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 الممخص :
كتاب )االكتفاء في أخبار الخمفاء(  في النص الخبري عمييا يعتمد التي االساس  المادة إن         

واقعية  مع تركيبية متنامية المتشكمة من انساق لغوية ، ىي البنية االستيالليةألبي مروان التوزري
 انسانية مواقف انتاج األحداث المتتابعة التي تتفاعل مع شخصيات تختمف تبعًا ألدوارىا وأثرىا في

 في مشاىد زمانية ومكانية محددة .  فعالة
 خمسةاالستيالل وأنواعو التي تتشكل من تيدف الدراسة إلى البحث في وفي ضوء ذلك          

  .والشخوصية والحواريةوالوصفية  والحدثية يالالت الحكائية أنواع وىي االست
 .(االستيالل، الشخصية، الحدث، الوصف)الكممات المفتاحية: 

 
En el libro Suficiencia en las noticias de los califas de 

 Abu Marwan Al-Tuzri 

 Prof. Raid Hamid Majeed Al-Batat            Noura Assi Majeed 

Universidad de Dhi Qar / Facultad de Educación para humanidades 

 

  ABSTRACT: 
    El material básico en el que se basa el texto informativo del libro de Abu 

Marwan al-Tuzri "Suficiencia en las noticias de los califas", es la estructura 

introductoria formada por un patrón lingüístico sintético creciente con el 

realismo de eventos sucesivos que interactúan con personajes que varían 

según sus roles e impacto en la producción de actitudes humanas efectivas en 

escenas temporales y espaciales específicas. 

          A la luz de esto, el estudio tiene como objetivo investigar la iniciación 

y sus tipos, que consisten en cinco tipos, a saber, narración de historias, 

descriptivas, eventuales, personales e intervencionistas. 

   Palabras clave: introducción, carácter, evento, descripción .  
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 مدخل
ُيعدُّ االستيالل ركنًا ميمًا من أركان البالغة الذي ))يجعل َمطمُع الكالم من الشعر أو 
ن كان ىناًء  الرسائل دااًل عمى المعنى المقصود من ىذا الكالم إن كان َفْتحًا ففْتحًا ، وا 

 ،(ٔ)كالم ما المراُد بو((فيناًء ، أو كان عزاء فعزاء ... وفائدتو أن ُيعرف من مبدأ ال
 ،وتظير أىمية االستيالل ودوره بوصفو عنصرًا واضحًا من عناصر النص الخبري

ىميتو أكذلك كان االستيالل لو دوره و  ،فكما أن  الخاتمة ألصق بالنفس وأبقى في السمع
دراكو الفع الة في الجذب واالستقطاب المذين يمارسيما تأثيرًا كبيرًا في ذات القارئ  وا 

ومن ىنا فقد ُحظي باىتمام كبير من قبل الدراسات النقدية قديمًا وحديثًا ؛ألنو  ،(ٕ)وذوقو
))الجزء األول من الكالم )وخاصة الخطبة( الذي يقّدم فيو المتكمم جممة من األلفاظ 
والعبارات يشير بيا إشارة لطيفة إلى موضوع الكالم وكيفية التدرج فيو ، ويقصد بذلك 

  .(ٖ)نتباه لد  جميور السامعين((جذب اال
والنص االستياللي عمى قصره يذك ر المتمقي بـ النص األكبر الذي ينتمي 
إليو ، أيا كان االستيالل دينًا أو تاريخًا أو أدبًا أو فمسفة أو حكمة ، فينتبو المتمقي 

ات وىو في حضور القراءة والتفاعل النصي، إلى أن  النص الذي بين يديو لو عالق
ففي األغمب تتألف البداية  ،(ٗ)متعددة مع نصوص أخر  تشّد انتباىو ويجذبيا إليو

االستياللية من جممة واحدة فقط وفي أحسن أحواليا جممتين مترابطة في البناء 
والمعنى والجممة المفردة افضل من جممتين في األعمال القصيرة وليست لمجممة 

ومن ىنا ال تعّد الصيغة االستياللية عنصرًا منفصاًل  ،حدود اال بما يجعميا مفيدة
برمتو، كما يوىم موقعيا في بدء الكالم، وكما أن يا ليس بنية  دبيّ عن بنية النص األ

مغمقة عمى ذاتيا، بل ىي البنية الفنية المتشكمة من النص الخبري كمو، ليوصل إلى 
تياللي موجو إلى جميور المعرفة التي يريدىا المتمقي، ولذلك يكون النص االس

محدد ويترك مساحة لإلجابة عن أسئمة قابمة لمتأويل وتتعمق بالعنوان الرئيس أو 
 .(٘)الفرعي تصحيحًا أو دفاعًا أو تبريراً 
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نواع االستيالالت التي طالعتنا بيا أح ن نوض  أيمكن وتأسيسًا عمى ذلك    
 الخمفاء( كاآلتي :النصوص الخبرية الواردة في كتاب )االكتفاء في أخبار 

 الستهالل الحكائي  : لا أو  
نحو جوىر الحكاية ومركز تبئيرىا  ىو استيالل ))سياقي يعمل عمى لفت انتباه القرائيّ  

وىو ما يعطي  ،منذ بداية مشروع القّص  فضاًل عمى إشاعة مناخ الحكيّ  ،السرديّ 
 في طبقات متن النصيّ ة وحراك سردي يغري القارئ بالمتابعة والتوغل القصة دينامي  

 .(ٙ)((األخر  التي تعقب عتبة االستيالل
روي عن ابن عباس )) الخبر اآلتي: ومن نماذج االستيالل الحكائيّ 

