، اطرر خصسررتاطاب خصأل،يرراباإل سرراصمخإ زرراخسررن خصيكرر صخصيرر  يلخ،بررب ةخت ل خ

"سرررعال خينكرررشص "خصية مررر اتخصيش،صف ررر ختسرررتم خ   تزررراخ،  باتزررراخ ررررخصية مررر اتخصي ص   ررر مخ
خت االقخها تالر:خب  خ"ينكشص "خإياكايتة  فخصيش،صفلخ ز َّخ ماخ خ

صأل،يررا:خ،تتم رررخكررلخصية مرر اتخ،كررقختم الل رر خ رررخش مرر  خيطبارر خصةتماع رر خ عالنرر مخ»
خألصخنةتغرخ م  خصيق اخ، شة   خ صفم خيزا.خ؛ ايرأ،خأ خ افرخ

 رررخختعبالشاي ررخخ؛    ي ة اخكلخص  تزاخصيم اي  صي ا   :خ،تكمرخكلخصي  اظخ لاخص اءخصأل
يزررر صخ  ررر رخ خن مررررخ.خ(2)«صيتمررر  خصيررر  ختمررر  خ نررر كل ررر خصيقررر اخصيترررلختم لزررراخ، ررر صخ ررررخ

صية مرررر اتخصيش،صف رررر خ رررررخ شةعزرررراخصيرررر ص علخ   زرررراخ ةررررأتخ نرررر مخ،تسررررتم خ نرررر خ شةعالتزرررراخ
خخخصي  ي  .

خم خ رر  خ  ز  زرراصررطال لخيلة مرر  خ،  صءخصيناررارخ  خ،ص بعرر خأصخ شضررناخصيم زرر صخصيلغرر خ
خ.كلخصي   ص الرسن ا، خصآلصخ  صس خكد خصية م اتخصيمشة   خ
لخبعررضخصينارراطخصيمتعلارر خب ق ارر خصية مرر  خيكرخ برخ شضخه رخصأل  صعخ لالناخأصخ  ضرر  خ

خي سن:خزلك
 ضرر  خأ ي رر خهرر رخصيما يرر خسررابا خكررلخصألهم رر خ لرراخخصخ لاخصيمالرر صصخصأل يررلمخإصرخ نش خ-1»

خ.صأل ي  خذصتزا
 تبرررا رخش مررر  مخصخنمنررررخخ"ه  رررر"مخكررراي كشخكرررلخ مررررخي سرررنخ ا يررر خ ب سررر خ صفمرررا خخ-2

زامخ رررخهرر رخلط مخصيسرررخعمخصيسرر خسررامخصيمةررش  خ، رر ي خصيررشف سخصيمرر  شخصيعرراصمخصيةررش  خصيم ز يرر خص 
 

 .خخ198صيمشة خ  س خمخ.خخخ(1)
 .خخخ199مخ.خخصيمشة خ  س خخخ(2)خ
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، رررر ي خصأل ررررشخ رررر خصيب ضرررر خ،صيرررر  القخمخاخ ررررا...صيك ا رررراتختةررررنرخش مرررر اتخ ة مرررر خ   رررر خ
خ.(1)«يرررخمخإفخصيمطب رررل... خإ خكرررلخصيرررنرخبرررش خكزررر رخصيمررر ص ختةرررنرخش مررر اتخ ختمخمخ،صي برر ة...

خ يرررخ رر ي خخ؛(persen فخكاررطخ)صخ لرراخصيةرررخ مرر  خي سررنخ نررشرخصيةرخخأصرخخل،هرر رخصألخالررشةخت ضرر  
باإلضرراك خإيرراخصي كررشةخصأل،يرراخ،صي ا  رر خهنرراكخ رر ي خ نمررشهرخ خررشهرخخم تعلارر خبرراي كشخ،صي مررا 

خ:هما
كاي ش رراتخصيم م رر خخمس م افلخخايفخ)خاصرر خصيلسررا لخ نرر (خي سنخ شتبط خينسق خخ-3»

صيشسرررر صخخبة مرررر اتزاخصيمبسررررتت م،صيطارررر سخ،صي  رررراةخصيال   رررر خأ،خصيشسررررم  خخصي رررراللا،صيمسررررشحخ،خ
خخش مرر  خخ-Personage(خ ناعخصيمسشحخPersona)خ:صيمت ش  ختض خ لاخصي ةب خش م ات

Person  ) خكلخصإل  لال ه
مرراخصية مرر  خ برخخصألثررش/خ)إصرخخفخيرر ، رخيبنافزرراصياررا ئخنعالرر خيناءهررامخ مرراخنارر صخصيررنرخخإصرخخ-4
خ.(2)«خأ  خ داهشخ ةاطخصياشصءة(رخإ رخ خنةن  خ

ي صسط خ ناصشخ نتةشةخخررال خخبناخت  ه  ا ختمخ» م  خكزلخكلختك هرخصيةرخخكللاا ئخ ،  خ
ذيررر خخمخكرررإصرخ"هرررا  صخ"تاخصررر  تزاخصينزاف ررر خإ خكرررلخصيمررر   خصألخالرررشةمخ مررراخناررر  خفخ، خترررمخصيرررنرخ

درررشخإيررراخصية مررر  خ ررررخ ررر ص هر:خصأل، خ ررراخ ررر خننررر صخيزررراخ ررررخ شة  ررراتخأ،خنسرررت ة خصينرخ
صياررا ئخخ،بمرراخأصرخخم(3)«سررت ا خ رررخإ  صةزرراخكررلخصيررنفخذصترر فمخ،صي ررا لخ رراخنمخإ ا تخخا جخصيررنرخ

خكررلخصيرر   ص الرخه خصي  خنعال خينرراءخصية مرر  مخكسررن ا، خصيكةررمخ رررخصية مرر اتخصيمشة  رر 
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخسررررررر ص الررررررر خصي  خ

 
 .خ22/خ21كاللال خها  صمخس مال ي ة  خصية م اتخصيش،صف  مختشةم :خسعال خينكشص مختا نا:خ ب خصي تاحخ الل ط مخ.خخ(1)
 .خ22مخ.صيمشة خ  س خخخ(2)
 .67.خخم) اا ب خكلخسش نات(ة ه ةخ ما مخيناءخصية م  خكلخ نان خ ب ،خ،صي ماةاخ،صي برخيممط اخكاسلخخخ(3)
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 شخصيات ذات مرجعية تاريخية: - 4
 طال اخ رخش م اتخذصتخ،ة  خكعللخكلخص،هلخصية م اتخصيتلخ نةدزاخصا بزاخ»

 ايس اس  خ،صي  ن  خ،صي ااف  مخ ماخخمةخأ  صععخإياخ  رخا ه   ختت شرخا هخمخ،ه رخصيمشة   خصيترخصيترخ
خبعضخ صخ م  خ اف  خصيتا ه   خيزاخأك شخ رخ،ة مخكا ختك صخصيةرخصية م اتخن  خص  تبارخأصر

خ.(1)«)صإل اصخ لل(خررخاخ اخ  ن  خاخ،إ رخ،س اس  خخ سنشها خ

 شخصيات ذات مرجعية تاريخية: 1.4

  رررر خ ضرررر  خصية مرررر اتخذصتخصيمشة  رررر خصيتا ه  رررر خ،خاصرررر خ نزرررراخصي  ن رررر خ،صي ااف رررر خ
،هررلخصية مرر اتخصيتررلخ نةرردزاخصررا بزاخص طال رراخ»مخ" ال هرر "خكررلخ  رر ص لخ"صيسررا ش"خ،خة خ اضررشخ

،هررر رخصيمشة  ررر خصيتا ه  ررر ختت رررشعخإيررراخ ررر ةخ ررررخش مررر اتخذصتخ،ةررر  خكعلرررلخكرررلخصيترررا هخمخ
زرراخي مرراخن رر خص  تبررارخأصخبعررضخصية مرر اتخصيتا ه  رر خخم خ،صي  ن رر خ،صي ااف رر  خمخ ايس اسأ  صع

صخ سنشهاخ،س اس اخ،إ را خ.(2)«  ن اخ اإل اصخ للخأك شخ رخ،ة مخكا ختك صخصية م  خ اف  

"ص ررشئخصيقرر س"خ  الررش صخبةررعشصءخصيعمررشخصي رراهللخ)خكماخأصخصيةررا شخ"  مرر خةشب  رر "خ تررأثش
زاختعلاخ   خنن صخصيةرر اخنخ،هالشهامخ   زاخأسات ةخصي  خصأل، مخ خ،" نتشة"خ،"ةمالرخي الن "(

 ررررخ عنررر خصيسررر  مخأ، خ"  ررر صص"خخإيررراخصيم ررر مخ،  ررر خننررر صخصي رررشصاخأ رررشخ ررررخصيعلاررراخ،أ ررر  خ
خسنبت أخب خه خ   صصخ"صيسا ش":

 شخصيات تاريخية ثقافية: -

خ تكلا خ اص خصي   خصيةا ش خثااك  خصيمسلسرختع  ت خبطر خيساص خخ لا  الكخ"صيسا ش"م
خ خ شة   خةمعن خذصت خثااف   خية م ات خت ظ    خخال  خ ر خ،صأل ي  م خصي  ن   خصي ااك  يالر

 
 .68.خ.ة ه ةخ ما مخيناءخصية م  خكلخ نان خ ب ،خ،صي ماةاخ،صي برخيممط اخكاسلخ) اا ب خكلخسش نات(خ(1)
خ.67.خصيمشة خ  س مخ(2)
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زاخ ب شتخذ شهاخياختةا كخكلخأ  صحخصيمسلسرمخإ خأ  خخه رخصية م اتخصيتلخم  ن  خ،أ ي  
 نا تزاخ  خصي  ختتةاب خ، نان خ"صيسا ش"مخ ماخخأ  صحخ رخأككا خ،أ اس سخصيةا شخألص خ

أ زاختةالشخبطشها خهالشخ باششةخإياخثااك خصيةا شمخ،همننناختاس اخصية م اتخصي ااف  خ لاخ
خ:صيةنرخصيتايل

 شخصيات ثقافية أدبية: -

 :امرئ القيس -أ

خ خصأل ي   خش م رخصية م اتخذصتخصي ااك  خ خ،  تخكلخصي   صصخي  نا خ)ص شئخ خصيتل  
خصيق س(خصي  خ،  خذ شرخبن شةخكلخصي   صص.

خبا  اخه خ كلخ  ل خب   خ رخ  ب بت خ"  سا"مخصيتااخبط  خصيةا شخ"ص شئخصيق س"
خ:ك ي خ رخ"يالالر"

 ُمْشِفَقا َوَراَح َيْنُظرُ  ،َأْلَقى الّسالمَ 

ْمُع َأْغَرقَ   اقَ َعْيَنه َوَتَرْقرَ  َوالدَّ

 َأَمرَّا َراَعهُ  ،ّةأنّ  اْلُعُيونَ  حَ َمسَ 

َنا َوَرَمش مُ   قلتيه َوَدقََّقاَودَّ

 َراِقدُ  ،يس  قَ َهَيا ُهَو اْلَمْجُنوُن 

 َد ِمْرَفَقاسَّ وَ َفْوَق الرِّماِل َوَقْد تَ 

ُلوُع َيِهزَُّها ،َنِحيل   ِجْسم    َوالضُّ

 َةاَد َأْن َيَتَمزََّقا َضِعيف   س  َنفَ 
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هِ  ،ِمْن َعْهِد َلْيَلى موُع ِبَخدِّ  َوالدُّ

 اقَ واإلزارا َتَشقَّ  ،ْعُر َأْشَعثُ شَّ َوال

 َوِشَتاَءهُ َفُه َصيْ  ،َيْجِري َوَيْلَهثُ 

َقا ،الَّ َنَهاًراِليْ   َساِئاَل ُمَتَشوِّ

 َأْو َأنَّ َطْيَف ُجُنوِنهِ . .ُهَو َلْم َيُمْت 

 .(1)ُوَصُلَها ُمَتَعلَِّقا الزال َيْطُلبُ 

كا نخصيب صن خ"كعر"خ"أياا"خصيسررالصمخيكرررخهرر صخصي عرررخ"أياررا"خن مرررخ رررخ   تخ رراخن مرررخ
صخ نزنرراخ، ، رراخ نكسررشةخ، لمرراخخمصيم  خ رررخصآلهرراتمخهرر خيرراخ لررقخصيسررالصخكاررط يرررخأيارراخةسرر  

 خ ررخ خنخكررلخ  لرر خب  رر خ رررخ  ب بترر خ لرر خخمهرر رخصيطشهررقخن مل خ  ص خلءشخضافعامخ،أيااخ ر
صيسررالصخهنرراخيررالرخ رر  خصيةررا شخ"ص ررشئخصيقرر س"مخيالنتارررخبعرر هاخإيرراخأ ررش خ ضرر خكررلخصي سرر خ
 رراكظخيمرر  ةخصيم رر مخ،هرر خ"صيعررالر"خ، رراخ ررشتبطخيزرراخ رررخصيرر   مخصيرر  خ رراخإصخ أ خصيةررا شخ

خا ايرر مخي ارر صخبعرر هاخ،صرر  تاخص زمشتخ     مخي نسشخ ا  ةخ" خ بناخصيشةا "مخك اي خ رخ
خ"ص شئخصيق س".خي اي خصيةا شخاةس نخ

خ)ةساخ  الرمخ  سخض   مخصي   عخب  رمخصيةعشخأشعك(...(

،  خأ  جخخم  ي يرخ اصخةس ناخخمكاطخياللا"خياخننرخ لاخ"صيش،ح"خأثشخكشصاخ  ب بت خ"
خصي صمخصي  القخي اي خه ص خصي س ن خي سخ رخبا خصي صمخكاطمخيرخيكلخنا صخ "صيسا ش"

كلخسبالرخ،صلزاخيم ب باتزامخ،هاش خصيم  ةخيلاا ئخخخ صخ ب خصيمخنعا الزا  اخصيمعا اةخصيتلخ
خزاخ ماخهلخكعالخكلخصي ص  .ي   ةزاخ،ه س خ
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،صيغررشضخ رررخهرر صخخم(  رررخ)ن ررش مخ،هلزرركخمكماخ   رخنعتم خ  ي خ لرراخذ ررشخصيمشص كررات
"ن ررش "خيالتبعرر خيزرر صخصسررت  صخ مررطللخصيتكررشص خهرر ختأكالرر خأهم رر خصيم ضرر عخصيرر  خنسررعاخيرر مخ

"ياللزررررك"خ ال رررر خ رررررخ رررر صخت   رررر خ ترررراخيلشص رررر مخي ررررأتلخبعرررر هاخ،ه ظررررمخصيمتضررررا صتخ  رررررخ
خي ممخيناخصستمشص ه خصيب كخ،  صخت    خ  ي .خ؛)يالال/ زا  ص(

 ليلى العامرية: -ب

صيتررلخ رراصخخمم ب بترر خ"ياللررا"خ رررخذ ررشخي خذ ررشخصيةررا شخ"ص ررشئخصيقرر س"خككرراصخ يرر  خبمرراخأ رر خ
خزاخهلخص ساخ،ه خصيلا مخ ماخةررش خ لررا ض  هاخ صفم اخ  ص  خي  شخ"ص شئخصيق س"مخككأ  خ

خكررالخن مرررخيررالرخص سررمالرخإ خ ررشَّخ طررمخيمرراخميساصخصيعش خ ن خصألز خ  يزاخ"ق سخ،ياللررا"
، لزرراخصرر اتخخم خ،يررالر ررخ ررش،َّخ خ،هرر صخصألخالررشخ رررخخمن ملرر خهرر صخصي ررشَّخ رررخ  يرر خصيزمررس

خصخكلخ سماخ،ص  مخنا  :ااخهماخص ثنخيل  خصي  خن معزم
 هُ دَ ْعَطى َلْيَلى َعهْ َفَكَأنَّه أَ 

 .اَل ُيَخّوْن الموثقا مَ َقسَّ َوأَ  ،َحَلَفا
هِ  موَع ِبَخدِّ  َمْجُنوُن َلْيَلى َوالدُّ

َقا اْلُعُيونَ  عَ َرفَ   ِإَلى اْلَغِريِب َوَحدَّ
 َق َواِحدَ رَما َفَأطْ هِ ِض َنَظَرا ِلَبعْ 

 .(1)اقَ ر أيضا َأطْ  اْلُعْيِريُ  رُ َوآلخَ 
"ككأ  خأ طاخياللاخ ز ر"خ،ه صخصيعز خعبا ةخخم خكلخ  ي  خ ال ظخهناختا ناخ"صيسا ش"ختةب

 خأل  خخ؛ اأ،خخ ا ت مخ،ه خياخنا صخه صخصيتةب  خهن صخ بخ ض اي خخ  رخ ال ااخيالنزامخ خ  ة
،ه صخ اخخم،خصيتشصة ، خن  زخي خخ ا ت خأخ ب  خ لاخ دم خصأل شخصي  خنسعاخه خ  ي خي 
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  ي خ اصخي خخ"صيسا ش"خأ خأص خخ؛ اي خكلخ ا   خصيمسلسر:خ) لمخصي مالرخبأصخ ش خ  ايزا(
خمخ،صي مالرخأ شخصع خ ختتشصة خبع خإ طاف .،ه خإ طاءخ"صي مالر"خم   سخصيم  مخصية  خ

خص شئخصيق سخخخخخخخخخخ لممخ،أ ساخ خن  صخصيم ثاا
خ لمخخخخخخخخخخصي مالرخبأصخ ش خ  ايزا.خصيسا ش

خ
خ(خصيسا شخ2نر)شخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ(خأ شخصيق س1)خشنرخخخخخخخخخخ

خ

خ اخ ش خ  ايزاخخبأخخخخخصي مالرخخخخخ لمخخخخخخخ خن  صخصيم ثااخخخخخخأ ساخخخخخخخخ لمخخخخخخخ

ب الرركخيرراخخم تطابارر خصيةررا شهر ال ظخ رخخال خه صخصيتة الشخيم  ةخ"صي لم"خ ن خ الخ
خصي بالبررر خ، ررر صخخ ا ررر خخمننتف ررراخ"بررراي لم"خيالب ررر رخ"باياسرررا"خأ،خ"صي مرررالر" يغرررشضخ،ص ررر خ،هررر خ  م

صيعزررر مخ،هررر صخهررر خصيتمررر هشخصيبل رررصخصيررر  خأ ص خصي صررر  خإي ررر خ"صيسرررا ش"خ ررررخخرررال خش مررر  خ
خ"ياللا".

 خنن لخيلعال صخأصختب حخبماخ، صءخصيم ، خخصيكالصخس  خصيممنمخأل  خخ،ياخننرخيالنزماخ ر
خالش ها.ي رخأساخ،  صخ رخأثشخصي شصامخي نمرخبع هاخ رخ،ص  خ نزماخ  لت خ   خ  ب بت خ

ي ض لخخم ا نخ"يلسا ش"خ  ي خ نان خ  خ"ياللاخصيعا شه "خصيتلخأ،  هاخكلخصي   صص،  خ
خ خأل  ا هاخ افال:ثتخيناخص  ةخي مايزاخصي  خأ، خخ،ها صخم ل  خ نمشخصيتة هق

 . َوَوْجُهُه َيَتَصبَّبُ .اْلَحِليبَ  بَ رِ شَ 

 . َيْمَسُح وجنتيه َوَيْشَربُ .َعَرَقا

 فضة   مَ َوَرَأى ِبَقْعِر الطَّاِس َخاتَ 

 ُيَلوُِّح َوُيْعِجبُ ِصه َنْقُش فَ ِفي 
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 مريُة(، َهزَّهُ َوَعَليه )َلْيَلى العا

 .بُ غرَ الشديُد اأْلَ َهْوُل اْلُمَفاَجَأِة 

ِة َخاتَ   م  َوُهَو الَِّيي َيْدِري ِبِقصَّ

 . َواْلَكِثيُر َيْكِيبُ .باق ِلَلْيَلى

 ِمْن َعاَدِة النِّْسواِن ِفي َأْحَياِئَها

 .(1)بُ ُدسَّ اْلَخَواِتُم َأْو َرَساِئُل ُتْكتَ 

نستشة خيناخ ا ةخ  نم خ شكنخ ن خصيعش خخمصيعا شه " رخخال خش م  خ  ال ةخ"ياللاخ
،هلخخم مشخ اخ برخصإلسالصمخ،هلخ ماخذ شخ سخصي  صتاخكلخ أسخصيماءخأ،خصي لال خ ن 

 ب ب خيم  ي خ لاخإ  ايزاخبة فخصي  خسالتنا،ي مخه صخصي اتاخياخننرخأ خخاتاخيرخ اصخ
تشحخصي اتاخكاطمخيرخ، ثنخةمايزاخزاخياخ"ص شئخصيق س"خ"ياللا"خ، ثت خ نزاخ  ال تزامخ ماخأ  خ

خ، ال  زاخصيسا شةمخ س خ اخ ،صرخأهرخصي لخ"يلسا ش".

كررلخ   ص رر مخيرراخننرررخ رررخبررا خصيتةررب  خخصهتمرراصخ"صيةررا ش"خبة مرر  خ"ياللرراخصيعا شهرر "خ  الررش
 ررررش خصيرررر   صصختخ،ثا  رررراخخمهرررر رخصية مرررر  خصيمشة  رررر خت اللنرررراخ لرررراخ مررررفخصيسررررلمأ، خكاررررطمخ

صيتررلخ رراصخيزرراخ  ررسخخ"  سررا" ي خناررش خينرراخصرر  ةخ  ب بترر خبمشة  رراتختا ه  رر خ،ص   رر مخ، ررخ
يرر  خصيعاشرراالرخ،هرر خ رراخنةرر هامخ،هعالرر هاخ لمرراخخاأساسرر خخانعتبررشخ ق اسررخخةمايزررامخألصخصي مررا 

خصيتع ،ص.

خ

خ
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 حاتم الطائي: -ج

خ خصيطافل" خكاصخ ض  خش م  خ" اتا خنةا كخكلخصأل  صحخ ض  ص هالشخ باششمخ،يا
يزاخ لاخ شخصيعم  مخ،هلخ"صيكشص"مخ الرخشنشخ خظزشخ رخخال خصيم  خصيتلخ شَّخيكن خ

خ"صيسا ش"خ  ال ةخ"ياللاخصيعا شه "خكلخ  ي :

ْمِت رً كْ شُ   ِلي ِمْن اَلِزمِ  ا لَما َقدَّ

 .(1)(حاِتمُ َنا ِمْن )َوَةَيِلَك َدْأُب ةرامِ 

مخ،يرراخن ررنخ"صيةررا ش"خبررأصخصيرررخ ا ررنختتمالرر خباي  رراءخ،صيكررشخخميرراختكرررختمتلرر خصي مررا خكاررط
 رررخخنةشكخش م  خ" اتاخصيطافل"خكلخصأل  صحخيال ه خ رخ شة  ات خصيتشصث رر خ،هبصررل خأك ررشم

 تلخخ اي خ لرراخنخش م  خ   شهاخ ختةا كخكلخصأل  صحمخيكنزاخت تلخبا خصيتأ،هرخيلاا ئمخيالخ
خكرخ اخه ختشصثلخةمالر.

 زهير بن أبي سلمى: -د

صيتلخذ شهاخ"ي هالشخيرخخ"صيس باص"صيةا شخبأصخ   جخص  ةخخأ اصخاصيم ا خ،صسعخياخننر
خ  ي خي  تلخصيبا خ خأ  ةزام خيكن  خصياا ئخأيلخسلما" خناط خ»يلتأ،هرخ،صيب كخأ اص  رخيا

شص خ تةبزاخصيةا شخأككا رخهالشخخ اصختل حخكلخس لمخأ الهاخز   خصيسماءخ،أس لزاخ،هاخصيس
خ خبماء..م خه  خ، ا خبايماء ش خ،  خت    خيا  خخد  دتيخ     خخ"اصصيس بخ"ص  ة خأيلخ" ن  خير زهالش

خ.(2)«سلما..
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ي عال خخ"صيسا ش"خ ةز خصي  اصخصيمنم ب خكلخ  باصخصيم شصءخ رخبعال مخ ط خ برخأككا 
خ"خكلخ  ي خكلخ علات :ا"ي هالشخيرخأيلخسلمخي خص  ةخ"صيس باص"خ

 .(1)الناعم المتنعم ورةن في السوبان يعلون متنه        عليهن دلّ 

خخ،ص  ،خخمباينسررراءخ،هررررخنعلررر صخصي بررررخم الررركخشرررب خصي  ررراصخ،هرررلختعلررر خ  بررراصخصيمررر شصء
خ.صيس باص"خأس لزرخ ماخكلخ علا خ"خزهالشخيرخأيلخسلما""

 جميل بثينة وبثيناه: -و

ختن  نخ خ ما خ"  سا"م خ  ب بت  خ ر خب    خكلخ  ل  خ"صيسا ش" تن  نخ  طاتخ ب  
خيالرخصيعش خباي   خخصشتزشت عزاخصية م اتخصيتلخأ  ةزامخهناخص تارخ"صيسا ش"خإياخ بالل خ

خ ل  خأصخ   شخ،سمالنخب خ" بالل خينلخخمصيع   خ خ، رخ   شها خ،"ي النار"خ   ة" "ةمالرخي الن "
خ ب خ خسبالر خكل خ  ي  خ اس ار خ ت، ا خصيع   م خخازما خشال خزا: خأ   خإذصخ» ا  خ  ص خ ر   ر

خ.(2)«صيك ب خ صخ ات ص.خكااينخةا ه خسمعت :خ م   خ،   خأ ب خ

،صيغ  خيتك صخ ا  ةخثايت خنسالشخخكلخصي   خخكلخه رخصيابالل خ ا نخهناكخ  ص  خسطرش،ها
خأص خ خأ،يزا خ رخصيم بالرم خيزاخخصيم تخأه صخ رخص يتعا خ رخصيم   خخ لالزا خ"صيسا ش" خزها ة م

خكا نخألةرخب   خ رخش اءخيالب خ افالخيزا:

اقِ يا َحيٌّ              ) ُعْيَرة  (.. ِقْبَلُة اْلُعشَّ

 يي َفنِّ اْلُجُنوِن الرَّاقِ َوُمَعلِّمِ           

 

خ.خ 55،خ17خ:سامخ2019/خخخ50/خ13خمhttp://www.alqesuirien.comصيم   خص يكتش، ل:خخ(1)
خششحخصيكلمات:خ،  ر:خ لرمخ تن :خأ الرخ، اخص ت  خ ن مخصيس باص:خصساخ،ص  خ
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 أسياَد ) َمْوُت اْلُحبِّ (، ُمْنُي ) ُبَثْيَنة  (          

  ِمْن ُةلُّ َمْجُروِح اْلَحشا ُمْشَتاق         

ُتَنا            َلُكمْ  ،رُ بَّاُ اْلكِّ َأْنُتْم أِئمَّ  َوَقوَّ

َرعِ                .(1)( َةاْلِميَثاقِ  ِفيَنا ) َوَبْعَد الشَّ

 ة مرر  خ شة  رر ختشصث رر مخبا تبا هرراخ م لرر خ باللرر خ"ينررلخ رر  ة"مخ ض  خش م  خ"ي الن "خ
صيتررلخ ا ررنخخمصست ضررشهاخصيةررا شخهررلخ، باللتزرراخي أخرر خ ررنزاخصي نمرر خ،صيةرر اءخي ايرر خصيبافسرر 

صخ، بالبت خ"  سا"خبعال ةخ ن  خ.ت  ص خس ء 

،ث ات خ ل  خخ،ه ختاب  خيزامخ، ال زاخكلخ  ص  خصي   خخب الكخ اصخ شصهاخأفم خكلخصي   خ
،ه ختلمال هامخةاءخي أخ خصي  ،سخخأسات ةخصي   خخزاصيسالشخ لاخخطاهامخأل  خخ، لاخ رخ    خ

خ نزا.

