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َرب أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الِتي أَْنَعْمَت َعَلي َوعََلى وَاِلَدي وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا  ﴿
 ﴾الصالِِحينَ َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك  

 – النمل سورة– 19 :اآلية

 فيه مباركا طيبا كثيرا حمداهللا    الحمد
 وسلم عليه اهللا صلى المصطفى الحبيب على والسالم والصالة
 ووفقنا هدانا هللا الذي الحمد وباطنة، ظاهرة نعمه على الحمد هللا

 :وبعد المتواضع العمل هذا إلتمام
 فضل له كان الذي األستاذ إلى االمتنان وعظيم الشكر بخالص نتوجه

 واألخير األول مرجعنا "راشد شقوفي" :علينا اإلشراف
 البحث هذا انجاز مراحل طيلة والتوجيهات النصائح في

 ... والعافية الصحة له أدام اهللا
  واإلمتنان الشكر بجزيل نتقدم أن يفوتنا ال كما

 أمدنا من كل إلى 
   الدراسي المسار طوال والمساعدة العون بيد

  الطيبة بالكلمة ولو
  

  



  

  مقدمة



 :مقدمة

 

 

 أ 

   

من مكونات النص الروائي، كما يعترب من أوىل األدوات اليت يستخدمها  مكونأهم  السرديعد مصطلح 

فهو  كل زمانويف   وجوده بوجود اإلنسان يف كل مكان والدالالت، وقد ارتبط الروائي لتحميل النصوص باملضامني

دم نشأة اإلنسان، ومتطور ومستمر بتطور واستمرار احلياة البشرية، وقد كان من أكثر املصطلحات قدمي النشأة قِ 

  .مفهومه وجماالته املتعددة يفاالختالفات الكثرية  سبببللجدل،  القصصية إثارةً 

 أدبيـةٍ  غـري مأ أدبيـةً ختلـف اخلطابـات سـواء أكانـت مل شـامال ليكـون متسـعاحدود له  ال حكياً  السرديعتبر 

وهـذه والروايـات واملالحـم؛  والقصـص واخلرافـات أو بلغة مكتوبة، وجنده حاضرا يف األساطريشفهية  فقد يكون بلغة

األشــكال األدبيــة قدميــة مــا جعلهــا حتتــل الصــدارة أمــام مــن أهــم الفنــون األدبيــة ال خييليــاً ت نثريــاً  فنّــاً األخــرية باعتبارهــا 

  .رات والبطوالت التارخييةغامامل األنسب لكلألخرى ألا الوعاء ا

حركات  ة أو واقعية وترسم شخصيات حقيقية أو تنسجسرد مغامرات شخصيات خياليت حمةالملإّن 

ملحمة  "بالدراسة عنواا متخيلة مما جيعل خطاا يف صميم الالواقع، كما هو احلال يف امللحمة اليت سنتعرض هلا 

حافلة مبختلف  وتكونالب رمزي ملحمي على املستوى العريب والعاملي، تطرح قضايا أسطورية بق اليت" لكاميشك

  .ميائية من صور وخمطوطاتلدالالت السيا

جيدر القول أن البنية السردية مل تتوقف عند حد استقطاب الفنون األدبية الرمسية بل تعدا إىل الفنون 

ا لولوج هذا العامل رغبة منا للوقوف على ختومه ألجل الكشف عن امللحمية األسطورية، ولعّل هذا ما حفزن

اليت روا األجيال " حمملة كالكاميش"جوانب خفية لفن تغذيه روافد متعددة، وقد اخرتنا ألجل ذلك أمنوذج 

ملكونة وتغنت ا، فارتأينا أن نبحث عن اجلوانب الفنية اليت تنطوي عليها هذه امللحمة الشعرية وإظهار عناصرها ا

  ".البنية السردية يف ملحمة كالكاميس ترمجة طه باكر"معنونني حبثنا 



 :مقدمة

 

 

 ب 

واحلدود  هلا كياا اخلاصحكاية خرافية، يف امللحمة وباعتبارها ليست جمرد  البنية السرديةا ألمهية ونظرً 

  .منها امللحمةالسردية اليت تتألف  عرف على البنيةبد للقارئ أن يهتم بالت إذ الر ا، والرموز اليت تزخ

 ما :انبثقت عدة إشكاليات أمهها السردية في ملحمة كلكاميش البنيةن خالل هذا املوضوع املوسوم وم      

حتوت عليها ملحمة  هي أهم البنيات السردية اليت ا وما. هي األدوات اليت استخدمها الكاتب يف نسج ملحمته؟

ومن خالل هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح تساؤالت ت امللحمة جبميع هذه البنيات؟ كالكاميش؟ وهل أمل

هي أنواع الشخصيات املشكلة هلذه امللحمة؟ وكيف ظهرت البنية  وما: تتفرع عنها بالضرورة وهذه األسئلة هي

  هي أهم األمكنة الواردة يف امللحمة؟ وما أهم أبعادها؟ الزمنية؟ وما

  .فصلني وخامتةنقسم دراستنا إىل مدخل،  ولإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا أن

  .البنية السردية، وامللحمة إىل مفهوم" بني النص امللحمي والروائيبنية السردية ال"يف املدخل املعنون  تطرقنا

تناولنا يف املبحث ؛ وقف على ثالثة مباحث" عناصر البنية السردية"بعنوان لفصل األول ووقفنا يف ا       

فارقات الزمنية، وتقنيات زمن واملمفهوم الزمن، "ويف املبحث الثاين . "أنواعها ووظائفهاو مفهوم الشخصية "األول

  .بعادهمفهوم املكان، أنواعه، وأ: نا فيهتناولفأما املبحث الثالث ، "السرد

الداخلي واخلارجي عن التصميم نا تحدثف "البنية السردية في ملحمة كالكاميش" بعنوانالفصل الثاين أما      

هم ة وألشخصيات الثانوية والرئيستطرقنا يف املبحث األول إىل ا ؛إىل ثالثة مباحث وتفرع هذا الفصل ؛للملحمة

املبحث الثالث تناولنا يف باق وزمن االسرتجاع، و تتناولنا فيه زمن االسفأما املبحث الثاين  ؛يف هذه امللحمة أفعاهلا

  .إليها اليت توصلنا أهم النتائج بعادها داخل امللحمة، أما اخلامتة فقدمشلت األماكن املغلقة واملفتوحة وأ

  .ولنجاعة هذه الدراسة وحرصا على حسن سريها اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي     
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الزمان والسرد التصوير يف السرد  :شكلت زاد هذا البحث كان أمههاادر واملراجع اليت ومن أهم املص       

بنية النص السردي حلميد أطروحة دكتوراه ملهى القصراوي،  "الزمن يف الرواية العربية"القصصي لبول ريكور، 

   .حلميداين، وتقنيات السرد يف النظرية والتطبيق آلمنة يوسف 

وأثناء إجنازنا هلذا البحث اعرتضت سبيلنا الكثري من احلواجز املتعلقة بصعوبة احلصول على املراجع اخلادمة         

  .اليت شّلت عمليتنا البحثية) 19كوفيد (يف ظل جائحة كورونا ملوضوعنا 

راشد "اضلويف األخري جند أنه من واجبنا أن نتقدم خبالص عبارات الشكر واالمتنان إىل أستاذنا الف       

بالشكر إىل أعضاء اللجنة  نتقدم أنكما ال يفوتنا جيهاته ونصائحه السديدة،  مل يبخل علينا بتو الذي  "شقوفي

 يف إجناز هذا البحث، ونتقدم بالشكر م لنا يد العون وساندنامن قد ىل كلقوميه وإة على قراءة البحث وتاملناقش

اليت قدمها لنا ومن رفع معنوياتنا يف  التوجيهات واملالحظات الدقيقةل على ك مزبرطاهر بو الاجلزيل إىل األستاذ 

فله منا فائق التقدير واالحرتام، حىت مت إجناز هذا البحث بعون  تلك الظروف اليت واجهتنا يف إمتام عملنا، كل  ظل

 .اهللا تعاىل



  

  

  

  

  مدخل

 مفاهيم نظرية
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إىل التفصيل يف قضايا البنية السردية حيسن بنا أن نقدم مجلة من املفاهيم اليت بدورها تساعد قبل الولوج         
 .على كشف املنهج وإضاءة طريق البحث

                                                                                                  البنية: أوال
يسعنا التحرك ذا املصطلح إىل الدائرة االصطالحية دون التطرق إىل معناه املعجمي، على اعتبار أن ال   

التعاريف املعجمية متثل زبدة املعىن، ويصل إىل التصنيف على مستوى سياقات حضارية وثقافية حىت يتمكن 
   . الدارس من ممارسة حقه يف مقاربته هلذا املصطلح

                                                                                                        :لغة  
قال  .)مبىن(، )بنيان(، )بناء(واألمساء ، )َىن بَـ (رة على صورة الفعل بكث القرآن الكريميف  بنية ورد لفظ

   )2(.﴾أنتم أشد َخْلًقا أِم السَماُء بـََناَهاءَ ﴿ :وقال أيضا )1(،﴾َناَها بِأَْيٍد وإنّا َلُموِسعونْ بـَنَـيْـ   اءَ والّسمَ ﴿: اهللا تعاىل
َيةُ ": لسان العرب ففي ؛خمتلفة مبعانٍ البنية  لفظ المصادر اللغوية العربية القديمةوتورد بعض   َيُة والبـُنـْ  ما: الِبنـْ

  :الفارسيّ  ُبىن، وأنشدبـَنَـْيَتُه، وهو الِبىن وال
  )3(."ا، وإن عَقُدوا َشّدواوْ وإن عاَهُدوا أوفَـ            ا َأحسنوا البُنى وْ أولِئك قوٌم إن بنَـ   :أبي حسنعن  

َيةٌ  َىن اهليئة اليت بين عليها مثل املِْشية والركَبة، وبَـ " :هي البنيةكما قيل أن  د  ،مقصورًا وَبىنّ  فالن بيًتا وبِنـْ ُشد
أي صحيح الِبنية  مقصور مثل ِجْزيٍَة، وِجًزى، وفالن ر الباءكسوبـَُىن وبِنيٌة وِبًىن ببِنيٌة يقال (...) للكثرة، 

أا تأيت باستعماالت كثرية، كما ختتلف باختالف  معجم لسان العربيف بنى واملالحظ على مادة  )4(."الفطرة
  .الصيغ الصرفية للكلمة

ًيا، وبَِناًء، و  البَـْنيُ " :القاموس المحيط جاء يفو  بـُْنيانًا، وبِنيًة، وبِنايًة، وابْتناُه، نقيض اهلَْدِم، بناه، يَبِنيه، بـَنـْ
ْبين ج أبنيٌة  :الِبناءُ ووبناُه، 

َ
الِبىن، والُبىن، وتكون البناية يف : بالضم والكسر مابـََنيَتُه ج لُبنيةُ أَبِنّياٌت، وا ججامل

بًا واحًدا من سكوٍن أو حركٍة ال لزوم آخرها ضر : الكلمة بَِناءُ و ا؛ين به دارً بْ أعطيُته، بناًء أو ما يَـ : هُ يتُ نَ وأبْـ  فالشر 
 )5(."لعامل

                                                           

 .47اآلية  :ارياتذسورة ال )1(
 .27اآلية  :النازعاتسورة  )2(
 .88، ص2005، )1ط(لبنان، -دار الكتب العلمية ،)ب، ن، ى(مادة  ،)2ج(عامر أمحد حيدر، : ، تحلسان العرب :بن منظورا )3(
 .89، صنفسه )4(
 .1272، ص2009، )3ط(لبنان، - دار الكتب العلمية، )ب، ن، ى(مادة لوفاء نصر اهلوريين، أبو ا: ، تحالقاموس المحيط: الفيروز أبادي )5(
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َبىن  :يقال. أقام جداره وحنوه: بُنيانًابَنًيا، وبِناًء، و  - بـََىن الّشيءَ :"فقد ورد فيه المعجم الوسيط أما يف
رجال َبىن جمَدُه، وبىن ال: ول التأسيس والتنمية، يقالحالّسفينة، وَبىن اخلباء، واستعمل جماًزا يف معاٍن كثرية تدور 

  :شاعرالقال 
ُرُه يـَْبني الُقرى    )1(".شتاِن بين قـَُرى وبين رِجالِ             يـَْبني الرجاَل وغيـْ

على الرغم من الغموض الذي اكتنف هذا املصطلح فإن استعماله عند الغرب ال يبتعد عن االستخدام العريب 
  .القدمي لداللته على التشييد والبناء والرتكيب والنسج

أو الطريقة اليت  البناءالذي يعين ) (structuraيف اللغات األوروبية من األصل الالتيين  بنية ُتشتق كلمة"      
ومبا الفنية المعمارية  يقام عليها مبىن ما، مث امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع األجزاء يف مبىن ما من وجهة النظر

على أن فن املعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف روبية المعاجم األو  يؤدي إليه من مجال تشكيلي، وتنصّ 
     )2( ."القرن السابع عشر

  اصطالحاً 
 ؛التشييد والبناء والتركيبالعريب القدمي الذي حييل على عن أصلها ومدلوهلا  )بنية( كلمةعىن  ال يبتعد م

ساكنة موعة معينة، وحركية السكون اليت يفهمها املؤرخون باملعىن املزدوج للعالقات املعمارية ال البنيةففكرة "
عها أا ميكن أن تنخرط املتني ال حتتفظ بانضباطها إال إذا كانت حتيل على تداخل متغريات متعددة تفرتض مجي

 التراصأي اعتبار البناء ذلك  ؛نىبَ وهذا املفهوم هو اآلخر يتداخل واملفهوم اللغوي ملادة  )3( ".يف سلسلة
هض على جمموعة من البواين اليت تتعاون لتشكل بنيتها املتكاملة لتتكيف ا األجزاء وتكون  لبناية ما تن النسيجو

  . كًال ما سواء كان حًيا أو جامًدا

فن "لكتاب يف دراسة )2005((Paul Ricoeur)ريكور ولب الفيلسوف الفرنسيوقد قدم 
 ؛ بناءيتحدث عن بنية، بل عن  ال:"فقال أن فن الشعر اءللبنوصًفا  )م.قAristote)(323(ألرسطو"الشعر

                                                           

 .72، ص1960القاهرة، مصر، -املكتبة اإلسالمية ،)ب،ن،ى(مادة ،)1ج(، المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية )1(
  .120، ص1998، )1ط، (القاهرة،-، دار الشروقنظرية البنائية في النقد األدبي:صالح فضل)2( 

، )1ط،(بريوت، لبنان، - سعيد الغامني، والح رحيم، دار الكتاب اجلديد:، تر)1ج،(،الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي:بول ريكور)3( 
  .171، ص2006
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يف  ، وفعاالً اً كبري   اً أي أن للقارئ أو املشاهد دور  )1( ." القارئأو  بالمشاهدوال تكتمل إال والبناء عملية هلا اجتاه 
   .دة تعترب إعادة بناء للنص األصليإنتاج رؤية جدي

 الذي عرف) مMukarovsky()1975(جان موكاروفسكييف مفهومه احلديث عند  بنيةوقد ظهر مصطلح 
واملوضوعة يف تراتبّية معقدة جتمع فيها سيادة عنصر معني  ظام من العناصر احملققة فنّـًياأي ن بنية "بأنه األثر الفني

  )2(  ."على باقي العناصر

الشكالنيون كما يرى - إن إخراج األشياء واألحداث واألشخاص من متوالية احلياة إىل متوالية الفن      
يقوم على  سرديًايعتمد اخليال من صور، وجماز، واستعارة، وإما أن يكون شعريًا فنًيا هو إما أن يكون  - الروس

، شعريةً  بنيةً واعتبارها داخل نص شعري البنية  ينظرون إىل  الدال، وهذا ما جعل الشكالنينياحلكي والعامل اخليايل
  )3(  .سرديةً بنيًة  واعتبارها داخل النص السردي، لبنيةلوكذلك احلال بالنسبة 

منفتحة على  خلفيات اجتماعية وثقافيةمنبثقة عن  بنيةإن نتاج املوروث الثقايف األديب يتكون من خالل 
معجب بن سعيد يقول يف ذلك و . منغلقة حول ذاا ال تكونبنيات نصية داخل اتمع العريب وخارجه و 

ية ولغوية واحدة هي البنية النصية واللغوية العربية، وهذه إن الكاتب العريب ينتج نصوصه ضمن بنية نص": الزهراني
داخل (ا مفتوحة على بنيات نصية ولغوية فرعية داخلية البنية ليست بنية منغلقة على ذاا بطبيعة احلال، إ

ص العريب ، وداخل هذه البنية النصية واللغوية الكربى ميكننا تأطري الن)أجنبية(، وبنيات نصية أخرى)اتمع العريب
  )4( ."الروائي يف حالتنا- املكتوب

منوذًجا يتعلق بطبيعة البنية، وتقوم هذه الفكرة على أن النص يف  األلسنيةمن النظرية  البنيوية لقد استعارت     
وحدًة قابلة يف ذاا للتحليل دون االستعانة باخليوط و ، كيانًا مستقًال ميكن النظر إليها بوصفها  ذاته يشكل وحدةً 

  .اخلارجية

                                                           

  .90، 89، صالسابق)1( 

، رسالة دكتوراه، )"ة لنماذج من الرواية السعوديةالبنية السردية في الرواية السعودية، دراسة فني":نورة بنت محمد بن ناصر المري: نقال عن()2( 
  .05، ص2008اململكة العربية السعودية، -جامعة أم القرى

