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ركيزة أساسية لعناصر السرد ) الزمان، المكان ، الشخصية (،والنو يبمور أفعال الشخصية يعد الحدث 
في  مشاىد معينة تتضمن مجموعة الوقائع واألفعال التي تصدر من الشخصيات وغيرىا، 
والشاعر/الراوي  يركز ىنا عمى فمسفة الحدث أكثر مما يركز عمى الحدث ذاتو، بقصد التأثير في 

 روي لو عبر الصور البالغية المتنوعة .المتمقي/ الم
 .(، الموحدين)الحدث، الشعركممات مفتاحية : 

 
The event is the age of the delusional before Islam 

Narges Hussain Zayer Al-Aqabi 
Dr.Hanaa Fadhel Salman 

Al-Mustansiriya University/College of Arts/Arabic Language 
Department 

Abstracts: 
After the event, it is a substrate for the elements of the narrative (time, 

place, appetite, and syllabus, the actions of God in a specific witness that 
includes a set of facts and actions that come from personalities and others, 
and the solution to it is based on the philosophy of that dead, and the poet-
narrator reprimanded it on the philosophy of the event more than it focuses 
on the event himself, with the intent of influencing me on the phoned / 
resounding him through grilled rhetorical images. 
Keywords: (event, poetry, monotheists). 
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 الحدث في  شعر الموحدين  قبل اإلسالم
 توطئة:

الحدث لغًة: " حدث الشيء ُيحُدُث حدوثًا وحداثة... والحديُث نقيُض القديم.. وال 
ُيقال َحُدث، بالضم إاّل مع َقُدم وِحدثاُن الشيء بالكسر : أولو... والحدث من أحداِث 
الّدىر: شبو النازلة، حَدثَان الّدىر وحوادثو: ُنَوُبو، وما يحدث منو، واحدىا حادث، 

 .(ٔ)وكذلك َأحداُثو، واحُدىا حدٌث "
أما في المعنى االصطالحي فيو " سمسمة من الوقائع المتصمة تتسم بالوحدة  

والوقائع  ، بمعنى ىو سمسمة األفعال(ٕ)والداللة وتتالحق من خالل بداية ووسط ونياية "
التي تؤدييا أو تقوم بيا الشخصيات مكونة بذلك خط القصة عمى مستوى الفعل 

وموضحة  (ٗ)عبر الوقائع الجزئية ذات االرتباط والتنظيم عمى نحو خاص (ٖ)السردي
 .(٘)نسبة األحداث الفّعالة )اإلنجازية(، واألحداث الساكنة )االنفعالية( في السرد

" تخطيط أو حبك شيء عمى نحـــــو مقصود   ويكون الحـــــدث بذلك ىو 
ومخطط، وىو ما يفعمو القاص، فيو يحبك خيوط العمــــل القصصي ليوصل إلى القــارئ 

. فإذا كانت (ٚ). أما في الشعر فالحدث " يمثل إطارًا لحياة الشخصية "(ٙ)نتيجة ما"
ثل الحكاية... ففي األحداث عنصرًا رئيسًا في القصة بل قد تكون أىم عناصرىا ألنو يم

الشعر األمر مختمف نوعًا ما، فيو غير معني بنقل األخبار، والحكايات قدر عنايتو 
بالتأثير في المتمقي وعميو ال تكون وظيفة الحدث ىنا سوى اتخاذ نوع من المثيرات عبر 

 .(ٛ)الشكل المغوي والصور البالغية، فضاًل عن جانب الخبر المنقول
األدب عمومًا ال يتعامل مع األحداث بالمنطق، بقدر ما ومع ذلك فالمبدع في  

يتعامل معيا وفقًا لممشاعر والوجدان والتاريخ والناس مجتمعين معًا، فيو ال يكون 
بصدد التوثيق الصارم وكأنو مؤرخ، فاألدب عالم أوسع وأشمل وأكبر من مجرد توثيق 

 .(ٜ)أحداث معينة
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اليا)األحداث( فيما صنوان ال ومن ىنا جاء التركيز عمى الشخصية وأفع 
يفترقان، فمو أن المؤلف اقتصر عمى تصوير الفعل )الحدث( من دون الفاعل 

أقرب إلى الخبر منيا إلى  –بغض النظر عن نوعيا  -)الشخصية(، لكانت كتاباتو 
. وىذه األحداث بشخوصيا ال تتم إاّل في " مكان معين وزمان بذاتو، فيما (ٓٔ)القصة

وركيزتان ميمتان من ركائز تأصيل الحدث حيث يبدو ومن خالليا  وعاء األحداث،
 .(ٔٔ)مقنعًا ممكن الحدوث "

ومع كثرة الدراسات النقدية نشأ االىتمام بدراسة األنساق البنائية لألحداث،  
، ولعلَّ أىم ىذه األنساق ىي: التتابع، والتضمين ، (ٕٔ)والسّيما عند الشكالنيين الروس

، إاّل أن الناقد البمغاري تودوروف اختزليا إلى ثالثة وىي (ٖٔ)وغيرىاوالدائري، والتوازي 
 .(ٗٔ)التتابع، والتضمين، والتناوب

 أنساق الحدث: -
نما يعيد   إنَّ السرد كما ىو معروف ال يقّدم األحداث كما وردت في الواقع، وا 

عبر عممية خمقيا بصورة تبعث فييا الجمال الناتج عن التالعب في ترتيب الزمان 
 .(٘ٔ)التقديم والتأخير وغيرىا

وعمى الرغم من تعدد األنساق، إاّل أننا سنحصر الدراسة وفقًا لما وجدناه في  
 النصوص الشعرية بما يأتي:

 نسق التتابع: -ٔ
ىو النسق الذي يتميز بأن" المتن فيو، يترتب في الزمان عمى نحو متواٍل  

د آخر دونما ارتداد أو التواء في الزمان بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزءًا بع
أي ىو الترابط بين األحداث التي تسير في خط مستقيم بحيث ال نحسُّ بأي  (ٙٔ)"

، وليذا ُيعدُّ ىذا النسق من أبسط أشكال النثر في الخطابات (ٚٔ)فاصل بينيا
، ويتميز باعتماده عمى السببية في صياغة الحدث، ومن ثم التتابع في (ٛٔ)السردية

 .(ٜٔ)لسرد ضمن عالقة السبب والنتيجةا
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ونجد ىذا النسق في النص الشعري القائم عمى حدث واحد متكامل من البداية  
بغض النظر عن ماىية النص قصيدة أو مقطوعة أو حتى أبيات مفردة  –إلى النياية 

 ومن ذلك قول الراىب الطائي عندما خطب امرأة )عدوية( فأبت عميو: –
 العــــدوي قالْت باطالً تمَك ابنة 

 إّنا لعمرو أبيــــــك يحمُد ضيفنا
 غضبْت عمى أن اتصمت بطّيء
 وأنا امرٌؤ من آِل حية منصبي
ذا دعوُت بني جديمة جاءني  وا 
 أحالمنــــا تـــــزن الجبــــاَل رزانةً 

 

 أزري بقومك قمـــــــة األمــوالِ  
 ونسود سيدنا عمى اإلقاللِ 

 األجبالِ  وأنا امرؤ من طّيء
 وبنو  جوين فاسألي أخوالي
 مرٌد عمى جرِد المنوِن طوالِ 

 (ٕٓ)ويزيُد جاىمنا عمى الجيالِ 

يمثل النص معاناة الشخصية النفسية بسبب الحدث )الرفض( من قبل المرأة،  
األمر الذي جعل الشاعر/الروي يترجم ذلك عبر الكشف )الحوار( الذي طرح وجية 

رأة(؛وليذا وجدنا )أنا المتكمم( حاضرة في رّدة فعل الشاعر نظر الشخصيات )الرجل والم
/ الراوي عمى ذلك الرفض عبر الفخر بالذات والقوم، موظفًا الطبيعة )الجبال( 
والشخصية األسطورية )المرد( في إيصال الفكرة والمعنى المراد إلى المروي لو المفرد 

مع ذكر األسباب، وأخيرًا ردَّ  )المرأة(. فجاءت األحداث متوالية عرض الزواج، الرفض
 الراىب عمييا مفتخرًا.

ومن النماذج التي يتجسد فييا نسق التتابع القصائد التي وثقت لمقصص   
التاريخية التي ُعدَّت مضربًا لألمثال؛ بيدف العضة وتعمم الدروس، ومن ذلك قول 

برش ومستشاره عدي بن زيد العبادي في قصة الممكة الزباء وممك الحيرة جذيمة بن األ
 ، إذ قال:(ٕٔ)قصير

 أاَل يا َأيُّيا الُمـــْثري الُمَزجَّى
 َدَعا ِبالبقّـــــَة اأُلَمــــــراَء َيْوماً 
 َفَمم َيَر َغْيَر مـــا اْئَتمُروا ِسواهُ 
 َفَطاوَع َأْمَرُىم َوَعصى َقصيرا

 أَلــــم َتْسَمع ِبَخْطِب األْوليَنا 
 َجِذيَمُة َعْصَر َيْنجوُىـــم ثُبينا
 وَشدَّ ِلَرحِمـــِو السََّفَر الَوضينا
 وكاَن يقـــوُل لــو َتَبَع الَيقينا
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 لُخْطَبِتِو الَّتي َغــــَدرْت وخاَنتْ 
 َصحِيَفتيـــــا إليــوِ َوَدسَّت في 

 فأَرْدتــــُو َوْرغُب الّنفِس ُيـــردي
 

 وُىـــــنَّ َذواُت غاِئمـــٍة ُلحينا
 َك ِبضعيـــــا وألَن َتديناِليمم

 (ٕٕ)وُيبدي ِلْمَفَتى الَحيَن الُمبينا

فالحكاية قائمة بدءًا عمى رغبة الممك )جذيمة بن األبرش(، بالتوجو إلى أرض  
وكان  –الممكة الّزباء، بعد دعوتيا لو بالقدوم عمييا بغرض الزواج، وحكم المممكتين 

فاستشار الممك األمراء في ذلك فمم  –جذيمة القصد من ذلك االنتقام ألبييا الذي قتمو 
يعارضو إاّل قصير، فنفذ الممك ما أراد، فانتيى األمر بقتل جذيمة بعد محاصرتو من 

 ، فركبيا قصير ونجا بنفسو:(ٖٕ)قبل عسكر الّزباء، فمم يستطع ركوب فرسو )العصا(
 وَخبَّرِت الَعَصا األنبــــاَء عنــــوُ 

 ُجموعا ًفَفاجأىا وَقــــْد جمعتْ 
 وقّدمـــــِت األديـــــــــَم ِلراِىشِيـــوِ 
 وِمن َحَذر الُمالوِم والمخازي

 

 ولــــم َأَر ِمثــَل فاِرِسيـا َىجينا 
 َعَمى أبــــواِب حصٍن ُمصِمتينا
 وأَْلفى َقْوَليــا ّكذبـــــًا وَمْينـــــا

 (ٕٗ)وُىنَّ الُمنِديــــاُت ِلَمْن ُمنينا

وتتوالى األحداث كما ىي في القصة، فقد ذكر الشاعر/الراوي طريقة قتل      
 .(ٕ٘)جذيمة بعد أن سقتو الخمر، أمرت براىشيو فقطعا

فميست اليزيمة ىي الحدث كما تبدو لممتمقي بقدر ما كان الحدث ىو االستبداد  
يمة ىي بالرأي من قبل الشخصية الرئيسة )الممك( والوقوع في فخ المكيدة، فكانت اليز 

الحدث الالحق لمحدث السابق ترجمو الشاعر/الراوي عبر المشيد الدرامي الوصفي 
 واستمر الشاعر / الراوي بسرد الحكاية بقولو:
 َأَطفَّ ألنِفِو الُموسى َقصيرٌ 
 َفَأىـــــواُه لمارنـــو َفَأضَحــــى
 فَصاَدَفِت اِمرًأ لـــم تخَش ِمنوُ 

 ُصْمباً  َفمَّما ارَتدَّ منــــُو ارَتدَّ 
 َأَتْتَيـا الِعيُس َتْحِمـُل ما َدَىاَىا

 لَيْجدَعُو وكــاَن بِو َضنينا 
 ِطاَلَب الِوْتِر َمْجُدوعـًا َمشينا

 ت َأميناَغواِئَمــُو وما َأِمَنــــ
غينا ْدَر الضَّ  َيُجرُّ المـاَل والصَّ
 وِقنٌع فـــي الُمُسوِح الدَّارعينا
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ْنَقاِء َعْمراً   وَدسَّ َلَيا عمى اأَل
 َفَجمَّميا َقديـــَم اأَلثــِر َعضباً 
 فَأْضَحت ِمـــن َخزائنيـا كأن َلم