 عروة والشنفرى:-ز

  خ رخ  ط خ  ه خيزاخ"صيسا ش"خسنكتةمخأ اكرخ شة   خة   ةخ رختشصحخ اخ برخ
أثش صخكلخ  س  خ"صيسا ش"مخي نسب خصإل ص ةخخ نزاختشكصإلسالصمخ،ش م اتخ شة   خأخش خ رخ

خيالستمشص خكلخصيب كخنا  :

 )َجَبُل النُُّقوِش(.. َوَصِخَرُة اْلقدماءِ       

 َواأْلَْسماءِ  ُمْسَتْوَدُع اأْلَْسَرارِ            

 َوَعَليه ُحبُّ الرَّاِحِليَن َوُحْزَنُهمْ       
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ْحَراءِ             َوُجُنوُنُهْم ِفي َهِيِه الصَّ

 )ُعْرَوة ( َأْحُرُف و )الشفرى( ـَوُهَنا ل      

 وِلَغْيِرِهْم ِمْن َقاِطِعي اْلَغْبَراءِ                 

 َقْلَبهُ  تَ َفتَّ تَ ْن لُعيرَة مَ َوُهَنا      

 .(1)ِمْن ُةلُّ َمْقُروِح اْلَحشا بّكاءِ 

ش مرررررالت خخااءمخكاررررر خأ ايررررر خ"صيسرررررا ش"خإيرررررخصرررررم)ةبررررررخصيناررررر  (خيررررر سخ  رررررش خصررررر شةخ
خبرر مخ ررنايخ ل رر خمخن  ظخصألسشص خ، خ ب حخيزررامخهرر خ لتارراخصيعةرراامخ رررخ رررخنمررش خسط  ه صأل

صخ ل ررر خ خ) رررش،ةخ،صيةرررن ش (ختش رررخب الررركخ  ررر خ ررررخ ررررخخمأسرررشص رخ شسررراي خ   هررر خ ةررر شةخي بالبررر 
خ)ينررلخ رر  ة(خ نرراصخف رر خ رر ي مخكمرراخ رراصخ لرراخ"صيسررا ش"خإ  خأسشص هاخ رخصيز  مخ،ألهرخ بالل خ

 سمخ اي خ رررخ ررايزامخهرراخأسرر ا خصي رر خ،صيزرر  خابرخصينخةخأصخننت خه خ  ي خ،هتشكخأثشرخكلخ
،تررر  شرمخ  رررا خصيمررر شصءخ،صررر   هاخ،تبن ررر خخمصسرررم خ عزررراهاخي  لررر خ لررراخخطررراخنسرررالش،هررر خ

خصيسماءخبع خ  اب .

 سعاد ةعب: -خ

خصي خصيمشة    خصية م ات خباي   خكر خصي   صصمخخمشتبط  خكل خ ض  ها خيزا خ اص صيع   
"خ خ ع   خ"سعا م خهل خ"  سا"م خ بالبت  خ، ا  خي اي  خ نزا خشبزا خيالتشك خ"صيسا ش" صست ضشها

خ اضشةخ عن امخيتمنعزاخ،  يزاخب الكخنا  :

 ميعادى َأَخلَّْفْت  ،َباَنْت ُسعاد          

 ُهنَّ َةاْلُمْعَتادِ  ،َةُسعاِد َةْعب                 
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 َيْجِرَينَّ َخْلَفَك ِفي اْلَغواَيِة مدةً          

عَراُء يْت ،َهمَّْت  ِإن                          . وادِ ..( ِفي.)َوالشُّ

 َبسيًطا َساَذًجا ُحبِّيَأَنا ُةْنُت ِفي          

 األجدادِ  ِمْن ِحْكَمةِ َلْم َأْسَتِفْد                  

 )الَِّيي َيْهَوى َوُيْعَطى َقْلُبهُ :َقاُلوا         

 (ِلْلَجالَّدِ  اأْلَْسواطِ  نِّ تِ مَ مُ ةَ                 

 هِ نّ غَ  ،َصْوَتكَ  طرَفِاْرَفْع ِبَهَيا الشَّ         

 .(1) حادِ  َداِوَيتَنا ياَفلُربَّما 

خأص خ  ن ررررر مخهالرررررشخصي ااف ررررر خ،خصيخيرررررالركرررررلخهررررر رخصألي ررررراتخخصية مررررر اتخصيمشة  ررررر تن  رررررنخ
خ عرر "مخصيتررلخصست ضررشهاخ"صيسررا ش"مخ،صكتررتلخ صية مرر  خصيمشة  رر خصألساسرر  خهنرراخهررلخ"سررعا م

خرأ خهايررنخ،ذهبررنخ،صخت ررنخ،صيتعرر تمخكررايبالخخ؛يزاخ مال ت مخ،أسبقخصسمزاخبممطللخ)با ن(
مخ،صينرر خهرر خ هنرراخ خن ا رر خ"سررعا "خيرررخصسررت   زاخي اررش خصيتةررب  مخ رر خ  ب بترر خ مخهرر خصيبعرر م

،هتنرررا.خ ررر خ علاررر خخم،كرررلخ  رررسخصي  رررنخ نزررررخ ررررخشرررعشخصيمعلاررراتخ"  سرررا"خصيترررلخصيتعررر تم
خ:"خصي  خ اصخ طلعزازهالشخيرخكع "

 (2)يفد مكبولبانت سعاد فقلبي اليوم متبول        متيم إثرها لم      

كمررراخ تنرررا.خكرررلخصيبالرررنخصي رررا لخ ررر خسررر  ةخصيةرررعشصءخصيررر  ختكلمنررراخ نررر خسرررابااخكرررلخكمررررخ
خصي  ر.
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الرخ رررررخخررررال خش مرررر  خ"سررررعا "خ ا رررر ةخأخررررش خيلم برررر خخي ررررأتلخكررررلخصيبالررررنخصي ايرررركخ،هارررر ص
يررررخ ل ررر ص"خبعنا هررراخ، ي عزررراخخ،خ ررر  خ ررراخ مشكرررنخبررر خ ررررخت نالنزررراخ"يعمرررشخخم، شةعالتزررراخصيتشصث ررر 

"صيسررا ش"خخ رررخ  يزررامخيكررر خخطلبزاخ تاخكلخبع هامخ،هرر صخ رراخزص  خس خزاختعشَّخأ  خأل  خخ؛عزا،تمن خ
خم،صسرررتمشخكرررلخ لررر خ"  سرررا"خصيترررلخأخل رررنخ  عرررا رخميررراخنسرررت  خ ررررخت شبررر خ" مرررشخيررررخ ل ررر ص"

خي عتشَّخب ةل خأ ا زاخ افال:

 األجدادِ  ِحْكَمةِ َلْم َأْسَتِفْد ِمْن         

 َوُيْعِطي َقْلُبهُ )الَِّيي َيْهَوى :قاُلو                  

 (دِّ اأْلَْسواَط للجالةُممِتن         

ختطب ازررامخألص خزسررخمخهلخ نم خصألةرر ص خكررلخصي رر  خ خ  يزرراخصررع    خإ ص ةخيرر خ لرراخ لبرر خخرم
لمخ ررشَّخ  صشررتاء مخ لرر خخازاخيررالال خ زررا  صخصرر   خصي  خنس   خ، صءخظل خ زررامخ رراصخ سرراخ"سررعا "خفخ خ  ل مرر 

خ مالررررقخيرررر  خ"صيسررررا ش"خصيرررر  خص تمرررر خ لرررراخهرررر رخصيمرررر  ةخ صي ضرررر  مخ، رررراصخي نا تزرررراخأثررررش 
خأك شخي  خصياا ئخ،ه تلخي خبا خصيتأ،هرخ  ي .خزاصيمشة   مخي اشبخ،صية م  خ

 شخصيات ذات مرجعية دينية: - 5
صررل اخ خت ة خش م اتخذصتخ شة   خ  ن  مخذ شهاخصيةا شمخ  رخش م  خ)صيشسرر  خ

 مرراخذ ررشخش مرر  خصيسررال ةخ"كا مرر خصي هررشصء"خخمرخ  الررش صخكررلخصيرر   صصشخ(خصي  خةش خذ ررخ ل  خ،سل ا
،صيع   خ رخصية م اتخصيمشة  رر خخ،ش م  خسال  اخ"يال "خ ضلخ خ ن مخ ضلخ خ نزام

 ررر ي خبعررر خخمصي  ن ررر خصألخرررش خصيترررلخسرررنا  زامخ،هررر صخ ررراخن اللنررراخ لررراخثااكررر خصيةرررا شخصي  ن ررر 
 ااف رر خصيشة  رر خيررالرخصي ااف  خصيتلختعشكناخ لالزامخص تما رخ لرراختنرر عخصية مرر اتخصيمصيمشة   خ

اخكررلخصيارر صخبطشهارر خخم،زهررا ةختأصررالل خصثررشصءخصيرر   ص  ن رر خ رررخبررا خإصي،خ ي ضررش خب رر ، رخ م ارر 
خكلخصيطشح. خ      

خ
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 (:صّلى هللا عليه وسّلمالرسول ) -أ
صيتررلخصسررت  مخيزرراخيالشترراحمخكارر خ  ررنخخت  طت خه رخ ا نخ  تل رر خ رررخةم رر خصيم طررا

خصينررراسخ إشرررا ةخيلررر يخصيم  نررر خ» ررررخبعالررر مخخ"يررر خ"صيم  نررر خصيمنررر  ة ،كرررلخخم لررر بزا..،صهتررر صزخالررر  م
خ ررا خزهررشةخ، بضررتالرخأ،خأ  رراخ رررخ بررشخصي بالرر خصررل اخ خ ل رر خ،سررل امختعلرر خ اخصيمسرر  خصينبرر   

خ خصي  ر خ.(1)«مخص ق ا ..خلمخخط خخخط  خصيةا شخ رخش خخةلالرخأص 
خطارخ ا نختارر  رخإيرراخأ ضخ بالبترر خ"  سررا"مخيكرررخ لبرر خ رراصخنارر  رخإيرراخصي بالرر خصأل، خ

اءمخ،كررلخ ،صيسررالصمخ نرر رخكاررطخسرراللااخ لبرر خصيسررنالن خ،صيةررخخصيعرر  اصخصيممررط اخ ل رر خصيمررالة
خ:نا   شب خأ ة خ

 َفَماُدوا ،ِلعاِشِقِيهاَلَح اْلَحبيُب        

 َلْحَظاُت ُلْقَيا اْلُمْشَتَهى َأْعَيادُ                  

 اْلَكلُّ َيْحِمُل ِفي َيِدِه ِإناَءهُ        

 ُةلُُّهْم ورادُ  ،يمل  َوَيُمدُّ                  

 ب  َدمَعُة َتائِ  َواْلَمْسِجُد النبويُّ        

ْكُر والرْةعاُت واألورادُ                   َواليِّ

 َلمَّا َرَأى َذاَك اْلَمَكاَن َتَماَيْلِت        

ْت اأْلْوَتادُ                  خيماُتُه َوُاْرُتجَّ

 ُف َأنَّ َناَر َحبيِبهِ رِ َما َةاَن َيعْ        

 .(2)ِعْنَد اللَِّقاِء ِبِه ُهَنا تزدادُ                       
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اخ لرراخ"صيسررا ش"خ،هرر خصيرر  خ ش مرر  خ"صيشسرر  "خ ل رر خصيمررالةخ،صيسررالصخ رراصخ، عزرراخ  هرر 
اخنطلرر خ،صررل خأ زنرر خصيبعرر خ،صيزرر  مخ ،سررن   مخ،يرراخننرررخسرر  خصيمررمنخ اضررشصخهرر خذصختافبرر 

خصشتعا خش  اخ، ب اخي  ص ر.ب  ص رمخي سبا خصي   خ،ت  ص خ الشصصخ لب خ

،ص كسررا  صمخ،يرراخخ اإ خشرر   اخ، برر خخ خيرراخ رر     خاءخ لب خ ن خ بالل خ"ينلخ رر  ة"خيكنرر خ ب كخ رخش
خكرررلخأ ضخ"صيم  نررر خصيمنررر  ة"خصيترررلخ رررشَّخكالزررراخصيسرررنالن مخ ن كررررخنعلرررامخأصخ ررر اخصين ررراةخ  ةررر   

خيال ه خثبات اخ،هاالن اخ رخيل ه خه ك خ،ي خبع خ الر.خم،صي  اء

 بالل رضي هللا عنه: -ب

مخ) ضرررلخ خ نررر (خش مررر  خيرررال خ  شبررر "خ، خ رررخ خأ ررر خ ررر  شخ"صيم  نررر "خأ،خ" نررر خصيطال خ
 خبأ رر خخيكأ رر خأ ررس خخمصخ سرر اخصيمسرراءخ رراصخن مرررخأذصصخيررال خ ضررلخ خ نرر خإيرراخسررمع ..أيكررخ»

خ.(1)«شس  خصلاخ خ ل  خ،سلاخكلخ  لسخ رخصيم ايسصيسالش خ

يالشبطرر خبمررر تخصألذصصخكرررلخخ) ضرررلخ خ نررر (مخ برراح"ةررش خذ رررشخصيمرر ايلخ"يرررال خيررررخ
كررلخأذ رر مخخ"يررال "بمرر تخخ"صيم  ن "خه خنامخب  ص خ"صيشس  "خ ل  خصيمالةخ،صيسررالصمخ،ه ررس خ

 ةررعشرخيشص رر خ، مأ النرر خبعرر خ رررخ رراخ ا ررارخفخميال هرر خ لبرر خ هبرر خ،خةرر   اخم شكرر خصرر ت خبرراألذصص
خ رختع ختش اي خ رخ بالل خألخش .

خ ا خصيشس  خ ل  خ خه خ  ي خ،ة خكلخكما خيز ص خيال " خنا خيزا خ"أ  نا خ،صيسالصم صيمالة
 خنسمع خكعالخ شك خصألذصصخكلخ  ا خص تخصيم ايلخ"يال "خصيشص  خيت  شةخي خأ،خت الل خبأ  خ

خ"صيم  ن خصيمن  ة".

خ
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 إبراهيم عليه الصالة والسالم: -ج

"صيك برررر خ نرررر خ صفمرررراخ شتبطرررراخبماا رررر خب رررر ص خخ ل رررر خصيسررررالصيررررشصه ا"خإةرررش خذ ررررشخسررررال  اخ"
يمرراختملكرر خ رررخصيارر  ةخخمه رخصية م  خصي  ن  خصيمشة   خ  ي خمخ"صيسا ش"ظ خصيةشه  "مخ،  خ،خ

كررلخ ررا خ شثرراخيزررا..خ»، رراخت ملزرراخ رررخهمرر صخخ يالشثرراخيزرراخ ايررخخم لرراخشرر اءخصيالرر  خ،صيعارر  
ص ترررش خ ررررخصيبنررراءخصيررر  خ ختررر ص خبمرررماتخإيرررشصه اخ،صينررر خ لالزمررراخصيسرررالصخ ل ررر .خ ةرررمخ ررررخ

خ.(1)«،،ض خ لب خ لاخ  ا ةخصيك ب خ تبش ص..ص  رخث ب خ

 خ ةررمخعخ رررخ ايرر خصيتررلخأسررشهاخ رر هالخبا  رر اخسررافال خ،يرراخه خ ةمخ رخصرر  رمخأ،خأ رر خ
خب  ص خصيك ب خ ا : لب خباي خ،خ،هشتاحخبلصخها ت خ خيز صخصيب حخ خن  خإةاب  خيسبصي مخ ل خ

اَرة مكة  حِ َلمَّا َرَأْت َعْيَني          جَّ

 َوَبَدا لعينيَّ اْلِبَناَء اأْلَْشَرفَ                  

 هِ موعِ َسْهُل دُ  ،َوَأَنا َرقيُق اْلَقْلِب       

ُعورِ                        (2).اْلُمْرَهفَ  ياْلَعاِطفِ  ،ِطْفُل الشُّ

،هلخ)  الررقخصيالرر مخسررزرخ  رر عمخ  رررخخم"  ر خصيم اتخصي س  خصيتلخ تمال خيزاخ"صيسا ش
ظزررشتخ رراخإصخ أ خ ارراصخ"سررال  اخإيررشصه ا"خخ شه رر صيةررع  مخ ررا  لخ شهررم(مخ لزرراخأ اسرر سخ

كزررلخ رر خ  مررنخ، بررشتخخم شه رر شق ارر خ،"صيك ب خصيةشه  "مخي سنخهشهب خ ن خه رخصأل اسرر سخصي
"  سل"مخيبل ه خ" الب خصيطالب "خيرراخ بررقخأ ا رر خسرر  خشررزشهرخ رررخصيمةررلخإيرراخخ   خ شَّخخن  

سمخبا  خ بالشخ رخصيارر ةخ، خ رخه صخصيمناصخصيما  خصخ ل  خأصخ تخا شهتزاخ" ش،جخصي اسمالر"مخكك
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خ،صإلنمرراصخ،صيمرربشخ،صيت  رررخ لرراخ مخيت رر  خ ةررا شرخصي  ن رر مخنمننرر خ  صصررل خصيمسررالشمخألص خ
خ.رالخرخباينسب خيلم  خبم اب خصياش خهخصيةزشخ

 زليخا:  -د

خ،صية م اتخ خنضعزام خصيتل خصيتةبالزات خخال  خ ر خصيتأ،هر خبا  خكتل خإيا خ ،  ا نعال  ا
خ خصيتل خصي  ن   خصي  خصيمشة    خصيم  م خيكر خصأل  صحم خكل ختةا ك خيا خ"زي  ا" نست ضشهام

ختصي ت ا شأةخ"خمشه "مخككاصخي   كخابختغ  خصيسا شخخم مرخ  خ"صيسا ش"خصستل صخ ض  ها
خ،هم صتزاخ ، خكش تخ لالزاخ افل :

 َقاَلْت َلْسُت َأْلَعُب ِفي اْلَهَوى  ،ِاْحَيِرنَّ         

 َوَأَنا َأُقوُل ُهِويََّتُه اَل ُأْنِكرُ                

 ِلَيْدِرَينَّ َأنَّ َصِبيًَّة ِبَجَمال  ِمنْ         

 ( 1)َعا )زليخا(، ِإنَّ َأَحبَّْت َتْمُكرُ دْ تُ                    

 نرر  اختزررا  خخمصيمررالةخ،صيسررالصخنست ضررشخهنرراخ مرر خصيسررال ةخ"زي  ررا"خ رر خ"  سررم"خ ل رر 
تخيزررررخ تكررأخ تررراخ أ نرر خكاطعرررخأ ررر  زرمخ،هررلخهنررراخبمارراصخصيسرررال ةخأ رر  خخيزررر صخم لالزرراخصينسرراء

صسرراخخابرر  تخ ختعمرر خ  رر رخ مرراخ رررخهضرربزا.خخازرراخ،هتش نرر خنررا،هلزنخ،تت  رر هرخإصخيرراخ تش خ"زي  ررا"
ي  يرر خخص سارخم خ  خ،ذي خيكلخنمختاءخصيمشب   خ"زي   "مخاي"زي  ا"خباأليمخي  خ تايت خصألصل  خبخ

كزرر خصي ص رر خكررلخخمكرراأليمخشررنرخ نارر  خ رررخصرر  خ  الررشةخكررلخصي ص رر خ»صيا ةخ،صيسررم خ،صيشكعرر مخ
،هرر خصي ررش خ رررخصيشةررا خ، رررخكررش خ خشررب  خخم،هرر خ ال رر خ لرراخ،  ص  رر خ ختعرراياخمشررلءكرررخ

(خكرررلخشرررنل خ1،هررر خنةرررتشكخ ررر خ  ررراخ)خمكايةرررنرخصيعمررر   خيايرررمخ ررر  لخيت رررش رمخ..يايرررم
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هرر رخصي ترراةخ رر ي خ خمخ(1)«،صأليررمخ ررشَّخ،ص رر خ خشررب  خيرر خمكرراوخ،ص رر خ خشررشه خيرر خم،  يترر 
يز صخخمزاخصيةا شخبررايت ش خككرراصخصسرراخ"خزي  رراخ"خبايمرر خيرر  خصيترراءخخمشب  خيزاخ رخينلخةنسزا

خ.صيمشب   خيت تلمخ نزرخ، ختةبززرخب مايزاخ،تمال هاخصي  خخمزاخيزاخصيةا ش/خصيسا  

 يوسف عليه السالم: -ه

سال  اخ"  سم"خ ل  خماخياخ   خ م خأ،خ ،صن خ،   شخكالزاخ ال خصينساءخ، خ   خ م خ ب خ
الصخ  خ"زي   " خمخصيس  خبأصختا صخيناخ  ي   ،صض  خ رخ ال خه رخصية م  خصيمشة   خنن الزا

خ،كلخه صخ ا خ"صيسا ش":خمصينساءخ، هافزر

 ي النِّسا غاّلبفِ  ُكنِ اْلَتَمسْ  عُ َطبْ        

                     )  ()َكيَّابُ َسا نِ الَوُيَقاُل َعْن )ِصْدق 

 ِإنََّما رْ َأْبِش  ،َفِإَذا َبِكين َلَديكَ        

 ُثمَّ َيْأِتَي النَّابُ  ،َيْدَهنَّ َلْحَمكَ              

 ُهنَّ ِفي َفنِّ اْلَغواَيِة قصةُ َولَ       

 .(2)َواأْلَْبَوابُ  اْلُقْمَصانَ  َوَأَقلَُّها            

مرراخ رررخ أنرر خصأل، خصيرر  خ ايمرراخصررشحخبرر مخ ب خخمش   خأصخ أن خ   خ  م اءخصينساءخ  ختغال خ
ب  ا تزررراخخيزررر صخن رررا، خأصخنانررر خ  سررر خمأ،خإشرررا  خسرررمعزاخ ررررخخ ا ررر خ"  سرررل"خيررر خةهرررلخهالرررشخ

ب الرركخأصرربلخخ؛يتررتمنرخ نرر خثرراختز ررشرمخ، رر خصسررت  صخ مررطللخ"ه صنرر "خيبالهترر خم،تمسررننزا

 
ةا ع خ  م خخمصيملتااخصي ايكخصيس م اءخ،صينفخصأل يلخمس م اف  خصي شَّخصيعشبلخ شصءةخكلخصيةنرخ،صي  ي خم  ،زخ يالل خ(1)

 .خ267.خخمصي  صفشخمخ ضشخبسنشة
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خ ررراخ ا ررنخبررر خ"  سررا"خكرررلخصيسررايقخ ررراصخ  يرر خ)أ لزررراخم ررش خأصختغ هررر خكاررطمخ،كرررلخ ي ررش خ ررر 
صيامماصخ،صألي ص (خنةالشخإياخ نان خسررال  اخ"  سررم"خ رر خ"زي  رر "خأ رررخصسررت  ت خإيرراخهشكتزرراخ

خ،   تخ م م خ رخ يشمخيت  ع خكلخ نال تزا.