  .17، 15، ص2005، )3ط،(القاهرة، -، مكتبة اآلدابالبنية السردية للقصة القصيرة:يعبد الرحيم الكرد:ينظر)3( 
الرياض، اململكة العربية السعودية، -9، جملة جامعة امللك سعود،مالروائي العربي الّنقدآثار نظرية الرواية الغريبة في :معجب بن سعيد الزهراني)4( 
  .90، ص1997، )د، ط(
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باعتبار الكالم  -كما نعلم-  عن الكالم اللغة إّن التمييز الذي يعطي للسانيات موضوًعا متجانًسا هو متييز    
، وهذا ما حيدد مفهوم البنية اً تنفيذالكالم أما  اً قانونذاا باعتبارها يف ينتمي إىل خمتلف العلوم، واللغة منحصرة 

أي اعتبار النص يف حتليله  ؛)1( بالتحليل البنيويخاٍل من الدالالت قابلة للعزل  ، أو نسًقانظاًما مجرًدااليت تعد 
بنية مستقلة بذاا وال ميكن خرق املقومات الداخلية الفيزيقية له وقطع أي صلة تربطه جبذوره، سواء مبؤلفه أو بيئته 

    .أو عصره، واعتباره آلية صّماء

، الجمع والبناء والتشييديف املفهوم اللغوي قد تعددت بني معىن ية البن مما تطرقنا إليه سابًقا نستنتج أن
ا إّال بعالقتها وال يتحدد معىن البنية يف ذا وم على عناصر متكاملة فيما بينهايق نظامفهي  أما اصطالًحا

 . له بالعناصر األخرى، والبنيوية عموماً تسعى إىل دراسة النص من خالل توضيح املظاهر الفنية واجلمالية

  السرد: ثانيا
                                                                                                                : لغة

تقدمُة شيء إىل شيء تأيت به : السرُد يف اللغةو " :اللغوي الثالثي َسَردَ  مأخوذ من اجلذر لسان العرب يفالسرد 
َسَرَد احلديَث وحنوه يسُرُده، َسرًدا، إذا تابعه، وفالن يسُرد احلديث سرًدا إذا كان  ،أثر بعض متتابًعا متسًقا بعضه يف

مل يكن يسُرُد احلديث َسْرًدا، أي يتابعه ويستعجل فيه :صلى اهللاُ عليه وسّلمجيد السياق له، ويف صفة كالمه 
  )2( ."تابع قراءته يف حذٍر منه: وَسَرَد القرآن

الغرز يف األدمي كالسراِد بالكسر، والثقب، كالّتسريد :السْردُ " :القاموس المحيط يف"َسَردَ "كما وردت لفظة       
صار  :فيهما ونسج الدرع، وسم جامع للدروع وسائر احللق، وجودة سياق احلديث، ومتابعة الّصوم، وسرد كفرح

  )3( .يسرد صومه

  

                                                           

-حممد برادة، وحسان بورقية، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية:، تر"أبحاث التأويل"من النص إلى الفعل: بول ريكور:ينظر)1( 
  .113، ص2001، )1ط،(القاهرة،

  .604ص ،)س،ر،د(مادة،لسان العرب:ابن منظور)2( 

  .426ص، )س،ر،د(مادة ،المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية)3( 
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نسجها فشّك طريف كل حلقتني  :الّدرع-خرزه، و :ثقبه، واجللد:شيء َسرًداَسَرَد ال" :المعجم الوسيط جاء يفو 
سرد الصوم،  :تابعه ووااله، يقال :الشيء-و .}ِن اْعَمل َسابِغاٍت وَقدر ِفي السْردأَ {: التنزيل العزيزومسرمها، ويف 

  )1( ."أتى به على والء جّيد السياق :سرد احلديث: ويقال

، الّسردمعىن مصطلح  قد اتفقت علىالمعاجم العربية  أنّ من هذه املفاهيم اللغوية إن ما ميكن استخالصه  

     .يف اللسان واحلديث إلجادة، واالتتابع معىن" َسَردَ "حيث أعطت الفعل

   :اصطالحاً 
للجدل؛ بسبب االختالف حول هو اآلخر من أكثر املصطلحات القصصية إثارة  الّسرد إن مصطلح

مصطلح الّسرد بوصفه مرادفًا ملصطلح لذلك يطلق كثري من الباحثني . تعددة اليت تتنازعهوااالت امل مفهومه
 اخلطابو ) Histoire(القصة  :نييتضمن جزئالّسرد ميكن القول بأّن "و)2(  ،الحكيو  الخطاب و القص

)discoure(قف واألحداث اليت والعالقات الزمنية بني املوا(...) ، أما القصة فتشتمل دائًما على تسلسل زمين
ميكن على سبيل املثال سرد هذه املواقف : تؤلف القصة، ليست بطبيعة احلال هي العالقات الوحيدة املمكنة

  )3( ".واألحداث سببيا

 يعّرفو ، باعتباره مرادفًا للقصة، واخلطاب، واحلكيالخطاب الحكائي فالّسرد مبفهومه احلديث يرجع إىل     
، وهذا العامل يقع يف ماّدي أو روحييدفعنا إىل استدعاء عامل مدرك كواقع  خطاب"ه كلاحلكي بأنّ  سعيد يقطين

 أي أنّ  )4( ."مكان وزمان حمددين وهو يعكس غالًبا فكرًا حمدًدا لشخص أو جمموعة األشخاص مبا فيها الراوي
ئرة أو فضاء تسلسل األحداث خيربنا عن هذا العامل، واحملكي ال خيرج عن داخطابًا لفظيا ال يكون إّال  الّسرد

العامل  وتفاعل الّشخصيات، وهذا التفريع للّسرد يعّد أحد تفريعات البنيوية الّشكالنية، كما تبلورت يف دراسات
الفيلسوف الفرنسي و   ،)م2009(C.levi Strauss)(ستراوسكلود ليفي االجتماعي األنثربولوجي 

                                                           

  .312ص ،)س،ر،د(مادة ،القاموس المحيط:الفيروز أبادي)1( 

  .105، صالبنية الّسردية للقصة القصيرة:عبد الّرحيم الكردي:ينظر)2( 

  .122، ص2003، )1ط،(لندن، -سيد إمام، مرييت للنشر واملعلوماتال:، ترقاموس الّسرديات:جيرالد برنس )3( 

  .34، ص2005، )4ط،(املغرب، -، املركز الثقايف العريب)التبئير- الّسرد- الّزمن( تحليل الخطاب الّروائي:سعيد يقطين)4( 
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أو اللسانيات بصفة ) مJ.Jennett)(2018(تجنيالناقد األديب و  )م2017(T.Todorov)(تودوروف
  )1( .عامة

 Shlomith(انكنع  شلوميتالناقدة واألدبية العربية كي يتحدد تعريفه عند مبرادف احل فالّسرد
Rimmon-Kenan) ايف كاملعاصرة-البويطيقا الِحكائي الّتخييل تاNarrative Fiction) 

contenporary poetics) يعين الّسرد " :بقوهلا)narration ( الّتواصل املستمر الذي من خالله يبدو
لنقل ) verbal(والّسرد ذو طبيعة لفظية . ة يتم إرساهلا من مرسل إىل مرسل إليهلَ سَ رْ كمُ ) narrative(احلكي 
وهذا يتّم عن طريق  )2( ...)"البانتوميم- الرّقص- الفيلم(كشكل لفظي يتميز عن باقي األشكال احلكائية  املرسلة،

أو ما عند احلكي أكثر من حدث واحد بشكل مرتابط ومنسجم لينتج يف الّنهاية أحداثًا مسرودة ابع والّتوالي الّتت
  .يسّمى سرًدا

 أن يُؤدىميكن " :قائًال يصرح ) م1980(Rolan.Part)(روالن بارتالفيلسوف الفرنسي كما جند  
، ثابتة أو متحرّكة، وباحلركة، وبواسطة الصورةة ، وبواسطكتابيةكانت أم   شفاهيةاملستعملة  اللغةاحلكي بواسطة 

إنّه حاضر يف األسطورة، واخلرافة، واألمثولة، واحلكاية، والقصة، وامللحمة،  .االمتزاج املنظم لكل هذه املواد
شوطات ويف الّزجاج املزّوق، والسينما واألنوالّتاريخ، واملْأساة، والّدراما، وامللهاة، واإلمياء، واللوحة املرسومة، 

ال حدود له،  إّن هذه املقولة ترفع وترية احلقيقة الكاملة والشاملة باعتبار الّسرد فعالً  )3( ..."واملنوعات واحملادثات
اإلنسان أينما ُوجد وحيثما كان، يشمل جّل اخلطابات كيف ما كانت أدبّية أو غري أدبّية من نسيج وإبداع 

 .نظام لساني أو غير لسانيالذي استعمل فيه، وذلك الرتباطه بأّي  باختالف الّنظام -الّسرد-فتختلف جتّلياته
، وليس كّل سرد ص يثمر سرًداحداث أن يسّمى قًصا، لكن ليس كل قميكن ألّي إخبار أو رواية لسلسلة من األ"

كون  )4( ."عي أن يكون قصة يصل إىل أدبية من نوع خيايليصنع قصة، فالسرد حني يتحول إىل قصة، أو يدّ 
عملية آلية يومية مشرتكة يف  القصّ من الوضوح والغنائية، و عملية منتظمة متماسكة، تّتخذ ما يكفي ّسردال

يتحدد فتتطور هذه العملية بشكل منتظم، مّتسق، ومنسجم مبا يكفي من سبك احلديث وتزويقه لجتربتنا الثقافية، 
   .اسردً نِتج يُ البشرية ضمن تزويق الكالم عامة ل جماله يف املهارة

                                                           

  36،ص34، صالسابق: ينظر)1( 

  .41نفسه، ص )2( 

  .19، ص1997، )1ط،(املغرب، –املركز الثقايف العريب  ،"يمقدمة السرد العرب"الكالم والخبر:سعيد يقطين)3( 
  .107،ص106، ص1994، )1ط،(بريوت، لبنان، -سعيد الغامني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر:، ترالسيمياء والتأويل:شولز روبرت)4( 
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والشريط السينمائي يسرد أحداثه،  ،فاللوحة الزّيتية تسرد صمت ألواا مفهوم أمشل وأعّم؛ لّسردل يكون"    
 ).اجلامد واحليّ ( يف كل شيء ةظاهرة حكائية ماثل هو، و (...)خمزون ذاكرته اإللكرتونية واهلاتف الّنقال يسُرد 

 ،(...)ني تقرأ سرد اجلمادات واملشاهد الطبيعية وغري الطبيعية فالع ؛فقط حنن نتلّقى تلك السرود حبسب طبيعتها
فاحلياة من  ص مقروءة أم أصوات عناصر الطبيعة؛كانت أصوات نصو أسواء  تلتقط األصوات املسرودةواألُذن 

 )1(."وهي نص حيكي وما حنن سوى عناصر مسرودة من هذا النص الّشاسع على األبدية، مفتوحٍ  حولنا أُُذن كتابٍ 

 غري أدبية، فكل ما كانت أم  من هذا القول يتضح أّن الّسرد حيمل دالالت خمتلفة باختالف أنواع النصوص أدبيةو
  .ظاهرة حكائية تتمثل كّل شيء ليكوناة اليومية حيمل سرًدا خاصا به؛يـَُتصاَدُف به يف احلي

سارد ليس هو الكاتب اليقوم به ا قصا أدبي أو خطابًا غير منجز بني كونه الّسرد  لقد تراوح مصطلح"    
وى ا الطريقة اليت تُر : به الذي يعىنالّسردية بالضرورة بل وسيط بني األحداث ومتلقيها، وارتبط به مصطلح 

حبث يف أدبية األدب أو املقومات اليت جتعل العمل األديب هي القصة أو اخلرافة فعليا، وهي فروع األدبية، واليت 
فيما جيعل القصة أو الّرواية أدبًا سرديًا، من خالل رواية سلسلة من الوقائع واألحداث  اً ردية حبثالسّ  أدبًيا، فكانت

وذلك بقيام وسيط  صيل القصة إىل املستمع أو القارئإًذا وسيلة تو  فالّسرد  )2( ."بعد إقامة بعض العالئق بينها
اختيار وإتقان أسلوب إسداء هذه احلكاية، بغية  تكمن أدبية ساردها يفإذ بني الّشخصيات واملتلّقي هو الراوي، 

  .إبراز طابع االختيار والقصدية ورجاء التأثري لتتحقق األدبية

يف الّنص الّروائي وأقوى املؤثرات املنشئة للداللة فيه، ومن مث الّسرد إىل أنّه أكثر العناصر أمهية  أهميةوترجع "     
جعل ما والدالالت، وهذا  ها الّروائي يف حتميل الّنص باملضامنيفإّن الّدراسة تكشف األدوات اليت يستخدم

  )3( ."الفهم والقبول إىل املشاركة القائمة على ،القارئ يتجاوز مرحلة التعرض للتلقني القائمة على االنبهار

دوره يتضح أنه مهما تعددت اآلراء واختلفت يف حتديد املصطلح وبيان  للسردمن خالل ما تقدم من مفاهيم     
، الخطاب، والقص إّال أا تلتقي عند حمور رئيسي قائم على الّرتابط املتني بني مكون ،الوظيفي يف النص

  .القصصي، وخمتلف األجناس األدبية يعد األداة املميزة للفن-السرد-، وعليه فهوالحكيو

                                                           

  .14، ص2011، )1ط،(قسنطينة، اجلزائر،  -، دار األملعية للنشر والتوزيع"سردية الخبر"شعرية الخطاب السردي:عبد القادر عميش)1( 
، )د،ط(دمشق، - ، منشورات احتاد الكتاب العرب"المكونات والوظائف والتقنيات دراسة"بنية السرد في القصص الصوفي:ناهضة ستار )2( 

 .63،ص2003
  .09ص ،"البنية السردية في الرواية السعودية: "بنت محمد بن ناصر المري نورة)2(
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  البنية الّسردية: ثالثا
تعرضت يف العصر احلديث قد البنية الشعرية والبنية الّدرامية مبفهومها الواسع تعترب قرينة البنية الّسردية إّن      

تعين  روالن بارت مرادفة للحبكة، وعند فورسترالروائي الربيطاين  فالبنية السردية عند"إىل مفاهيم خمتلفة ومتنوعة؛ 
تعين اخلروج عن  أودين موير لّنص الّسردي، وعندالّتعاقب واملنطق أو التتابع والّسببية أو الزمان، واملنطق يف ا

تعين الّتغريب، وعند سائر  الّشكالنيينالّتسجيلية إىل تغليب أحد العناصر الّزمانية، أو املكانّية على اآلخر، وعند 
 إن)1( ."البنيويني تتخذ أشكاًال متنوعة، لكّننا هنا نستخدمها مبفهوم الّنموذج الّشكلي املالزم لصفة الّسردية

؛ أي أدبية اخلطاب األديب مقرتنة باألدبيةختتّص يف اهتمامها باخلطاب الّسردي ضمن ما يسّمى  السردية
بالشعريات اليت تبحث ضمن اخلطاب الّشعري، وهذا ما أتاح هلا إمكانية الّتمفُصل بناًء على رغبتها اخلاصة يف 

  )2( .هناك سرديات منغلقة وأخرى منفتحةيث تكون متّلك استقالليتها وانفتاحها على غريها من االختصاصات حب

للخطاب وتتطّلب للحصول عليها أدوات المستوى العميق تشّكل " يف مضموا البنية الّسردية إذ جند أن     
ألّن هذه األخرية ال ميكن احلصول عليها إّال من داللة البنيات األّولية  تظل شرطًا أساسًيا للحصول على

يعترب الطريق الرّئيسي من أجل الوصول للبنيات الّسردية ألّي جنس أديب الذي  الخطابي أّن ؛ أ)3("احلكاية
  .ليعيد بناء وحداا الداخلية يف قالب جديدمستمع  أو قارئ تتمظهر داخله عالقات انتظامية حتتاج إىل

ء كاتًبا يستعمل مهارته واألشيا ، ألّن وراء الشخوصعلى مهارِة القاص "يقوم البنية الّسردية جناح إن 
أساًسا مبا مرتبطة المهارة الحكائّية  ومبنطقيتها، وهذه ئِّية ليومهنا بإمكانّية األشياء والشخوص واألحداثاحلكا

فالّسارُِد مبخّيلته الواسعة، وربطه لشريطّي الزمان واملكان، واألحداث والشخصيات يكون )4( ."لغة الّسردنسّميه 
 . سج نّص سردّي تبزغ خيوطه من خالل مهارته احلكائيةقد بلغ ُذروته يف ن

 
 

  

                                                           

  .18ص البنية السردية للقصة القصيرة،:الكردي عبد الرحيم)1( 

  .24، 23، ص"مقدمة للسرد العربي"الكالم والخبر:سعيد يقطين:ينظر)2( 

، فضاءات "قراءة في الملحمة األزلية العربية الخالدة، البنية السردية والمتخيل في سيرة سيف بن ذي يزن"سيرنا الشعبية:محمد فخر الدين)3( 
  .120، ص2014، )1ط،(رب،املغ-للنشر والتوزيع

  .15ص ،شعرية الخطاب السردي:عبد القادر عميش)4( 
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  الملحمة: رابعا
  :لغةً 

 لسان العرب من أصعب املفاهيم تعريًفا، فمن املعاجم اللغوية اليت ذكرت هذا املصطلح جند الملحمة تعترب 
. موضع القتل :قيلالَوقْـَعُة العظيمة القتل، و  :امللحمة" :لملحمةلتعريفًا  )ه630(ابن منظورالذي يورد فيه 