كانت امرأة من خثعم تعرض نفسيا في مواسم الحج، وكان : قال  (رضي اهلل عنو)
فأتت عمى عبد اهلل بن عبد المطمب لما رأتو  ليا أدم تضرب بيا كأنو تبيعيا ،

نما اتوسم ااعجبيا فقالت : واهلل ما أطول بيذه األدم ، وما  لي منيا حاجو ، وا 
الرجال ىل أجد كفؤا؛ فأن كانت لك لي حاجو فقم فقال ليا : مكانك ارجع اليو 

رجع  ممامت بالنبي صمى اهلل عميو وسمم؛ ففوقع أىمو فحم فأنطمق إلى رحمة فبدا لو ،
ما أنت ىو  إلييا قال : أراك ىا ىنا قالت: ومن انت ؟ قال الذي وعدك قالت لو :

 .(ٚ)((ولئن كنت ىو ىو ؛ لقد رأيت بين عينيك نورا ال أراه
)لقيامة بالوظيفة السابق ) الحكائي أىم اجزاء الخبر يعد االستيالل 

يحرص عمى شد أنتباه المتمقي نحوه من أجل الولوج  ذْ إ، (ٛ)((االستدراجية االغرائية
إلى تفاصيل المتن الحكائي وأن يكون بينو وبين المتن النصي ترابطا سببيا تركيبيا 

كانت ) :بقولو وصفيّ  في ىذا االستيالل إلى تقديم مشيد تصويريّ  الراويّ  ألج إذْ 
ب بيا كأنو امرأة من خثعم تعرض نفسيا في مواسم الحج ، وكان ليا أدم تضر 

في  تبيعيا ، فأتت عمى عبد اهلل بن عبد المطمب لما رأتو اعجبيا(، فرسم لممتمقيّ 
ة وما كان فيو من موقف ىو لقاء الشخصي   ،ناطقاً  مشيداً  ىذا المشيد التصويريّ 

وما جر  بينيما مشيد  ة ) امرأة من خثعم ( بعبد اهلل بن عبد المطمب،المحوري  
ة، فينظم تسمسل األحداث السمة الحكائيّ  يعطي النص الخبريّ ، وىذا األسموب حواريّ 
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المشاىد الحوارية كشفت عن فكرة  ، وما مالحظو ىنا إنمنطقياً  ة توالياً المتوالي  
ة وتوافقيا الشخصي مع الشخصية المحورية ورؤيتيا الخاصة بأنفعاالتيا الوجدانيّ 

كاشفة عن مصيرىا ومكنوناتيا  اا دراميّ حداث تناميا حواريّ اآلخر التي تنامت مع األ
 ة  .الشخصيّ 

))ذكر الزبير بن بكار قال لما عزل  :النماذج األخر  قال التوزري ومن   
 فرأ  رجالً  ،معاوية سعيد بن العاص عن المدينة أنصرف عن المسجد وحده

من صعاليك قريش قد تبعو حت ى بمغ منزلو لما بمغ قال لو : يا بني ألك  صعموكاً 
 بناجناحك، قال لو: وصمك اهلل يا ي رأيتك وحدك فوصمت حاجو؟ قال: ال ولكن  

وادع لي  ال ييبو لو فمم يحضره، فقال لو: أطمب لي دواة وجمداً خي فألتمس ماأ
فأتى بذلك فكتب لو بعشرين ألف درىم دينا عميو وأشيد عمى ذلك مواله،  موالي فالناً 

وقال لو: اذا جاءت غمتنا دفعنا ذلك إليك فمات في تمك السنة وىي سنة تسع 
وخمسين، فأتى بالكتاب إلى أبنو عمرو، وفيو شيادة مواله، فقال لو: يا ىذا أني 

و فدعا مواله فقال أتعرف ىذا أعرف الخط وأنكر أن يكون لمثمك مثل ىذا المال عمي
 .(ٜ)قال: نعم فدفع اليو عشرين ألف درىم ((

المتمقي لمتابعة األحداث  في ىذا الخبر محفزاً  نجد االستيالل الحكائيّ 
عن التطورات  بشوق ومتعة بحثاً  معياوالتفاعل  ،ة في المتن النصيّ الحكائيّ 

)لما  :والمفاجئات التي تحدث لمشخصية المحورية المييمنة عمى اقصاء الخبر بقولو
عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة أنصرف عن المسجد وحده فرأ  رجال 

كشف ىذا االستيالل عن  صعموكا من صعاليك قريش قد تبعو حت ى بمغ منزلو( إذْ 
حداث المتتابعة التي باأل مباشراً  نيا تتصل اتصاالً أل ؛ةة المحوري  طبيعة الشخصي  

ة بين الشخصيات المتحاورة ) لما بمغ قال لو : يا تقوم عمى أساس الحركة الحواري  
بني ألك حاجو؟ قال: ال ولكني رأيتك وحدك فوصمت جناحك، قال لو: وصمك اهلل يا 

وادع لي  ي دواة وجمداً خي فألتمس ما ال ييبو لو فمم يحضره، فقال لو: أطمب لأأبني 
 موالي فالنا (
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واوضحت مد  تفاعل  الحكّي،نمحظ أن ىذه األحداث المتتابعة قدمت 
ة المتميزة فيي كفيمة أن تكشف عن الصورة الدرامي   الموقف،ة مع ة المحوري  الشخصي  