 الشافعي: -و

،ذيرر خكررلخخم"صإل اصخصيةاكعل"خ  رصست  اخ"صيسا ش"خصية م اتخذصتخصيمشة   خصي  ن  خ
خ:  ي 

 اْلَحيَّ َوِهي َبعيَدةُ ْلُت َوِإَذا َدخَ        

 ؟َأَيُجوُز َذِلك ِلْلَحبيِب اْلُمْفَردِ           

      )  )ُرخيصة( َهْل ِلي بفقة )الّشاِفِعيُّ

 (1)(؟ُمْسَند  َأَحْمدِ ) ـ(، َأْو باْلُمَوطَّأَأْو ِفي )                   

خإي رر خنطلرر خ   تزررااخ ررخخالزرراخ،هررلخبعالرر ةخ نرر مخبارر  ه خ خنطل خصيش خم خكلخ خرر  خ ال خ
الزرراخيرر ، زامخ ترراخصيةررشعخ،هرر خ، الرر خكررلخ ال خخمكررلخ ايرر خ رر   تخيخ"خصيةاكعلخ"باست  اءخخيز صخ اص

،ت ت رر خخسرر  يت صصيمشة  رر خصي  ن رر خخ  شكضخه صمخ رراصخ ضرر  خهرر رخصية مرر خخكلخ ا  صخصي   خ
) مخ مرر (خيرر  خ) مخمرر (خ،هررلختمررغالشخيزرراخيمرراخت ملرر خخكلخ اي مخ ماخ   خصست  ص  خيل درر 

خيزاخ، ل خش ا خ ن خكلخكت صرخي .خرخ  ي خت سر 

خيالرخ ختن  ن خصيتل خصيمشة    خصية م ات خ ست شصج خ" ال ه " خ   صص خإيا خصآلص  ع  
خش م اتخذصتخ شة   ختا ه   خ،صةتماع  خ،أ ي  خ،  ن  .
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 شخصيات ذات مرجعية تاريخية: - 6
  رخ ر:ه رخصية م اتخيزاخ،ة  خكعللخكلخصي ص  خ،صيتا هخخ،  ختم لنخكلخ

  ال ه خ .1
 سعال خ .2
 صيرخق ط صخخ .3
 أ م خيرخصيبا خ)،صي خ ال ه (خ .4
 ،صي ةخ ال ه خ .5
 ،صي خسعال خ .6
 ،صي ةخسعال خ .7
ةخ ال ه (خ .8  صي ازه خ)ة  

خصية م اتخصيتا ه   خهلخش م اتخت خرخضمرخكد خصية م اتخص ةتماع  خ ه ر
خك ي .

 حيزية: -أ

ا نانررر خشرررعب  خخلررر خخ" ال هررر " ، ررر خ»خمنضرررلءخصيمررر شصءخ هاخصيترررا هخخي مررربلخصسرررمزاخ  مررر 
سررال  خ"صخكررلخيلرر ةخ1855،ي تخ ال ه خيننخأ م خيرخصيبا خي  نازمخصي ،ص ن خصيزالي  مخسررن خ

خبررراز ر(مخ،هرررلخ افررر ةخ ررررخترررخمخ،ت كالرررنخ شهبررراخ ررررخ شهتزرررامخكرررلخ نررراصخنسرررماخ)،ص  خ خ"خايررر 
مخ رخ مررشخ نرراه خ1878، ا نخ،كاتزاخسن خخمبايةما مخ الرخص تا خأهلزاخ ضاءخصيم  ...

خ.(1)«..سن خ23
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 د مرررر خخ  رررررخأسررررط  ةخ رررر  خخا هتررررا هخخخلرررر خصييكرررررخخمشرررربايزاخ ب رررر ت كالررررنخ" ال هرررر "خكررررلخ
تضررا بنخصآل صءخ رر  خ مررتزاخ، نانرر خ،كاتزررامخخكامررفخ"قرر سخ،ياللررا"خ،"ةمالرررخ،ب النرر ".خيارر 

باررر  خ ررراخنعنالنررراخصيب ررركخكرررلخخم خيررر سخ  ضررر عخب  نررراأل ررر خخمصأل رررشهررر صخكرررلخ ررر ضخ خخيرررراخنرررخيكنخ
خصية م اتخصيمشة   .

خأل  خ خصية م  خصألساس  خكلخصيامال ةمخكلخ ب خ،  خي أ اخبة م  خ" ال ه " زاخيسعال خزا
خ اينخ،هلخت  شر:

 روائُح اْلِعْطِر ِفي َثْوِبي َوِفي َبَدِني        

 َوَهْسَهَسُة اأْلَْقَراِط ِفي ُأْذِني ،َلهُ                  

 َصاِرَخة  َلُه اأْلََساِوَر ِفي ُرْسِغي         

 الَّ ِفي ُعُيوِن اْلَغَيِد ِفي الثمنِ َوَما غَ                        

 َواْلِحنَّاُء َفْوَق َيِدي ،َلُه اْلَخَواِتمَ         

ى ِبُزْخُرِفَها                          .(1)َوَتْفَضُحِني ِسْتِري َتَفشَّ

 ا ررنخخم"يسررعال خ"زرراخ، طشهرراخ، رررخشررلءختت مرررخبرر خهرر خ لرر ذ شتخكلخه رخصألي رراتخ لال خ
هاخأ ررراصخصي م ررر خزررراخهرررلخ ررر ي خت ضرررلخسرررش خهررر رخهرررلخصكتتا  ررر خصيررر   صصمخصيترررلخ أتخ" ال هررر "خأ  خ

خزاخي .ك مايزاخه خص عناسخي ب خ

خ

خ
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 سعيد: -ب

زماخ هاخصيتا هخخبع خ نان خ ب خ  ي خش م  خخل خيطايماخ اصخسعال خ غش اخ"ب ال ه "مخه خ
خ،" ال ه " خيال صخصيعال خخم رخيالرخصيم ص مخصيتلخ ملنخيالرخ"سعال "  اصخ الرخأه ت خ م ما

خ:صكاا خيزاخ"سعال "خشاكشخ

 . يا َةِبِدي.هللاَ  . َجَزاكِ .َكَراشُ        

 . َوَغْيَر الصمِت َلْم ُأْجدِ .َضاَع اْلَكاَلمُ                

ْمِل َجاِمَعَنا        َلَك ِاْمِتناَني ِبَقْدِر الرَّ

ا َباَل                (.. َعدَّ  َعَددِ ِفي )َسيُِّدي َخاِلد 

 َناَخِبئُ ي أُ . َلِكنِّ .َأَنا أحّبكِ      

َفا ِمَن اْلَقْيلِ                َواْلَحَسدِ  ،َواْلُعيَّالِ  ،ُخوِّ

 َسْوَف َلْن َتِجِدي. .قِّيَن َقْلَبيشُ َوَلْو تَ     

 َيِمين هللِا َلْن َتِجِدي ،ِفي وَّاكِ ِس             

 َراِئَحةً َهَيا اْلَقِميُص َسَيْبَقى ِمْنِك    

 .(1) ِإَلى اأْلَبدِ  ،ُطوُل اْلَحَياِة ِإَلى َمْوِتي           

خ" ال ه " خأ،خ ؤه  خيااء خننرخ رخصيسزرخ ل   خيا خ،صضلخ رخخال خه رخخم"سعال " ،ه ص
صي ااف  خصيمشة   خيم تم خ   ن خ"سال  خخاي "مخب الكختتمال خه خنا صخيناخصي لف  خخمصألي ات

خصيم اكظخصيمت   خ خكماخخصي   خخرخ،صيتلختمن بطابعزا خ شصب . خ تاخ،إصخ ا نخيالنزا خبات ام ا  نع 
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خ خ ر خ ب خخ"سعال "كاص خإخ اء خس   خصياالرم خ ر خ)خ ك ا خ ا  خ ما خ،ه رخزما ) خ،صي س   م ،صيع ص  
خكالزاخبسش  خصيبشا. خصأل   خ ختنتةشخإ خكلخصياش خ دش صخيمغشهاخ،شال عخأ خأ ش 

 أحمد بن الباي )والد حيزية(: -ج

خبأ  خ خصي   صص خكل خ" ال ه " خ،صي  خش م   خصيعا صتخظزشت ختتب  خصا    خش م   زا
خ خه ر خخال  خ ر خصينت م خ لا خ،صي  َّ خصي ن   خيالر خ  ي  خ،ت م  خ ال ظخ،صيتاايال م صألي ات

خصشص ت خكلخصي  اظخ لاخصينت خ،خ ك خ لالزاخ رخ"صياالرخ،صياا ":

 َةنَّا َوَنْحُن َعَلى َعْهد  َةَما َةنَّا      

َل َما ِفيَنا                  َواَل َخنَّا. .َما َقْد َتَبدَّ

ُقَنااَل  كِ بُ جْ َوِإنَّ حَ         َيْعِنَي َتَفرُّ

َنا َبْعَد َعْهِد اْلُقْرِب َقْد بّنا                 َأْو َأنَّ

 َةاَن َلَنا ،َلِئْن ترّحَلِت اأْلَْطَيارُ      

 نَّىَنا غَ في َأْمِس  ِمْن ُبْلُبِل اْلُحبِّ ما                     

 َمْوِلِدَنا َمْكُتوُبَنا ِمْن َقْبلِ َك اَوذَ     

 َأْو َيْنَتِهي َعنَّا ،َما َةاَن ُيْخِطُئَنا                     

َل َمْن َتْنَأى َحبيَبَتهُ       َوَلْسُت َأوَّ

َل ِمْن ِفي اْلُبْعِد َقْد ُجنَّا                      َوَلْسِت َأوَّ

اق  َةحاَلِتَنالَ بْ َوقَ        َنا َةاَن ُعشَّ

 .(1)ا يا َأَنا ِسنَّانَّ مِ  رُ ْكبَّ َواْلُحبُّ أَ              
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كغالررشرخ رررخصيعاشرراالرخهرر خذصخ"سررعال "خ  صسررلخ لرر خ" ال هرر "خصي رر هرخ،همرربشهاخ لرراخصيبعرر خ
ينترر خصخ مرر خ رر  خخر،صيرر خ" ال هرر "خبعرر خ  ررشةخ ررالصخصينرراسخ ررخخ ل رر مخألص خخر،خ،صي ررشصاخصيرر  خأةبررشخ

 خنعنرررلخخ  بررر  يررررخ مزررراخ رررش خ  بزررراخ نررر مخ،هررر صخ ررراخ،ضررر  خ"سرررعال "خكرررلخ  يررر خ)،إصخ
خأل  خت ش نا(مخ خزماخصي  خه خ نت بزماخ رخ برخ  ي هماخ ماخذ ش.يزاخ،ي ب خ خسالبااخ،كل 

خبأصخنا صخ خصيم اكد مخأةبشتخ،صي خ" ال ه "  خنعشَّخ هاخأ  خخب  بزاميالد خ"سال  خخاي "
مخي سننخ  كرخه صخه خصي رخصي  ال خأ ايص ه باتزامخخ،صي ش،جخ  ، ، خصينزشخخزاخت   خبأ  خ

خأك صهزاخكلخصي   كخ رخصغالشت .

 والدة حيزية: -د

،ه صخ اخ اصخخمصينتزاخ ن صمخصيتلخت اَّخ،ت   خةمعنخ،صي ةخ" ال ه "خ رخص اتخصألصخصي
خ ا نخت زمزامخ خ تاخكلخصمتزا خيزا خ،إ ساسزا خب ا  خ" ال ه " خ رخخال خ،  كزا ظاهش ص

يز صخ ا نختة قخ لالزاخخمنمنرخأصختبنالزاخزاخ، رخ ا   خ    خس،ت اَّخ رخ سم خه صءختلم
خ افل :

 تشعلى النارا لم َلوْ  كِ َما َةاَن َضرَّ      
 ؟ُحبِّ َأْوَتاًرازِّي ِبُعوِد الْ َوَلْم َتهُ              

 ِجْئِت ِفي َخَجل   َقدْ ْو َك لَضرَّ َما َةاَن     
 ؟ِلَتْسَأِليَني َعِن الزِّْلزاِل ِإْذ َثاَرا             

 َويا َةِبِدي ،َما َةاَن ضّرِك يا َعْيَني   
 ؟َلْو ُصْغِت َأْعَياًراعيُن َواِلُدَها يا                    

 ْرِت َساَعَتَهاكَ َلْو فَ  كِ َما َةاَن َضرَّ   
 ؟ َأنَّ ِاْحِتراَق َفَتاِة ُيْجِلُب العارا           
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 ُي َرْأي اأْلُمِّ آِنَسةَ َوَهْل َسُيْنقِ         
 (1)؟ِجداُرَها ِاْنَشقَّ ِفي الزِّْلزاِل َوِاْنَهاَرا                      

ترررخصيشصررا.مخخم صرراخ رررخ خأشرر  خخمخ،  خ شَّخأصخ ترخصي رر  خصيك الشخ   خصي   خخ تخك
 ،صخسرررايقخخ" ال هررر "خصيترررلخزص هررراخصي ررر  خ،إصخ ا رررنخصأل  رررسخهةررر  خ ق اررر مخ نسرررم خب رررشخ  ررررخ

 ا ررنخت ضرر زامخخ دررشصتخصي رر  خخا خ ينتزررامخألص خعتررخ صخ،صيلصألي رراتخبررايخصيترر أتإ رر ص مخ  رر هاخ
خ رر ي خبأ رر خخ"،صيرر ةخ ال هرر "خيل رر  خخ مرراخ  رر خأصخ دررشةخمهاخأل زررا ترراخ،إصخيرراخت مررلخبسررش خ  خ ررا  

خص تشصاخكتاةخن ل خصيعا ص؟(. خت لب خيزاخكلخ  يزاخ)أص 

رخ لبزرراخ ررا  صمخ،هررلخكايكرخ ش خ اخنسش خخم،صيض   خصي  ال ةخهناخصيتلخست تشاخهلخ" ال ه "
صيعف  رر خصيتررلختكررتاخ ا  تزرراخكررلخ لبزررامخ ،صخأصخنسررم خزيرر ص خ لبزرراخأ رر مخهالررشخ"سررعال "خصيرر  خ

 زرراخ رررخ دشتزررامخ،هرر خصي  الرر خ رررخنسررتط  خأصخ ررش اختةرراااتخزي صيزررامخ رر خ،صيرر تزاخنعررشَّخ  خ
خصيتلخت مالزاخ ، ا.

 والدة سعيد:  -ه

مخيكن خخكا ررن ب رر ص خ لبرر خصيمنسرر  خ،يرراختتش رر خخزرراخ ا ررنخت ررس ختةرراه خ،يرر هاخكررلخصررمن 
صمخ الكخخ ا نخ ل خ تسررا  رمخماخ،ةرر تخكشصرر ختترر لخيرر خيق رراخ" ال هرر "خ ا ررنخهررلخأ، خ رررخ، ال  

خا ةرر خ رررخخ مرر خ م زررامخ»  رررخ رراخكعلترر خ نرر خزهررا ةخ" ال هرر "خي  مررتزاخخمي  رر حخهرر صخصيلارراء
بسررررعال خ صةعرررراخ رررررخبعررررضخشررررب،  مخ،، ررررمخصي الثرررر خةا رررر  رخخصيتاررررنخ ال هرررر خ،ز،ةرررر خ م زررررا

 خيرربعضخ ررخصي ررا مخكا سررلنخ عترر  ةخ ت  خختسررت ع  ،  خأ سررنخ،صيرر ةخسررعال خبمرراخخمصا تالر..
خ.(2)« ال ه خكتاهاخيندشةخت ، خصيم شخنةخ  خأ مايزامخيالنما
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 ا رخت خ،صي خككا نخمأصخن تش ابخأتا نخيزاخكشص خصيلااءمخبع  اخكشضنخ لالزاخصيعا صتخ
صي ررشصامخ، رر خ،صرر نخ" ال هرر "خخأثررشخ رررخا  ررار سررا  خيت اررقخيزرراخصيلارراءخبعرر خصيةرر اخصيرر  خ 

خ"يسعال "خ ايزاخ رخأثشخصي شصاخ افل :

ْوُق َأوْ . هَ .كَ ْكَرتُ ِإَذا ذَ         ِتيدَ رِ زَّ الشَّ

 ط ِبَأْضَراِسيَأَضغَ  َوُرْحتُ                 

 . ُحمَّى اَل ُتَفاِرْقِني.آاَلُم ُحبِّكِ      

 .(1)ِلي َراِسي قَّ ُسوِئي ُصَداع  شَّ  َوزادَ                      

خصيةرر اخأ،  تررل( يرر صخ،ذيرر خألثررشخهل رراصخصخم ال ظخ،صرر زاخصيرر  القخي ايزرراخكررلخ  يزرراخ)هرر  
خةخش  زاخ،ص   اةزاخ رخه صخصي شصا.كلخ ش، زاخ رخش  خ

 خيرراخ لبزررامخصيرر  خت رر  خأةخ،هرر صخ رررخشرر  خخميتررأتلخبعرر هاخ افلرر خ)،  ررنخأضررغطخبأضشصسررل(
خ إيرراخأيرراخةسرر  خ ختارر  خ لرراخت ملرر مخف نرر صخصيضررغطخ لرراخأضشصسررزاخيكررلخ خنسررم خأ رر  

خ.صشصخخ لبزا

رخ ساخصيم  ةخصي  ص   خصيتلخأشعلنخةسرر هاخيتكم خخملخصي م اباإلضاك خإياخه صخصألياختأتخ
ختشص زا. خ، خأ  خ ال ظختةاااتخزي صيزاخ،صخم ا  صخت ش زاخكلخصمنختكسشخ دا زا

صخهرر خ خ أسررزاخ رررخ  ررشةخصيت كالررشخكررلخ"سررعال "خ، ايررخصي، رراخزص خصأل ررشخسرر ء  خ مرر صعخصيرر  خشررق 
خبع خكشص زا.

خ

خ
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 والد سعيد: -و

خنسررتط  خصي نررايخمسررعال "خظرراهشةخكررلخصيرر   صصخ بق رر خصية مرر اتيرراختكرررخش مرر  خ"،صيرر خ
 لرر خ" ال هرر "خ  ،ةرر خخ النمررا لاخأ اس س خ،     خصت ارخ،ي رخ"سعال "مخ، رر خ رراصخيرر خ   ررمخ

زاخكررلخصي طبرر خصخيناخ ا ةخ تمال خيزاخأهرخ"سال  خخاي "خصيم اكدالرمخب الكخأ  خي ي رمخب الكخ   خ
ككرررا  صخنعمررر ،صخإيررراخصيتلمررر لخ،صإلشرررا ةمخ مررراخهرررلخصيعرررا صتخخم خنمرررش  صخيزررراخ درررش صخي  رررافزا

خ،صيتاايال خ ن ها:

 . َواَل َنْعدُ .. َسَنْأِتيُكمْ .َيْوَم اْلَخِميسِ       

 َنا َفِإنَّ اْلَمْوِعَد اأْلَحدُ لْ ُشغِ  َفِإنْ                 

ُروا اْلَبْيتَ        ا. َوَدَعوُ .. ُدقُّوا ُدفَُّكمْ .َفُبخِّ

 َصْوُت الزَّغاريِد ِفي اأْلَْرجاِء َيْرَتِعدُ                       

 . َوُتْعِجُبَنا.ْنتُ بِ وأنتمو ِعْنَدُكْم ِ     

َلَها يا–َوَنْحُن                         (1)َلَنا َوَلدُ  -رّب َسهَّ

اخباررر ،صخصي رررشحمخ،كرررلخصيعرررا ةخ ررررخكررررخصإلشرررا صتخصيترررلخ ررر  خ  زاخ ررراصخصيتلمررر لخ نزررراخ،صضررر  
خصيتلم لخكلخ  ي :خ ماخزص خكلخمصألكشصحختك صخ  صخصي م سخت ص ثزاخصألة ا خةالال خ رخةالر

 .َصْوُت الزَّغاريِد ِفي اأْلَْرجاِء َيْرَتِعدُ           . َوَدَعَوا.. ُدقُّوا ُدفَُّكمْ .ُروا اْلَبْيتَ َبخِ فَ     

،تعطالرررشخصيبالرررنمخكلررراخ برررقخ ررررخخ"صي ها هررر "خ، ررر ي خخمهررر خ ال ررر خإ رررالصخصي رررشحخ"َّ صيرررخ"خ
اخبع خصيكالصخصي   خزامخبع خه صخصيتلم لخصيمشهل.سمعت خ رخ م خخ" ال ه "خإ خأصختطالشخكش  
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 شخصيات ثقافية أدبية:

زاخ اضشةخ  ي خة م اتخصي ااف  خصأل ي  مخ،صيتلخ،ة  اخأ  خصيتكلمناخسابا اخ رخ  ز صخ
خ" ال ه "خ،ه خصيةا شخشص،ه صيشف س خصيكلخ   صصخ" ال ه "مخ،صيمتم ل خكلخصية م  خ خيامال ة

خ"صيرخق ط ص".

 ابن قيطون: -

خ الرختخأش خ"ي ال ه "م خ مشث   خصيتلخ تبزا خ رخخال خ مال ت  زشخصيةا شخ"صيرخق ط ص"م
خزاختط ئخ ا  صخت ش  : هامخ ل خ  خت ل خثي أخإي  خ"سعال "خ ايب اخ ن خأصخننت خ شخ

 ِإَذا حارًّا. َويا َخْوِفي .َحاَر الدليلُ       

 ْهِدي َوَقْد َطاَرا ؟َفِمْن يَ  ،َعْقِليَوَطاَر               

 َوِجْئُت يا َشاِعِر التَّْوِحيِد ُمْنَكِسًرا     

 َعاَراشْ أ -هللا  كَ َجَزا –نََّك ُأِريُد مِ              

 ُكمْ رَ ْشعِ تُ َصْدِري لِ َفَضْع َيِديَك َعَلى      

 .(1)ِإنَّ َثاَرا ،َيِهزُِّني اْلُحْزَن َةاْلُبْركانِ             

 تاخنأخ خيال رخإياخ ارراصخختبع أصخ"سعال "خنامخ   مخصيمشه خ ب كخ رخش خخيالخخ   خهنا
شخ لبرر خ رررخ رررخصأل رر صصخصيتررلختسررنن مخكلرراخن رر خأكضرررخ رررخصيةررا شخصيكةررمخ،صيت لررلمخ،هطزرر خ

خصأل رراصمخ مرراخص" يرررخق طرر ص"خص ال ررظخأصخ"سررعال "خأ لررقخ لرراخ"يرررخق طرر ص"خي أخرر خيالرر رخإيرراخيررش 
يرخق ط ص"خ تمال خبة مرر  خ ت  نرر خص"خ،ه خأصخ،هلخ"شا شخصيت  ال "مخ،يزاخ عناخ،ص  خمكن   خ
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أصخن رر خخبإ نا رر  خيزرر صخ أ خ"سررعال "خأ رر خخ(1)« ةرررخ رراكظخيلاررش صمخ عررش،َّخبرراي  عخ،صيتارر  ..»
خلخ" ال ه ".كيرخق ط ص"خصصية اءخ، ص  خ لب خبع خسماعخشعشخ"

بع خ،كاةخ  ب بت مخ، اخسررمع خ رررخخيرخق ط ص"خ  الش صخب ا خ"سعال "خصيتلخ،صرخيزاصثشخ"تأ
تنا لزررراخ ررررخأهررررخ   نررر خ"سرررال  خخايررر "خ،خم صررراخأصخ" ال هررر "خخصيترررلأخبرررا خ ررر  خ نا تزمررراخ

،أصرررب نخخم هاخصيترررا هخيررررخق طررر ص"خ مرررال ةخخلررر خصكا رررنخزهنررر خينررراتخصيم  نررر مخككتررر خكالزررراخ"
خزاخ اآلتل:تضاهلخصيمعلااتمخصيتلخ اصخ طلع

 ُعُزوِني يا مالح ِفي راْيِس اْلبناْت         

 ي مقدياَتْحَت اللُُّحوِد َنارِ  ْنْت كْ ِس                  

 يا خي َأَنا َضِرير  ِبًيا مابيا        

اِمِر حيزياَقْلبِ                    .(2)ي َساِفر  َمَع الضَّ

مخصيترررلخخطزررراخصيةرررا شخبرررايالامخ، تبزررراخسرررعال خي  عررر خ" ال هررر "كررراصخهررر صخ طلررر خ مرررال ةخ
صيعرر   خ،صي كرراءمخ مرراخخأةمرررخ مررفخصي رر  خخيتنايختل خصألي اتخ لاخص شةخصي ة  خإ   »

خ.(3)«ستتنا ل خصألة ا مخ،هش،ه خصيش،صةخ،تتما رخب خصيا صكرخ  صء..