وأُِحلُم الرجل إحلاًما واسُتلِحَم استلحاًما إذا نِشب يف احلرب فلم جيد . وَأحلَْْمُت الَقْوَم إذا قتلَتهم حىت صاروا حلًما
امللحمة حني : ابن األعرايب. امللحمة، القتال يف الفتنة: ويقال (...).خملًصا، وأحلمه غريه فيها و أحلمه القتال

  )1( ".دفيًفا، وميشي الذئُب فيها مع الّنْسر مبْلَحمٍة ال يْستِقل ُغراُا :م بالّسيوف؛ قال ابن بّري يقاطعون حلومه

وككتٍف، األسُد،  . لُبهُ : الوقْـَعُة الَعظيمُة الَقتِل وحلَُْم كل شيء: امللحمةُ :" قاموس المحيطيف  كما جاء
فيه  ت يُغتابُ يواألكول الّلحِم الَقرُِم إليه، وفعلهما ككُرَم وعِلَم، والبكاملستلِحِم، والكثُري حلُم اجلَسِد، كالّلحيِم، 

نِيب القتال أو نّيب الصالح وتأليف  ويقال نّيب امللحمة أي"(...) بيت اللِحمْ إن اهللا يْبِغُض ال:"الناس كثريًا، وبه ُفسر
  )2( ."اشتّدت: اْلَتأَم، واحلرب: والَتَحَم اجلُرُْح للبـُْرءِ . الّناس، كأنّه يؤّلف أمر األُّمة

: واألمرَ . يقال حلم الّصائغ الّذهب والفّضة. َألَمهُ : حلًما-حلَََم الّشيء: "أدرج مادة حلََمَ  فقد المعجم الوسيطأما 
  )3( ."احلرب الّشديدة: وامللحمةُ (...). أحكمُه وأصلحهُ 

ة وبني خمتلف الكتب والدراسات، بني املعاجم اللغوي متداولة لحمويف موضع آخر يتضح أن مادة 
أي تقاتلوا، كما يدل مصدرها على معىن  يف احلرب، تقول تالحم القوم؛املوقعة العظيمة، القتل : "فامللحمة
ملحمة إذا كانت مرتابطة : نظمه فهو ملحم، والقصيدة: أحكمه وأحلم الشعر: حلم األمر: تقول (...)اإلحكام
  )4( ."جمهرة أشعار العربيف  أبي زيد القرشيىن عند املع/وقد ورد هذا املفهومحمكمة، 

معارك حربية أو على  القتالتستعمل للداللة على " ملحمة"من خالل التعاريف السالفة الذكر يتبني أّن كلمة    
  .بني أطراف متصارعة

  

                                                           

  .495ص ،)ل،ح،م(مادة ،8،جلسان العرب:ابن منظور)1( 

  .819ص ،)ل،ح،م(مادة ،1، جالمعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية)2( 

  .1168، 1167ص ،)ل،ح،م(مادة ،القاموس المحيط:الفيروز أبادي)3( 

  .819ص، )ل،ح،م(مادة، )1ج(،المعجم الوسيط: بيةمجمع اللغة العر )4( 
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  :اصطالًحا
هلة الوثنيني ويقوم على عمل قصصي له قواعد وأصول، يشاد فيه بذكر األبطال وامللوك وآ"تعد امللحمة      

اخلوارق واألساطري، وقد يكون شعرًا كاإللياذة  عند اإلغريق والشاهنامة عند الفرس وقد يكون نثرًا كسرية 
كذلك الفقرات يشمل  و  ى تلك األبيات الشعرية فحسب؛ بلوبالتايل فإن امللحمة ال يقتصر شكلها عل)1(".عنرتة

  . ا بطولياً بامتيازالنثرية اليت بدورها تشكل نصاً ملحميً 

تقوم على خوارق العادات واألمور، ختلط فيها احلقائق باألساطري قصة شعرية بطولية قومية "الملحمةتعترب 
وتغلل القصائد الّدينية والروحية يف جوانبها، فامللحمة متثل اجلوانب القومية مبا حتويه من عناصر هامة يف حياة 

والفكرية، واالجتماعية كما متثل األنظمة السياسية واالقتصادية، واحلربية وما الّشعوب من حيث اجلوانب الّدينية 
  )2( ."حتويه من تصوير اجلهاد القوّي للشعب وإبراز العناصر البطولية لدى زعمائه

قصة شعرية طويلة تعتمد أحداثها على أعمال بطولية لشعب من  باعتبارها، الفنون السرديةمن " وهي أيضا      
وطريقة لتصوير األحداث الواقعية وكثري من أسلوبًا  الحكيأو أمة من األمم، وهي فن أديب يّتخذ من  الشعوب

أحداث املالحم تأيت خيالية، وهي تبتعد عن التاريخ يف كوا قصة فنية يغلب عليها الطابع الفّين املمزوج بالواقع 
  )3( ."واخليال

تعترب حكاية بطولية خترب عن حركة مجاعات أو شعوب،  لملحمةا ومن خالل هذين التعريفني ميكن القول بأنّ  
وقبائل، وهي منوذج إنساين يُقتدى به، يفعل حبياته وسلوكه ما ميكن أن يطمح املرء لتحقيقه، وهي حتوي جوانب 

ية ى ا يف الواقع وهي عبارة عن عناصر هامة يف احلياة منها اجلوانب الدينية والفكرية، واالجتماعهامة ُحيتذ
 بطوليلإلشارة إىل كل ما هو ملحمة  كلمةكما تستخدم  . باإلضافة إىل األنظمة الّسياسية، واالقتصادية، واحلربية

  .الّروعة، العظمة، والجالل ويتجاوز قدرات البشر، وجيمع بني
دث هي قّصة بطولة حتكي شعرًا حتتوي على أفعال عجيبة؛ أي على حوا-من حيث أا جنس- الملحمة "       

أي أن امللحمة من األنواع  )4( "مع احلوار وصور الّشخصيات واخلطب؛خارقة للعادة، وفيها يتجاوز الوصف 
وحمور هذه البطولة خيالية خارقة  وأفعاالً  اً أحداثحتمل  قصة بطولية األدبية اليت وظفها اإلنسان من خالل

                                                           

  .3، ص2009، )د،ط(قسنطينة، -، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيعأوديسة هوميروس)األصول، النشأة، التطور(فن المالحم: محفوظ كحول)1( 

  .24، ص3، السنة12، عثورة الجحيم: جميل صدقي الزهاوي)2( 

  .06، ص2012، )2ط،(اجلزائر، باتنة، -، دار قانة للنشر والتوزيعلقديمة واألوروبيةاآلداب العالمية ا:صالح سباركية)3( 

  .122، ص2003، )د،ط(القاهرة، -، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعاألدب المقارن:محمد غنيمي هالل)4( 
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مل تزدهر إّال يف عهود الشعوب "، فهيحقيقةالخيال وال واألحداث اخلارقة أشخاص أسطوريون خيلطون فيها بني
، بل كانوا يهتمون مبغامرات الحكاية والتاريخ، وبني والحقيقة الخياليث كان الّناس خيلطون بني الفطرية ح

أي أّن )1( "يف وفاق تام مع العقل لذلك العهد؛اخليال أكثر مما يهتمون بالواقع، على أن اخليال اجلامح كان يعيش 
فكانت معظم  ،يعود إىل الّشعوب الفطرية حيث كانوا يهتمون باخليال على حساب الواقعالملحمة  ربداية تطو 

  . بطوالم خيالية تكاد ختلو من الواقع، وكانوا خيلطون األساطري باخلرافات

ك نتيجة ملا وبعد ذلك انتقل إىل األدب الالتيين وذلنشأ أول مرة مع اليونان  اً أدبي اً جنس الملحمةوباعتبار       
وذلك على يد الشاعر  ∗ياذةاإلن ملحمة ظهرت ما تسمىالملحمة اليونانية ، فمن خالل المحاكاةيسّمي 
الكوميديا  فقدم ما يسّمى ملحمة دانتي، مث نشأت امللحمة الدينية على يد الشاعر اإليطايل فرجيلالالتيين 
  )3( .اإللهية

تستند إىل األسطورة القومية اليت تشكل ) أي املاضي القومي البطويل(هي قصيدة عن املاضي املطلق الملحمة"      
زمن (بواسطة الزمن امللحمي املطلق) أي عن زمن الشاعر(وينقطع العامل امللحمي عن الزمن احلاضر، . نواا

  )4( ."بتفصيالته وحماولة تقوميه، واستناد امللحمة يف جوهرها إىل األسطورة يبعدها عن فهم الواقع )األسطورة
، ولكن ال تتداخل امللحمة مع األسطورة، فامللحمة شيء نسيج الملحمةتدخل يف  األسطورة ومعىن هذا أن    

، أما بطال األسطورة من اآللهةواألسطورة شيء آخر حيث أّن الفرق اجلوهري بني األسطورة وامللحمة هو أّن أ
 .أبطال الملحمة فهم من البشر

امللحمة قصيدة طويلة حتكي الوقائع البطولية أو املعارك :"بقوله كردي الملحمةعبد الّرحيم الكما يعرف   
احلربية اليت خاضها شعب من الشعوب أو أمة من األمم، وتستخدم امللحمة اخليال املمعن يف الغرابة وأساليب 

أي أّن  )". )5ماإلثارة احلماسية يف تصوير بطل واحد أو جمموعة من األبطال الذين حّققوا هذا الّنصر لشعو 
عبارة عن حكاية بطولية خترب عن حركة مجاعات أو حركة الشعوب وحركة القبائل وغالًبا تقّص أحداثًا  الملحمة

                                                           

  .122،صالسابق )1( 

قبل امليالد باللغة الالتينية، وهي تصف احلياة األسطورية ألينياس الطروادي،  يف اية القرن األول فرجيلهي ملحمة شعرية كتبها الشاعر  :اإلنيادة∗
 .جملد 12وتتألف من 

  .27م، ص2007-ه1428، )2ط،(بريوت، لبنان، - ، دار النهضة العربيةمحاضرات في األدب المقارن:عبده الراجحي:ينظر)3( 
، )1ط،(بريوت، - املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،"الرواية الدرامية نموذًجا"يةتداخل األجناس األدبية في الرواية العرب:صبحة أحمد علقم)4( 

  .28، ص2006
  .138م، ص2004ه، 1420، )د،ط(القاهرة، - ، مكتبة اآلدابالسرد ومناهج النقد األدبي:عبد الرحيم الكردي)5( 
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ى به، بفعل حياته وسلوكه ما ميكن أن نطمح ن الشعوب، وهي منوذج إنساين ُحيتذوقعت يف بداية تاريخ شعب م
  .مجيًعا إىل حتقيقه

عن سائر له خصائصه وصفاته اليت متيزه جنًسا أدبًيا  استقالهلابني الّشعوب القدمية و  المالحم ومع انتشار     
باإلضافة إىل البطل  ،األسلوب الملحمي أوبالراوي الملحمي األجناس األخرى، أصبح هناك ما يسمى 

األسطوري  امللحمي وهذا ما جعلها تتميز عن الراوي التارخيي أو األسلوب الغنائي وكذلك ميزها عن البطل
  )1( .والرتاجيدي

تعّد من أقدم األنواع الّشعرية وأعرقها منذ أقدم العصور عند األمم القدمية،  الملحمةخنلص إىل القول بأن       
، والبد شحون، واحلربية عند األمم ألّن الشعوب البدائية عاشت يف جو مشعر تاريخ البطوالت األسطوريةوهي 

 .   تاريخ أمة أو حياة شعب يف واسع أن يكون للملحمة صدى

                                                           

  .138، صالسابق: ينظر)1( 



 

 

 

 

 الفصل األول

 عناصر البنية السردية
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متثل الشخصية نبض النص واحلركة اليت جتري يف شرايينه، وهي األكثر أمهيًة واألكثر إثارًة للجدل؛    
باعتبارها مكونًا سردياً هامًا وقد تعددت الكتابات حوهلا، وذهب النقاد مذاهب متباينة خبصوص بنيتها وفعاليتها 

مي الشخصية، تناول مفهوم الشخصية لغًة تقد -يف دراسة نظرية- عاجل املبحث األولوقد . يف اخلطاب السردي
  .  ة منها والثانوية، وتناول وظائف الشخصيةكما تعرض ألنواع الشخصية الرئيس  .واصطالحاً 

  الشخصية : المبحث األول

  مفهوم الشخصية : المطلب األول

السردي،  العملعمود ال ميكن جتاوزها أو جتاوز مركزيتها، فهي مبثابة  بؤرة مركزيةمتثل  الشخصيةإن     
ال ميكن تصور أي عمل أديب مبختلف أجناسه بال شخوص تدير أحداثه، ومن  ؛واألساس الذي يرتكز عليه

  : صطالحية ما يليلشخصية من الناحية  اللغوية  وااللدمت املفاهيم اليت قُ 

  : لغة

مجاعة : صالشخ" لسان العرب، فنجد يف المعاجم اللغويةبتعدد  الشخصيةلقد تعددت مفاهيم      
سواء اإلنسان وغريه تراه : والشخصُ (...) ، واجلمع أشخاص، وُشُخوٌص، وِشَخاٌص شخص اإلنسان وغريه مذكر

كل جسم له ارتفاع : من بعيد، تقول ثالثة أشخص، و كل شيء رأيت ُجْسمانَُه، فقد رأيت شخصه، الشخص
  )1(. "وظهور، واملراد به إثبات، فاستعري هلا لفظ الشخص

َأْشُخْص، وُشُخوٌص، : سواء اإلنسان وغريه تراه من بعيد، ج: "القاموس المحيطوقد جاء يف      
فتح عينيه، بصره رفعه من بلٍد إىل بلد، ذهب وسار يف ارتفاع : ارتفع بصره: كمنع شخوًصا  صخَ وأشخاٌص، وشَ 

َص بصوته فال يقدر على ارتفعت حنو احلنك األعلى، ورمبا كان ذلك خلَقة أن يشخَ : الكلمة من الفم(...) 
  )2( ".أتاه أمٌر أقَلَقُه وأزعجه: ينَص به كعُ خفضه، وشخِ 

                                                           

 .493ص  ،)ش،خ،ص( مادة ،)4.ج(، لسان العرب: ابن منظور )1(
 .643ص  ،)ش،خ،ص(مادة  ،القاموس المحيط: الفيروز آبادي )2(
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ارتفع وبدا من بعيد، والسهم : خوًصاالشيء شُ  خصَ شَ : "المعجم الوسيطيف  صَ خَ قد وردت مادة شَ و     
ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص  ﴿: جاوز اهلدف من أعاله، ويف التنزيل العزيز َما يـَُؤخوالشخصية صفات ﴾األَْبَصارُ  ِفيهِ ِإن ،

  )1( ".ذو صفات متميزة، وإرادة، وكيان مستقل: متيز الشخص من غريه، يقال فالن ذو شخصية قوية

ا كان أم أنثى فكل ات بغض النظر عن اجلنس ذكرً ذ تطلق على كل شخصنستنتج مما سبق أن لفظة       
، وما يتميز به من باإلنسانعموما مرتبط  الشخصيةمفهوم فأيت شكله أو جسمه قد رأيت شخصه، من ر 

  .الصفات يتميز كل شخص عن غريه من األشخاصهذه  لبفضو صفات جسمية، ونفسية وغريها، 

  : اصطالحا

ا ألمهيتها الكبرية يف الدراسات والتطورات اليت تشهدها الساحة نظرً  الشخصيةتعددت تعريفات     
صطالحية بأا احملرك الرئيسي الذي يدفع بتطور األحداث داخل تعرف من الناحية اال ؛والنقدية يةاإلبداعية الفن

  .العمل السردي

ميكن أن توجد حكايات : "ولفجده يق الحدثمبفهوم  الشخصيةمفهوم ) م.ق323ت(أرسطوربط       
ولكن ال توجد طباع بال حكاية رمزية، ولقد استعيدت هذه النظرية على يد منظرين   طباعدون ) fables(رمزية 

سم فاعل للحدث، ابعد، بعد أن كانت الشخصية جمرد  ، وفيما)Vossius(كالسكيني من أمثال فوسيوس 
لشخصية وقد كّفت ا(...) ممتلئ التكوين  ، وباختصار صارت كائناً )شخصا(ا ، وأصبحت فردً ا نفسياً اختذت قوامً 

الشخصية  من خالل هذا املفهوم جند بأن تعريف )2( ".انفسيً  سدت مباشرة جوهراً ا للحدث وجُ عن كوا تابعً 
أداة  إذ تعدباعتبارها احملور العام الرئيسي الذي يتكفل بإبراز احلدث،  الحدثيكون حبسب مشاركتها يف دائرة 

هي أحد األفراد  فالشخصية القصصية" ودوام سيرورتهالحدث مبقتضاها يستطيع الروائي بصفة حمكمة، إبراز 
 اخلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم أحداث القصة، وال جيوز الفصل بينها وبني احلدث ألن الشخصية هي

من اخلطأ الفصل أو : "رشاد رشديون على هذه الصلة يقول الدكتور تقوم ذه األحداث، وقد أكد كثري من 
  )3( ".أو هو الفاعل وهو يفعل ،وهي تعمل الحدث هو الشخصيةخصية وبني احلدث ألن التفرقة بني الش

                                                           