 ة ووجية نظرىا الخاصة اتجاه الموقف .ليذه الشخصي  
 

 الوصفي   : الستهالل اا ثاني
يعرف الوصف بأنو : ))تقديم )تمثيل( األشياء والكائنات والمواقف أو  

، لذلك فإن  االستيالل (ٓٔ)عوضًا عن وجودىا الزمني(( األحداث في وجودىا المكانيّ 
. (ٔٔ)الوصفي يجسد وظائف الوصف وغاياتو ويعمل عمى ))إضاءة أجواء النص((

اهلل عميو وسمم فخما ممجما  كان الرسول محمد صمى))وما يمثل ذلك الخبر االتي: 
دخل   يتألأل وجيو نورا تألأل القمر ليمة البدر ، قالت عائشة رضي اهلل عنيا 

الرسول صل اهلل عميو وسمم فقعد يخصف نعال وانا قاعدة اغزل فرفعت راسي اليو 
فاذا سالفتو قد عرفت اليو وىو يتولد في عيني نورا، فقمت: أما واهلل لو رأ  أبو كبير 
اليذلي لعمم أنك احق بشعره من غيرك فقال صمى اهلل عميو وسمم: ما قال يا عائشة 

 أبو كبير؟ فقالت : قال 
 وفساد مرضعه وداء مغيل      غب ر حيضه  وبرء من كل          
.                                                                                العارض   كبرق   ذا نظرت إلى أسرة وجهه   برقت  ا  و         المتهمل 

جزاك اهلل يا  قالت: فوضع الرسول صمى اهلل عميو وسمم ما كان في يده ، قال:
خيرا ، فما أعمم متى سررت مثل سروري بكالمك، واسم ابي كبير اليذلي ة عائش

 .(ٕٔ)ثابت بن عبد شمس، ويقال عامربن الحميس((
ة النبي محمد نتقائي لشخصي  استيل ىذا الخبر بوصف جمالي بارعا ا

) كان الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم فخما  :بقولو (مسم  آلو صمى اهلل عميو و )
عن طريق  يسعى الراويّ  ممجما يتأللئ وجيو نورا تألأل القمر ليمة البدر ( إذْ 

ة عندما جذب انتباه المتمقي وتشويقو لمتابعة األحداث الحواري   االستيالل الوصفيّ 
عن  بيراً ظريف تع ة عائشة في مشيد حواريّ ة الرئيسة مع شخصي  تتفاعل شخصي  
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فنمحظ االنسجام  (،وسمموآلو صمى اهلل عميو )وجيا النبي محمد ز عجاب عائشة بإ
بين الشخصيات المتحاورة عندما وصفتو بأبيات قاليا الشاعر  واالنفعال الوجدانيّ 

 الكبير أبو كبير اليذلي مشبيو وجيو بالبرق العارض المتيمل 
نطباع مد  قدرة افي ىذا االستيالل يعطي  فاالستكمال الوصفيّ      

اهلل  ىصم)وخبرتو في طريقة تقديم البداية الوصفية لشخصية النبي محمد  الراويّ 
التي  تمام بناء االستيالل الوصفيّ ابرز ميارتو في مرحمة  ، إذْ (عميو والو وسمم

ة رامي  من الحركة الد نوعاً  وويمنح جية، ضاءة أجواء النص الخبري من إتعمل عمى 
بشوق ومتعة من جية  بالولوج في أعماق أحداث متن النّص  الذي يغري المتمقيّ 

 .(ٖٔ)أخر 
كان أبو ) ) :التوزري الوصفي قالل ومن النماذج الخبرية لالستيال      

بكر الصديق أزىد الناس واكثرىم تواضعا في أخالقة وممبسة ومطعمة، كان يمبس 
مرضو  فيبي أ قالت عائشة رضي اهلل عنيا دعانيفي خالفتو الشممة والعباءة ، 

 بتلما شغمتني اإلمارة رأيت أن أص ماال ا بنية أني كنت أتجر قريش وأكثرفقال : ي
، فإذا ما أسرعي بو إلى ابن  وعبداً  ة خالفاً من المال فأثبت ىذه العباءة القطواني  

يا ابتي نحن ايسر من ، وقمت  : فبكتْ تخطاب يا بنية بثيابي ىذه كفنيني فييا ، قال
قالت: فمما مات بعثت بذلك إلى ، غفر اهلل لك وىل ذلك إال لممينةقال : فذلك ، 

 .(ٗٔ)((ابن الخطاب ، فقال يرحم اهلل أباك لقد أحب أال يترك لقائال مقال
 ةو قدم رؤيأن   ة أبو بكر الصديق ، إذْ ستيل ىذا الخبر بوصف شخصي  ا   

نعوت التي تبنى اللى إة، وىي تومئ ة المحوري  الشخصي  ة واضحة عن ىذه وصفي  
 وذلك ألن ىذا االستيالل الوصفيّ  ؛عمييا أحداث الخبر في متن النص الخبريّ 

  ،واالنسجام إلى حالة االثارة ،من الجزء الساكن من النص أو حالة التوافق )ينتقل )
، ينتقل لسرد تفاصيل الخبر اً سردي   وصفاً  فبعدما وصفو الراويُّ ، (٘ٔ)((والنزاع ،والتنافر

 ة بعد وفاتو .وينتيي الخبر بتنفيذ الوصي   ألبنتو عائشة،ة أبي بكر المتعمقة بوصي  
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ة في النص ة األحداث المتتالي  ويتبين أن ىذا االستيالل أكد صحة وواقعي  
 .صفات الزىد والتواضع التي عرف بيا عن طريق الخبريّ 