خبع رخصي ناصخ" صبلخ  هاس "خ،"خل  لخصشتزشتخ مال تزامخي غنالزاخ،هل  خ  م "مخ،صيتلخأنزا
صخ لاخ رخ رخنستم خيزا  لماتزاختال سخشغاَّخصيال خ،ت ش  مخخألص خخ؛أصبلخ، عزاخش    

خيالبنلخي   خصي   خ   ا.
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 شخصيات سياسية: 7
 :المنصرون  -

،كش سررامخ، رر خ رراصخ"ي ال هرر "خ   ررمخ رر خخ، عررنخ مرر خ" ال هرر "خإبرراصخصي ررش خيررالرخصي  صفررش
صيم  نرر مخيالرر   هاخإيرراخصيت ررتلخ،تررشكخصي  ررا خخت ررا،ي صخصيت صصرررخ رر خكت رراخرر"خصيرر  خهخ"صيمنمشخ

زرراخيرراختكرررخهررلخ  سررزاخنخصيبنرراتخبنةررمخشررع  هرخيرر نرخأةمرررمخ هرراخأ  خ خزرراخ مررخي  ةرر خأ  خ»
 خ ررررختكةرررمخشرررعشهامخ، ررر خ ررر  تخ ررر هاخإيررراخ،ةررر خ ال هررر خ، ررر خ أتزررراخأةملزررررمخيت رررش خخمرررل

خ.(1)«شعشهامخ م ذةاخ،  ا ..خهالشخأصخ ال ه خ  تزاخبةشصس خيببة

شةخةعلزاخ د م خأ اصخ رخأهرخ   ن خ"سال  خخاي "خ م   امخم   مخ" ال ه "خصت ارخصيمن
خصي  خ ك خ أس خخم صا خ"سعال " خصيرخ مزا خصي  خشش خخا تباهخ ،صت ار خصيعد ا ك خبمن عزا

خَّخ رخأهرخصيم  ن .،شش خ

 دينية:شخصيات  8
 فقيه الحي: -

 خهررر خ ررر ي خي رررأخإي رر خ"سرررعال "خبعررر خ،كررراةخ ضرر  رخكرررلخصيررر   صصخيرراخننررررخظررراهش صخباررر ةمخيكنرر خ
اخكعررالخأصخ  ب بترر خ خنسررا  رخبررأصخنمرر  خ" ال هرر "مخ الرركخ رراصخنسررعاخ  رر خ رررخشرر فخ لرر خ

خر: خ اصخ اخن  حخ،هنا خأصخنمخككلالزماخ خنم  خخم اتنمخ،هشهلخ لب خ،باي 

 ي يا َسيِِّدي المفتىَدمِّ ُحسُّ َأنَّ أُ        

 ْغِلي ِبَقْلِبي  ِمَن اأْلْحَزاِن ةالزيِت يَ                

ْيُخ َأْن ُأْبِقَي ِبَجاِنِبَها        َأَيْسَمُح الشَّ
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 َفَقطُّ أِلَُؤنُِّسَها ِفي َوْحَشِة اْلَمْوِت                

 ي. َفَرحِ .ْمِتيسْ بَ  ،َهِيي َحبيَبُة ُعَمِري          

 .(1). َشْمَعُة اْلَبْيتِ .ي. َحيَّاتِ .يَهِيي َجَناحِ                      

زرراخباي ةرررخكررلخإبعررا رخ نزررامخهرر خاخن ررا اخ بشهرراخبعرر خ كنزررامخب الرركخبرراءتخ  ررا، تزاخ ل خيررخ
هنرراخ تشةرراخ"كق رر خصي ررل"خي عط رر خ خمرر خبررأصخ بارراخب ا بزرراخ ب سررزاخ رررخ، ةرر خصيمرر تمخ، رر خ

صيمشص كرراتخصيتررلختلررالرخ لرر خ"صيم تررا"خ،ه صكررقخ لرراخ لرر خباافرر خب ا بزرراخكررلخصختا خ"سعال "خ رررخ
 لزرراخ شص كرراتختمررمخخم  ي خ) بالب خ مش مخبسمتلمخكش لمخةنا لمخ  اتلمخشررمع خصيبالررن(

 نا تزاخكلخ لب خبا تبا هاخهلخكش  خ،   رخ،ةنا رر خصيرر  خ ت ررشكخبرر مخكمرراخ رراصخ لرراخصيم تررلخ
خ.إ خصيشأك خب اي خ،صيم صكا خ لاخ لب 

 مجازية: شخصيات 9
صية مرررر اتخصيم ازهررررر خي سررررنخبة مررررر اتخ ا نررررر خ لم سرررر مخباررررر  خ رررراخهرررررلخ عن هررررر مخ
نست شةزاخصياا ئخ رررخخررال خصسررتنتاة خيعال رر خش مرر اتخصيرر   صصخ رر خبعضررزاخصيرربعضخ، رر خ
زاخ"كاللالررر خهرررا  ص"خكرررلخصررر  تالرخصثنرررالرخ ررررخخرررال خت   ررر رخصية مررر اتخ   سرررزامخ، ررر خخمررر 

خصيمشة   .

 عاطفة الحب: -

 اخإياخ   صصخ" ال هرر "خ  رر خأصخ ا  رر خإذصخ   خخ(2)«ش م اتخ  ازه خ)صي  مخصيكشصه  (»
ي الالزرراخبسررال  خخايرر مخ، رر خخ مالرر ةخيرر  خ" ال هرر  خخ ا   خ رر  خخم خكلخصي   صص  خ ا نخ اخصي   خ
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ظزشتخخال خس شهاخ  خ"سعال "خإياخ"صيتررر"خكررلخ  لررتزاخصيمرر ف  مخ،هنرراكخزص خشرر  زاخي بالبزرراخ
خ :ك الش صخيتنة خف  ختا خ

 اللَّْيِل َلْو َحَقْقِت ِلي َطَلَبي يا َنْجَمةَ         

 َوِمْن َذَهِبيِمْن ِعْطِري  َما ِشْئتِ  ُأْعِطيكِ                 

 َيوُِّبِنييُ  َحي  . ِإَلى .يِري َجُنوَباِس        

 َوَلْواَل َذاَك َلْم أُذِب  ،ِفيه اْلِبعادَ         

 يَعَطش. َوُاْذُكِري .يَوَبلِِّغيِه سالمِ       

ِريَّ اْلحْلَو َةاْلِعَنِب  هِ ئِ فْ ِلدِ                كَّ  .(1)السُّ

صمخ، رر خخمررتزاخ" ال هرر "خي ال خ الزرراخ"بسررال  خخايرر "مخ، رر خ ا  رر خصي رر خهرر رخ ا ررنخ  هرر خةرر  
صي رر  كخإيرراخصين مرر مخصيتررلخ ا ررنختسررنرخخصختا تخأ ش خ شهقخيتبلغرر خسررال زاخ،شرر  زامخ،هرر خ

تغطلخ"صيتررر"خ،"سررال  خخايرر "خب الرركخةعلررنخ رررخ"صين مرر "خإ سررا  اخت ا برر مخ  سخصيسماءخصيتلخ
خمزررراخ ررراصخظرراهش صخيررر  خصي م ررر زرراخي ال خصخ، ، ررراختعةرررازاخ،ترر ، خكالزرررامخ، ب خ، رررخصيم  نررر خةسرر  خ

خ  خ دشتزاخ،ذي  خ النالزاخ،ص شةخ،ةززاخكلخبعا رخ نزا.ضن 

 عاطفة الكره: -

أهلزرررراخ، بالبزرررراخخميكرررررخشررررلءخصي رررر  خيرررراختعررررشَّخ" ال هرررر "خصيكررررشرخ  الررررش صخبارررر  خ رررراخ شكررررنخ
زاخ شكنخ"صيكشر"خص طال اخ رررخهالشتزرراخ لرراخ"سررعال "مخ الرركخ شهررنخكترراةخترر  اختزامخ،يكن خ ، ما

خأصخ"سعال "خنعةازامخ اين:خننظ"  ة"خصيتلخ
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 َلِكنََّنا َقْد َسِمَعَنا َعْنُكْم َخَبًرا         

 اِإنَّ َغْدرَ ْن ِفي اْلباِل هللُا مَ اَل َساَمَح               

 مْ ِبكُ َث أْهُل اْلَحيِّ َأنَّ دَّ حَ َوَقْد تَ         

ة (.. اَل ُتْبِديهِ حُ                .(1)ُمْسَتِتَرا ،بَّا )ِلِحدَّ

اخ مرراخأص خة ي ررخ ررا خصيغالررشةخصشررتعلنخكررلخ لبزررامخ، شهزرراخ" أهرررخصي ررلخزص ،صخكررلخخ"خ رراصخ  هرر 
اخهررلخصي بررشمخ،تعلرررخصي ررش خصيامرر مخي  عل هرراخ ق ارر مخ،ه هرر ،صخ رررخ الررشصصخهالشتزررامخيتمرر  خ

 ررايجخ"سررعال "خخبعرر هاخ لرراخ"سررعال "مخيكرررخهرر رخصيعا  رر خيرراختسررنرخ لبزرراخ رر هالمخكسررش اصخ ررا
  خعرخ الررشصصخصيغالررشةخيرر  زامخيتعررختخالرمختةررخزرراخ ررا ةخ رررخصيم برر خصأل ررشخ،أ ررا خصيم ررارخيم ا هزررامخأل  خ

خاخ خ نتزل.،ت م خ،تتشكخ نا زاخ ب خ

   ص الرخصيررخكررلخخترراصخصي مرررخصي ايرركخت صررلناخإيرراخأصخت ظ رر خصية مرر اتخصيمشة  رر خكررلخ
زاختعبشخ رخثااك خصيةا شخصيمعشف رر خصيتررلخةمعررنخيررالرخصي ااكرر خصي  ن رر خ ماخأ  خخم  ش خصيم ض ع

ياللرررراخخمقرررر س، رررررخصية مرررر اتخصيمشة  رررر خصيتررررلخ،ظ زرررراخصيةررررا شخ  رررر خ)ص ررررشئخصيخم،صأل ي رررر 
سررعا خخمصيةررن ش خخم ررش،ةخمةمالرررخي النرر خ،ب النررارخمزهالررشخيرررخأيررلخسررلماخم رراتاخصيطررافلخمصيعا شه 
أ رراخباينسررب خيلة مرر اتخخمهرر صخباينسررب خيلة مرر اتخذصتخصيمشة  رر خصي ااف رر خصأل ي رر خمكعرر (

إيررشصه اخ) ل رر خخميررال خ) ضررلخ خ نرر (خممررالةخ،صيسررالص(صيصي  ن رر ختم لررنخكررلخ)صيشسرر  خ ل رر خ
(خص ةتماع رر   رر خ)هخأ رراخصية مرر اتخصيتا خخم  سمخ) ل رر خصيسررالص(مخصيةرراكعلخمزي  اخمص(صيسال

خم،صيرر  خسررعال خم،صيرر  خ ال هرر خمصي ازه خمسعال خم،هاخ) ال ه خمكا نخةل  خكلخ   صصخ"خ ال ه خ"
،صية مررر اتخصيم ازهررر خصيمتم لررر خكرررلخخم، ررر ي خ ررر  ناخصية مررر اتخصيس اسررر  خمصيررررخق طررر ص(

 الرخ م سررر   خصصية مررر اتخصيمشة  ررر خأسرررزمنخكرررلخإثرررشصءخصيررر   خ ررررخهررر رخخم،صيكرررشر(خم)صي ررر 
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يتكمررررخ سررراخصيمسلسررررخخمنزررراخش مررر اتخ ررررخصيعمرررشخصي ررراهللخ،صيعمرررشخصي ررر  كت ه خخمأ ي ررر 
 .زص هاخ  ص خصية م اتخصيةعش خةما خمصيةعش خبطشها خ  ص   

خ

خ
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إلى أن تتعمق فيه حينما تكرس بحثك اتجاه مجال ما، فإنك تجد نفسك تحتاج  
كلما قرأت الرواية أو الشعر الجزائري فإني أجد أّن هناك دائمًا عالقة بين النص  أكثر،

 اوأفكار  اوالكاتب أو هناك عالقة بين النص وبيئته، وهذه العالقة تحمل دالالت ورموز 
ليعطي للنص حقه في التحليل ويقدم الخلفية  كشفهامشفرة وغير مشفرة، على القارئ أن ي 

تلك المرجعيات التي يستحضرها النص » ،ها الكاتب في بناء النصالمرجعية التي عاد إلي
المعرفية، فضاًل عن المرجع الذي  رؤيته عبرأو في جسده أو بين ثنايا مفرداته اللغوية 

هو الواقع الحي والمعيش خارج النص المتعلق بالحياة االجتماعية والتقاليد واألعراف 
 .(1) «والحياة السياسية واالقتصادية وغيرها

قاربة للواقع، دون أن هذا المرجع الواقعي ساهم كثيرًا في إثراء النصوص، وجعلها م
الجمالي، للكاتب قْدرة خاصة في تشكيل النص كيف يشاء ليوهم القارئ  يهمل بعده

بين  عجينة النصالمتخيل والقدرة على الربط والمزج وتشكيل  يةصنافهو يملك »بواقعيته 
الواقع والمتخيل، حيث النص اإلبداعي أو أي نص إنساني فالنظر إليه من داخله وضمن 

 ، وما يحيلنا إلى البحث عن الدالالت النصيةهالمحاطة ب سياقاته الموضوعية والظروف 
الذي يشير إلى أن هناك العديد من ، األمر عبر اإلشارات والرموز واإلحاالت وغيرها

لهذا حددنا بعضها وقمنا  (2) «المرجعيات متعلقة بالنص والكاتب والقارئ ال يمكن حصرها
دد المرجعيات في النص الواحد يدل تعإذ باستنطاق النصوص من خالل هذه المرجعيات، 

ّل بجمالية النص دون أن ُيخ   ته على احتوائهار وقد على مدى اتساع ثقافة الكاتب
 اإلبداعي. 

 

 
(،  1فهد حسين، مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، بيت الغشام للصحافة والنشر والترجمة واإلعالن، عمان، )ط (1) 

 . 9ص
 . 10، صنفسه المرجع (2) 
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 :ماهية المرجعية 1
بحيث  ،ختلفت آراء النقاد والمنظرين في وضع مفهوم محدد للمرجع والمرجعيةا

 ا إلمكان التمييز بينهما ا كبيرً يعير اهتمامً  فمن المنظرين من ال»تعددت المفاهيم لهما 
رين اته، من أجل ذلك نجد بعض المنظّ ا بذا قائمً ا، بحيث يغتدي كل منهما مفهومً مفهوميً 

عامة المنظرين  (. غير أن  Référentبالمرجع ) ويجتزئ  (Référence)يستغني عن المرجعية 
ا ا قائمً منهما يمثل مفهومً  االثنين، إال  أن  كلطلحين بالمصالسيميائيين يجنحون 

نثرية كانت أو  رديةصوص الس  من أهمية كبيرة في بناء الن  للمرجعية ، وذلك لما (1)«بنفسه
 فهناك ،عالمه د المرجعيات المستخدمة من طرف الروائي في تكوين، حيث تتعد  شعرية

مرجعيات مهيمنة تفرض نفسها على الكاتب أثناء الكتابة، مثلما حصل والزال يحصل مع 
العربي بصفة عامة، حيث تتجاذبه مرجعيات  الكاتبو  ،ةة خاص  فالجزائري بص الكاتب

)تاريخية وسياسية ودينية(، هي بمثابة شهادة ميالد للرواية الجزائرية، ووثيقة تثبت 
أصالتها وتفردها وهويتها، ولكن قبل الخوض في دراسة هذه المرجعيات كان من 
الضروري التعرف على مصطلح المرجع والمرجعية من خالل طرح التعريفين اللغوي 

 واإلصطالحي عند النقاد والباحثين.

 فهوم اللغوي: الم 1.1
(، رجع)إذا أردنا البحث في المفهوم اللغوي للمرجعية فإننا نعود إلى جذرها اللغوي 

َرَجَع َيْرجع رجًعا »في معنى رجع اللغوي قوله:  "بن منظورال" "لسان العرب"جاء في 
ًعا وَمْرجعة: انصرف، وفي التنزيل: إن إلى ربك الر جعى،  ورجوًعا وُرجَعى وُرجعاًنا وَمْرج 

 (2)«رجوعكم ي: إلى هللا َمرجعكم جميًعا، أهوفي  على ُفعلى، رالر جوع والمرجع، مصدأي 
وقوله عز وجل: المعجمية ال يأتي على صورة واحدة. ن المرجع في داللته هذا يعني أ

 يوم القيامة وأبصر وعرف ما، يعني العبد إذا بعث ﴾قال رب ارجعون لعلي أعمل صالًحا﴿
 

 . 373ص  ،2010(، 2)ط: ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر .لك مرتاض، نظرية النص األدبياعبد الم (1) 
 . 39ص  ،1997المجلد الثاث، ،(1)ط:،بيروت ، ابن منظور، دار صادر ،لسان العرب  (2) 
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وني إلى الدنيا ارتبط مفهوم الرجوع في .(1)«كان ينكره في الدنيا يقول لربه: ارجعون أي ُرد 
عن المعنى الداللي للمرجعية  اويبقى هذا المعنى اللغوي بعيد ،هذا الموضع بالعودة

 .األدبية

 االصطالحي:  المفهوم 1.2
قد جاء هذا اللفظ من اللغة »أنه  بالنسبة للمفهوم االصطالحي للمرجع نالحظ

وهو يعني في  ،1820(إلى اللغة الفرنسية التي لم يدخلها إال في سنة Referentاإلنجليزية )
 .(2) «آخر لتمرجع، والتموقع بالقياس إلى شيءمعناه المعجمي: فعل، أو وسيلة ل

خالل  إالّ  ،في الفرنسية -من حيث هو مصطلح-ستعمل المرجع لم ي   نرى أن  
منتصف القرن العشرين مأخوذا من اإلنجليزية كذلك، وبالنسبة لوجوده في اللغة العربية 

صة التي تعنى ستعمل هذا المصطلح، لغياب المعاجم العربية المتخص  افال يعرف متى 
 .(3) بتاريخ األلفاظ

 Laلذلك لمفهوم المرجعية ) وتبعاً  ،د التصورات النظرية لمفهوم المرجعتتعد  » إذ 

Référentialité)» (4)  وهو الكون الواقعي والحقيقي  ،واحد ن على معنىً هما يدال  ، غير أن
ه كيف يشاء حسب ويعيد بناءر عنه الذي يعود إليه الكاتب، ويعيد صياغته بلغة تعبّ  

ا إلى الواقع أو مباشرً  (Renvoiالمرجع ليس إرجاعا ) إن   ثم   » معمارية النص الذي يعده
 ،يدخلنا في تناقض للواقع ه نسخ  ص األدبي وكأن  التعامل مع الن   باألحرى الواقعي، ألن  

الة فيه تدخل في الئل يختلف عن العالم حيث الوحدات الد  من الد   ل  مستق ص نظام  الن   ألن  
للواقع  اوبهذا نحفظ للنص األدبي خصوصيته وال يكون نسخ  (5)«عالقة متبادلة فيما بينهما

 
 . 39، ص  ابن منظور ،لسان العرب  (1) 

 . 374ص عبد المالك مرتاض، نظرية النص األدبي،   (2) 
 . 374صالمرجع نفسه ،   (3) 

) 4(  بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي. تق: محمود طرشونة، المغاربية للنشر واإلشهار،) د:  

. 68، ص 1999(،  1ب(، )ط:  
 ) 5(   المرجع نفسه ، ص69. 
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كما نجد في المعاجم الغربية بعض التعريفات " للمرجع " مثل ما  .ويغيب جماليات النص
 :( الذي ربط مفهوم " المرجع " بعدة دالالت منها (Le Robertأتى في معجم 

فيشيد بموجبها  ،عالقة إسناديةحيث يصير المرجع مندمجا في  :الداللة اإلسنادية»
فعل أو ألن المرجع هنا ) ،(وتحديد )صورته ،نظاما إحاليا يمكن من تقريب المحال عليه

وهذا ما يعود بنا إلى القاعدة النحوية  (1)ما« شيءوالتحديد بالنظر إلى  ،أداة لإلحالة
 .والمرجع هنا يحمل داللة المسند إليه ،المسند والمسند إليه

ألن المرجع يتحقق هندسيا باعتباره َمْعَلًما يتجلى في ) نظام (  :الداللة الرياضية»
خارجي مرجع" بإعتبار أنه " (2)«موقع نقطة ،قياسا إليها ،من المحاور والنقط التي يتحدد

 .يملك ) طول / عرض ( فهو يملك داللة رياضية إذا
في مقام تواصلي  ،يصير المرجع بموجبها أداة توجه المتلقي :الداللة التوجيهية»
أو صوب تحديد المسوغ القانوي لممارسة   ،نحو ضبط االنتماء األصلي لنص ما ،مفترض

) عملية إحالة أو إعادة القارئ إّن المرجع في هذه الداللة يتحدد باعتباره  ،سلطوية معينة
عود يالداللة التوجيهية " للمرجع " تظهر في النصوص التي ف (3)أو سلطة ( « ،إلى نص

) المرجع ( يرتبط بالنصوص القانونية  أنهأو  ،إليها القارئ ألجل فهم وتحديد نص ما مثال
 .السلطوية التي يعود إليها أهل القانون لمعرفة األحكام

د باعتباره شهادة أشخاص يمكن أن نعو  ،يتأسس المرجع هنا» :الداللة التعيينية
داللة " المرجع " هنا مختلفة عن الدالالت  (4)«إليهم لجمع معلومات حول شخص ما

" بحيث يعتبر هذا " الشخص " هو المرجع وذلك لما يقدمه ألنه مرتبط " بشخص ،السابقة
 .حول شخص ما من معلومات

 
،  2013  ،األردن ، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ، (1:) ط،، مرجعيات بناء النص الروائي ،عبد الرحمان تمارة  (1) 

 . 30ص 

 . 30المرجع نفسه، ص   (2) 

 . 30المرجع نفسه، ص   (3) 

 . 30المرجع نفسه، ص   (4) 
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افات مختلفة لما قدمته المعاجم األخرى من ضإ( Le Robertلقد قدم معجم ) 
 .تعينية ( ،توجيهية ،رياضية ،خالل تعدد الدالالت التي يحملها ) إسنادية

المرجع باللغة والخطاب فهي تقدم  الغربية ركزت على عالقةكما نجد أن المعاجم 
 :اعتبارهالمرجع " ب "

العمل الذهني من تحديد مدى  ويمكن ،متضمنا في العالمة اللسانية اعنصر  -»
 .واقعية المرجع أو وهميته

 ،مهما كانت نوعية هذا العنصر ،آلية تمكن من ضبط العنصر المحلل عليه -
 .وتساهم في تعيين المرجع وتحديد طبيعته

المرجع في  وال يمكن تحديد ،جزءا من عناصر أخرى متعالقة ومتداخلة معه -
 .غياب تلك العناصر

ع في خصائصه التكوينية ويتميز بالتنو  ،مجاال يتسم بالتعدد في مكوناته -
وهي  ،" ومكوناته التي تحيل عليهنالحظ تعدد دالالت "المرجع (1)«والوظيفية

 .تساهم في تشكيل حده وداللته
 :سانيةلعالمة اللاو المرجع  1.3
فرغم قضية المرجع » في حفز البحث" أول من دو سوسيراللساني "الناقد نجد 

المدلول( فإن ) انية إلى مكونين فقط ) الدال ( وأنه اكتفى بتقسيم العالمة اللس 
المتأمل العميق في تعريفه الشامل للدليل يؤكد أنه ) سوسير ( لم يحدد تلك 

 (2)وهو المرجع « ،الثنائية في الواقع إال بوجود حد ثالث في ذهنه
المرجع هو  عتبار أن  بااللة والمرجع، بين مفهوم الد   اهناك ارتباط نستنتج من هذا أن  

اللة كان علينا أن ندخل في مفاهيم لكي نصل إلى مفهوم الد  و على العالم الواقعي،  دال  

 
،  2013  ،األردن ، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ، (1:) ط،، مرجعيات بناء النص الروائي ،عبد الرحمان تمارة  (1) 

 . 30ص 

 .30ص المرجع نفسه ،   (2) 
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اللة( لنميز بينهما تمييزا واضحا أي كلفظ )المعنى( و)الدّ »تلتبس فيما بينها  أخرى عادة ما
بين المعنى والوظيفة المرجعية )أو المرجع المشار إليه(. فقد يتولد المرجع بين الدال 

 .(1)«والمدلول
ح ذلك بمثال، فالمتوالية الخطية "التفاحة" ليست هي التي ترتبط ويمكن أن نوضّ  

 ( 2)بمعنى التفاحة، بل لفظ )الداللة نفسها( هو الذي يرتبط بكل التفاح المحسوس الواقعي
ال  ،عالقة المرجع تخص من ناحية أولى الدالالت المتحصلة المعنى أن  »ويضيف 

سويسر في كتابه  و، وهو األمر نفسه الذي ذهب إليه د(3)«ية(الالت النوعية )الوهمالد  
ى "الشيء" اللة ال تجمع بين المسم  الد  » : إنّ "محاضرات في علم اللسان العام" حيث قال

وال مجموعة ليس هو الفرس،  إًذا، فمدلول الفرس سمعيةبل بين تصور وصورة  ،سمواال
 .(4)«األفراس بل هو تصور))الفرس((

شتهرا في حقل الدراسة ليأتي الناقدان "أوغدن وريتشاردز" بعد "دو سوسير" اللذان ا
 يختصر العالقة بين األشياء واألفكار والكلمات  »اللسانية بمثلثهما الذي 

 
 الفكرة                       

 
 الرمز المشار إليه          

 

، ص  2000)د: ط(، إفريقيا الشرق، المغرب،  .: عبد القادر قنيني، المرجع والداللة في الفكر اللساني الحديثتر (1) 

26/27 . 
 