 .475ص ، )ش،خ،ص(مادة، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
 .31، ص 2010دمشق،  -ة السورية للكتاب، وزارة الثقافةمنشورات اهليئة العام ،عدنان حممود حممد: شعرية المسرود، تر: وآخرون بارت.ر )2(
، )د ط( ، )د ب(  ، من منشورات احتاد الكتاب العرب،الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة تطور البنية: شريبط أحمد شريبط: نقال عن )3(

 .30، ص 1995
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) م1957ت)(Boris Tomashevsky( توماشفسكي الناقد واألديب كما يذهب كل من    
إىل أن )م1984ت) (Viktor Shklovsky( لوفسكيكش فيكتورالكاتب واألديب الروسي و 
هو عادة اخليط الرابط  البطلإن : "سكيفاألعمال، فيقول توماشوجوده الشخصيات عنصر قصصي ثانوي تربر "

ويقول . "ا خمتلف الدوافعاليت ترتكز عليه األعمدة الحيةبدور  األشخاص ميقو  :ويقول أيضا ".لألحداث
حقيقيني  افاألشخاص ليسو  )1( ".ا هو اخليط الذي يربط بني حلقات القصةليس إنسانً  جيل بالس": شلوفسكي

لجأ إليها يف العمل السردي من أجل الربط بني عناصره ووحداته، وإيضاح ومتييز خمتلف بل هم عناصر وركائز يُ 
  .األعمال واألحداث اليت تتشكل داخل النص السردي

بأن الشخصية ما هي إال  إذ أنه يوحي ؛يف السرد متكامالً  ايف جعل الشخصيات جزءً  فسكيشتوماجنح 
سطة اسم علم، وعلى الرغم من بوا جد على حنو مرتاخٍ وُ ) املظهر املادي، األفكار، التعابري، املشاعر(فتات لفظي 

 مهمةً  حتتل مكانةً  توماشفسكيعند وهذا يعين أن الشخصية   .أنه مل يوِجد هذه النظرة فإنه ساعد على انتشارها
مبثابة الطاقة الدافعة اليت تدور حوهلا   ي للتعبري  عن رؤيته ومشاعره، ويلة الراو فهي وس ؛يف بنية أي عمل سردي

  )2( .كل عناصر السرد

 املشاعر خمتلفو  هلواجسوباعتبار الشخصية الركيزة الكربى والعامل الذي تتمحور حوله كل الوظائف وا  
أو  وظيفةً مث  اً أو حدث فعالً تعد بهذا املفهوم ف ،لسلوك الدرامي داخل العمل السرديفهي منبع ا سواألحاسي
   )3( .أداة السرد والعرض لتكونأو يقع عليها سرد غريها،  هي تسرد لغريهاو  ا،موضوعً 

يف  الشخصيةفيعرف )مJerard Prince)(2016(جيرالد برانس لمؤرخ األديب األمريكيأما بالنسبة ل
له صفات إنسانية، وميكن أن تكون " ممثل"له مسات إنسانية ومنخرطة يف أفعال إنسانية  الشخصية كائن: "قوله

، أو )حركية عندما يطرأ عليها التبدل( ديناميكية) طبقا لدرجة بروزها النصي( رئيسية أو ثانويةالشخصيات 
، متسقة غير، أو )ع أفعاهلاعندما ال تتناقض صفاا م( متسقة، )ساكنة، عندما ال تكون قابلة للتغري( ستاتيكيةا

 )Rond( مستديرةأو ) بسيطة ذات بعدين قليلة السمات ميكن التنبؤ بسلوكها ببساطة( )plat( مسطحة

                                                           

زعيم الليل، نظام التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، جامعة امللك فيصل، : ، إعداد"مناهج تحليل النص السردي": امر الحلوانيع: نقالً عن)1(
 .11، ص 1436/1437الفصل الدراسي الثاين، 

 .155، ص 1998، )د ط( اإلسكندرية،  - اسم حممد، الس األعلى للثقافةجحياة : ، ترنظريات السرد الحديثة: واالس مارتين: بتصرف )2(
 .67، ص 1990، )د ط( اجلزائر،  - ، املؤسسة الوطنية للكتابالقصة الجزائرية المعاصرة: عبد المالك مرتاض:ينظر )3(
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تتمثل يف جمموعة من  الشخصيةأي أن  )1( ؛")معقدة ذات أبعاد خمتلفة قادرة على إثارة الدهشة بسلوكها(
تكون  شخصية رئيسيةتكون من طرف إنسان ما يتميز بعدة صفات، فهي من حيث دورها تنقسم إىل  األفعال

 اً مساعد عامالً ، وتعترب متغيرةقد تكون  شخصية ثانويةوالعمل السردي،  مركزمتواجدة يف املنت وتعترب  ثابتة
وا ثابتة أو قابلة للتغيري يف ك  مستديرةو شخصية مسطحةتستخدم لربط األحداث، باإلضافة إىل أا تنقسم إىل 

  .أي وقت

فهي تؤدي دورين خمتلفني  الحدث الواحدمن شخصيات العمل السردي تشرتك يف رواية  شخصية كلإن  
، وذلك بصورة جلية، كما أن تقسيم هذين الدورين بالنسبة للشخصية )دور األنا ودور اآلخر(يف الوقت ذاته، 

غري متزن بالنسبة لدور كل من األنا واآلخر، وذلك حني يكون عدد الشخصيات الساردة  اً متفاوت اً يكون تقسيم
  )2( .أكثر من شخصية واحدة

الذي اعتمد على التحليلني الذين قاما  غريماسالروائية تطورا ملحوظا مبجيء  الشخصيةعرف مفهوم "    
لشخصيات وهي حماولة لل نظام عاملي أو  غريماسليؤسس  إتيان سوريوبعشرين سنة  وبعده بروبما كل من 

 )3( ؛"إلقامة تناسب بينهما، ومن جهة أخرى أراد أن يوجد القرابة بني جدول األدوار عندمها والوظائف يف اللغة
الروائية، وذلك بإجياد أول نظام عاملي للشخصيات من خالل  مفهوم الشخصيةحاول أن يطور  غريماسأي أن 

  .ا على األدوار اليت تقوم اتوضيح مواضع القرابة، والشراكة بني هذه الشخصيات، وذلك اعتمادً 

 الشخصية الرئيسيةوهم يقصدون بالبطل  الشخصيةعلى  البطلوجند أغلب النقاد يطلقون مصطلح       
الذي  بالبطلعن الشخصية وربطها  منور أحمداسية يف أي عمل سردي، كما حتدث ساليت تعترب الركيزة األ

داخل النص السردي  المكانة المرموقةيستحوذ على اهتمام الراوي أو القاص ويعترب العنصر الرئيسي، وحيتل 
سلبية، أو ثانوية متغرية،  مكانت إجيابية أأكل العناصر األخرى يف هذا النص سواء   جذبوهي اليت تعمل على 

  )4( .ولكن املهم أا متثل أساس، وحمور النص السردي أو الروائي

                                                           

 .30، ص قاموس السرديات: جيرالد برانس )1(
 . 70، 69،  ص2003، )1ط(املغرب  -، املركز الثقايف العريباآلخر عبر اللغة السرديةسرد اآلخر، واألنا : صالح صالح: نظري )2(
جامعة احلاج ، اجستري يف األدب العريبممذكرة ، "الشدائد لياسمينة خضراهة لإ سيميولوجية الشخصيات الروائية في رواية": فيصل نوي )3(

 .33، ص 2014/2015باتنة، قسم اللغة العربية وآداا،  -خلضر
 .30، ص السابق: انظر: نقال عن )4(
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ان الفرد كما هو اإلنس: الشخصية داخل اتمع الروائي يف حني أقصد بالشخص: "سمير الفيصليقول     
الشخصية : روائيأي ذلك اإلنسان احلي الذي يعمل ويعيش، ويفكر، ولقد خلقت لغة ال ؛موجود يف الواقع

لق بوساطة اخليال ا، فهو ختييلي ألن الشخصية خت، لسانيً لياً ييساطة اخليال، مما جعلها مفهوما ختالروائية بو 
اإلبداعي، وهو لساين ألن اللغة هي اليت جتسد الشخصية املبدعة، وقد حددت هذا املفهوم التخييلي اللساين ألنه 

  )1( ".حتليل بناء الشخصية الروائيةاإلجراءات النقدية املعتمدة يف أساس 

الروائي، والشيء الرئيسي و املركز الذي يربز هذه الشخصية  مخيلةتكون من  لشخصيةوهذا يعين أن ا      
إذا فالشخصية ختلق  ؛فة األحداث، وأدوار هذه الشخصيات، فهذه األخرية هي السبيل الوحيد ملعر اللغةهي 

  .اخليال وجيسدها اللسانبواسطة 

قد تطور مع مرور الزمن، فهناك من نظر إليها  الشخصيةمن خالل هذه التعريفات نالحظ أن مفهوم      
، وهناك من يراها جمموعة من العوامل، نفسه الشخصيةهو  البطلعلى أا مسألة لسانية، وهناك من اعترب 
وم عليه العمل الروائي وروحها هي العمود الفقري الذي يقالشخصية وبالرغم من اختالف هذه التعريفات تبقى 

  .الحركة والسردفبدوا تتوقف 

  أنواع الشخصيات : المطلب الثاني

حمور الرواية حبيث تبث فيها الروح من خالل احلركة، وجتعل القارئ يتعاطف معها،  الشخصيةتعترب   
وهناك من يقسمها ) ومتحركةثابتة، (إىل عدة تقسيمات، فهناك من يقول بأا نوعان  عموماً  الشخصيةقسمت 

وهذه التقسيمات ختتلف ) رئيسية، مساعدة، معارضة، ثانوية(ومنهم من يقسها إىل ) مركبة، وبسيطة(إىل 
  : مشاركتها يف األحداث و هي كالتايل سبحب رئيسية، وثانويةباختالف الدارسني والنقاد، وميكن تقسيمها إىل 

   الشخصية الرئيسية: أوال

فهي " اليت تقود الفعل وتدفعه لألمام الذي تدور حوله األحداث، وهي المركز والمحورتعترب      
الشخصية الفنية اليت يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره، أو ما أراد التعبري عنه من أفكار أو أحاسيس، 

   )2( ".ال النص القصصيوتتمتع الشخصية الفنية احملكم بناؤها باستقاللية يف الرأي، وحرية يف احلركة داخل جم

                                                           

 .132، ص 2003، )د ط( من منشورات احتاد الكتاب العريب، دمشق،  - مقاربات نقدية -الرواية العربية، البناء والرؤيا: سمير الفيصل.)1(
 .31، ص تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة": شريبط أحمد شريبط )2(
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 ةالحري تتمتع بصفات مركزية مثلاليت  ،جيسده الروائي من خالل الدور الذي تلعبه الشخصية نموذج فهي
، كما مينحها القاص قوية ذات فاعلية - الرئيسية–تكون هذه الشخصية "يف الرأي، و ستقالليةواالداخل النص، 

تصارها أو إخفائها يراقب صراعها، وان بينما خيتفي هو بعيداً  ،وإرادا علها تتحرك وتنمو وفق قدرااوجيحرية 
الذي حيرك األحداث داخل  المحركهي وبالتايل  )1( ".وسط احمليط االجتماعي، أو السياسي الذي رمى ا فيه

لذلك فهي صعبة  ؛وأبرز وظيفة تقوم ا هذه الشخصية هي جتسيد معىن احلدث القصصي"النص ويعطيه احليوية 
   )2( ".البناء وطريقها حمفوف باملخاطر

تبقى هي املسيطرة على احلدث الروائي واملتميزة يف حركة تغريها " فالشخصية الرئيسيةولكن بعد كل هذا  
اليت ال تتغري يف ظل الظروف احمليطة بالشخصية الرئيسية، وإمنا  الشخصية الثانويةاحلدث بعكس  على مستوى
ا فمنها تبدأ األحداث، وا حتل العقدة، ووظيفتها إذً  )3( ؛"ا فقط على إضفاء اللون احمللي للقصةيقتصر دوره

  .بؤرة اإلحساساعتبارها األساسية جتسيد األحداث، وإضفاء اللون القصصي ب

فهم طبيعة إذ تساعد املتلقي على  ؛تنهض مبهمة رئيسية يف اخلطاب الروائي" الشخصيةوهذه     
توقعاتنا ورغباتنا عتمد حني نبين ن طبيعة البناء الدرامي، فعليها بدوره يتحقق لكوا تقودنا إىل ، وهذاالخطاب

يمن على إذ يف اخلطاب الروائي  محوريةً لذلك تكون  )4( ".اليت من شأا أن حتول أو تدعم تقديراتنا وتقييمنا
ومن مث تنهض قيمة معظم " متكامالً  اً قصصي اً درامي ها لتشكل بناءً األحداث، واألزمنة واألمكنة، وتتفاعل مع

والقضايا اإلنسانية  يف تقدمي املواقف الشخصيات الرئيسيةفعال، على مدى مقدرة دثه من تأثري حت الروايات وما
هذا املعيار و  اجتذاب القارئهي اليت متنحها القدرة على  األهميةوهذه  ،)5(احيويً  اليت يطرحها العمل تقدمياً 

اهتمام السارد حني هي اليت تستأثر دائما  فالشخصية الرئيسيةيف ذاا، ويف هويتها النفسية،  الشخصيةخيص 

                                                           

 .32، 31ص  ،تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة: شريبطشريبط أحمد )1(
 .32نفسه، ص  )2(
، رسالة دكتوراه، عماد "دراسة في ضوء المناهج الحديثة مؤنس الرزاز الروائية، بنية الشخصية في أعمال": إبراهيم أحمد المحاسنةل شرحبي)3(

 .214، ص 2007، ؤنهالدراسات العليا، جامعة م
، عماد الدراسات العليا، كلية اآلداب، مذكرة "ثقافات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطين": ديب وئام رشيد عبد الحميد )4(
 .128م، ص 2010-هــ 1431، غزة - اجستري، اجلامعة اإلسالميةم
 .128، ص السابق: نقال عن )5(
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شخصيات األخرى، وليس السارد جيعلها يف مركز اهتمام الما هذا و وفقة ا، وحتظى مبكانة ممكثفً  مينحها حضوراً 
   )1( ".فتلك الشخصيات يقدمها النص بتعضيالت متكن من رسم صورة هلا" فقط،

فال تطغى أي شخصية (...) هي اليت تدور حوهلا األحداث أو ا األحداث " الشخصية الرئيسيةكما أن 
فالعمل إذا    )2( ".إلبراز صفاا، ومن مثة إبراز الفكرة اليت يريد الكاتب إظهارهاعليها، وإمنا دف مجيعا 

ية باعتبارها شخصية معقدة، متغرية، ديناميكية،  ر و أو احمل الشخصية المركزيةيتوقف اهتمامه األكرب على  الروائي
كما تكون غامضة، هلا القدرة على اإلقناع، فتقوم بأدوار حامسة يف جمرى احلكي تستطيع التأثري يف املتلقي 

  .األحداث احلكائية يشليتفاعل معها ويع

   شخصية الثانويةال: ثانيا

وال ميكن ألي رواية أن ختلو منها فأمهيتها كأمهية امللح " المساعد الرئيسي للشخصية الرئيسيةهي    
تسري ضمن مستوى واحد ال تتعداه، وتكون إما عوامل كشف عن الشخصية  غير ناميةللطعام، وغالبا ما تكون 

الضوء عليها وتكشف عن  يوتنطق بامسها فوق أا تلق فلكهااملركزية وتعديل سلوكها، وإما تتبع هلا تدور يف 
المالك ومساعدا، وقد أكد عبد  إبراز الشخصية الرئيسيةإذا فدور هذه الشخصية يتمثل يف  )3(؛"أبعادها
ال ميكن أن تكون الشخصية املركزية : "ارتباط الشخصية الثانوية بالرئيسية، واستحالة فصلها عنها يف قوله مرتاض

ي أيضا لوال الشخصيات عدمية يف العمل الروائي إال بفضل الشخصيات الثانوية اليت ما كان هلا أن تكون  ه
  )4( ".هنا عتبار فكما أن الفقراء يصنعون جمد األغنياء فكأن األمر كذلكاال

قل تال و  وصنع الحبكة الروائية تصعيد األحداثلتكتمل األحداث، ودورها هو  أساسيوجودها إذ أن 
تشارك يف منو احلدث القصصي وبلورة معناه، واإلسهام يف تصوير احلدث، فهي "أمهية عن الشخصية الرئيسية 

ا تقوم بأدوار مصريية أحيانا يف حياة ويالحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية رغم أ
 الشخصية الرئيسية فتكون متأثرة بوتواليها،  فلها دور كبري يف سري األحداثوبالتايل )5( ".الشخصية الرئيسية

ونلحظها  أمهية ال تنكر يف العمل الروائيهلا  فالشخصية الثانوية" ؛ا يف مهمتها من خالل إبراز احلدثوتساعده

                                                           

 .79، ص 1998) د ط( مصر،  - العامة للكتاب ، اهليئة املصريةالسرد في مقامات الهمداني: أيمن بكر )1(
 .135، ص 2008، )1ط( ر العريب، فك، دار المدخل إلى تحليل النص األدبي: عبد القادر أبو شريفة )2(
 .223، ص "بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية": ل إبراهيم أحمد المحاسنةحبيشر  )3(
 .133، ص )د ط( اجلزائر،  -، املؤسسة الوطنية للكتابالرواية، بحث في تقنيات السردفي نظرية : عبد المالك مرتاض )4(
 .32، ص تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية: شريبط أحمد شريبط )5(
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 وية هي الشخصيةنإن الشخصية الثا: "باسم عبد الحميديقول  خلق الصراع وإثارة الحيويةأيضا تساعد على 
ية داخل مالصورة الدرا يرذجتاليت تعطي للعمل الروائي حيويته، ونكهته وقدرته على إبالغ رسالته وإن  المساندة