       ثالثاا : الستهالل الحدثي 
 .(ٙٔ)يعرف الحدث بأنو ))االنتقال من حالة إلى أخر  في قصة ما((    

واألحداث نسق منتظم من الوقائع المتوالية تواليًا متتابعًا من بداية ووسط ونياية 
وتقوم بيا شخصية تتفاعل مع االحداث المتتابعة وتأسيسا عمى ذلك يمكن القول أن 

 ،(ٚٔ)(بتصوير الشخصية في مأزق حرج (ستيالل الحديث  ىو الذي يبدأ ) اال
خرجت مع عمر رضي اهلل عنو إلى حرة وما يمثل ذلك الخبر اآلتي: ) 

ال أر  ىا ىنا ركبا فضربيم  أني راقم حت ى إذا كان بطار إذا نار، فقال: يا أسمم
فإذا بامرأة معيا صبيان  ،الميل والبرد، انطمق بنا، فخرجنا نيرول حت ى دنونا منيم 
رضي اهلل )فقال عمر:  صغار، وقدر منصوب عمى النار، وصبيانيا يتضاغون،

، السالم عميكم يا أصحاب الضوء ، وكره أن يقول يا أصحاب النار ، فقالت (عنو
خير أو دع؟، فدنا فقال: ما بالكم ؟ بن دفقال: أأدنو ، فقالت : أ ،وعميكم السالم

فقالت: الجوع ، قال :  ،والبرد ، قال: وما بال ىؤالء الصبيان  قالت: قصر بنا الميل
در ، قالت: ماء أسكتيم بو حت ى ينامو ، واهلل بيننا وبين عمر، قال قاي شيء في ال

قال:  ، : أي يرحمك اهلل وما يدري عمر بكم ، قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا 
ى أتينا دار الدقيق ، فأخرج عدال أنطمق بنا ، فخرجنا نيرول حت   :فأقبل عمّي فقال:
 أأنت: عنك، فقال  أنا أحممو ،فقمت : أحممو عمّي  شحم فقال:من الدقيق وكبو 

 .(ٛٔ)(القيامة( يوم عني وزري تحمل
ة في ىذا الخبر يقوم بدور المييء لألحداث المتتالي   االستيالل الحدثيّ 

يشد  بمثابة جسر تواصميّ  فيو ،ويميد لما يأتي بعده من الكالم في المتن النصيّ 
ليتابع سير  ،ةالخبر المعروض عبر الوظيفة الحواري   أحداثإلى  انتباه المتمقيّ 

 الولوج الى أعماق الخبر الحواريّ  لذا يسيل عمى المتمقيّ  ،األحداث إلى نيايتيا
 .(ٜٔ)والوصول إلى مجريات أحداثيا
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عمر بن الخطاب  تضمن ىذا االستيالل حدثا يميد لمقاء بين الخميفة وقد 
 والمرأة الفقيرة مع صغارىا في مكان معموم ىو حرة راقم وزمان معموم ىو وقت الميل

ليتفقد الرعيو في الميل تمييدا  رقم،وىذا الحدث خروج أسمم مع عمر إلى حرة ، 
لألحداث المتتابعة من لقاء عمر بالمرأة الفقيرة وصبيانيا الصغار وما تجمى بينيما 

حيث ألقى عمييا السالم و سأليا عن حاليا ، فعمم بفقر حاليا    ،يةمن مشاىد حوار 
الدقيق  وكيف عانى أطفاليا من الجوع ،وطمب من أسمم أن يذىبا حت ى أتيا دار

وأطمئن  ونامواوجاءىا عدال من الدقيق وقال ليا أطعمييم وانا أطبخ ليم حت ى شبعوا 
 عمييم .

))وقتل  :التوزرياالستيالل قال ا ومن االخبار األخر  التي ُتمث ل ىذ
المنصور أبا مسمم السراج في شعبان سنة ست وثالثين ومائة وقيل سنة تسع 

وىو القائم عمى دعوتيم ، الباذل بنفسو في إظيار  و،وثالثين بسبب أشياء عدىا عمي
مودتيم الموقد دونيم نيران الحروب ، والعريق في أعالء كممتيم ، في بحار 

والكروب، الذي مّيد لينامو في الظالل وشّمر لئال يضاموا، وال ينالوا إذالل الخطوب 
)....)(ٕٓ). 

يتجمى االستيالل الحدثي في ىذا الخبر بأسموب بارع مؤثر ىو ينتقل من  
ووظيفة االخبار )قتل المنصور أبا مسمم ( إلى الوظيفة الوصفية )ىو القائم عمى 

يم الموقد دونيم بنيران الحرب والعريق في مودتيم الباذل بنفسو في أظيار مودت
 .أعالء كممتيم ، فيفي بحار الخطوب والحروب(

مسمم  يىو مقتل أب ،في ىذا االستيالل عمى حدث معين ركز الراويُّ  إذْ  
ة الرئيسة، التي الوصف لمشخصي   ةليآىا عميو المنصور ثم ينتقل إلى ألسباب عد  

، اً سببي   حداث المتتابعة تتابعاً ع المتحرك لألبين الوض المداولةتخضع إلى نوع من 
إلى  لتدفع  السياق الحدثي   أساسي ة،ة( بصفة وبين وضعيا الساكن )الصور الوصفي  

