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  مقدمة

واشتهروا بما قدموه من ابداعات شعرية  وي بكثير من الشعراء الذين عرفواحفل العصر األم      

غير أن عمر بن أبي ربيعة ينفرد دون غيره من الشـعراء،  ... جميل بن معمر، العرجي : أمثال

  .أساسها تجسيد لعواطف إنسانية تخص اإلنسان في كل زمان ومكان.بشهرة المثيل لها

بية القديمة نظرا لما يلف نصه في سماء الشعرية العر يعد شعر عمر بن أبي ربيعة عالمة مميزة   

من حساسية اجتماعية وجمالية، وقد جعله ذلك يرسي أسسا متينة لشعر الغـزل والحـب فكانـت    

ومما زاد شهرته هو .تلك الفترة قصائده تمثل وثيقة تاريخية وأدبية تصور مستوى واقع الحياة في

ة النقاد قديما وحديثا، وأقبلوا على فاستأثر بعناي.اهرة السرد التي ظهرت في ديوانه بصورة كبيرةظ

شعرية ''شعره يتدارسونه، وكانت من بين األدوات النقدية التي استعملت لقراءة هذا الموروث هي 

أو القص التي كان اهتمامها في بادئ األمر موجها نحو النصوص النثرية، ولكن فيما بعد '' السرد

ه المعارف تشكلت لدي مالمح الموضوع تحول التواجد السردي داخل النص الشعري، وضمن هذ

: ومما دفعني الختيار هذا الموضوع هو .'' شعرية السرد عند عمر بن أبي ربيعة'' : موسوما بـ 

قلة الدراسات وعدم التفصيل في نصوصه، وإعجابي بأسلوبه السـردي والقصصـي والشـعرية    

بينها بين نموذج بحثـي وعليـه    باعتبارها مجاال واسعا ينبثق منها مجموعة من النقاط التي تربط

طن الشعرية في شعر عمر بن أبي ربيعة، وذلـك  اسنحاول من خالل هذه الدراسة الكشف عن مو

كيف استوعب الشعر تقنيات السرد في نصه؟ وكيف : من خالل االجابة عن بعض التساؤالت منها

ارتقت فعـال إلـى   بنى هذا الشاعر قصائده الشعرية القائمة على نظام السرد وهل نصوص عمر 

  مستوى الشعرية؟

  



 ب  

  

  :فهي أسئلة وأخرى سنحاول االجابة عنها من خالل خطوات البحث المتمثلة في الخطة التالية

  .مقدم وفصلين وملحق وخاتمة

'' السرد''و '' الشعرية''رصدناه لقراءة في المفاهيم والمصطلحات ، وعنيت بمصطلح : الفصل األول 

  .رب وكذا عالقة المصطلحين ببعضهماوالع وتعريفهما عند كل من الغرب

أم الفصل الثاني فكان دراسة تطبيقية لبعض النماذج الشعرية من ديوان عمر بن أبي ربيعة، وقـد  

دراسة الراوي أو السارد، المحكي، الشخصيات، الحوار، الجمل، الزمـان  : انحصرت الدراسة في 

ة الشاعر وشعره وخاتمة تضمنت أهم النتائج إضافة إلى ملحق خصصناه لحيا.والمكان وأنماط السرد

  .وذلك باالستناد على المنهج البنيوي بمساعدة آليات الوصف والتحليل واإلحصاء. المتوصل إليها

وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع يتصدرها ديوان عمر بن أبـي     

لحميداني، باالضافة إلـى مراجـع أخـرى     ة النص لحميدربيعة، ولسان العرب البن منظور وبني

توزعت حسب كل فصل ومن الصعوبات التي واجهتني هي عدم الحصول علـى الـديوان كـامال    

  .ومحققا وقلة الدراسات على هذا الشاعر

تمام هذا البحث وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إالّ أن نحمد اهللا عز وجل على إ وال يسعنا في األخير

في إنجاز هذا البحث المتواضع من أساتذة وزمالء، بيد أني أقدم شـكرا خاصـا   لكل من ساعدني 

وخالصا ألستاذتي المشرفة التي كانت خير معين لي بنصائحها وإرشاداتها والتي تبتسم في وجـه  

  .كل طالب علم

  فشكرا لك أستاذتي الفاضلة ولكي مني أسمى عبارات التقدير واالحترام       

  .وأسأل اهللا التوفيق والسداد                                                                     
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 :الشعرية .1

قاد العرب وقد اختلف في تسـميتها   باهتمام كبير من قبل الدارسين و النحظي موضوع الشعرية      

مرتبطة  عري و بالتالي فهي نظرية معرفية هي مرتبطة بالفن الشو ألصل ،اباعتبارها كلمة يونانية 

نية، فهناك مـن النقـاد   بفنية العمل الشعري و جمالياته ، وتظهر هذه الشعرية من خالل الصورة الف

لـق  طهنا من أ و، اميأمثال عبد اهللا الغذَ'' الشاعرية '' أو '' نشائية إلا'' لمحدثين من سماها العرب ا

عنـد  وجابر عصفور بعلم األدب، دبينما تسمى عن. أمثال محمد الولي و المسدي'' الشعرية '' عليها

فمـا هـي لغـة    . )1('' فن الشعر''ن ب خروآكما و صفت عند . ''بداعي إلاالعمل '' جميل نصيف 

  واصطالحا؟

  :لغة  - أ

 شَـعر علـم     >>شـعر فـالن   <<: '' رشـع '' العرب البن منظـور فـي مـادة     ورد في لسان -

ـ ليت ع شعري ،ت يحكى ، لو ـ   : أشـعره األمـر   ، و  يلم ـ من: عر أعلمـه إيـاه ، و الش وم ظ

  )2(. القول غلب عليه لشرفه بالوزن و القافية 

 )3(.>>ؤمنون ها إذا جاءت ال يشعركم أنَو ما ي <<: م التنزيل قوله تعالىوفي محك -  

  

  

األردن -اربـد -ار جرير للنشر و التوزيع،د)دراسات في النقد العربي القديم(مفاهيم في الشعرية  :محمود درابسة )1(
 16 15ص  2010, 1ط

 .89-88ص200 ،1ط بيروت، ،دار صادر،)شعر(مادة 7مج ابن منظور، لسان العرب، )2(
 .109ية عام، اآلسورة األن )3(
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  : على النحو التالي '' شعر'' أما في معجم الوسيط جاء الجذر اللغوي في مادة  -

بـه   ة الشعر و بـه شـعور أحـس   لككتسب ما :شعراقال الشعراء،  شعر فالن  :شعرا -شعر فالن

  )1(.وعلم

  :اصطالحا - ب

      هي اشكالية شعرية العربية و بخاصة المعاصرة أول مشكلة تقابلنا منذ محاولتنا للبحث في ال إن

العرب واجهها الباحثون  <<: حيث poetiqueالمصطلح ، حيث اختلف النقاد في ترجمة مصطلح 

–على مستوى الحدود التي تنعكس  االصطالحيالمعاصرون بجهود انفرادية  تعوزها روح التنسيق 

د أكثر من ثالثة و ثالثين مصطلحا عربيا نج فإنناو لهذا السبب  >>ستوى المفاهيم معلى  -حتما

  )2(جنبي مقابال للمصطلح األ

أي القراءة التأويلية لهذا النص  )3(>>عري نصا شعرياما يجعل النص الشَ<<: الشعرية عموما هي -

 .بداع الشعريعرفة األبعاد الخفية و المضمرة و المعاني الثانية لهذا اإلماألدبي ل

  

  

 

 .484ص 1972، 1سالمية تركيا،طتبة اإلكالم ،)شعر(،مادة1 ،ج معجم الوسيط:ابراهيم مصطفى و آخرون  )1(

دار أقطـاب   ،1قراءة اصطالحية فـي الحـدود و المفـاهيم ط   (الشعريات و السرديات : يوسف وغليسي.ينظر )2(

 .34ص  2006. الجزائر.الفكر

الشعرية، دراسة في األصـول   ء المناهج النقدية المعاصرة والنظرياتوالحقيقة الشعرية على ض :يتبشير تاورير )3(

 .277،ص2010،  1و المفاهيم ، عالم الكتب الحديثة، األردن،ط
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لألدب بوصفة فنـا لفظيـا،    ةثمحايمحاولة وضع نظرية عامة و مجردة و <<: فالشعرية إذن هي     

ـ جهة أدبية ،فهي تشخيص قوانين األوحيث يستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبها  ة دبي

  )1( >> ختالف اللغاتافي الخطاب اللغوي ، بغض النظر عن 

الشعرية تسعى الى استنباط الخصائص المميزة لكل عمـل   ن خالل هذا التعريف يكن القول أنم     

  .ة العمل االبداعيالبحث عن هذه الخصائص التي تمنح فرادأدبي ، و 

تجسـد معـا    و أشياء خارج النص األدبي،فالشعرية مفهوم غامض يتشكل من عناصر داخل النص 

  .ذلك المفهوم الذي يجعل من العمل اإلبداعي عمال إبداعيا.الشعريةمفهوم 

النص بكـل   اكتناهأجمعت معظم دراسات النقاد المعاصرون على أن الشعرية تعني فاعلية اللغة و   

الالشعر، و بين العمـل  فالشعرية هي التي تميز بين الشعر و  .مكوناته اللغوية و الصوتية و الداللية

المعقدة من  العالقاتعمال ، وألن النص األدبي و هو نسيج من بين غيره من األاالبداعي الجمالي ،و 

المجاالت اللغوية و الصوتية و الداللية فهو موضع عناية الشعرية بكل معناها، و يعتبر الـنص   حيث

الموسـيقية وهـذه    واإليقاعاتلصور الفنية األدبي مجاال واسعا من الدالالت،و اإلشارات اللغوية و ا

معينة من زوايا النص بل  الطاقات الفنية في النص تدل على الشعرية، فالشعرية ال تتوقف عند زاوية

  )2( .ل الزوايا الممكنةتتناول ك

  

  

 1994 ، 1الثقافي العربي بيـروت،ط  المنهج،المركزو دراسة مقارنة في األصول مفاهيم الشعرية، :حسن ناظم  )1(

  .9ص

  .11ص   )دراسات في النقدالعربي القديم(''مفاهيم في الشعرية''محمود درابسة.ينظر )2(
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- و تعود جذوره الى اليونانية و استعمل للداللة على الشعر مرف منذ القديإذن مصطلح الشعرية ع ،

  )1( .لى أصل يوناني بمعنى صنعإود الكلمة عو ت

دراسة الشعر و النثر أي النظرية العامة لألعمال األدبية : تدل الشعرية في قاموس غريماس بأنها  -

  )2( )بداعا لفظيا، بوصفه إ دراسة الفن األدبي(األرسطيوتحيل كل هذه المفاهيم للشعرية إلى المفهوم 

  الغرب النقاد والدارسين عندالشعرية 

تنوع وتباك معانيها  شدراسات الغربية و العربية، بسبب امازالت الشعرية تثير جدال واسعا في ال    

  فكيف كانت نظرة الغرب لها؟.تعاريفها

 tizviten todorovعند تودروف تزفيطان   -1

عند الحديث عن الشعرية في كتابات تودروف في العصر الحديث،ال يعني ذلك أنها من المفاهيم    

أتي وي المميزة اعتبرها عالمة العبقرية حيث '' فن الشعر'' رسطو في كتابهفقد تعرض لها أ الحديثة،

تودروف في طليعة المهتمين بهذا الكتاب ، حيث عده دعامة أساسية للتأسيس لعالم الشعرية بوصفه 

ألن الشعرية تخضع إلى عالم التغيير فمن الصـعوبة   عالما ال يمكن ضبطه بقواعد معينة أو جاهزة،

 )3(. بمكان وضع تعريف معين لها

  

الثقافة،مفهوم الوعي الكتابي و مالمحه في الشعر العربي القـديم المركـز    والشعرية :حسن البنا عزالدين .ينظر )1(
  .27، ص2003، 1الثفافي العربي، الدار البيضاء، ط

 2010، 1األجناس األدبية في ضوء الشعريات المقارنة، قراءة مونتاجية، دار الرايـة، ط  :عزالدين المناصرة  )2(
 .73ص 

اسة في المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، در ءوالحقيقة الشعرية على ض :بشير تاوريرت  )3(
 .277صاألصول و المفاهيم ، 
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  .ولهذا فتودروف كان متأثرا بآراء أرسطو و ظهر هذا التأثير جليا في كتاب تودروف 

تعد الشعرية عند تودروف بأنها مجموعة الخصائص التي تجعل من العمل األدبي عمال أدبيا    

ليس العمل األدبي في حد ذاته موضوع الشعرية،فما : يقول .الفرادة و التميز و تعطيهجماليا، 

تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب األدبي و كل عمل عندئذ ال يعتبر إال 

إنجازاتنا الممكنة، و لكل ذلك فإن هذا العلم ال  ال إنجازا منلبنية محددة و عامة، ليس العلم إ تحليال

باألدب الحقيقي بل باألدب الممكن ،و بعبارة أخرى يعني يتلك الخصائص المجردة التي تصنع  نىيع

شعرية و تودروف الشعرية قاسما مشتركا بين النصوص ال دوع )1(فرادة الحدث األدبي أي األدبية

ذلك ن الشعرية عنده تستفيد و تستثمر كل العلوم المتعلقة باألدب و النصوص النثرية،و لهذا فإ

مادامت اللغة من موضوعها ، ألن الشعرية مجالها اللغة األدبية الفنية التي تجعل من األدب أدبا 

  )2( .الم العاديكجماليا يتميز عن ال

أي أن الشعرية عند تودروف تهتم باألعمال القادرة على توليد و استنطاق نصوص ال نهايـة لهـا،   

  .خرعمل األدبي و تميزه عن أي عمل آالفهي تسعى لتوضيح القوانين التي تصنع فرادة 

  

 

  

للنشـر الـدار    ل، دار توبقـا 2الشعرية، ترجمة شكري المبخـوت ورجـاء سـالمة ،ط   : تودروف تزفيطان )1(
  23، ص1990البيضاء،

 .27المرجع نفسه ص  )2(
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 Jan kohinالشعرية عند جان كوهين 

ته اللسانية فهو أراد لشـعريته أن  تأثر جان كوهين في تأسيسه لعلم الشعرية بمبدأ المحايثة في صور   

 تصطبغ بصبغة علمية يقرأ من خاللها المنتوج الشعري وما يكتنزه هذا المنتوج من جماليات أسـلوبية 

ولهذا فإن علم األسلوب يتناول اللغة المجازية التي .،وتعد الشعرية عنده بأنها علم األسلوب الشعري)1(

ننا نعتبر اللغة الشعرية إذن كواقعة أسلوبية فـي معناهـا   إ: تخرج عن الوصف اللغوي المباشر، فيقول

واألمر الذي سيبنى عليه هذا التحليل هو أن الشاعر ال يتحدث كما يتحدث الناس جميعا بل لغتـه  .العام

  .)2(شاذة، وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوبا فالشعرية هي علم االسلوب الشعري

علـم  : إلنزياح في الشعر ألن الشعر حسـب تصـوره هـو   لكن كوهين يركز كثيرا على خاصية ا  

أي أن األسلوب الشعري عند كوهين يقتصر على شكل لغوي محدد هو اإلنزياح  )3(اإلنزياحات اللغوية

اللغوي الذي يدخل ضمن موضوع الصورة الشعرية التي تتجسد في اإلستعارة وهذا التداخل بين حقل 

لقارئ بفكرة التماثل بينهما فهناك فرق بينهما،فاألسلوبية تعنـى  الشعرية واألسلوبية ال يجب أن يوهم ا