   )1(".ذروته ومعناه العمل الروائي ال يتم إال من خالل حتريك الشخصيات الثانوية اليت تعطي للصراع

أن املسافة قائمة بني " :Roger B. Henkle)(روجرب هنكل الناقد واألديب األمريكي  يرى     
الذي ينافس الشخصية  الند أو البطل الضدإذ برز من بينها ما يسمى بشخصية  الرئيسيةو الثانوية الشخصيات 

الرئيسية، ويكون أداة لكشف جوانبها، ومثة تفاعل حيوي بني هذه النوعيات مجيعا فقضايا الرواية تتحدد وتتشكل 
فهي تقوم بأدوار حمدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات  )2( ".أبعادها من خالل أفعال الشخصيات اهلامشية

ة واألخرى وقد تقوم ينتظهر يف املشهد الروائي بني الفى الشخصيات اليت ، أو إحدهلاقد تكون صديقة و الرئيسية، 
يقصد من  هامشية هناك شخصيات: "أحمد بكر بدور فين تكميلي مساعد للبطل أو معني له، حيث يقول

وجودها جمرد الدور الذي تؤديه مكملة احلدث الرئيس يف املقامة، حيث ال ينشغل النص بتقدمي تفاصيل عنها إال 
   )3( ".بالقدر الذي يتطلبه دورها يف سري احلدث

يوية يف تقوية ح وفعاالً  اً بارز  اً يف النص الروائي ألن هلا دور  الشخصية الثانويةوهلذا ال جيب التقليل من شأن  
  .فهي اليت متنحها احليوية وتساهم يف تطوير األحداث الشخصية الرئيسيةا من الرواية وإن كانت أقل أثرً 

  وظائف الشخصيات : المطلب الثاني

كائن أا  يف كل عمل سردي، إذ ال ميكن النظر إليها على أساس  اً أساسي اً مكون الشخصيةتعترب       
ما تقوم به من حتركات تقودها إىل إجناز عمل معني، ويكون على أساس مادي له وجود حقيقي يف النص وإمنا 

أحد أعالم Vladimir Propp)( بروب رفالديميالبد هنا من اإلشارة إىل ف ،حضورها مبوجب وظيفة تؤديها
يف دراسته للقصة بصفة عامة، ولتحديد الشخصيات  الوظائف اعتمد على"جتاه اجلديد يف النقد األديب الذي اال

وأن الثوابت يف السرد (...) بصفة خاصة فهو يرى أن الشخصية حتدد بالوظيفة اليت تسند إليها وليس بصفاا 
فاألفعال  )4( ؛"اليت يقوم ا األبطال، والعناصر املتغرية هي أمساء وأوصاف الشخصيات) األفعال(هي الوظائف 

                                                           

 .229، ص "بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية": ل إبراهيم أ؛مد المحاسنةحبيشر : نقال عن )1(
 .141، ص تقنيات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطين: عبد الحميد ذيبوئام رشيد )2(
 .79، ص السرد في مقامات الهمذاني: أيمن بكر: نقال عن )3(
 .31، ص "إلهة الشدائد لياسمينة خضراجية الشخصيات الروائية في رواية سيميولو ": فيصل نوي )4(
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حلديثة أمهية خالصة ملا يعرف ولقد أولت الدراسات ا"يف الرواية ترتبط مباشرة بالشخوص  أو الوظائف
  )1( ".نظرا للدور األساسي الذي تلعبه يف أداء الفعل القصصي الشخصية القصصيةبـ

ومبا أن  ،متنوعة يف العامل الروائي اخليايل الذي خيلقه الروائي وظائفأن تؤدي  للشخصية الروائيةوميكن     
 ترتبطهي الرواية تركز على اإلنسان وقضاياه فمن الطبيعي أن تكون الشخصيات هي حمور املعاين اإلنسانية، ف

يضفي مفهوم ميادين  .اليت تشكل ميادين الفعل بالنسبة ملن يؤدي كل واحد منها الوظائفمن  اتمبجموع"
ا يف ميادين معينة، وهذه قرتن العديد من الوظائف معً ا على توزيع الوظائف، إذ تا جديدً تركيبيً  الفعل هذا مبدأً 

امليادين تتفق بدورها مع من يؤدي كل واحد منها؛ إا ميادين فعل ميكن أن يتوفر حل ملشكلة توزيع الوظائف 
 ا عديدةً حيث أن الشخصية تؤدي أدوارً  ؛)2( "على مستوى املشكلة املتعلقة بتوزيع ميادين الفعل بني الشخصيات

واهلدف الذي يسعى إليه  مضمون الروايةأن الشخصيات تبني إذ ، وتكاملها وتأسيسهاالرواية  ض أحداثعر يف 
  .ة عامة باإلضافة ألفكاره ومبادئهمن قضايا اتمع واحليا مواقف الكاتبالكاتب، كما أا تعرب عن 

فالرواية من أقدم الفنون ، عمود الرواية ومركزها فال ميكن تصور رواية بدون شخصيات الشخصية متثل    
النثرية اليت متثل مشاكل اإلنسان املعاصر، ففيها يكون وعاء كل املتناقضات والبديهيات اليت تعيشها شخوص 

خصية روائية يف فشخوص الرواية بني احلقيقة واملتخيل بالنسبة لإلنسان احلقيقي مسافة الظل، وأي ش(...) الرواية 
   :وجب وظيفة تؤديها ومن أهم هذه الوظائفكون حضورها مبالبناء الروائي ي

 :ثفاعل الحد •

حيرك كل منهما اآلخر، فالشخصية تقوم  مكمالن لبعضهما عنصران ملتزمان الحدث والشخصية     
بتجسيد احلدث ليتحقق وجودها يف البناء الروائي فتتفاعل معه، وبالتايل تتحرك وفق هذا احلدث، وهو منوط 

 ركها أو ختضع هلا، وميكن اختزالبالشخصية لبيان مالحمها الباطنية، فاحلدث للشخصية مثل الريح عندما حت
قائد الحركة، المعارض، والموضوع المرغوب فيه، والمرسل إليه، : (وهي إىل ست وظائف للحدث الشخصية

لرواية هو يف االحدث  فبما أن .شكل بناء الشخصية، وبيان مالحمهاوهذه الوظائف ت) المساعد، والمحكم
ة املوجودة يف أثر معني فإن الشخصيات الرئيسية تقوم بتجسيد هذه القوى أو قيتضارب القوى املتعارضة أو املتال

                                                           

رسالة ماجستري، جامعة  ،"ربة تحليلية في نموذج سعيد يقطينمقا –نقدي العربي المعاصر الدرس السردي في الخطاب ال": زهيرة بارش)1(
 .23، ص )د ت( اجلزائر،  -فرحات عباس

 .73، ص 2006، )1ط(طرابلس،  -رحيم، دار الكتاب اجلديد املتحدةفالح : ، ترفي السرد القصصيصوير الزمان والسرد الت: بول ريكور )2(
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ميكن اختزاهلا يف ست وظائف رئيسية، وليس بالضرورة أن ؛ إذ تكون مهمتها اخلضوع هلا أو أن تثبت فيها احلياة
  .تتجسد هذه الوظائف مجيعها دائما يف الشخصيات

  :عنصر تجميلي •

ئية، فالبد له أن يدخل زياينص أقرب إىل اإلقناع ومالمسة احلياة الفالروائي حيتاج إىل أدوات لبيان إن     
من الثغرات فيأيت بشخصيات مهمتها األوىل هو تزويق  ا خالياً املتخيل، وأن يكون غالبً نية على عمله ييعناصر تز 

ت عدمية الفائدة ختلو الرواية من شخصيا فمن النادر أن، النص أو جتميل النص، وال ميتلك أية داللة خاصة
الفين، إال أا  ، وهذه الشخصيات على الرغم من أا عدمية الفائدة وال وجود هلا على املستوىبالنسبة للحدث
   .ة مجيلة  ويقدم يف نفس الوقت فكرة عن فنههمة، ألا تتيح للروائي رسم لوحتزويق املحتتفظ بوظيفة 

 :علم النفس •

يف ذاا،  ومالحظة الوقائع العضوية للتوصل إىل معرفة  الباطنيةللحياة الدراسة املباشرة  علم النفسميثل   
احلياة النفسية وعلى هذا األساس فكل شخصية يف الرواية هلا نفسية تنطلق منها سلوكياا، وهناك شخصية هلا 

  .واهلواجس اليت تنطلق منها الشخصية يف احلياة سلوك ال ميكن تفسريه إال بالرجوع إىل احلياة الباطنية، واألفكار
اليت متيز خلق فرد أو مجاعة ما، ومهما كان اهلدف الذي يسعى إليه علم  مجموع السماتفعلم النفس بوصفه 

ا عن األهواء، أو اهتم بالسمات اخللقية أو بأهواء النفس أو الالشعور فإنه يظهر النفس سواء أراد أن يكون تعبريً 
  .ية بطريقتني اإلحياء باحلياة الباطنية أو حتليلها، واهتمامها باحلياة النفسية والشعوريةيف الروا

 :التكلم بالنيابة •

 أفكار وطموحاتبعض الشخصيات يف الروايات تتحدث بلسان كاتبها وهذه الشخصية تقرتب من  إن     
، فيأيت المحرمات المجتمعيةا من الواقع الذي ال يستطيع أن يبوح به ألا تندرج حتت الكاتب أو موقفً 

 الشخصية المتكلمةفعندما نتحدث عن   ؛بالشخصية لتتكلم يف الفضاء الروائي باسم املؤلف ولكن بشكل فين
الكاتب وأن نتخطى بالنيابة عن مؤلفها البد أن نتجاوز إعادة التكوين الذي له طابع احلكاية لرتمجة حياة 

ا يصاهلإيف توضيح أفكاره و  وسيلة الروائياكتشاف املصادر األدبية التارخيية، ومن خالل هذا تصبح الشخصية 
 )1(.للمتلقي

                                                           

 .08،67 ،07، ص"ة الروائيةبالبنية السردية في أعمال هاشم غراي": منال عواد مفلح العرقان:بتصرف )1(
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يعد الزمن من أهم الركائز اليت يعتمد عليها العمل السردي، وتقنية من أهم التقنيات السردية، باعتباره هيكًال 
أهم املفارقات  متناوالتقوم عليه بنية الشكل الروائي، وقد عاجل هذا املبحث مفهوم الزمن يف اللغة واالصطالح، 

 ).تسريع السرد، تبطيء السرد(سردأهم تقنيات زمن الو ، )االسرتجاع واالستباق(الزمنية

  الزمن: المبحث الثاني

       مفهوم الزمن: المطلب األول

اسة تبني أن الدر هذه من خالل فسفة والعلماء يف شىت ااالت، الفالاهتمام  الزمنلقد شغلت مقولة 
لكل عمل وبالتايل ستغناء عنه، ساسي يف العمل السردي ال ميكن االعنصر أ على أنه ؛للزمن دالالت متشعبة

  فما هو الزمن؟. طأصالته من خالل تقيده ذا النمأديب منط زمين وقيم زمنية خاصة به يستمد 

 : لغة •

الزمن، والزمان، العصر : ، ويف احملكموكثيرهلقليل الوقت سم ا: الزمن والزمان: نٌ مَ زَ : "لسان العربجاء يف 
من  فصل والزمان يقع على(...) الزمن طال عليه: ءالشي زمنأو  ،مان، وأزمنة، وزمن، زامنواجلمع أزمن، وأز 

وهذا إن دل  )1( ".والزمان يقع على مجيع الظهر و عرضه(...) فصول السنة، وعلى مدة والية الرجل وما أشبهه
فهو يدل على توايل الوقت وتعاقبه ليصبح بذلك زمناً قابًال للعد مهما كانت مدته؛ يوًما، أسبوًعا، شهرًا، فصًال، 

  ...   أو سنًة 

. مرض مرضا، يدوم زمانا طويال: زمن زمنا، وزمنة، وزمانة": كالتايل  زمن لفظ المعجم الوسيطكما ورد يف 
يقال . طال عليه الزمن: ءأقام به زمانا والشي: من باملكانفهو زمن، وزمني، أز : لةوضعف بكرب سبق أو مطاولة ع

   )2( ."أبطأ وطال زمنه: مرض مزمن، وعلة مزمنة، ويقال أزمن عنه عطاؤه

 أزمانٌ : جمموع ه،وامسان لقليل الوقت وكثري  ،حمركة وكسحاب العصر الزمن: " القاموس المحيطيف أما 

   )3( ".تريد بذلك تراخي الوقت: ولقيته ذات الزمنني، كزبري نٌ ، وأزمُ نةٌ وأزمِ 

                                                           

 .789، 788ص  ،)ز،م،ن(، مادة)5.ج(، لسان العرب: ابن منظور)1(

 .401ص  ،)ز،م،ن(مادة، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية)2(

 .1213ص  ،)ز،م،ن(مادة، القاموس المحيط: الفيروز آبادي)3(
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سم لقليل الوقت وكثريه، وتعبريا عنه مهما كانت اق يتضح أن مفهوم الزمن واحد فهو من خالل ما سب  
 .مدته

 : صطالحاا •

الفنون السردية من  عتبارا، وبملحميةً كانت أم   ةً يروائيف بنية النص  أساسياً  عتباره مكوناً اب الزمنإن مفهوم 
لتضمنه هتمام خمتلف الباحثني اك حظي الزمن بذلرتباط الزمن بالسرد، لانا بالزمن يتجلى ل لتصاقاً اأكثر الفنون 

ضدية تتصل حبركة الزمن ومدى تأثريها على حياة  ، كلها ثنائياتٌ واإلنسانِ  واحلياةِ  ثنائيات جوهرية متعلقة بالكونِ 
فبهذا يكون  ؛)زوال وديمومة(، )حضور وغياب(، )ثبات وحركة(، )وموت ميالد(، )وعدم وجودٍ ( اإلنسان من

   )1( .يف احلني نفسه الوجود الزمن كأنه وجودنا نفسه وإثبات هلذا

ا أو حيث يكون ماضيً لالمرئية، ماثل فينا حبركته ا" ة ونسيجها الداخلي، فهواحلق روح الوجود  الزمنكون 

ذلك قد شّكل يكون الزمن وبالتايل  )2( ".أزمنة يعيشها اإلنسان وتشكل وجوده، فهذه أو مستقبالً  حاضراً 
الروح يف لة فيه مثول ثتكون بذلك غري مرئية ومالروح اإلنسان الشعريات الدموية اليت متثل  مسار ّساريال النسيج
  .اجلسد

ثر على سرد املتعذر أن نع هم يف البناء السردي؛ منمكون الزمن عنصر : رتباط الزمن بالسردايف قولنا إّن 
من السرد فال ميكن لنا أن نلغي الزمن من السرد ألن ذلك  أن نفكر يف زمن خالٍ  - مثال-خال من الزمن، لنفرتض

أي  ؛السرد - أو حيوي-جوهر األعمال السردية هو الذي حيتوي  الزمن عتبارابو س له أي أساس من الصحة، لي
 ينظم ألن عنصر الزمن هو الذي ،السرد هو الذي يوجد يف الزمن أن الزمن هو الذي يوجد يف السرد، وليس

   )3( .عملية السرد
فيكون  ،وزمن اخلطابزمن القصة : هلذا ميزت السرديات عند وصفها للنص السردي بني زمنني خمتلفني

تقع يف اللحظة نفسها ويف أزمنة متعددة يف اآلن و  ،أن األحداث فيه تكون على تعددها أي ؛األول متعدد األبعاد

                                                           

 .6، ص2002بتسامة، دنية، جملة اال، أطروحة دكتوراه اجلامعة األر )"2000-1960 (الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي:ينظر)1(
 .8نفسه، ص  )2(
 .26، ص "البنية السردية في الرواية السعودية": نورة بنت محمد بن ناصر المريينظر، )3(
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ختلف أحداث القصة يف ملسرد أما فيما خيص زمن اخلطاب فهو زمن  .طبيعياً  نفسه، فيكون هنا الزمن زمناً 
)1(.ة تلو األخرىبيِ ية تراتُ ط وهذا معناه أن كل هذه األحداث تأيت يف خَ  ؛النص

  

صوتي  أدبياً  نوعاً  امللحمة عتبارابو ، الملحميوالنص الروائي  يتضح بني النص الزمنمفهوم إن 
يعترب النموذج الزمين هلا هو املاضي املطلق وحركته دائرية مغلقة ال صلة هلا باحلاضر فإن " - شفاهياً  -ستقبالاال

األداء يتلون و ستقبال هي الوقوع يف أسر الزمان عن طيب خاطر، لحمة وغاية كل نوع أديب صويت االغاية امل
لى طول أو قصر ما يؤديه من ى واجلمهور إىل حد كبري عد فالزمن مرهون بالعالقة القائمة بني املؤَ ؛ )2("بزمنه

  )3(.إنشاد أو غناءو قص أ

عتباره النموذج الزمين هلا اأي عمل من جمال املاضي املطلق ب ختالف أشكال األداء ميكن أن ينقلاإن " 
بقدر ما يسمح به زمن األداء من إمكانيات تقارب بني زمن البطل وقيمه  ،إىل جمال احلاضر غري املنجز

