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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر يف هـ١١/٠٢/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

 البصــرة قاضــي قصــة« علــى القصصــي الخطــاب مفهــوم تطبيــق الدراســة حاولــت :المســتخلص

 خـالل مـن الشـكالنية، السـرديات تقدمه ما ضوء يف للجاحظ،) الحيوان( كتاب يف الواردة »والذباب

 .الصوت الصيغة، الزمن،: للخطاب) جنيت جيرار( تقسيم

ل ثم وإجراءاته، للمفهوم: النظري الجانب على الدراسة قامت حيث  إجـراء إلى الجانب هذا تنزَّ

) القاضـي( سـلطة من مستمدة القصة سلطة فجاءت. البحث من اآلخر القسم يف القصة على تطبيقي

 هبـا والعودة السلطة هذه تفكيك الخطاب عرب الجاحظ فحاول! يعلم أن دون) التوقر( يف أوقعته التي

 .الضعف إلى القوة ومن الحركة إلى الثبات من هبا والنزول) لوقارا( إلى

 الزمنيــة مقابـل يف والثبــات، التـوقر حـال مــع متناسـبا المغلــق التتـابعي الزمنـي الرتتيــب جـاء وقـد

 انطلـق الـذي فـالمنظور والمتحولة، المتحركة بدالالهتا الذباب إلحاح حادثة مع المتناسبة المفتوحة

 بـين المفارقـة فكانـت. القاضـي لـدى النظـر وجهـة بـه خالف قد القصصية؛ الرؤية ءبنا يف الراوي منه

 مفارقـة القاضي؛ يف المتمثلة المركزية الشخصية وسلطة الجاحظ، يف المتمثلة العليم الراوي سلطتي

 .والقصة الخطاب بين

 القصة، ابخط يف اإلفرادي الحكي إلى الجاحظ استناد النتائج؛ من الدراسة إليه توصلت ما أهم

وتركيزه يف رسالته البالغية على المقام السردي، من خالل األقوال واألفعال، بين الـراوي والمـروي 

 له، للكشف عن الدالالت العميقة يف الخطاب القصصي.

 . القصص البصرة، قاضي الذباب، القصصي، الخطاب الحيوان، الجاحظ، :المفتاحية كلماتال
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Abstract: This study is an endeavor to apply the concept on The Story of The 
Judge of Basra and the Fly included by al-Jahiz in the book of al-Hayawan [The 
Book of Animals] against the three concepts of discourse introduced by Gerard 
Genette: duration, mode, and voice.  

The study addressed the concept and its procedures on the theoretical level on one 
hand and then to use of this concept and apply it on the story, on the other hand. The 
authority of the story was derived from the authority of the (Judge), which 
unknowingly trapped him in exercising (veneration)! Al-Jahiz tried through the 
discourse to deconstruct the authority and bringing it back to (solemnity) and bringing 
it down from steady to movement and from strength to weakness.  

The closed sequential order of time showed matching with the status of veneration 
and steadiness. That was against the opened time which is matching the insistence of 
flies in its transforming and mobile significance. The perspective followed by the 
narrator in building his story vision violated the Judge's perspective. The paradox was 
between the authority of the omniscient narrator represented by al-Jahiz and the 
central character represented by the Judge. It is a paradox between the discourse and 
the story.  

The study revealed a set of results of which the most important are that al-Jahiz 
relied on solo narration in the discourse of the story and the focus in his rhetoric 
message on the narration authority through words and actions between the narrator 
and recipient to explore the deep significance of the story discourse multitude of the 
mechanisms of producing narration in respective of the persuasive semantics that the 
narrator sought to establish in the narrative text. 

Keywords: al-Jahiz, Book of Animals, Narrative discourse, Fly, The Judge of 
Basra, Stories 
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 المدخل

 

: يف يتجليـان مهمـين، نـوعين يف تتشكل أدبية بمدونة القديم العربي الرتاث يزخر

ــة ــة الشــعرية المدون ــة، والمدون ــر تتجلــى المــدونتين؛ هــاتين ضــوء ويف النثري  مــن كثي

 العربيــة القصــص: النثــر مدونــة يف األجنــاس هــذه أبــرز مــن ولعــل األدبيــة، األجنــاس

 العربـي األدب يف حضـوًرا األدبيـة األجنـاس أقـدم مـن العربيـة القصـة تعدُّ  إذ. القديمة

 األدبيــة النصــوص شــأن شــأهنا خطــاب، دون بمفردهــا تــنهض ال والقصــص القــديم،

 حضـوره يف الخطـاب أهميـة بيـان أجـل مـن كـنول إطالقـه، على ليس وهذا. األخرى

 .القصة بجانب

ــه الخطــاب يســتمد  الفنــي الجانــب: همــا مــؤثرتين، ركيــزتين مــن القصــة يف قوت

 ذات الفنيـة بالتشكيالت واالعتناء االهتمام محل بالتالي فيكون المضموين، والجانب

 .القصصي الخطاب قيمة من وتعلي بالمضمون تنهض التي الدالالت

 األزمنـة عـرب اختلفـت الفـن مسـتوى علـى السـردية التحـوالت أنَّ  متلقيال فيجد

 ســهلة بــدأت حيــث والخطــاب، الفنــي التشــكيل حيــث مــن العربيــة للقصــة المتعــددة

 األموي العصر يف العربية الكتابة تطور مع تطورت ثم والتلقي، الخطاب قريبة المأخذ

 القـرن منـذ زماهنـا يف ثريـةالن األجنـاس أهـم بوصـفها المقامـات فنهضت العباسي، ثم

 القصصـية، الكتابـة فيهـا ازدهـرت أخـرى، إبداعيـة عصور من تاله وما الهجري الرابع

ت وهكـذا القـدامى، واألدبـاء الكتـاب أيدي على المتعددة أطروحاهتا يف وتنوعت  مـرَّ

 الحـديث العصـر يف المقـام هبـا انتهـى حتـى ومتسـارعة متطورة بمراحل العربية القصة

 مسـاحة لهـا أفـرد الـذي العـالمي، القصصـي المنـتج وقـوة العربيـة أصولها ينب جامعةً 
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 .السرد زمن يف مالحقتها اآلن يصعب قد ضخمة؛ إبداعية

 العلـم لصنوف جامًعا بل النثرية؛ بالمدونة احتفاءً  الُكتَّاِب  أبرز من الجاحظ ويعدُّ 

ــأيت إذ واآلداب، ــه ي ــوان كتاب ــيال الحي ــا دل ــياق يف مهم� ــذا س ــاء،اال ه ــلَّ  حتف ــهُ  ولع  َوَلَع

ــي بالقصــص ــه يف يوردهــا الت ــر كتاب ــه علــى شــاهد خي ــة الســردية، عبقريت  ذات العبقري

 دالالت باكتناه الدراسة هذه ستقوم عليه؛ وبناء الحكائية، والكنوز الوصفية الدالالت

 .القصة تحليل عرب منها المراد نيوتبي القصصي الخطاب

لطة وتتجلى  إلى القاضي يلجأ إذ القصة، لخاتمة الحاسمة اللحظة يف الحكاية سُّ

  :-  اهللا تعالى – قوله ففي الكريم، اهللا كتاب من عظيمة آية ذكر         

                                         

                    :األخير الجزء وعرب .]٧٣[الحج 

 القوة بين التضاد ثنائية عن الكشف يف الحكاية سلطة تتجلى القصة؛ خاتمة يف اآلية من

 .والخطاب صةالق بين المفارقة عن الكاشفة الثنائية والضعف،

 مســتوى علــى النظــري الجانــب تتبــع إلــى الدراســة ســتتجه ســبق ممــا وانطالقــا

 جنيـت جيـرار لنظرية التطبيقي اإلجرائي الجانب ومستوى الخطاب، وأقسام المفهوم

 .القصصي الخطاب يف

 وصـفها التـي القصـة يف) الموصـوفة( الرئيسـة الشخصـية مـن السـلطةُ  ُتْسَتَمدُ  ثم

ار بـن عبـداهللا القاضــي شخصـية وهـي الجـاحظ،  الواصــف الـراوي صـوت ثــم ،)١(سـوَّ

 لحضـور ثـم والسـكنات، للحركـات وتصـوير دقيقـة تفاصـيل مـن فيه ما بكل للمشهد

ل القصصي؛ النص يف الذباب  يف الكامنـة التضـاد لثنائيـة الداعمـة اإللحـاح سـلطة شـكَّ

 الصـيغة بنـاء يف السـلطة وتتغلغـل القـوة، جانـب الراوي به يجابه الذي الضعف جانب
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 .الخربية الصبغة ذات للحكاية السردية

الت هذه ولعلَّ   المسترتة اإلقناعية والرؤية القصصي النص يف الكامنة التََّشكُّ

 البصرة قاضي قصة يف القصصي الخطاب لدراسة تدعوان؛ والداللة الصورة خلف

 هذه فيه يؤكد للجاحظ وقع آخر نصٍّ  ويف ،)٢(للجاحظ الحيوان كتاب يف الواردة

بَّان سلطان من هرًبا عدا حين عليه الواقعة السلطة  يف بوضوح تتجلى أهنا كما! عليه الذُّ

 الحشرة هذه وقوة الحكاية سلطة لتؤكد للذباب؛ الجاحظ أوردها التي القصص سياق

 الـسلطة أمام ظاهر وغير مضمًرا نسًقا يعد الذي البشري، الضعف إظهار يف الصغيرة

 أضعف أمام البشر عجز على الداللة ذات العالقة يف تجلت حين  اهللا سلطة العليا

 اهللا قول تال حين القصة، آخر القاضي استشهاد يف جاءت فالداللة! المخلوقات

  : تعالى                    . 