األمام بسبب المواقف المتأزمة التي ينتج عنيا تحول حاسم في تطور األحداث 
 . (ٕٔ)لمشخصيات المتصارعة
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 رابعاا: الستهالل الشخوصي
ة ُتمث ل في قوة حضورىا بؤرة الحدث وأساس حركتو، كان ة المحوريّ الشخصيّ ا كانت لم   

ة رئيسة أو محورية، تمتف حوليا يدور حول ))شخصيّ  االنتقائيّ  االستيالل الشخوصيّ 
  .(ٕٕ)األحداث تشبيكًا وتعقيدًا وتمطيطًا وتخطيبًا(

لو أشعار  ظريفاً  شاعراً  ))كان الراضي أديباً اآلتي:  ومن أمثمة ذلك الخبر
 ،جواداً  ،سخياً  ،وكان كثير االستعمال لمطيب حسن الييئة ،حسان في معان مختمفة

كثير البر  ،واألدب ،ألىل العمم مقرباً  ،وأياميم ،بأخبار الناس عالماً  ،حسن المذاكرة
إال  يومٍ  في كل  من ندمائو عمييم  ينصرف أحدٌ  يكنْ  بعوده عمييم، ولمْ  ليم، قابضاً 

وابن حمدون والنديم  طيب، وكان من ندمائو الصوليّ أو خمعة أو ، ةمعجم ةبصم
فعوتب عمى كثرة إفضالو عمى من يحضره من الجمساء فقال: أنا استحسن  ،وغيرىما
فيو فضائل ال تكاد تجمع في  كانتْ  ون  أل ؛بي العباس السفاحأمير المؤمنين أفعل 

 بصمة أو ال  إال فينصرف  ةمن المموك، وكان ال يحضره ال نديم وال مغن أو مم حدٍ أ
وكان يقول: العجب من  ،حسان محسن لغدإ، وكان ال يؤخر أو كثرتْ  تْ كسوة قم  
 ونحن أنْ  وعدة، ، فيتعجل السرور ويجعل ثواب من سره تسويفاً  يفرح أنساناً  أنسانٍ 

خواننا ببعض ما ن  إف، فتتأت لنا األمور كتأتّييا لمن سم لمْ  ا نواسي جمساءنا وا 
ما يصل  ةعمى سائر األشياء ال يستكثر في أحد من ندمائو كثر  وكان سخياً  ،حضرنا

والميالي حت ى كان بعضيم ربما تأخر في الحضور لما يترادف  ،يامإليو في طول األ
 .(ٖٕ)فضمو((عميو من 
ة عمى تقديم الشخصي   في ىذا الخبر مبنيّ  ن االستيالل الشخوصيّ إ

 اً ة تصوير في تصوير ىذه الشخصي   وفق الراويُّ  وقدْ  ،ة الراضيالرئيسة كشخصي  
ز بو عمى أىل امانوما  ،ةة وخمقي  وخصائص أدبي   ،بما تتصف بو من صفات ،دقيقاً 

ة، فعرض لنا بطريقة تاريخي   ةكونو شخصي   ؛في المجتمع ةمرموق ةعصره من مكان
ة )كان كثير االستعمال لمطيب المالمح الخارجي   ستيالل الشخوصيّ مباشرة في اال

عالما  ،حسن المذاكرة ،جواداً  ،ة ) سخياً حسن الييئة( ثم أظير المالمح الداخمي  
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بعوده  واألدب، كثير البر ليم، قابضاً  ،ألىل العمم وأياميم مقرباً  ،بأخبار الناس
 ،) كان الراضي أديباً  :ة بقولةلمشخصي  ة عمييم ( كذلك أىتم بالحالة االجتماعي  

 .لو أشعار حسان في معان مختمفة( ،ظريفاً  ،شاعراً 
ة وتوضيح طبيعة ظيار نمط الشخصي  إفالجوىر من ىذا االستيالل  

لكي يسيل عمى  ؛ةوخمقي   ،ةز بو من خصائص أدبي  امنوما ت ،تكوينيا الشخصيّ 
وطريقتيا ونشاطيا في  ،ة الرئيسةوتكوين رؤية معينو عن الشخصي   ،فيم المتمقيّ 

سراف، وكان شديد التعمق بندمائو بغية جمب المتعة في ا  دارة الخالفة من ترف و إ
 وقول الشعر . ،والفكاىة ،سيرات يتخمميا الخمر

كان قيس بن مكشوخ أبو )) ومن النماذج األخر  لالستيالل الشخوصيّ 
لو يا شداد  التوذلك أن بجيمة ق ة؛وبسال ةوكانت فيو نجد ،بجيمة ةشداد صاحب راي

 لواليوم رايتنا ، فقال : غيري خير لكم ، قالوا: ما نريد غيرك ، قال: فو اهلل  خذ
النتيين بكم دون صاحب الترس المذىب ، قال: عمى رأس معاوية  نييااعطيتمو 

رجل قائم معو ترس مذىب يستر بو معاوية من الشمس ، فقالوا اصنع ما شئت  ، 
ية ، ثم زحف فجعل يطاعنيم حت ى انتيى إلى صاحب الترس المذىب ، فأخذ الرا

وكان في خيل عظيمة ، فأقتتل الناس ىناك قتاال شديدا ، وكان عمى خيل معاوية 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فشّد ابو شداد بسيفو نحو صاحب الترس  فعارضو 

ربو قيس فقتمو واشرعت دونو رومي لمعاوية ، فضرب قدم أبي شداد فقطعيا ، وض
 .(ٕٗ)إليو الرماح فقتل رحمو اهلل ((
تتمحور حوليا )ستيالل ىذا الخبر )اة في ة المحوري  يبدو أن الشخصي  