بدراسة خصائص أو قوانين نص أدبي ما، أما الشعرية فهي نظرية األدب التي تعنى بدراسة القـوانين  

 العامة للصوغ األدبي، وغير متجسد في نص بعينه ومستخلص من تراكم النصوص األدبية عبر 

 

في ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية،دراسة في األصـول  ''لشعرية الحقيقة ا'' بشير توريرت  )1(
 .306والمفاهيم، ص 

، دار توبقال للنشـر، الـدار البيضـاء،    1بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري،ط: كوهن جان )2(
 .15، ص 1986

 .16المرجع نفسه، ص )3(



   الفصل االول                                                                                                                                 قراءة في المصطلحات والمفاھیم

 

 11 

الشعرية في مجال واحد وهـو عـالم    كوهين حصر موضوع ، ومن خالل هذا نقول أن)1(...التاريخ

تبعا لذلك فـان كـوهين   و )2(''الشعرية هي العالم الذي يجعل الشعر موضوعا له''يقول كوهين .الشعر

  :يميز بين ثالثة أنماط من القصائد

  .وتركز على الجانب الداللي مع إهمال الجانب الصوتي) أو القصيدة الداللية:( القصيدة النثرية -1

  .وهي تركز على الجانب الصوتي مع غياب الجانب الداللي) النثر المنظوم:( القصيدة الصوتية -2

التي تتوفر على خصائصها الصوتية الدالليـة   ، وهي)الداللية أو الشعر التام:( القصيدة الصوتية -3

  )3( .في آن واحد

نثر يصل في النهايـة  ومن خالل هذا التعارض واإلختالف في نظر كوهين الذي عقده بين الشعر وال

  .ليقر بأن الشعرية ليست سوى جنس لغوي وذلك بعد تعرضه لمفهوم االنزياح

  ربعالشعرية عند ال

وبعد هذا التناول لمفهوم الشعرية عند بعض النقاد الغربيين، فال بد من تنـاول مفهومهـا عنـد        

  .لعالميالعرب باعتبار أن العرب ساهموا في إثراء موضوع الشعرية في النقد ا

 

  

 

  

 .307الحقيقة الشعرية، ص : بشير تاوريريت: ينظر )1(
 .307بنية اللغة الشعرية، ص : كوهن جان )2(
 .9المرجع نفسه، ص  )3(
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  كمال أبو ديبعند  

، أو مفهوم الفجوة، أي مسافة التـوتر،   المبدئي الذي يطرحه أبو ديب لمفهوم الشعرية ن التحديد إ    

ولية من نص في السياق لتكون ، و ذلك عن طريق المكونات األ ينيحيل على مفهوم االنزياح عند كوه

الذي يحظى  متيازاإليلغي مسافة التوتر : بيد أن أبا ديب و من خالل مفهوم الفجوة دالة على الشعرية،

أي أن كمال أبو ديب يعتبـر   )1( نهما أصالن متوزيانالنثر معيارا للشعر ، إ فليس به الشعر عن النثر 

  .ى واحد و هو األدب و ال توجد مفاضلة بينهماشعر و النثر يسيران في منحمن ال الكُ

إذا وضـف  ، ''في الشـعرية  '' ديب مصطلح الشعرية عنوان لكتابة الموسوم  ب  و قد استخدم أبو  

، أي أنها تتجسد في النص لشبكة من العالقات التـي تنمـو بـين     خصيصة عالئقية''  الشعرية بأنها 

ون شعريا لكنه فـي  خر دون أن يكن كال منها يمكن أن يقع في سياق آمتها األساسية أونات أولية سكم

شة مع مكونات أخرى لها السمة األساسـية  ج، و في حركته المتوا اتأ فيه هذه العالقالسياق الذي تنش

   )2( .ذاتها يتحول الى فاعلية خلق للشعرية و مؤشر على وجودها

ريته هي شعرية لسانية ، فهو يعتمد على لغة النص أي مادته الصوتية شع لى أنوقد أشار أبو ديب إ   

لـى  لبنيات اللغوية فحسب بـل تجاوزهـا إ  ، و الواقع أنه لم يكتف في تحديد الشعرية على ا والداللية

3( ....نى شعرية أو تصويرية مرتبطة باللغة أو التجربة مواقف فكرية أو ب(  
   

 .342ص '' ة الحقيقة الشعري'' بشير تاريرت  )1(
 .132،133، ص1987، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت،1في الشعرية ، ط: أبو ديب )2(
  .22المرجع نفسه ص )3(
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و كخالصة لمفهوم الشعرية عند أبو ديب يمكن القول إنه حاول جاهدا تنمية منهجه التحليلي البنيوي، 

كيف أن أبا ديب يولي  ظلحو مفهوم التحول، و هنا ن ةالعالئقية و الكلي: فهومي مخاصة من خالل 

ن إا أسماه بالفجوة أو مسافة التوتر، و هي في منظوره النقدي ميزة الشعرية لذلك فمأهمية خاصة ل

مسافة : و انتفاء الفجوةبها هاالشعرية و الذي يؤدي إلى غي انعداملى خلخلة الوزن ال يؤدي في نظره إ

عند أبو –لت الشعرية غائبة ، ومن ثمة الشعرية أننا حتى و إن وفرنا الوزن ظحجته في ذلك  التوتر، 

فالفجوة عند  )2(و الجمع بين المتنافرات )1(المتجمدة  القاموسيةهو الخروج بالكلمات عن معانيها  -ديب

أبو ديب تكمن في ذلك الفرق بين  اللغة الشعرية و اللغة العادية فالمالحظ أنه تخلى عن المفهوم القديم 

 .قترب من مفهوم الغرب لمصطلح الشعريةللشعرية العربية و ا

  الشعرية عند أدونيس 

لغة الشـعر   <<: الغموض يقول:أما أدونيس فقد حاول التأصيل لمفهوم الشعرية وفقا لعدة نقاط أهمها   

و ذلك من خـالل اللغـة    )3(.>>....الحديث هي لغة غامضة ، ألنها لغة الحياد عن المعاني القاموسية 

تجسد في النص األدبي ، بحيث تجعل منه نصا متعدد التأويالت و االحتماالت نتيجـة  المجازية التي ت

فالجمالية الشعرية تكمن بـاألحرى فـي الـنص الغـامض      <<: الغموض الفني الذي يتجسد فيه يقول 

  أي أن أدونيس يرجع سر الجمالية  )4(.>>ل تأويالت مختلفة و معاني متعدد مالمتشابه ، أي الذي يح

  .38ص السابق، المرجع )1(
  .125المرجع نفسه ص )2(
استراتيجية الشعرية و الرؤية الشعرية عند أدونـيس ، دراسـة فـي المنطلقـات و األصـول       : بشير تاوريرت  )3(

 .18، ص  2006،  1المفاهيم ، مكتبة إقرأ قسنطينة ، ط
  .18، ص  2009،  1أليات الشعرية الحديثة عند أدونيس ، عالم الكتب ط: بشير تاوريرت  )4(
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، هذا ما يؤدي إلى انفتاح النص لى عدة احتماالت و تأويالت إلشعرية الى الغموض ألنه يحيل النص ا

  .إلى عدة قراءات التي تكسب المتعة للباحث

سر الشعرية هو أن تظل دائما كالما ضد كالم ، لكي تقدر أن تسمي العالم و أشياءه  <<: يقول أدونيس 

تة مـن حـدود   فلو الشعر من حيث هو الكلمة تتجاوز نفسها مأسماء جديدة أي تراها في ضوء جديد 

  )1(.>>خر آحروفها و حيث الشيء يأخذ صورة جديدة و معنى 

  . فأدونيس لم يعط مفهوما أو تعريفا محددا للشعرية كما هو الحال في الدراسات النقدية الغربية

  شعرية السرد

مات الجماليـة التـي   جموع الخصائص و السإن دراسة شعرية السرد يعني التركيز المباشر على م   

نسب غالبا إلى تودروف الذي أسسها انطالقـا مـن   جعلت السرد يرتقي إلى مستوى األدبية ، و هي تُ

  )2( .>>)1971(، شعرية النثر )1967(و الداللة األدب << يهاأللسنة البنيوية في كتاب

  :وقد اجتهد النقاد في رسم ثالث اتجاهات لهذا المجال -

  .لبهاالسرديات التي تبنتها الشعرية مولودا جديدا خارج من ص: ألولا

  .حضور لغة الشعر في الكتابة السردية و النثرية عموما: الثاني

الشعر ( الظاهر الشعري في اللغة السردية إلى باطن الخطاب السردي ليجعل موطن الجنسين : الثالث

   )3( . )و السرد 

  

 .78، ص 1985،  1، دار األداب بيروت ، طالشعرية العربية : أدونيس  )1(
 .12، ص، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، مخبر السرد العربي  2004جانفي  1العددمجلة السرديات، )2(
  .112ص اصطالحية في الحدود و المفاهيم، الشعريات و السرديات ،قراءة : يوسف وغليسي )3(
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لسواء ، نجد أن بعـض الغـربيين تحـدثوا عـن     و هذا ما شاع في الكتابات الغربية و العربية على ا

شعرية السيرة الذاتية التي تـرتبط بفيليـب لوجـان    : شعريات نثرية الى جانب شعرية السرد  فمثال 

(P.Lejeune)  و شعرية األشكال النثرية القصيرة المرتبطة بأالن منطادون ،(R . Montadon) )1(  

  السرد: ثانيا 

طالق ، و ذلك ألنه ارتبط بعملية التفاعـل  بير اإلنساني على وجه اإلالتعالسرد من أقدم أشكال يعد     

  )2( .اإلنسانية منذ بدء اللغة كمفهوم إشاري في مهد الحضارة اإلنسانية

 شارات و اإليحاء و في الرسمإلالغة الشفوية ، كما نجده في لغة حيث نجده في اللغة المكتوبة و في ال 

أو نسمعه ، سواء أكان كالما عاديا أم فنيا، فهو بذلك عـام و متعـدد و   التاريخ، و في كل ما نقرأه و

األساطير و الخرافات و الحكايـات  ك اس السردية المعروفة قديما و حديثمتنوع، و منه انحدرت األجنا

 .إلخ...الشعبية و المقامات و القصص و الروايات

 

 

 

  

  

  

 .112المرجع السابق، ص  )1(
  .14، ص  2004لسردية في النص الشعري ، األمل للطباعة و النشر، ينظر محمد زيدان ، البنية ا )2(
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  :لغة - أ

ثر دم الشيء و تأتي به منساقا بعضه إتق.د  -ر -منظور مادة س البنذكر في معجم لسان العرب    

أن أعمل سابغات و قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما  << :لى عاو في قوله ت )1(بعض متتابعا

و يقول ابن منظور في . لى معنى التتابع و اإلحكامفيها إ >> سرد <<ذ تشير كلمة إ )2( >>تعملون بصير

صم الحلق،وال يجعل المسمار و الثقب دقيقا فيف اغليظ أال يجعل المسمار وه<<: قيل: التعليق عليها 

  .فسر قولهوهذا ما ي.)3(قصد وقدر الحاجة على جعلهقا و الثقب واسعا فيتقلقل أو ينخلع أو يتقصف،إدقي

  .)4(هو تداخل الحلق بعضها في بعض)  نسج الدروع(الزمخشري ب  هاكما فسر

  :اصطالحا - ب

وقد كان منذ وجد اإلنسـان ،  فـي كـل    .اإلخبار ، و يسمى الخطاب  السرد هو طريق الحكي و   

  .)5(المجتمعات

   لف الخطابات سواء كانت أدبية أو غير ذلك يبدعه اإلنسان أينمـا  السرد فعل ال حدود له ليشمل مخت   

ويرتبط السرد بأي نظام لساني أو غير لساني و تختلف تجلياته باختالف النظـام   جد و حيثما كانو ،

  .)6(الذي استعمل فيه

  

 .165ص .7م. 2004، ط  لبنان ، دار صادر بيروت ، لسان العرب :ابن منظور )1(
 .11يةاآل.من سورة سبأ )2(
 15ص  البنية السردية في النص الشعري :ر محمد زيدانظين )3(
 .554،ص4،مج1تفسير الكشاف،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط: الزمخشري )4(
 .7جامعة منتوري،قسنطينة،الجزائر،مخبر السرد العربي ص.2004جانفي1العددمجلة السرديات،  )5(
 .19، ص 1997، 1 لدار البيضاء،طركز الثقافي العربي،امسعيد يقطين،الكالم و الخبر،ال )6(
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المنحوت من السرد هو ذلك المصطلح الذي يحيلنا على مجموعة ) narratologie( ويعد مصطلح    

م  للداللة  1969الذي صاغه عام الصفات المتعلقة بالسرد ، و يعود ظهور هذا األخير على تودروف

اسع الشامل بداللتـه الحكايـات الشـعبية    بمعناها الو ويفهم على السرد عند تودروف  على علم السرد

  .)1(واألساطير واألفكار والمسرحيات

  : يقوم الحكي على دعامتين أساسيتين  -

  .أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة: أولهما

حكى بها تلك القصة ، و تسمى هذه الطريقة سردا ، وذلك أن قصـة  أن يعين الطريقة التي تُ: وثانيهما

عتمد عليه في تمييز أنمـاط  ن السرد هو الذي يكى بطرق متعددة ، و لهذا السبب فإتح واحدة يمكن أن

  .)2(الحكي بشكل أساسي

أساسين أولهما أن يتضمن قصة أو حدث معين و ثانيهما هو تعيين الطريقة  على نجد أن السرد يقوم -

 .التي تسرد ذلك الحدث أو القصة

سلسـلة مـن   في تقديم الحكاية و الحكاية هـي ، أوال   أي'' الحكي '' السرد هو طريقة الراوي في  -

 .)3(األحداث

  

  

  

 .248ص  م،1988، ط د ، عالم المعرفة بحث في تقنية السرد، في نظرية الرواية،: عبد الملك مرتاض )1(
،  1حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، من منظور النقد األدبي ، المركز الثقـافي للطباعـة و النشـر ، ط     )2(

 .45ص ، 1991
 .124، ص 2003، 1الفضاء ولغة السرد، دار المركز الثقافي العربي، ط: صالح ابراهيم )3(
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 Narratologieالسردية 

  )1(''ية معطاة تشخص نمطا خطابيا معيناخاص'': هي (greimas)نجد السردية في قاموس غريماس  -

دعوة للتفكيـر فـي   '' يؤكد على أهمية السردية و يرى أنها  ( ain white)و نجد أيضا أيان وايت 

فـرع  '' ، وهي في الحقيقة كما يذهب المختصون )2(''الثقافة و ربما في الطبيعة البشرية نفسها  ةطبيع

عنى باستنباط القوانين الداخليـة لألجنـاس األدبيـة و كـذلك     من أصل كبير و هو الشعرية و التي تُ

  .)3(و خصائصها ا و تحدد سماتها  هبنيتاستخراج النظم التي تحكمها و القواعد التي من خاللها توجه 

تـدرس العالقـات الداخليـة    ) الشعرية ( هي وأي أن السردية هي الفرع و الشعرية هي األصل،  

  .لألجناس األدبية و القوانين التي تنظمها

يطلق مصطلح السردية على تلك الخاصية التي تخص نموذجا من '' : يعرفها رشيد بن مالك بقوله  -

  .)4(من خاللها نميز بين الخطابات السردية و غير السردية الخطابات، و

  

  

  

 .30، ص  2006الشعريات و السرديات ، دار أقطاب الفكر ، : يوسف وغليسي )1(
معجم المصطلحات األساسية في اللسانيات ، النص و تحليل الخطاب،عالم كتاب الحديث عمـان ،  : نعمان بوقرة  )2(