* * * 
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 النظري الجانب: أوالً 

 

 :القصصي الخطاب. ١

 عند عرفت إذ العالمي، األدب يف حضوًرا السردية األجناس أقدم من القصة ُتَعدُّ 

 حاضـرة العربيـة والقصـة القديمة، العالمية الحضارات من وغيرهم واليونانيين الهنود

 هـامفهوم حـول النقـاد واختلـف. القـديم العربـي الـرتاث يف والنثر الشعر مستوى على

 فـال القصصـي؛ األُسَّ  يؤكـد الـذي األدنـى حـدها حـول اتفقـوا أهنم إال وحديًثا، قديًما

 يرويهــا األحــداث مــن مجموعــة« :كوهنــا علــى الــدال المفهــوم هبــذا إال القصــة تقــوم

ــاول وهــي الكاتــب، ــة تتن  إنســانية بشخصــيات تتعلــق عــدة، حــوادث أو واحــدة حادث

 أحـداث أسـاس علـى قـولي فـن كـل هـي« :صةالق أنَّ  آخر؛ باحث ويرى. )٣(»..مختلفة

 جمالية متعة للقارئ يهب بحيث يقع أن يحتمل أو الواقع يف يجري صراع عن تكشف

 .)٤(»وجودها عدم أو الفن هذا من مباشرة منفعة وجود عن النظر بقطع

 أو الشـــفوي أي - الســـردي المنطـــوق: )جنيـــت جيـــرار( عنـــد الحكايـــة وهـــي

 إلـى يقودنـا وهـذا. )٥(األحـداث مـن سلسـة أو حدث برواية يضطلع الذي - المكتوب

 تصـنيف إلـى سـبق الـذي) تـودوروف تزفيتـان( مـن المستمدة الحكاية لخطاب رؤيته

 يف البحث عرب والصوت والصيغة بالزمن تعنى مقوالت ثالث إلى القصصي الخطاب

 قسيمتب ينتهي ثم.. والقصة والسرد والسرد، والحكاية والقصة، الحكاية بين العالقات

 يف االسـتقرار هـذا. )٦(والصـوت والصيغة بالزمن تعنى رئيسة أقسام ثالثة إلى الخطاب

 النقديــة رؤيتـه ثبــات يف أسـهم السـابقين؛ النقــاد علـى اعتمـاده يف جنيــت لـدى النظريـة

 مفـاهيم بـإزاء نحن إذ. النقد عالم يف محمود غير الثبات هذا أن إال الخطاب، لتأسيس
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 . أخرى بيئة إلى بيئة من ترتقي ونظريات تتجدد

 محمــد( عربيــا النقــاد هــؤالء ومــن ،جنيــت تقســيم حــول العــرب النقــاد ويفــرتق

 نصـية، بخصـائص« الموسـوم بــالملفوظ الخطـاب تعريـف إلـى انتهـى الـذي ،)الخبو

 ويلجـأ. )٧(»معـّين مقـام يف منجـز )acte de discours( خطابي وعمل تلفظ أيضا ولكنه

 .الدراسة من موضعه يف الحقا يأيت كما يةالتداول دراسة إلى الخبو

 وفاعليتهـا؛ الـذات إلـى القصصـي الخطـاب يف نشير أن بمكان األهمية من ولعلَّ 

 ويعنــى الخطــاب، يف الذاتيــة حــول التمحــور إلــى) العمــامي نجيــب محمــد( لجــأ لــذا

 خطــاب أو الشخصــيات خطــاب كــان ســواء القصصــي الخطــاب يف الذاتيــة« بــــدراسة

 مخصـوص خطـاب يف مخصـوص وجـه علـى الذاتية العمامي ويقارب بل. )٨(»الراوي

 تقود التي التداولية األبعاد ووفق التلفظ لسانيات إلى ويتجه مخصوص، تلفظي بجهاز

 .)٩(الراوي ذاتية تخفي عن الكشف يف الموضوعية مؤشرات إلى

: جنيـت تقسـيم إلى تشير التي األقسام عرب وتتجلى الخطاب صورة تتضح وهبذا

 ذاتيـة عـن وفاعليتـه القصصـي الخطـاب أهميـة فتكشـف ،)والصوت والصيغة لزمنا(

 .ومنظوره وموقعه والشخصية للراوي الصوت

  :القصصي الخطاب أقسام. ٢

 يف ثالثـة بأقسـام الدراسـة سـتعنى للخطـاب؛ السـابق المفهوم يف جاء ما على بناء

 :اآليت المنظور وفق تتأسس إذ القصصي، الخطاب

 .قـــصـصيال الزمـن -أ

 .القصصية الصيغة -ب

 .القصصي الصوت -ج
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 .القصصي الزمنأ/ 

 الخاصة الرؤية وفق ُقيِّدَ  ولو التلقي، يف المشكلة األزمنة من القصصيُّ  الزمنُ  ُيَعدُّ 

 رؤيــة ضــوء يف - علمــي حــد علــى - وتحديــدا القصصــي؛ الخطــاب مســتوى علــى بــه

 رؤيتـي بـين الجمـع يـثح الرؤيـة وتجلـت الصـورة التضـحت ؛جنيـت لدى الخطاب

 .التلفظ ولسانيات الشكالنية السرديات

 متكًئا الحكاية وزمن القصة زمن: حكاية لكل زمنين بين التفريق إلى جنيت يلجأ

 فتتولــد، )١٠(للــزمن القصصــي الخطــاب مــع التعامــل يف األلمــان المنظــرين رؤيــة علــى

 مـن طياهتـا يف تحمـل ماو ،والتواتر والسرعة والمدة الرتتيب يف تتجلى بينهما عالقات

 والسـردية الوصـفية لألنظمـة البنـائي بفعلهـا تقوم وحذف ومشهد ووقفة وتردد تكرار

 .القصة داخل

 القصصـي، الخطـاب يف الـزمن تنـاولوا ممـن الغـربيين النقاد آراء الخبو ويعرض

 لـدى تأخر قد السرد زمن أن إال السرد؛ وزمن الخطاب، وزمن القصة، زمن بين مفرًقا

 كفايـة األقـوال لهـذه التـاريخي عرضـه يف ولعـل السـردي، الصـوت مبحث إلى جنيت

 الخطـاب وزمـن القصـة زمـن بـين العالقة لرسم الزمنية؛ المفارقات أهمية تؤكد نقدية

 يف لألحــداث الزمنــي الرتتيــب: أوالً  :اآليت يف تكمــن فاعلــة جهــات بــثالث والخــروج

ــا الخطــاب، يف وترتيبهــا الحكايــة  القصــة يف األحــداث ســرعتي بــين قــةالعال يف: وثاني

 بـين التكراريـة والسـعة للتـواتر العالقـة جهـة يف: وثالثا الخطـاب، يف المزيفة وسرعتها

 تختلــف قــد الــزمن يف المقايســة أهميــة أنَّ  إلــى الخبــو أشــار ثــم. والخطــاب الحكايــة

 هــذه بـين الــربط إلـى ســعى لكنـه يــة،االرو مسـتوى علــى السـردية األجنــاس بـاختالف

 تتـأدَّى التـي اللغوية بالصياغات سردية أنماط من قسم كل من به يتحصل وما قساماأل
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 .)١١(القصصي الزمن أشكال تكييف يف التأثير بالغ من الصياغات لهذه لما وفيها، هبا

 والمدة الزمني الرتتيب: إلى القصصي الزمن تقسيم بإيجاز الدراسة ستكتفي لذا

 وزمـن القصـة زمـن بـين المفارقـة تشكيل يف أهمية من لها لما الزمني، والتواتر الزمنية

 .الخطاب

 :الزمني الرتتيب -١

 الرتتيب بمسألة البداية إن« :قال حين ،الخبو إليه أشار ما الزمني بالرتتيب يقصد

 وعلـى النص مستوى فعلى )١٢(»الزمن خصائص أخص من التتابع أن إلى ترجع الزمني

 الكـالم تسلسـل يف« مـاثال الـنص جهـة مـن يبـدو حيـث من يتجلى األحداث؛ مستوى

 مـن األفعـال تشـهده ما يف قائم الحكاية جهة من وهو. بعض إلى بعضه من وصيرورته

 . )١٣(»آخر إلى طور من تحّول

 القـائم الزمنـي الرتتيـب يف الخطـاب وزمـن القصـة زمن بين التفريق يمكن وهبذا

 زمـن( المـروي وزمـن) بالخطـا زمـن( الـراوي زمن بين قائم فالتباين المفارقة، على

 بـين قائمـا التبـاين كان ولما« :بقوله تودوروف، عن نقال الخبو يؤكده ما وهو ،)القصة

 البعــــد أحاديــــة الخطــــاب زمنيــــة أنَّ  قَِبــــل مــــن الحكايــــة وزمــــن الخطــــاب زمــــن

)unidimensionelle (األبعـاد متعـددة الحكايـة وزمنية )multidimensionelle(،  َّفـإن 

 متعـدد القصـة زمـن كـان فـإذا. )١٤(»عامـة القصـص يف القاعـدة هـو مـابينه التوافـق عدم

 الخطـاب، لزمن المفارق البعد ذات والمخالفة التأويل تعدد إلى سيؤدي فإنه األبعاد؛

ــوع ــن ووق ــة زم ــاءات يف القص ــل فض ــزم التخي ــة يج ــف بفاعلي ــوازي الزي ــال الم  للخي

 تعـدد مـن الناتجـة داللـةال وإنتـاج التأويـل يف التحـرك حريـة هـامش مـع فنيـا والمتسق

 .للقصة القراءات
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 :الزمنية المدة -٢