 

 ِبِشكَّتـــو ومـــا ِخَشيُت َكمينا
 ِيَصلُّ بـــِو الَحواجب والَجبينا

 (ٕٙ)َتُكــن َزبَّاُء حاِمَمٌة جنينا
 

وما يسرد الشاعر/الراوي ما تبقى من الحكاية، عبر طمب الثأر لمممك جذيمة،  
فعمو قصير من مكر وحيمة لموصول إلى الزباء، ونجاحو في ذلك، ومن ثم التسبب في 
مقتميا، كل ذلك صّوره الشاعر/الراوي عبر المشاىد الدرامية الوصفية الحركية، فطغى 
الحدث بنسق التوالي عمى العناصر اأُلخرى في ىذا النص الشعري، فيالة الحدث كانت 

د، وىذا ال يمغي بالتأكيد العناصر اأُلخرى والتي تمثمت األبرز من بين عناصر السر 
بالزمان والمكان والشخصيات الرئيسة )السياسية( والثانوية األنسية وغير األنسية 
)العصا(، ولكن كان فعل الشخصيات ىو األبرز بدءًا من أساس الحكاية بقتل الممك 

تخطيط لالنتقام عبر إغراء جذيمة لوالد الّزباء، ومن ثم استجماع أمرىا وشمميا، وال
جذيمة بالزواج منيا، فجمع لذلك األمر لمشاورتيم، وقد شجعوه مع معارضو قصير 
رساليا لو اليدايا في الطريق ليثق بيا أكثر،  ليم، ثم انطالق الممك إلى أرض الّزباء، وا 
وعند اقترابو أرسمت لو عسكرىا وحاَل العسكر بينو وبين فرسو، فركبو قصير، وقتمت 

 .(ٕٚ)الممك... الى اخره من األحداث كما جاءت في القصة
وما تقدم نستطيع القول إنَّ الحكاية التاريخية ىي األنموذج األمثل لنسق  

التتابع، والتسمسل الزمني ىنا ال تقديم فيو وال تأخير انطالقًا من " إنَّ التتابع، ىو السمة 
 والتاريخ. (ٕٛ)الجوىرية لألدب "

رية التي تجسد بيا نسق التتابع قصيدة ألمية بن أبي ومن النصوص الشع 
 ( قال:الصمت وىو يحكي فييا قصة والدة عيسى )
 وفـــــي ديِنُكــــْم ِمـــــْن َربِّ َمريم  آيـــــــــةٌ 
 أنابـــــْت لوجـــــِو اهلِل ثــمَّ َتَبمـــَـّتْ 
 فـــــال ىـــــي ىمــــْت بالنكاِح وال َدنتْ 

 حجاَب البّيِت مـْن دوِن َأْىمياولطَّْت 

 ُمنبِّئــٌة بالَعْبـــِد عيسى بن مريم 
 َفسبَّح عنيــــا لومــــَة الُمتمــــــُومِ 
 إلـى َبشـٍر منيــــا َبْفرٍج وال َفمِ 
 تغيَّـُب َعْنُيــم في َصحارى َدْمَدمِ 
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 ُيحارُبيـــا الســــاري إذا جـــنَّ ليمُــــوُ 
 

ْن كــانَ   (ٜٕ)النيـــاُر بُمْعَممِ  وليَس وا 

  
فقد سرد الشاعر/الراوي قصة الوالدة تمك بصورة تتابعية متسمسمة بدءًا بما قبل 

(، فالسرد اتكأ عمى الوالدة عبر وصف الشخصية الرئيسة األم )مريم بنت عمران( )
 الوصف أواًل المعنوي لمشخصية العابدة العاكفة، ومن ثم الحوار الذي داَر بينيا وبين

 ( بقولو:الشخصية الثانية رسول رب العالمين إلييا جبرئيل )
 َتدّلى عمييا َبْعَدما ناَم أْىُميا
 فقاَل: أال ال َتْجــــَزعي وُتَكذبي
 أنيبي وَأعطي ما ُسِئّمِت فإنَّني
 فقالْت لو: ُأنى َيُكــوُن ولــم ُأكنْ 
 أُأحرج بالرحمِن إْن كنَت ُمْسمماَ 

 اغتّرىـــا فالَتقْت بوِ َفَسبَّْح ثــــم 
دِر من جيِب ِدْرِعيا  ِبُنْفَختِو في الصَّ

 

 رسوٌل فمم يحْصْر ولــم َيَترْمَرمِ  
 مالِئكــًة مــن ربِّ عاٍد وُجْرُىـــــــــمِ 
 َرُسوٌل مــن الرحمِن بأتيتِك بأبَنمِ 
 َبْغيًا وال ُحْبمــــى والذات َقيِّـــــــــــــمِ 

 َبدا لك أو َقِم  كالَمـــي فاُقْعد ما 
 غالمـــًا ســويَّ الَخْمق ليَس َبْتوأمِ 

 (ٖٓ)وما يصرُم الرحمُن ِمْل أمِر ُيْصرمِ 

فاألحداث مترتبة بتواٍل كما ىي األحداث في القصة، إذ ىنالك رابط سببي بين   
ْن كان غير منطقي ىنا، فالحدث الديني ال يخضع لممنطق  –األحداث  إذ كان  –وا 

المتمثل بوالدة الطفل )النبي( من دون أب ىو نتيجة الحدث السابق الحدث الالحق 
التقوى والتعبد واإليمان من قبل األم ، فكان السبب مقدمة لمنتيجة، ويستمر 
الشاعر/الراوي بسرد األحداث بعد أن وضعت األم مولودىا، وما كان من إنكار القوم 

 ( وذلك بقولو:كمم النبي عيسى )لما فعمت وما داَر بينيا وبينيم من حوار، انتيى بت
ْتـــــُو وجــــاَءْت ِلَوْضِعوِ   فممـــا أتمَّ
 وقال ليا َمْن حوليا جْئِت ُمْنَكـــــراً 
 فأْدَركيــا من َربِّيــا ثمَّ َرْحمـــــةً 
 فقاَل ليا: إّنـــي مــن اهلِل آيـــــــةٌ 

 ليــم مــن َلْوِميــم والتَّندُّمِ  فآوى 
 فُحقَّ بـأن ُتْمَحـي عميِو وُتْرجمي
 بِصدِق حديٍث ِمْن نبـــيٍّ ُمَكمَّمِ 
 َوعّممنــــــي واهلُل َخيــــــُر ُمَعمِّــــــمِ 
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 وُأْرِسمُت لــم ُأْرَسل غوْيــًا ولـــم َأُكنْ 
 

 (ٖٔ)شقّيًا ولـــم ُأبعْث بفحٍش ومأثمٍ 

سرد تمك وكما نمحظ فإنَّ الشاعر/الراوي اعتمد عمى األخبار والحرص في  
الحكاية، معتمدًا بالدرجة األساس عمى الحوار بين الشخصيات الرئيسة الدينية، وحتى 

(، فجاء تسمسل األحداث بين الشخصية الدينية وغير الدينية الثانوية قوم مريم )
)األفعال( تتابعيًا في السرد، وىو النسق الذي ُبنيت عميو القصيدة؛ وفقًا ألصل القصة 

 .(ٕٖ)الدينية
 
 
 نسق التضمين: -ٕ

ونقصد بو ىو " شكل من أشكال اشتغال صيغ الخطاب في تداخميا وتقاطعيا  
بمعنى ىو سرد المادة المحكية الثانوية، أي السرد المضمر  (ٖٖ)في عالقة ذلك الحكي "

، السّيما في القصص (ٖٗ))المطمور( في سرد آخر، عمى وجو التحديد في السرد األول
ومثال ذلك أن الحكايات في ألف ليمة وليمة جميعيا )مضمنة( في البرىانية أو األمثال، 

. فيو يقّدم قصص قصيرة كثيرة في إطار (ٖ٘)الحكاية التي تدور حول شخصية شيرزاد
. ويكون إما ذاتيًا ناشئًا من (ٖٙ)قصة واحدة، وُيعدُّ واحدًا من أقد أنساق تقديم الحدث

أن القصة المضمنة خارج إطار  القصة األصمية نفسيا، أو يكون خارجيًا، بمعنى
القصة األصمية السّيما إذا عمد الكاتب إلى إدخال )تضمين( النص نصًا مختمفًا، لكنُو 

 .(ٖٚ)يكون معروفًا من الناحية التاريخية لممتمقي
ومن نماذج ىذا النسق نجد نصًا لألعشى في مدح شرْيح بن حصن بن عمران  

 بن السموأل بن عاديا، إذ قال:
 ال َتْتُركنِّي َبْعَدمــــا َعِمقتْ ُشرْيح 

 قد ُطْفُت َما َبين َبانِقيا إلى عدنٍ 
 

 ِحَبالَك اَليـــــْوَم َبْعـــــَد القد أظفاري 
 (ٖٛ)وطاَل في الَعْجِم َتْرَحالي وَتْسَياري
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بدأ الشاعر/الراوي مباشرة إلى الغرض من دون مقدمات، فالوضع الذي ىو فيو    
الطويمة، فجاء بالمدح مباشرة موجيًا كالمو إلى حفيد السموأل ال يحتمل المقدمات 

مستنجدًا بو؛ ليطمق سراحو من حبس رجل كان قد ىجاه األعشى، ثم انتقل األعشى 
بسرعة إلى سرد حكاية السموأل ليسردىا إلى المروي لو/الممدوح عندما خّير )الحارث 

يم ما تركو امرؤ القيس من الغساني( جد شريح )السموأل( بين خيانة األمانة )تسم
الدروع وغيرىا عند الشاعر السموأل(، وبين أن يقتل ابنو، فاختار السموأل قتل فمذة 

 ، إذ قال:(ٜٖ)كبده، عمى أن يتعرض لمعار حتى قيل في األمثال )أوفى من السموأل(
 ُكْن كالَسَمْوَءِل إذ َساَر الُيَماُم لوُ 
*             *              * 

 َساَمُو ُخطَّتْي َخسٍف فقاَل لوُ إذ 
 َفَقــــــاَل ُثكٌل وغـــدٌر أنَت بينُيَمــا
 فشكَّ َغْيــــَر قميٍل ثُـــــم قـــــاَل َلوُ 
*                *            * 
 فقــــــاَل َتْقِدمــــًة إذ قـــــــاَم َيْقُتموُ 
 أأقتل ابنَك صبرًا أوتجُئ بيا

ْدر فـي مضضٍ فشكَّ أْوداَجــُو و   الصَّ
 واختـــاَر أْدرَاَعـــُو أن ال ُيَســــــــبَّ ِبَيا
 وقاَل ال َأْشَتِري َعـــــارًا ِبَمْكُرمـــــــــــةٍ 
ْبـــــــُر منُو َقدِيمــــــــــًا ِشيمـــــٌة ُخُمقٌ   والصَّ

 

 فـــي َجْحفـــــٍل كَسَواِد اّلميِل جرّارِ  
           *            * * 

 َمْيَمـــا َتُقْمــُو فِإّني َساِمــــٌع حارِ 
 َفاَختــــْر ِفييمـــا حـــــظٌّ لُمْختَــــارِ 
 أْذَبْح َىِديـــــَك ِإّني مانٌع جــــاري
*            *                 * 

 أْشِرْف َسَمَوَءل فانُظـْر لّمدم الجاري
 طوعًا فأنكَر ىذا أّى إنَكارِ 

 طويـــــــًا كاّلمذِع بالنَّـــــــــارِ عميــــــِو ُمنْ 
ــــــارِ   ولــم يكــــــن عيــــُدُه فييــــا بختَـّ
 َفاختَــــاَر َمكُرمـــَة الدُّنيا عمى العــارِ 

 (ٓٗ)َوَزنـُدُه في الوفـــاِء الثاقُب الَواري

وكما نمحظ فقد طغى حدث )التضمين( عمى صمب الحدث الرئيس، بل يكاد   
يكون قد ابتمعو، فقد ركز الشاعر/الراوي عمى أحوال الشخصية، وما جال في داخميا 
من أفكار وأحاسيس متألمة، ىذا فضاًل عن الحوار الذي داَر بين الشخصيتين والذي 

سموأل، األمر الذي صّير منو مثااًل مّيد إلى إيصال الحدث إلى النياية بمقتل بن ال
 لموفاء والشجاعة والكرم، وجعل من الحارث الغساني مثااًل لمخزي والعار لفعمتو.
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والتضمين ىنا لم يكن مجرد مثال أو عبرة يريد الشاعر/الراوي إيصاليا لممروي  
جح لو قدر ما كان وسيمتو الفاعمة لإلنقاذ، عبر استعطاف المروي لو/الممدوح، وقد ن

في ذلك األمر عن طريق سرد األحداث الماضية لحكاية جده مع امرئ القيس، متأماًل 
 أن يكون كجده عند االستنجاد بو.