هية اوراء اآلداب الشف فالوعي اإلنساين بالزمن الكامن )4(".يةتمن الراوي واجلمهور وقيمهم احلياوز  ،امللحمية
  .واجلمهور ياملؤد   والتأثر بني حميطيّ ريميكن يف إطاره تصور التأث يشكل تعايشاً 

أن األرض تدور ولكنه ال حيس ا يف الواقع،  فنظرياً  ،يقرتب من وعي اإلنسان ساس بالزمناإلحإن " 
هكذا يكون حال الزمن  )5(."ءشيواألرض اليت ميشي عليها تبدو متحركة، ويستطيع املرء أن يعيش ال يزعجه 

وملح السرد، وصنو حلمة احلدث، " يشكل هوالزمن ومبين فيه لذا يف حياة اإلنسان فكل الوجود مؤسس على 
  .من الوجود اإلنساين أال يتجز  تقانات احلياة جتعله جزءً ندماج الزمن يف افقوة  )6(."، وقوام الشخصيةزياحل

كأنه هو وجودنا   الزمن" :يف قوله ضاالملك مرتوم الذي أقره عبد هيتماشى مع املف للزمناملفهوم  ذاهو 

بوجودنا  مننا مقرتناً ا يكون ز ذو )7( ."باإلبالء آخرا رويداً  رويداً ، مث قهره هو إثبات هلذا الوجود أوًال ف ؛نفسه
ك فكل خرباتنا وتطلعاتنا تكون بالضرورة متوافقة مع ذلك ذلل ،مرئي ال ءشي الزمنومحسوس ء شي فالوجود

  .الزمن الذي خيتار نفسه من تلقائه

                                                           

-1981(قراءة لتاريخ تشكل الخطاب في النصوص الروائية من ، السرديات والرواية الموريتانية :األمين ولد موالي إبراهيم محمد ،ينظر)1(
  .23، ص 2010، )1.ط(طو نواكش -مساهمة في التأريخ للرواية الموريتانية من منظور السرديات) 1996

  .176نفسه، ص  )2( 
  .176نفسه، ص : بتصرف )3(
  .178، ص نفسه) 4(
  .166، ص ")2006- 1994(تقانات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطين ": وئام رشيد عبد الحميد ديب )5(
  .166، ص السابق) 6(
 .171، ص بحث في تقنيات السرد -في نظرية الرواية: ضاالملك مرت عبد)7(
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الروس يف معرض حديثهم عن التمييز  الذي طرحه الشكالنيونزمن الخطاب و زمن القصةإن التقابل بني " 

فالعناية  )1( ."، أصبح التقابل األساسي الذي يعتمده النقاد لدراسة الزمن السرديالمتن والمبنى الحكائيينبني 
 وفقا ا يف الدراسات احلديثة واليت منه تنطلق أبرز التقنيات السردية املتنوعة، مهمً  يعد عنصراً  لذيبعنصر الزمن ا

جمموع األحداث  حكائياً  متناً نسمي " :)Toma Shevski(يماشفسكتو  لشكالين الروسيا ذا يقولهل

والذي يعرض بطريقة عملية منتظمة بنفس الطريقة اليت  ،)2(  "إخبارنا ا خالل العملاملتصلة فيما بينها، اليت يقع 
يتألف من األحداث نفسها، بيد أنه يراعي نظام  لذيا" :المبنى الحكائيا العمل، أما نظمت ا أحداث هذ

ليتشكل بعدها النظام املنطقي الزمين ويتخذ  )3( ."ظهورها يف العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا
قد قاموا بدراسة الزمن من منطلق حتديد العالقات اليت  الشكالنيون الروسوذا يكون  .ويتخذ أصفى أشكاله

  .تربط بني أجزائهاتنظم األحداث و 

وإىل جانب احلركة الشكالنية اليت كشفت عن العالقة الوطيدة بني الزمن والسرد، جند احلركة 
 Percy( لوبوكبيرسي  بزعامة الفيلسوف ،أهمية الزمن واليت تقر كذلك على األنجلوسكسونية

Lubboch()1965(  الوترية اليت يقتضيها، يفرتض عرض الزمن يف صيغة تسمح بتعيني مداه وحتديد الذي

اجل يف القصة، فبتنوع لتظهر أمهية الزمن بأمهية طبيعة املوضوع املع. )4( بالرجوع ا إىل صلب موضوع القصة
  .ختالفها تتنوع عجلة الزمن وتتعدد مظاهره وهذا ما مينح عنصر الزمن أفضلية يف العمل السرديااملواضيع و 

يشد أجزاءها،   ذيالفقري ال دهااإلبداع احلقيقي للرواية، وعمو  والتالعب به هو ،للزمن التشكيل الفنيإن " 
هو فن زماين ألن الزمان هو وسيط  ؛واألدب مثل املوسيقى. اة ونسيجها، فالرواية فن احلياةكما هو حمور احلي

ل يتعدى ذلك إىل أي أن الزمن ال يتصل بالعمل السردي الروتيين فقط ب ؛ )5( "الرواية كما هو وسيط احلياة
كسب منها ف على أوتارها أزمان الرواية نُ ز بشكل فين ليصبح آلة موسيقية نع لك احملسوسذإمكانية نسج خيوط 

  .أنغاما حلياتنا

                                                           

 .162الدويل اخلامس للغة العربية، ص ، املؤمتر "مالمح سردية في معلقة عنترة": إسماعيل إبراهيم مصطفى برزنجي)1(

 .31نفسه، ص  )2(

 .31نفسه، ص  )3(

مذكرة ماجستري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ، "خر لحنفاوي زاغراآلتجاه البنية السردية في رواية خطوات في اال" :ربيعة بدري :ينظر)4(
 .193، ص 2015

  .193ص نفسه، )5(
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يرجع إىل ) Mikhail Bakhtin()1975( تينخباالفيلسوف اللغوي  دإن جناح الروائي يف عمله عن
شتغاله عليها يضفي امنية و السارد على التحكم يف هذه البنية الز ، فقدرة الزمن الحكائيمدى قدرته على إدارة 

   )1( .كان النوع األديب الذي يشتغل عليه  منطقا خاصا به ليحقق غايته من القص، أياً 

املؤرخ  يعرفه ذإ ي؛الل التعريف التايل للزمن احلكائداخل النصوص من خ مجال الزمنميكن حتديد 
–جمموعة العالقات الزمنية " بأنه )2016أفريلGerald Prince( )21(جيرالد برنس  األديب األمريكي

بني املواقف واألحداث احملكمة )distance( ، واملسافة الزمنية )order(، والرتتيب )speed(السرعة 
الزمن  حركيةالنقاب عن  يكشف للزمنهذا املفهوم و  )2(،"وعملية حكايتها، بني احملكي وعملية احلكاية

  )3( .كل العالقات املتشابكة بني مفرداته يف تنظيم عامله وضبط  تقنية سردية يستخدمها النصاره عتباب

 المفارقات الزمنية: المطلب الثاني

يف اخلطاب السردي،  زمنياً يف احلكاية خيتلف يف بعض األحيان عن ترتيبها  ترتيب الوقائع واألحداثإن 
منظور  جند من. بذلك مفارقات زمنية يولد - السارد- وحني ال يتطابق نظام السرد مع نظام احلكاية، فإن الراوي

 الدراسة للترتيب الزمنيتعين تلك  المفارقات الزمنيةأن  )Gerard Genet)(2018(جنيت جيرار
 تتابعاألحداث و ترتيب: املقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي مها وذلك من خالل املقارنة بني نظاميّ  ؛حلكاية ما

لطابع الروتينية  باً وداخل هذه األخرية يكون التسلسل الزمين مكتسِ  ،هذه األحداث داخل القطعة السردية
   )4( .عتبارها خرافات يقوم االك إىل املفارقات الزمنية بذوالدينامية، لذلك يلجأ الروائي لتجاوز 

الزمين  طلتوازي يؤدي إىل اخللاستحالة ا، و متعددةالبعد وزمنية التخيل  أحادية فزمنية اخلطاب" وبالتايل 

  )5( ".ستباقاتالاستقباالت أو أو العودة إىل الوراء واال سترجاعاتاال: فيه بداهة بني نوعني رئيسينيمتيز  ذيال

  .ستباقاً او  سرتجاعاً اعددة تسمى نفتاحه على أزمنة متاو ذلك ب مجالياً  بية الزمن يكون تالعباً كسر تراتُ إن   

                                                           

، اهليئة العامة لقصور دراسة في السيرة الهاللية ومراعي القتل ،آليات السرد بين الشفاهية والكتابية: سيد إسماعيل ضيف اهللا :بتصرف)1(
 .167، ص 2003، )1.ط(القاهرة،  -الثقافة

  .201-198، ص قاموس السرديات: جيرالد برنس )2( 
 .52، ص الهمداني السرد في مقامات: أيمن بكر: ينظر)3(

 .183ص  ،"الزمن في الرواية العربية": صراويقمها ال: ينظر)4(

 .183ص  ،نفسه)5(
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  :سترجاعالا: أوال

اليت يستطيع السارد من خالهلا الرجوع بالذاكرة إىل الوراء  تقنية من أهم التقنيات السردية سترجاعااليعد    
املاضي جبميع مراحله  ويستدعيزمن السرد احلاضر  ينقطع إذ" على التسلسل الزمين للسرد، تحايالً  والذي يعد

   )1( ".من نسيجهأ ال يتجز  اضر السردي، فيصبح جزءً ويوظفه يف احل

 ذاأي إىل املاضي سواء أكان ه ؛هو عودة السارد من خالل شخصياته إىل الوراء سترجاعفاال وبالتايل
" متشابكاً  نسيجاً حبيث تتداخل األحداث والشخصيات وكل عناصر السرد لتشكل  ،املاضي قريب أو بعيد

وذلك يكون  ،)2( "ستحضار أحداث ماضيهرى تطور أحداثه ليعود البأنه إيقاف السارد  سترجاعاالف عر ويُ 
املاضي بالنسبة للحظة الراهنة  تعيدنا إىل مفارقة زمنية" عده .بتوظيف املاضي لعرض احلاضر أو نقده أو فهمه

 لسري السرد قائمة على عودة الراوي إىل ةفَ خمالَ  و، فه)3( "الراهنةو وقائع حدثت قبل اللحظة ستعادة لواقعة أاو 
على ما فات أو غمض من حياة تسليط الضوء " ة ذاتية مؤكدة أو غري مؤكدة لتكون وظيفته حدث سابق بنيّ 

 جسرقد أحدث  الراويوبالتايل يكون  )4( ".الشخصية يف املاضي أو ما وقع هلا من خالل غياا عن السرد
  .من خيوط متشابكة ألزمنة خمتلطة بني احلاضر واملاضي عبور

كل ذكر الحق " واليت عدها سترجاعمقولة االا يف دراساته منها عدة مقوالت تبناه جيرار جنيتويقدم 

ستجالب األحداث الفارطة املاضية بالنسبة للحظة اأي   )5( ".ق للنقطة اليت حنن فيها من القصةحلدث ساب
على حنو خيلق مسافة  فالراوي يقوم بسرد روايته وكأا تذكر ملا كان قد وقع سابقاً  ."احلاضرالقص أي حلظة 

يف حتقيق غاياته،  همن واضحة بني احلدث املروي ورواية من جهة، وبني ذلك احلدث ومتلقيه، لذا فالراوي إمعاناً 
فعل منفصل عن الكاتب، سابق يعتمد على صيغة املاضي يف سرد األحداث لكن الزمن يظل يف ظاهره وكأنه 

   )6( ".عليه مع أنه جمرد خدعة سردية

                                                           

 .186ص  السابق،)1(
-ستري، جامعة حممد خيضرمذكرة لنيل شهادة املاج ،"شعرية الخطاب السردي في رواية المستنقع للمحسن بن هنية" :أحمد التجاني سي كبير)2(

 .78، ص 2011، 2010 ،بسكرة

 .62ص  ،"النية السردية في أعمال هاشم غرايبية الروائية": مفلح العرقان منال عواد)3(

 .62، ص نفسه )4(

 .31ص  ،"يقطين مقاربة تحليلية في نموذج سعيد-الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر": زهيرة بارش)5(

 .228، ص 2011، )ط.د(دمشق،  -اهليئة العامة السورية للكتاب ،ةسع والمؤانا متنية السردية في كتاب اإلبال: ميساء سليمان اإلبراهيم)6(
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 الزمنيضع التقابل بني  ال حمدوداً  إن تالعب الراوي أو السارد داخل أزمنة القطعة السردية يعد فناً 
وهذا ما جيعل املتلقي يدخل لعبة الزمن اليت ثبتها الراوي، ليجري  حقيقياً  تقابالً  الماضي والزمن الحاضر

  .إسقاطاته من زمن احلاضر على زمن املاضي

يسد ثغرة  أو ،ف ألغراض عديدة كأن يعطي معلومات عن أحد عناصر القصةميكن أن يوظ  "سترجاعالإن ا
يف مقاطع سابقة أو تذكر بأحداث وردت  ستدراك متأخر ملا سكت عنه املؤلف مؤقتاً ايقع ليف النص القصصي، 

ميثل إذ  ؛)1( "، لذلك يعود السارد بطريقة صرحية أو ضمنية إىل نقطة زمنية جتاوزها املسار السرديسابقاً 
إلسقاط مسبق، أو  ستدراك المتأخرالانص، فيكون مبثابة الذي يقوم عليه ال للنظام العادي خرقاً  سترجاعاال

  .تذكري ألحداث ماضية وقع ذكرها فيما سبق من السرد

 : سترجاعأنواع اال -

 احلدث احلكائي، وكذا نوعية العالقة اليت تربطه باحلدث السردي ماضويةحسب درجة سترجاع االينقسم 

   )2( :سرتجاع على النحو اآليتاحلاضر، وبالتايل ميكن تقسيم اال

  االسرتجاع الداخلي - 

  االسرتجاع اخلارجي  - 

 :سترجاع الخارجياال •

الوقائع املاضية اليت حدثت قبل بدء احلاضر السردي، حيث يستدعيها الراوي  سترجاع الخارجياالميثل " 

وهذا النوع من  )3( ".خارج احلقل الزمين لألحداث السردية احلاضرة يف الرواية منياً ز  دأثناء السرد، وتع
يف زمن  ستمراريةالحضور واالحلكائية املاضية فرصة من الشخصيات واألحداث اسرتجاعات مينح الكثري اال

   )4( .عتبارها شخصيات وأحداث حمورية وأساسية يف النص السردياالسرد احلاضر ب

                                                           

 .26، ص "مناهج تحليل النص السردي": عامر الحلواني)1(

 .189، 188، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي: ينظر)2(

 .189ص السابق،  )3(

 .193ص ، نفسه: ينظر)4(
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من املاضي  ،سرتجاع إىل الوراءختالف مستويات االانطالقا من اسرتجاع أنواع اال"  آمنة يوسفوتقدم    

 )1( ".الذي يقع قبل بداية الرواية" ها هودسرتجاع اخلارجي عنإىل املاضي واملاضي القريب، فاال البعيد

هذه و ارج سعة احلكاية األوىل، الذي تظل سعته كلها خ "سرتجاعذلك اال هو سترجاع الخارجيفاال
 إكمال الحكايةسرتجاعات ال توشك يف أي حلظة أن تتداخل مع احلكاية األوىل، ألن وظيفتها الوحيدة هي اال

سرتجاع املاضي اهلذا يسعى الراوي إىل  )2( ".عن طريق تنوير القارئ خبصوص هذه السابقة أو تلك األولى
 .لقجرتاره وذلك من أجل التخلص من رتابة احلاضر وكل ما يثريه من توتر وقاو 

 :سترجاع الداخلياال •

أحداثا وقعت ضمن زمن احلكاية، أي بعد بدايتها، وهو الصيغة املضادة  يستعيد الذي" سرتجاع هوهذا اال 

سرتجاعات يتخلل التحليل الداخلي للعبة السردية، فهو مبثابة حتليل وهذا النوع من اال )3( ".سرتجاع اخلارجيالل
يبدو حقيقيا ملا يعكسه  نفسياً  بعيد املدى إال أنه يعطي تصوراً " سرتجاعاألفعاهلا فهو  اً ر الشخصيات وتربير ألفكا

على خصوصية كل  عله متطفالً جينفسي اخلفي مشوله للجانب الو  ؛)4( "الكرب تنا يفزمن الطفولة على تصرفا
 .شخصية وكسر احلدود املرسومة بني السارد وأبطال قطعته السردية

  : سرتجاعاتبدوره ينقسم إىل قسمني من االنوع وهذا ال    

عن  خمتلفاً  قصصياً  أو مضموناً  وهي متثل خطاً ): غيرية القصة( سترجاعات الخارج حكائيةا  -
مضمون احلكاية األوىل، متناولة إما شخصية حديثة الدخول ليقوم الراوي بتسليط الضوء على سوابقها، وإما 

 .شخصية كانت غائبة عن األنظار منذ بعض الوقت

 

 

                                                           

 .104، ص والتطبيقتقنيات السرد في النظرية : آمنة يوسف)1(

 .201، ص "تجاه اآلخر لحنفاوي زاغرالبنية السردية في رواية خطوات في اال": ربيعة بدري)2(

 .202، ص نفسه )3(

 .51ص  ،"البنية السردية في الرواية السعودية": ير نورة بنت محمد بن ناصر الم)4(
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سرتجاعات تتناول خط العمل نفسه الذي اوهي ): مثلية القصة(  سترجاعات الداخل حكائيةا  -
  )1(.تتناوله احلكاية األوىل