 جهـة ومـن جهـة، مـن والخطـاب القصـة زمنـي بـين بـالجمع الزمنية المدة تقاس

 الزمنيـة للمـدة الضـابط الزمنـي فاإليقـاع. الـنص يف والمكـان الزمان بين تجمع أخرى

 والمشـهد قفـةوالو الحذف يف تتمثل جنيت؛ رؤية وفق سردية حركات أربع على يقوم

 يف اإلسـراع بـين السـردية الحركـات هبـذه يمـر القصـة عـرض وأسـلوب. )١٥(والمجمل

 يف تسـهم قرائيـة أبعـاد ذات زمنيـة داللـة سردية حركة ولكل األداء، يف والبطء العرض

 .النص داخل الزمن بناء

 إذ اإلطـالق علـى سـردية حركـة أسرع« :فالحذف ،الحذف الحركات هذه وأول

 الخطـاب، يف وجـود لهـا يكـون ال الحكايـة من زمنية فرتة على السرد قفز يف يتمثل هو

 القص لتسريع إسقاطها الراوي اختار الحكاية من أجزاء إلى إذن تشير الحذف فمقولة

 حيـث القصصـي، البعـد يف الـزمن اختـزال علـى تـدل سـردية حركـة وهو. )١٦(»وتكثيفه

 زمنيـة بـين المفارقـة درجة بلوغ لوألج الزمنية؛ السرعة زيادة أجل من التكثيف يكون

 يف بمواضـع تتعلـق فكوهنـا ،الوقفـة الثانية السردية الحركة أما. الخطاب وزمنية القصة

 وتعّلـق السـرد فيهـا يتعطـل« حيـث القـص؛ يف الزمنية المواضع على تدل فإهنا القصة؛

 داتاالسـتطرا مـن ذلك غير أو التأمل أو التعليق أو للوصف المجال ليفسح الحكاية؛

 درجـات أقصـى تجّسـد فالوقفـة. »المؤلـف تـدخالت«بــــ يسـمى ما ضمن تدرج التي

ــاء ــز إنَّ  إذ الســرد يف اإلبط ــاب يف تحتلــه الــذي الحّي ــدة توافقــه ال الخط  مــن زمنيــة م

 البنـاء يف مهمـة أبعـادا القصصي الخطاب يف تعزز المفهوم هبذا فالوقفات. )١٧(»الحكاية

 مــواطن بعــض يف الشخصــية أو الــراوي موقــف يــزلتعز القصــة؛ عــن النــاتج الخطــابي

 مواضـع« :علـى ُيْطلق فالمشهد ،بالـمشهد المتعلقة السردية الحركة تتجلى ثم. القص
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 حيـث مـن المجمل يقابل وهو الحوار، أو الوصف على ينطوي الذي المفّصل القص

 مـاك القديمـة؛ القصـص يف تتجلـى المفهـوم هبـذا المشهدية. )١٨(»التفصيل على االتكاء

 إلظهـار والوقفـة؛ المشـهد بـين االلتقـاء حيث ببحثنا، الخاصة الجاحظ قصة يف سنراه

 .السرد يف الواقعية ذات الخطابية األبعاد

 ومجمل األفعال مجمل« :يعني الذي ،المجمل الرابعة، السردية الحركة وأخيًرا

 يف ثلــةالمتم الســردية والحركــة الــزمن ســرعة علــى ويــدل بــالزمن، المتعّلقــة األقــوال

 بضـعة يمتـد قـد الـنص مـن حيـز يف عوامـاأ أو وأشـهرا أيامـا تسـتغرق قد وقائع اختزال

 باختصــار يعنــى. األقــوال أو لألعمــال تفصــيل دون صــفحات أو فقــرات أو أســطر

 المهمـة؛ غير األحدث اختزال القصصي للخطاب يمكن الحركة وهبذه. )١٩(»األحداث

 وأثرها السردية الحركات وفق الزمنية المدة تتجلى تقدم ما على وبناء. الزمن الختزال

 . القصصي الزمن بناء يف

 :التواتر -٣

 التكراريــة العالقــات فعــل علــى الخطــاب يف الزمنــي المظهــر هــذا جنيــت أطلــق

. )٢٠(عنـه المفارقـة أو الواقـع مع التطابق معرفة ألجل والخطاب؛ القصة بين والمتواترة

 الحـدث تكرار بين العالقة« جهة من الخطاب يف نبالزم التواتر ارتباط أن الخبو وأبان

 محكـي يف التواتر تحديد يستدعي فإنه لهذا. )٢١(»الخطاب يف تكراره ونسب الحكاية يف

 الحــدث أن علــى اســتنادا والحكايــة، الخطــاب بــين التكــرار عالقــات صــور تتبــع مــا،

 التصـور اهـذ وفـق التـواتر تقسـيم كـان هنا ومن. عديدة مرات يتكرر أن يمكن الواحد

 والحكــي بنوعيــه، اإلفــرادي الحكــي يف تتجلــى ؛)٢٢(أربعــة أنمــاط إلــى جنيــت عنــد

 .الرتجيعي والحكي التكراري،



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  للجاحظ »والذباب البصرة قاضي« قصة يـف القصـصي اخلطاب
� �

٤٠٠ 

ــتند ــاحظ يس ــق - الج ــور وف ــابق التص ــة يف - الس ــا القص ــى وتخطيبه ــي إل  الحك

 .القصة لتصور مغايًرا؛ واحًدا خطاًبا يقابلها القصصية األحداث لكون اإلفرادي؛

 :صيةالقص الصيغة /ب

إشـكاالت كثيـرة يف حقـول الدراسـات السـردية تنظيـرا  الصيغة القصصـيةتتنازع 

ــا هــذا تتزايــد  ــالجهود البنيويــة يف بــدايات القــرن (العشــرين) إلــى يومن وإجــراء بــدءا ب

ــرتا  ــا وانجل ــة يف فرنس ــة ونوعي ــافات كمي ــ� وإض ــد تنقيح ــذى بالجدي ــات وتتغ الدراس

قـد أســهمت يف  أوسبنســكي) بـوريساسـة (. ولعــل در)٢٣(وأمريكـا واالتحـاد السـوفيتي

رافدة الدراسات النقدية فيما يتعلق بالخطـاب القصصـي؛ إذ يشـير  وجهة النظردراسة 

إلـى أهميــة وجهـة النظــر للمؤلـف؛ ألجــل تنظـيم الســرد، فيقـول موضــحا وجهـة نظــر 

فإننا ال نقصد رؤيـة المؤلـف للعـالم عمومـا مسـتقلة عـن عملـه، بـل نقصـد « المؤلف:

. هذا يقـود إلـى تبنـي مفهـومي )٢٤(»ظر التي يتبناها لتنظيم السرد يف عمل معينوجهة الن

 . )٢٥(يف الصيغة القصصية جنيتالمسافة والمنظور لدى 

التي يقدمها الراوي بربـاط لصـيق ألهـم مكونـات  بالرؤية السرديةترتبط الصيغة 

لـى وهو الراوي وعالقته بالعمـل السـردي بوجـه عـام، وذلـك ع« الخطاب القصصي،

اعتبار أن الحكـي يسـتقطب دائمـ� عنصـرين أساسـيين بـدوهنما ال يمكننـا أن نتحـدث 

ــه ــالحكي ومتلقي ــائم ب ــا: الق ــران هم ــه. هــذان العنص ــيغة )٢٦(»عن ــى الص ــا تتجل ــن هن ، م

 القصصية وفق رؤيتين على مستوى الباث والمتلقي.

مــن خــالل تصــوره للخطــاب القصصــي:  جنيــتلكــنَّ الرؤيــة التــي ينطلــق منهــا 

) قــد حســمت الفــرق بــين الصــيغة القصصــية والصــوت. لــزمن، الصــيغة، الصــوتا(

 .)٢٧(المسافة والمنظورفالصيغة القصصية لديه تقوم على أمرين؛ هما: 
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المحاكـاة يف الدراسات السردية معنيان: المعنى األول يدل على مفهوم للمسافة 

) ويتعلـق showing( العـرض«ما المعنى الثاين فـــُيْعنَى بـــوما يعادله عند المعاصرين، أ

بدرجة حضور الراوي يف ما يروي أي بدرجة وساطته بين العالم الممّثل (أو المصّور) 

والمتلقي. فإذا كان حضور الراوي كثيفا كانت المسافة بين المـروّي والمتلقـي طويلـة 

وكان االعتقاد يف المحاكاة ضعيفا. وإذا كثرت األخبار وقلَّت العالمـات المحيلـة إلـى 

 .)٢٨(»المخبِر كانت المسافة قريبة وكان اإليهام بالمحاكاة قوي�ا

يف العالقة التلفظيـة بـين الـراوي  األولوانطالًقا من هذا المفهوم؛ يتجلى أمران: 

يف العالمات المحيلة إلى الراوي. فالعالقات قـد تظهـر عـرب الصـيغ  والثاينوالمتلقي، 

  لحـوارات والوصـف والسـرد، ففـي الحـوار النحوية المتجلية يف الصيغ التلفظية عـرب ا

ــثال - ــى يف  - م ــتويات تتجل ــداء مس ــم إنَّ الن ــاب! ث ــدها الخط ــة يري ــداء لبالغ ــأيت الن ي

الشخصــية)، ويســري هــذا يف  - البطــل - العالمــات المحيلــة إلــى الــراوي: (المؤلــف

 بالغة السرد عرب السياقات المصاحبة للراوي والتأويل حسب المرجعية الثقافية وزمن

 القراءة.