ومن التضمين أيضًا ذكر )المثل( في الشعر، فإذا كان لدينا سرد واضح في  
الحكاية عمى لسان الحيوان أو حتى في لوحة الرحمة وغيرىا، فمدينا ىنا مفاتيح تنطوي 
عمى السرد وىو ما يجسده )المثل(، إذ وراء كل مثل قصة ُتحكى، اختزلت بمفردات 

 معينة، ومن ذلك قول زىير في مدح الحارث بن عوف وىرم بن سنان:
 َتَدارْكُتمـــا َعْبســًا وُذْبَيــان بعدما
مَم واسعاً   َوَقْد ُقْمُتما إن ُندرك السِّ
 فأْصبحُتما منيــا عمى خيِر موطنٍ 

 

 اْنوَا وَدقُّوا بينيـم عطِر َمْنَشمِ َتفَ  
 بماٍل ومعروٍف مــن األمِر َنْسَممِ 

 (ٔٗ)بعيديَن فييـا من عقوٍق ومآثمٍ 
 

، والمثل يضرب في الشر العظيم، (ٕٗ)فقد ذكر زىير المثل )بينيم عطر منشم(       
 –المتخاصمين  –فكان الشاعر/الراوي موفقًا في اختياره إليصال الفكرة إلى المروي لو 

ببشاعة الحدث )القتال( المقدمين عميو، عبر الصورة المكثفة والموحية في الوقت نفسو 
عن نتيجة ذلك الحدث إن وقع فعاًل، إذ ترتبط ميمة المثل وتتجسد عبر انتقالو من 

وىو ما أراده الشاعر/الراوي ىنا من  (ٖٗ)اإلخبار إلى )التمثيل( وصواًل إلى )التخييل(
 ذكر المثل.
وعندما يحتاج الشاعر/الراوي أن يقنع شخصية سياسية )الممك( بالعفو عنو،  

فإنو قد يعمد إلى ذكر أكثر من قصة الواحدة تمو اأُلخرى في النص، ومن ذلك قول 
زرقاء ( ومن ثم انتقل إلى قصة النابغة الذبياني، إذ ذكر قصة النبي سميمان )

 اليمامة:
 

 فتمَك ُتْبِمُغني النُّْعمــاَن، إنَّ لوُ 
 وال َأرَى فاِعاًل في النَّاِس ُيْشِبُيوُ 

 َفْضاًل عمى النَّاس في اأَلْدَنى وفي الُبَعدِ  
 وال ُأحاشي مـــــــن األقــــــواِم مــــــن َأَحـــــــدٍ 
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 إاّل ُسَمْيَمـاَن إذ قاَل اإللـــُو لوُ 
؛ إنِّـــي قد أِذْنُت ليم  وَخيِِّس الجـــنَّ
 فمن أطاعَك فاْنَفْعـــــُو بطاعتـــــوِ 

 بـــــــةً وَمْن َعصاَك فعاقْبــــــُو ُمعاقَ 
 إاّل لمثمَك أو مــن أنـــَت سابقُــــوُ 

 

 قُـــْم فـــي الَبريَّـــــــِة فاْحُدْدىـــــا عــن الفنـــدِ 
 فـــــاِح والَعَمــــــــــــــــدِ َيْبُنــــــوَن َتْدُمـــــَر بالصَّ 

 كمــا أطاعـــَك، واْدُلْمــــــُو عمــــــــى الرَّشـــــــدِ 
 َتْنَيـــــى الظُّمُــوم وال َتْقُعـــــــُد عمــــى َضَمـــدِ 

 (ٗٗ)سبق الَجـــــواِد إذا استولـــى عمى األمدِ 

( مع الجّن، السّيما سميمان )فالنابغة ىنا كان موفقًا باختيار قصة النبي   
وىو يصور استعطاف الممك )النعمان(، فجاء بالقصة الدينية عبر المشيد الحواري ين 
النبي والوحي والذي أوضح فيو كيفية التعامل مع الرعية )الجّن( فاهلل سبحانو وتعالى 

وىنا  –أمر النبي باإلحسان إلى من أطاعو منيم، أما من عصاه فتتم معاقبتو، ولكن 
ىذه العقوبة يجب أن ال تنطوي عمى حقد وغل وغضب،  –بيت القصيد كما يقال 

بمعنى كن رحيمًا بالرعية، وىذا ىو المغزى من سرد الحكاية ىنا وىو بالضبط ما يريد 
نما جاء بقصة  الشاعر/الراوي إيصالو إلى الممك/المروي لو. ولم يكتِف بيذه الحكاية وا 

 اليمامة بقولو:ُأخرى يسردىا، وىي لزرقاء 
 أحُكْم كحطــِم فتــاِة الَحيِّ إذ نظرتْ 
 َيحفُّـــــُو جاِنبـــًا نيـــــٍق وَتْتِبُعــــــوُ 
 قالت: أال ليتمــا ىذا الحماُم لنـــــا
 َفحسَُّبوُه فأَلفـْوه كمــــــا َحَسَبـــــتْ 
 َفَكمَّمْت مائــــــًة فييــا َحمامُتيـــــــا

 

 ـــاٍم شـــــراٍع وارِد الثََّمـــــدِ إلـــــى َحمــ 
 مثـَل الزُّجاجـــِة لــم َتكحْل من الرَّمدِ 
 إلــــى َحماَمِتنـــا ونصفُــــــُو َفَقـــــــــــدِ 
 ِتْسعـًا وِتْسعيَن لم َتْنَقُص ولم تزدِ 

  (٘ٗ)وأْسرعــْت ِحْسبـًة في ذلَك العددِ 

الحي( والتي كان ُيضرب بيا المثل بالنظر ذكر النابغة ىنا زرقاء اليمامة )فتاة    
، ولكنو لم يذكر المثل ويمرُّ عميو مرور (ٙٗ)من بعيد حتى قيل)أبصُر من َزْرقاِء الَيَمامة(

الكرام، بل كان بحاجة إلى التفصيل والتدقيق وىو يسرد الحكاية، والمغزى والمعنى 
مصيبًا وحاسمًا في أمرك، وال المراد من ىذه الحكاية  يتمخص بأنو أراد القول لمممك كن 
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تسمع لقول اآلخرين واقطع الشك باليقين مثل زرقاء اليمامة عندما نظرت فحكمت 
 فأصابت.
ومن النصوص التي جاء فييا نسق التضمين قول أمية بن أبي الصمت في  

 النص الذي بدأه بقولو:
 َتعمّـــــْم بــــــأنَّ اهلَل ليَس كُصْنِعـــــوِ 
 وبُكــــــلِّ ُمْنِكــــرٍة لــُو َمْعُروَفــــــــــةٌ 
 َجـــَدٌد وتوشيـــــٌم َوَرْســـــْم عالمـــــــةٍ 

 

 َصنيـــٌع وال َيْخفـــى عمى اهلِل ُمْمَحـــــدُ  
 ُأْخــــــرى عمــــــى َعْيـــــــٍن بمــا َيَتَعمَّدُ 

 (ٚٗ)ـــــــــدُ وخزائــــــــــٌن مفتوحــــــــــٌة ال تَْنفَ 

 ثم جاء بالسرد عن طريق األسطورة عن اليدىد بقولو: 
 َغْيــــٌم ظممـــــاٌء وغْيـــٌث سحابـــــــةٍ 
ــــــــِو لُيِجنَّيـــــــــا  َيْبغـــي القراَر ألمِّ
 َمْيـــــدًا وطيئـــــًا فاْسَتَقــــــلَّ َيْحِممـو

ــــِو َفجِري بصالـــــِح ح  ممياِمْن أمِّ
 فتــــراُه َيْدلــــح مــــــــا مشى بجنازةٍ 

 

 أزمــــاَن ُكفِّــــَن واستـــــراد الُيْدُىــــــــــــدُ  
 َفَبنـــى عميـــِو فـــي َقفـــــاه َيْمَيــــــــــــــدُ 
دُ   فـــــــــي الطَّيــــِر َيْحِمميــــــــا وال َيتَــــَأوَّ

 ظيــــرُه مــا َيْعِقــــــــــــــدُ ولـــــدًا وكمَّــــَف 
 (ٛٗ)فييــــا وما اختمَف الجـدُيد الُمْسنُد 

لمعتقد األسطوري عند العرب عن اليدىد، فإنيم " كانوا يزعمون أن فبحسب ا 
القنزعة التي عمى رأسو ثواب من اهلل تعالى عمى ما كان من بّره ألمو! ألنَّ أّمو لما 

رأسو... واليدىد طائر منتن الريح والبدن... فيجعمون ذلك الّنتن ماتت جعل قبرىا عمى 
 .(ٜٗ)شيئًا خامره بسبب تمك الجيفة التي كانت مدفونة في رأسو "

فنسق التضمين بتمك األسطورة جاء موفقًا مع النص الذي يمجد الذات اإلليية  
وأنو من عجائب خمقو، وثانيًا بأنو ُيعطي داللة معنوية  –أي اليدىد  –لربطو أواًل بأمو 

عن بّر الوالدين والسّيما األم عبر الثواب الذي حازه اليدىد حسب زعم العرب وفقًا لتمك 
 األسطورة. 
وص الكثيرة التي كانت ميدانًا ليذه الدراسة خصوصًا قصص ومن النص 

بترتبييا المتعارف عميو، السّيما  –وغيرىم  –الحيوان إذ نجد أن القصيدة عند الموحدين 
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في لوحة الرحمة إنما تأتي بأحداث وقصص حيوانية ممخصة، ولكنيا بالوقت نفسو 
ى أنيا ذات عالقة موضوعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالغرض الرئيس لمقصيدة، بمعن

 بالغرض. 
ومن ىنا جاء مصير الحيوان )البقرة أو الثور أو الحمار وغيرىا( وفقًا لمغرض  

المطروح المتناول من قبل الشاعر/الراوي )غيري القصة( ، ومن ذلك قول لبيد يتغّنى 
 بالحياة الصحراوية، ويفتخر بمآثره:

 ُمــوُ وأقَطُع الَخْرَق قــــد باَدْت َمَعالِ 
 ِبَجْسرٍة تنَجــــُل الظُّرّاَن ناجيــــــــــة
 كأنَّيا بعدما أفنيُت ُجبمتيا
 َتْنُجــــو َنَجـــاَء ظَميِم الجـــوِّ أفزعوُ 
 باَتْت إلى َدفِّ أْرطـــــاٍة ُتَحفِّـــُرهُ 
 إذا اطمَأّنْت قميـــــاًل َبْعَدمـــا َحَفـــَرتْ 

 ــــٍر ُيَيدُِّمياَتْبنــي بُيوتـــًا عمى َقْفــ
 َلْيَمتيــــــا ُكمَّيـــا حتّــــى إذا حَسَرتْ 
 َغـَدْت عمــى َعَجٍل، والنَّفُس خاِئَفةٌ 
 الَقــْت أَخــا قنٍص َيْسَعى بأْكُمِبوِ 
 َولَّْت فَأدركيـــا أولـــى سوابقيــــــا
 فقاتمت فــي ظالل الّرْوِع واْعَتَكـرتْ 

 

 ـــِو عيــــٌن وال أثـــــــــرُ فمــــــــــا ُيَحسُّ بــ 
 إذا تَـــَوقَّ فــــي الّدْيمومــــــــــِة الظُّـــــَررُ 
 خنساُء َمسُبوعٌة قْد فاَتيا بقرُ 
 ريـــــُح الّشمـــاِل وشفّـاٌن ليـــــا ِدَررُ 
 في َنْفِسيــا مــن حبيب فاقـــٍد ذِكرُ 

 ـــــــــرُ ال َتْطَمِئـــنَّ إلـــــى أرطاِبيــــا الُحفَ 
 َجْعــــُد الثَّرى ُمْصعـــٌب فــــــي َدّفِو زورُ 
بُح َيْنسَفرُ   َعْنيــا النُُّجـــوُم، وكـــاَد الصُّ
 وآيـــــٌة مـــن ُغُدوِّ الخاِئــــِف الُبَكـــــــــــرُ 
 شثــن البنــان لديــــِو أكمــــٌب ُجُســــــــرُ 