نجد أسموب  ، إذْ (ٕ٘)األحداث والسرد ، والفكرة الرئيسة التي نستنتج حوليا األحداث (
التقديم الذي حظيت بو ىذه الشخصية في بداية الخبر اسموب السرد الموضوعي ، 

ليذه الشخصية المحورية كقولو ) ان قيس بن مكشوح  االجتماعيةفيعرض لنا الحالة 
ابو شداد صاحب راية بجيمة ، كانت فيو نجده وبسالة ، وذلك أن بجيمة قيمت لو :  

، في ضوء عتبة االستيالل ىذه ال يعد االستيالل عنصرا يا شداد خذ اليوم رايتنا( 
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منفصال عن المتن النصي بل متصال بو اتصاال مباشرا ويمثل نقطة البدء  ينطمق 
منو المشيد الحواري الذي اختمفت فيو وجيات النظر بين قيس مكشوح وقبيمة بجيمة 

تقديم االحداث  تبعا لألحداث المتأزمة والمتصاعدة التي أسيمت أسياما فعاال في
 .المتوالية إلى االمام
تتنامى الشخصية مع تنامي االحداث  المتصاعد تصاعدا سببيا ومن ىنا 

)فالنص ليس جمال )بصورة منظمة تنظيما دقيقا من مستيل الخبر إلى نيايتو لذا 
نما ىو نسيج يرتبط بالبداية االستياللية بخيوط  متراصفة يقوليا راو أو متكمم ، وا 

  .(ٕٙ)(نو و إليو (ممتدة م
 

 الحواري  : الستهالل اا خامس
ة التي تحيمنا عمى الخطابات ة أو المشيدي  بالبداية القولي   ويسمى االستيالل الحواريّ  

يشكل الحوار وسيمة رئيسة  إذْ  ،(ٕٚ)الحوارية االستفسارية المبنية عمى السؤال والجواب
وفاعمة من وسائل السرد الخبري ؛ ألن و ))عرض درامي الطابع ، لمتبادل الشفاىي 

قال  زيد مولى عيسى ))أمثمة ذلك الخبر االتي  ، ومن(ٕٛ)يتضمن شخصيتين أو أكثر((
دعاني المنصور بعد موت موالي فقال : كم خمف ابو زيد من المال ، فقمت  نييك،بن 

 فأستعظم ذلك ،  و: أنفقت في مأتماين ىي، قمت و نار أو نحوىا ، فقال : ألف دي
 من البنات , قمت : خمفما أعجب ىذا ثم قال : كم  ألف دينار تموقال: أنفقت في مأو 
إلى باب الميدي فغدوت ، فقيل لي: أمعك  غدُ أفأطرق مميا ثم رفع رأسو ، وقال  اً ست

لما دعيت فأعطيتو مائة ألف دينار وثمانين ألف قمت لم أؤمر بذلك وال أدري  بغال ؟
 .(ٜٕ)(( ...من بنات عيسى ثالثين ألف دينارواحدة لكل   أن ادفع دينار ، وأمرت
في ىذا الخبر دورا أساسيا في تحريك  ل االستيالل الحواريّ يشك   إذْ 

ويضعو في حال من  فيعمل عمى أثارة المتمقيّ  ،اً األحداث المتتابعة تحريكا حواري  
فالمشاىد  ،مؤثراً  تفاعالً  السردي   الترقب واالنجذاب نحو التواصل والتفاعل مع النص  

بين الشخصيات ساعدة عمى تقديم جزئيات األحداث وتطويرىا  ة التي دارتْ الحواري  
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ة المعمن وظيفتو السردي   الحوار وىنا قد أد ، حت ى تصل إلى ذروتيا تدريجياً  تطويراً 
 .عنيا في عتبة االستيالل

) دعاني المنصور : ة في ىذا الخبر بقولوقدم بداية حواري   الراوي  أن ونجد  
بعد وفاة موالي ،فقال :كم خمف ابو زيد من المال؟ فقمت : ألف دينار أو نحوىا ، 
قال: واين ىي ، قمت : أنفق في المأتم ( نمحظ أن البداية الحوارية في ىذا الخبر 

حتواه اقامت عمى األسموب االستفيام الحواري )كم خمف ابو زيد من المال (  فما 
عمى سؤال وجو من قبل المنصور كشف لنا المغز  وراء تمك  ميّ الحوار االستفيا

 األسئمة.
حدث محمد بن ))لالستيالل الحواري يقول الخبر: النماذج األخر  ومن

طباء : يا فقال لو اال ،الغازي قال: كنت مع المأمون في الشام فأحتاج إلى الفصد
ميخائيل المتطبب  بّد لي منو، ففصده د بارد ، فقال: الأمير المؤمنين أن البم

واألطباء حضور، فراموا ارسال الدم فمم يقدروا، فإذا العرق قد التحم، فسّدوا الرباط 
ولم ينفجر منو شيء، فقال لو المأمون قد عفرتني وأقبل وثعب، فطمر الجرح ال ير  

نقول ، فقال  ما نر  ما: ختيشوع المتطبب وابن ماسويو فقال ليم ما ترون؟ فقالوا لوب
ليم: تشاوروا ىنالك فإن جاللة الخالفة ربما ادىشت الحاذق بالصناعة )المتقدم 

عتزلوا ناحية يتشاورون فأبطأوا عميو، فقال المأمون ألسود كان عمى فا ؛الرياسة(
لي ىؤالء الحاكة،  فم ىذا الجرح ، فمصو ففار الدم، فقال أدعُ  فمّص  نُ رأسو أد