 . 27/ 26، ص  المرجع نفسه  (2)
 . 26/27ص،     المرجع نفسه   (3)
 . 33. ص المرجع نفسه   (4)
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 (1) «(1شكل ) 

" تتكون من  " أوغدن وريتشاردزيتضح في هذا المثلث أن العالمة اللسانية عند كل من 
عنصرين أتى بعنصرين ) الدال / المدلول (؛ خالفا " لديسوسير " الذي  ،عناصر ةثالث 

فالمرجع هنا  (2)«تتجاوز حدود ) الرمز( و) الفكرة( لعنصر ) المشار إليه ( أو المرجع »
 ، بهذا المعنى إذا كان الدال والمدلول» .هو عالم قائم بذاته متمثل في العالم الخارجي

ويتشكالن معا  ،هما في الحقيقة وجهان لمفهوم واحد ،التمثل الذهني والصورة السمعية
فإنهما معا تربطهما ) بالمرجع ( العالقة  ،تحكمهما عالقة الضرورة كالّدامج والمدمج

 ،الدال والمدلول هما وجهان لعملة واحدة والعالقة بينهما ضرورية (3)«االعتباطية
ويمكن أن نمثل لها بالمخطط  ،عتباطيةوتجمعهما )الدال/المدلول( مع "المرجع" عالقة ا 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 
،  2013  ،األردن ، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ، (1:) ط،، مرجعيات بناء النص الروائي ،عبد الرحمان تمارة  (1) 

 . 30ص 

 . 30ص المرجع نفسه،   (2) 

 .30ص المرجع نفسه ،   (3) 
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 عالقة ضرورية»

 

 عالقة اعتباطية 

 

 

 1«( 1شكل )  

الواقع غير اللساني »" من ن ) الدال/المدلول ( و" المرجعة االعتباطية بي لتستمد ص
الذي يحررها من  الشيء ،باعتباره محددا المدار الداللي للعالمة اللسانية ،()المرجع

حيث تفقد تلك العالمة بعض  ،سياق عالئقي مع الكل يدمجها فيو  ،وحدتها وانعزالها
، وتكتسب خصائص جديدة بالنظر إلى المحور المرجعي الذي ترتبط خصائصها المميزة

العالقة بين ) الدال /  (2)«بها على نوعية المرجعلذلك فقيمة العالمة اللسانية نستدل  ،به
حيث يضفي " المرجع " على ) الدال / المدلول (  ،المدلول( و" المرجع " عالقة تكاملية

 .الجوهرية إضافة إلى خصائصها ،بعض المالمح األخرى 

 

 . 41ص  ،مرجعيات بناء النص الروائي ،عبد الرحمن تمارة (1)

 .30ص المرجع نفسه ،   (2) 

 المرجع

 الدال

 المدلول 
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 Le Sioneما تحمل عليه السمة اللسانياتية )»مفهوم المرجع في اللسانيات  كما يعني

Linquistiqueبصورة أدق، العنصر الخارجي لشيء ينتمي إليه، فيكون  ( كما يعني المرجع
 (1)«(Référéغاية للرجوع إليه )

وا بمبدأ الحقيقة هتم  ا ث النقاد والفالسفة منذ القدم عن مفهوم المرجع، حيث لقد تحد  
ارنة الواقع بعوالمه أي مق ،منذ القدم عند الغرب، والبحث في العوالم المتخيلة ثالوالم

أفالطون بنسق المحاكاة إلى تصور عالم مثالي وآخر »ما ذهب إليه المرجعية، هذا 
الواقع الطبيعي ما » فهو يرى أن   (2)«طبيعي صورة عن المثال، أو لنقل يرجع إلى المثال

 ،ا للعالم الطبيعيمرجعً  عالم المثل يعتبرُ  أي أن   ؛(3)«ع المثالينعكاس للواقاظل و  هو إال  
 م ومراجعه الكبرى، حيث أقر  بوجودالعال إلى )فأفالطون( في كتابه "الجمهورية" أشار

لحقائق الطبيعية )عالم الحواس( ، اوهي الحقائق الثابتة )عالم المثل( ،ثالثة عوالم
 ،للعالم مراجع كبرى يتكون منها يرى أن   فأفالطون إذاً  .(4)والحقائق الفنية )عالم الفن(

 وهي التي أسلفنا ذكرها.
أصبح عالم الطبيعة عنده »حيث  ،فقام بعكس مشروع )أفالطون( ،ا )أرسطو(أم  

نعكاسا غير محسوس، بل هو وجود اوليس  ،ليس صورة باهتة لعالم نموذجي مثالي
بحقيقة وجود  ه يقر  لكن   ،ر بمشروع )أفالطون(ـ )فأرسطو( هنا تأث   .(5)«بذاته حقيقي قائم  

 عالم طبيعي قائم بذاته.
 

 . 374صنظرية النص األدبي.،عبد المالك مرتاض (1)

 
(،  1اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامه أبوزيد. منشورات االختالف، الرباط، )ط:  (2)

 . 27م، ص2011-ه1432
 . 27ص ،المرجع نفسه  (3)
 . 27المرجع نفسه، ص  (4)
 . 28، ص  المرجع نفسه  (5)
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نجدهم كذلك لم يبتعدوا عن تحليل مفهوم المرجع ونظرية  ،وإذا عدنا إلى )الرواقيين(
فهناك الشيء »من العالقات الخاصة بالداللة  أنواع ثالثةالداللة، حيث ميزوا بين 

 .(1)«ل( وأخيرا هناك البيان )الداللة()التمثي المحسوس )المرجع( والصور الذهنية
أداة التعريف » ،حاة العرب داللة السمة بمرجعيتها من خالل مالحظتهموقد ربط الن  

هو الذي يحدد  ،ة تحمل صراحة على مرجعللجنس وتكون للعهد، و"ال" العهدي "ال" تكون 
وقبل كل  أوالً  تحيلم مثال داللتها في نسج اللغة بين المتخاطبين؛ فسمة "الكتاب" في لغته

سمة "الكتاب" عند المعلمين في  يبويه في النحو؛ في حين أن  على كتاب سشيء، 
المدارس تحيل على ما يكون بأيدي التالمذة من وثائق مكتوبة ضمن برنامج عام 

مرتبطة بالسياق الذي جاءت فيه وحسب المجال الذي  اية السمة هن مرجعف، (2)«مقرر
 .تنتمي اليه

قة الموجودة بين تصور أرسطو حول العال واعرض الذينومن الباحثين العرب 
من األوائل التي ينبغي لمن شرع في المنطق أن »حيث قال:  (الفرابي)الداللة والمرجع 

خارج النفس _ ثم معقوالت ملة موجودات محسوسات وبالج  يعرفها أن يعلم أنها هنا:
مكتوبة خطوًطا ثم أخيرا  ألفاظا.ومتخيالت في النفس _ ثم هناك  ومتصورات

 شكل التالي:الاللة والمرجع في ، ثم يوضح جيدا العالقة الموجودة بين الد  (3)«مرسومة

 

(1)
 . 28ص ، اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامه أبوزيد  

 

 . 380. ص عبد المالك مرتاض , نظرية النص األدبي (2)
 . 29/ 28مرجعيات القراءة و التأويل عند نصر حامد أبو زيد. ص ،اليامين بن تومي  (3)
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ن العالقة بين قد بي   الفرابي()كل المقابل يكون حة في الش  وبهذه الخطاطة الموّض 
 الداللة والمرجع المشار إليه.

، وذلك معرفي باد   بوعي   قاهر الجرجاني المس مفهوم المرجععبد ال ونعتقد أنّ »
صطنع اه عجب أن  ال ، ومنا في كتاباته على مسألة المعنى الخارجي للسمةكثيرً  حين ألح  

 .(1)«"ويرجع فيها إليه" :صورة عبارةمصطلح "المرجع" في 
وذلك من خالل التساؤل الذي طرحه  ،هتم بالمحسوساتا  (تودوروف)ونجد كذلك 

متخيل، ومن خالل تمييزه بين الجمل  ي بنا نص ما إلى بناء عالم  كيف يؤدّ »: وهو 
، على عكس غير المرجعية، و بإدخاله ثنائيتي الحسي والالحسي حدثاً  المرجعية تستدعي

الجمل المرجعية تؤدي إلى بناءات مختلفة بحسب عموميتها  الخاص والعام، يستنتج أن  و 
ا مرتبطً  حسياً  ومن هنا نرى أن الجمل المرجعية تستدعي حدثاً  .(2) «ودرجة حسيتها

 بالواقع المحسوس، الذي يعود إليه الكاتب في بناء نصه.

 

 )1( عبد المالك مرتاض , نظرية النص األدبي.ص380. 

)2(  سعيد يقطين، إنفتاح النص الروائي )النص والسياق(. المركز الثقافي العربي، المغرب، )ط:3(، 2006، ص  

43/44 .  

 شكــــــل )1(1
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بمصطلح المرجع من خالل إشارته هتم ا ( فقد M.Arrivé) (ميشال أريفي)ا أم  
غياب »التي من خاللها تظهر لنا أدبيته، ومن بين هذه الكيفيات  ،لخصوصية النص

وفي  اص مرجعً للن   من خالل دراسة قضية المرجع في األدب، ينتهي إلى أن  و  المرجع،
بعدم  يصرحفميشال أريفي  ،(1)«له كما يرى ظال للمرجع الوقت نفسه ليس له مرجع، ألن  

 للمرجع. ظل  وجود مرجع للنص األدبي بل هناك 
 ها متفاوتة في صياغة مفهوم المرجع من باحث  نجد أن   ،من خالل طرحنا لهذه اآلراء

اللة، وهناك من ربطها بالقارئ مثل آخر، فهناك من ربط قضية المرجع بالد  إلى 
 )"تودوروف وياوس(.

القراءة السيميائية" التي ال تكتفي بسرد الحالة المرجعية "»حدثنا عن  فتودوروف()
القراءة السيميائية ف ،(2)«اإلى األشياء التي يشخصها "النص" بل إلى تأويل العالمة ثقافيً 

 .للنص تنتج نصا جديدا بعد التأويل وربط األفكار بمرجعياتها الثقافية
له معرفة الذي  ،ص بالقارئ غير العاديفقد ربط فهم مرجعيات الن   ياوس() أما  

بإعادة بناء الموضوع  ال يستقيم أفق "النص" عند القارئ إال  »تاريخية مسبقة حيث يقول: 
ستراتيجية شاملة يستند إليها القارئ في مؤانسته كل تكون القراءة إوبهذا الش   ،الجمالي

ص وبنائه، وذلك من خالل إعادة تأويل في فهم الن   اكبيرً  ادورً ا يلعب فالقارئ إذً  .(3)«للنص
غيرها، أي ربط النص أم تاريخية  كانت ثقافية أمأسواء  ،ص وربطه بالمرجعياتالن  

بسياقاته المرجعية الخارجية، حيث ينطلق من بنية النص ويفككه ويحل شفراته ليعيد بناءه 
 عتمدها المؤلف في بنائه لعالمه الفني.ا من خالل معرفته ودرايته بالسياقات الخارجية التي 

أشار إلى مفهوم المرجع من خالل ربطه  الذي (فان ديك)وهذا ما ذهب إليه 
ز في هذا المقام على ه ظاهرة ثقافية، رك  ص على أن  حينما نظر للن  » جتماعيالياق اسّ  بال

 

 . 23، صسعيد يقطين، إنفتاح النص الروائي )النص والسياق( (1)
 . 27ص ،اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد (2)
 . 27ص  ، المرجع نفسه  (3)
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ياقات التي ينبغي مساءلتها لمعرفة الكيفية التي من السّ  »جتماعي ألهميته: السياق اال
ص األفعال الكالمية، والن   ص ويمارس تأثيره بها في السياق االجتماعي، ذلك أن  ينشأ الن  

، فالنص يبقى (1)«تصاليافهي تنتج من سياق تفاعلي  ،هي أفعال اجتماعيةالمي ك فعل  
 .بالمؤلف وحياته االجتماعية وبيئته الخاصة حسب رؤية المناهج السياقية امرتبط

فية، أو رؤية للعالم التي تمثل المعرفة الخل ستناد إلى المرجعية الثقافيةل االلقد شك  
المعرفة التي نملكها كمستعملين للغة » حيث يعتبران أن   (،يول( و)براون حسب رأي )

جتماعية والثقافية، إن جزءا من معرفتنا االجتماعي بواسطة اللغة، إال   تتعلق بالتفاعل اال
أيضا تأويلنا لكل ما تدعم هذه المعرفة العامة للعالم ال تدعم فقط تأويلنا للخطاب، وإن  

 ا عتبارهاجتماعية ب روف الثقافية واالما يبرزان دور الظ  هأن  هنا نجد  .(2)«مظاهر تجربتنا
 ربط على تأويل النص من خاللالقارئ مساعدة يسهمان في و معرفة خلفية ورؤية للعالم، 

 .النص بالمرجعيتين الثقافية واالجتماعية
 طرفاً  التي تعدُ  ،ا من السياقات الخارجيةنطالقً اكذلك يعرف المرجع  (تودوروف)و 

بما أن  التواصل اللساني يتعلق بعوامل السياق ، حيث يقول: من التواصل اللساني
فكان من الواجب على المتكلمين أن يكونوا قادرين على تعيين األشياء واألمور »الخارجية 

 التي تكونها تلك الحقيقة: وهي الوظيفة المرجعية التي للغة فالشيء أو جملة األشياء مما
هذا األخير و تشير إلى شيء ما  فكل عبارة في نّص   (3)«ما تكون مرجعها تشير إليه عبارة

 لها. امرجع يعد
إلى  الذي أشار سابقاً (، ميشال أريفي)فقد نحى منحى ( السعيد بوطاجين) أما  

ي إلى خدمة هتمام بالمادة "الواقعية" يؤدّ  اال عتقاد بأن  اال إن  »غياب المرجع حيث يقول: 
ة أسباب ال يجهلها الكاتب، ففكرة ا بحاجة إلى مساءالت فلسفية لعد  أمرً الواقع يظل 

 

 . 31ص ، والتأويل عند نصر حامد أبوزيداليامين بن تومي، مرجعيات القراءة  (1)
 . 144، ص اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد (2)
 . 29، ص  المرجع نفسه  (3)
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حيث يترقب الكاتب  ..لصيق المرحلةبداع لجعله اإل نعكاس هي شكل من أشكال إهانةاال
إلى ظهور موضوعات ورؤى متناغمة بسبب  ي حتماً المناسبات للكتابة عنها، ما يؤدّ  

 .(1)«ية التي ستعمل على تقنين اإلبداعالمرجعية الواحد
فبوطاجين  ،وضعها ات التي تم  وفوق كل المرجعي   الوقائع الواقعية،فاألدب فوق 

ص من وهم المرجع، ومن وهم خطاء الجماعية، لتخليص الن  ظر في هذه األيدعو إلى الن  
الخالصة  المفهوم كذلك من الوجهة اللسانياتية بهذا هتم  ا ن ومم   .( 2)الذات اآلخر، ومن وهم

ذلك الذي »ه فون المرجع بأنّ حيث يعرّ   ،( وأصحابهJean Dubois) (جان ديبوا)ال السيميائية 
فاق ت حمل على سمة لسانياتية في واقعها الخارج عن الحقل اللسانياتي مثلما وقع االيُ 

 .(3)«مجموعة بشريةعليها في تجربة 
ران األمر نفسه في فيقرّ   (كورتس)و (غريماس)ا إذا عدنا إلى السيميائيين وأم  

فالمرجع لدى هذين يعني في مألوف العادة، موضوعات العالم  » معجمهما السيميائي
ا واقعية العالم تغتدي محدودة أكثر مم   التي تعينها ألفاظ اللغات الطبيعية، بيد أن   الواقعي

 Le Mondeينبغي؛ من أجل ذلك يسعى مفهوم المرجع إلى أن يضم العالم الخيالي )

Imaginaire(4)«( أيضا. 
ثنين يحاوالن إدماج مفهوم امسعيين »هذا اإلطار يمثل  ران أن  كما يرى المنظّ  

(  La théorie Saussurienneوسورية )سا األول فمن أجل إدماجه في النظرية الالمرجع: فأم  

 

السعيد بوطاجين، السرد ووهم المرجع )مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث(، منشورات اإلختالف، )د:    (1)
 . 8، ص 2005(،  1ب(، )ط:

 . 8المرجع نفسه، ص (2)
 . 382عبد المالك مرتاض، نظرية النص األدبي،ص   (3)
 . 384المرجع نفسه، ص    (4)
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 Théorie Deة، في حين أن المسعى اآلخر يتطلع إلى إدماجه في نظرية االتصال )للسم

La Communication)»(1). 

 :المرجع والتواصل اللغوي  1.4
والتي أشار فيها  ،صالبنظرية االتّ   هتم  ا هو من  (رومان جاكبسون ) من المعروف أن  

 إلى مصطلح المرجع من خالل الوظائف التالية:
 ( Expressive( أو التعبير)Fonction émotiveيولد الوظيفة اإلنفعالية )-المرسل»

 ( Fonction Poétiqueالرسالة تتولد عنها الوظيفة )اإلنشائية( أو )الشعرية( )

 (F.conativeالوظيفة )اإلفهامية( )تولد مراعاته في الرسالة،  -المرسل إليه

 (F.Référentilleالسياق: ويولد الوظيفة المرجعية )

 (F.phatiqueالصلة: وتولد الوظيفة اإلنتباهية )

وتسمى أيضا   (Fonction Métalinguistiqueالسنن: ويولد وظيفة )ما وراء اللغة( )
 .(2)«(F.deobse)الوظيفة المعجمية( )

واحدة من »ها " معنى الوظيفة المرجعية على أن  لحات"معجم مصطوقد ورد في 
فعل )أو قول( تواصلي، الوظيفة لها بناء وتوجه أي  وفقاً  واصل التي يتمُ وظائف التّ 

أي عنصر آخر من  التمثيلية وحين يتمركز فعل التواصل حول المرجع أو السياق )دون 
له بالمقام األول وظيفة تواصلية "جون ذكي وأنيق" وعلى وجه  عناصر التواصل( فإن  

من سماته( على المواقف والوقائع  ز فيها السرد )أو سمة ماالمقاطع التي يترك   التدقيق فإنّ 
معنى  هنفس كما جاء في المعجم .(3)«نها تؤدي وظيفة تواصليةإيمكن أن يقال  ،المسرودة

 

 . 384  ،ص عبد المالك مرتاض، نظرية النص األدبي (1)

(،  3البيضاء، )ط:حميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار  (2)
 . 113/144، ص 2000

) 3(  جبر الدبرسن ، المصطلح السردي )معجم مصطلحات(، ترجمة: عابد خزاندار، مراجعة وتقديم: محمد بريرى، 

. 195، ص 2003 ،(1المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، )ط:  
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( يشير وت الذي يرجع فيه )أو الشفرة أو الّص » كاآلتي: (Référentialcodالشفرة المرجعية )
ة )طبيعية، من المعرف محسمةجزء منه إلى خلفية ثقافية معينة أو نماذج  سرد ما أو 

 .(1) «وسيكولوجية، تاريخية وطبية....( أو أشياء ثقافية
وقد اعتمد " »يساهم " المرجع " على فهم وتحقيق فعل التواصل بين طرفين أو أكثر

فصاغ الوظائف الست لعوامل فعل التواصل اللغوي  ،جاكبسون " على نظام الخطاطات
 :على الشكل اآلتي

 
 
 
 
 

 وظيفة مرجعية
 ......................وظيفة إفهامية..............وظيفة شعرية.وظيفة تعبيرية

 
 وظيفة انتباهية                            

 
 (2)« وظيفة ميتالغوية                       

إليه والمرسل  ،والرسالة وظيفتها ) شعرية( ،فالمرسل يحمل ) وظيفة تعبيرية (
 .والسنن وظيفته ) ميتالغوية( ،والصلة وظيفتها ) انتباهية ( ،وظيفته ) إفهامية (

 

 ) 1( جبر الدبرسن ، المصطلح السردي )معجم مصطلحات( ، ص  195. 
 . 195ص ، المرجع نفسه  (2) 
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همنا من هذه الخطاطة يضطلع بها ي وهي ما ،الوظيفة المرجعية(يتضح أن )»
حيث يمكن من اإلحالة على مرجع خارج لساني يشكل خلفية لتفاعل  ،السياق()

ألن الوظيفة المرجعية هي التي تحيل  ،األطراف المتواصلة وفهم أحدهما لآلخر
وظيفة ال .(1)«ث وتساعد على الحديث عنهموضوع الحدي  على األشياء التي تشكل

ق فعل مرسل والمرسل إليه وتساهم في تحقيراك بين الالمرجعية تحقق الفهم واإلد
 :ومن هنا يمكن توضيح خصائص " المرجع "، التواصل

 :خصائص المرجع
 بالرغم من جزئية المرجع في عملية البناء  ،بناء العالمة اللسانية –»
 التعالق الوظيفي مع الدال والمدلول في العالمة اللسانية -

 قبول الجمع بين التحقق الواقعي والتحقق الوهمي -

 والوظائف المساهمة في تأسيس بنية تواصلي مركبة العناصر -

 من الداللة إلى المعنى( المزاوجة بين التعيين والترميز ) -

 (2)«ن الثبات الداللي ) انسجاما مع تحوالت السياق( التحرر م -

في عملية  اأساسي  ابهذه الخصائص التي يحملها " المرجع " يعتبر عنصر 
 ويساهم على توضيح الصورة الخارجية ) الدال / المدلول (  ،التواصل اللغوي 

مصطلح أطلقه »ونفس المفهوم ورد في معجم السرديات لمعنى الميثاق المرجعي 
من الكتابات التخييلية، ففي  ( ليميز به الكتابات المرجعيةLejeune ,1975"فيليب لوجون"  )

ه ا بأن  أو ضمنيً  ا صريحاً صوص العلمية والتاريخية والصحافية يتعهد المؤلف، تعهدً الن  
ص، سعى إلى أن يحيط حقائق واقعية مرجعية خارجة عن الن   يحيل في ما يكتب إلى

دق على مقولتي الّص  بناءً  ،ختبار والتحقيقا لاله خاضعً ا، فيجعل نص  القارئ بها علمً 
بل مطابقته مطابقة  ،ة الواقع ومشابهتهلوليست غاية النصوص المرجعية مشاك ،والكذب

 

 . 195، ص  المصطلح السردي )معجم مصطلحات( ، جبر الدبرسن  (1) 

 . 195ص  المرجع نفسه،  (2) 
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ا في كل التعريفات فالمرجعية إذً   .(1)«للواقعف الذي تتبناه تلك النصوص تامة وفق التعري 
 مرتبطة بالخلفية سواء تاريخية أو ثقافية أو غيرها.

ما  يرى أن   ،وائي العربي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصةفالرّ   ،لكن رغم هذا
وهي  ،هز العربي عن الغربي هو المرجعيات الكبرى التي يؤسس من خاللها نص  يميّ  

ز ال تتمي  »ة، فهذه المقاربات ة الدينية والمرجعية التاريخيّ أي المرجعيّ  ،اريخ""الت "القرآن" و 
ا من تميز داخل الخصوصية العربية، المنبثقة أساسً  عن أصولها اللغوية الغربية، إال  

 .(2)«والسنة وبعض السياقات التاريخية ص القرآنيوالتي تشمل الن   ،المرجعية الكبرى 
كانت دينية أو تاريخية أو غيرها، والقارئ هو أ سواءً  ،كل نص له ذاكرة أو خلفية

له ذاكرة   -كما قلنا-كل نص  ألن   ،الذي يعمل على كشف خفايا وخلفيات كل خطاب
ياق فالسّ »ا على تحريض هذه الذاكرة وتسخيرها في فهم وتأويل النص والقراءة تعمل دومً 

ففي كل الحاالت يؤدي المرجع  ،(3)«يياق النّص ا من تفاعله مع السّ  المرجعي ينطلق دائمً 
كونه يمثل هوية النص في بعديه الداخلي خالل ا في عملية القراءة من تأسيسيً  دوراً 

 ("فرويد" )فمثال عقدة أوديب تمثل الخلفية المرجعية عند التحليل النفسي عند  ، والخارجي
وإذا عدنا  .(4) «لت هذه الرؤية المحور الذي دارت عليه تفسيرات فرويد النفسيةحيث شك  »

اعر العربي كان فالش  »عر كان يمثل ديوان العرب الشّ   نرى أن   ،عر عند العربإلى الشّ  
في تحسين أو تقبيح هذا الواقع.. والزال هذا الديوان يحفظ  يقصد قبل مع د..ي يقصد القص
، ال يمكن للشعر أن يستغني على المرجعية الواقعية  بحيث يعود الشاعر (5)«لنا الماضي

 

تأليف: محمد القاضي، محمد الخبو، أحمد السماوي، محمد نجيب العمامي، وآخرون،   ،معجم السرديات    (1) 
 . 448، ص2010  ،(1إشراف: محمد القاضي. دار محمد علي للنشر، لبنان، )ط:

 . 32اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، ص       (2) 

 
 . 144/145مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد ، صاليامين بن تومي،    (3) 

 ) 4(  المرجع نفسه، ص 145. 
 .  148المرجع نفسه ، ص    (5) 
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بالنسبة  فس الشسءوكذلك ن  ،الى الواقع ألجل معالجة المشاكل وتقديم حلول ممكنة لها
ح واية والواقع المرجعي الذي يسهم في فرز الرواية، ويوضّ  تربط بين الرّ  » بحيث للنثر

الرواية  ونعني بالمرجع العالم الواقعي الذي يبدو أنّ   صالح الدين بوجاه المرجع بقوله:
بناء خاص »الرواية ليست صورة مطابقة للواقع فهي  فإن   ،غم من هذاوبالر   (1)«هتحاكي 

وبهذا تقتضي  ،ا إليه الفن المرجعي مضافً  واقع مركب من الواقع األصلي .وواقع آخر
هتمام بعالقة هذا الفن مع الواقع من جهة واإلضافات الفنية دراسة الفن الروائي اال

 .(2)«التخييلية أيضا
حيث  ،ت نظرية التلقي بالتواصل الخارجي بين النصوص األدبية والمتلقينهتمّ ا لقد 

فالقارئ يعيد ، هئمن خالل تفكيكه وإعادة بنا صا بالقارئ الذي يعيد بناء الن  هتمامً ا أولت 
 -الزمانيعوالم ممكنة للنص من خالل األحداث والشخصيات واإلطار  تركيب

 .(3)والمكاني
هذه العوالم الممكنة المتمثلة في اإلطار المرجعي لمعالجة المنظومة الثقافية 

من المرجعية فقط، وليست المرجعية ككل  بنى عليها النص، تمثل طرفاً والتاريخية التي يُ 
األولى إحالة خارجية تبحث  :وتنقسم هذه اإلحالة إلى قسمين ،صللن  مينية ها إحالة تخألن  

وهي ما يطلق عليه بالسياق المرجعي، والثانية إحالة داخلية:  ،في السياقات الخارجية
ر ومن هذا التصو   ،صوصركيبي للن  اللي والت  سيج الد  وهي عميقة، تندمج وتتوحد لتشكل الن  

 رنة بين العالمين السالف ذكرهما:( معالم المقاEmberto Eco) (إيكو  أمبرتو )يوضح 
 .ى للقارئ أن يقارن العالم المرجعي بحاالت من الحكاية المختلفةيتسن   -1»
 .(4)«لفةيمكن للقارئ أن يقارن عالما نصيا بعوالم مرجعية مخت  -2

 

 (1)
 . 58.ص2003، (1)ط:،الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،المرأة في الرواية الجزائرية،مفقودة صالح  

 (2)
 . 57، صنفسهالمرجع    

 . 30ص  ،مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد ،اليامين بن تومي (3) 
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القارئ عوالم مرجعية متنوعة حسب  يبني المقارنة بين العالمينومن خالل هذه 
 معرفته ومخزونه الثقافي.