 ا روٌح وال بيــــــــرُ فأقْبَمـــْت مــــــــا بيــــــ
  (ٓ٘)إنَّ الُمحامـــي بعــــَد الّروِع َيْعَتِكـــرُ 

ال ُبدَّ لنا من القول إنَّ األحداث في لوحة الرحمة إذا سمطنا الضوء عمييا خارج   
القصيدة، فيي ذات نسق تتابعي، ذلك أن األحداث في الرحمة أو الطرديات تسير بوتيرة 
تراتبية من دون تقديم أو تأخير، ولكنيا ضمن إطار القصيدة، فيي ُتعدُّ ذات نسق وبناء 

حة الرحمة باطنيا التتابع وخارجيا التضمين، إذ إنَّ العالقة بين التضمين، بمعنى أن لو 
ىذه الموحة وموضوع أو غرض القصيدة، ذات مغزى وداللة ينبثق عبر الروابط 
المشتركة بين الحكاية في تمك الموحة وبين الغرض الشعري فينشأ لدينا عالقة تشابو 
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كاية الغرض(، وصواًل إلى الغاية بين المغزى والمعنى بين الحكايتين )حكاية الموحة وح
من ذلك كمو أال وىو اقتناع المروي لو )المتمقي( بمراد ووجية نظر الشاعر/الراوي ذلك 
ألنَّ "االستخدام القصصي في الشعر القديم أضفى عمى مراحل بناء القصيدة قدرة فنية 

ما يواجيُو . فالناقة وتشبيييا بحيوان آخر، و (ٔ٘)عالية في استيعاب الحدث وتطويعو "
ذلك الحيوان من أحداث طبيعية أو بشرية أو ىجوم حيوان آخر، ما ىو إاّل تعبير عن 
الواقع الحسي لمشاعر/الراوي الذي يتخذ من سرد تمك األحداث مجااًل قصصيًا يبثُّ 
عبره حكاية ما، تبين الموقف الذي أراد الشاعر/الراوي الكشف عنو أو توضيحو لممروي 

 لو )المتمقي(.

 نسق التداخل: -ٖ
ىو النسق الذي تبرز فيو " خاصية المفارقة بين أزمنة السرد، وأزمنة الحدث،  

وغالبًا ما يكون زمن السرد قصيرًا، قياسًا بزمن المتن الذي يتشظى دونما ضوابط 
. وتسود األحداث فيو شكل متداخل زمنيًا دالليًا، إذ يتدخل بعضيا مع (ٕ٘)منطقية "

 .(ٖ٘)بعض
ع من االنساق يكون معتمدًا عمى " ارتياد مستويات ما قبل الكالم من وىذا النو  

عبر استرجاع األحداث  (ٗ٘)الوعي بيدف الكشف عن الكيان النفسي لمشخصيات
بحيث أن متون السرد يتم صياغتيا عمى نحو  (٘٘)الماضية، وربطيا بحياة الشخصية

ادة تنظيميا، فقد تظير النتائج تتناثر فيو المكونات في الزمان، ومن ثم يقوم المتمقي بإع
نما يجاوره وىكذا  .(ٙ٘)قبل االسباب، أو قد ال يكون الحدث السابق سببًا لالحق، وا 

 ومن ذلك قول َسْعَية بن العريض: 
 َبْل َلْيَت شعــــــري ُأنــــدَب ىالكاً 
 أَيُقمَن : ال تبعد، َفُرّبِت ُكْربــــــــــةٍ 

 ُيْخشى درُؤىــــــــاوُمِغيرٍة َشْعــــواَء 
 ولُربَّ ُمشَعَمــــٍة ُيَشبُّ وُقوَدىــــــــا
 وَكِتيبـــــــــــــٍة أْذنْيَتيـــــــــا لكتيبــــــــــةٍ 

 مـــــاَذا ُيؤنِّبنــــــي بــــــــِو َأنواحـــــــــــي ؟ 
 َفرَّجْتَيــــــــــــا َبَيســــــــــــارٍة وَسَمــــــــــــاحِ 
 يْومـــــًا َرَدْدَت ِسالَحيــــــــا بســـــــــــــالحِ 
 احِ َأطَفـــــــْأَت حـــدَّ ِرَماِحيــــــا برمــــــــــ

 وُمَضاغـــــٍن صّبحت شرَّ َصَبـــــــــــاحِ 
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ذا عمــــدُت لصخـــــرٍة أْسَيْمُتَيـــــــا  وا 
 ال َتْبِعــــــَدنَّ فكـــلُّ حيٍّ ىالــــــك

 ث جاىـــــاًل إنَّ اْمــــرََأ أِمــــَن الحواد
 

 أْدُعــو بأفمـــــــــح مــــــــّرة وربــــــــــــــــاحِ 
 ال ُبدَّ مــــــن تمــــــــٍف، فِين بفــــالحِ 

 (ٚ٘)وَرَجـــــــا الُخمــوِد ، كضــارٍب بَقداحِ 

التساؤل الذي طرحو بماذا أقام الشاعر/الراوي النص عمى حدث استباقي عبر  
ونجده يجيب عمى لسان النائحة باسترجاع  -وىو حدث لم يقع بعد  –سُيرثى إن مات 

مع مالحظة أنو قد يكون  –أفعالو وشجاعتو وصفاتو، ثم نجد ضمير المتكمم حاضرًا 
ولكن الميم لنا ىنا ىو ىذا التنقل باألزمان بين  –محل ىذا البيت بعد األبيات اأُلخرى 

يابًا، فيذا التداخل الزمني أعطى الشاعر/الراوي األرضية ال مستقبل والماضي ذىابًا وا 
 لطرح وجية نظره بالحياة والموت عبر المفارقة الزمنية.

وىذا النسق من التداخل كثيرًا ما نجده في مقدمة القصيدة، ومنو قول عبيد بن  
 األبرص:

 ُتحاٍوُل َرْسمــًا مـــن ُسمْيَمى دكاِدكا
 ْدَل َبْعــــدي ِمـــن ُسمْيمى وأْىِمياَتبَ 

 وقفُت بــِو أبكي ُبكاَء َحماَمــــةٍ 
 إذا ذكَرْت يومــَا من الدَّىِر َشْجَوىا
 َسرَاة الضُّحى حّتى إذا ما َصبابِتي

 

 َخــــالًء ُتْعفيــــِو الّريـــــــاُح َسَواِىكــــــا 
 ــًا َتراِئكــــــــاَنعامــــــــــــًا تْرعـــــاُه وَأدمــــــ

 أرَاِكّيــــٍة تدُعــــو الَحمام األواِركــــــــــــــــا
 عمـى َفْرع ساٍق أْذَرفـــت الّدمَع ساِفكا

 (ٛ٘)تجمَّـت َكســـْوُت الرَّحل وجناء تاِمكا

يستيلُّ الشاعر/الراوي قصيدتو )مثمي القصة(  بالسبب القائم عمى البكاء عمى  
أطالل المحبوبة، فنجده يسرد حدثًا ماضيًا عبر االسترجاع بالحوار الداخمي من التذكر 
لمحياة السابقة، فكان االسترجاع الخارجي األرضية التي انطمق منيا النص، إذ قام 

نسق التناوب، ءًا من المقدمة االسترجاعية بحسب بد حداثاألالشاعر/الراوي بترتيب 
نسق آخر، إذ قد نجد القصيدة تتكأ عمى وفق  انتقااًل ألحداث ُأخرى، والتي قد تكون

عمى أكثر من نسق في تقديم األحداث، وتتجمى قدرة وبراعة الشاعر/الراوي في تالعبو 
سابقة، كجزء من شيء يتذكره  بالمفارقة الزمنية، "فاالسترجاع الذي يعاد فيو سرد أحداث
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صراحًة يذكر الفعل بصيغة الماضي )ذكرُت، تذكرت، ذكرْت...(، أو يكون  (ٜ٘)البطل "
األمر واضحًا من سياق القصيدة أو النص، فمن البدييي أن يكون االختيار ىنا لمزمان 
بصيغة الماضي، أما إذا أراد الشاعر/الراوي اختيار الزمن بصيغة المضارع فالسبب 

، أي فورية السرد فيأتي باألفعال المضارعة، (ٓٙ)"يعود إلى الرغبة في "اإلييام بالفورية 
 )تحاول، ترعاه(.

وقد تكون المرأة ىي الحافز إلجبار الشاعر/الراوي عمى نسق معين دون آخر،  
عبر استنكارىا  –من قبل الشاعر  –محددة بذلك نوع النسق المستعمل من دون قصد 

ضطر إلى الدفاع عن الذات لحال الشاعر/الراوي بعد أن رأت الشيب قد عال رأسو؛ في
موظفًا االسترجاع ومقدمًا الحدث بنسق التداخل بذكر مدركات قديمة زمنيًا، من ذلك 

 قول األعشى:
 بانْت َسَعاُد وأمسى َحْبُمَيا رابا
 وأجمعْت ُصوَمَنا ُسْعَدى وىجرتنا
 أّياَم َتْجْمو لنـــــا عن بـــــارٍد رتلٍ 

 َىــــــــاوجيد ُمْغزلــــٍة َتْقُرو نواجذُ 
 َوَعْيـــــن َوْحشيَّـــٍة أْغفــَْت فأرَّقيا

 

 وأحدث الّنأي لـــي شوقًا وأوَصاَبا 
 لّما رأْت أنَّ رأِســـــي اليوم قد َشاَبا
 تخـــاُل َنْكَيتَـــُو باّلميــــــــــِل ُسيَّابــــــــا
 من يانع المـرِد ما احْموَلي وما َطاَبا

 (ٔٙ)ــــــْت نحُو ذاباصوت الّذئـــاِب فأوفَ 

وكما نمحظ، فقد قّدم الشاعر/الراوي األحداث بنسق التداخل بين الحاضر  
والماضي عبر بوابة الوصف الساكن والمتحرك، وقد تكون المرأة أيضًا مرآتو التي يرى 
فييا كبره وشيبو، فيبدأ بحوار داخمي بين )األنا واألنا( مسترجعًا وساخرًا، وفي ىذا قال 

 األعشى أيضًا:
 وَلقْد َساَءَىا البَياُض َفَمطَّــــتْ 
 َفاْعرفي لْمَمشيِب إْذ شِمَل الرَّأ س
 َوَدِع الذَّْكَر ِمـــْن َعشائي فما ُيْد ريـــكَ 
*               *             * 
 َوَصِحْبَنا ِمـــْن آِل َجْفَنــــَة أمـــــاًلكـــاً 

 
 م
 م
 
 م

 ِبِحَجاٍب مــــن دوننـــــا َمْســـــــُدوفِ 
 فِإْن الّشَبـــــاب َغْيـــُر َحميـــفِ 

 ـــي ومــــا تصريفـــــــيمأقّوتـ
*             *            * 
 ِكرامــــــًا بالّشاِم َذاِت الّرفيفِ 
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 بالحيـــرةَوبنى الُمْنـــــِذِر األشاىب 
 َوُجمُنداَء فــــي ُعَمــاَن ُمِقيمــــاً 
 قاعـــدًا ْحَوَلــــُو النَّدامـــى فمــا ُيْنـفــــكُّ 
 َوَصُدوٍح إذا ُييُيجيــــــا الشَّْربُ 

 

 م
 
 م
 م

 َيْمْشـــــوَن َغــــــدوُه كالسَّيــوفِ 
 ثــم َقْيـسًا فـــي حضرموت المنيفِ 
 ُيْؤتي ِبمُوَكـــــــٍر َمْجـــــــــــُدوفِ 

 (ٕٙ)َتَرقَّــْت فــــي ِمْزَىــٍر َمْنُدوفِ 
  

واألعشى في ىذا النص وغيره كثيرًا ما يسترجع ذكرياتو، فيو من أكثر الشعراء    
الموحدين استرجاعًا؛ لكثرة أسفاره ومغامراتو ، مما يزيد من اعتماده عمى نسق التداخل 
أو التناوب في عرضو لألحداث، وليذا وجدناه في نصوص عديدة يسترجع مرة 

رى مع أصحابو وندمائو في شرب الخمر، ذاكرًا مغامراتو مع الحبيبة، ومرة ُأخ
الشخصيات السياسية التي عاصرىا ومرَّ بيا، وليذا عندما يرسم لوحتو الشعرية ساردًا 

، (ٖٙ)يمزج " بين األحداث الخارجية وبين موقفو النفسي منيا كمشارك فييا ومتأثر بيا "
لديو " أنواع معينة من المعمومات انطالقًا من أن الشاعر/الراوي ال ُبدَّ أن يكون متوفرًا 

عن األحداث، وتعوزه أنواع ُأخرى، وىو ما جّربيا أو لم يجربيا، ويكون عمومًا في 
 .(ٗٙ)عالقة معينة باألحداث التي يروييا "

ال ُبدَّ من القول إنَّ التداخل بقدر ما كان يمثل نوعًا ما وسيمة الشاعر/الراوي  
و، وغيرىا من األمور، إاّل أنو يحمل في طياتو لعرض وجية نظره، أو دفاعو عن نفس

ألمًا يتحسر فيو الشاعر عمى زمانو الذي مضى، فالتذكر بحد ذاتو وجع يعتصر روح 
 الشاعر/الراوي، وفي ذلك قال أبو قيس بن رفاعة:

 إذا ُذِكَرْت ُأمامـــــُة َفْرَط َحْولٍ 
 ُأكّمُفيـــا، ولـــــــو َبُعــــَدْت نواىـــــا

 ٌح ال يُؤوب إلــــــــــــيَّ جسمـــيَطمي
 

 َغِريتُ  –ولـــــــو َبُعـــــَدت َمَحمُتيا  - 
 كأّنـــــــي مـــن َتَذكُّرَِىــا َحِميــــــــــــتُ 

 (٘ٙ)كَأّنـــــي َسمَّ َعاِضَيـــــة ُسِقيــــــتُ 

عمى الرغم من أن األبيات قيمت في تذكر الحبيبة، إاّل أنو أعطى نبذة عن       
ماىية الذكرى وفعميا في النفس البشرية عمومًا لكل ما ىو جميل ومحبب مثل النساء 
أو الشباب وغيره، عبر الصورة التشبييية لحالة التذكر تمك، فالشاعر/الراوي ىو حي 
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. وىذا اإلحساس ىو جزء مما يتركو ىذا لكنو ميت األعضاء ال يقوى عمى الحركة
 التداخل باألزمنة في نفسية الشاعر/الراوي عند سرده لألحداث. 