 م، فقال ليم : اين كنتم عن ىذا الرأي ، فقال ابن ماسويو :فجاءوا فشيدوا خروج الد
ك من يا امير المؤمنين لو نشر لنا جالينوس وبقراط ما زادا عمى ىذا شيئا هلل درّ 

 .(30)(مولى(
نجد بنية االستيالل الحواري في ىذا الخبر ُتمث ل األساس الذي يرتكز عميو 

حوار دار بين  عن طريق بخاتمة الخبر السرديّ  ل مشيد حواريّ و  أالخبر، فيتصل 
)فقال لو  :في ىذا الخبر بقولو اً حواري   استيالالً  ستيل الراويّ ا ذْ إ ،الشخصيات

ليكشف عن  ؛االطباء : يا أمير المؤمنين أن البالد بارد ، فقال: ال بد لي منو(
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ويكسب خر ، واإلحاطة بوجيات النظر واآلراء ة من األشخصيّ  موقف كل  ))
من االىتمام عن طريق التركيز بأفعاليا وسموكيا ورغباتيا  ة الرئيسة مزيداً الشخصيّ 

وتقديم صورة  ،في تجسيد الحدث الدراميّ  سياما فعاالً الذلك يسيم ، (ٖٔ)((ةالذاتي  
 . كاممة عن الشخصيات المتحاورة واألحداث المتصاعدة 

 
في بداية ىذا  يقف الراويُّ  إذْ ، في تطويرىا اً أساسي   بل يؤدي الحوار دوراً 

) يا أمير  سيمت في تشكيل بنية لغة الحوار السرديّ اة الخبر عمى الصورة الندائي  
يذانا ببدأ إ ة منبيا ألسماع المتمقيّ المؤمنين أن البالد بارد(  ليعد ىذه الصورة الندائي  

 لد بذلك أحداثاً التي تنتج عن تفاعل الشخصيات المتحاورة لتو  ة ،المشاىد الحواري  
ر عن وجيات نظر عب  ة تُ صورة درامي   فتمنح الخبر السرديّ ، اً سببي   متفاعمة تفاعالً 

 .الشخصيات المتحاورة
 

 خاتمة البحث ونتائجه
بنية االستيالل في كتاب االكتفاء في أخبار الخمفاء بعد االنتياء من دراسة 
 توصل البحث الى النتائج اآلتية :

أن توظيف االستيالل في أخبار أبي مروان التوزرّي لتناسبيا مع موقعيا في  .ٔ
أول الكالم، إذ تجعل االستيالل متميزًا من بقية عناصر النّص الخبرّي، لكونو 

جعمو إلى آخر لحظة يو  لقارئثير انتباه اياألمر الذي  ،بذرة اإلبداع االولى
 متعة.بشوق و  الخبري يتواصل في قراءة النص

تتابع النص الخبرّي السمة الحكائّية، فينظم  منحي إن االستيالل الحكائي .ٕ
عن  االستيالالت الحكائية إذ تكشف، وسببياً  منطقياً تتابعًا األحداث المتوالي ة 

التي تنامت مع  بمشاعرىا واحاسيسياورؤيتيا الخاصة  اتالشخصي ارفكأ
 .  في مشاىد زمانية ومكانية محددةاألحداث 
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نوع من بعمل عمى إضاءة أجواء النص الخبري يتيالل الوصفّي االسإن  .ٖ
 والتفاعل حالة االثارةإلى من الجزء الساكن والدراما التي تنقل النص الحركة 

، األمر الذي يغري القارئ الولوج  سببيًا ومنطقياً  بعةواقعي ة األحداث المتتامع 
 في النص والتواصل في قراءتو بشوق وليفة.

 
 الهوامش

                                                           

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن األثير ، تقديم : أحمد  (ٔ)
 . ٜٙ، القسم الثالث :  الحوفي ، وبدوي طبانة

ُينظر : بنية السرد في القصص الصوفي ،المكونات والوظائف والتقنيات ، د. ( ٕ)
 .ٗٛناىضة ستار: 

معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب، مجدي وىبو ، كامل الميندس :  (ٖ)
ٖٕ. 
مييوب ، ينظر : الرواية والسير ذاتية في األدب العربي المعاصر، محمد آبن ( ٗ)

 . ٚٛٔتقديم محمد القاضي: 
ينظر : عتبات جيرار جينيت من النص الى المناص ، عبد الحق بمعابد ، تقديم ( ٘)

                                                                                                     . ٕٔٔ-ٕٓٔسعيد يقطين : 
 .ٕٙالقصصية:عتبات الكتابة (ٙ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ ٔ( االكتفاء في أخبار الخمفاء، ابو مروان الّتوزري : ٚ)
 .ٖٗٓمعجم السرديات، محمد القاضي وآخرون : (ٛ)
 .ٓٚٔ/ٔاالكتفاء في أخبار الخمفاء:  (ٜ)
 . ٖٗقاموس السرديات: ( ٓٔ)
 . ٔٙالبداية في النص الروائي ، صدوق نور الدين :  (ٔٔ)
 . ٖٚ-ٖٙ/ ٔاالكتفاء في أخبار الخمفاء : (ٕٔ)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 
 
 544 

                                                                                                                                                      