 .118، ص 2010،  2األدردن ، ط
السرد امتداد الحكاية ،قراءة في نصوص جزائريـة عربيـة معاصـرة ، اتحـاد الكتـاب      : قادر بن سالم عبد ال )3(

 .11، ص 2009،  1الجزائريين، ط 
عبد القادر شرشال ، تحليل الخطاب السردي و قضايا النص ، دار القدس العربي للنشر و التوزيـع ، وهـران ،    )4(

 .120، ص 1الجزائر ، ط
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  عند الغرب السرد
د حظي السرد باهتمام النقاد الغربيين قديما و حديثا ، لذلك يجب التصريح ألهم التصورات حول لق   

  .السرد ، خاصة من كان لهم فضل السبق في عرض القضايا السردية

  مفهوم السرد عند الشكالنيين الروس

ية المشـتغلة  العلم األبحاث نهاما في حقل السرد ، حيث لوحظ بأ دورا'' الشكالنيون الروس''لعب   

 حيث أن من أهم مزايا هـذه الحركـة   ،'' الشكالنيين الروس''بالسرد لقيت اهتماما كبيرا منذ ظهور 

 وعلى العالقات المتبادلـة بينهـا   تركيزها على العناصر النصية دون غيرها من العناصر األخرى ، 

'' الشـكالنيون ''ي بذلها الجهود الت ديها هذه العناصر في مجمل النص، فبفضلوعلى الوظيفة التي تؤ

ولعل ما يميز .ومن سار على هديهم و صل البحث في تحليل الخطاب السردي إلى ما هو عليه اليوم

لميا محـددا ،  ، وال المنهج الذي يعكس نظاما عليس الشكالنية باعتبارها نظرية جمالية '' الشكالنين''

ن الخاصـية المتميـزة للمـادة اللغويـة     ولكن الرغبة في استحداث علم األدب المستقل بذاته ينبع م

طريقة الراوي الذي يحاول أن يعرفنا على حكايـة  '' : ومن بين التعاريف للسرد نجد أنه .)1(واألدبية

و كذلك هو ''حداث ألاراعى فيه نظام تتابع معينة و ذلك باستعمال كلمات بسيطة و بأسلوب تخيلي ي ''

  .)2('' فعالهامقترنة بتصرفات الشخصية ودوافع أوقائع الخبار عن سلسلة متصلة من الحوادث والاإل

من خالل هذين التعريفين نستخلص أن مدار مفهوم السرد عند الروس هو الثنائية التـي تبنوهـا فـي    

  .دراستهم وهي ثنائية المتن الحكائي والمبنى الحكائي وأن دراستهم انصبت بشكل أساسي على تحليل

 .136ص :المرجع السابق )1(
،  2012، 1رحيم الخفاجي ، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث ، دار الصادق الثقافية ، طأحمد  )2(

 .37ص 
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  ( Rolan Bart)مفهوم السرد عند روالن بارث 

الذي يرى أن السرد '' روالن بارث''من بين النقاد الذين كان لهم دور بارز في مجال السرديات و   

السرد شفويا أو مكتوبـا عبـر الصـورة ثابتـا أو     دعم الملفوض يمكن أن يفعل ال حدود له فالكالم 

األسطورة الخرافية ، المثل ، الحكاية ، القصة القصـيرة ، الملحمـة ،    كا، فالسرد حاضر فيمتحر

  .)1(التاريخ ، التراجيديا ، المأساة ، الملهاة ، المسرح األلماني

و في كل المجتمعات، يبدأ السرد مع التاريخ أو حتى وجود في كل األزمنة و كل األمكنة م فالسرد -

  .فلكل شعب سرد اإلنسانية،مع 

تساع لظاهرة السرد ، و لذلك نجده يقدم عـدة  إلاارث متسائال أمام هذا التنوع و و قد وقف روالن ب

  .تصورات عن شمولية السرد ، و لكن هذه الشمولية حالت دون الوصول إلى معرفة خصائصه

  : نمطين للسرد هما '' بارث '' ضج الدراسات السردية اكتشف ومع تطور و ن

ألحداث، و في هذه الحالة ال يمكن الحديث عن السـرد إال  ا بسيط تكرارا إما أن يكون السرد - أ

، و مثال ذلك األشكال األسـطورية القائمـة علـى مبـدأ     )المؤلف(بالرجوع إلى عبقرية الراوي 

 .الصدفة

أن يركب  ث ال يمكن ألحد يد أخرى في بنية قابلة للتحليل بحو إما أن يشترك السرد مع سرو - ب

 .)2( )القوانين ( ضمني من الوحدات والقواعد  قسردا ، دون العودة إلى نس) ينتج ( 

  لقد عمل روالن بارث من خالل مجمل كتاباته على تعزيز رؤية جديدة في مقاربة النص السردي 

 .89، ص 1988،  1أنطوان أبو زيد ، بيروت ط: تر روالن بارث ، النقد البنيوي للحكاية ،  )1(
 .92المرجع نفسه ، ص  )2(
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م ، 1966، الذي نشره عـام  ''مقدمة في التحليل البنيوي للسرد '' مقاله المنهجي : ومن أهم األعمال 

لى جملـة  ف تنوعاته ، و قد توصل من خالله إضمنه البحث في مكونات النص السردية بمختلوالذي 

  .)1(ابلة للتطبيق في مستوى التحليل السردي من النتائج الق

عمم السرد على أنواع أدبية و غير أدبية ، فالسرد عنده مجال واسع ال حدود '' بارث''و هكذا نجد  -

له و ال يمكن حصره في مجال واحد دون غيره فروالن بارث يمثل حلقة من حلقات النقد الجديد في 

  .''ار جنيت جير'' و '' تودروف '' فرنسا إلى جانب

 (Todorov)مفهوم السرد عند تودروف 

من بين النقاد الذين كان لهم أثر كبير في إثراء حقل السرد ، فقـد ذهـب أكثـر    '' تودروف ''يعد    

و ذلك من خالل تعريفه بالنقاد الشكالنيين الروس بعـد  .)2(عزى إليهالباحثين إلى أن أصل المصطلح ي

حيـث  .م  1965عـام  ''  Théorie de la littérature ''ة األدب نظري'' ترجمة أعمالهم في كتاب 

  .يربط بين نموذجين بين الدرس اللساني و النقد األدبي السرد

مـن   8أهمها مقالته المشهورة ضمن العدد باإلضافة إلى جملة من الكتابات المتعلقة بمجال السرد ،  

، و كتاب شعرية  (poetique-1968)الشعرية وكتابه (communication-1966)مجلة تواصالت 

    :)3(اهر هيظوهو يرى أن للسرد ثالث م، (poétique de la prose-1978)النثر

  

، ص 2008،اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، د ط ،   عمر عيالن،في مناهج تحليل الخطاب السردي: ينظر )1(
65. 
 .110عبد القادر شرشال ، تحليل الخطاب السردي و قضايا النص ، ص : ينظر  )2(
 . 83-82رجع السابق ، ص مال )3(
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 .حيث أن خطابا واحدا يسرد حادثة واحدة: (singulatif)السرد المفرد  -1

  .وفيه تسرد عدة خطابات حادثة واحدة :(répétitif)السرد التكراري  -2

 .و يمثله خطاب واحد يسرد عند أحداث متماثلة :(iteratif)السرد المتشابه  -3

الذي أخذه السرد عند تودروف ال يختلف كثيرا عن المسار الذي من خالل هذا يمكن القول أن المسار 

  .نطلق من األطروحة البنياوية اللسانية في تحليل السرد، حيث أنه اأخذه روالن بارث 

 (Djirar jinete)مفهوم السرد عند جيرار جينات  

هو و لحات السردية  بإدخال بعض المصطمن بين النقاد األوائل الذين قاموا '' جيرار جينات ''يعد      

بواسطة ) عرض(عرض لحدث أو متوالية من األحداث ، حقيقية أو خيالية <<: يعرف السرد بقوله 

 يناتخر للسرد أو بحسب اصطالح جإال أن فهما آ )1( اسطة لغة مكتوبةواللغة ، و بصفة خاصة ب

و هو ينحصر في ثالث  )عودة إلى خطاب الحكاية ( و ) خطاب الحكاية( نجده في كتابيه ) الحكاية(

  :معان هي 

، هذا المعنى هو األكثر بداهة و مركزية حاليا في االستعمال  (recit)السرد من حيث هو حكاية  -1

الشائع ، و هو يدل على المنطوق السردي ، أي الخطاب الشفهي أو المكتوب و هو يتولى إخبارنا بما 

  ).القصة ( مصطلح حدث أو سلسلة من األحداث و يطلق على هذا المعنى 

لسـلة  السرد من حيث هو مضمون أو محتوى حكاية و هذا المعنى أقل انتشارا و هو يدل على س -2
طلـق علـى المعنـى مصـطلح     يلية التي تشكل موضوع الخطاب و يمن األحداث الحقيقية أو التخي

  ).الحكاية(
و عمر الحلي ، منشورات االخـتالف   محمد معتصم عبد الجليل األزدي: تر  جيرار جينات ، خطاب الحكاية ، )1(

 .45، ص  2000،  د ط، الجزائر ، 
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و هذا المعنى هو األكثر قدما ، إذ يدل علـى الحـدث و يطلـق     (Act)السرد من حيث هو فعل  -3

و يقصد به فعل السرد أو الفعل السردي ، فال  (Narrating)جنيت على هذا المعنى الثالث مصطلح 

  )1( ).السرد( ، دون فعل سردي ، و يطلق على هذا الفعل مصطلح منطوق بل ال مضمون سردي 

  السرد عند العرب

رب الذين تناولوا قضية السرد نجد أيضا العديد من المفكرين العرب شـغلتهم  انب العلماء الغإلى ج   

السرد فعل ال حدود له و ال يتسـع بشـمل مختلـف    '' قولها نبيلة ابراهيم قضية السرد إذ على رأي 

ما كان ، كما يرتبط السرد بأي نظام لساني ة يبدعها اإلنسان أينما وجد و حيثطابات سواء كانت أدبيالخ

من خالل هذه المقولة يتضح لنا أن  )2( تختلف تجلياته باختالف النظام الذي استعمل فيه وو غير لساني 

  .ن و مكانالسرد بصفة عامة يشمل كل الخطابات ، كما أنه من إبداع االنسان في كل زما

  :على دعامتين  ىو من وجهة نظر حميد لحميداني أن السرد يبن

 .أن يحتوي على قصة تضم أحداثا معينة  -1

لك أن القصة الواحدة أن يعين الطريقة التي يحكي بها تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا ذ  -2

الحكي بشكل أساسـي   بطرق متعددة ، لهذا السبب فان السرد يعتمد في تمييز أنماط يمكن أن تُحكى

ومنه فعملية السرد هي في األساس تحتوي على قصة معينة و ما السرد إال طريقة من الطـرق أو  

 ي تعتموهكذا يمكن القول إن السرد هو تلك التقنية الت )3( ةتقنية من التقنيات التي تعتمد عليها القص

  .  تعتمد في السرد على حكاية ما

 .45اجي ، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث ، صأحمد رحيم كريم الخف: ينظر  )1(
 .09، مكتبة الغريب ، األردن ، د س ، ص  1فن القصة في النظرية و التطبيق ، ط :نبيلة ابراهيم  )2(
  .45النص السردي ، ص  ةبني :حميد لحميداني  )3(
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 ربعـة مصـطلحات  ي ميثاق تنشط بداخلـه أ إن السرد يقض'' على حد رأيه  عبد الملك مرتاضأما 

، الشخصية و اللغة و بمجرد أن ينقص عنصر واحد من العناصر األربعـة يختـل    ، القارئالمؤلف

عن فن السرد الذي هو  و العمل السردي ينشأ. النظام ، و تنعدم الثقة أي أن الميثاق يخرق و ينقص 

ير محـدد تتضـمن   ة في زمان معين و غمحكي يعالج أحداث خيالية أو واقعنجاز اللغة في شريط إ

  .)1(ة شخصيات يصمم هندستها مؤلف أدبيبتمثيله عد

قارئ ال ينشأ إال  :من خالل عبد الملك مرتاض يتجلى لنا أن السرد يحقق وجوده و ينجح ضمن أربع

ضمن ذلك السرد و هو عبارة عن أفعال تدخل ضمن الملفوض الذي يحكي فيه القصة أو الرواية أو 

ضمن أحداث خيالية و أخرى  بتأويل العمل السردي على تمثيليه تقوم غير ذلك لكن يوجد شخصيات

  .واقعية في زمن غير محدد

لـي وفـق   ل من حيث التجن السرديات باعتباره أديبا قابال ألن يتمفصأ''إلى اسعيد يقطين  يشير -

ـ . الثبات ، التحول ، التغير: مبادئ ثالثة  ة وطيـدة  أما الثبات فيقصد به أن القصة ثابتة و لها عالق

 .حيان و تضمحل القصة أو الرواية بتالشي السردالسرد ، بل ترتكز عليه كثير من األب

ـ  و التـي تختلـف    ةأما التحول فهو عبارة عن تلك الطرائق السردية التي تعتمد تقديم المادة الحكائي

يبقى مقرون باختالف األنواع السردية ، و التغيير له غاية االغراض المختلفة للخطاب السردي الذي 

  .)2(بالزمان و المكان

فالسرد عند يقطين ال يكتمل إال باكتمال هذه العناصر الثالثة و توافرها في العمل السردي إن مراعاة 

  هذه القوانين و التقييد ببعضها تؤدي إلى اختالف األعمال الروائية من أديب إلى أخر و هذا يعني أن 

 .256ص  في نظرية الرواية ، :الملك مرتاضعبد  )1(
 .220-219، ص 1998، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمقدمة للسرد العربي،  :سعيد يقطين  )2(
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  .عنى بالقصة و الرواية و المسرحية و غيرها من األجناس األدبيةالسرد ظاهرة حكائية تُ

  أنماط السرد

  :ما بين نمطين للسرد ه (chomsky)يميز لنا الشكالني الروسي توماتشفسكي 

يكون الكاتب فيه مطلعا على كل شيء حتى األفكار السردية لألبطال و فيـه   :السرد الموضوعي - أ

يكون الكاتب مقابال للراوي المحايد الذي ال يتدخل ليفسر األحداث ، و إنما ليصفها وصفا محايـدا كمـا   

هذا  فيو )1(ات الواقعيةالرواي: يراها ، أو كما يستنبطها في أذهان األبطال ، و نموذج هذا األسلوب هو 

حكىالنوع يترك الحرية للقارئ في تفسير و تأويل ما ي. 