 
 النسق الدائري: -ٗ

ىو النسق الذي تبدأ فيو األحداث، " من نقطة ما ثم تعود في النياية إلى  
، وكأنو يعبر عن نسق حياة العربي آنذاك عمومًا، (ٙٙ)النقطة نفسيا التي بدأت منيا "
 والتي ترجميا شاعرىم بقولو: 

 فـــــِإنَّ َدَواِئَر األّيـــــاِم ُيفنــــى
 

 (ٚٙ)َتتَاُبُع وقعيا الذَّكَر الُحَساَمــــــــا 

وىذا ما نستشفو من القصيدة العربية التي تبدأ بالطمل، فما ذلك الطمل الذي ىو   
القصيدة إاّل حمقة من حمقات حياة اإلنسان المتنقل التي بدأ منيا وانتيى مقدمة تمك 

المعّبرة  –إلييا مسترجعًا ذكرياتو، ثم يبدأ باالنتقال في حمقة ُأخرى من حمقات القصيدة 
والتي يجسدىا بمشاىد مختمفة، عبر الصور التشبييية وغيرىا، متنقاًل  –عن حياتو تمك 

الحقيقي واالفتراضي من  – معو ذىن المتمقي/المروي لو من حمقة إلى ُأخرى، وناقالً 
صورة إلى ُأخرى، وىكذا إلى أن يصل ذلك المتمقي إلى ما يريده الشاعر/الراوي من نقل 
األحداث إليو بصورة صريحة أو بصورة استعارية. وكأنَّ الشاعر/الراوي حمل ذىن 

تيى إليو الشاعر/الراوي عبر المتمقي عمى اإلصغاء إليو فوصل ذلك المتمقي إلى ما ان
تكتمل عممية  التقاط اإلشارات والتمميحات التي بثيا ذلك الشاعر في نصو، فما أن

المتمقي/المروي لو قد وصل إلى الفكرة أو المغزى من النص الذي  االلتقاط حتى نجد
داَر في فمكو مدة من الزمن باحثًا ومستنتجًا عن ماىية ذلك النص، انطالقًا من أن 

. ومن "المظاىر األساسية لمزمنية السردية، وىو (ٛٙ)لتكرار بحد ذاتو ىو " بناء ذىني "ا
السّيما عندما يذكر  (ٜٙ)من  ناحية ُأخرى أمر مشيور لدى النحاة عمى مستوى المغة "

الشاعر/الراوي المفردات التي تدلُّ عمى التكرار واالستمرارية بالحدث، فيكون النسق 
 ث نسقًا حمقيًا يدور حول نفسو.الذي يسرد فيو األحدا
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ومن المفردات الدالة عمى التكرار واالستمرارية، نذكر منيا )ُكّل( وذلك في قول  
 عمرو بن كمثوم:

 بأّنا العاِصمـــُــوَن بُكلِّ كحــــلٍ 
 

 (ٓٚ)وأّنــــــــــا الباِذلـــوَن ِلُمجتِدينا 

قاليا في الفخر، جاء بو  فالحدث الذي بّينو الشاعر/الراوي ضمن معمقتو التي 
متباىيًا بشجاعة وكرم قومو غير المنقطع المتكرر الحدوث أكثر من مرة كل ما مرت 

 سنة شديدة عمى الناس.
وقد يأتي تكرار الحدث بإطار مستقبمي عبر بوابة الموت الذي يتكرر حدوثو  

 ووقوعو لكل إنسان، ومن ذلك قول ورقة بن نوفل:
 

ْن أْىِمْك فُكلُّ فَ   تـــى َسَيْمقىوا 
 

 (ٔٚ)من األْقـــــداِر َمتَمفـــًة َحروجـــــا 

فحدث الموت مستمر بدون انقطاع ما دامت الحياة عمى األرض مستمرة، وقد       
يوظف الشاعر/الراوي أداة ُأخرى في الداللة عمى استمرارية الحدث وتكراره ويجمع بين 

يكون الحديث عن فمسفة الحياة والموت، أداتين وىي )إذا الشرطية( و )كل(  عندما 
والمغزى من ىذه الحياة التي يستعرضيا الشاعر/الراوي ويسردىا بإطار ديني، ومن ذلك 

 قول عدي بن زيد العبادي:
ذا َذكَّْرُت َنْفســـــي مــــــا َخـــال  وا 
 من ُأناٍس كنُت أرُجو َنْفَعُيمُ 
 وَأراني جـــــاىدًا مــــــن َبْعِدىم

 ًا َأْحَسُب َأنِّـــــــي َمخمّــــــــدُ كادح
ي أْىَمــــــوُ   ال أرى ِحْصنًا ُيَنجِّ
 فَدِع الباِطــَل واعمـــــْد ِلمتَُّقـــــى

 

 عاَد في اْلَعْيِن َكتْسييـــِد الرَّمدْ  
 َأْصَبحوا قــد َخمُدوا تحـــَت الَبَمــــدْ 
 في عالِج المــاِل تْأميـــل الُبُعــــــــدْ 

 اِىـُل الَيــْوم وَتيْســــري َلِغـــــــــــــــدْ ج
 كــــــــلُّ َحــــيٍّ لفنـــــــــاٍء وَنَفـــــــــــــــدْ 

 (ٕٚ)وُتقُــى َربَِّك َرْىــــــــــٌن لمرَُّشـــــــــدْ 
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فإذا كانت الذكرى حاضرة في نفس الشاعر/الراوي لألحبة الذين غّيبيم الموت،  
لألرق والوجع أن يكون متكررًا لديو ومرتبطًا بعممية التذكر تمك، وىذا الربط بين فال ُبدَّ 

جعل النسق ىنا حمقي الحدوث ومستمرًا بتكرره، فضاًل  –التذكر والتألم  –شقي الحدث 
عن ذكر الشاعر/الراوي تكرار حدوث الموت كحدث يطال كل إنسان حي وبوصفو 

 حقيقة لمحياة ولألحياء.
النسق الدائري لمحدث ضمن العبادات التي يؤدييا الشاعر/الراوي وقد يأتي   

 الموحد، ومن ذلك قول ورقة بن نوفل:
 َأقُــــوُل إذا َصمَّْيُت في ُكلِّ بْيَعةٍ 

 
 (ٖٚ)َتباَرْكــَت قـد َأكثـْرُت باسِمَك داِعياً  

فالصالة متكررة الحدوث وىي حدث مستمر لمموحد الممتزم مثل ورقة بن نوفل،   
وكذلك الدعاء، فما دامت الصالة والعبادة قائمة في كل مكان لمتعبد، فالدعاء ال ينقطع 

 مستمر الحدوث والتكرار عبر تمجيد الذات اإلليية المقدسة.
وقد يستعمل الشاعر/الراوي النسق الدائري لمداللة عمى كثرة غزوات قوم  

 ني:الممدوح وشجاعتيم وانتصاراتيم، ومنو قول النابغة الذبيا
 إذا ما َغَزْوا في الجيِش َحمََّق فوَقُيمْ 

 
 (ٗٚ)َعصاِئُب َطْير َتْيتـــدى ِبَعصاِئب 

فكان النسق حمقيًا يبدأ من استعداد القوم لمغزو، ورؤية الطيور الجارحة لذلك،    
عممت أنيا ستكون أمام معركة كبيرة ممحمية، أي ىذا الغزو سيوفر ليا الطعام، فكمما 

كمما تكرر فعل الطيران فوق رؤوسيم، وتكرر حدث )اإلطعام( فميس ىذا حدث )الغزو( 
الحدث، "بقادر عمى الوقوع فحسب، بل يمكنو أيضًا أن يقع مرة ُأخرى، أو أن يتكرر 

ضمن النسق الدائري الدال عمى االستمرار والديمومة بالقدرة عمى الغزو  (٘ٚ)"
 واالنتصار. 

الشرطية والفعل )ما انفك( لداللتو عمى دوام وقد يجمع الشاعر/الراوي بين إذا  
 الحدث واستمراره، ومنو قول عمرو بن كمثوم مفتخرًا:

 ُذرَاىا وَأنَّـــــا حيـَن ُتْنَسُب ِجْيُدىــا  َلَقــــْد َعِمَمــْت ُعْميا َرِبيعــَة أنََّنا
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 ما اْنَفــكَّ ِمّنــــا َمْنُذ ُكّنـــــَا ِعَماَرةً 
 

 (ٙٚ)َلْت الِقحًا من يُقوُدىاإذا الحـْرُب شا

فالشاعر/الراوي يسرد بضمير المتكمم أنيم إذا ما استعرت الحرب فما انفكوا ىم    
 قادتيا وسادتيا.

وقد يستعمل الشاعر/الراوي )كم الخبرية( داللة عمى تكرار الحدث، ومنو قول  
 عبيد بن األبرص:

 وكم ِمن أخي َخْصٍم َتَرْكُت َوما بوِ 
 

 (ٚٚ)ُقْمُت في أّي الَكــالِم، ُنحوُض إذا  

فالشاعر/الراوي يفتخر بنفسو، بتفوقو عمى خصومو من الشعراء، وتكرار ىذا   
الحدث فيو مستمر الحدوث، معطيًا صورة ذىنية عن ىذا الحدث بأقل المفردات، فكم 

، وكأنو خاض معو معركة كان الشعر فييا اً عظمي من خصم واجو الشاعر وتركو ىيكالً 
 ىو السيف القاطع، فوظف كم التكثيرية إليصال الفكرة لممتمقي/المروي لو.

وقد يستعمل الشاعر/الراوي )متى الشرطية( لمداللة عمى تكرار الحدث  
 واستمراره، ومنو قول األعشى:

 َمتى َتْقِرْن أَصمَّ ِبحْبـــِل َأْعَشى
 يئـــــــًا َيــــرَاُه فمسُت بُمْبصـــٍر ش

 

اَلَلــــــِة والخســــــــارِ   ا فــــي الضَّ  يمجَّ
 (ٛٚ)َوَلْيَس ِبَساِمـــــــٍع ِمنِّي حـواِري

في  (ٜٚ)أعطى األعشى ىنا صورة واقعية عن نتيجة جمع )األصم مع األعشى(      
كل مكان وزمان، فمتى ما اجتمعا فمن يصال إلى نتيجة أبدًا، فيما يدوران في حمقة 
مفرغة، فال األول يسمع ما يقولو األعشى، وال الثاني يبصر ما يراه األول، وىكذا 

الثنان. فقّدم الشاعر الحدث بحسب الحدث متكرر دائري مستمر الوقوع كمما اجتمع ا
 تجربتو الشخصية.