 :الصوت القصصيج/ 

، ويعـود جنيـت الركيزة الثالثة يف الخطاب القصصي لدى الصوت القصصييعد 

ــه يف ــة بجهــات « الفضــل إلي ــين الصــوت والصــيغة. ففــي الصــيغة تقــع العناي ــز ب التميي

الخطاب كالمسافة والمنظور. ويف الصوت يقع االهتمام بالمستويات السردية متعلقـة 

جهـة حـدث « . وينطلق يف تعريفـه للصـوت مـن القـول؛ إنـه:)٢٩(»يةبالمستويات الحكائ

. فالخطاب المتعلـق بالـذات يعنـي بـه خطـاب )٣٠(»الفعل المتفحص يف عالقاته بالذات

الراوي والمروي له. وهبذه الفروق المائزة بين الصيغة والصوت استطاع جيرار جنيت 
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لــى مــا وصــلت إليــه لســانيات االنتقــال بــالجهود البنيويــة يف تأمــل المنظــور والتبئيــر إ

 . )٣١(التلفظ

ولعــل الرتكيـــز يف الصـــوت القصصــي يتـــأتى مـــن العنايــة بالمقـــام والمســـتوى 

 المقـام القصصـيوعالقتهما بالقصـة، حيـث فصـل جنيـت بينهمـا، وأبـان عـن اتصـال 

ــراوي  ــين ال ــة ب ــه)؛ وربمــا خشــية مــن الخلــط يف العالق ــراوي والمــروي ل ــذات (ال بال

خصـية، لـذا كـان المقـام القصصـي؛ ألجـل التفريـق بـين هــذه والمؤلـف والبطـل والش

العالقات يف تحديد المتكلم ووظيفته وعالقته علـى مسـتوى الفعـل السـردي والقصـة 

ــا، والمؤلــف والســرد ثالثــا ــراوي والمحكــي ثاني ــى )٣٢(أوال، وال المســتويات . وتتجل

ترويـه  إن كـل حـدث« يف الحضور السردي األولي للقصة؛ إذ يقول جنيـت: القصصية

الحكاية هو على مستوى قصصي أعلى مباشرة مـن المسـتوى الـذي يقـع عليـه الفعـل 

 .)٣٣(»السردي المنتج لهذه الحكاية

ـا ابتـداء أو تالًيـا، فتـأيت القصـة يف حكايـة واحـدة، أو  فيكون بذلك سرد القصـة إمَّ

ق تتخــذ طريقــة الرتكيــب الحكــائي فتــدخل القصــة التاليــة يف القصــة الرئيســة أو تتالحــ

 القصص الثانوية يف القصة األم.

والخطــاب يف الركيــزة الثالثــة المتعلقــة بالصــوت القصصــي قــد أغــرْت الــدكتور 

الخبو بمعالجة الخطاب وفق النهج التداولي عرب تسميته بالخطاب العامل، وقد قسمه 

 :)٣٤(بحسب كيفيات التواصل والتعامل بين األطراف؛ وفق تقسيمات أربعة

 لداخلي (بين الشخصية وذاهتا).المقام التعاملي ا 

 .(بين الشخصية وغيرها وبين الشخصية وذاهتا) المقام التعاملي المزدوج 

 .المقام التعاملي بين الشخصيات 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  صاحل بن أمحد السهيميد. 

  

٤٠٣ 

 .المقام التعاملي بين الراوي والمروي له 

عــالَج الخبــو المقــام القصصــي يف ضــوء المفــاهيم التداوليــة؛ لتوضــيح أطــراف 

وهي األعمال بـالقول أو  )Actes Iocutoires( ل القولالتعامل من خالل مفهوم أعما

أي ما يحققه المتكلم من أعمـال كالوعـد واألمـر والتحـذير وهـو « المقصودة بالقول:

 .)٣٥(»يتكلم

ولعــل الفــرق يتجلــى هنــا بــين المؤلــف القــديم والمؤلــف الحــديث يف التــأليف 

وخارجـه  القصصي، ففي الـرتاث القصصـي القـديم قـد يكـون المؤلـف داخـل الـنص

بحسب طبيعة النص، أما الحـديث فنـادرا مـا يكـون المؤلـف داخـل الـنص القصصـي 

اإلبداعي، ويستعاض عنه بفكرة السارد، وهذا ليس على إطالقه؛ بـل ثمـة نصـوص يف 

 القديم يكون المؤلف خارج النص كما يف المقامات وغيرها.

مـا يحملـه لذا يمكن مـن خـالل العـودة إلـى الـنص القصصـي وربطـه بالداللـة و

من رسالة ودالالت استطاع من خاللها تفكيك الرؤية لدى شخصـية  خطاب الجاحظ

إذا كانت بعض معـالم التغّيـر « بقوله: مصطفى ناصفالقاضي. الخطاب الذي حاوره 

قاسية ال تحقق كل ما يرجى منها ففي وسع الكاتب أن يعطف على النقص. ال تقل إن 

لقديمـة فـإن المعاكسـة أخطـر األشـياء، (...) قـل إن الثقافة الحديثـة معاكسـة للثقافـة ا

الكاتب الحديث حّول الفقر إلى غنى، وحّول ما يشبه الهزيمة إلى إشفاق سهل ورؤية 

ال تخلو من تفاؤل. أظّن أن الذباب الصغير المغـّرد المتواضـع آيـة الحداثـة أو آيـة الفـرد 

. )٣٦(»يبحث عنها الجاحظ العادي النشيط الذي يكافح ليسمع صوته. هذه سلطة مجهولة

عرب أسلوبه النثري ورسائله مـن خـالل الخطـاب القصصـي؛  الجاحظ ومهما يكن فإن

فإّنه يجعل األفق شاسعا يف التلقي، والسياق الذي جاءت فيه القصة متصل يف الحديث 
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عن الذباب؛ فكانت القصص والمعلومات المتصلة بالذباب ومـا يحملـه مـن دالالت 

 ختالف زمن القراءة وتلقي النص.وقراءات تختلف با

* * * 
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 : الجانب اإلجرائيثاني�

 

 اعتمــدت التــي القصــص مــن »الحيــوان« كتــاب يف الــواردة القصــيرةالقصــة  تعــد

 اللغـوي، فالتكثيف القصصي، السرد وبالغة التصوير، على المتكئ الخاطف المشهد

 هبــا، خــاصال خطاهبــا عــن تكشــف القصصــي؛ نصــه داخــل الفاعلــة القــوى قلــة ولعــل

 .القصصية رؤيته وفق وخّطَبَها رواها الذي بالجاحظ والخاص

 القائمة الخاصة؛ والرؤية والمحاكاة بالواقع المفتون) الجاحظي( األدب هو هذا

 االنتصار هبدف وتصويره اآلخر ورؤية حولها، القصص وسرد الشخصيات تأمل على

 أو الواقعيــة القصــص ادإيــر خــالل ومــن األدبــي االســتطراد عــرب الموضــوعي للســياق

ال األدبـي االستشـهاد ألهمية ثم الموضوع، جهة من لدعمه الخيالية  منهجـه علـى الـدَّ

 .المجتمع يف وحضورها الواقع شخصيات كانت مهما ونقده الواقع تأمل يف العقلي

ــلَّ  ــة يف الجــاحظ ولع ــي قص ــذباب؛ القاض ــد وال ــة أدرك ق ــب أهمي ــي الرتتي  الزمن

 منـذ للقاضـي المتكـررة لألحداث وصفه من األول الجزء يف بعيةالتتا اللغوية بصياغته

 التي الوقار مع المتوافقة )٣٧(الثبات صورة وتمثل اآلخرة، العشاء زمن حتى الغداة زمن

 التصوري المبدأ على ثباته ومدى القاضي قوة عن الكاشفة الصورة القاضي؛ هبا عرف

 للقاضـي وقع الذي الحدث عرب الثاين جزءال يف الزمنية المدة اختزال ثم ذهنه، يف القارّ 

 الجـزء يف الـراوي صّورها التي والقوة الثبات صورة تفكيك على وإلحاحه الذباب مع

. الــذباب أمــام ضــعفه عــن والكشــف القاضــي، شخصــية خــالل مــن الــنص مــن األول

 لـزمن ومفـارق متغّيـر قصصي خطاب عن كاشفة زمنية فاعلية والتواتر التكرار ولفعل

 الخطـاب بتفكيك للخروج التقسيمات هذه مجموع إلى النظر أهمية تأكيد مع .القصة
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 .القصة داخل القصصي

 الجزئيــة يف التصــويري التوغــل عــرب القاضــي شخصــية رســم يف الــراوي ينطلــق

 عليــه كانــت الــذي الزمنــي الثبــات حيــث مــن الشخصــية فيصــّور القصــة، مــن األولــى

ــية ــي شخص ــة ذات القاض ــة المكان ــعا يف المرموق ــفة لمجتم ــار والمتص ــم بالوق  والحل

 .النفس وضبط

 ينقسـم المتقدمـة الرؤى هذه وفق الذباب وإلحاح البصرة قاضي قصة يف فالزمن

 .الخطاب وزمن القصة زمن: يف يتمثالن زمنين إلى

 يف الجـاحظ إليـه لجـأ الـذي الطبيعـي الزمنـي التتـابع أهميـة يـدرك القـارئ ولعل

 المفتوحـة والزمنيـة والتحّجـر الثبـات علـى الدالـة لقةالمغ الزمنية عرب القاضي تصوير

 .والمتحولة المتحركة الداللة ذات

 لفائـدة ؛المغلـق الـزمن على تدل زمنية مواقيت إلى األول الزمن يف الراوي يلجأ

ــات وتصــوير. التكــرار ــة وفــق الشخصــية ثب ــدور رؤي ــى حــول ت ــات، معن ــة الثب  فالرؤي