  ستباقاال: ثانيا

من  نطالقاً االذي يتجه صوب املستقبل  anachrong المفارقة الزمنيةأحد أشكال " ستباقااليعد 
 إىل ما التطلعفهو استباق زمين غرضه  )2(".يوم واحد بضع ساعات، و مدى ،سعةا حلظة احلاضر، فيكون هل

ستباق احلدث الرئيسي يف اإذ يقوم الراوي ب." ا كانت مدتههو متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي مهم
ما ميكن حدوثه، أو يشري الراوي بإشارة  ستشرافابالتنبؤ و هد لآليت وتومئ للقارئ السرد بأحداث أولية مت

وذا تكون املناسبة ساحنة للقارئ بإطالق  )3(".زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع يف السرد
لمتلقي للراوي ا/ اليت يتيحها السارد ستشراف آفاقه، وذلك إلمكانية الفرصةاومعانقة اهول و  للخيالالعنان 

  .هخاصة ب نتظاراحالة واملتمثلة يف خلق 

ي، يروي السارد ستباق أو التطلع إىل األمام أو اإلخبار القبلوهو اال" جنيتمصطلح أطلقه  ستشرافاال
يتضمن أحداثا هلا مؤشرات مستقبلية متوقعة، وهو تطلع إىل ما سيحصل من مستجدات  فيه مقطعا حكائياً 

وبالتايل يقوم السارد بالتلميحات املناسبة لكي يشكل طبقة توقع بالنسبة للقارئ  )4(".على مستوى األحداث
  .وإقامة دالئل مسبقة لألحداث من شأا أن تفتح باب التخيل والتكهن

روى حدث الحق أو يذكر تقوم على أن يُ  حركة سرديةعلى كل " جنيتعند  ستباقا ويدل مصطلح  

لتوضيح " هذا املصطلح  جنيتستخدم اوقد . قائع السابقة عن حلظة القصستحضار الو اأي  ؛)5( "امقدمً 

املستقبل قد ختمن  لشخصية وصف أحداثا /يستطيع السارد "وبذلك )6( ".اإلسقاطات حنو املستقبل

                                                           

  .202ص  ،"تجاه اآلخر لخنفاوي زاغرالبنية السردية في رواية خطوات في اال": ربيعة بدري: ينظر)1(
  .158ص  قاموس السرديات،: يرالد برنسج)2(
  .207ص  ،"الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي)3(
  .230، ص ع والمؤانسةتا البنية السردية في كتاب اإلم: سليمان اإلبراهيم ميساء)4(
 .31، ص المعاصرالدرس السردي في الخطاب النقدي العربي : زهيرة بارش)5(
 .31ص : نفسه )6(



 ا	���
 ا	�د�
                                      ا	��� ا�ول                              ����  

 

 

35 

حقة الوادث حلستباق تقدمي االيعد وبالتايل  ، )1( "وقد يعرف السارد عنها إضاءة مسبقة ها،الشخصيات وقوع
  .قبل حدوثها

 )2( "خمالفة لسري زمن السرد تقوم على جتاوز حاضر احلكاية وذكر حدث مل حين وقته بعد" هو ستباقاال
  .ما بشأن املستقبل فرتاضات صحيحة نوعاً ابشكل أحالم أو تنبؤات أو  أحياناً  - ستباقاال - يتخذ ل

فالراوي  )3( ".متداد بنية السرد الروائيا األحداث الالحقة واملتحققة يف تقدمي" الفنيمبفهومه  ستباقاال إن
  .س اليوم والغد دون متييز واضح مما خيلق مجالية ال مثيل هلامتقل بني األانيكون قد 

لى وقائع قبل أوان عمبدى تعرف القارئ  األحداث يف السرد يكون مرهوناً  ستباقا إمكانيةوبالتايل إن 

   )4( .ألحداث الحقة ستباقاً االقصة، وبالتايل تكون املفارقة  حدوثها الطبيعي يف زمن

لك ذنفسيات شخصياته املهمة، فيعد بعن كشف الهلا أمهية يف التمهيد لألحداث، و  ستباقاتاالوهذه   
ظن  فيخيب كاذباً أو  يتحقق حقيقياً ستشراف إذ كان نوع االيف متابعة األحداث لكي يعرف  للمتلقي تشويقاً 
نتظار وتوقع ما افاملتلقي يكون يف حالة وبالتايل  ،)6( "التشويق قد ضمنت هذه املفارقة الزمنية" و )5( .القارئ

  .سيأيت من أحداث الحقة ليستبقها بكل تشويق وتأمل

) نقطة الصفر(ستبقها الراوي يف الزمن احلاضر االيت مل تقع و تداعي األحداث املستقبلية " إذا هو ستباقفاال
ل، لكونه يسرد أحداثا مل تقع بقعلى املستما يستخدم فيها الراوي الصيغ الدالة  أو يف اللحظة اآلنية للسرد، وغالباً 

 هاملستقبل بعيدا كان أم قريبا وذلك قبل أوانستحضار استباق فهو وكغريه من املفاهيم اخلاصة باال  )7( ".بعد
  .املوعود حسب التسلسل الزمين

                                                           

 .164، ص نظريات السرد الحديثة: االس مارتنو )1(

 .65ص  ،"البنية السردية في أعمال هاشم غرايبية": انقمفلح العر  منال عواد)2(

 .119ص، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: آمنة يوسف)3(

، جملة "الحوات والقصر للطاهر وطار أنموذجا) البنية السردية في الرواية التجريبية ( التجريب والنص الروائي ": يمة زيادي شيبانفه: ينظر)4(
 .7، ص 2010بسكرة، اجلزائر، -، جامعة حممد خيضر6املخرب، ع

 .71ص  ،"البنية السردية في الرواية السعودية"،ير نورة بنت محمد بن ناصر الم:ينظر)5(
 .130ص، البناء والرؤياالرواية العربية : سمر روحي الفيصل )6(

 .78، صشعرية الخطاب السردي في رواية المستنقع: سي كبير أحمد التجاني )7(
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نقطاع السرد اى يكون اال الفاصل بني نقطيت تساع، وهذا املدايكون هلا مدى و مفارقة سردية كل   إن
ة عن حلظة تعود إىل املستقبل وتكون قريبة أم بعيد ستباقمفارقة االإن جعة أو املتوقعة، رت وبداية األحداث املس

لى الوقائع واألحداث قبل أوان حدوثها الطبيعي عتعرف القارئ بستباق األحداث يكون ااحلاضر لذلك فإمكانية 
   )1( .ا ألحداث الحقةستباقً الك ذتكون بل

  تقنيات زمن السرد: المطلب الثالث

يكون  الروائي والملحميللسرد، وعالقته بزمن احلكاية يف اخلطاب  النسق الزمنيإن معاجلة تقنيات 
  :أساسيني مظهرينوذلك يتم عرب  ءوتريته من حيث السرعة والبطبالرتكيز على 

حيث مقطع صغري من اخلطاب يغطي فرتة زمنية  ؛الخالصة والحذفويشمل تقنييت  ":تسريع السردأوهلما 

حيث مقطع طويل  ؛المشهد والوقفة الوصفيةويشمل تقنييت " :إبطاء السردوثانيهما  )2( ".من احلكاية طويلة

ف لدى القارئ ل خيُ  يختالف بني مقاطع احلكوهذا اال )3( ".من احلكاية قصيرة من اخلطاب يقابله فرتة زمنية

   )4( .الزمني ئالتباطأو  السرعة الزمنيةعن  تقريبياً  طباعاً اندائما 

يف جمملها على األدوات اليت يستعملها السارد يف تكوين نصه السردي، وتعمل على تنويع  تقنياتالتدل 
رتباطها ، نظرا البحركات السرد"عتيادي، ويطلق عليها أيضا رد االإلخراجها عن النسق املطّ أبعاده وجتديد بنيته 

  )5( .بإبطائهيان فيما يرتبط السرد، وأخر  بتسريعثنتان فيما يرتبط ا: س السرعة وهي أربع حركات سرديةبقيا

اخلالصة : من خالل التقنيات احلكائية التالية اإليقاع الزمنيأن يدرس  جيرار جينتهلذا يقرتح "

)sommaire( - سرتاحة اال)pause( -  القطع)l’éllipse( -  املشهد)scéne(." )6(  جنيتوبالتايل ينظر 
، فيكتسب اإليقاع بني احلكاية والقصة تساوي الزمنإىل احلركات السردية األربع على أا أطراف حتقق  جنيت

ومتكن من قياس املدة الزمنية اليت  ،عتباره صفة تقنية حكائية توازي بني زمن احلكاية وزمن القصةامفهوما زمنيا ب

                                                           

 74، صبنية النص السردي: حميد لحميدان: ينظر)1(

 .219، ص "الزمن في الرواية العربية: "مها القصراوي)2(

 .219نفسه، ص  )3(

 .76، ص بنية النص السردي: حميد لحميداني: ينظر)4(

 .121، ص تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: آمنة يوسف)5(

 .76، ص بنية النص السردي: حميد لحميداني)6(
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وحتدد بالنظر يف العالقة بني مدة الوقائع أو الوقت الذي تستغرقه وطول النص قياسا لعدد  ،تعين سرعة القص
   )1( .ه وصفحاتهأسطر 

  تسريع السرد: أوال

من أهم التقنيات اليت تقوم عليها النصوص القصصية، فاألحداث اليت  تسريع السردتعد عملية  
ذا هيف  يستغرق وقوعها فرتة زمنية طويلة تفرض على الباحث يف بعض األحيان تقدميها بشكل سريع معتمداً 

  .الخالصة والحذف تقنييتّ 

  :الخالصة -أ

منية أطول يف نطاق سردي ضيق، يف احلكي على تقدمي أحداث يستغرق وقوعها فرتة ز الخالصة تعتمد  

بغية تلخيص األحداث الروائية الواقعة يف عدة أيام أو شهور أو سنوات  )2( "؛تقنية زمنية يلجأ إليها الروائي" :فهي
وهذا يعين أن  )3( ".األشياء واألقواليف مقاطع معدودات أو يف صفحات قليلة دون أن خيوض يف ذكر تفاصيل 

  .دون التفصيل والتدقيق فيما يقول السارد أثناء حكيه يعتمد على تلخيص موجز

  : هي)Tzvetan Todorov(فرو و تود تيزفيتانالفيلسوف الفرنسي  يقول فيها ويف سياق آخر

أي أن السارد يلجأ يف هذه التقنية إىل تقدمي  )4( "؛وحدة من زمن احلكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة"
هي تقنية متصلة و  ،زدياد مدة اخلالصةاديث فيها وأن سرعة السرد تزداد باألحداث والوقائع دون أن يفصل احل

ص األحداث إال عند أننا ال نستطيع تلخي" لذلك من الواضح  .تصاهلا باحلاضر واملستقبلاباملاضي أكثر من 
حصل أو  فرتاضا أن نلخص حدثاً اصبحت قطعة من املاضي، ولكن جيوز ي عندما تكون قد أأ ؛حصوهلا بالفعل

   )5( ".سيحصل يف حاضر أو مستقبل القصة

  

  

                                                           

 .223، ص البنية السردية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة: ميساء سليمان إبراهيم: ينظر)1(

 .220، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي)2(

 .121، ص النظرية والتطبيق تقنيات السرد في: آمنة يوسف)3(

 .55، ص السرد في مقامات الهمداني: أيمن بكر)4(

 .88، 87 ص  ،"البنية السردية في الرواية السعودية": المري نورة بنت محمد بن ناصر)5(
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  : الحذف -ب

ز به إىل جتاوز مسافات زمنية، ، والقفتسريع وتيرة السردتقنية زمنية تشرتك مع اخلالصة يف  الحذفيعد 
فإن احلذف هو التقنية األوىل يف  ؛حداث احلكاية يف مقطع سردي صغريأل ختزالاالذلك  الخالصةعتبار ابو 

   )1( .بعدها إىل أخرى عملية تسريع السرد، بإلغائه لفرتات زمنية طويلة منتقالً 

دون اإلشارة ملا ، يه للحظات حكائية بأكملها، وتتمثل يف ختط للسردأقصى سرعة " :الحذفوبالتايل يعترب 

ستغرقته هذه اأخرى دون حتديد منه للوقت الذي  نتقال الراوي من فرتة زمنية إىلاوهذا يكون ب )2( "...حدث فيها
 تستغرقها األحداث يف إشارات حمددة أو غري حمددة للفرتات الزمنية اليت" من الحذفوبذلك يتكون  ،الفرتات

  )3(".منها الظاهر ومنها الضمين واملفرتضجتاه املستقبل، أو يف تراجعها حنو املاضي، واإلشارات الزمنية اتناميها ب
هناك حذف حمدد وآخر إذ أن حظات احلكائية دون اإلشارة ملا حدث فيها، هو ختطي للّ  الحذفومعىن هذا أن 

  .غري حمدد للفرتات الزمنية

، عنه كلياً  من القصة مسكوتاً  من آليات السرد يكون جزءً  آلية "يف سياق آخر على أنه الحذفوجاء معىن 
مضت ( أو )مرت بضعة أسابيع(بيل وإليه فقط بعبارات زمنية تدل على مواضع الفراغ احلكائي من قُ  أو إشارةً 

داث اليت جرت فيها، كبرية متضي من خالهلا السنني وتتجاوز به األح  سرعةهنا يعطي  فذفالح )4( ").سنني
  .فيها من أحداث ملا متّ و مصرح ا عنها أ اً فوق فرتات زمنية طويلة أم قصرية مسكوت القفزويكون مبعىن 

  إبطاء السرد: ثانيا

وتفسح اال للحوار أو الوصف،  تعطل وتيرة السردهذه التقنية هي نقيض تقنية تسريع السرد، حيث    
حركة السرد إىل احلد الذي  تهدئة ، ومها تقنيتان تعمالن علىالمشهد والوصف فيه تربز تقنيتان زمنيتان مها "و

  )5( ".زمن السرد وزمن الحكاية: أو بتطابق الزمنني -متاما–يوهم القارئ بتوقف حركة السرد على النمو 

                                                           

 .230، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي: نظري)1(
 .54، ص السرد في مقامات الهمداني: أيمن بكر)2(

 .99، ص "البنية السردية في الرواية السعودية": ير نورة بنت محمد بن ناصر الم)3(

 .156، ص 1990، )1.ط(الدار البيضاء، بريوت، لبنان،  -املركز الثقايف العريببنية الشكل الروائي، : حسن بحراوي)4(

 .132، ص تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: آمنة يوسف)5(
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 نيعلى وقفات وصفية، ليبيء السرد للوقوف بشكل بط تعطيل والغرض من هذه التقنية هو العمل على 
  .أمهية ما يقوله ماالروائي من خالهل

  : المشهد -أ

تعمل على كسر رتابة درامية وذلك ملا ميتلكه من وظيفة  ؛بعناية خاصة يف احلركة الزمنية المشهدحيظى 

بني الزمنني عندما يتدخل األسلوب املباشر  التوافق التامحالة " هو المشهدأن  تودوروفففي رأي  )1( ،السرد

 الحوارمن خالل تقنية  كسر رتابة السردو  )2( "،ابذلك مشهدً  لي يف صلب اخلطاب خالقةً يوإقحام الواقع التخي
باملشاركة  إحساساً " ة، وبالتايل فاملشهد يقدم للقارئللتعبري عن رؤيتها من خالل لغتها املباشر  مينح الشخصية جماالً 

   )3( ".هة اليت يستغرقها صوت الراويسوى الربُ  هالفعل، ال يفصل بني الفعل ومساع اجلادة يف

من  المواقف المهمةختيار االتقنية اليت يقوم الراوي فيها ب" :هومن حيث مفهومه الفين  المشهدإن 
إياه بتوقف حركة السرد  اً موِمه  ،أمام عيين القارئ ومباشراً  تفصيلياً  اً مركز  مسرحياً  األحداث الروائية وعرضها عرضاً 

من شأنه أن يسهم  فنياً  يكون إبطاءً  ،الذي يقوم به الراوي من خالل تقنية املشهد اإلبطاءوهذا  )4( ".عن النمو
 واليت يقوم بعرضها الراوي عرضاً  ؛جتماعية للشخصيات الروائيةشف عن خمتلف األبعاد النفسية وااليف الك
حيث نرى  نبنمط الزم" ياة، وهذا ما جيعل املشهد يتميزبكل معاين احلب واحل مفعماً  مباشراً  مسرحياً 

    )5( "،وحتلم ،الشخصيات وهي تتحرك ومتشي، وتتكلم، وتتصارع، وتفكر

لتقاء ا عن طريق املشهد ورة الرواية إىل حواس املتلقي لالقد قرب ص المشهد الحواريوذا يكون 
 سا من تقدمي حججٍ ستنطاق الشخصيات بكل ما خيتلج  ايف  ةيشالحيوية والمعا د لعنصريّ اوتصرفاتٍ  كيا 

  .وسلوكاتٍ 

  

  

                                                           

 .236، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي: بتصرف)1(

 .236نفسه، ص  )2(

 .226، ص سةانع والمؤ ا البنية السردية في كتاب اإلمت: ميساء سليمان إبراهيم)3(

 .132، ص تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: آمنة يوسف)4(

 .74، ص "البنية السردية في أعمال هاشم غرايبية الروائية": منال عواد)5(
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  : المونولوج -ب

أو  شخصينجيسد حوار بني  المشهد الحواريفإذا كان  ؛من أنواع احلوار اً آخر  نوعاً المونولوج يعد   
 طويل خطاب" :وبالتايل هو ،الشخصية وذاتهاالذي حيدث بني  الحوار الداخليلك ذهو  المونولوجأكثر فإن 