ن ىذه المفردات التي استعمميا الشاعر/الراوي ليبين استمرار الحدث وفضاًل ع 
ودوامو، نجده أيضًا قد عمد إلى تكرار الفعل نفسو أحيانًا، ومن ذلك قول النابغة 

 الذبياني:
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 َزَعَم الًيماُم بــــأن فــــــاىا بـــــاردٌ 
 َأّنوُ  –ولـــم أُذْقـــُو  –َزَعَم الُيماُم 
 َأّنوُ  -ولــــم أُذْقـــُو  –َزَعَم الُيماُم 

 

 َعـــــــذٌب ُمَقبَّمُــــُو َشِييُّ المــــــّوِردِ  
 َعـــْذٌب إذا مـــا ُذْقتُـــُو قمت: ازددِ 

ِدى  (ٓٛ)ُيْشَفى َبرّيا ريقيـا الَعطِش الصَّ

ىذه األبيات قاليا النابغة في المتجردة زوجة النعمان بن المنذر، وكما ىو  
الحدث متكًأ عمى الوصف الحسي لمشخصية )المتجردة( ليذا كمما جاء واضح فإنَّ 

)الزعم( حضر الرد )الرفض(، فطغيان الحالة المادية )الحسية( عمى نفسية 
لمحدث  –بما فييا الشاعر نفسو  -الشاعر/الراوي جعمتو يسخر الشخصيات 

 .(ٔٛ)واستمراريتو، إذ ليس ليا قيمة خاصة في ذاتيا من دون ذلك األمر
وىو أن النسق الدائري في شعر الموحدين خصوصًا  وثمَّة أمر ال ُبدَّ من ذكره 

قد نجده عبر تكرار الحدث بمفردة أو جممة، فضاًل عن تكرار  –والشعر عمومًا  –
أشطر كاممة ألنو أكثر ما يقع التكرار " في األلفاظ دون المعاني، وىو في المعاني دون 

 .(ٕٛ)والمعنى جميعًا فذلك الخذالن بعينو " األلفاظ أقل، فإذا تكرر المفظ
ومن ضمن أشير قصائد تكرار األشطر ما نجده في قصيدة لحارث بن العباد  

 في رثاء ابنو:
 يا بني تغمٍب ُخذوا الِحذر إّنــــــي
 أُلِبيــــــــَدنَّ تغمبــــــــــًا ِبُبَجْيــــــــــــــــرٍ 

بـــــا َمْرِبـــــــــَط النَّ   عامـــــــِة ِمنِّــــيقرِّ
بــــــا َمْرِبــــــــَط النَّعامـــــــــِة ِمنِّـــي  ّقرِّ
بــــــا َمْرِبــــــــَط النَّعامـــــــــِة ِمنِّـــي  ّقرِّ
بــــــا َمْرِبــــــــَط النَّعامـــــــــِة ِمنِّـــي  ّقرِّ

 

 قـــد لِبْسُت الغــــــداة َذْيـــــَل المذالِ  
 أَويذوُق الُحتُــــــــوَف كـــــلُّ الرِّجـالِ 
 لِقحـــْت َحــــــْرُب وائــــــٍل عن حيالٍ 
 َجـــــدَّ واهلل ِجــــــدُّ بأٍس ُعضـــــــالِ 
 َتْبتغـــي اليـــــوَم قوتــــــي واحتيالي

  (ٖٛ)ليَس َقْولي ُيـــراُد ال بـــل ِفعالي

ن أكثر من غيره " ىذا لما كانت الحاجة ماّسة، فالتكرار في غرض الرثاء يكو    
، فال أفجع من فقدان (ٗٛ)والضرورة إليو داعية، لعظم الخطب، وشّدة موقع الفجيعة "

االبن وليذا وجدنا الحارث يكرر )قربا مربط النعامة مني( أكثر من أربع وأربعين مرة 
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دلُّ عمى أثر " الفجيعة مع تكرار الفعل )قرباىا( أربع مرات في القصيدة ذاتيا، مما ي
مع  (٘ٛ)وشدة القرحة التي يجدىا المتفجع، وىو كثير حيث التمس من الشعر وجد "

ن  مالحظة أنو مع التكرار نجد اختالف المعاني التي عّددىا الشاعر/الراوي في أبياتو وا 
 كانت تدور في المعنى ذاتو المراد إيصالو إلى المتمقي/المروي لو، إنَّ الشاعر/الراوي

 بعد قتل ابنو بجير. –لما ُعِرَف عنو من الحكمة  –دخل الحرب التي اعتزليا 
، نمحظ أن الشاعر/الراوي عندما وظف مفردات معينة أو حتى عندما ومما تقدم 

كرر فعاًل بذاتو، إنما أعطى الحدث صفة الحركة الدائمة، األمر الذي يترك أثره في 
ما ىو ميم ومؤثر في ذات الشاعر/الراوي، مما  المتمقي/المروي لو؛ ألنو عادًة ما يكرر

يجعل ذلك المتمقي متفيمًا لتمك التجربة الشعورية عبر تكرار الحدث عميو، إن لم يكن 
 متعاطفًا مع ذلك الشاعر السّيما في مواقف معينة.

 
 النتائج

 فكان ،  نسق من  اكثر عبر الموحدين أشعار في طرح قد الحدث الدراسة وجدت ۔ا
 أو مفردة بأبيات الراوي/  الشاعر وصفو الذي السبيط الحدث في حاضراً  التتابع
 ال( نياية) و(وسط)و( دايةہ) فيو.الذي التام الحدث في موجوداً  وكان ، بالرجز
 القصص الدينية و التاريخية  وحتى األسطورية. في سيما

نسق القصص الحيوانية كان تتابعيا إذا فصمنا الرحمة عن ىيكمية القصيدة، ولكن -ٕ
 بوجودىا ضمن القصيدة يعني انيا ضمن نسق التضمين. 

وجدت الدراسة أن نسق التداخل  كان موجودًا في افتتاحيات القصيدة بالدرجة  - ٖ
التضمين في االساس ، مع وجوده أحيانا في األغراض ، ويجتمع نسق التداخل  و 

 الحدث المركب.
وجدت الدراسة أن النسق الدائري كان في مقدمة الطممية كما نجده في األحداث -ٗ

 القائمة عمى تكرار األفعال عبر مفردات لغوية معينة. 
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 اليوامش
 

 كتاب العين: مادة )حدث( ولسان العرب: مادة )حدث(.  (ٔ)
 .ٜٓٔالمصطمح السردي، جيرالد برنس   (ٕ)
 .ُٔٓٔينظر: عمم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، يان مانفريد:   (ٖ)
 .ٜ٘ٔ، )د.ت(، ٗإسماعيل، دار الفكر العربي،، طُينظر: األدب وفنونو: عز الدين   (ٗ)
ُينظــر: عمــم الســرد الّشــكل والوظيفــة فــي الســرد، تــأليف: جيرالــد بــرنس، ت: د. باســم صــالح، دار   (٘)

 ٚٛ، ٕٕٔٓلبنان،  –الكتب العممية، بيروت 
ـــة العامـــة، بغـــد  (ٙ) ـــد عبـــد اهلل، دار لشـــؤون الثقافي ، ٔاد، طالنقـــد التطبيقـــي التحميمـــي: د. عـــدنان خال

ٜٔٛٙ ،ٚٙ. 
 .ٙٔٔآليات السرد في الشعر العربي المعاصر: د. عبد الناصر ىالل،   (ٚ)
أسـموبية(، محمـد حسـين مرعـي الجبـوري،  فنيةُينظر: البنية القصصية في الشعر األموي )دراسة   (ٛ)

ٕٛ . 
 . ٖٔ، ٜٜ٘ٔ، ُٔينظر: فن القصة القصيرة: د. رشاد رشدي، دار العودة، بيروت، ط  (ٜ)
 .ٖٓالمصدر نفسو:   (ٓٔ)
 .٘٘ٔاألدب وفنونو: عز الدين إسماعيل،   (ٔٔ)
 .ُٓ٘ينظر: في نظرية المنيج الشكمي:   (ٕٔ)
ُينظــر: المتخيــل الســردي، عبــد اهلل إبــراىيم، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، الطبعــة األولــى،   (ٖٔ)

ٜٜٔٓ ،ٔٓٚ-ٔٔٗ. 
المبخــوت ورجـــاء بــن ســـالمة، دار توبقـــال  ُينظــر: الشـــعرية: تزفيطــان تـــودوروف، ت: شـــكري  (ٗٔ)

 .ٓٚ، ٜٜٓٔ، ٕلمنشر، الدار البيضاء، ط
 .ٓٔ، ٔج د.شجاع مسمم العانيُينظر: البناء الفني في الرواية العربية،  (٘ٔ)
 .ٛٓٔالمتخيل السردي:   (ٙٔ)
ـــي، بيـــروت، الطبعـــة   (ٚٔ) ـــافي العرب ـــي: ســـعيد يقطـــين، المركـــز الثق ـــل الخطـــاب الروائ ُينظـــر: تحمي

 .ٖٙٔ، ٜٜٚٔالثالثة
 .ُٛٓٔينظر: المتخيل السردي،   (ٛٔ)
ان، ترجمــــة: لحســــن عــــن كنو ُينظــــر: التخييــــل القصصــــي الشــــعرية المعاصــــرة، شــــموميت ريمــــ  (ٜٔ)

نظرية األدب، أوسـتن  و، ٖٗ-ٖٖ، ٜٜ٘ٔأحمامة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
 .ٜٕٙرينيو ويمك، 
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مجمة المدخل: الراىـب الطـائي سـيرتو ومـا بقـى مـن شـعره، د. عبـد المطيـف حمـودي الطـائي:   (ٕٓ)
، وديـــوان األعشـــى الكبيـــر: ٕٖٗ، وُينظـــر: شـــرح ديـــوان زىيـــر: ٔٓٔ، ٓٓٔ، وُينظـــر قولـــو: ٜٜ

 .ٖٔٔ، ٜٙ، ٕٛ، وديوان عدي بن زيد العبادي: ٜ٘، وديوان السموأل: ٖ٘ٓ
مثااًل في تمك القصة ومنيا )ببقَّة ُصِرَم األمُر( وىـذا قـول إذ أخذت العرب أقوال الشخصيات أ  (ٕٔ)

قصير بن سعد الّمخمي لجذيمة األبرش حين وقع في يد الّزباء وكان قصير قد أشار عميـو أن ال 
يمضي إلييا، فمـم يطعـو، فممـا قـرب منيـا وأحـاط بيـا عسـكرىا، قـال جذيمـة: مـا الـرأي يـا قصـير  

طع ىذا األمـر ىنـاك، يعنـي لمـا أشـار عميـو أن ال يتزوجيـا فمـم فقال: بقة صرم األمر، والمعنى قُ 
أي فــاتر، ر ، وكــذلك قولــو )خطــٌب يســيٌر فــي خطــب كبيــر( و)ٜٓٔيقبــل. ُينظــر: مجمــع األمثــال 
، ٖٕٗ/ٔ، وقولو: ) ال ُيطاع لقصير أمٌر( مجمع األمثال ٖٖٕ/ٔوغدر حاضر( مجمع األمثال 

 .  ٖٓٛ/٘ٔوُينظر: األغاني 
 .ٕٛٔ-ٔٛٔي بن زيد العبادي: ديوان عد  (ٕٕ)
العصـا: فــرس جذيمـة التــي جــاءت بيـا األمثــال بقـول قصــير لجذيمــة: )فاركـب العصــا فإنــو ال   (ٖٕ)

 . ٖٖٕ/ٔيشقُّ ُغباره( فذىبت مثاًل، مجمع األمثال 
 .ٖٛٔ-ٕٛٔديوان عدي بن زيد العبادي:   (ٕٗ)
يمة الّطست فقد قيل ليـا إن قطـر الراىشان: عرقان في باطن الذراعين، وقد قدمت الزباء لجذ  (ٕ٘)

مــن دمــو شــيء فــي غيــر الطســت ُطِمــب بدمــو فممــا ضــعفت يــداه ســقطتا فقطــر مــن دمــو فــي غيــر 
الطست، فقالت: ال تضيعوا دم الممك فقال جذيمة: )دُعوا دمًا ضيعو أىمـو( فـذىبت مـثاًل، فيمـك. 

 . ٖٕٔ/ُٔينظر: مجمع األمثال 
المـــارن: طـــرف األنـــف، القنــع: جمـــع أقنـــاع، الســـالح، ، ٖٛٔديــوان عـــدي بـــن زيـــد العبــادي:   (ٕٙ)

مسح، الكساء من الشعر، األنقاء: جمع نقو، كل ذي مـخ، الشـكة: النـوع مـن شـك  جمعالمسوح: 
 السالح.