ا تتبع المرجعيات التي منّ  استدعى ،وإذا حاولنا البحث في مرجعية الرواية المغاربية
المرجع  -أ»ساعدت الروائي في بناء عالمه السردي، وقد كانت هذه المراجع كاآلتي: 

له من إحاالت على الخلفية المجتمعية وغيرها من م الرواية وما يمثّ  صل بعالالمجالي: يتّ 
.باإلضافة إلى مرجعين (1)«وعلى الحوادث واألماكن الفعلية للحدث الروائي ،الخلفيات

 :آخرين وهما
يتعلق بعقليات وذهنيات وأنماط سلوك محملة برؤية  المرجع الوظيفي: -ب »

 .لالكاتب ومتراوحة بين المتخيل والمحتم
ا العام فهو الذي يدخل ا، أم  ا أو خاًص يكون عامً  المرجع الثقافي )التناصي(: -ج

صوص الغائبة، بينما الخاص هو الذي يحيل على هذه في عالقة حوارية مع الن  
 .(2)«النصوص دون ذكرها

 
 :من المرجع إلى المرجعية 1.5

رقوا بين مفهوم المرجع النقاد والباحثين لم يف من خالل كل هذه التعريفات نجد أن  
شبه مستحيل، ورغم هذه الصعوبة عمد بعض  التفرقة بينهما أمر   وذلك ألن  والمرجعية، 

للنص األدبي  مع التأكيد بأن   ،السيميائيين إلى الفصل بين مفهومي المرجع والمرجعية
ية لم يدخل الفرنسية إال سنة لمرجعلمرجعية، ولكن ليس له مرجع، وهذا المفهوم الجديد 

ا من الوجهة أم   ،ومعنى المرجعية من الناحية المعجمية هو نفسه تعريف المرجع ..1960

 

 . 71بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، ص   (1) 

 . 71، ص نفسه المرجع  (2) 
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 ة أن تحيل على المتحدث عنه، على نحو تعيينتتيح للّسم وظيفة»اللسانياتية فيعني 
 .(1)«( La Dénotationنو للتقريرية )أو كأنه، ص "المرجع"، حتى كأن ها

 -(تودوروف)فضوا التفريق بينهما كما أشرنا سابقا مثل: آخرين ر ولكن سيميائيين  
 .(ميشال أريفي)و 

هتموا ا لكن  (،كورتيس)وصاحبه ( قريماس)ومن السيميائيين الذين فرقوا بينهما 
ه عكس "المرجع". ويطلقان مفهوم المرجعية على أن   بشيء القليلبمفهوم "المرجعية" إال 

( سيميائية إلى نحو وحدة غير سيميائية Grandeurالتي تنطلق من نحو وحدة )العالقة »
ل اللسانياتي، وفي هذا تعلق مثال بالسياق الخارج عن الحق)المرجع(، وهي تشخص نحو ال

 Objetالمرجعية التي تربط سمة اللغة الطبيعية بمرجعها )موضوع العالم( " اإلطار، فإن  

Du Monde(2)«السويسريةي إطار النظرية اطية فب ت "، تسمى اع. 
هي العالقة التي تربط سمة اللغة بمرجعها موضوع  فالمرجعية حسب رأيهما إذن،

 العالم الواقعي.
"المرجعية" أكثر من اهتمامها بـ "بالمرجع"  ماهتا قد  (كورتيس)و (قريماس)وإذا كان 

هتموا "بالمرجعية" ا وأصحابه قد  ا(جان ديبو )نجد على خالفهما فإننا في مجال السيميائية، 
لكن في مجال اللسانيات، وقد عرف المرجعية على أنها  ،"المرجع"أكثر من اهتمامهم بـ 

الوظيفة التي بواسطتها تحيل سمة ما على موضوع للعالم خارج عن حقل السيميائيات، »
عقول من غير الم هحقيقي أو خيالي، إن الوظيفة المرجعية هي لغوية أساسا، غير أن 

 .(3)«وحدها ).....(وقف وصف إجراءات االتصال على هذه الوظيفة 

 

 . 387ص ،نظرية النص األدبي، لك مرتاضاعبد الم     (1) 

 . 388ص  المرجع نفسه ،      (2) 
 

 . 389/390ص  ، نظرية النص األدبي، لك مرتاضاالمعبد   (3) 
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قع، ولكن مع وهذه الوظيفة المرجعية تجعل السمة في عالقة غير مباشرة مع الوا
المرجعية لم تجعل لشيء حقيقي واقعي، ولكن لشيء خالص  ن  حيث إ»العالم المدرك، 

 . (1)«للتفكير
ها صطالحية لمفهوم المرجع والمرجعية، أن  ا سبق عرضه من التعريفات االنالحظ مم  
مصطلح المرجعية أو »ا مختلفة من ناقد آلخر، كما قال اليامين بن تومي قد عرفت أبعادً 

ود الماهية ويساجل التعيين المطلق، إذ ال شيء يخترق حد متشظيالمشار إليه دال عائم 
نفسه، ألنه تكوين ال تجانسي...فمصطلح المرجعية ال يملك طاقة وإنما  ييمكن أن يعن

كثافات فقط وتتشكل كثافة المفهوم من خالل عالقات الجوار التي يكونها مع مصطلحات 
 مرجع:ويمكننا أن نتوقف عند بعض المفاهيم االصطالحية لل .(2)«أخرى 

 الواقع سواء في العالم الحقيقي ) ،يدل المرجع على ماتحيل إليه العالمة اللسانية»
 (غير اللساني( أم في عالم الخيال

 (يقة غير لسانية تستدعيها العالمةالمرجع حق
عبر التعيين  ،الذي يمكن أن تنطبق عليه ،إن المرجع هو هذا الجزء من الواقع

يبقى المرجع معبرا على عالم محال عليه سواء كان متخيال  (3)«عالمة لسانية( ،المعجمي
 .أو واقعيا

المرجعية " بدل " المرجع " وذلك باحثين والنقاد يعمدون إلى لفظ "نجد أن أغلب ال
 :منها " المرجعية" لعدة خصائص يحملها مصطلح 

يتجلى هذا المبدأ لحظة النظر إلى المرجعية من حيث أنها  :مبدأ الشمولية - »
فالتكامل بين المرجع ووظيفته يعبر  ،وعملية الرجوع إليه ،تعني في الوقت نفسه المرجع

 عن الحاجة الدائمة لكل طرف لآلخر.

 
 . 390ص  ، نظرية النص األدبي، لك مرتاضاعبد الم   (1) 
 . 143/144اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبوزيد، ص   (2) 
 . 35ص  ، مرجعيات بناء النص الروائي ،عبد الرحمن تمارة   (3) 
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لكون مصطلح "  ،اكتسبه مفهوم المرجعية من طبيعته اللغوية :مبدأ االمتالء -
.. يجعل المرجعية ممتلئة بدالالت متنوعة ظاهرة .يالمرجعية " مصدر صناع

 .ومضمرة

كميا ونوعيا ) الحي (  ،عالما متضمناالمرجعية  ..حيث تتجلى.:مبدأ االنفتاح -
 و) الميت ( والمادي والمعنوي والمحسوس والملموس والواقعي والمجرد 

 ،. المغايرة من شأنها كذلك أن تمنح المرجعية في مقابل المرجع.:مبدأ المغايرة -
وعلى مستوى الدالالت التي تنتجها تلك  ،تميزا على صعيد الهوية الذاتية

بادئ " للمرجعية " أنها نتج من خالل هذه المنست  (1)«المرجعية وتنفتح عليها
وية ( ن كل الدالالت ) المادية / المعن وهي تجمع بي  ،سم " المرجع "شاملة لال

 .كما تشمل كل من ) الواقعي والمتخيل (

حسام الخطيب " يفضل مصطلح " المرجعية " على أي مرادفة ونجد الدكتور "
ية ( على سواها ألسباب كثيرة باختصار أفضل مصطلح ) مرجع » :أخرى بقوله

 :منها
وهي  ،( أي من الصيغة المتداولة لمفهوم الرجوعأنها مشتقة مباشرة من )مرجع -

وفي بعدها عن األصل االشتقاقي  ،صيغة متبلورة في دالالتها اللغوية الثقافية
 .الحسي لفعل رجع

أنه برغم تفاوت صيغ المصطلح تظل كلمة المرجع ) ومنها المرجعية ( هي  -
 (2)«األكثر ورودا في الكتابات النقدية العربية 

وذلك ألنها " مصدر  ،من هنا نستنتج أن " المرجعية " مفهوم شامل " للمرجع "
 .صناعي " يمكن أن تحمل عديد الدالالت

 

 
 . 35الرحمن تمارة، مرجعيات بناء النص الروائي، ص عبد    (1) 
 . 35، ص المرجع نفسه    (2) 
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 :عوامل عودة الشاعر العربي المعاصر إلى الموروث 2
إلى  ،الجزائري خاصةو العربي بصفة عامة  بالشاعرت من أهم األسباب التي أد  

، حيث تعتبر الحجر األساس لبناء صرح 1967هزيمة حزيران  ،العودة إلى التاريخ
فعة المنبهة لإلنسان العربي "ال يشك المرء »لقد كانت الهزيمة بمثابة الص   ،الرواية العربية

في أن واقع الهزيمة المر هو الذي دفع األدباء بشكل غير مباشر إلى فترة زمنية حقق 
ل العودة عامل توازن يحفظ للنفس العربية شكّ  ا على المستعمر، بحيث ت العرب فيها نصرً 

ق الروائي العربي، وهذا ما تركه يرتمي كانت الهزيمة بمثابة الهاجس الذي يؤرّ   .(1)كيانها«
ه يسعفه إلصالح الواقع الحاضر، وبهذا يعتبر الحاضر العربي في أحضان التاريخ، لعل  

ن أخطر أزمة سياسية التراث إذن إبا  »وعليه ظهر موضوع  هو حاضر الرواية التاريخية،
ان المد الثوري العربي الذي أصبحت فيه القومية واجهت العرب بعد ثوراتهم الحديثة وإب  

 ،(2)د الوجود وليس الحدود«العربية إحدى نماذج التحرر في العالم الثالث كله، أزمة تهدّ  
ذا أخذ الروائي الجزائري د وجود الجنس العربي ككل وليس أرضه ووطنه فقط، لهأي تهدّ  

 ربط الحاضر وتحوالته بالماضي ينهل من التراث واألحداث التاريخية الماضية، محاوالً 
واية العربية بعد الهزيمة على البحث االهتمام األول للرّ   بيعي أن ينصب  وإذا كان من الط  »

الهزيمة، فقد كان من استيعاب الدروس التي أثارتها  ت إليها ومن ثم  عن األسباب التي أد  
ا أن تتالزم أسئلة التراث والمعاصرة وأسئلة العالقة مع الغرب المتفوق الطبيعي أيًض 

من أسئلة الهزيمة التي أنتجت معا حراكا  حضاريا والمقنع بأقنعة استعمارية جديدة بأن  
نظرا لالنقطاع الذي حصل مع  (3)ثقافيا عربيا عني بالعودة إلى الجذور الستلهام التراث«

 
 .38ص  ،2001(، 1المويقن مصطفى، تشكل المكونات الروائية، دار الحوار، الالذقية، ) ط:    (1) 
بين محمد عابد الجابري وحسن حنفي  .علي رحومة سبحون، إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر  (2) 

 . 15)نموذجا( دراسة تحليلية مقارنة. ص
(.  1نضال صالح، النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة. دار األلمعية للنشر والتوزيع. )د:ب(. )ط:  (3) 

 . 93. ص 2010
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وائي الجزائري والعربي بصفة عامة ردم الهوة الذي تفصل بينه وبين حاول الرّ   ،الماضي
 ماضيه من خالل إحيائه من جديد.

ها زعزعت كيانه ومسحت مستقبله كل عربي أن   ، حيث أحس  اً كبة كبير لقد كان أثر الن  
فهو وليد لحظة الهزيمة بكل  ،في ماضيهقت عدم ثقته »وعم   ثت حاضره،بعد أن لو  

حرارتها وثقلها ومسؤوليتها، المحس لهولها، ولعميق تأثيرها على كيان نفسية كل مبدع 
، علهم يسهمون في إعادة البناء من وشاعر   كبة كل أديب  لقد كتب عن الن   (1)وباحث«

 هم والكتابة عنه، ألن  ون العودة إلى تراثلهذا حاول الروائي   ،مجديد لكيانهم الذي تحط  
البحث عن التراث بعد الهزيمة يعتبر بحثا عن الخالص، وعن الهوية المفقودة والتمسك 

 ة أن يقوم بنقد ذاته ومجارا  ب من كل مبدع  وهذا األمر تطل   ،(2)ربجذور الماضي أكث 
اإلنتاج الروائي  إن  (: »إلياس خوري وفي هذا يقول ) .يةالتاريخ من أجل نهضة عرب 

بعد  ،جديد بالمشروع الصهيوني انطلق من وعي   لمعظم الروائيين العرب الذين اصطدموا
 .(3)الرواية رؤية جديدة بالغة األهمية والدالالت« الهزيمة فقدت

وبصماتها على الوعي  1967ل عن هزيمة ئس ،عبد هللا ركيبي جمعت في حوارات  
 أجاب قائال:ف التأثير في األدب الجزائري؟العربي، أي كيف ظهر هذا 

بينما  ،عراء العرب بنوع من الحزن والتشاؤمر عنها الش  عب   1967» أعتقد أن نكسة 
روا عنها بنوع من السخط والتمرد والنقد لألوضاع عراء الجزائريين عب  األدباء والش   نجد أن  

 التي كانت سبب هذه الكارثة التي لم تقم بدورها في حرب  سواءً العربية والحكومات، 

 
ى النكسة(. إفريقيا الشرق. المغرب. أحمد زكي كنون، المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر )من النكبة إل (1) 

 .137. 136. ص2006)د:ط(. 
: رزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة. دار الشروق للنشر  ينظر  (2) 

 . 217. ص2003(.  1والتوزيع.األردن. )ط: 
 . 54. صنفسهالمرجع   (3) 
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ا مختلف عن غيره من األدباء الشاعر واألديب الجزائري دائمً  نجد أن   .(1)«1967
ه يشاهد من بعيد ليصف فهو ال يركن للحزن والتشاؤم ويقبع في مكان  ،عراء العربوالش  

ر عنها بنوع من الثورة لينبش عن من عاج، بل عب   األزمة والنكسة وهو في قصور  
ه ذاق مرارة االستعمار الفرنسي الذي تصدى له كل الشعب المسببات ويقدم الحلول، ألن  

 واالستقالل.الجزائري بإرادة من فالذ ليقدم مليون ونصف المليون شهيد عربونا للحرية 
هي المسبب األول والرئيسي الذي أدى  1967نستخلص من كل هذا أن هزيمة 

 أن يعود للتاريخ والتراث. إلىبالروائي الجزائري 
لعودة إلى على ااعر العربي المعاصر العوامل التي أجبرت الش  "سنحاول طرح بعض 

 هي كاآلتي:و  "الموروث
 عوامل فنية.-1
 عوامل ثقافية.-2
 .اجتماعيةعوامل سياسية و  -3
 عوامل قومية. -4
 عوامل نفسية. -5

 

 ــة العوامل الفني 2.1
بكل اإلمكانيات الفنية، وحين يوظفها الشاعر  ا وثرياً جدً  يعتبر التراث العربي تراثا زاخراً 

 (2) تكتسب نصوصه نوعا من األصالة الفنية من خالل اكتسابها للبعد التاريخي الحضاري 
نجد مع ديواني  مثل ما ،وهذا ما يضفي عليها جماال وبريقا يعريها من الصدأ والجمود

 
الجزائر. )د:ط(. )د:س(.  . لكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيععبد هللا ركيبي، حوارات صريحة. دار ا (1) 

 . 228.229ص
: علي عشري زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية )في الشعر العربي المعاصر(. دار الفكر العربي. القاهرة.  ينظر  (2) 

 . 16. ص 1997ط(. : )د
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تقديمه لشخصيات  التراثية، من خالل"الساعر" و"حيزية" حيث يعود الشاعر إلى المرجعية 
( هذه ، وغيرهمبن كلثوم و عمر  ،عنترة ،من شعراء في العصر الجاهلي مثل ) امرئ القيس

 .بنفس المعاناة االشخصيات التي مرت ذات يوم بنفس التجربة التي عاشها الشاعر ومرو 

 ة ــالعوامل الثقافي 2.2
بير في كشف الكنوز التراثية، فقد ساعدت ور الكلقد كان لتأثير حركة إحياء التراث، الد     

هذه الحركة على استلهام التراث وعدم تضييعه، فراح الشعراء يسجلون التراث ويعبرون 
 محمد جربوعة" الشاعر "سعى إليه  وهذا ما ،(1) من مرقده بعثهعنه وهكذا ساعدوا على 

 .ديوانين قيد الدراسةالمن خالل أيضا، 

 ـةاالجتماعيالعوامل السياسية و  2.3
لت حريات ت بها الدول العربية، والتي كب  ا للظروف السياسية القاهرة التي مر  نظرً 

اب ومفكرين ستارا رهيبا من الشعوب »وفرضت على أصحاب الكلمة من شعراء وكت  
أصحاب الكلمة يلجؤون إلى وسائلهم وأدواتهم الفنية  فإن   الصمت بقوة الحديد والنار...

يستطيعون بواسطتها أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم بطريقة فنية غير  ة التيالخاّص 
رون عراء يعبّ  فكثيرا ما نجد الروائيين والش   .(2) مباشرة، ال تعرضهم لبطش السلطة الغاشمة«

بطريقة جديدة في الطرح يعتمدون فيها  السياسية التي تمس الوطن العربي عن التحوالت
مثل ما سنقدمه من تحليل  ،المسكوت عنه بطريقة غير مباشرةعلى الرمز للخوض في 

 .ي ديوان  "الساعر" في هذا الفصلفية الفلسطينية ضلرمز المرأة " قدسي " للق 

 امل القومية العو  2.4
ويحيا عندما تشعر األمم بخطر يهدد كيانها  ،ضمير األممبينهض العامل القومي 

يجعلها تعود مباشرة إلى التراث لتتمسك به، من أجل إثبات  وهويتها الذاتية، وهذا ما

 
 . 25ص ،التراثية )في الشعر العربي المعاصر(نظر: علي عشري زايد، إستدعاء الشخصيات ي  (1) 
 . 33،  32ص المرجع نفسه، (2) 
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كيانها أمام هذا الخطر، حيث يعيد لها شخصيتها القومية ويثبت أصالتها وتفردها بعاداتها 
ض الضمير القومي العربي من نه 1967بعد هزيمة حزيران  (1)وتقاليدها وتاريخها العريق

 غفوته ورأى ضرورة التمسك بالتراث ألنه أحس أن كيانه تحطم وكرامته قد أهينت.

 العوامل النفسية:  2.5
غربة، حيث كان يرى نفسه يعيش عالما الب  دوما يحس كان الشاعر العربي المعاصر

ا الواقع والبحث غير عالمه وواقعا مريرا مليئا بالزيف والتعقيد، لهذا حاول الهروب من هذ
عن عالم المثل بعيدا عن زيف الحياة ومرارتها، فكان التراث هو المالذ الوحيد للهروب 
من خالل تلك األساطير التي يزخر بها حيث يعيش سذاجة األحالم األسطورية 

حيزية " ليهرب من ان الحب العذري مع ديوان "ضالشاعر الى أح  لهذا عاد (2)وعفويتها
ويعيد تصوير حكاية حبهما التي خلدها التاريخ بطريقته الخاصة من  ،الواقع المزيفهذا 

واقع يحصل في الوقت الحاضر خالل الحوار الشعري بين الشخصيات فتكون وكأنها 
 فعال.

امل مشتركة بينه اعر العربي المعاصر هي عو رت في الش  هذه العوامل التي أث   أننالحظ 
فكر عربي، التي دفعتهم بأن يعودوا إلى التراث ويكتبوا من موبين كل روائي وأديب و 

 خالله بكل ثقة وعزة فأصلهم العريق ال تزعزعه الظروف أو التحوالت.
اعتماد الكاتب على هذه المرجعيات لم يكن من باب الصدفة، بل كان له غرض 

هو بث روح الهوية بها والتعريف بثقافة بيئته لآلخر من  دافعأساسي من تضمينها، وأول 
تأصيل هذه النصوص الحديثة من خالل ربطها  إلىخالل نصوصه، كما أنه يسعى 

مما الشك فيه أن لكل مجتمع من المجتمعات اإلنسانية مرجعيته التي »بالموروث الشعبي 
أعرافه وعاداته، ومن راحه، استمدها من بيئته وحضارته ومخزونه التراثي، ومن أتراحه وأف

وفي الوقت نفسه فإن العالم اليوم يعيش ما يشبه الوحدة الثقافية المعرفية في ضوء 
 

 . 39ص  ،نظر: علي عشري زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية )في الشعر العربي المعاصر(ي (1) 
 .42ص نفسه، نظر: المرجعي  (2) 
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التحوالت والتغيرات العالمية والثورة التكنولوجية وعصر اإلنترنت وتحول العالم إلى قرية 
ان لزاما لهذا ك (1) «صغيرة، إذ ال يستطيع أحد مهما حاول تجاهل ما يجري هنا وهناك

نصوصه بمرجعيات متنوعة من تراثه القديم والحديث ليواكب  أن يثري  على الكاتب
عصرُه، كما أن الغرض من هذه المرجعيات لم يكن ليوهم القارئ بواقعية النصوص فقط 
بل ليساهم كذلك في جمالية النصوص، ألن النص اإلبداعي هو لغوي جمالي، أكثر منه 

في إغناء الطابع الرمزي للنص الروائي،  ة الوساطة المرجعيةمن هنا تكمن وظيف»واقعي، 
وذلك بناء على خصائصه الفنية والجمالية الضابطة للجنس الروائي من جهة، وبناء على 

بهذا عندما تنتقل  (2)«اللغوي الخاص من جهة ثانية وسننهبنيات النص الروائي األسلوبية 
 ، وهذا ما ينص على أنمنفتحة على دالالت متعددةالمرجعية الواقعية إلى النص، تصبح 

إن الحدث » .هناك مسافة ال يمكن قياسها أو تحديدها بين الخيالي والواقع المرجعي
من الواقع،  باعتباره واقعة محكية يعيد السارد تقديمها عبر نصه، يقف دائما على مسافة  

كاية على أفق  خيالي يستهدف هذه المسافة: إما أن تبتعد بالحدث عن الواقع لتنفتح الح 
رب بالحدث من الواقع إذ ت عليه المجازية، وإما أن تق فيه السارد ناتجًا دالليا ُمتخيال تغلب

هذه المسافة التي  (3)«يستهدف السارد ناتجا دالليا محتمل الوقوع تغلب عليه المعيارية
ل عمالشعرية على النص، باعتبار أننا ن الهيمنة هنا هي عنصر من عناصر عنهانتحدث 

 شعرية.النصوص العلى البحث في المرجعية من خالل 

ل لعناصر وتقنيات سردية واضحة تتبدى خصوصية مولعل النص الشعري الحا»
ع قكونة للحدث وفقًا لعالقتها بالواالحدث فيه، وفقًا لهذا الطرح الذي يقيس األفعال الم

 
 . 11، صالمعاصر(علي عشري زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية )في الشعر العربي  (1) 
،  2013(، 1عبد الرحمان التمارة، مرجعيات بناء النص الروائي، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع األردن، )ط: (2) 

 . 81ص
،  2015شوكت المصري، تجليات السرد )في الشعر الغربي الحديث(، الهيئة المصرية العامة للكاتب، )د ط(،  (3) 

 . 210ص
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تصورات هي: أوال أن تأتي دالالت األفعال الحاملة ألحداث الحكاية  ةا، عبر ثالث مرجعً 
.. وثانيا أن تكون تلك األفعال مجازية محققة .لتصديقلمألوفة منطقية قابلة للتحقق أو 

لخيال محض، عبر تراكيب وإحاالت شعرية خالصة غير قابلة للوقوع إال تخيال في ذهنية 
. .الشعري  ارد بين هاتين الوجهتين داخل المقطعالتلقي، وثالثا أن يمزج الشاعر/ الس

 .(1) «مرتفعا بالواقعي إلى أفق الجمالي ومؤسسا للجمالي بإمكانه واقعيا

هكذا هي النصوص الشعرية تحتكم إلى الجمالية أكثر منها إلى الواقعية، لكننا هنا 
باعتبارنا ال يمكننا أن  ي كمرجعية، بل على العكس هو حاضرحضور الواقع يغال نل

 نفصل النص عن الواقع الخارجي والمؤلف.