ينظر : إضاءات في أدب التشيع ، د رائد حميد البطاط ، تغريد خميل حامي :  (ٖٔ)
ٕٙ . 
 .                                                                  ٜ٘-ٛ٘( االكتفاء في أخبار الخمفاء : ٗٔ)
 .ٕٙ: ر، السيد إمام، جيرار برنس ، تقاموس السرديات (٘ٔ)
 . ٘ٗٔمعجم السرديات :  (ٙٔ)
 .ٖٛبداية النص الروائي , مقاربة آلليات تشّكل الداللة , أحمد العدواني : (ٚٔ)
 . ٛٚ -ٚٚ/ٔاالكتفاء في أخبار الخمفاء: ( ٛٔ)
 .ٔ٘ينظر : أضاءات في أدب التشيع : ( ٜٔ)
 . ٔٗٔ/  ٕاالكتفاء  في أخبار الخمفاء:  (ٕٓ)
 .ٕٔ-ٔٔينظر: بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ :  (ٕٔ)
 .ٚ٘ٔدراسات في القصة القصيرة جدا : جميل حمداوي :  (ٕٕ)
 .                      ٜٖٗ -ٖٛٗ/ ٕاالكتفاء في أخبار الخمفاء:  (ٖٕ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/  ٔاالكتفاء في أخبار الخمفاء :  (ٕٗ)
 .ٕٙٔرة، سعيد عموش : معجم المصطمحات األدبية المعاص (ٕ٘)
 .   ٖٔاالستيالل فن البدايات في النص األدبي، ياسين نصير : ( ٕٙ)
 .                                       ٕٕٙينظر : دراسات في القصة القصيرة جدا ، جميل حمداوي : ( ٕٚ)
 .٘ٗقاموس السرديات :  (ٕٛ)
 .ٜٚ/ٕاالكتفاء في أخبار الخمفاء :  (ٜٕ)
 . ٖٕٗ-ٕٕٗ/  ٕء في اخبار الخمفاء: االكتفا (ٖٓ)
-ٔٛٔالنقد األدبّي الحديث من محاكاة إلى التفكيك، إبراىيم محمود خميل : ( ٖٔ)

ٕٔٛ. 
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 المصادر
االستيالل فن البدايات في النص األدبي , ياسين النصير , دار الشؤون الثقافية  .ٔ

 م .ٖٜٜٔ,  ٔالعامة , بغداد , ط
رائد حميد البطاط ،  .ددرامية الصراع وشعرية النص، إضاءات في أدب التشيع ،  .ٕ

 . مٜٕٔٓ، ٔدمشق، ط -، دار أمل جديدة، سوريةتغريد خميل حامي 
، ابو مروان الّتوزري، دراسة وتحقيق،  عبد القادر بوباية، االكتفاء في أخبار الخمفاء .ٖ

  م. ٜٕٓٓ، ٔلبنان، ط -دار الكتب العممية بيروت

البداية في النص الروائي , صدوق نور الدين , دار الحوار لمنشر والتوزيع , سورية ,  .ٗ
 م . ٜٜٗٔ,  ٔط

بداية النص الروائي , مقاربة آلليات تشّكل الداللة , أحمد العدواني , النادي األدبي  .٘
 م .ٕٔٔٓ,  ٔبالرياض , المركز الثقافي العربي , بيروت , ط

، بدري عثمان، دار الحداثة روايات نجيب محفوظرئيسية في بناء الشخصية ال .ٙ
  .مٜٙٛٔ، ٔبيروت، ط -لمطباعة والنشر والتوزيع، لبنان

بنية السرد في القصص الصوفي , المكونات والوظائف والتقنيات , دراسة ، ناىضة  .ٚ
 م .ٖٕٓٓستار , منشورات اتحاد الكتاب العرب , دمشق , 

,  ٔحمداوي ، دار المعارف , القاىرة ، طدراسات في القصة القصيرة جدًا , جميل  .ٛ
 م .ٖٕٔٓ

الرواية السير ذاتية في األدب العربي المعاصر , محمد آيت مييوب , تقديم: محمد  .ٜ
 م.ٕٙٔٓ,  ٔالقاضي , دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع , عمان , ط

عتبات ) جيرار جينيت من النّص الى المناص( , عبدالحق بمعابد , تقديم :  .ٓٔ
 م .ٕٛٓٓ,  ٔيقطين ، منشورات االختالف , الجزائر , طسعيد 

عتبات الكتابة القصصية , دراسة في بالغة التشكيل والتدليل , جميمة عبداهلل  .ٔٔ
 م .ٕٕٔٓالعبيدي , تموز , دمشق , ط   
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قاموس السرديات , جيرالد برنس , تر : السيد إمام , ميريت لمنشر والمعمومات ,  .ٕٔ
 م .ٖٕٓٓ,  ٔالقاىرة , ط

لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن األثير ، تقديم : أحمد ا
 . ٜٙالحوفي ، وبدوي طبانة ، القسم الثالث : 

 ٔمعجم السرديات , محمد القاضي وآخرون , دار محمد عمي لمنشر , تونس , ط .ٖٔ
 م .ٕٓٔٓ, 
المبناني , معجم المصطمحات األدبية المعاصرة , سعيد عموش , دار الكتاب  .ٗٔ

 م. ٜ٘ٛٔ,  ٔبيروت , ط
, كامل الميندس ,  وىبمعجم المصطمحات العربية في المغة واألدب , مجدي وَ  .٘ٔ

 م .ٜٗٛٔ,  ٕبيروت , ط –مكتبة لبنان 
، دار المسيرة، النقد األدبّي الحديث من محاكاة إلى التفكيك، إبراىيم محمود خميل  .ٙٔ

 م.ٕٔٔٓ، ٔط
 