 خـاطئ مبـدأ علـى ثبـات ذات القاضـي؛ هبـا اتصـف التـي والركانة الوقار مع المتوافقة

 الظهـر ثـم الغـداة مـن األزمنـة وترتيـب. الحقـا والصوت الصيغة مستوى على يتجلى

 ترتيـب األسـفل إلـى األعلـى مـن الرتتيـب إن ثم األخيرة، والعشاء والمغرب والعصر

 ذواتخـا الثبـات، داللـة -األيـام طـوال- للمتلقـي يؤكـد كـي الـراوي؛ إليه لجأ مقصود

 األيـام طـوال يف بـل! المنتهـى حتى الوقت بكارة من وحركته لتصرفه، الضابط الوضع

 وداللـة األزمنـة، عـرب الثبـات يف إمعانا القاضي ديدن هذا وشتائها، وصيفها وقصارها،

 .التلقي يف الثابت المعنى ترسيخ على

 ولعــل القصــة، زمــن عــن الخطــاب زمــن مفارقــة الــراوي اســتطاع الداللــة وهبــذه
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 يلجأ إذ ؛)يوم ذات( عبارة خالل من) المفتوح الزمن( الثاين الزمن يف تتكشف مفارقةال

 !الحركة إلى الثبات من القاضي هبا يتصف كان التي الصورة زحزحة إلى الراوي

! برأسـه يشـير وال سـاكنا، يحـرك ال معها كان التي) واليته مدة( استغرق فالثبات

 بـين مـا الدالليـة لألبعـاد القـراءة ستقوله اوم القصصي، الصوت يف سيتجلى هذا وكل

 .والقاضي الراوي صويت

 القصة يف لحذفا لشاهد القصصي؛ النص يف السردية الحركات المتلقي تتبع فلو

 مــن الثــاين الجــزء ســرد إلــى األول الجــزء يف القاضــي وصــف مــن الــراوي انتقــال عــرب

 ذات« :عبـارة لـراويا ذكـر حينهـا للقاضـي، ومهاجمتـه الـذباب إلحـاح مشهد القصة؛

 زمـن وصف من سابقا ذكره لما ومفارقة الزمنية السرعة على داللة ذات فكانت ،»يوم

 الــزمن، اختزلــت القصــة يف »يــوم ذات« فــــعبارة! القضــاء مجلــس يف ويومــه القاضــي

 المّدة تلك طول يف يقم لم: يقال فالحق« :الوصفية الوقفة مع ومتداخلة معّبرة وجاءت

. الّشراب من غيره وال ماء شرب وال إليه، احتاج وال الوضوء، إلى واحدة مّرة والوالية

 ال ذلك مع وكان. شتائها ويف صيفها ويف قصارها، ويف األيام طوال يف شأنه كان كذلك

 .)٣٨(»برأسه يشير وال يده، يحّرك

 بعالقاٍت  لخرَج  القصة؛ يف والتأملية الوصفية الوقفات مواضع المتلقي تأمل ولو

 ولعـل الـنص، داخـل وفاعليتهـا الزمنية، المدة جهة من اإلبطاء أهميةِ  عن كاشفةٍ  زمنيةٍ 

 األول الجـزء خالل من النمطية الصورة بناء يف ومواضعها الوصفية الوقفات هذه أول

 بالحدث المتعّلق الثاين الجزء ثم للقاضي، الجاحظ بوصف المتعّلق الجزء النص، يف

 أهميــةَ  الوصـف يف الموقفـان هــذان أبـانَ  حيـث الــذباب؛ وإلحـاح القاضـي مجلـس يف

 مختلفــين زمنــين يف للقاضــي المصــّورة النصــية الــدالالت بنــاء يف الوصــفية الوقفــات
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 تكشـفت التـي المفارقـة الزمن؛ يف المفارقة لوال كذلك يكن ولم متباينتين، وصورتين

 الـزمن يف الحركـة وداللـة األول الـزمن يف الثبات داللة حيث من الزمنين اختالف عن

 ثبـات عـن كاشـًفا الـنص مـن األول الجـزء يف المتحقـق الواصـف النظـام فكـان الثاين،

 والمبالغـة والتـوّقر القـوة إلظهـار تفاصـيلها؛ بكـل اليومية الحياة مع تعامله يف القاضي

 وال زّميتـا وال قطّ  حاكما النّاس يرَ  لم... « :القاضي بأن هذا إلى الجاحظ أشار إذ! فيه

ــا، ــوًرا الو ركين ــا، وق ــبط حليم ــن ض ــه م ــك نفس ــن ومل ــه م ــل حركت ــذي مث ــبط ال  ض

 التأمـل حيـث مـن الحركـة علـى داال الوصـف جـاء فقد الثاين الجزء أما. )٣٩(»...وملك

 حيـث مـن الـراوي ولسـان الـذباب، أمـام ضـعفه مـن موقفه يف مرة القاضي لسان على

 يف مهيبـا وكـان كـالم،ال فضـول قليـل الّلسـان، بـّين وكـان« :قـال بأنـه للقاضي شهادته

 .)٤٠(»للمنالـة أصـحابه تعـريض يف وال نفسـه، يف عليه يطعن لم من أحد وكان أصحابه،

 القصصــي الــزمن معالجـة بــين النظــر واجتمـاع والمشــهد، الوقفــة تـداخل عــن وبعيـًدا

 القصصـي الخطـاب جوانـب بتتبـع إال تكتمـل لـن الرؤيـة أن إال القصصـي؛ والصوت

 وبنائيــة التأمــل فاعليــة حــول تتمحــور التــي بالوقفــة هنــا يفـــنكتف العمــوم، وجــه علــى

 .الزمنية المدة يف الوصف

 ووقـاره وركانتـه القاضي شخصية لبناء الجاحظ منه انطلق الذي الوصفي فالبناء

 امتــداد عــن كشــفت الزمنيــة والمفارقــة والخطــاب، القصــة يف امتــداد لــه كــان وحلمــه،

 ؛)حركـة( إلـى اسـتحالت - مـثالً  - الركانـة لخال من) الثبات( فـ الراوي؛ لدى الرؤية

 يف التأمـل عنـه أبـان إذ البشـري؛ الضـعف إظهار إلى آل والوقار الذباب، إلحاح بسبب

 الطالب ضعف« :عبارة يف الحاسمة باللحظة االعرتاف حيث المشهد؛ من األخير الجزء

ــوب ــواردة »والمطل ــنص يف ال ــي، ال ــا المرجع ــرجعيتين إزاء وكأنن ــي يف م ــا -  التلق  -  هن
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 يفسـران النصـين وكـال الجـاحظي، الـنص وسـلطة المرجعي النص سلطة: يف تتمثالن

 .»والمطلوب الطالب ضعف« :التأملية العبارة

 يف الجـاحظ سـرد حيـث الجـزئين، كـال يف المشـهدية السردية الحركة تتجلـى ثم

 - يــاثان - للمتلقــي ورسـمَ  ،)العشــاء وقـت... الغــداة( منــذ القاضـي يــوم األول الجـزء

 المتأمـل ولعـل وعينـه، القاضـي أنـف علـى ووقوعـه الـذباب إلحـاح فيـه يسرد مشهًدا

 الــحركة يف إظــهارها علـى الجـاحظ حـرص التي األولى بالرؤية سيخرج للمشهدين؛

) ١المشــهد( األول الـــجزء يف الثبــات معنــى حيــث مــن بالوقفــة؛ الـــمرتبطة الســــــردية

 ).٢مشهدال( الثاين الجزء يف الـحركة ومعنى

 حركـة تأمـل وعنـد ،المجمـل حركـة يف تتمثل النص يف السردية الحركات وآخر

 إليهـا لجأ لماذا الباحث، فيتساءل ،»يوم ذات« :عبارة مجدًدا الذهن يف يقدح اإلجمال

ــراوي ــب ال ــدها وأعق ــرة بع ــحابه« مباش ــه، وأص ــماطين ويف حوالي ــين الس ــه ب  ،)٤١(»يدي

 النصية؟ داللته ما عموما النص يف الحضور فاعلية يتأمل أن وللمتلقي

 عندما النصية الداللة عرب السؤالين هذين عن اإلجابة بالدراسة حريٌّ  كان لذا

 لتصوير الراوي من إمعانا فكان القصة، يف للشهود الحضور داللة عن تكشفت

 الزم قد فــاإلسكات إسكاهتا، أو الشخصية إنطاق اسرتاتيجية وفق األحداث

ر المشهد بناء هبا أراد لوظيفةٍ ! صةالق طوال األصحاب  وتوّقره القاضي لقوة المصوِّ

 فــتجلت والسرد، الوصف عرب اإلسكات وظيفة تثبيت على سار ثم أصحابه، بين

 آخر القاضي مهاجمة يف الذباب إلحاح لوال تتجلى تكن لم التي ؛»اإلنطاق« وظيفة

 القاضي خلفها يتمرتس نكا التي الواهية القوة عن للكشف اإلنطاق؛ فجاء القصة،

 ألّح « :الذباب قال إذ الذباب، أن لتأكيد الحضور؛ أمام القاضي فنطق أصحابه، أمام
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 اهللا فأراد نفسه أعجبته من أكثر فما! اهللا وأستغفر! الغراب من وأزهى الخنفساء، من

 أْزَمِت  من الناس عند أين علمت وقد! مستورا عنه كان ما ضعفه من يعّرفه أن 

 : تعالى قوله تال ثمّ ! خلقه أضعَف  وفضحني غلبني فقد ،الناس           

              «)٤٢(. 