وال يشـعر الـراوي   '' هـو ''بدل ضمير الغائب '' أنا''و فيه يحل ضمير المتكلم : السرد الذاتي   - ب

دون أن يتدخل  سر كل شيء، و إنما يكون فيه الراوي راويا مشاركا، ذا معرفة محدودةبالتبعية لراو يف

 بقدر تعلق األمر به فالراوي يقدم األحداث والشخصيات الشخصيات األخرى و إنما يروي األحداث في

و الزمان و المكان ، مستعينا برؤية تعبر عن موقفه اتجاه تلك العناصر ، و يكون متحكما بكم و درجـة  

ذج تمثله الروايات المعلومات التي يبثها تبعا لدرجة معرفة الشخصيات المشاركة في الحدث، وهذا النمو

 .يشارك القارئ في األحداث بل يفرض الراوي كل شيء عليه و في هذا النوع ال  )2(الرومانسية 

  

  

  

 .114بنية النص السردي ، ص :حميد لحميداني  )1(
 .160م ، ص2010،  1البنية السردية في شعر الصعاليك، دار حامد، األردن، ط :ضياء غني لفتة )2(



   الفصل االول                                                                                                                                 قراءة في المصطلحات والمفاھیم

 

 26 

 :لية السرد إال بها و هي ال تتم عمر صللسرد عنا و -

 .الذي ينقل الرواية الى المتلقي :الراوي  - أ

 ).الرواية( :المروي   - ب

  .)1(الذي قد يكون فردا مجهوال أو مجتمعا بأسره) :المسرود له(المروي له  -جـ

  السردية في ضوء الشعرية 

ذلك أن السردية معنى ) الشعرية و السردية(يمكن القول أنه يوجد رابط قوي بين هذين المصطلحين  -

يقر بصراحة بأمومة  عبد اهللا ابراهيمد العراقي تدخالن إلى حد كبير ، و نجد الناقنوع الشعرية فهما م

  .)2(أي أن السردية فرع من أصل كبير هو الشعرية (Narratologie)للسردية   (poetique)الشعرية 

تنـدرج السـرديات باعتبارهـا    <<يدخلهما في شبكة من العالقات المعقـدة، بحيـث   سعيد يقطين أما 

بأدبيـة   التي تُعنى'' البويطيقا '' كلي هو اختصاصا جزئيا ، يهتم بسردية الخطاب السردي ضمن علم 

  .   )3( >> التي تبحث في شعرية الخطاب الشعري'' الشعريات''الخطاب األدبي بوجه عام ،وهي تقترن ب 

  .األدبيةالقوانين الداخلية لألجناس  عنى باستنباطل الشعرية، وتُالسردية هي فرع من أص

  

  

  

  

 .112عبد القادر بن سالم، السرد وامتداد الحكاية ، ص : ينظر  )1(
 .111الشعريات والسرديات ، ص : يوسف وغليسي  )2(
 112المرجع نفسه ، ص  )3(
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  تمهيد 

       أكد ةرد في الشعر العربي القديم في جسـد القصـيد  معظم النقاد المعاصرين على حضور الس 

السرد، ولقد ورد علـى    إذ تقوم معظمها على ؛أول ما يطالعنا هو معلقة امرئ القيس العربية، ولعّل

  ).المحكي النصي الشعري( ، وسرد معلن )ذكرى حبيب ومنزل(سرد مضمر : نوعين

   عمر بن كلثوم"معلقة أيضا  وتعد" إضافة إلـى مـا    بعض األسطر الشعرية، سردة ال تتضمن إالّم

زهير"و "النابغة"جد عند و" مالمكتسردا  "الحطيئة"قصيدة  وتعد.  

كـذلك   "جرير"يحكي و "األخطل"ـ ف صل الحضور السردي في العصر األموي و العباسي،اويتو   

عمر بن أبي "ا الذي اشتهر بهذا النوع من الشعر أي القصصي فهو أم زونا،م سردا مونظّ "الفرزدق"و

وهذا لطبيعة الغرض فهو يفترض طـرفين تحـدث    الماجن والعفيف، :وشعراء الغزل بنوعيه "ربيعة

ة حببينهما قص.  

    كذلك  "امأبا تم"و ،''على قدر أهل العزم تأتي العزائم''في قصيدته  أيضا حكى" المتنبي" كما نجد أن

  :سردا منمطا في شكلين إالّ ابوالعرب لم يكت لهذا أمكن القول أن ."فتح عمورية"في قصيدة 

 .الشعر القصصي: خاضع للوزن -1

 )1( .المقامات: غير خاضع للوزن -2

معظم قصائده يطغى عليها السرد بصورة كبيرة حيث  أن "ةعبي ربيعمر بن أ"فالمالحظ على ديوان    

  .حداث بتسلسل وترابط واتساق محكم بأسلوب يرقى إلى مستوى الشعريةن من عرض األتمكّ

  وفي هذا الفصل سنحاول تحليل بعض قصائد الديوان للكشف عن شعرية السرد فيها وذلك من خالل  

جامعـة   مذكرة مكملة لنيـل شـهادة الماجسـتير،    عند عمر بن أبي ربيعة، شعرية القص: نسيمة حارش ينظر، )1(
 .34.35، ص 2009،   2008، قسنطينة
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ا السردهردية التي يقوم عليدراسة العناصر الس.  

، ويقتضـي  الحكي اوي داخلدراسة الراوي تعني اقتفاء أثر صوت الر إن :الحاكي أو الراوي  -1

شارة إلى تدخالت الـراوي  لم في الحكاية أو الرواية؟ ثم اإلمن يتك: جابة عن السؤالالكالم عن ذلك اإل

 .في الحكي

ا أن يكون الراوي خارجا عن نطـاق الحكـي، أو أن يكـون    إم :هناك حالتان :في الحكـي  كلمالمت/ أ

فإما  ؛شخصية حكائية موجودة داخل الحكي، فهو إذا راوٍ ممثل داخل الحكي، وهذا التمثيل له مستويات

ذلك ال  أن يكون الحاكي أو الراوي مجرد شاهد متتبع لمسار الحكي، ينتقل أيضا عبر األمكنة ولكنه مع

يشارك في األحدث، وإمةا أن يكون شخصية رئيسية في القص.  

ممثال في الحكي، أي مشاركا في األحداث عندما يكون الراوي  :ت الراوي في سياق السردتدخال/ ب

إما كشاهد أو كبطل يمكن أن يتدخل في سيرورة األحداث ببعض التعاليق و التأمالت، تكون ظـاهرة  

الراوي شاهدا ألنها تؤدي إلى انقطاع مسار السرد، و تكون مضمرة ومتداخلة مع  وملموسة إذا ما كان

  )1( .السرد بحيث يصعب تمييزها إذا كان الراوي بطال

يتضح لنا أن الصوت المهيمن على تشكيالت نصوصـه هـو    "عمر بن أبي ربيعة"ومن خالل ديوان 

كشخصية كـان حضـورا    ، فحضورهئدهاو البطل أو الشخصية الفاعلة في قصالشاعر في حد ذاته وه

فعثل وجود الراوي يقول في هذا الصدداال حيث أن وجوده م:  

   )2(رمْؤير ما مكث مماب، غير مدافع             على أطّفأنت أبا الخَ            

  :وقوله أيضا

 .49-48حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  :ينظر )1(
 .122دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص  ر بن أبي ربيعة،شرح ديوان عم :علي مهنا.عبد أ  )2(
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   )1(ذكريري الذي كان يغفينه             أهذا المقفي أسماء هل تعر            
لتوافق يوم وهذا " عمر بن أبي ربيعة"طلق على نية التي تُوهي الكُ'' ابأبا الخطّ''ففي البيت األول ذكر 

  )2( .ي اهللا عنهؤمنين عمر بن الخطاب رضة أمير المميالده مع وفا

لكنيـة  وافهذا بالنسبة  .''المغيرة''ه ينسب إلى جده أنّ :كرت صفة من صفاته وهوا في البيت الثاني فذُأم

ا يزيد التأكيد على هذا الرأي هو سرد األحداث بضمير المتكلم ونستدل علـى  ومم .كاف للتعرف عليه

   :ذلك بقوله

   )3(حاذر منهم من يطوف وأنظرأ               فاـرفاق على شلقيبا لت رـفب            
  :أيضا

            دا           بيني وبينه جرى ناصع بالو    فقربني يوم الح4(اب إلى قتليص(   
  :قوله

  ق و الهوى             إليك وما نفس من الناس تشعر وبل قادني الش: فقلت لها             

   )5(قصرـواها فُأل فؤادي عن هـمسـزاء وال أسى             بِما من عـ: فقلتُ له             

فهـذه   ،''أنـا ''وردت بصيغة المـتكلم  ...) ؤادي بني، قادني، قلت، ف، أحاذر، بيني، قر بتُّ(فالكلمات 

مروية بضمير المتكلم  ائد الديوان أحداثهافَجلُّ قص. الحصر األبيات على سبيل المثال فقط ال على سبيل

 ةومن هنا يمكن التسليم بأن الراوي و الشاعر هما شخصية واحدة نظرا لعدم وجود حدود فاصل ،''أنا''

  .بينهما

 .120، ص المصدر السابق )1(
 .11المصدر نفسه، ص  )2(
 .120المصدر نفسه، ص  )3(
 .276المصدر نفسه، ص  )4(
 .126المصدر نفسه، ص  )5(
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روى في العمل السردي، وتعتبر األحداث مكونا حكى وتُتُ وهو عبارة عن األحداث التي :المحكي -2

هذا  ،تصور عمال سرديا من دون حدثيمكن أن ن إذ ال .مهما من المكونات األساسية في البنية السردية

يكتسي بالشخصيات وما يدور بينهما  ،األخير الذي يعتبر الهيكل العظمي في جسد القصيدة القصصية

لى األحداث الجزئية التي تساهم ئم لوقوع هذه األحداث، باإلضافة إزمن مالمن حوار في بيئة مناسبة و

القارئ إلى تتبعها بشوق   في إثراء الحدث الرئيسي التي تأتي متسلسلة ومرتبة على نسق خاص تجذب

 .شغفو

مأل شعره باألحداث الحيوية التي تكشف  "عمر"ن يجد أ" عمر بن أبي ربيعة"لع على ديوان والمطّ -

  .اق وعن مشاعرهم وعواطفهمعالم العشق و العشّعن 

ساعده في ذلك مقدرته مترابطة، متسلسلة أحداث وخير مثال نسوقه لذلك هو ما جاء في الرائية من 

على عيق حركة سرد األحداث و التي جاءت خر دون الوقوع في خلل ينتقال من مشهد إلى آعلى اال

  :النحو التالي

  .''نعم''ذهاب عمر للقاء محبوبته  -

  .)رؤيتها معد(الوصول إلى مكان إقامتها  -

  .نتظار دخولهم للنوممراقبة مضارب القوم بحذر في ا -

  .مر إلى النومفاق والسظالم ودخول الرحلول ال -

 .من خالل الرائحة وميل النفس االتقرب نحو خباء الحبيبة بعد التعرف عليه -

  .ها للبطلضت لها البطلة بعد رؤيتوصف الصدمة التي تعر -

  .تصوير الحوار الذي جرى بينهما -
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  .لقاءذكر أحداث ومجريات الّ -
  .الوقوع في مأزق كبير وهو استيقاظ الحي وانكشاف أمر البطل -

  .ليها البطلة وهي طلب المساعدة من األختينالحيلة التي تفطنت إ -

  .مراة والخروج من الحي بسالمة وأمانالتنكر في زي إ -

  .ة ثانيةن النصح للبطل بعدم العودة مرتوجيه األختي -

  .ورود الماء مع الناقة وما صاحبها من أفعال -

  ؛ةهو طريقة تقديمه لألحداث التي يقوم بسردها بدقّ "عمر"م شعر ظد روعة األحداث في معا زاومم 

تارة على  ة أخرىثم يعود إلى سرد األحداث مر ،إذ ينتقل من أسلوب ضمير المتكلم إلى السرد المباشر

الشاعر ال يتدخل  نتباه أن، والملفت لاللسانه وتارة على لسان إحدى الشخصيات دون الوقوع في عيب

  :ومن نماذج قصيدته الدالية يقول ،في مواقف الشخصيات أثناء بناء األحداث

  ا تجــد وشفت أنفاسنا مم هندا أنجزتنا ما تعد            ليت            

   )1(ما العاجز من ال يستبدإنّـدة             ة واحرت مـبدتواس           

  .أن تفي هند بوعدها وتترك استبدادها) الشاعر(بدأت األحداث هنا بتمني الراوي  
   ردتبـوم تــت ذات يوتعر             تهاازعموها سألت جار            

   دـتصـن اهللا أم ال يقعمرك            رنَنيأكما ينعتني تُبص            

   )2(حسن في كل عين من تود            اـهـفتضاحكن وقلن ل            

   )3(وقديما كان في الناس الحسد  حسدا حملنّه من شأنها                      

 .101علي مهنا، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص . عبدأ )1(
 .101المصدر نفسه، ص  )2(
 .101المصدر نفسه، ص  )3(
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   هندا" ثم يواصل الشاعر حديثه ويحكي لنا أن" رد مع صويحباتها وسـألتهن  تبت لتفي أحد األيام تعر

ا قاله في من شعر؟ فتضاحكت الصويحبات وأجبنها ومم من جمال، "عمر"هل تجدن في ما وصفني به 

  .جمالره كما قال أنك غادة حسناء ال ينقصها ظ، قد تكونين يا هند في نباستهزاء

  .قل الشاعر إلى وصف جمال محبوبتهوينت
  :يقول

  حين تجلوه أقاح أو برد عن أشنبها            *غادة تغتر            

  * يدغَلها عينان في طرفيها            حور منها و في الجيد             

  قد طفلة باردة القيظ إذا             معمعان الصيف أضحى يتَّ            

  ى         تحت ليل يغشاه الصردسخنة المشي لحاف للفت           

  )1(ولقد أذكر إذ قيل لها             ودموعي فوق خدي تطرد           

  .فالوصف في هذه األبيات كان خَادما لسيرورة األحداث وساعد على تطور حركة األحداث والسرد
ذي جرى بينهما حين ااعر الحديث الر لنا الشوبعد ذلك يصوة فأسألها عن نفسها، فأجابته لتقيا ذات مر

 "عمـر "الفتاة التي أسقمها وأضناها الحب وأصابها الحزن، وهي من أهل الخيف في منى فيرحب بها 
  .فيخبرها بأنهم جيران وأهل "هند"وهي 
  : يقول

  أباله الكمد أنا من             شَفَّه الوجد و: فقالت من أنت،: قلت            

  ـود مالمـقتول قـتلـناه ق  نحن أهل الخيف من أهل منى                     

  

 .ميل العق= الغيد * تبتسم   = تغتر * 
  .هنا هو الثغر=  األشنب *
 .102، ص السابق رجعالم )1(
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  أنا هـــند : أهـال أنــتم بغيتنا                فَتسمين فقالت: قلت           

  )1(إنما ضلَِّل قلبي فاجــتوى                   صعدة في ســابري تطرد          

  ـبذا تلك العــقد عــقدا يا ح*           ها أنها لي نفثتحدثو            

  )2(كلما قلت متى ميعادنا            ضحكت هند وقالت بعد غد             

   ـ  فتاة متعبة ومضن "هندا" ويختم قوله أن ة ية ألنها ال تنجز وعودها هذه باختصار أهم أحـداث قص

وهما شخصيتان رئيسيتان باإلضافة إلى الصويحبات فقد كانت هذه الشخصيات  "رمع"مع البطل  "هند"

  .   حاملة لألحداث في هذه القصيدة

  أتحذر وشك البين أم لست تحذر''ا األحداث في قصيدة أم''.  