 .ٖٕٚ-ٖٖٕ/ٔثال م، ومجمع األٖٓٛ/ُ٘ٔينظر: كتاب األغاني   (ٕٚ)
 .ٛٓٔالمتخيل السردي:   (ٕٛ)
، ٕٙٗ، ٖٕٗ، ٕٓٔ، ٕٛ، وُينظـر قولـو: ٜٕٚ-ٕٛٚأمية بن أبـي الصـمت، حياتـو وشـعره:   (ٜٕ)

ٕٜٚ. 
 .ٕٓٛ-ٜٕٚأمية بن أبي الصمت، حياتو وشعره:   (ٖٓ)
 .ٕٓٛالمصدر نفسو:   (ٖٔ)
نجيل لوقا: ٛٔ/ُٔينظر: إنجيل مّتى:   (ٕٖ)  .ٗ/ٕو ٜٖ-ٕٙ/ٔ، وا 



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

 

 
 

 

 

 
2103 

 

 .ٕٛ٘تحميل الخطاب الروائي: سعيد يقطين   (ٖٖ)
 .ُٕٛٔينظر: المصطمح السردي، جيرالد برنس   (ٖٗ)
 .ُٓٚينظر: الشعرية، تودوروف،   (ٖ٘)
، د. شــجاع مســمم العــاني، دار الشــؤون ُينظــر: البنــاء الفنــي فــي الروايــة العربيــة فــي العــراق   (ٖٙ)

 .٘ٔ، ٜٜٗٔالثقافية العامة، بغداد، 
 .ُٛٔينظر: المصدر نفسو،   (ٖٚ)
، ٖٜ، ٖٗوُينظـــر قولـــو: ، بانقيـــا: مكـــان ناحيـــة مـــن العـــراقين، ٜٚٔديـــوان األعشـــى الكبيـــر:   (ٖٛ)

ٜٔٓ ،ٔٔ٘ ،ٕٔٔ. 
 .ٖٗٚ/ٕمجمع األمثال، ج  (ٜٖ)
 .ٔٛٔ-ٜٚٔديوان األعشى الكبير:   (ٓٗ)
 .ٖٖٖ، ٖ، ٜٕ، وُينظر قولو: ٙٔ-٘ٔشرح ديوان زىير بن أبي ُسممى:   (ٔٗ)
، منشـــم: اســم عطـــارة كانـــت فـــي مكــة، كانـــت ُخزاعـــة وُجـــرىم إذا أرادوا ٖٜ/ٔمجمــع األمثـــال   (ٕٗ)

ذا فعموا ذلـك كثـرت القتمـى فيمـا بيـنيم، فـذىب مـثاًل لمشـر ويقـال كـذلك القتال تط ّيبوا من طيبيا، وا 
 .ٖٔٛ/ٔ)أشأم من عطر منشم( مجمع األمثال 

 .ُٕٕينظر: سرد األمثال: لؤي حمزة عباس   (ٖٗ)
، أحددىا: أي أمنعيا، الفند: الخطأ فـي القـول والفعـل، خـّيس ٕٔ-ٕٓديوان النابغة الذبياني:   (ٗٗ)

الجــــن: إنــــي قــــد أذنــــُت ليــــم يبنــــون، أي َذّلميــــم، ومنــــو ُســــّمي الّســــجن ُمخيســــًا، الصــــفاح: حجــــارة 
ام، تدمر: مدينة بالشـام فييـا بنـاء لمنبـي سـميمان بـن داود خكالصفائح ِعراض، العمد: أساطين الرّ 

(.الضمد: الذُُّل والغيظ والخقد وقيل ىو الظمم، وشدة الغضب والحقد ،) 
، الشــراع: الحمــام القاصــدة إلــى المــاء، الثمــد: المــاء القميــل، ٕ٘-ٖٕغــة الــذبياني: ديــوان الناب  (٘ٗ)

 .ٕٔٔ، وديوان لبيد: ٜ٘ٔ، وديوان األعشى الكبير: ٗٚ، ٕٙنيق: الجبل، وُينظر قولو: 
، اليمامة: اسميا وبيا سمي البمـد وذكـر الجـاحظ أنيـا كانـت مـن بنـات ٗٔٔ/ٔمجع األمثال:   (ٙٗ)

نت تُبصر الشيء من مسيرة ثالثة أيام. وكانت ليا قطاة، ومرَّ بيـا سـرب مـن ُلقمان بن عاد، وكا
نيا أسرعت في حسابو، وعـده  قطا بين جبمين فقالت: ليت ىذا الحمام لنا ونصفو إلى حمامتنا، وا 
مع تعذر ذلك إذا كان الحمام بـين حـافتي جبـل ضـاق عميـو الموضـع، ويقـال إن الحمـام وقـع فـي 

 ددىا فكان عددىا كما قالت.شبكة صائد، فأخذىا وع
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، ممحـــد: يعنــي بــو الميــت فــي المحــد البيــت مـــن ٚٛٔأميــة بــن أبــي الصــمت، حياتــو وشــعره:   (ٚٗ)
الطويل والقصيدة من الكامل، وعمى ما يبـدو انـو مـن غيـر قصـيدة، الجـدد: الطريـق فـي المـاء أو 

 في الجبل. 
دفنيا، يعقد: ما يجعمـو معوجـًا، يـدلح: ، استراد: رجع إلى اهلل، ليجنيا: ليٛٛٔ: المصدر نفسو  (ٛٗ)

، ٕ٘ٔ، ٘ٔٔيمشــي بحممـــو وقـــد أثقمـــو، الجديـــد: الميــل والنيـــار، ُينظـــر: ديـــوان األعشـــى الكبيـــر: 
ٔ٘٘ . 

 .ٜٕٗ/ٖالحيوان:   (ٜٗ)
، الخــــرق: البمــــد الواســــع البعيــــد، معالمــــو: طرقــــو، الجســــرة: ٛٛ-ٙٛديــــوان لبيــــد بــــن ربيعــــة:   (ٓ٘)

الضــخمة، الظــران: الحجــارة، الديمومـــة: الممســاء المســتوية وىــي األرض الواســـعة توقــد مــن حـــر 
ان: الــريح فالشــمس، خنســاء: )قصــيرة األنــف( البقــرة الوحشــية، مســبوعة: أكــل ولــدىا الســبع، الشــ

: شــجرة ليــا عــروق بــيض، جعــد الثــرى: رمــل فيــو نــدوة، حســرت: غابــت، ينســفر: البــاردة، أرطــأة
كـل  عمـى ينكشف ويضيء، قنص: صيد، شثن البنان: قصير األصـابع غميظيـا، جسـر: ماضـية

شيء، روع: فزع وخوف، بير من العـدو: ظـالل الـروع: مـا أظميـا مـن الفـزع ، اعتكرتـك رجعـت، 
، ٕٚ٘، ٕٕ٘، ٛٙٔ، ٖٗ، وشـــرح ديـــوان زىيـــر: ٕٖ٘، ٜٕٓوُينظـــر: ديـــوان األعشـــى الكبيـــر: 

ٕٚٓ   . 
 .ٙٗمالمح السرد القصصي في القصيدة العربية قبل اإلسالم، د. محمود عبد اهلل الجادر   (ٔ٘)
 .ٓٔٔالمتخيل السردي:   (ٕ٘)
ُينظر: البناء الفنـي لروايـة الحـرب فـي العـراق، عبـد اهلل إبـراىيم، دار الشـؤون الثقافيـة، بغـداد،   (ٖ٘)

ٜٜٖٔ ،ٖٛ. 
تيــار الــوعي فــي الروايــة الحديثــة، روبــرت ىمفــري، ترجمــة وتقــديم وتعميــق: محمــود الربيعــي،   (ٗ٘)

 .ٕٚ، ٕ٘ٔٓالمركز القومي لمترجمة، 
 .ُٖٚينظر: البنية القصصية في الشعر األموي،   (٘٘)
 .ٓٔٔ-ُٜٓٔينظر: التخييل السردي:   (ٙ٘)
سـار: ي، الكربـة: أشـد الغـم، الٕٚٛ-ٕ٘ٛ /األولطبقات فحول الشعراء: شعراء ييود، المجمد   (ٚ٘)

الغنى وسيولة البذل، مغيرة: يعني خياًل مغيرة مـن عـدوىم شـعواء: ماشـية متفرقـة، مشـعمة: يعنـي 
، ٜ/ٖنـــار الحـــرب، أفمـــح وربـــاح: ُيظـــن أنيمـــا بطنـــان مـــن قبائـــل ييـــود، ُينظـــر: كتـــاب األغـــاني 

ٕٕ/ٛٚ . 
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، الرســـم: بقايـــا الـــديار، دكـــادك: جمـــع دكـــداك: القفـــار ، ٚٛ-ٙٛديـــوان عبيـــد بـــن األبـــرص:   (ٛ٘)
الســواىكك: جمــع ســاىكة وىــي الريــاح التــي تمــر مــرَا شــديدًا، وتــأتي بــالتراب، األدم: الظبــاء التــي 
ليســـت بخالصـــة البيـــاض، األراك: نـــوع مـــن الشـــجر، الشـــجو: الحـــزن، أذرفـــت: صـــبت، الســـافك: 

، وشرح ديـوان ٘ٓٔ، ٕٓٔ، ٜٜ، ٕٜ، ٜٓ، ٛٙ، ٘ٚ، ٖ٘، ٖٖوُينظر قولو: العظيمة السنام، 
 .  ٖٚ، وديوان عدي: ٕٖٔ، ٜٕٚزىير: 

مدخل إلـى عمـم السـرد: مونيكـا فمودرنـك، ت: د. باسـم صـالح، دار دجمـة األكاديميـة، الطبعـة   (ٜ٘)
 .٘ٔ، ٕٕٔٓالثانية، 

 .ٜٓٔمدخل إلى عمم السرد:  (ٓٙ)
، بانــت: بعــدت، راب: مــن الريبــة وىــو الشــك والظنــة والتيمــة ، ٖٔٙديــوان األعشــى الكبيــر:   (ٔٙ)

ــــٍل: مســــتوي  ــــو: تكشــــف، بــــارد: أي ثغــــر بــــارد رطــــب، رت أواب: أوجــــاع، الصــــرم: القطيعــــة، تجم
األنبـاب،  :النواجـذ ،، معزلة: ظبية ذات غـزال صـغير، تفـرد: تتبـعالبمح الشيياألسنان، السّياب: 

، وُينظـر: ديـوان عبيـد ٕٕٚي بقرة وحشـية، وُينظـر قولـو: األراك األخضر، وحشية: أ ثمرالمرد: 
 . ٘ٚٔ، وديوان لبيد: ٜٛبن األبرص: 

، لطــت: اســترت، المســدوف: الخضــاب، عشــاني: ســوء ٖ٘ٔ-ٖٖٔديــوان األعشــى الكبيــر:   (ٕٙ)
اإلبصار، وقد يطمق عمى العمى، آل جفنة: مموك الشام في الجاىمية، المنذر: ممـوك العـراق فـي 

كر: ممموء، مجـذوف: و : صاحب ُعمان من األود، المنيف: المشرف المرتفع، ممنداءجالجاىمية، 
 مقطوع، صدوح: مغنية.