 لكون اإلفرادي؛ الحكي إلى القصصي الخطاب عرب التواتر يف الجاحظ يستند ثم

 التـواتر فاعلية فكانت. القصة لتصور مغاير؛ واحد بخطا يقابلها القصصية األحداث

 وصــف عــرب مــرة الجــاحظ إليــه اســتند الــذي التصــويري اإليجــاز يف متمثلــة اإلفــرادي

 القاضـي علـى الواقـع الحـدث خـالل مـن السرد عـرب ومرة القاضي، لشخصية الراوي

 . عليه المتكرر وهجومه الذباب وإلحاح مجلسه أثناء

يف  العالقـات التلفظيـة؛ يـدرك أهميـة القصـة يف القصصية للصيغة المتلقي ولعل

روايــة القصــة مــن خــالل راويهــا الجــاحظ البليــغ ومــا تحمــل الرســالة المختبئــة وراء 

ــذي أراده الجــاحظ يف  ــة، فمــا ال ــاين عميق ــة مــن دالالت ومع ــا القص الســياقات يف ثناي

 القصة؟ وما الرؤية الكامنة خلف خطاهبا القصصي؟

فاعلية التصوير والسياق يف بناء قصته، إذ إنَّ السياق هنا جاء يف من  الراويينطلق 

ســياق حديثــه عــن الــذباب؛ فــأورد الجــاحظ قصــة القاضــي مــع الــذباب. فيبــدأ الــنص 

كان لنـا بالبصـرة قـاض يقـال لـه عبـد اهللا بـن « يف الجزء األول من قصته بأنه: بالتصوير

كينا، وال وقورا حليمـا، ضـبط مـن نفسـه سّوار، لم ير النّاس حاكما قّط وال زّميتا وال ر

. هـذا الوصـف؛ ألجـل بنـاء صـورة نمطيـة »وملك من حركته مثل الذي ضـبط وملـك

ر هذه الصورة عرب المشهد السردي الالحـق  لشخصية القاضي؛ لكنها سرعان ما تتكسَّ

 يف إلحاح الذباب على القاضي بالجزء الثـاين مـن الـنص. وهبـذا اإلسـناد إلـى القاضـي
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إلى شرعّية يف القـص الـواقعي أو بنـاء اإلسـناد إيهاًمـا  الراوييستند  » بن سّوارعبداهللا«

بالواقع والواقعة يف التلقي. ثم يلجـأ إلـى إثبـات عبـارة تؤسـس يف الخطـاب مرتكـزا ذا 

 مـن تتجلـى يف غيـر موضـعٍ  »لم ير الناس حاكمـا...« شأن وهي رؤية الناس له! فعبارة

يف التـوقر « الدالة على اإلمعـان األولى ا إثبات الحالالقصة، يروم الجاحظ من خالله

إثبـات الحضـور ألصـحابه  الثانيـةأي الصورة الدالـة علـى الثبـات، ويف  »والمبالغة فيه

إثبــات الشــهود لرؤيــة الــذباب حــال  الثالثــة، ويف »ويف الســماطين بــين يديــه« حواليــه،

 الرابعة ، ويف الحال»ال يرونهوعيون القوم إليه ترمقه، وكأهنم « الهجوم واإللحاح عليه

وعلم أن فعله كّله بعـين « العلم بأن رؤية األصحاب باتت حقيقة يف القصة والخطاب؛

مــن حضــره مــن أمنائــه وجلســائه. فلمــا نظــروا إليــه قــال: أشــهُد أنَّ الــذباب ألــحُّ مــن 

؛ التـي الخامسـةوهبذا العلم يرتقي إلـى التصـريح واالعـرتاف يف الحـال  »الخنفساء...

وقــد « تجــاوَز هبــا القــوم الحضــور واألصــحاب األمنــاء إلــى النــاس جميعــا عــرب قولــه:

 .»علمت أين عند الناس من أزمت الناس، فقد غلبني وفضحني أضعُف خْلِقه

للخطاب  الرؤية القصصية؛ ذات دالالت بنائية إقناعية يف الحاالت الخمسهذه 

وفـق هـذا النظـام والتلقـي  صـيةفالصـيغ القصالذي أراده الجاحظ منذ الوهلة األولى، 

تفتتح بالحديث عن ضمير الغائب، وهو ما يختص بالصوت القصصي الحقا، إال أنـه 

هنا يدل على أهمية ما كان عليه القاضي، ومـا صـار إليـه! وهـذا يعاضـد المفارقـة بـين 

القصة والخطاب، فما كان عليه القاضي من ثبات؛ استحال إلى اعرتاف وتصريح بـأنَّ 

 ق اهللا؛ لقادٌر على إضعاف الجبابرة من البشر!.أضعف خل

على توجيه األقـوال وفـق مـا  الراوي العليميتولى السارد رواية القصة وله سلطة 

ــر لحظــة  ــه ال يتــدخل كثيــرا، ومــن ذلــك قــول القاضــي يف المشــهد األخي يريــد؛ إال أن
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لـذباب االعرتاف؛ عندما رأى الحاضرين؛ حيث أبان عن ضعفه أمامهم وأمام إلحـاح ا

. فكانـت »فقـد غَلَبنـي وفضـحني أضـعُف خْلِقـه« وهجومه عليه، حينها قـال القاضـي:

 رواية الشخصية مفارقة لرواية الراوي العليم.

الرؤية أتاح موقع الراوي للمتلقي أن يكشف عن رؤيتين يف القصة، تتمحور 

من صفات  الكامن يف الثبات، وما كان عليه القاضي، وهي »التوّقر« : حول فهماألولى

التي ينبغي أن يتمتع هبا القاضي، إال أنَّ صفة (التوّقر) والمبالغة يف التحفظ  )٤٣(القضاة

 الوقار إلى التوقروالثبات ليس من أدب القاضي وال من صفاته. فلعلها تطورت من 

بعد  االستسالم: رؤية الرؤية الثانيةوبالغ هبا بعض القضاة قديما حتى يومنا هذا. أما 

لذباب إلى اإليمان بأنَّ اإلنسان ضعيٌف مهما بلغت به المناصب واعتلت به إلحاح ا

المراتب العلّية، فرجَع إلى طبيعته البشرية وأعلن ضعفه أمام سلطة النص المرجعي يف 

:  اآلية الكريمة لقول اهللا                       

   . 

الكاشـفة عـن وعـي الـراوي بالشخصـية ومـا تحملـه مـن  الرؤية من الخلـفهذه 

منظــور مغــاير؛ خــالف المنظــور الــذي عليــه الــراوي، فــاختالف المــوقعين واخــتالف 

 الرؤيتين؛ كشفا عن المنظور المتجلي يف كل شخصية.

منهــا شخصــية  فــالمنظور الــذي ينطلــق منــه الــراوي خــالف الرؤيــة التــي تنطلــق

القاضي ومنظورها يف التعامل مع الناس والحياة والمجتمع آنذاك، ففهـم الوقـار لـدى 

ويف عيون حاضريه من أصدقائه وأمنائه دون أن يجرؤ َمْن  »توّقر« القاضي استحال إلى

أَباَن من خالل البنـاء اإلقنـاعي للصـور يف الحـاالت الراوي  ُيْظِهر هذا للقاضي، إال أنَّ 

عــن المفارقــة بــين األمــرين يف خطابــه الــذي يحملــه يف القصــة، مــع اعــرتاف الخمــس 
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القاضي والتصريح يف النهاية واللجوء إلى االستسـالم إلـى الـنص المرجعـي إمعانـا يف 

اإليمــان أنــه مــؤمن بخالقــه وعــارف بأنــه ضــعيف أمــام خلــٍق مــن خلــِق اهللا، بــل وزاد 

كـان « ه المنصفة للقاضـي يف قولـه:الجاحظ يف خطابه التأملي الخارج عن القصة رؤيت

بّين الّلسان، قليل فضول الكالم، وكان مهيبا يف أصحابه، وكان أحد من لم يطعن عليه 

. وهبذه الرؤية ُيْعلي من مكانة القاضي الـذي »يف نفسه، وال يف تعريض أصحابه للمنالة

 - يف القاضـيرؤيـة الـراوي  -اعرتف بضعفه أمام خْلـِق اهللا، فكـان بمثابـة قفـل الرؤيـة 

 إيصالها إلى المتلقي. - الجاحظ -التي أراد 

، ومهمـا يكـن فـإن الصـوت القصصـيثم تتجلى الركيزة الثالثة يف الخطـاب عـرب 

الجــاحظ مــن خــالل أســلوبه العربــي والخطــاب القصصــي؛ يجعــل األفــق شاســعا يف 

اولـه التلقي، فالسياق الذي جاءت فيه القصة؛ سياق متصل يف الحديث عن الذباب، تن

الجاحظ من منطلقات متنوعة عرب القصص والمعلومـات المتصـلة بموضـوع الـذباب 

 وما يحمله من دالالت وقراءات تختلف باختالف زمن القراءة وتلقي النص.

مكانة القاضي يف المجتمع والصورة التي آلت إليه هـذه المكانـة، الجاحظ فيعي 

، الصـورة الدالـة علـى الغائـبضـمير فيورد القصة عرب تصوير الشخصـية ملتجئـا إلـى 

الذي مـن شـأنه اللجـوء للوصـف  فالمقام الضبط واإليغال يف الهيبة والحكم والتوقر!