..إلخ( .كما أشرت سابقا أن هذه المرجعيات سواء )االجتماعية أو التاريخية أو الدينية
دافع عن قضية ما، هذا ما وغيرها، يعتمدها الشاعر ليعالج قضايا اجتماعية معينة، أو ي 

 "يرية"، حيث طرح الشاعر "محمد جربوعةح و"من خالل ديواني "الساعر"  سنشير إليه
العديد من القضايا االجتماعية والتاريخية من خالل المرجعيات التي ضمنها الديوانين 

للقارئ أفقًا واسعًا للتأويل، كون  جعيات باللغة الشعرية، فإنها تعطيعندما تلتقي هذه المر 
لغة شعرية جمالية، ال يصل عن رموز وشفرات، ومن هنا تنتج رة بالغة الشعر بذاتها ع

 .والقارئ يعيد إنتاجه ا، باعتبار النص مفتوح واعإلى خباياها إال قارئ 

 المرجعية االجتماعية: 2.6
في  وواضح لها حضور قوي  كانالمرجعيات التي  أول تعد المرجعية االجتماعية

الذي نشأ فيه  هالنصوص األدبية، وذلك ألن األديب ال يمكنه أن يكتب بعيدا عن مجتمع
وتعلم منه دروسًا في الحياة أكثر من الدروس التي تلقاها في تعليمه بجميع أطواره ألن 

تطرح الكثير من القضايا المجتمعية التي تتعلق بالمجتمع واإلنسان »الرواية أو الشعر 
. وهنا .لق باألعراف والعادات والتقاليد، وبالعالقات اإلنسانية والحياة المعيشة،والبيئة، وتتع

 
 . 210/211المصري، تجليات السرد )في الشعر الغربي الحديث(، صشوكت   (1) 
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تحضر المرجعية االجتماعية لكي تقدم بعض التفسيرات التي قد ترضاها بحسب المجتمع 
هذه المرجعية االجتماعية كان لها حضور قوي في ديوان "الساعر"،  (1)«وقد تفندها أيضا

المجتمع العربي على  لت سائدة فيامن خالل طرحه للعديد من القضايا التي كانت والز 
وجه الخصوص، وكانت من المواضيع أو القضايا المسكوت عنها، عالجها بطريقة سردية 

يات التي وظفها في الديوان، وبهذا قدم من خالل اعتماده على طريقة الحوار، بين الشخص
نجد المرجعية الثقافية االجتماعية المحلية هي » ،لهذه المشاكل االجتماعية للمجتمع حلوال

المسيطرة على النص السردي، التي استقاها واتكأ عليها من خالل وجوده في المكان، 
األفواه أو من الوثائق واالتصال المباشر مع اللغة الشفاهية والمكتوبة التي أخذها من 

والسجالت، وتتمظهر هذه المرجعية بشكل واضح في الشخصيات واألمكنة والعادات 
 (2)«والمؤثرات الداخلية والخارجية

لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي يخضع لها، وال يمكنه الخروج عنها، هذه السيطرة  
طقوسها المفروضة عن رج يتها الخاصة، وكل من يخ سالتي فرضتها التقاليد كان لها قد

في  تطبق عليه أحكامها التي ال رجعة فيها أبدا، هذه القضايا كذلك أشار إليها "الساعر"
حيث إن من صور الواقع االجتماعي الذي تفرضه العادات واألعراف »ديوان "حيزية" 

سبته لالرجل الشرقي عامة، والعربي على وجه الخصوص، أ سبتلأاالجتماعية التي 
لبات السيطرة والغطرسة، وأعطته زمام قيادة المجتمع من دون أن تخضعه إلى دورة ج 

سنتحدث أكثر  .(3) «التصرف والوقوف على حقوق المرأة واحترامهاو ية في السلوك بتدري 
من خالل  ي "الساعر" و"حيزية"وانعن هذه القضية المهمة بالنسبة للمرأة وحضورها في دي 

لما كانت المرأة تمثل الركيزة األساسية في القضية »تحليلنا لنماذج من الديوانين، وذلك 
العاطفية، فقد اهتم الشعراء بالحديث عنها وتصويرها، وذكر خصالها حتى غدت محور 

 
 . 40فهد حسين، مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، ص (1) 
 . 43المرجع نفسه، ص (2) 
 . 47ص ،المرجع نفسه  (3) 
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في هذه  أحاديثهم في قصصهم، وكادت شخصيتها تطغى على شخصية الشاعر نفسه
اهتمام الشاعر "بالمرأة" في نصوصه لم يكن من باب السرد وفقط، بل ألن ف (1) «صصالق

لهذا حاول أن يعالج أهم القضايا التي تخص  ،المرأة هي أساس بناء وصالح المجتمع
لديوانين لهذا ما سنوضحه أكثر من خالل تحليلنا  ،المرأة على وجه الخصوص بطريقته

 نجد من بين المشاكل االجتماعية التي أشار إليها  ،االجتماعيةوالبحث في المرجعية 
ة التي تجاوزت العشرين من مشكلة العنوسة، التي تجذرت وترسخت في ذهنية المرأ 

 أنها "عانس":رأى قال "الساعر" ردًا على من  ،"اتصبح في نظر المجتمع "عانسل عمرها،

 ؟ َعاِنس   ِبَأن كِ ِباهلِل َكْيف َعَرْفِت 

 َأْو َأن  حظِك ِفي زواجِك تاعس  

 ْقِت ِكْذَبَتِك اْلَخِطيَرِة َفِاْنَتَهْت دَ َص 

 َوَهْل َيِعيش  اْلَياِئس   ،ِفيَك اْلَحَياة

 َفِإَذا َأَرْدِت َكاَلَم َصاِحَب ِخْبَرةِ 

 (2) َهَذا َكاَلٌم َفاِرٌغ َوَوَساِوس  

يحاول "الساعر" هنا إقناعها بأن هذا التفكير مجرد وساوس، تسكن مخيلتها بفعل 
للزواج، هذه األفكار الجاهلية هي من حركت قلم "الساعر"، معينًا المجتمع الذي خّط سنًا 

 .وهو العليم بالمرأة وأنوثتها، وهو الذي يعلم أن المرأة تسكنها طفلة ال تكبر أبداً 

 َمْرِء ِفي العشريناَوي ِحبُّ َقْلب  الْ 

 
(، دار تموز طباعة، نشر، توزيع، دمشق، 1حاكم حبيب عزر الكريطى، السرد القصصي في الشعر الجاهلي، )ط: (1) 

 . 153، ص 2011
 . 66/ 65الساعر، ص  (2) 
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 يناتِ والسِ   ،ِفي األربعينا ي ِحبُّ 

 َثالِث ِلْلَهَوى  ِميَعات  ِفي اْلع َمِر 

 اَل َتْدِريَنا لَقْلِب ايا ِمْن بأمرا 

ْنِتظاِر َمَحط ةَ  ِكي ِفي االِ  اَل َتْتر 

 (1) سيجيئها ِمْن َيْحِمل  النسرينا

هذه األفكار ما هي إال خرافات وعقبات وضعها المجتمع، لتصبح بعدها من 
المعتقدات المعمول بها، فكان لزامًا على "الساعر" أن يزرع الربيع في قلب كل امرأة قيل 

الشعر »و عنها "عانس" لتزهر من جديد، وتنفض غبار األفكار السلبية التي سكنت ذهنها 
د في معترك الحياة، يولد من أجل أن ُيسمع فيؤثر، ال يولد في ظالل الموت، بل يول

منوط به وهو المساهمة في إصالح  فالشاعر ككل أديب له دور (2) «..ويوجه، وُيبصر
 المجتمع وتقديم حلول ممكنة لمشاكله.

اف النساء، على صن في سياق حديثنا عن المرأة، يستمر الشاعر في تقديم أنواع وأ
يملك من كيد النساء ما يجعل من  نا إليه، هناك نوع ثانالذي تعرف خالف النوع األول

"سوق النساء" وصف لنا حاله كرجل في في جولة له  الرجل يتبعهن وهو مغمض العينين:
 جرن بالسوق:اأمام هؤالء النسوة الالتي يت 

ي وِبي ص   َوَوَقْفت    ىرتِ أ ْخِرج  ِمْن ج 

 ِمْغَزلِ َكْي َأْشَتِرَي َغَزالا َلَها ِفي 

 
 . 66/ 65الساعر، ص  (1) 
  (، عالم الكتب الحديث1إبراهيم أحمد ملحم، تمّرد األنشى على )قراءة في شعر الدكتور مانع سعيه العشية(، )ط: (2) 

 . 158، ص2012للنشر والتوزيع، إربد، 
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 َجيِ َدا ِرف  . َأعْ .ل  زَ َلْيَس اْلم ِهمُّ اْلغَ 

ِنيَها َأَصاَبْت مقتلِ   (1) ىَلِكن  َعيِ 

مياء النساء، يقدم ي ، وهو العالم بكزل للشاعرغلتبيع الغزل في المكيد النساء عظيم، 
بإمكانها أن تكون  ي وضعها هللا فيهاالت جمالها وأنوثتها هو في لنا سرًا يكمن في المرأة، و 

ما ة، وهذا ل  تصنعولكن بشرط واحد وهو أن تكون عفوية غير م ،جميلة في نظر أي رجل
ُعرف عنها من تسلطها رآه في امرأة أخرى كان جمالها وأنوثتها من تكلفها فقط، وذلك لما 

 التي ما إن سمعت بقدوم الشاعر حتى: وسطوة سيفها،

وِد بِ  َله  َبْعَض  َنَثْرْت  ر   َكْيِدَهااْلو 

 َأَتظ نُّه  ِطْفالا َيِهيم  ِبَوْرِدَها ؟

اَولَ  ب ما َسَقِط الن ق   ْت ولَ َفَول   ،ب  ر 

َها  َوِهي ال ِتي َقْد َأسقطَته  ِبَشدِ 

 ؟ ة  ْتنَ فِ َراِني َأَفاَل تَ  :َله   َهَمْسْت 

 (2) ه َلْم ي ْبِدَهاِس َها ِفي َنفْ ر  سَ َفأَ 

ل في غلظتهم اتتصنع أنوثتها، أو أنها تتشبه بالرج تفقد المرأة حسنها، عندما 
فها وتسلطها في الحكم، فقدت الكثير من حسنها رغم  وصرامتهم، هي هنا بسطوة س 

 جمالها الخارجي الذي تملكه.

حسن ال سو من خالل هذين النوعين من النساء، يحاول "الشاعر" أن يعطي در 
 سنها الذي فطرت عليه.بجديتها وغلظتها هذه األخيرة أضاعت ح فللمرأة، 

 
 . 76الساعر، ص  (1) 
 . 36الساعر، ص  (2) 
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كما أشار الشاعر إلى قضية مهمة، وهي من يدعون أنهم شعراء ويقولون كالمًا ما 
 هو بشعر وال بنثر كما قال:

وراا ) َوَرَأْيِت  ْعر  ه( ش   ي َعذِ ب  َنْفس 

 ن  ْعجِ َيْطَهو  َوي ْفِسد  َما َطَهاه  َويَ 

 َما َطَها ن  ْعجِ . ث م  يَ .َوَيع ود  َيْطَهو  

ْبز  يَ   اَل اْلَعِجيَنَة ت تَقنن   ،ْنِضج  اَل اْلخ 

 َوالن اس  َتْضَحك  ِمْن غرائِب َلْفِظهِ 

ن ن   :َوَتْهِمس   ،َباَعجَ   (1) ِإن ه َيَتَمج 

نموذج الذي قدمه الشاعر كمثال عن ال"، وهذا اليس كل من يقول الشعر "شاعر 
غرضهم الوحيد ذين الن ي والروائي  ني ر عالنوع من المتشاالواقع المعيشي الذي كثر فيه هذا 

يرتهن األكذوبة، وهو أسير الذاكرة والتأمل »ألن الشعر الحقيقي هو من  ،هو الكسب فقط
وف والثقة في الذاتي وخفقات الروح، وهو أيضا تعريج باتجاه النفي القاطع للرهبة والخ 

المتدفق مع نبضات أسئلتنا باالستعارة، هو الفضاء  ، هو تحد للزمن والاليسمىالالمعنى 
الشاسع الذي نمارس فيه طقوسنا الصوفية من خالل اللغة التي تتسع وتضيق، وتمارس 

 (2) «سطوتها على ذاكرتنا وكينونتنا

 
 . 82،  81الساعر، ص  (1) 
األوتوبيوغرافي في الشعر المغربي المعاصر، أعمال الدورة األكاديمية السابعة لبيت الشعر في المغرب، منشورات:  (2) 

 . 199، ص2014(، مطبعة دار المناهل، الرباط، جانفي، 1بيت الشعر في المغرب، )ط:
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ي على الشعر الحقيقي أن يتصف بها، بإمكان الشعر أن ت هذه بعض المزايا ال
لذي قدمه "الشاعر" فهو ال يملك أي ميزة من هذه المزايا يحتويها كلها وأكثر، أّما النوع ا

 التي قدمناها، والشاعر هنا ينتقدها بقوة ويذم انتشارها في عصرنا الحديث.

ها "الشاعر" في ديوان "الساعر" لكن في لقضايا االجتماعية، التي تكلم عنتنوعت ا
مها كانت تخص المرأة، وذلك ألن صالح المرأة يعني صالح المجتمع كما قال ظمع

، ألن المرأة هي األم "أعددتها أعددت شعبا طيب األعراق   األم  مدرسة إذا"" حافظ إبراهيم"
لجميع األمة، أحيانًا يظلم المجتمع المرأة وخصوصًا  صالح واألخت والحبيبة وصالحها

ح مكانها الهامش بعد طالقها، وهذه هي حال "ميسون" التي المرأة المطلقة، التي يصب 
 في قوله: انموذج ها "الشاعر" قدم

وٍن َأن  ز   اَجَهاَيْدِري َأب و َمْيس   ج 

 امَ ِباْلَياَسِميِن َتَحط   ِإن  ي ْرمَ 

 َها وتطلقتَوِبَأن َها م ْذ َخانَ 

ما فْ خَ ِمْن َلْم يَ   َسْيَفا َوَلْم َيْخَش الس 

 مشروخة اْلَعْيَنْيِن َتْسك ب  َدْمَعَها

 (1) َوِإَذا ِاْنَتَهْت َدْمَعات َها َتْبِكي َدماا

يخشى "أبو ميسون" على ابنته التي خانها زوجها وطلقها، وهي الرقيقة الوديعة 
أزهار الياسمين سره كحمامة سالم، ال تعرف للخيانة طريقا، ليصبح قلبها هشًا متصدعًا تك

 في قوله: جبروتعن القوة وال كناية ابها، وفي هذ لو رمي

 " من لم يخف سيفا ولم يخش السما" 
 

 . 104/109الساعر، ص  (1) 
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كانت هذه الكناية بليغة جدًا، اختصر فيها ظلم الجاني وهو "الزوج"، الذي ال يخاف 
كل يوم من  ا بدل الدموع لما تالقيه  من أهلها وال من هللا عز وجل، ميسون تبكي دمً ال 

شغاف قلب "ميسون" ليقترب  أن يالمسالدونية لها، يحاول "الشاعر" هنا  نظرة المجتمع
التي تالقيها من نظراتهم الحاقدة  شف للمجتمع عن حجم المعاناةا، ويكمن حجم معاناته

 لها، في هذه الحالة يصبح الزواج بمثابة الهاجس أمام "ميسون"

 أْحاَلَمَها ْقْت ْغلَ . أَ .َيِديَها َنَفْضْت 

 (1) َوَرَمْت بم د ِذراَعَها المفتاحا

باب قلبها بالمفتاح، وترميه في بحر عميق، لتنهي بذلك كل أحالمها  ما جعلها تغلق
ممكنة الحلول الالتي رسمتها، نجد "الشاعر" وضع بين أيدينا كقراء المشكل ولم يقدم له 

يبحث عن حلول ممكنة لهذه القضية المهمة لوذلك ليترك الباب مفتوحا أمام القارئ 
 بالنسبة للمرأة خصوصا والمجتمع عامة.

ا مفتوحا نًص »بل أصبحت  ،كما في السابق مغلقة لنصوص في عصرنا لم تبقا
التي ينبغي أن تكون بوابة مشرعة لكل من الكاتب  وهذا هو المغزى من تلك المرجعيات

والنص والقارئ، وأكثر من هذا فالنص كما يقول روالن بارت هو النص الذي يأسر، أي 
النص دومًا يحمل دالالت ال يفصح عليها الكاتب عمدًا،  (2)«أنه نص يأتي على نصين

دالالت والمرجعيات المتاحة، وبهذا الفي  اأمام القراء، ليبحثو  الترك أفق التأويل مفتوح
وذلك لما  ،لنا الوقائع دون أن يخوض في التفاصيل ا نصا آخر. الشاعر هنا يسرديولدو 

لغتها الجمالية من خالل الصور تستدعيه لغة الشعر التي تختصر كل األحداث في 
 البيانية والبديع.

 
 . 108الساعر، ص  (1) 
 . 32فهد حسين، مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، ص (2) 
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، بما أن قصتها مأخوذة كذلك في ديوان "حيزية" "لقد وردت "المرجعية االجتماعية
بعض العادات والتقاليد لهذا المجتمع وهي  ، ليعرضت فيهشمن المجتمع "الخالدي" وعا

 عامة.تقاليد مشتركة لكل من مدينة "سيدي خالد" والمناطق الصحراوية 

باعتبار أن حكاية "حيزية" هي قصة غرامية بينها وبين ابن عمها "سعيد" هذه أول 
تكلم عنها في الديوان، بغض النظر عن حديثنا في الحالل والحرام بالنسبة سن قضية 

الرجل والمرأة، نجد أن المجتمع في "سيدي خالد" يمنع كليا هذه  بين لعالقة الحب
العالقات، رغم أن حب "حيزية" "لسعيد" كان عذريا عفيفا ولم يكن بينهما غير نظرات 

نهما من ممنذ خمس سنوات، فقد حالت بينهما العادات وما يقتضيه »تجمعهما ولكن 
.. وألن أعين األهل في .نائيت ان مرارة الالفراق والتباعد، ولعل ذلك ما جعل قلبيهما يتجرع

البادية حارسة، فقد كان عليه وعليها أن يقوال الكثير، وأن يشتكيا طويال بالنظر، ال غير 
 (1) «..النظر

في المنزل بعد من عادات البنت في الجزائر أنها في سن معينة عليها أن تحجب 
وهذا ما حصل مع "حيزية"، التي  بلوغها، وذلك للمحافظة عليها من نظرات وكالم الناس،

 حزنت جدا لهذا، وما كان على سعيد إال أن يواسيها بقوله:

 ْسَمع َناَفِإن  اْلَحي  يَ  ،ِريِنيْخبِ اَل ت  

 َنام  اْْلَن َما ِفي اْلَقْلِب ي وَجعِ تَنكَ َولْ 

 َوَقْد َكن ا َنظ نُّ ِبهِ  ،َمَضى َزمانٌ 

ْق َما َقْد   َكاَن َيْجَمع َناَأن  اَل ي َفرِ 

 . َواَل َتْنَسْي ط ف وَلَتَنا.يَفَلَتْذك ِرينِ 

 
 . 20حيزية، ص (1) 
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 ( 1) ِمْن ِلْْلَْمِس ي ْرِجع َناي لِ ْعَطى َحي اتِ أ  

هو يعلم ما بها من شوق وحنين يمزقها، فبعدها عن "سعيد" ليس باألمر الهين 
حتى وإن كان المحبوب عليها، لكن هذا ما قالته العادات والتقاليد وال يمكن الخروج عنها، 

 "ابن عمها"، وشرف البنت من شرف العائلة والقرية ككل.

 عليه، لم يمنع حبها من أن ينمو بل سيكبر أكثر فأكثر ا غصب هذا الفراق الذي 
يؤكد الشاعر وفاءه للمحبوبة، وخروج الذات عن نطاق نيل الزمن من الذاكرة؛ فقد بقيت »

ذاكرة، ولم تفارق الدموع العيون، إن عودتها أثرت المحبوبة في حالة حضور دائم بهذه ال
المحبوبة هي المعادل الروحي ف (2) «حياته؛ فقد عادت إليه الضحكة التي غابت بغيابها

للحياة، بغيابها يتوقف نبض القلب، ليحل مكانه صمت الفراق وأنين الموت، هكذا كانت 
وفي كل  "سيدي خالد"حياة "حيزية" بعد هذا الفراق المحتوم، تبقى هذه هي العادات في 

 ال يمكن ألحد الخروج عنها أبدًا.مجتمع عربي، 

بعض الهوايات التي عرفت في هذه البيئة  نجد ن المرجعيات االجتماعية كذلكم
وهي هواية منتشرة في ، (3) «التي كان يمارسها األوالد، مثل: تربية الحمام»االجتماعية 

ل "حيزية" التي كانت تملك مدينة "سيدي خالد"، أشار الشاعر إلى هذه الهواية من خال
إال لُيحمله بدالالت  امعين  اوديعة جميلة، كما هو معلوم أن الشاعر ال يوظف رمز  حمامة

فجمالها من جمال "حيزية"  ،"لحيزية" اموضوعي  وهذه "الحمامة" كانت معادال ،كثيرة
 ومصيرها من مصير حمامتها، التي فارقتها في أول أيام العيد:

 لْ . َباَل َحظٌّ َواَل َأمَ .َأَنا َوَأْنِت 

 
 . 21حيزية، ص (1) 
 . 23إبراهيم أحمد ملحم، تمرد األنثى على الشاعر، ص   (2) 
 . 43فهد حسين، مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، ص  (3) 
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وَن اْلَحَماَماِت   والنسواِن َلْم نزلِ  ،د 

ْنيا َعَلى َعَجلٍ ئْ جِ   َنا ِإَلى َهِذِه الدُّ

 يا أ ْخِتي َعَلى َعَجلِ  َوَسْوَف َنْرَحل  

 ي ِلت َراِب اأْلْرِض َصاِبَرةا نِ َسب ْقتِ 

 (1) َواْلَوِجلِ  ِمْثل ي َعَلى الظُّْلِم َواأْلْحَزانِ 

عندما نأتي لقول "حيزية" "وسوف نرحل يا أختي على عجل"، نالحظ أن "حيزية" 
ما تحمله في قلبها من حزن لكان لها إحساس بأن عمرها قصير كعمر حمامتها، وهذا 

"سعيد"، الذي كان السبب الرئيس  وعن ابن عمها ر من ظلم الناس لها وحديثهم عنهاوقه
التي كانت تؤنسها في فهي  ،كالم الناس عنحمامتها كانت تصبرها  عنه، في حجبها
كانت تبوح لها بأسرارها وأحزانها، ومن بعد موتها من سوف يسمعها، توظيف و وحشتها، 

الديوان فمن خالل هذه المرجعية  فيالحمام" كان لها وقع  تربيةالشاعر لهذه الهواية "
 هوكأنه بهذه الطريقة يقدم عمال إبداعيا يستفز عبر »االجتماعية فتح أفق التأويل أمامنا 

بفضل هذه اإلشارات   ا القارئ الذي يعيد إنتاج نص ثانهذ (2) «ذائقة القارئ، أو الناقد
 والرموز التي تحملها كل مرجعية موظفة في بنية النص.

منذ  التي عرفت بها المجتمعات العربيةك "الشاعر" هواية "الفروسية" كما ذكر كذل
استأثرت الخيل باهتمام العرب وحبهم إلى مدى بعيد، للخدمات »فقد  ،العصور األولى

نايتهم بها شديدة  ،ليلة التي تؤديها، والتي يعجز سواها عن تأديتهاج ال ولذلك كانت ع 
والمنافع ما ال يوجد في غيرها من  فشر واهتمامهم بالغا، ألن فيها من خصال ال

 
 . 38حيزية، ص (1) 
 . 45خليجية، صفهد حسن، مرجعيات ثقافية في الرواية ال (2) 



 الفصل الرابع :                                                 مرجعية النص الشعري 

236 
 

قوة فرسه، وهذا ما يزيدُه فخرا ومكانة رفيعة في ب وقد ارتبطت قوة الفارس  (1) «الدواب
قبيلته، كان من عادة أهل مدينة "سيدي خالد" أن ُيقيموا مسابقات في الفروسية، ليختاروا 

 الفارس لكل سنة.

وِج َوَيْوم   ر   اْلَخْيِل َواللُّْجِمَيْوم  السُّ

ْرج  ِمْن َقَدِم ِركابَوَما َتْهز    الس 

 ي َأْنِت حاِضَرة  َيق ول  ِلي اْلَقْلب  قلبِ 

حِم  (2) يا َأْقَرب  اْلع ن َد ِلي ِفي اْلح بِ  َوالر 

خصام "حيزية" و"سعيد" كان متواصاًل، هذه حالة المحبين دائما بسبب الغيرة 
ر سعيد عن حبه لها دون خوف ب  عَ الفروسية هو الوقت المناسب ليُ والشوق، فكان سباق 

إذ أخرجت أم سعيد وسام الفارس الذي ناله سعيد صباحا في السباق، ومدت به »من أحد 
بهذا  (3) «. وكان من العادة أن يهدي الفائز وسامه ألحب الناس إليه.يدها إلى حيزية

تأكدت حيزية بأن "سعيد" ال يزال على عهده لها رغم الفراق الذي يعانيه بفعل األهل 
نهت كل المخاوف التي تجرعوها من مرارة الفراق، أوالحي ككل، هذه العادة المتداولة 

 .شفاه المحبين بسمة تحكي ألف حكاية وترسم طريقًا نحو األمل بعها فيلتخلف 

 المرجعية التاريخية: 3
التراث العربي بشكل عام والجزائري بالخصوص ثري بالمادة الثقافية، التي يعود لها 

ال  ثير من األعمال النثرية والشعريةكل كاتب أثناء بناء نصوصه األدبية، لهذا نجد الك
الشعبي، ألن النصوص  من تاريخ بلده وتراثهيستقيها الكاتب  ل فقط، بليتقام على التخي 

 
 . 81السرد القصصي في الشعر الجاهلي، حاكم حبيب عزر الكريطى، ص (1) 
 . 85حيزية، ص (2) 
 . 89حيزية، ص (3) 
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ضافة اللغة ن قوامها المرجعية الواقعية، وبعد صياغتها بطريقة درامية وإالتي يكو اإلبداعية 
 أصالته ورونقه كنصبهذا فقد فقط في وثيقة تاريخية بعد هذا ال يصبح النص لكي  الجمالية

حينما يجعل الكاتب مرجعية الرواية تاريخية صرفة، لهذا نحذر منه وهو ما » جمالي
تجاه التاريخ حين يتكئ عليه ويكون مصدرًا مهمًا في النص ينبغي أن يعي الروائي تماما 

مما يفقد الرواية أو النصوص الشعرية بعض خصائصها فعلى الكاتب أن  (1) «الروائي
ومن هنا، ارتبط المواطن العربي بالماضي من أجل إثبات »يعي كيف يوظف التاريخ 

إال بالرجوع إلى األصل، وإلى  وأدرك أنه ال يتأتى له ذلك ماتهاو قمالذات والمحافظة على 
 (2) «التاريخ والتراث ولن ينجح في نهضته ويقظته إذا انقطعت صالته بتاريخه وماضيه

إلى العودة إلى التاريخ، هو القضية  للكتاب العرب والجزائريين خصوصا أهم دافع
ران كانت النكسة التي هزت كل العرب، لهذا ي الفلسطينية بالدرجة األولى، ألن هزيمة حز 

 القضية ال نجد كتابة في األغلب تخلو من اإلشارة إلى القضية الفلسطينية، وقد كانت هذه 
"لفلسطين"، وهي  كرمزي" جلية في ديوان "الساعر"، الذي وظف "المرأة" وهي الحبيبة "قدس

الحبيبة والوطن، الذي ضاع في غياهب الصحراء لكنه حلف اليمين بأن يُرد حبيبتُه وفي 
 عودتها له، تحقيق للنصر والحرية المرجوة "لفلسطين".