  د وهو الترحال و الهجرفاألحداث اقتصرت على حدث واح

  : يقول

  )3(قد يتفكر* حريرت تحذر؟            وذو الحذر النأتحذر وشك البين أم لس            

  .ه من البين و الفراقشاعر هنا يبدأ حديثه بتحذير حبيبتفال

  :ثم يقول 

  )4(إلى الشادن الذي            أضر بنفسي أهله حين هجروا* لقد ساقني حين            
 .102، ص السابقرجع الم )1(
 .103المرجع نفسه، ص  )2(

 .سحرتي= نفث عقدا * 
 .182، ص نفسه المرجع )3(

 .الحاذق= النحرير * 
 .183، ص نفسهالمصدر  )4(

  .ولد البقرة الوحشية= جؤذر * الهالك     = الحين * 
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  هبرأال ال وبيت اهللا إني م         نفسي ومنيتي        ياهم: فقلت لها             

  :إلى غاية

  )1(ـر ذنب أتيته ُأهجوفيم بال  اهللا صرمي سفاهة               وأني هداك            

  ر لنا الشاعر مدى تأثره بهذا الرحيل، ورجاءه لمحبوبته فهنا يصو  

  : يقول

   *وتُحبرلقى الميمون تُر فبالطائ نا قد بذلنا لك الهوى           فإ: فقالت            

   زورفميعـاد بيني وبيـنك ع            إن كنت أهل مودة :فقلت لها            

  *حـــجرملنا عندما قالت بنان و              فإنا قد فعلنا وقد بدا: فقالت            

  )2(سيهلك قبل الوعد أو سوف يفتر            هفهـو يزعم أنـ* فَرنِّح قلبي           

  .سترضاء حبيبته وأخذ الموعد معهاويختم الشاعر با

نسجام في عرض الوقائع واألحـداث  بالتسلسل و اال" عمر"اتسمت األحداث في معظم قصائد ديوان    

ة مشوقة وممتعة، وقد كأنه بصدد قراءة قص القارئ لبعض قصائد عمر يحس حتى أن ،بأسلوب مباشر

  .د هذا ما أكسبه خصوصية في ديوانهاستندت األحداث كذلك على تقنية الحوار والوصف والسر

  

    

 .183ص  :السابقالمصدر  )1(
 .184ص  :المصدر نفسه )2(

  .تسر وتبهج= تحبر * 
  .ما يقع عليه النقاب من الوجه= المحجر * 
 .اعتراه وهن وضعف= رنح قلبي * 
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   :الشخصيات

ن حضور مكـو ن دو...) الزمان، المكان، األحداث (عمل سردي بمكوناته يمكن أن نتصور أي ال   

 أو الروائي في عمل سردي، التقنيات التي يعتمد عليها القاص الشخصية من أهم عتبرحيث تُ .الشخصية

فالشخصية لها تأثير كبير على القارئ، فكلما زادت جاذبية الشخصية زاد إقبال القارئ على قراءة ذلك 

  .العمل األدبي

ـ جسم له ا كلهو : البن منظور الشخص " لسان العرب"ورد في     ثبـات  راد بـه إ رتفاع وظهور ي

  )1(.الذات

وواحدة من عناصره األساسية التي تتجلى  ،من أركان العمل السردي امهم اركن<<:تعتبر الشخصية    

عبر أفعالها األحداث، وتتضح األفكار وتتخلق من خالل شبكة عالقاتها حياة خاصة، تكون مـادة هـذا   

بما فيها اإلحداثيات  ،الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية األخرى العمل، فهي تمثل العنصر الوحيد

مـان  للشخصية عالقة وطيدة بباقي العناصـر كاألحـداث  الز   أي أن )2(.>>الزمنية والمكانية األخرى

أنه ال يوجد سرد واحد في العالم دون شخصيات  <<:في هذا الصدد "روالن بارت"ويقول ... والمكان 
ونظرا ألهمية  .يمكن أن ينسج قصيدة أو رواية دون مشاركة الشخصيات اعر أو الكاتب الشلفا )3(.>>

الوظائف  العالم الذي تتمحور حوله كّل'': عتبرهاا " عبد الملك مرتاض" الشخصية في العمل األدبي فإن

 )4(''...الهواجس والعواطف والميول  السردية وكّل

 .281، مج، ص )ش،خ،ص(لسان العرب مادة : ابن منظور  )1(
 .179البنية السردية في شعر الصعاليك، ص  :ي لفتةنضياء غ )2(
 . 123ص  أنطوان أبوزيد: النقد البنيوي للحكاية، تر  :روالن بارت )3(
 87ص1997,1ط, الدار البيضاء,المركزالثقافي العربي,القصة الجزائرية المعاصرة :مرتاضعبد الملك  )4(
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   :ض قصائد عمر بن أبي ربيعةفي بع) الرئيسية(الفاعلة  الشخصيات -أ

فالشاعر يقيم عمله حـول شخصـيات فاعلـة تحمـل الفكـرة       ستعماال،وهي الشخصيات األكثر ا   

وتظهر أكثر من الشخصيات األخرى في النص الشعري، وهي التي تتحكم فـي توجيـه    ،والمضمون

ـ  النص إذ أن هناك شخصيتان تتحكم في توجيه النص، فالشخصية األولى تتحكم في ه  الثانية التي توج

دي، فالسارد هو محـرك  الشخصية األولى ينحصر دورها في دور الواصف السر ألنالسرد النصي؛ 

ختفاء السارد وظهور الشخصية الثانية التي تتحكم في حركية السرد وهذا الظهور يكون الشخصية ثم ا

في كل مرة ويكـون ذلـك عـن     إذ يتيح الشاعر لشخصياته التناوب وأخذ الكلمة .بالتناوب مع السارد

  .طريق الحوار

  :يقول
   علَي قليال إن ذا بيس يسخَّروقالتْ َألتْرابٍ لَها حين عرجوا                         

   ألعلم أيضا أنه ليس يشكُر              أخاف الغَدر منه وإنَّنيقلت و            

  )1(أال ال وبيت اهللا إنّي مهبر              نفسي ومنيتي لها يا هم تُلْقُفَ            
- هذه األبيات تصوؤكـد  فخطاب هذه الفتاة ي ،ةر لنا كالم الشخصيتان وهي تصف لنا بطلة هذه القص

  .وكذلك البطل الذي تتجلى فاعليته في هذه األبيات .ات الساردفاعلية الشخصية وتأثيرها في ذ

  :وقوله أيضا

  فبالطائر الميمون تُلْقَى وتُحبر ا قد بذلنا لك الهوى            فقالت فإنَّ            

  *ـزورنت أهل مودة            فميعـاد بيني وبيـنك عإن ك: فقلتُ له            

 .183ح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص شر :عبد أ علي مهنا )1(
 .هي ثنية المدنيين إلى بطحاء مكة=  عزور*                  مقطع= مهبر * 
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  )1(فإنَّا قد فعلنا وقد بدا             لنا عندما قالت بنان ومحـجر: فقالت            

يظهر لنا بوضـوح كيفيـة    ،في الحوار بين الشخصيات الفاعلة هذه األبيات التي تجلّتفمن خالل  -

  ).عمر و الفتاة(التناوب في أخذ الكلمة بين البطلين

  : أيضا قوله 

  ليت هندا أنجزتنا ما تعد             وشفت أنفسنا مما تجد            

   )2(إنَّما العاجز من ال يستبد واسـتبدت مـرة واحـدة                     

  ـرت ذات يوم تَبتَردوتع              زعموها سألت جارتها           

فهي التي تتحكم في األحداث وذلك من خالل التمني  ،)الرئيسية(ةهي الشخصية الفاعل "هند"فنجد هنا  -

خر بيت في القصيدةإلى غاية آ" هند"ـ ه لالموج، الجـارات، الصـويحبات،   (ا باقي الشخصـيات  أم

  .فقد كانت شخصيات ثانوية غير فاعلة في النص...) األتراب 

  :قوله
            3(إذا َأقُوُل صحا يعتاده عيدا    *         أمسى بأسماء هذا القلب معمود(    

  .على إخالفها بالموعد، فالشخصية الفاعلة هنا هي الفتاة أسماء "أسماء"فالشاعر هنا يلوم  -

  :أيضا

            م بزينب إنَألْم 4(دا              قَلَّ الثواء لئن كان الرحيل غداالبين قد أف(    
 .184ص : المصدر نفسه) 1(
 .101ص : السابقالمصدر  )2(
 .100ص : المصدر نفسه )3(

 الشديد الحزن= القلب المعمود * 
 .109ص : المصدر نفسه )4(

 .زر زينب= ألمم بزينب * 



      الفصل الثاني                                                                                                شعرية السرد عند عمر بن أبي ربيعة

 40 

- ر الشاعر على فراق ورحيل زينب، فالشخصية الفاعلة هنا هي الفتاة زينبتحس.  
  :قوله

    )1(التقينا ابيها             بمسيل التالع لملم تر العين للثريا ش            

  .فالشاعر هنا يبدي إعجابه الكبير للفتاة الثريا فهي الشخصية الفاعلة في هذه القصيدة -

هن بطالت القصص الغرامـي  ... ) أسماء، زينب، الثريا، إضافة إلى سلمي وأم يعمر (فالشخصيات 

  ."عمر"فهن شخصيات رئيسية في قصائد  "لعمر بن أبي ربيعة"

فهي قصيدة سردية  ،"الرائية الكبرى "هو قصيدته "عمر بن أبي ربيعة"باه في ديوان نتوأهم ما يلفت اال

و وصـف  ... أحداث وشخصيات وزمان ومكـان   من(ة بالدرجة األولى اجتمعت فيها عناصر القص

  :التي مطلعها ،"اد فمبكرغأمن آل نعم أنت ''معنونة بــ...) وحوار

  ـح فَمهجر غداة غـد أم رائ             رـأنت غاد فمبك* أمن آل نُعم            

  ـذر غ عـذرا والمقالة تُعبلفتُ   تقل في جوابها             مبحاجة نفس ل            

  نُعم فال الشَّمل جامع             وال الحبل موصول وال القلب مقصر ىـيم إلته            

  )2(ي وال أنت تصبروال نأيها يسلّ              وال قرب نعم إن دنت لك نافع            

عنه ثـم  '' عمنُ''عد يصف لنا حالة الشوق واأللم الذي يكابده على ب "عمر"هو السارد  و فالشاعر هنا -

   :كالتاليض لها وهي سرده لألحداث التي تعر "عمر"يواصل 

  ''عمنُ''للقاء حبيبته '' عمر''خروج  -  

 .409ص  :المصدر السابق )1(
  .جمع تلعة، ما ارتفع من األرض= التالع * 
  .هي امرأة من قريش كانت تكنى أم بكر، وهي من بني جمح= عم نُ* 
 .119ص  :المصدر نفسه )2(
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 ومراقبة مضارب القوم بحذر في اّنتظار أن يخيم الظالم ودخول '' نُعم''وصوله إلى مكان إقامة  -  

 :السمر والرفاق إلى النوم ويتجسد ذلك في قوله

  ُأحاذر منهم من يطوف وَأنظُر فا            ـفَبِتُّ رقيبا للرفاق على ش            

            كن النومستَملي مجلس لوال اللّ  نهم           مإليهم من يأوعر*بانةو  

  )1(*ليل أو لمن جاء معوِرلطارق الّ   بالعراء ورحلُها       *وباتت قلوصي           

  :سرده ألحداث القصة يقول "عمر"م يواصل ث -
            ئت          ا فقدتفلمت بالعشاء وَأنُؤر  الصوت منهم وُأطفمصابيح شُب  

ـَوم سوروح ر             وبهأهوى ه ير كنتوعاب قم               رـَـمعـيان ونّ

ـْتُ إذ فـاجأتـها فت               )2( كادت بمخفوض التحية تجهرو         هتـولّفحيي

ف عليـه مـن   نحو الخباء بعد التعر متقد .فبعد دخول الرفاق للنوم، وأطفئت المصابيح وخيم الظالم -

  .خالل الرائحة وميل النفس

- وتجسد ذلك في قوله'' عمنُ''ضت لها البطلة الصدمة التي تعر:  

  فضحتني             وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر ،قالت وعضت بالبنان            

            تَك إذ هيوحولي من عدوقيت  ـيك ألـم تخف           ـنَّا علأرروض3(ك ح(  

لشوق الكبيـر مـع ذكـر    د والفراق ثم الحنين وارى بينهما من عتاب ولوم على البعالحوار الذي ج -

  .مجريات اللقاء

 .123ص  :المصدر السابق )1(
 .124ص  :المصدر نفسه )2(

  .الواضح= المعور *     الناقة الفتية= القلوص * الحاجة       = اللبانة * 
 .121ص  :المصدر نفسه )3(
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  فقلت لها بل قادني الشوق والهوى             إليك وما نَفْس من الناس تشعر            

  ـبركالك بحـفظ ربــك المتـك     ها           فْرخَ روعقد النت وَأ افقـالو            

  )1(ا كان ليلي قبل ذلك يقصرومـ   فـيالك مـن ليـل تقاصر طـوله                     

  :يقولفي سرد الوقائع و األحداث '' عمر''وبعدها يواصل الشاعر  -

  *ورـه                وكَادت تَوالي نجمه تتغفلـما تقـضى الليل إال أقـل            

  ورهبوب ولكن موعد منك عز          أشارت بأن الحي قد حان منهم                  

الوقوع في مشكلة وهي استيقاظ الحي وانكشاف أمر البطل، والحيلة التي أشارت إليها البطلة، طلب  -

  :المساعدة من األختين و يتجلى ذلك في قوله

  وم فالخطب أيسرأقلّي عليك اللّ                ثم قـالتا*بلتا فارتاعتاقفأ            

            نا يقوم فيمشي بيننا متنكرا                فال س2(هو يظهر وال يفشور(  

  .تمثلت حيلة األختين في التنكر في زي امرأة و الخروج من الحي بسالمة -

  مرليل مقـداد والّق األعـن لي         ألم تَتَّحي قلفلما أجـزنا سـاحة الـ           

  )3(الهوى حيث تنظر لكي يحسبوا أنح طرف عينيك غيرنا           إذا جئت فامنف           

- ة أخرىالنجاة من القوم مع التنبيه عليه بعدم توجيه النظر إليهن مر.  