وتسريد الخطاب كان كفيال برسم مشهدين من الثبات والحركة، إذ أراد الجـاحظ مـن 

تصوير المشهد رسم الشخصية يف ضوء مـا كـان يـؤمن بـه القاضـي ويصـنعه، بـل كـان 

ن هذه الحـال نتيجـة مـا آلـت إليـه الصـورة يف الثقافـة المجتمعيـة التـي الجاحظ يلمح أ

أعلت من مقام القاضي لدرجة أنه يثبت ثبات الصخرة يف المكان، ويعيش رتابة يوميـة 

يبدأها القاضي منذ الغداة وحتى العشاء، بل يؤكد أهنا عادة له طوال األيام! ولم يجـرؤ 
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وجيه هذه الحال، فكان صوت الراوي كاشفا أحٌد من حاضريه وجلسائه وأمنائه على ت

 لهذه الحال، ومتأمل يف سياقها المناسب ما تحمله من خطاب قصصي مغاير للقصة.

فالتواصل الذي انطلق منه الجاحظ كامن يف بالغة التصوير على مستوى المفردة 

والجملــة والرتكيــب، ويف ظــل هــذا البنــاء القصصــي للحكايــة وللخطــاب معــا تتجلــى 

على مستوى الخطاب داخل دالالت  وما تحمل من بالغة األقوال واألفعاليف  رسالته

 النص القصصي.

فعلى سبيل المثال يجد المتلقي الـراوَي مسـتمرا يف عالقتـه مـع الشخصـية حتـى 

لحظة المواجهة مع الـذباب، ويف آخـر المشـهد يرتاجـع الـراوي ويـرتك مسـافة لرصـد 

وأصـحابه حواليـه، « سردي اآلخـر، فـذات يـومأقوال الشخصية وأفعالها يف المشهد ال

. هنا يواصل الـراوي اسـتمراريته »ويف السماطين بين يديه، إذ سقط على أنفه ذباب...

يف سردية المواجهة، ويتأمل صورة الذباب حين يقـع ويشـغل ويوجـع ويحـرق ويشـد 

ويضعف، هذه األفعال التي واجهتها شخصية القاضي من الذباب الذي أعجزه وأظهر 

ضعفه! بل عاد الذباب ثانية بأقوى مـا يسـتطيع، وظـل بإلحـاح حتـى يسـتفرغ القاضـي 

صربه ويعجز أمام مواجهة الذباب بأفعال باتت تدخل يف الحركة وأمـام الجميـع ممـن 

حضره! نظروا إليه فكانت الرؤية األخيرة التي تراجع أمامها الراوي وأنطقت القاضـي 

 . »خنفساء،...أشهد أن الذباب ألّح من ال« بقوله:

أمام القوم ممن حضـر الموقـف؛ بأهنـا تعـرتف أمـام اهللا  شخصية القاضيأعلنت 

أوًال، ثم الناس ببشريته الضعيفة! والتي ُفِضْحت أمام الذباب أضعف خلق اهللا! فيعود 

ــة القصــة.  ــالحق يف هناي ــراوي مجــددا؛ لينصــف القاضــي مــرة أخــرى ب  التأمــل هــذاال

 أهمية عن وأبان القصصي، الخطاب يف التأويل طاتسق من الراوي أنصف للشخصية
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 شخصـية مـن للتقليل هتدف لم الرسالة له؛ والمروي الراوي بين ما التعامل يف الرسالة

 .المجتمع يف الخاطئة المفاهيم تفكيك إلى تطمح كانت بل القاضي؛

من مستويات السـرد؛ أراد الجـاحظ القـول إن السـلطة  االبتدائيالمستوى  وهبذا

ي بدأت هبا الحكاية آلت إلى سلطة الراوي وما يرويه يف تفكيك األحوال المخالفـة الت

لبشرية البشر! وأن السلطة تكمن يف سلطة الفرد أمام سلطة المجتمع؛ التـي تـؤمن بمـا 

 للبشر. تراه متوافًقا مع الرؤية اإللهية الصحيحة التي قّدرها اهللا 

* * * 
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 الخاتمة

 

الخطاب القصصي يف قصة (قاضي البصرة والـذباب)  حاولت هذه الدراسة تتبع

من خالل رؤية الجاحظ وتخطيبه للقصـة، فانتهـت إلـى دراسـة الخطـاب وفـق تقسـيم 

جنيت (الزمن القصصي، الصيغة القصصـية، الصـوت القصصـي) فظهـرت النتـائج يف 

الخطاب الجاحظي للقصـة مـن أجـل تفكيـك مفهـوم التـوقر والعـودة بـه إلـى الوقـار، 

 قال من صورة الثبات إلى صورة الحركة واالنزياح إلى الطبيعة.واالنت

وتتبعت الدراسة الجانب النظري وتطبيقه على قصة من قصص الرتاث العربـي؛ 

لتفتح بذلك بابا جديدا يف قراءات الرتاث القصصي القديم عموما، وقصص الجـاحظ 

 يف ضوء ما يحمله من بيان عربي أصيل، ومرجعية ثقافية مؤسسة.

عد هذا التطواف بين النقـد المعاصـر واألدب القـديم يف موضـوع شـائك علـى فب

مستوى الدراسات النقدية والتلقي العربي له؛ خرجـت الدراسـة بـبعض النتـائج؛ لعـل 

 أبرزها:

ــرار جنيــت  -١ ــي اســتقرت يف تلقــي جي ــة الخطــاب القصصــي الت الــوعي بنظري

 ء رؤيته النقدية.والجهود اللسانية المعاصرة يف بنا الشكالنيةللجهود 

استناد الجاحظ يف القصـة وخطاهبـا إلـى الحكـي اإلفـرادي، فجـاء الخطـاب  -٢

مغايرا لألحداث القصصـية، ممـا أظهـر أهميـة المفارقـة الزمنيـة عـن الحكـي الـواقعي 

 وتطبيقها يف ضوء المفهوم الخاص بالزمن القصصي.

تـي حـاول الـراوي تعددت آليات انتاج السرد يف ضوء الدالالت اإلقناعيـة ال -٣

 تأسيسها يف الخطاب القصصي.
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  صاحل بن أمحد السهيميد. 

  

٤١٧ 

تركزت رسالته البالغية على المقام السردي، من خـالل األقـوال واألفعـال،  -٤

 بين الراوي والمروي له؛ للكشف عن الدالالت العميقة يف الخطاب القصصي.

* * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

ار:    )١( عبد اهللا بن سوار ابن عبد اهللا بن قدامة، القاضي اإلمام أبو السوار «القاضي عبداهللا بن سوَّ

، وعبـد اهللا بـن بكـر العنربي البصـري، كـان هـو وأبـوه وجـده قضـاة البصـرة. سـمع مـن: أبيـه

المزين، وجرير بن حازم، وحماد بـن سـلمة، ومالـك بـن أنـس، ووهيـب بـن خالـد، وطائفـة. 

حدث عنه: ابنه سوار، ومعاوية بن صالح، وأبو زرعة، وحرب الكرماين، ومحمد بن إبراهيم 

البوشنجي، وعبيد اهللا بن واصل، ومعاذ بن المثنى، وأبو خليفة الجمحي، وخلق كثير. خرج 

ه النسائي يف الفرائض حديثا. وكان صاحب سنة وعلم ومعرفة. مات يف سنة ثمان وعشرين ل

سير أعالم النـبالء، لشـمس الـدين الـذهبي، مؤسسـة الرسـالة، ». ومائتين وقد قارب الثمانين

 ).١٠/٤٣٥ت: شعيب األرناؤط وآخرون (

الجيـل، بيـروت، ط  الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح عبدالسالم محمـد هـارون، دار  )٢( 

). ثمة دراسات أدبية ونقدية تناولت أدب الجـاحظ، مثـال: القصـة يف ٣/٣٤٣هـ)، (١٤١٦(

ــعودية.  ــدة. الس ــة. ج ــازي، هتام ــد باق ــداهللا أحم ــاحظ، عب ــ١٤٠٢ ،١طأدب الج ــة ـه . البالغ

ــة  والســرد (جــدل التصــوير والحجــاج يف أخبــار الجــاحظ). محمــد مشــبال. منشــورات كلي

 م. ٢٠١٠دالملك. تطوان. المغرب.اآلداب. جامعة عب

 ).٩ص(م. ١٩٨٩، ١٠نجم، محمد يوسف، فن القصة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط    )٣(

 ).٧م، (ص١٩٧٧الشاروين، يوسف، القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا، كتاب الهالل، مصر،    )٤(

) ٣٧) (صم١٩٩٧( ٢جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم وآخرون. ط   )٥(

 بتصرف.

 ) وما بعدها بتصرف.٤١نفسه، (ص   )٦(

، ١الخبو، محمد، الخطاب القصصي (يف الرواية العربية المعاصـرة) دار صـامد، تـونس، ط    )٧(

 ).٥٤ص(

العمامي، محمد نجيـب، الذاتيـة يف الخطـاب السـردي (اإلدراك والسـجال والحجـاج). دار    )٨(
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٤١٩ 

 

 ).١٢. (ص١محمد علي الحامي. ط

 ). وما بعدها بتصرف.١٢ه، (صنفس   )٩(

 ) بتصرف.٤٥جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، (ص  )١٠(

، ١الخبو، محمد، الخطاب القصصي (يف الروايـة العربيـة المعاصـرة) دار صـامد، تـونس، ط  )١١(

 ) بتصرف.٥٨ص(

 ).٦٣الخبو، محمد، الخطاب القصصي، (ص  )١٢(

 ).٦٣نفسه، (ص  )١٣(

 ).٦٣نفسه، (ص  )١٤(

 ) بتصرف. ١٠٨طاب الحكاية، (صجنيت، جيرار، خ  )١٥(

  .)١٤٦(ص ،معجم السرديات  )١٦(

  .)٤٧٨نفسه، (ص  )١٧(

 )، بتصرف.٣٩٤نفسه، (ص  )١٨(

 .)٣٧٣نفسه، (ص  )١٩(

 ).١٢٩جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، (ص  )٢٠(

 ).٢١٠الخبو، محمد، الخطاب القصصي، (ص  )٢١(

المقصـود بـالحكي ). ومـا بعـدها. بتصـرف.. و١٣٠جنيت، جيـرار، خطـاب الحكايـة، (ص  )٢٢(

اإلفرادي بنوعيه يف الحكاية اإلفرادية، فالنوع األول: أن يروى مـرة يف الخطـاب مـا وقـع مـرة 

يف القصة، والنوع الثاين: أن يروى مرات ما وقع مرات يف القصة. أما الحكي التكراري فيعني 

س مــن أن يـروى مــرات ال متناهيــة مــا وقــع مــرة واحـدة، أمــا الحكــي الرتجيعــي فيعنــي العكــ

التكراري وهو أن يروى مرة واحدة ما وقع مرات ال متناهية يف القصة. يقّسم الدكتور محمـد 

)، والسـرد المكـرر، السـرد المؤلـف. الخطـاب ٢الخبو التواتر إلـى: السـرد المفـرد بنوعيـه (

 ).٢١٠القصصي، (ص

المركـز الثقـايف ، بيـروت: »التبئيـر –السرد  –الزمن «يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي   )٢٣(
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). بتصرف، ويسمي الباحـث يقطـين الصـيغة القصصـية يف ٢٨٣م، (ص٢٠٠٤، ٤العربي، ط

 كتابه بالرؤية السردية.