عن  الشاعر "محمد جربوعة" على خطى الشاعر "محمود درويش" في الكتابة سار
المرأة والوطن في شعر "محمود درويش" يمد  إن المزج بين»القضية الفلسطينية بحيث 

تجاربه الفنية بنفس عاطفي خصيب، يولد تلك الرؤية الحية، حيث تتحول القصيدة إلى 
زج فيه صورة الفتاة بالوطن، فال يعود ت ومضة حلم، يتميز فيه الحب بالوطنية، ويم

أحد أن يفرق بين عاطفة الحب نحو الفتاة أو األم، وبين عاطفة الحب نحو  ةباستطاع

 
 . 91فهد حسين، مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، ص  (1) 
 . 318، ص 2010الحديث، إربد،  (، عالم الكتب 1سعيد سالم، التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، )ط:   (2) 
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بهذه الطريقة الحديثة في الكتابة الشعرية، يستطيع الشاعر تمرير  (1)«األرض والوطن
، والداللة المرجوة ليس من ن خوف من الكتابة في المسكوت عنهالعديد من األفكار دو 

س تنساب بين أصابع القارئ، وال يمسكها إال ناقد السهل اإلمساك بها، فهي كأشعة الشم
لقصيدة )موت آخر  متمرس، يعطيها قراءة أخرى وينتج نصًا جديدا، يمكن أن نقدم مثاال

 وأحبك( للشاعر "محمود درويش" يقول:

 ؟ كِ ب  حِ َوَكْيَف َأق ول  أ  »

 اْلم ْعِجَزةِ  َحواس ِ م َقاَبَلةِ  س  مْ َكْيَف ت َحاِول  خَ 

ْيَناكِ   م ْعِجَزَتانِ  َوع 

ِني اْلَمْوجَ   َتك وِنيَن َناِئَمةا ِحيَن َيْخِطف 

 (2) «ِعْنَد ِنَهاَيِة َصْدِرَك َيْبَتِدئ  اْلَبْحر  

المالحظ من الوهلة األولى للقصيدة، بأنها كتبت للمرأة الحبيبة، ولكن بعد التعمق 
بين  الحبيبة هي الوطن األرض التي نما أنأكثر في الدالالت وفك الرموز، تجد 

 ها وال يحلو له الموت إال على صدرها.ي أحضانها ليغرق في جمال عين

الشاعر الجزائري كغيره من أبناء وطنه، القضية الفلسطينية هي قضيته األولى 
اليهود، وقد عالج الشاعر "محمد جربوعة"  هغتصب فاعه عنها هو دافع عن شرفه الذي ا ود

حبيبته بطريقة جديدة من خالل "الرمز" وذلك ليفرغ كل عواطفه وأحاسيسه اتجاه  القضية
فلسطين، فكانت "المرأة" هي المعادل الموضوعي لها، لما تحمله "المرأة" من صفات 

عن أرضهم  اوالجمال والعطاء"، فالمرأة مثل األرض، تنجب أبطااًل ليدافعو  ن"الحس
 

محمد عبد الهادي، تجليات رمز المرأة في شعر "محمود درويش"، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة  (1) 
 . 3، ص 2009ومناهجها، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 .4المرجع نفسه، ص (2) 
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لهم، والحرية هي المطلب األول واألخير، وما أخذ  اهرة آلخر قطرةطويسقوها بدمائهم ال
 إال بها، قال الشاعر في حسنها: بالقوة ال يستردُ 

 َوَيق ول  َعْنَها ِإن َها جنية  

 َمِش ع ي وِنَها َأْو َتْقت ل  ت ْؤَذْي ِبرِ 

ِعي َأن  اْلَفَتاَة َرهيَبة    ه َو َيد 

 ل  هِ َما ِمْثل َها ِمْن ِجْنِسَها ِمْن تذ

 َهاِلَجاَنبِ  َل ) َبْدٌر ( َلْم ي ِرقَ ي ْ قِ  ِإنْ 

َل َعْنَها َظْبَيةٌ   اَل َتْقَبل   ،َأْو َقي 

ْسَنَها م َتَخي ل   َخيِ لَ َمْهَما تَ   ح 

 ( 1) ل  َوأ ْجمَ  ،ِهي م ْنَتهى َذاَك اْلَخَيالِ 

وحسية تخص المرأة ليسقيها بفيض حبه وغزله، ألن التي  أضاف لها صفات معنوية
خرج يطوي الصحاري ألجل أن يكحل عيونه بحسنها ليست كباقي النساء، فحسنها فاق 

لتروي  متسارعةجمال "البدر"، كانت كل عواطفه حبيسة هذا الجمال، وتسير إليه بخطى 
عطشه نحوها، وال شيء يمكنه أن يمنع "الساعر" من مواصلة بحثه عن محبوبته "قدسى"، 

 ال الصحراء وال البعد، يمكنها أن تفرقهم.

رحالته الطويلة كانت شاقة جدًا، وقد القى فيها من التعب واإلرهاق ما ال يقوى على 
، ولكنها كانت قضيته األولى التي  ذ صغره:فطم عليها من  تحمله أحد 

ْلِمهِ   َوألَن َها َكاَنْت َصِبي ة  ح 
 

 . 7الساعر،ص (1) 
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 َأْو َأن َها اْلح بُّ اْلَبِريء  األَْول  

 َحِلف اْلَيِميِن ِبَأن  يرد ِغَياَبَها

 (1) َأْو َسْوَف َيْبَقى َهَكَذا يتجول  

حبه للحرية ورّد كرامة الوطن كان أكبر من كل شيء، حب الوطن كالحياة وكروح 
وقد امتلك النبل شعراء الوطن العربي في كل مكان؛ ألنهم »ال يمكن فصلها عن الجسد 

الصغير إلى الوطن العربي األكبر،  القطر والحيزخرجوا بكتاباتهم الشعرية من هم 
مسرحية الهزيمة التي فرضتها إسرائيل  توشاهد خاصة بعدما عايشت الشعوب العربيةو 

ا أقالم الشعراء دمًا بدل كانت مرحلة مؤلمة ودامية، نزفت فيه (2) «على مسرح األحداث
حلمه، لهذا حلف اليمين بأن يرد غيابها، أي  وصبيةاعر"سوقد كانت هي حبيبة "ال الحبر،

وهكذا فإن حزيران أحدث هزة في » بة، أو سوف يبقى هكذا باحثا عنهايرد حريتها المسلو 
 (3) «نفوس الشعراء، فكل منهم كتب عنها حسب رؤيته فاقتربت معانيهم

عودة فلسطين لشعبها وأخذهم لحريتهم، هي عودة للروح في الجسد وانتصار  لكل 
 الشعوب العربية واسترداد  لكرامتهم.

راحة بجوار أرهقه البحث والترحال في بحثه عن حبه الضائع، فكانت له محطة 
 حبيبته السمراء، بطيبة الطيبة، داعيًا هللا بأن يالقيه بحبيبته الضائعة.

ا  ا ي ْسَلق  د  َقْلبا . مَ .َما َمدٌّ َكفًّ
 ْغِلي ِبَقْدِر اْلَعاِشِقيَن َوي ْحِرق  يَ 

 
 . 8الساعر، ص  (1) 
هـ،  1431(، النادي األدبي بالرياض، الرياض، 1السرد الحكائي في الشعر العربي المعاصر، )ط:  فايزة الحربي، (2) 

 . 132م، ص 2010
 . 143، صالمرجع نفسه  (3) 
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 َلم ا َرَأى َأْنَوار  َكْعَبِة َربِ هِ 
 ْشِرق  َها اْلَوِضيِء اْلمُّ ع  َوَسَباه  َطابِ 

ل وعِ  َف اْلَقِميَص ش  كَ  مْ .َعِن الضُّ  . َوَراَعه 
اَل َيِشدُّ ِثياب ه  َوي    (1) ق  ْمزِ َرج 

تشتعل في صدره، لكثرة شوقه وحنينه، وال شيء يمكنه إطفاؤها،  والوجد ناُر الهوى 
نكسار جدار الكعبة الشريفة ويسمع صوت ا فمكان عليه إال أن َيُشَق ثيابه، ليبردها على

، ويرأف بحاله التي هدها البحث عن الحرية المنشودة، وتصدعه هللا وحدهجدار صدره 
 ويجتمع شمله مع حبيبته.

 ) َهْل سأبلغ غايتي ؟(:َسِمع وه  َيْهِمس  

دُّ َكاْلَمْجن ونِ   (2) ؟(ي) َما أْدَرانِ :َوَير 

غير معروفة، بحث عن الحرية الضائعة مع كل هذه  الطريق طويل جدًا، ونهايته
العقبات التي يواجهها في طريقه، يسقط وينهض لكنه يتخطاها بكل عزيمة، ألن هدفه 

 وقت فقط بما أنه متمسك بحبل هللا.واحد، وتحقيقه مسألة 

ى الشاعر كل ينس ليس باألمر الهين لكنه حين يتحقق طعم الحرية والنصر
عند لقائه بحبيبته "قدسى" عجزت كل العبارات أمامه لتعبر عن  القاها،المصاعب التي 

 حاله ونشوته بالنصر قائال:

 قيد  َخْلَفه ِبَحب اِلهِ َوَأَنا المُّ 

 َواْلَهَوى َجر ار   ،ِري ِإَليَهاَأجْ 

ْم َكَسحاَبةِ يِ حَ لِ  ِتيت  أَ َوِلَذا   ك 
 

 . 112الساعر، ص   (1) 
 . 120الساعر، ص   (2) 
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َحاِب  وَن الس  وِقنِ  ،د   (1)  اأْلَْقَدارَ ي َتس 

ألراضي المحتلة دسى" والتي هي المعادل الموضوعي لفي لقائه بمحبوبته "ق
"فلسطين"، هو تحقيق للنصر والحرية، التي يبحث عنها كل عربي، بهذا اللقاء يعطينا 

 صورة للنصر، للفرح القادم ال محالة.

يكونوا  إلى أن فيها الشعراءأختم هذا البحث بمقطوعة للشاعر "أحمد سحنون"، يدعو 
 ليست ثورة سالح فقط بل ثورة القلم أيضا. لسان شعوبهم، ألن الثورة

 جبن والبخلشعوبهم *** بشعر يداويها من ال اويا شعراء الضاد حثو »

 (2) «فما الشعر إال ثورة غير أنها    *** )توصل بال كف وتسعى بال رجل(

لشاعر اهذه الثورة خاضها "الساعر" بالقلم، وكتبها بأسلوب جديد في الطرح محاكيًا 
"محمود درويش" في طريقته الغزلية، حين جعل من "فلسطين" حبيبته الطاهرة الحسناء، 
ورسمها بطريقة جعلت منها ملكة في الحسن والبهاء، ليتسابق لها العرسان من كل صوب 
يطلبون يدها كحال كل الشعوب العربية، التي تسعى لها وتطالب بحريتها، وإن قدموا 

أبدًا، "قدسى" كانت رمزًا  ذلكس ودمائهم الطاهرة لن يتهاونوا في ألجلها الغالي والنفي 
 "لفلسطين" الحبيبة، وبوصول "الساعر" لها عمت األفراح في كل بقاع األرض العربية.

 ،خرجنا ببعض النتائج ،"بمرجعية النص الشعري "د تتبعنا لهذا الفصل المعنون بـ بع
يرى أّن ما يميز العربي هو  صفة خاصةشاعر العربي بصفة عامة والجزائري بوهي أن ال

ثلة في "المرجعية الدينية" لمتماو  ،" الكبرى التي يؤسس من خاللها نّصه"المرجعيات
ن يستغني لهذا ال يمكن للشعر أ ،"ألن "المرجع" يمثل هوية "النص ،"عية التاريخيةالمرج و"

 
 . 256، 255الساعر، ص  (1) 
الجزائري الحديث، )د:ط(، الدار القومية للطباعة  عبد هللا الركيبي، تقديم صالح جودت، دراسات في الشعر العربي  (2) 

 ، )د/س(. 187والنشر، العدد 
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مشاكل وتقديم حلول حيث يعود الشاعر للواقع ألجل معالجة ال ،"عن "المرجعية الواقعية
 ،هو بث روح الهوية بها "والغرض األساسي من تضمين هذه "المرجعيات ،ممكنة لها

كما يسعى إلى تأصيل هذه النصوص الحديثة من خالل  ،والتعريف بثقافة بيئته لآلخر
التاريخية( يعتمدها كما أن هذه "المرجعيات" )االجتماعية و  ،ربطها بالموروث الشعبي

ل الدفاع عن "القضية مث  ،ويدافع عن قضية ما ،الشاعر ليعالج قضايا اجتماعية معينة
 ."الفلسطينية
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ر أهم النتائج التي بد لنا أن نختمه بذك ، الى نهاية بحثنا بفضل هللا ورعايتهبعد أن وصلنا إل   
 :توصلنا إليها

فيه الشعراء على األسلوب  عتمدأن الشعر في العصر الجاهلي ا  في المدخل استنتجنا – 1
عليه هو شعر كما عرف ، ألن الل، خصوصا عندما يقف الشاعر على ذكر األطالالقصصي

 .وفراقهم، وقصص حبهم لشاعر حياته وفتوحاتهم وبطوالتهم، من خالله سجل اديوان العرب

ردي وقد كان عتمد على آليات الخطاب السأن الشاعر في العصر الحديث ا  استنتجناكما  – 2
 .قة درامية تقترب من عامة المجتمع، وذلك لكي يرسم قصيدته بطري هذا أمرا متعمدا منه

، حيث أن بنية الزمن متوفرة في الشعر استنتجنالفصل األول الخاص بالزمن ل النسبةأما ب  – 3
اخل ( ، كما استطعنا أن نلمس الحركة السردية دنا عن المفارقات الزمنية )استرجاع واستباقكشف

 الزمن من سرعة وتبطيئ.

ة استذكار الشاعر كان في حال" هي الغالبة في الديوانين وذلك ألن كانت تقنية "االسترجاع – 4
 .ورواية أحداث ماضية

استنتجنا أن المكان من  ،لمكان في الشعرابالنسبة للفصل الثاني المخصص لدراسة  – 5
 .ت المهمة في تكوين الخطاب الشعري اآلليا

دوما حين يحس بالشوق إلى البطل  إليهكشفنا أن المكان الذكرى هو مكان حنيني يعود  – 6
 .نوع في قصائد الشعر الجاهلي في "األطالل"مثل هذا الوت، الحبيبة

، الذي تطلبه بنفسية الشخصية وتحولها المكاني أما بالنسبة للمكان العبور فهو مرتبط – 7
 .ألجل التعبير عن حالتها النفسية الذات

بالعودة الذي يحلم المحب دوما ، وهو المكان الحلم هو مكان حسي يرتبط بالمرأة المكان  – 8
 .له
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الديوانين أن توظيفها في  ة المرجعية إلىفي الفصل الثالث المتعلق بالشخصي  استنتجناكما  – 9
ة واألدبية ، ويعبر عن ثقافة الشاعر المعرفية التي جمعت بين الثقافة الديني يثري الموضوع

كموسوعة  ي إثراء الديوانين، كل هذه الشخصيات التي وظفها ساهمت فوالتاريخية والتراثية
 .أدبية

، مثل ف الشاعر للمرجعيات في الديوانينتوصلنا إلى تعدد توظي فأما في الفصل الرابع  – 10
 .لتي تتداخل مع المرجعية التراثيةالمرجعية االجتماعية والمرجعية التاريخية ا

 الدالالت.ألنها مصدر صناعي يمكن أن تحمل عديد المرجعية مفهوم شامل "للمرجع"؛  – 11

ان له غرض أساسي عتماد الشاعر على هذه المرجعيات لم يكن من باب الصدفة بل كا  – 12
 .لهوية بالنصوص الشعرية الجزائريةبث روح ا هأولمن تضمينها، 

من خالل  ن القضايا االجتماعية والتاريخية" العديد مطرح الشاعر "محمد جربوعة – 13
 .وذلك لكي يعالجها ويقدم حلوال لها ،المرجعيات التي ضمنها الديوانين

مرأة هي ، بل ألن النصوصه لم يكن من باب السرد وفقط بالمرأة " فياهتمام الشاعر " – 14
 .ل أن يعالج أهم القضايا التي تخصها، لهذا حاو أساس بناء وصالح المجتمع

تناول الشاعر المرأة في ديوان "الساعر" رمز المرأة الحبيبة، كرمز للقضية الفلسطينية،  – 15
 .صفات معنوية وحسية تخص المرأة، ليسقيها بفيض حبه وغزله اف لهاوأض

سطينية وبلوغهم ، هو رمز لنصر القضية الفلاعر مع حبيبته في ديوان "الساعر"لقاء الش – 16
 .لحريتهم المنشودة

 اصر وتقنيات السرد من )زمن ومكان وشخصيات( تجلت بوضوح في الديوانينعن  – 17
كالخطاب ا إلى أن الخطاب الشعري يستوعب تقنيات السرد صلن " ومنه تو زيةحي و" "الساعر"

 . السردي
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وجدنا أن البنية السردية )زمان، مكان، شخصيات(  "لديواني "الساعر" و"حيزية بعد تتبعنا 
في الشعر وبقوة، وهذا ما نلحظه في  وجودةلم تعد حكرًا على النصوص النثرية فقط، بل هي م

  . المدروسينين ديوان ال

" حيث توصلنا إلى أن ثنائية "بالزمنصة لنتائج الفصل األول المتعلق يمكننا أن نقدم خال
، االسترجاع هي الغالبة في ديوان "الساعر"، ألن كل ذكرى يرويها "الساعر" تحمل عبرة ومغزى 

 .لقضايا االجتماعية بطريقة درامية، ويقدم الحلول لهذه المشاكليعالج من خاللها عديد ا
بطيئ للسرد لنعطي تستطعنا أن نلمس الحركة السردية داخل الزمن من سرعة و كما ا

، تقوم عليها النصوص الشعرية كذلك ن البنية الزمنيةداللتها الخفية، ومن هنا يمكن القول: إ
كل نص بغض النظر عن ، والركيزة األساسية في الزمن يعتبر من العناصر الفعالة ألن عنصر

 .جنس هذا النص

 :كان" إلى النتائج التاليةتحللينا للفصل الثاني المتعلق "بالم توصلنا في نهايةو       

، وكل تماما كالزمن، واألساسية في بناء الخطاب الشعري يعتبر المكان من التقنيات المهمة 
، وبعد تتبعنا لجماليات المكان من خالل األمكنة الثالثة ما يستدعي اآلخر وال يمكن فصلهمامنه

المكان الذكرى" هو ن ")مكان ذكرى، مكان عبور، مكان حلم(، توصلنا إلى أ االتي حددناه
، الحبيبة التي هي بمثابة الوطن لهمكان حنيني يعود إليه البطل دائما حينما يحس بالشوق إلى 

مثل ، وقد ظهر هذا النوع من المكان في قصائد ما قبل اإلسالم وت هي التي تعيده له وتربطه بهف
إليه من خالل ، أما في الشعر الحديث فقد كان ظهور المكان رمزيا ويتم التوصل في األطالل

أو من خالل أفعال الشخصية البطلة، وقد  ،، الحزن(عاطفة الشخصيات المتمثلة في )الشوق 
الشمال )التل((، أما ، )الخيمة، الحي، الصحراء في المدروسينانين و تمثلت هذه األمكنة في الدي 
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الذات هو مكان مرتبط بنفسية الشخصية وتحولها المكاني الذي تطلبه فلعبور، بالنسبة لمكان ا
 .ألجل تغيير حالتها النفسية

، هو الحلم هو مكان حسي مرتبط بالمرأة " في الحب المفقود، فالمكان وقد تمثل "المكان الحلم   
مروج ، حي ، مكةقد تمثل هذا المكان في )األطالل، و ودة لهالمكان الذي يحلم المحب دوما بالع

 الياسمين، ديار المحبوبة(.

ديوانين يثري الفي ختام الفصل الثالث توصلنا إلى أن توظيف الشخصيات المرجعية في    
، عت بين الثقافة الدينية واألدبيةالموضوع ، كما أنها تعبر عن ثقافة الشاعر المعرفية التي جم

، تزينها شخصيات من نين كموسوعة أدبيةاو إثراء الدي كل هذه الشخصيات المرجعية أسهمت في 
، زادها حوار سم المسلسل الشعري بطريقة دراميةالعصر الجاهلي والعصر الحديث لتكمل ر 

 .شعري جماالالشخصيات ال

، خرجنا ببعض النتائج وهي "بمرجعية النص الشعري"ـ المعنون ب للفصل الرابعبعد تتبعنا 
والجزائري بصفة خاصة، يرى أّن ما يميز العربي هو ي بصفة عامة أن الشاعر العرب 

المرجعية "لمتمثلة في "المرجعية الدينية" و ا، و الكبرى التي يؤسس من خاللها نّصه" "المرجعيات
ة من خالل ربطها بالموروث الشعبي، يسعى إلى تأصيل هذه النصوص الحديث  حيثالتاريخية"، 

اعر ليعالج قضايا اجتماعية ريخية( يعتمدها الشالتاكما أن هذه "المرجعيات" )االجتماعية و 
 ".معينة، ويدافع عن قضية ما، مثل الدفاع عن "القضية الفلسطينية
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Summary of the research : 

After the follow-up to "El-sair" and "Haiziya" divans,  we found that 

the narrative structure (Time, Place, Personalities) is no longer exclusive to 

the prose texts only, but also exist strongly in poetry, and this is what we 

notice in the subject under study. 

We can present a summary of the results of the first chapter 

on "Time", where we found that the dominant dualism in the poet is the 

dual-retrieval, because every memory narrated by the poet carries a lesson 

and meaning, through which it deals with many social issues in a dramatic 

way and provides solutions to these problems.  

In addition, we have been able to touch the narrative movement 

within time, which ranged from speed and slow to give its hidden 

significance. Hence, it is possible to say: the temporal structure is based on 

the poetic texts as well, because the element of time is considered an 

effective element and the basic pillar in every text, whatever  its gender. 

At the end of our analysis of the second chapter on "Place" we have 

reached the following conclusions:The place is one of the most important 

and fundamental techniques in the construction of poetic discourse, just 

like time, and each of them calls the other in terms that can not be 

separated from one another.  

After following the beauty of the place through the three places we 

have identified (the place of memory, the place of crossing, the place of a 

dream), we found that the "the place of memory  " is the place of nostalgia, 

for which the hero always returns to it when he feels the missing to the 

beloved, who represents the homeland for him, as she makes him return to 

it, and binds him; this type of place appeared in the pre-islamic poems, 

which are represented in the ruins; in modern poetry, the appearance of the 

place was symbolic and reached through the passion of the characters in 

the longing and sadness, and also through the actions of  the personal 

heroes, and these were represented in the two divans studied in (tent, 

neighbourhood, desert, north (hill)). 
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 As for the place of crossing where it’s connected to the mind of the 

person and his psychological personality, and spatial transformation 

required by the self for the change of her mental state. 

 The "place of dream" is represented  in the love lost, because the 

"place of dream" is a place of sensory impairment is associated with 

women, it is also the place where the lover always dreams of returning to 

it, this place is represented in the (Ruins, Mecca, The neibourhood of 

jasmine lawns, The beloved houses). 

At the end of the third chapter we found that the employment of 

reference personalities in the two divans enriches the subject, and it 

expresses the culture of cognitive poet that brought together the religious 

and literary culture. All these reference personalities contributed to 

enriching the two divans as a literary encyclopedia, that adorned with 

personalities from the per-eslamic era and the modern era in order to 

complete and draw a poetry series in a dramatic way, as well as the 

dialogue of poetic personalities that increased it by beauty. 

After we follow the fourth chapter that entitled by "Reference of the 

poetic text" we reached to some results which are: that the Arab poet in 

general and the Algerian poet in particular, believes that thing which 

distinguishes the Arab poet are the major references through which he can 

establish his text, and these references are represented in the religious and 

the historical reference, in order to root the modern texts by linking them 

to the popular heritage; these references (social and historical) are adopted 

by the poet to address certain social issues and defend theme, such as 

defending the Palestinian issue. 