 .122ص  :المصدر السابق )1(
 .123ص  :المصدر نفسه )2(

        أي تغيب= تتغور * 
  .الواضح =المعور * 
 .124ص  :المصدر نفسه )3(

  .خافتا= ارتاعتا * 
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   :يختم قوله بــ و 

  )1(يل حتى لحمها متحسرسرى اللّ                فقمت إلى عنس تخون نَيها            

  .ورود الماء مع الناقة -

يسية فـي  فمن خالل هذا التحليل الموجز لرائية عمر يظهر لنا بوضوح الشخصيات الفاعلة أو الرئ -

  :هذا النص وهي كاألتي

الفـارس،   ، الذي يظهر هنا لنا بصورة"نُعم"السارد وهو البطل العاشق الذي يحب ): أبو الخطاب(عمر

  .الترف والبذخ، حر ةالبطل المقتحم لألهوال والمخاطر،كثير التنقل، وهو من الطبقة الراقية، يعيش حيا

  .، تحب البطل عمرةفتاة فائقة الجمال، راقية وغنية، حر: عمنُ

 أي هما الشخصيتان الرئيسيتان في هذا النص،) تربطهما عالقة حب(عم هما بطال هذه القصة فعمر ونُ

  .إضافة إلى شخصيات أخرى كان لها دور في دفع حركة السرد إلى التطور

   :"عمر"الفاعلة أو الثانوية في بعض قصائد  الشخصيات غير -ب
 .)2(>> تضيء الجوانب الخفية أو المجهولة للشخصية الرئيسـية  << :تيالشخصية الثانوية وهي ال     

تفاعال يجعلها تطفو علـى  التتفاعل مع الحوادث  <<ى أيضا الشخصيات المساعدة وهي شخصية وتسم

  ة له فتحدد له ما دة، أو تكون مناقض، أو توضح بعض صفاته، أو تقدم له شيئا من المساعسطح القصة

  .)3(>>ضه للمحن والمتاعب وتحدد رغم ذلك مصيره وتضع العراقيل في دربه وتعريتحتم عليه فعله، 

 .124ص :المصدر السابق  )1(
 األردن، مدخل إلى تحليل النص األدبي، دار الفكر للنشـر والتوزيـع،   :القادر أبو شريفة، حسين الفي قزق عبد )2(
 .135، ص 2008، 4ط
، 1الترجمة والنشر، ط و قناديل للتأليف حمزة أبو فرج، األدب الهادف في قصص وروايات غالب :غريد الشيخ  )3(

 .392، ص 2004
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- تيالواردة في بعض القصائد فهي كاآل ا فيما يخص الشخصيات الثانويةأم:  

  ."عمنُ"، ربما يحب "عمر"يغار من البطل  :عم قريب نُ

  :يقول

  )1(ما ال قيتها يتنمرإذا زرتُ نُعما لم يزل ذو قرابة                لها كُلّ            

  .فتان، ذكيتان وطيبتانصبيتان في سن الشباب، متر :عم نُ أختا

  :يقول

  ر لألمر يقدرمزائرا واأل عينا على فتى                أتىفقالت ألختيها أ            

الرفاق والرعيان والسرم   

  :يقول

  أحاذر منهم من يطوف وأنظر    فبتُّ رقيبا للرفاق على شفا                        

  :خروفي موضع آ

  )2(وغاب قمير كنت أهوى غيوبه                وروح رعيان ونوم سمر            

  :ويتجلى ذلك في قوله وهو يخاطب محبوبته : الوشاة و الكاشحين

  )3(ابووما هضا التسمعن كالم الكاشحين كما                لم أسمع بك ما قالو            

  
 .121شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص : علي مهنا.عبدأ )1(

  يعبس      = يتنمر * 
 .121ص  :المصدر نفسه  )2(
 .54ص  :المصدر نفسه )3(

  اندفعوا=  هضبوا* 



      الفصل الثاني                                                                                                شعرية السرد عند عمر بن أبي ربيعة

 45 

  :ويقول في موضع آخر

  )1(هند أطاعت بي الوشاة فقد                أمست تراني كَعرة الجرب            

  :قصائدهول عمر في إحدى يق :العاذلين

            2(ها                  لست مطاعا، أيها العاذليا أيهــا العـــاذل في حــب(  

ـ إضافة إ   ة فـي نصـوص   لى شخصيات ثانوية أخرى كان لها دور في إضاءة بعض الجوانب الخفي

  ...ات،سل، الجار، الصويحبات، الراألتراب: نذكر منها على سبيل المثال  "عمر"

- هو تنوعها وتعددها من نص إلى آخـر، فقـد    ؛مريةوما يالحظ بشأن الشخصيات في النصوص الع

مت به الشخصية في النص الشعري القديم، وتجلـت هـذه   أهمية ومكانة كبيرة قلما نع "عمر"أعطاها 

ـ مها، ووضعها وموقفها والدقة في رصاألهمية في براعته في رس ـ "ـ د حركتها وحضورها، ف  "رعم

، وأحيانا يصف مشاعرها وأحاسيسها وحاالتها النفسية، وهذا ها وينتبه لوجودهايسمعيرقب الشخصية و

" جميل بـن معمـر  "فمثال نجد أن  .ما أكسبها شعرية وتميزا عن سائر الشخصيات عند شعراء عصره

بذكرها فقط فقد اكتفى  .ورها طاغيا في قصائدهولم يكن حض'' بثينة''وهي حبيبته  ذكر شخصية واحدة

ا إلى النصوص الشـعرية  نإذا عد ، و"عمر"غامرة كمغامرات مفلم يجمعهما ال حوار وال مشاركة في 

 –أحيانـا   -فها وصفا جسديامية للشخصية فهو يكتفي بذكرها ووصالقديمة نجد أن الشاعر ال يعطي أه

  .مريةر وهذه ميزة أخرى في القصائد الع"عم"نجده غائبا عند ما وهذا 

  
 .61ص  :مصدرالسابقال )1(

 .284ص  :المصدر نفسه )2(
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   :الحوار في شعر عمر بن أبي ربيعة -4

إلـي   رد مته فماغة يعني الجواب، والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب، يقال كلَّالحوار في اللّ     

  )1(حوارا أي جوابا

الشاعر في رسم الشخصـيات،   يعتبر الحوار من أهم األساليب والوسائل التي يعتمد عليها الكاتب أو 

  .فالحوار كمصطلح هو ما يدور بين الشخصيات من حديث

الحـوار فـي    ، وجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهـي أن "عمر"بل الحديث عن الحوار في قصائد قو 

أساسا واحـدا اسـتندت   ) الحوار والسرد(وهما يشكالن،مرية جاء متصال أو مقترنا بالسرد القصائد الع

السرد يكون وصـفا لألحـداث،    فإن ،الحوار هو كالم الشخصيات كان فإذا ،"عمر"قصائد  عليه معظم

  .وأحيانا للتعريف بالشخصيات، ومن هنا يظهر التداخل بين المصطلحين

هو تلك المهارة والبراعة التي ظهـرت فـي    "عمر"وأهم ما يلفت االنتباه بشأن الحوار في نصوص -

  ،''لصويحباتها''، أو قالت '' قالت لي''،و '' قلت لها''ر في قصائده من نصوصه في إدارة الحوار، إذ أكث

حبيبتـه  ''أو '' عمر''حوارا أساسه قول الشاعر  ،أكثر من عشرين بيتا "ائيةالر"فمثال نجد في قصيدته  

  .وأختها'' عمنُ''أو بين '' عمنُ

  :في خباءها'' منُع''بعد دخوله على " عمر"يقول 

  وكادت بمخفوض التحية تجهر    *     يتُ إذ فاجـأتها فتولّهـتفحيـ            

           2(وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر ت بالبنان فضحتني          وقالت وعض(  

  
 .19،ص 1،2003الحوار فنياته استراتيجياته وأساليب تعليمه، مكتبة وهبة، القاهرة،ط:ينظر منى إبراهيم اللبودي )1(
 .121شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص  :علي مهنا . عبدأ )2(
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  : سبب زيارته لها'' عمر''ثم يذكر 

  بل قادني الشوق والهوى             إليك وما نفس من الناس تشعر: فقلت لها            

ت فرد:  

  )1(الك بحفظ ربـــك المتكبرك            رخ روعهاقـد النت وأف :قالتف            

   ":عمنُ"سان ويقول الشاعر على ل

  أشر كيف تأمر: وأيقاظهم قالت                فلما رأت من قد تنبه منهم            

  ـيف ثأرا فيثأروإمـا ينـال الس              باديهم فإما أفوتهمُأ: فقلت            

  )2(نا وتصديقا لمــا كان يؤثرعليـ           أتحقيقا لما قال كاشح: فقالت           

-فيه اتان كانتا الحل للمأزق الذي وقعوأختيها اللّ'' عمنُ''ر موقفا جديدا بين وينتقل الحوار ليصو .  

  أعينا على فتى              أتى زائرا واألمر لألمر يقدر:فقالت ألختيها            

  لخطب أيسرلوم فالِّي عليك الّأقَ فأقبلتا فارتاعـتا ثم قـالـتـا                        

  )3(فال سرنا يفشو وال هو يظهر يقـوم فيمشي بيـنـنا متنكـرا                     

  : ثم ينتقل الحوار ليصبح بين األختين والشاعر -

  ـر هر سادرا              أما تسـتحي أو ترعوي أو تفكأهـذا دأبك الد: وقلـن            

  لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظرغيرنا             منح طرف عينيكإذا جئت فا            

  
  
 .122ص  :المصدر السابق )1(
 .122ص  :المصدر نفسه )2(
 .123ص  :المصدر نفسه )3(
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  :ويقول في موضع آخر  -

  '' أخت الرباب؟* تولأتحب القَ'':              قال لي صاحبي ليعلم مابي            

  )1(''ب إذا ما منعت طعم الشراب             وجدي بها كوجدك بالعذ'': قلت            

  .عن فراقها وهجرها) الثريا(فالشاعر هنا في صدد لوم وعتاب لمحبوبته 

  :ثم يواصل الشاعر بقوله  -

            ضقت ذرعا بهجرها و الكتاب              أنيـن رسولي إلى الثريا بم   

  ـابـن متمهجتي ما لقاتلي م             تهاوفل إذ دعــت أم نأزهق            

  )2(ابـطّمن دعاني؟ قالت أبو الخ        :     أجيبي فقالت: حين قالت لها           

  : يقول .لنا الشاعر الحوار الذي دار بينهما وهنا يصور

  )3(بهرا              عدد النجوم والحصا والتراب: لتتحبها قُ: ثم قالوا            

  : حدى قصائدهويقول في إ -

  أطلن التمني والوقوف على شغلي:              ه الدمىفقالت ألتراب لها، شب            

  لـفي وص جعااتب هذا، أو يرـنع   لنا           ـارجعن شيئا لع: وقالت لهن           

  لـغب البمركـأمي ا                  قريب، ألّما تسنهذا عشاءا، وأهل: فقلن لها           

  )4(فلألرض خير من وقوف على رحل أنزلي          : فما شئتن؟ قلن لها: فقالت           

 .63المصدر السابق، ص  )1(
  . بالغة من القتل، والمراد هنا المرأة التي تكثر قتل الراغبين فيها حبامصفة = القتول * 
 .63ص  :المصدر نفسه )2(
 .264ص  :المصدر نفسه )3(
 .277ص  :المصدر نفسه )4(
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  .و أترابها الحوار الذي جرى بين محبوبته "عمر"نا ل لففي هذه األبيات ينق

  : يقول في قصيدة أخرى -

  ـا لعهد باق ودها، أم تصرمأكا َأِلما بذات الخال فاستطلـعا لنا،                       

  ـاتتتمم كم، قد خفتوب ة               بناالنوى أجنبـي إن: او قوال له          

  اـمـأنفك ُأرغ: وقولي له، إن زلَّ ،            ال تقبلي قول كاشح: وقوال لها           

  ـاوأكرم* أعـز علينا منك طُرا        ة     مافي العبـاد كريم: قوال لهاو           

  )1(ـارمعلي بحق، بل عتبت تجـ   ـبي         لم أجن ذنبا فتعت:  لهاوقوال           

  تبسمـا –مخافة أن تنهل كرها فلـما رأت عيني عليها، تهللت                       

  اب سرا، وسلّمــافزورا أبا الخطّ اذهبا في حفيظة           : اوقالت ألختيه           

  ـلمافاع ـك،لقائ من ـهى إلينابأش*            واهللا ما الماء للصدى: وقوال له          

  غَّمالدي، وال رام الرضا، أو تر         ما شاع قـول محـرِّش : وقوال له          

  ـلمارام الـوشاة التك إن من العرفه           ـدإن تجـن ذنـبا أع: وقوال له          

  )2(*ح وأعجماـناه، من فصيوكبر م         همه       اذهبا قوال لها أنت: فقلت          

من خالل هذه األبيات تصوير ونقل هذا الحوار الذي جرى بينه وبين محبوبته في قالب  "عمر"طاع است

  .غة في سبيل ذلكشعري فقد استطاع تطويع اللّ

 .333ص : المصدر السابق )1(
  أي جميعا= طرا * 
 .334ص  :المصدر نفسه  )2(

  .العطشان عطشا شديدا= الصدي * 
  يع الناسمن بين جم= فصيح وأعجما * 
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أي  ؛كان الحوار فيها حوارا خارجيا "عمر"عظم نصوص م، فجيرالحوار الخاو تعتبر هذه النماذج من 

  .بين عمر وإحدى صديقاته أو بين شخوص أخرى

أي حديث الشخص مع نفسه فقد تجلى في قوله  الحوار الداخليا فيما يخص أم:  

  غد أم رائح فمهجرغداة              ـر أمن آل نعم أنت غاد فمبـك            

  ـذرفتبلغ عذرا والمقالة تع                بحاجة نفس لم تقل في جوابها            

  وال الحبل موصول وال القلب مقصر                تهيم إلى نعم فال الشمل جامع            

  )1(*أنت تصبروال نأيها يسلي وال                وال قرب نعم إن دنت لك نافـع            

  .فهذا الحوار النفسي صور لنا حالة التوتر والقلق في ذات الشاعر

  :قال أيضا مناجيا نفسه في حالة تردد وقلق

  )2( من األمر مصدر اؤها؟               وكيف لما آتيأين خب'': وبت أناجي النفس            
  :أو في قوله

  يطل            عليه التنائي والتباعد يذهــــل فقد كاد يسلو القلب عنها، ومن            

  )3(ـة            يعد لك داء عائد غير مرسلعلى أنه، إن يلقـاهـا بعـد غيـب           

   :صائده التي مطلعهاوقال في إحدى ق

  للهوى والقلب متباع الوطنمن تهوى مع الفجر ظعن           إن             

  ندذُكرتْ للقلب، عاودتُ د مـا          وكانت كلّ مس،بانت الشّ            

  .فالشاعر هنا يتحدث مع نفسه وكأنه يخبرها برحيل محبوبته
 .121ص  :المصدر السابق )1(
 .121ص  :المصدر نفسه )2(
 .311ص  :المصدر نفسه )3(
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-ة لسـرد  هو جعله في مطلع القصيدة كبداي الحوار الداخليبشأن  "عمر"االنتباه في نصوص  وما يشد

  .األحداث

، هذا الحوار الذي مثـل  السرديو  الطويلو  القصيربأنواعه  الحوارفي نصوصه  "عمر"وقد استعمل 

ية الشـعرية التـي أصـبحت    في شعره، فجعل الحوار و السرد سبيال لتجلّ مختلف األصوات السردية

سبيال لنقـل  ) الداخلي ،الخارجي(فقد جعل الحوار بنوعيه  ،...)سرد، حوار، وصف (ه تجريدا في نص

سرد الحـديث  من تقديم الشخصيات وعرض مشاعرها، فقد تمكن وبطريقة فنية و  ،مجريات األحداث

وقد أثبت بهذه الطريقة مقدرته على التحكم في بنـاء   ،الذي كان يدور بين الشخصيات في قالب شعري

وهذا ما أضفى عليـه   .قصيدته بحيث قد ال يصل أحد من شعراء عصره إلى مستوى حواره الشعري

  . ميزة خاصة

حيث كان الخاصية المميزة في شـعره   قائمة على الحوار بأنواعه، "عمر"وبما أن معظم قصائد ديوان 

مل الحوارية تكون واضحة وسهلة االالج فإنالحوار ستخراج، وللجملة الحوارية أهمية كبيرة ألنها لب، 

لنماذج الشعرية التي تطرقنا إليها في الحـوار نلمـح   ومن خالل ا. فهي قائمة على أقوال الشخصيات 

  :ل الحواريةمنوعين من الج

ي وجود شخصين أو أكثر وثيقة الصلة بالتبادالت التي تقتضوهي جمل  :الجمل الحوارية المباشرة/ أ

  ."عمر"ينجزان الفعل الحواري بشكل مباشر و هو أقل حضورا في نصوص 

 ،ظيحافظة على تركيبها التلفّلة بسياقات السرد ومجمل وثيقة الصوهي  :نقولةالجمل الحوارية الم/ ب

فعل يهم السارد  وأمما يجعلها تعبر عن موقف أو قول  إنها جملة منقولة الستجابتها لوجهة نظر السارد

ا ببنية المتتاليـات للجملـة المحـددة    مهذان النوعان من الجمل المركزية الرتباطه ويعد .أو الشخصية
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ساسـيا فـي تشـخيص المواقـف     لسردي وبنائها لمشاهد حكايته تلعب فيها التبادالت درا أللتركيب ا

  )1( .عبر كالم مباشر للشخصياتوالحاالت 

والجدول التالي يبين لنا الجمل الحوارية المباشرة والجمل الحوارية المنقولة والشخصيات المتحاورة في 
  .النماذج التي تمت دراستها

  الجمل الحوارية المنقولة  لجمل الحوارية المباشرةا  الشخصيات المتحاورة
أنت امرؤ ميسور أمـرك  '' :وقالت  البطل عمر ومحبوبته

  ''أعسر
  ''... نيتي مياهم نفسي و: فقلت لها
  ''بل قادني الشوق والهوى'': قلت لها

  ...كالك بحفظ ربك المتكبر '':قالت
ا ينـال  ا أفوتهم وإمأباديهم فإم'':قلت

  ''...السيف 
أتحقيقا لما قال كاشح علينـا  '':التق

...''  