أوسبنسكي، بوريس، شعرية التـأليف (بنيـة الـنص الفنـي وأنمـاط الشـكل التـأليفي) ترجمـة:   )٢٤(

، ١لرتجمـة. طسعيد الغانمي وناصر حالوي، المجلس األعلى للثقافة، المشـروع القـومي ل

 ).٢١، (صم١٩٩٨

 ).١٧٨جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، (ص  )٢٥(

 ).٢٨٣تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، (ص  )٢٦(

 )، وما بعدها.١٧٧جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، (ص  )٢٧(

 ).٣٩٠معجم السرديات، (ص  )٢٨(

 ).٢٧٦(ص ،نفسه  )٢٩(

 ).٢٢٨جنيت، جيرار، خطاب الحكاية. (ص  )٣٠(

بحث سابقا يف الصيغة القصصية إلى جهود أوسبنسكي يف شعرية التأليف، وما قال بـه أشار ال  )٣١(

يف المنظــور. ومــن األهميــة بمكــان ذكــر الجهــود النقديــة المؤكــدة علــى عنايــة الشــكالنيين 

والمدرسة البنيوية يف تعزيـز الرؤيـة والتبئيـر واالنتقـال هبـا إلـى وجهـة النظـر والمنظـور علـى 

حاب لسانيات التلفظ من أمثال رابتال. ثم تأيت جهود النقاد العـرب مـن أيدي اللسانيين وأص

أمثال سيزا قاسم يف بناء الرواية.. وسعيد يقطين يف تحليل الخطاب ومحمد نجيـب العمـامي 

النقــد «يف الذاتيــة يف الخطــاب الســردي. ومنصــوري مصــطفى يف ســرديات جيــرار جنيــت يف 

دراسـات المتعلقـة بالصـوت وعالقتـه بالـذات. . حيـث أسـهمت يف تتبـع ال»العربي الحديث

إلى أهمية بلورة  »سرديات جيرار جنيت..«ويشير يف هذا السياق منصوري مصطفى يف كتابه 

مفهــوم الصــوت الســردي الخــاص بجنيــت جــاء مــن اســتثماره المكــونيين الســابقين (الــزمن 

 ).٢٧٦والصيغة) مهتديا يف ذلك بإنجازات لسانيات التلفظ. (ص

 ) بتصرف.٢٨٣(ص ،ات جيرار جنيتسردي  )٣٢(

 ).٢٢٨(ص ،جنيت، جيرار، خطاب الحكاية  )٣٣(
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 ).٤٥٥(ص ،الخبو، محمد، الخطاب القصصي   )٣٤(

). انطلق الخبو من فلسفة جون أوستن يف تحليله اللغـوي التـي تقـوم علـى: ٤٥٥نفسه، (ص   )٣٥(

زيـة، وهبـذا اسـتطاع نظرية المنطوقات األدائية ونظرية األفعال الغرضـية، الملفوظـات اإلنجا

 الخبو الربط بين النهج التداولي والخطاب العامل. 

). الكويـت. المجلـس ٢١٨ناصف، مصطفى. محاورات مـع النثـر العربـي. عـالم المعرفـة (  )٣٦(

 ).٨٧(ص ،م١٩٩٧الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 

ويل النص السردي أشار د. حبيب مونسي إلى فكرة السكون والحركة يف بحث له بعنوان: تأ  )٣٧(

القديم: مقاربة يف فهم وتأويل قصـص الجـاحظ. لـم أعثـر عليـه ورقيـا، فوجدتـه علـى موقـع 

ــــي  ــــا الســــرد العرب  /http://alantologia.com/page/18370الشــــبكة االلكرتونيــــة: أنطولوجي

 هـ.٢٣/١/١٤٤٢االستدعاء بتاريخ: 

 ).٣/٣٤٣كتاب الحيوان، (  )٣٨(

 ).٣/٣٤٣نفسه، (  )٣٩(

 ).٣/٣٤٦نفسه، (  )٤٠(

 ).٣/٣٤٤نفسه، (  )٤١(

 ).٣/٣٤٥نفسه، (  )٤٢(

أشــارت بعــض الكتــب إلــى أدب القاضــي ومــن هــذه الصــفات أن يكــون حليمــا، وذا ســكينة   )٤٣(

ووقــار وحكمــة...إلخ، ولالســتزادة ينظــر كتــاب: أدب القاضــي، تــأليف اإلمــام أبــو العبــاس 

ي المعـروف بـابن القـاص، دراسـة وتحقيـق الـدكتور حسـين خلـف الجبـوري، مكتبـة الطـرب

 ).١/٩٨( ـ،ه١٤٠٩ ،١طالصديق للنشر والتوزيع، الطائف، 

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 : القرآن الكريم. أوالً * 

 ا: المصادر والمراجع:نيً ثا* 

الـدكتور  :أدب القاضي، تأليف اإلمام أبو العباس الطربي المعروف بابن القاص، دراسـة وتحقيـق - 

 .ـه١٤٠٩ ،١طحسين خلف الجبوري، مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، الطائف، 

بـداع المـرأة. بناء الرواية دراسة مقارنة يف ثالثية نجيب محفـوظ. سـيزا قاسـم. مكتبـة األسـرة. إ - 

 م.٢٠٠٤ ،مصر. الهيئة العامة للمطابع األميرية

، ســعيد يقطــين بيــروت: المركــز الثقــايف »التبئيــر –الســرد  –الــزمن « تحليــل الخطــاب الروائــي - 

 . م٢٠٠٤ ،٣العربي، ط

خطــاب الحكايــة، جنيــت، جيــرار، ترجمــة: محمــد معتصــم وآخــرون. الهيئــة العامــة للمطــابع  - 

 م. ١٩٩٧ ،٢األميرية. ط

 .١الخطاب القصصي (يف الرواية العربية المعاصرة) محمد الخبو. دار صامد، تونس، ط - 

 .١الذاتية يف الخطاب السردي. محمد نجيب العمامي. دار محمد علي. تونس. ط - 

الـزمن والواقعيــة والوصــف (بحــوث يف النظريــة األدبيـة) مــورتن نويغــارد، تعريــب: عبــدالعزيز  - 

 م.٢٠١٨، ١والتوزيع، تونس. ط شبيل، زينب للنشر

سرديات جيرار جنيت يف النقـد العربـي الحـديث. منصـوري مصـطفى. رؤيـة للنشـر والتوزيـع.  - 

 م.٢٠١٥مصر. 

ســير أعــالم النــبالء، لشــمس الــدين الــذهبي، مؤسســة الرســالة، بيــروت. ت: شــعيب األرنــاؤط  - 

 .ـه١٤٠٥ ،٣وآخرون. ط 

أنماط الشكل التأليفي) أوسبنسـكي بـوريس، ترجمـة: سـعيد شعرية التأليف (بنية النص الفني و - 

الغانمي وناصر حالوي، المجلس األعلـى للثقافـة، المشـروع القـومي للرتجمـة. الهيئـة العامـة 

 م.١٩٩٨، ١ط ،للمطابع األميرية



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  صاحل بن أمحد السهيميد. 

  

٤٢٣ 

عـودة إلـى خطــاب الحكايـة، جيـرار جنيــت، ترجمـة: محمـد معتصــم، المركـز الثقـايف العربــي،  - 

 م.٢٠٠٠، ١طالمغرب. 

 م.١٩٨٩، ١٠فن القصة، نجم، محمد يوسف، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط  - 

ــاب،  -  ــة للكت ــدار العربي ــي، ال ــر العجيم ــد الناص ــاس). محم ــة قريم ــردي (نظري ــاب الس يف الخط

 م. ١٩٩٣

 م.١٩٧٧القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا، الشاروين، يوسف، كتاب الهالل، مصر،  - 

ظ. تحقيــق وشــرح: عبدالســالم محمــد هــارون، دار الجيــل، بيــروت، كتــاب الحيــوان، للجــاح - 

 هـ.١٤١٦

). الكويــت. المجلــس ٢١٨محــاورات مــع النثــر العربــي. مصــطفى ناصــف. عــالم المعرفــة. ( - 

 م ١٩٩٧الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 

 م. ٢٠١٠، ١طمعجم السرديات. محمد القاضي وآخرون. دار محمد علي للنشر. تونس.  - 

* * * 
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