 .ٚٙٔ، ٕٜٛٔ، ٖفي الرواية العربية، عصر التجميع، فاروق خورشيد، دار الشروق، ط  (ٖٙ)
 .ٕٛخطاب الرواية:   (ٗٙ)
غريـــت: غـــرى بالشـــيء، ، ٜٕٛ-ٕٛٛطبقـــات فحـــول الشـــعراء شـــعراء ييـــود ، المجمـــد االول/   (٘ٙ)

: حأولـــع بـــو، أكمفيـــا، كمـــف بالشـــيء، أولـــع بـــو وأحبـــو أشـــد الحـــب حتـــى يبمـــغ منـــو الجيـــد، الطمـــي
 إذا نيشت.  ساعتياالضعيف اليزيل، عاضية: حية تقتل من 

 .ٕٗٗالبناء الفني في الرواية العربية في العراق، د. شجاع مسمم العاني،   (ٙٙ)
 .ٜ٘ٔديوان األعشى الكبير:   (ٚٙ)
 .ٜٕٔخطاب الحكاية:   (ٛٙ)
 المصدر نفسو: الصفحة نفسيا.  (ٜٙ)
، الكحــــل: الســـنة الشــــديدة، المجتــــدي: عونن، العاصــــمون: المـــاٛٛديـــوان عمــــرو بـــن كمثــــوم:   (ٓٚ)

 . ٗ٘ٔ، ٙٙ، وديوان عدي: ٖٖٗ، ٖٚٓ، ٖٖ٘، ٜٚ، وُينظر: ديوان األعشى الكبير: الطالب
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، ٘ٗٔ، ٖٗٔالكثيــرة التصــرف، وُينظــر: ديــوان لبيــد: ، الحــروج: ٕٓٔفــل: و شــعر ورقــة بــن ن  (ٔٚ)
 .ٖٖٓ، ٖٕٚ، وأمية بن أبي الصمت، حياتو وشعره: ٔٚوديوان عبيد: 

 .ٙٚ، ٙٙ، البمد: المقبرة، ُينظر: ديوان السموأل: ٖٗبن زيد العبادي:  عديديوان   (ٕٚ)
 .ٜٚ، ٛٚسموأل: ، بيعة: مكان تعبد النصارى، وُينظر: ديوان الٜٓٔشعر ورقة بن نوفل:   (ٖٚ)
 ، عصائب طير، النُُّسور.ٕٗديوان النابغة الذبياني:   (ٗٚ)
 .ٜٕٔخطاب الحكاية:   (٘ٚ)
، الِعمارة: العدد الكثير، الالقح: الناقة التي حممت، شالت بـذنبيا" ٖ٘ديوان عمرو بن كمثوم:   (ٙٚ)

، وديـــوان ٖٚ ،ٕٖ، وشـــرح ديــوان زىيـــر: ٕٚٗرفعتــو، وُينظـــر: شــعراء النصـــرانية قبـــل اإلســالم: 
 .ٖٖعبيد بن األبرص: 

، ٗٛ، وديــوان النابغــة: ٜٔٔ، النحــوض: المحــم، وُينظــر قولــو: ٚٚديــوان عبيــد بــن األبــرص:   (ٚٚ)
، وديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي: ٕٓ٘، وديــوان لبيــد: ٕٚ، ٕٖ، ٕٚوديــوان عمــرو بــن كمثــوم: 

 .ٖٚ، وديوان األعشى الكبير: ٓٚٔ، ٖٔٔ، ٕٗٔ، ٙٙ
، ٖٖٖ، ٕٕٔ، ٜٔ، وشــرح ديــوان زىيــر: ٕٔٚ، وُينظــر قولــو: ٖ٘ٓاألعشــى الكبيــر: ديــوان   (ٛٚ)

 .ٕٛٚ، ٕٔٙ، ٕٚٗوشعراء النصرانية قبل اإلسالم: 
األصـم: شـاعر مــن بنـي شــيبان، مـدح ىــو واألعشـى بنـي شــيبان يـوم ذي قــار متجـاىمين بقيــة   (ٜٚ)

ين البيتـين معتـذرًا وشـارحًا فروع بكر المشاركة في تمك المعركة، وغضبوا لذلك، فقال األعشى ىذ
 السبب في ذلك التجاىل.  

يُح الطيبــة، الّصــدى: الشــديد العطــش، وُينظــر: شــعراء ٜ٘ديــوان النابغــة الــذبياني:   (ٓٛ) ، الّريــا: الــرُّ
 .ٖٜ، وديوان السموأل: ٕٗٛالنصرانية قبل اإلسالم: 

 .ُ٘ٗٔينظر: فن القصة: د. محمد يوسف   (ٔٛ)
 .ٗٚ-ٖٚ/ ٕالعمدة   (ٕٛ)
، ٕٔٛ، ٜٗ، ٖٚ، ٚ، وُينظر: ديوان األعشى الكبير: ٕٓٓ-ٜٛٔديوان الحارث بن العباد:   (ٖٛ)

ٖٖٓ. 
كتاب الصناعتين: ابو ىـالل العسـكري بـن عبـد اهلل بـن سـيل العسـكري، تحقيـق: عمـي محمـد   (ٗٛ)

 .ٕٓٓم، ٕٜ٘ٔ -ىـٖٔٚٔالبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، الناشر: عيسى البابي الحمبي، 
 .ٙٚ/ٕالعمدة   (٘ٛ)

 :  المصادر
 ، )د.ت(.ٗاألدب وفنونو: عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط .ٔ
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أمية بن ابي الصمت حياتو وشعره دراسة وتحقيق، د. بيجة عبد الغفور الحديثي، ىينة ابو ظبي  .ٕ
 (.ٜٕٓٓلمثقافة والتراث، المجمع الثقافي، الطبعة االولى )

 .ٜٜٓٔإنجيل لوقا: طبع بنفقة جمعية التوراة االميركانية في المطبعة االميركانية، بيروت،  .ٖ
 .ٕٙٔٓلبنان، -إنجيل متى: بيروت .ٗ
الوصف وبناء المكان، د.شجاع مسمم العاني، دار  –البناء الفني في الرواية العربية في العراق  .٘

 .ٕٔٓٓ، ٔبغداد، ط –الشؤون الثقافية 
 .ٖٜٜٔة الحرب في العراق، عبد اهلل إبراىيم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، البناء الفني لرواي .ٙ
دراسة فنية اسموبية، محمد سعيد الجبوري، اطروحة  –البنية القصصية في الشعر األموي  .ٚ

 .ٜٜٙٔجامعة بغداد،  –ابن رشد  –دكتوراه، كمية التربية 
، ٔلشؤون الثقافية العامة، بغداد، طالنقد التطبيقي التحميمي: د. عدنان خالد عبد اهلل، دار  .ٛ

ٜٔٛٙ. 
اليات السرد في الشعر العربي المعاصر، د.عبد الناصر ىالل، مركز الحضارة العربية، القاىرة،  .ٜ

 . ٕٙٓٓالطبعة االولى، 
بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان لمجاحظ، خولة شخاترة، أزمنة لمنشر والتوزيع، عمان،  .ٓٔ

 .ٕٙٓٓالطبعة الثانية، 
 .ٜٜٚٔتحميل الخطاب الروائي: سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثالثة .ٔٔ
 .ٜٜٚٔ، تحميل الخطاب الروائي: سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثالثة .ٕٔ
ان، ترجمة: لحسن أحمامة، دار عن كنو التخييل القصصي الشعرية المعاصرة، شموميت ريم .ٖٔ

 .ٜٜ٘ٔمنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الثقافة ل
تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت ىمفري، ترجمة وتقديم وتعميق: محمود الربيعي،   .ٗٔ

 .ٕ٘ٔٓالمركز القومي لمترجمة، 
خطاب الحكاية بحث في المنيج، جيرار جينيت ترجمة محمد معتصم، عبد الجميل االزدي، عمر  .٘ٔ

 .ٜٜٚٔالطبعة الثانية، حمي، المشروع القومي لمترجمة، 
ديوان األعشى الكبير )ميمون بن قيس(، شرح وتعميق: الدكتور محمد محمد حسين، الناشر:  .ٙٔ

 مصر )د.ت(. –المطبعة النموذجية  –مكتبة اآلداب 
ديوان الحارث بن عباد، جمعو وحققو: أنس عبد اليادي ابو ىالل، ىيئة ابو ظبي لمثقافة  .ٚٔ

 .ٕٛٓٓبعة األولى، والتراث، المجمع الثقافي، الط



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

 

 
 

 

 

 
2108 

 

 –ديوان الّسموأل صنعة أبي عبد اهلل نفطويو، تحقيق وشرح: د.واضح الّصمد، دار الجيل  .ٛٔ
 م.ٜٜٙٔبيروت، الطبعة األولى 

القاىرة، الطبعة الثانية  –ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراىيم، دار المعارف  .ٜٔ
 )د.ت(.

بيروت، الطبعة  –أحمد عدرة، الناشر دار الكتاب العربي ديوان عبيد بن األبرص شرح أشرف  .ٕٓ
 .مٜٜٗٔاألولى، 

ديوان عدي بن زيد العبادي، حققو وجمعو: محمد جبار المعيبد، شركة دار الجميورية لمنشر  .ٕٔ
 .ٜ٘ٙٔبغداد،  –والطبع 

ديوان عمرو بن كمثوم، جمعو وحققو وشرحو: الدكتور اميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتاب  .ٕٕ
 م.ٜٜٙٔبيروت، الطبعة الثانية،  –عربي ال
ديوان لبيد بن ربيعة شرح الّطوسي، قدم لو ووضع ىوامشو وفيارسو: د.حنا نصر الحتي، دار  .ٖٕ

 .ٖٜٜٔبيروت، الطبعة األولى  –الكتاب العربي 
المطيف حمود الطائي، مجمة المدخل مجمة  الراىب الطائي سيرتو ومابقي من شعره، د.عبد .ٕٗ

 العراق، )د.ت(.–تصدرىا رابطة الكتاب واالدباء االشوريين، دىوك 
عناية بكتاب المفضل بن محمد السرد األمثال، دراسة في البنية السردية لكتب األمثال العربية مع  .ٕ٘

 .ٖٕٓٓ، دمشق، الضّبي )أمثال العرب(، د. لؤي حمزة عباس، منشورات اتحاد الكتّاب العرب
شرح ديوان زىير بن أبي ُسممى، صنعة اإلمام ابي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني  .ٕٙ

 .ٜٗٙٔثعمب، الناشر الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، 
لبنان، الطبعة -شعراء النصرانية قبل االسالم، جمعو ونسقو لويس شيخو، دار المشرق، بيروت .ٕٚ

  . ٜٜٔٔالرابعة، 
عرية: تزفيطان تودوروف، ت: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال لمنشر، الدار الش .ٕٛ

 .ٜٜٓٔ، ٕالبيضاء، ط
ىـ( قرأه وشرحو أبو فيد ٖٕٔ-ٜٖٔطبقات فحول الشعراء: تأليف محمد بن سالم الجمحي ) .ٜٕ

 محمود محمد شاكر، الناشر دار المدني بجدة . 
ليف: جيرالد برنس، ت: د. باسم صالح، دار الكتب عمم السرد الّشكل والوظيفة في السرد، تأ .ٖٓ

 .ٕٕٔٓلبنان،  –العممية، بيروت 
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-ٜٕٓالعمدة في محاسن الشعر وآدابو: تأليف أبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني االزدي ) .ٖٔ
لبنان، -ىـ( حققو وفصمو وعمق حواشيو محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجبل، بيروتٙ٘ٗ

 .ٕٜٚٔالطبعة الرابعة، 
 .ٜٜ٘ٔ، ٔفن القصة القصيرة: د. رشاد رشدي، دار العودة، بيروت، ط .ٕٖ
 .ٕٜٛٔ، ٖفي الرواية العربية، عصر التجميع، فاروق خورشيد، دار الشروق، ط .ٖٖ
ىـ(، تحقيق د. احسان ٖٙ٘-ٕٗٛكتاب االغاني: البي الفرج عمي بن الحسين االصفياني )ت  .ٖٗ

 .دار صادر، بيروت عباس، د. ابراىيم الّسعفين، واالستاذ بكر عباس،
كتاب الصناعتين: ابو ىالل العسكري بن عبد اهلل بن سيل العسكري، تحقيق: عمي محمد  .ٖ٘

 .مٕٜ٘ٔ -ىـٖٔٚٔالبجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، الناشر: عيسى البابي الحمبي، 
 ه( تحقيق د.ميدي٘ٚٔ-ٓٓٔكتاب العين البي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي ) .ٖٙ

 .المخزومي، د. ابراىيم السامرائي، دار ومكتبة اليالل
 .ٜٜٓٔالمتخيل السردي، عبد اهلل إبراىيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة األولى،  .ٖٚ
ىـ(، تحقيق: ٛٔ٘مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراىيم الميداني النيسابوري)ت  .ٖٛ

 لبنان. –معرفة، بيروت محمد محيي الدين عبد الحميد، دار ال
مدخل إلى عمم السرد: مونيكا فمودرنك، ت: د. باسم صالح، دار دجمة األكاديمية، الطبعة  .ٜٖ

 .ٕٕٔٓالثانية، 
المصطمح السردي في النقد األدبي العربي الحديث: د. أحمد رحيم كريم، دار صفاء لمنشر  .ٓٗ

 .ٕٕٔٓ، ٔوالتوزيع، عّمان، ط
لعربية قبل اإلسالم، د. محمود عبد اهلل الجادر، مجمة مالمح السرد القصصي في القصيدة ا .ٔٗ

 .ٜٓٛٔ، ٔ، سٕٗدراسات لألجيال: 
نظرية االدب، رينيو وليك، اوستن وارن، تعريب  د.عادل سالمة، دار المريخ، المممكة العربية  .ٕٗ

 السعودية.
شرين نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنين الروس. ابراىيم الخطيب، الشركة المغربية لمنا .ٖٗ

 .ٕٜٛٔلبنان، الطبعة االولى، -المتحدين، مؤسسة االيمان العربية، بيروت