أعينا على فتى : وقالت ألختيها
  ''...أتى زائر 

  ''... لعمري قد عهدناك ' فقالوا

أطلن التمني '':وقالت ألتراب لها    البطلة وصويحباتها
  ''...و الوقوف على شغلي

نـا  لارجعن شيئا لع: قالت لهن
  ''... نعاتب هذا 

نـا  هذا عشـاءا وأهل '':قلن لها
  ''...قريب 

  ''؟...فما شئتن '' :قالت لهن
  ''... أنزلي'' :قلن لها

 .111شعرية القص عند عمر بن أبي ربيعة ص : ينظر، نسيمة حارش ) 1(
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أما الجمل الحوارية المباشرة  ،رة تواجد الجمل الحوارية المنقولةو المالحظ على هذا الجدول هو كث   
على تحكم الراوي في سـرد أفعـال   الجمل الحوارية المنقولة  ستعمالوتدل كثرة إ فهي قليلة التواجد،

  .الشخصيات
  
  
  
  

 إن النوى أجنبية بنا'':وقوال لها    البطل عمر والرسول
  ''...كم وب

ــا ــول '': قــوال له ــي ق التقبل
  ''...كاشح

مـا فـي العبـاد    '':قوال لهـا 
  ''...كريمة

اذهبا في حفيظة '':قالت ألختيها    هايالبطلة وأخت
  ''...اب فزورا أبا الخطّ

واهللا ما الماء للصدى '':قوال له
  ''...ى إلينا هبأش

مــا شــاع قــول '':قــوال لــه
  ''...محرش

 اذهبا وقوال لهـا أنـت  '':فقلت
  '...همه

حسن في كـل عـين   '':قلن لها
  ''تود



      الفصل الثاني                                                                                                شعرية السرد عند عمر بن أبي ربيعة

 54 

  :المكان  -5
ت الحكـي، وقـد   يشكل بنية من بنيا فهو ،كان في العمل األدبي مكون من مكوناته األساسيةميعد ال    

  )1( .بمثابة العمود الفقري ألي نص بدونه تسقط تلقائيا العناصر المشكلة له "حميد لحميداني"عتبره ا

وقـد  ،إطارا مناسبا للشخصية يتلون بتلون هذه الشخصية  "عمر بن أبي ربيعة"ويعتبر المكان في شعر 
دون فضاء محدود يضفي عليها  مرتبطة بالمكان فقلما نجد شخصية "رمع"كانت الشخصيات في ديوان 

  .بعض الجمالية
  :يقول عمر

  * اءوحر*بين أذاخر*بالجزع حديث فتاة حي مرة            دثح            

  ـداءنزه المكان وغيبة األع   إذ رأت       ]عشاء[تهااقالت لجار            

           مـاءبعــيد سم ميثاء رابية   ة         ـنها موليفي روضة يم  

  )2(ءطيب الثريا*نبتت بأبطح          دانية الغصون وريقة في ظِل           

فهي أماكن  ،يبرز لنا قيمة المكان وجمالهلوهنا  ،الجزع، أذاخر وحراء األبطح: فقد ذكر الشاعر أماكن

  .مناسبة للحديث عن الحب

  :كقوله أيضا
  )3(يمشين بين المقام والحجرأبصرتها ليلة ونسوتها                     

 .4بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني )1(
 .19شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص : علي مهنا.عبدأ )2(

  .منعطف الواد= الجزع * 
  .موضع قرب مكة= أذاخر * 
  .جبل من جبال مكة على ثالثة أميال= حراء * 
  .نهما واحدةمكان يضاف إلى مكة وإلى منى ألن المسافة بي= األبطح * 
           .28ص  :المصدر نفسه )3(
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  :يقول في إحدى قصائده
  ـق لما تخل* قل للمنازل من أثيلة تنطـق         بالجزع، جزع القرن            

            ي1(يت من طلل تقادم عهده            وسقيت من صوب الربيع المغدقح(  

  :قوله أيضا 
            تبو2(ـوابف األبأت من بطن مكة مسكنا            غرد الحمام مشر(  

  :ذلك قولهك

         بوجهها            مسلقد حب 3(ـعفالنق*رـائتافة مابين الوبت نُعم إلي(  

  : يقول في نفس القصيدة

  وأخرى لدى البيت العتيق نظرتها            إليها تمشَّت في عظامي وفي سمعي         

      ال ال على سبيل الحصر إضافة إلـى  ان عمر على سبيل المثوهذه بعض األماكن التي وردت في دي   

 المنـورة  واألماكن المقدسة كالمدينة... الغدير، الخيف، النهر :  مثلهذه األماكن ذكرت أماكن أخرى 

  .ومكة ومنى دون أن يخل بقدسيتها

من خالل ما تقدم يمكن القول أن المكان عند عمر تعدد وتنوع حسـب األحـداث التـي دارت فيهـا،     

، فهـي أمـاكن امتـازت    ) كثرة تنقل الشاعر المستمر وهو دليل( الشخصياتطارتها وتحركت في إ

  فيحس قارئ شعره  بشكل جيد لقد نجح الشاعر في تصوير األمكنةبخضرتها وهدوئها وجمالها الرائع و

 .253ص  :المصدر السابق )1(
  اسم امرأة= ثيلة أ* 
  .جبل مطل على عرفات= اسم مكان، القرن = جزع القرن * 
 .82ص  :مصدر نفسهال )2(
 .221ص  :المصدر نفسه  )3(

 موضع قرب مكة في جنبات الطائف= النقع * موضع مابين مكة والطائف  = الوتائر * 
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وموجود في هذه األمكنة فيسبح بخياله في عالم شاعر،ويكتسب الفضاء شـعرية عنـدما   وكأنه حاضر 

  .يمتلك جمالية خاصة تمنحه القوة المؤثرة في النص السردي

فهو يأخذ على عاتقه السياحة بالقارئ إلى عالم المتخيل ليـتمكن مـن   ''  ي القارئ على حد سواءوف  

وقد اسـتطاع عمـر   . أي االنتقال من المستوى الواقعي إلى المستوى التخيلي )1(''دخول فضاء السرد

  .تطويع اللغة لخدم الخيال

  : الزمان
ز عنصر الـزمن بقدرتـه علـى نقـل األحـداث      ينعدم الحدث إذا لم يقترن بزمن معين، إذ يتمي     

واألشخاص من حال إلى حال، وإحداث تغيرات كبيرة في بيئة الحدث، وباسـتقراء أغلـب القصـائد    

يوم أو ليلة، وأحيانا أخـرى نجـده   : العمرية نجد الزمن أحيانا يكون محددا أي فترة زمنية معينة مثال

  يالحظ على قصائده هو كثرة استعمال للزمن الماضيمعينة، وما  ةغير محدد أي مفتوح لم يقيد بفتر

  :يقول
  )2(ولما تقصي الليل إال أقله            وكادت توالي نجمه تتغور            

من سحر وجمـال،  ) الليل(را لما يملكه ظفالزمن هنا محدد بالليل، وقد ورد بكثرة في نصوص عمر ن

  .ر كانت ليليةوألن معظم المغامرات واللقاءات التي عاشها عم

  :يقول

  )3(فيالك من ليل تقاصر طوله            وما كان ليلي قبل ذلك يقصر            

البنية السردية في الرواية،دراسة في ثالثية خيري الشبلي، عين للدراسـات والبحـوث   : أحمد ابراهيم الهواري  )1(
 .138، ص 1اإلنسانية واإلجتماعية، الجيزة، ط

 .122ح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص شر: علي مهنا. عبدأ )2(
 .122ص  :المصدر نفسه )3(
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  :يقول عمر مبديا إعجابه بالنساء أيام الحج

  وياحسن مجتلى فيا طول ماشوقؤاده            ـأوانس يسلبن الحليم ف            

  ـصىالث أسـابيع تعـد من الحثيل قصرا رميها بأكفها           مع الل            

  )1(ـوىمنظر ناظر          وال كليالي الحج أفلتن ذا ه*فلم أر كالتجمير            

  :ويقول في موضع أخر

ــة،قطع الصــباح نعيمهــا              ــد أصــبت صــ           ياليل ــي، فق                   )2(ميميعــودي عل

  فالليالي نفسها تقصر وتصبح طرفة عين إذا جمعت بين الحبيبين 

على المغامرة التي عاشها البطـل،   رة، نلحظ طغيان عنصر الزمنوإلى رائية عمر المشهوإذا عدنا    

غـداة، يـوم   : وبروزه كعنصر هام في هذه القصة ومن األلفاظ والعبارات التي تدل على الزمن مايلي

، الدهر، الليل مقمر، بالعشي، الصـيف سرى الليل، العهد، ليلة ذي دوران، ليل العشاء، الصبح، موعد 

فبت قرير العين باتـت قلوصـي،   : غ وأفعال أخرى تدل على الزمن منهاإلى صي إضافة... من الليل 

فالزمن في هذه القصيدة فرض ... يضحي، تسهر، غاب، روح رعيان، نَّوم سمر، الشمس عارضت، 

 على الشاعر إطارا محددا تحكمه قوانين الزمن، وتسلسل األحداث فيه تبعا لوجودها الزمنـي أي مـن  

  .بداية تخييم الظالم إلى غاية ولوج الصباح

  ''ليت هندا أنجزتنا ما تعد''يقول عمر في آخر قصيدة 

  )3(كلما قلت متى ميعادنا            ضحكت هند وقالت بعد غد            
 .27ص  :المصدر السابق )1(

  .رمي الجرات= التجمير * 
 .122ص  :المصدر نفسه )2(
 .101ص  :المصدر نفسه )3(
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  .ا مفتوح وال نعلم متى موعدهمافالزمن هن
  :أيضا  وقال

  ـعنا؟تصدعنا،            أو شيعـه، أفال تشي غدا: قال الخليط            

            1(الدار تجمعنا؟: حيل فدون بعد غد،            فمتى تقولأما الر(  

قبائل، لكن االجتماع زمنه مفتوح فالزمن محدد بيوم، وهو الغد الذي سيجرى فيه الفراق عند اجتماع ال

  .فال نعلم متى، وقد دّل عليه االستفهام

ولعل ما يلفت االنتباه بشأن الزمن في نصوص عمر هو ارتباطه بالمكان، فكلما ذكر الزمن إالّ وذكر   

  .معه مكان محدد

  :يقول

  حتى التقينا ليال على قدرال طرفي يحار إذ برزت           ماز            

  )2(ين بين المقام والحجرأبصرتـها ليلـة ونسـوتها            يمش            

وقـت  ( ّل على أن الزمن هو موسم الحـج  فالزمن كان ليال والمكان بين المقام والحجر، فالمكان د   

  ).الطواف

 

 
  
  
  
  
 .413ص  :المصدر السابق )1(
 .28ص  :المصدر نفسه )2(
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 أنماط السرد -7

  :Analepsisاالسترجاع   -1

    ت بـه ذاكرتـه   يمثل االسترجاع تقنية زمنية يستطيع السارد من خاللها العودة إلى زمن سابق مر

ويسمي البعض '' السارد إلى حدث سابق وهو عكس االستباق ةمخالفة سير السرد تقوم على عود''وهو 

الزمن  ةلية خلخلأي أن عم )1(االسترجاع بالسرد الالحق أو البعدي، ويعتبرونه سيد أنماط السرد جميعا

عن طريق هذه التقنية لم تأت جزافا وإنما يعتمدها المبدع من أجل تحقيق وظيفة جمالية متمثلـة فـي   

  :التشويق، وأخذ المتلقي للماضي لمشاركة الشخصيات في األحداث ويقسم االسترجاع السردي إلى 

وهذا .)2(''عود إلى ما قبل الحكيت''يمثل االسترجاع الخارجي استعادة األحداث  :االسترجاع الخارجي/ أ

، تبدأ وتنتهي قبل نقطة البدايـة المفترضـة   ةيعالج أحداثا تنتظم في سلسلة سردي النوع من االسترجاع

  :للحكي كقوله مثال

  يوتذكرت باطلي في شبـاب     طال ليلي واعتادني أطرابي                 

  )3(مضى دارسا على األحقاب را            قدكـوتذكرت من رقية ذ            

  

  

  

، 1البنية السردية في الرواية،عين الدراسات والبحوث االسـالمية واالجتماعيـة، ط  :عبد المنعم زكرياء القاضي )1(
 .110، ص 2009

 .111ص  :المصدر نفسه )2(
 .39ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  شرح :علي مهنا. عبدأ )3(
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  :كقولهأو  

  ـقالجزع، جزع القرن، لما تخلأثيلة تنطق            ب قل للمنازل من            

  قيت من صوب الربيع المغدق            من طلل تقادم عهده            وس حييت            

    )1(ـيأيام تبتعث الرسـول ونلتق     لتذكر الزمن الذي قد فاتنا                   

هنا مسترجعا ومستذكرا أحداثا ماضـية عاشـها،    يقف حظ كيف أن الشاعرفمن خالل هذه األبيات نل

  .فاألحداث هنا بدأت وانتهت قبل دخوله في الحكي

  :وقوله كذلك

  ، ابنة الخير، محـول            *لشنباءخليلي مـرا على رسـم منـزل            وربع             

    )2(ـألمن ريح جنوب وشم*خلوجان         برسمه   *أتى دونه عصر، فأخنى            

  :وقال أيضا

  انيأحزاني            وتذكرت ما مضى في زم يإنني اليوم عادن            

    )3(انيب ذكـراها فشجصدع القلوتذكـرت ظبـية أم ريـم                       

عان شـبابه يسـتمتع بأوقاتـه    ري في فالشاعر هنا بصدد العودة إلى ذكريات الزمن الماضي حيث كان

  .فيتحسر ويحزن على تلك الذكريات

  الشاعر على األطالل بكاءا وتحسرا وحزنا على  ثل في وقوفاالسترجاع الخارجي تمومن هنا ف  

 .253ص  :ق السابالمصدر  )1(
 .308ص :نفسه  المصدر )2(
  .جار عليه وغدربه= أخنى عليه * عذبة الثغر       = شنباء *
  ريحان متحركان= ح جان من ريولخ* 
 .292ص :المصدر نفسه  )3(
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 .رحيل محبوبته، فيتذكر ويسترجع ذكرياته معها وأحيانا يسترجع حتى أحاسيسه ومشاعره أنذاك

يسـتعيد أحـداثا   ''على عكس االسترجاع الخارجي فان االسترجاع الـداخلي   :داخلياالسترجاع ال/ ب

  )1(''زمن الحكاية أي بعد بدايتهاوقعت 

معين إما لسد ثغرات سردية فيها، أو لتسليط الضوء على شخصية معينة، ويتجسد ذلـك   ولذلك الهدف

ففي البداية سير عادي لحركة السرد، وبعد وصفه لمحبوبته يقف '' ليت هندا أنجزتنا ماتعد''في قصيدة 

) هند(لة بالبط) عمر(ليوم الذي التقى فيه البطل إذ يعود بنا إلى ا.سترجاعي استيعاديالشاعر في مقطع ا

  .، وكيف جرى لقائهما األول، وكيف تم التعارف

  :يقول

  ودموعي فوق خدي تطرد   ا            هل لولقد أذكـر إذ قيـ            

  اله الكمدجد وأبشفه الو امي          أن: من أنت، فقالت: قلت            

  ـودتلناه قمن المقتول ق    نحن أهل الخيف من أهل منى                  

                             )2(ا هندأن: أهال أنتم بغيتـنا            فتسمين، فقالت: قلت           

 فقد أخذ هذا المقطع السردي  االسترجاعي الدور المساعد على تنامي الحدث   

  : prolepsesاالستباق 

د، لكسر الترتيب الخطي للزمن، فيقدم وقـائع  نمط من أنماط السرد، يلجأ إليه السار<<يعد االستباق     

                                 )3(>>.على أخرى، أو يشير إلى حدثها سلفا مخالفا بذلك ترتيب حدوثها في الحكاية

 .112البنية السردية في الرواية، ص : عبد المنعم زكرياء القاضي )1(
 .102شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  :علي مهنا. عبدأ )2(
 .116البنية السردية في الرواية، ص : عبد المنعم زكرياء القاضي )3(
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ومن الجدير بالمالحظة أن االستباق يكون أكثر شيوعا في السرد بضمير المتكلم، بحيث الحكاية تقـدم  

 من منظور السارد الذي يقدم ويؤخر فيها وفق رؤيته، حيث الكاتب والسارد والبطل أدوار ثالثة يمثلها

  .فرد واحد

مكن القول أن االسـتباق  ولهذا ي )1(وهذا االختالط في األدوار يؤدي إلى تداخلها وبالتالي تداخل أزمانها

يأتي في النص بمثابة تهيد أو توطئة أو إعالن عن حدث ما سيتحقق في المستقبل، بهدف تحقيق غايـة  

الذي يساهم في بناء الحدث أو النص جمالية وإدخال القارئ في النص ليتنبأ بمستقبل الحدث والشخصية 

تتجـه   ةمفارقة زمنية سردي<<ويعتبر.ككل وذلك من خالل التوقعات التي يفترضها والحلول التي يقدمها

وهو على  )2(>>عدقبلي بحدث سردي سيأتي مفصال فيما بإلى األمام عكس االسترجاع وهو تصوير مست

  :نوعان

   :باق التمهيدياالست/ أ

  )3(>>حداث أو إشارات إيحاءات أولية، يكشف عنها الراوي ليمهد لحدث سيأتي الحقاأ<<فيمثل تيو   

 .ومن أمثلة االستباق التمهيدي

  : قوله

  قد هاج قلبي محضر         أقـوى وربع مقفـر            

  ربع لهند قـد عفا            قد كان حينا يعمر            

  ثقف لطـيف مخـبـر      وجائني ببـينهـم                  

 .117ص  :المرجع السابق )1(
 .57، ص 2010، 1بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط: ابراهيم خليل  )2(
 .113ص  :المرجع نفسه )3(
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  تـرب لهنـد غادة           تلك غـزال معصر            

  )1(إن الخليط رائح              قبل الصباح يبـكر            

  ).هند( فالشاعر في هذه األبيات يمهد لحدث أو فكرة وهو رحيل القوم ومعهم محبوبته

  : وكذلك في قوله

  رهجكر            غداة غد أم رائح فمأمن آل نعم أنت غاد فمب            

   : إلى غاية 

  )2(رلم يزل ذو قرابة          لها كلـما القيتها يتنـمإذا زرت نعما            

فعند قراءة هذه األبيات نجد أن الشاعر يمهد أو يقدم لفكرة معينة وهي قيام البطل بزيـارة محبوبتـه   

  ''نعم''

  :و أيضا قوله

  )3(دأنفسنا مما تج وشفت          دليـت هند أنجزتنا ما تع            

، فالشاعر هنـا يمهـد   ففي هذا البيت إشارة أو إيحاء أولي وهي إنجاز الوعد من قبل هند في المستقبل

  .لحدث سيأتي فيما بعد

   :عالنيباق اإلاالست/ ب
مع عنصر التشـويق  )4(وهو أن يعلن صراحة عن سلسلة األحداث التي سيشهدها السرد في وقت الحق

 يأتي االستباق مرويا بضمير المتكلم،  دوالمفاجأة التي تجعل القارئ يواصل قراءته أو تتبعه لألحداث،وق

 .187شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  :هناعلي م. عبدأ )1(
 .119ص  :المرجع السابق )2(
 119ص  :المصدر نفسه )3(
 .122، ص 2004، 1الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية، بيروت، لبنان، ط: مها حسن القصراوي )4(
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ن أن يخـل  تسمح للراوي بايراد تلميحات مستقبلية وعليه يستطيع أن يشير إلـى أحـداث الحقـة دو   

  :قولهالزمني لألحداث ومثال ذلك بالتسلسل 

            أشارت بأن رورهبوب لكن موعد منك غـ        قد حان منهم الحي  

            وقد الح معروف           ـوالفما راعني إال مناد ترح 1(بح أشقرالص(  

ودخول وقت الصباح وما سيأتي بعـدها  فالشاعر هنا يعلن عن نهوض القوم من النوم أي انجالء الليل 

  .من أحداث

  :وكذلك في قوله

  )2(كي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر          إذا جئت فامنح طرف عينيك             

  :وفي موضع يقول

  دوللـدار بعـد غد أبع            ناغدا دار جيران*تشطّ            

  مع الركب قصد لها الفرقد          إذا سلكت غمر ذي كندة            

  )3(ردسراعا إذا ما ونت تُط          ابها عيره *وحثَّ الحداة            

  .ففي هذه األبيات نجد ان الشاعر يعلن عن رحيل وطغن محبوبته

عالنـي، فمعظـم مطـالع    باق التمهيدي غلب على االستباق اإلومن خالل ديوان عمر نالحظ أن االست

  .كانت عبارة عن تمهيد أو توطئة للدخول إلى الحدث الرئيسي للموضوع القصائد العمرية

 .122شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  :علي مهنا. عبدأ )1(
 .124ص  :المصدر نفسه )2(
 .92ص  :المصدر نفسه )3(

 تبعد= تشط * 
 .ذين يسوقون االبلال= الحداة * 
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  خاتمة

عمر التي اتكأ عليها، حيث شكلت عنـد   السرد عند لقد عنيت هذه الدراسة بالوصول إلى شعرية      

وبعد هذا الترحال فـي عـالم   . عمر سمة فنية شعرية، ميزته عن سائر نظائره في الغزل الحضري

  :القصيدة توصلنا إلى النتائج التالية

  .في نصوصه را وتوظيفا وداللةأكثر حضو'' الشخصيات''بجعله '' عمر''تفرد * 

وتحقيق '' الحوار''و''السرد''فني رائع ، وتمكنه من توظيف  في إدارة الحوار بأسلوب ''عمر''نجاح * 

  .التمازج بينهما

واتخاذهما ظهيرا فنّيا عمل من خالله على تعميـق  '' المكان''و '' الزمان''تمكنه من ربط عنصري * 

  .نصوصه

تابع القصيدة باهتمام ولهفة لمعرفة ما سيقع من أحداث مـن خـالل تقنيـة    تشويق القارئ وجعله ي* 

  االستباق

  .براعة عمر من سرد الخبر، وتوفيقه في احترام نظم الشعر في قالب سردي* 

تفنن عمر في نقل األحداث وتصويرها بشكل دقيق، حيث يشعر قارئ شعره بأنـه مشـارك فـي    * 

  .األحداث

بداع، حيث مغايرة مقارنة بشعراء عصره في اإلديدة وجدع لنفسه طريقة يمكن القول أن الشاعر ابت* 

إلى حد كبير في توظيـف  فاق قراءة جديدة، وقد وفق عمر تجسدت في شعره شعرية جديدة تفتح آ

ويعتبر شعره تصوير حقيقيا للحياة فـي  .فكان أول مجدد حقيقي في هذا المجال.هالسرد في نصوص

  .العصر األموي

 .ن أصبنا فمن اهللا وإن أخطأنا فمن أنفسنالقول أننا بذلنا وسع الطاقة فإخير ال يسعنا إالّ اوفي األ     
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  الحياة في العصر األموي

، وتنتهي بغلبـة العباسـيين   ه41التي تبدأ بخالفة معاوية سنة  يطلق العصر األموي على الفترة    

ه، وما نتج عن هذه المنافسة على الخالفة هو أن 132منهم سنة  على بني أمية وانتزاعهم الخالفة

قتها أهل سنة، شيعة، خـوارج،  ى شيعا فكرية دينية في ظاهرها سياسية في حقيإل قسمت ب العر

وتدفقت األموال من .المدن والمساجد والقصور امرجئة، واتسعت الحضارة أيام األمويين حيث بنو

مبراطورية إلى الشام ودمشق خاصة فكثر الترف وخصوصا بـين أمـراء البيـت    جميع أنحاء اإل

  .المالك ورجال الدولة ثم عم الرخاء سائر البالد

مختلـف   ألدبية في العصر األموي فقد شهدت تطورا واسعا ونشاطا دؤوبا، مـس أما الحياة ا     

تعدد : روف ومالبسات منهاظمناحيها، ولم يكن الشعر بمنأى هذا عن التطور ساعدته في ذلك عدة 

ة من الشعراء حملت علـى  فمراكز الغناء وللهو وكثرة مجالس العلماء والفقهاء وكذلك ظهور طائ

مـن هـذه    اآلخـر لتطور، وقد شمل هذا التطور غرض الغزل الذي استفاد هو عاتقها لواء هذا ا

المتغيرات،ومما شاع في حواضر الحجاز مكة والمدينة والطائف الغزل الحضري مع عمر بن أبي 

  .ربيعة إذا خرج بالغزل عن مألوف عصره واستحدثه بطرق جديدة
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  عمر بن أبي ربيعة

  :حياته

دات قريش وكانت أمه اكان أبوه سيدا من س. ن أبي ربيعة يكنى أبا الخطابهو عمر بن عبد اهللا ب    

ه في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطـاب   23(م  644ولد عمر سنة .يمنية، قيل أن أباها قد سباها

ة كلهـا  ه وهو دون الثانية عشر من عمره فقامت أمه على تربيته فنشأ نشـأ فسمي باسمه، وتوفي أبو

وكان جميال فاجتمعت لديه عناصر الجمال والغنى والشاعرية فوجهته إلى نمـط مـن   . ترف ودالل

الحلل الفاخرة  وكان يقضي أيامه باللهو والعبث حتى إذا كان موسم الحج لبس. الحياة الناعمة الالهية

ويتبعهن إلى مناسك الحج  الحواج المدنيات والعراقيات والشاميات فيتعرض لهن وخرج من مكة يتلقي

  .ويشهر بهن في شعره يترقب خروجهن للطواف حول الكعبة فيصفهنو

وقد اضطرب الرواة في أخبار عمر وحياته كما اضطربوا في تأريخ وفاته فبعضهم قال إنه تـاب     

 عنراد أن يكفـر ا وزعم آخرون في أسباب موته أنـه أ في األربعين من عمره وحلف أالّ يقول شعر

وات فاحترقت السفينة التي كان فيها وهلك، وزعم آخرون أنه تغزل سيئاته في الجهاد في إحدى الغز

وأغلب الظن أنه مات من مرض في اليمن وكـان موتـه نحـو    . بسيدة وهي تحج فدعت عليه فمات

  .ه 93/ م711

التي نشأ فيها عمر بيئة حضرية شغفت بالترف والمتعة الفنية شغفا كبيرا، وانتشرت  البيئةإن  :بيئته 

إلخ ألن البيئة السيما االجتماعية تساعد كثيرا على تكوين شخصـية  ... ومنتديات الغناء فيها مجالس 

  )1(.الفرد، وتطبع مهاراته، وتدفعها إلى الظهور

 .11 شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص: مهنا علي . عبدأ )1(
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  :شعره وغزله

أن يكون كله في الغزل الذي يصور بيئة الترف الحجازية، تناول الغزل لعمر ديوان شعري يكاد     
كغرض مستقل بحد ذاته تارة في مقاطع شعرية وغالبا في مقطوعات تشكل حدث معـين أو قـص   

  :وتقوم ميزة عمر على ثالث دعائم رئيسية هي. معينة في أمور تكثر عند العشاق والمحبين
صويرا للوعة العاشق وحرقة المشتاق كما هو الحال عند ال نجد في شعر عمر ت :تغزله بنفسه  - 1

 ...).جميل (أصحاب المذهب العذري 

ق المحبوب، فهو يصف نفسه من خالل نظرة المرأة إليه بنفسه يقـول  وبل نجد تصويرا لعزة المعش
  :بلسان صاحبه

  ما أعجب النفس من شيء تسر به       أو راق للعين إالّ فوقه عمر
  : قولوفي موضع أخر ي

  أتعرفن الفتى       قالت الوسطى نعم هذا عمر:قالت الكبرى 
  قالت الصغرى وقد تيمتها       قد عرفناه وهل يخفى القمر

ويصور عمر بعض الجوانب من نفسية يصـورها فخـورة بجمالهـا،     :تصوير نفسية المرأة - 2
ن ذلك ما يقول في مطلـع  مرأة أجمل منها، وما شديدة الغيرة والحسد إذا لقيت اوتارة أخرى يصوره

 :قصيدته الدالية

                                             وشفت أنفسنا مما تجد           يت هندا أنجزتنا ما تعد  ل 
   إنما واحدة العاجز من ال يستبد         واستبدت مـرة واحدة   

  :إلى أن يقول مشيرا إلى صاحبته سألت جارتها
  بصرنني      عمركن اهللا أم ال يقتصدــن تأكما ينع

  حسن في كل عين من تود فتضاحكن وقد قلن لها                             
  وقديما كان في الناس الحسد  حسدا حملنه من أجلها             
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فقد عمد الشاعر إلى '' أمن أل نعم'' ويظهر ذلك واضحا في قصيدته الرائية  :القصص الغرامي - 3

وب القصص يروي لنا ما جرى عندما أراد االلمام بدار نعم، وكان قصصه حكاية أكثر ممـا  أسل
كان أقصوصة، ألنه مال فيه عن عالم النفس وتحليل األزمة في ذلك العالم،إلى عالم الظـاهرات  

 )1(.وتمثيل الحركة والحديث وتصوير الطريق في ما تلتقط العين واألذن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .13-12 عمر بن أبي ربيعة، صشرح ديوان : مهنا  يعل.عبدأ )1(
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      الملخص...........................................................................................................................................

  الملخص

جاء هذا البحـث موسـوما بــ شـعریة السـرد عنـد عمـر بـن أبـي ربیعـة، هـذا األخیـر الـذي یعتبـر عالمـة       

ممیــزة فــي ســماء الشــعریة العربیــة القدیمــة نظــرا لمــا یلــف نصــه مــن حساســیة اجتماعیــة وجمالیــة، هــذا مــا 

الشــعریة والســرد وكــذا جعلــه یرســي أسســا متینــة لشــعر الغــزل والحــب، وقــد تنــاول البحــث مفهــوم كــل مــن 

وان عمـر بـن أبـي ربیعـة یـعالقتهما ببعضـهما الـبعض فـي حـین تنـاول البحـث تجلیـات شـعریة السـرد فـي د

السرد في بعـض القصـائد  وأنماطحیث شمل كل الحاكي، المحكي، الشخصیات، الحوار، الزمان، المكان 

  .العمریة، وكان حضور السرد ظاهرا في النص الشعري

  

  : لمفتاحیةالكلمات ا

  .الشعریة، السرد، شعریة السرد، الغزل، دیوان عمر بن أبي ربیعة