وذا تكون احلالة الروائية اليت يتوقف فيها زمن  )1( ".)إىل الشخصيات األخرى هوال يوج ( تنتجه شخصية واحدة 
  .زمن اخلطاباتساعاً وامتداداً لاحلكاية 

تقديم المحتوى النفسي بغية  ،يك املستخدم يف القصصنِ كْ هو ذلك الت " للمونولوج ويف تعريف آخر
عمليات يف املستويات املختلفة اليت توجد فيها هذه الوذلك يف اللحظة (...) للشخصية والعمليات النفسية لديها 

 المنولوجظ وهكذا ينبغي أن يالحَ  )2( ".نضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبري عنها بالكالم على حنو مقصودلال

كل مشاعر الشخصية وتأمالا، وذلك بكون الكالم عبارة عن   ستحضاراستنطاق و اليك أو وسيلة نعلى أنه تك
  .عتبار للتسلسل الكرونولوجي للزمنادون أخذ  ا شعورياً صورة عفوية ال إرادية معربة عن جتربة نفسية ما تعبريً 

عتبار ابليكون الرتكيز على الذاكرة  التوقف للحدث الخارجيبأنه ذلك  المونولوج مها القصراويوتصف 
بدون أي تدخل  الحياة الداخلية للشخصيةوسيلة إىل إدخال القارئ مباشرة يف "  - املونولوج–له  ينجارددو 

   )3( ".من جانب الكاتب عن طريق الشرح والتحليل

  :كالتايل دوجارديناملونولوج من وجهة نظر  وظائفبعض  زوميكن إجيا

ف املونولوج حركة وقِ وذا يُ  ؛معينةيف حلظة زمنية في العالم الداخلي للشخصية  الغوص والتوغل -   
" الذي بالسرد المنولوجيوالذي يوسم  ،الزمن اخلارجي ليسيطر ويطفو العامل الداخلي على سطح السرد احلاضر

د يتفوق على غريه من أشكال الوعي يف هذا د يتفوق على غريه من األصوات، أو بوعي موحّ يتميز بصوت موحّ 
   )4( ".السرد

                                                           

 .115، ص قاموس السرديات: جيرالد برنس)1(

 .241، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي)2(

 .242، ص نفسه )3(

 .114، ص قاموس السرديات: جيرالد برنس)4(
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 المونولوج ويكون  )1( ".نتيجة حلالة التأمل النفسي وتوسيع زمن اخلطاب إبطاء زمن السردالعمل على " - 
  .ستغراق الشخصية يف حوار مع ذاااية بعمل حدث اللحظة احلاضرة على بلحظة زمنية آن مرتبطاً 

وتوسيع ، إبطاء الزمناألوىل هي وظيفة  وظيفتان" يف المونولوجقد أمجلت وظائف  دوجاردينوكانت هذا 

  )2( ".كتشاف العامل الداخلي للشخصية يف حلظة معينةا من اخلطاب، والوظيفة الثانية هي ز 

  :الوقفة الوصفية -ج

، حيث يتوقف مسار األحداث بإقحام السارد لتقنية تعطيل السردهي من أكثر احلركات اليت تعمل على "

من السرد ز  إبطاء علىالوقفة الوصفية وبالتايل تعمل  )3( "؛الوصف اليت تقتضي بالضرورة قطع وترية املسار الزمين
  .وميتد لك زمن اخلطابذليتسع ب ستراحة الزمنيةباالبتعطيل زمن احلكاية 

وعندما ال يتفق جزء من النص السردي، أو جزء  ،(...) السرد المعياريةإحدى درجات سرعة " الوقفةتعد 

تقوم على اإلبطاء املفرط يف عرض  الوقفةمبعىن أن  )4( "؛الوقفةمن زمن اخلطاب مع زمن القصة حنصل على 
اال أمام السارد لتقدمي الكثري من التفاصيل  ي مفسحاً مبدو وكأن السرد قد توقف عن التنااألحداث لدرجة ي

أي ميكننا أن نقول  )5( "؛للقيام بالوصف أو لتعليقات السارد اهلامشية ميكن أن حتدث نتيجةً  فالوقفة "،اجلزئية
  .جيرالد برنسا عملية نفسية حبتة كما مساها نها أع

 -إىل جانب املشهد –هو التقنية الزمنية األخرى  الوصف" أنيف حديثها ب آمنة يوسف يف حني أكدت
اال أمام الراوي  كأنه قد توقف عن التنامي، مفسحاً ..) .( اإلبطاء المفرط لحركة السرداليت تعمل على 

الكثري عن التفاصيل اجلزئية املرتبطة بوصف الشخصيات الروائية أو املكان، على مدى ، كي يقدم واهلُ بضمري 
وتعطيل حركتها،  يرورة الزمنيةنقطاع السّ ايقتضي من السارد  الوصفومعىن هذا أن )6( "؛صفحات وصفحات

، وبني المسموع والمرئي، وبني المألوف والغريب، وبني الحركة والجمودصور متعددة بني  للوصفو
  .ستقصاء واإليحاءاال

                                                           

 .242، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي)1(

 .205، ص العربي في فلسطينات السرد في الخطاب الروائي نقات: وئام رشيد)2(

 .246، ص "زتجاه اآلخر لحنفاوي زاغات في االخطو "ية السردية في رواية البن: ربيعة بدري)3(

 .144، 143 ص،  قاموس السرديات: جيرالد برنس)4(
 .203، ص ات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطيننقات: وئام رشيد)5(

 .139، ص النظرية والتطبيقتقنيات السرد في : آمنة يوسف)6(
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 جديرةً  سرديةً  عتبارها تقنيةً اب الروائي والملحميودورها املهم يف بناء النص  الوقفة الوصفيةونظرا ألمهية 
  :على النحو التايل وظائفها لو منها، هلذا ميكن أن جنملختالوصف ال نكاد جند رواية ب

سوى دور  تسرتاحة السرد ليسافوقفة و  ؛اخلطابعتبار الوصف زخرف اوذلك ب :الوظيفة التزيينية - 
  .مجايل خالص

ليلعب بذلك  الداخلية والخارجيةحلياة الشخصية  ليأيت الوصف تفسرياً  :الرمزية الوظيفة التفسيرية - 
  .الشخصية واحلدث بناءِ  دورَ 

بتفاصيله و  قع اخلارجيابالو  إيهام القارئا يف دورً المقطع الوصفي حيث يلعب  :هاميةيالوظيفة اإل - 
  )1(.دخل العامل الواقعي إىل العامل التخيليإذ يُ  ؛الصغرية

، فكلما برزت املقاطع الوصفية، عكسية مع السردترتبط بصورة  الوقفة الوصفيةأن وذا ميكن القول 
فيتمدد  ؛ارد أو الشخصية يف مقطعها الوصفيليفسح اال للسالزمن الحكائي وتقلص  السرد ئبطِ أُ 

 .اخلطاب وتزداد سعته يف صفحات النص

تعد دراسة املكان بأطره اخلاصة مبحيطه، وانفعاالت الشخصية جتاهه، وانفتاحه على عناصر السرد 
األخرى، كاحلدث واحلوار والشخصية والزمن السردي من الدراسات اليت حتتاج إىل الوقفة النقدية اجلادة، ليس 

د، أو ألنه فضاء متخيل، وإمنا ألنه عنصر سردي جيمع من خالله كل أبعاد الرواية، ألن املكان بعد جغرايف حمد
املكان يتجاوز بعده اجلغرايف احملدد إىل و الزمن، وداخله تتحرك الشخصيات، بففيه جتري األحداث، وهو حييط 

املكان املغلقة  وقد عاجل هذا املبحث مفهوم املكان لغًة واصطالحاً، وتعرض ألنواع. أبعاد نفسية متنوعة
  . واملفتوحة، وكذا أبعاد املكان

  المكان: المبحث الثالث

  مفهوم المكان: المطلب األول

آلخر،  عنصًرا أساسًيا يف بناء العمل السردي وإن اختلفت طريقة تشكيله وعرضه من ساردٍ  المكانيعد 
الزمن أن يوليه الدقة نفسها اليت يستخدمها عند تشكيله لعنصرّي  الساردومن منهج آلخر أيًضا، وعلى 

                                                           

  .246، ص "الزمن في الرواية العربية": مها القصراوي: ينظر) 1(
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خيالًيا أساس املكان وباقي عناصر النص السردي ألنه يبقى بالدرجة األوىل عنصرًا  اللغة، وتظل والشخصية
نقلها إىل القارئ من خالل اللغة القادرة على اإلحياء و  مخيلة الساردشغلت  صوربصفته جمموعة  ولفظًيا

، وهذا يعود إىل اختالف وتباين علماء اللغة يف تقدمي مفهوم المكان متشابك ومعقداخللق؛ إذ جند مصطلح و 
 ومقابالا يف اللغة العربية، فمعناه يف اللغة الفرنسية الغربية الترجماتواضح وجلي له، ويزداد تشابًكا مع 

(Droit) ،(Place)، )Lieu( ويف اللغة اإلجنليزية ،(Rank) ،(Spot) ،(Place)، .(Standing)   

: صطالحيةاللغوية واالالعديد من املفاهيم  مت لهد وقد قُ 

  : لغة

 ، املوضع، واجلمع أمكنة،المكان" :لسان العرب املكان يف العديد من املعاجم اللغوية من بينهم معجم ورد
ك، وقم مكانك، وأقعد ألن العرب تقول كن مكان فعاالً  مكان طل أن يكونيب:" علبثمجع اجلمع، قال  وأماكن

ويعين املوضع الثابت احملسوس القابل لإلدراك )1( "؛ل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منهدمقعدك، فقد 
  .  ويتنوع من حيث الشكل واملساحة واحلجم

  أمكنة وأماكن : املوضع ج: المكان"مأخوذ من اجلذر الثالثي َمَكَن و القاموس المحيطيف أما      

   )2( ".ممكن ينبته كنان، بالفتح، نبت، ووادٍ وامل

باضت أو مجعت البيض يف جوفها : مكناً  - وهات اجلرادة وحنَْ نَ كِ مَ " :مكان لفظ الوسيط المعجميف وجاء 
     :نزيل العزيزالت مكناء ويف - عظم عندهم فهو مكني، ج: مكانة -فالن عند الناس نَ كَ ، مَ كانٌ مِ  )ج.(ونكُ فهي مَ 

واملكانة املنزلة ورفعة (...)، جعل له عليه سلطانا وقدرة، يءمن الش) هُ نَ كَ مْ أَ ( }ِإنَك الَيوَم َلَديَنا َمِكيٌن َأِمين {

   )3( ".يءالش

يدل على  أن املكان :تنطوي على عدة معاين منها" مكان"مما سبق نستطيع القول إن كلمة  نطالقاً ا
  .على املوضع أو اخلري تهإضافة إىل دالل ،املنزلة املكانة أو

  

                                                           

 .990ص  ،)م،ك،ن(مادة ،)8.ج(، لسان العرب: بن منظورا)1(

 .1243ص ، )م،ك،ن(مادة، القاموس المحيط: الفيروز آبادي)2(

 .882، 881 ص، )م،ك،ن(مادة، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية)3(
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  :صطالحاا

ا يف النقد األديب بارزً  لعب دوراً  إذ، والعامل السردي عامةً  يف العمل الروائي خاصةً  ا مهماً عنصرً  المكانيعد 
يف عامل السرديات، وبالتايل   عليها العمل السردي، أصبح منخرطاً ِين من األركان األساسية اليت بُ  باعتبارهاحلديث، و 

عنصر رئيسي من عناصر اخلطاب أو  المكان  لذلك املعىن ارد من أية داللة أو معىن أديب، ألنمل يبقى حامًال 
سوف نقف عند أهم التعريفات  وواضحاً  ناً بي  اختالفاً  اختلفت اآلراء حول حتديد مفهومه النص السردي، وقد

 .املصطلحصطالحية اليت تناولت هذا اال

الفيلسوف اليوناين ظهر  الفكر الفلسفي القديمي فف" وحديثاً  املكان علماء الفلسفة قدمياً  شغل مفهوملقد  
 ري وي للموجودات املتكثرة وحمل التغالذي اعترب املكان غري حقيقي، وهو احلا) م.ق 347( Platon)( أفالطون

ه عدّ  ذللمكان إصطالحي ااحلقيقي، كما صرح بأول استعمال  واحلركة يف العامل احملسوس وعامل الظواهر غري
ويقول  ؛البشر حياةإىل " المكان"يرجع  أفالطون نالحظ من خالل هذا املفهوم بأن)1( ".ءشيلال  وقابالً  حاوياً 

  .مباشراً  حسياً  بأن املكان بالنسبة للبشر يكون إدراكه إدراكاً 

 اإذ تصور  ؛أفالطون كالم ) م1727( )(Newtonنيوتنو  Clark)( كالرك" وقد وافق كل من 
دم، وعدم املكان أنه احلاوي لألشياء، ولكنهما وصفاه خبصائص أساسية هي الالمتناهي، األزلية، األبدية، الق

ال ميكن تصور عدم إذ يقوم على أساس املرئيات اخلارجية،  قبلياً   ضرورياً متثاًال ا الفناء، وهو ال خيرج عن كونه
   )2( ".ألماكن حدوث الظواهر املكان، فهو يعد شرطاً وجود 

ال  عد عرضاً إذ  ،كبرياً   هتماماً االذي أوىل املكان ) م.قAristote( )323(أرسطوجاء  أفالطون وبعد 
احملتوى، فافرتض بذلك  ءغري املتحركة للشي الحدود الداخلية "ا وميكن أن نستنتج مفهومه للمكان على أنهجوهرً 

عتباره ايف  أفالطونهنا حنى منحى  أرسطوف )3( "؛وجود الشيئية لتحديد املكان الذي حيويها وعده غري متحرك
وفيه  وِ احملْ  ءللشي ألنه مساوٍ  ءمن الشي هو احلاوي األول وليس جزءً  المكان" فيقول أيضا حاويةللمكان جمرد 

                                                           

جامعة آل البيت، الفصل  -  يف اللغة العربية وآدااريماجست، رسالة "المكان في روايات تحسين كرمياني": قصي جاسم أحمد الجبروري)1(
 .06، ص 2005/2006الدراسي األول، 

 .06، ص السابق )2(

، 3، عدد 11أحباث كلية الرتبية األساسية، الد ، جملة -دراسة مفهوماتية -"المكان والمصطلحات المقاربة له": غيدان أحمد سعدون شالش)3(
 .6،7، ص2011



 ا	���
 ا	�د�
                                      ا	��� ا�ول                              ����  

 

 

45 

جزء من حياة  المكانفكالمها يعتربان  أفالطونللمكان يقارب ما قاله  أرسطومفهوم  إن )1( ".األعلى واألسفل
   .البشر

نتقالنا من مكان اوده من حلظة شغلنا ملكان معني، و أنه ميكن إثبات وج للمكانيف تصوره أرسطو  شارأ وقد
هو نسيب بغريه، فيجب أن  هو نسيب يف ذاته وما إذا ميزنا بني ما" :يقولملفاهيم املتعلقة باملكان ا فصالً م ،آلخر

أنت يف السماء ألنك  مثالً واملكان اخلاص بكل جسم على حدا، منيز بني املكان املشرتك احلاوي مجيع األجسام، 
أي أن أرسطو يعطي  )2( ".يف اهلواء، واهلواء يف السماء وأنت أيضا يف اهلواء ألنك على األرض، واألرض يف اهلواء

األول مكان مشرتك الذي حيمل أكثر من جسم واحد، والثاين مكان خاص والذي : املكان نوعني أو قسمني
  .اسام ولكن يوجد فيه كل جسم على حدحيتوي عدة أج

مادمنا نشغله وحنيز فيه، وكذلك ميكن إدراكه عن  اً موجود" :أنهب يف حديثه عن املكان  أرسطوكما يقول 
اليت أبرزها حركة النقلة من مكان آلخر، وهو مفارق لألجسام املتمكنة منه وسابق عليها، وال يفسد  ؛حلركةطريق ا

ا النقاط امللونة احملسوسة هل ب وفقاً ت رَ الطريقة اليت تُـ  "هو أو )3( "،بفسادها، أو هو آنات وحلظات ونقاط منفصلة
بأن املكان يرتبط بنهاية اجلسم احمليط، واية اجلسم  أرسطو يرىف وبالتايل )4( ".دة إىل جانب األخرىحالوا

  .نتقال من مكان إىل آخرا ة حركةُ كَ ر حَ اجلسم الذي حيتوي املتَ أي أن  ؛احملتوى

ة هلس األديب األردين  رية متمثلة يف عدة زوايا فيقولأمهية كب للمكانجند  للدراسات األدبيةأما بالنسبة 
)(Helsa)1989أي أنّ  )5( "؛وبالتايل أصالته خصوصيتهإن العمل األديب حني يفتقد املكانية، فهو يفقد : ")م 

  .يسمى باملكانية تطور وبروز العمل األديب يرجع بالدرجة األوىل إىل ما

ا وإحساسً  بالمواطنةما  دون سواه يثري إحساساً  المكان إن: هذا املنحىن يف قولهياسين النصير كما حنى "
جيب أن  سارات ثالث لألديبّ محدد و  .بدونه ءحيدث شي الكيان الذي ال هُ بَ سِ حْ نَ حىت لَ  بالزمن والمخيلةآخر 

                                                           

 .16، ص "روايات تحسين كرمياني المكان في": قصي جاسم أحمد الجبوري)1(

ب العريب احلديث، جامعة احلاج دكتوراه العلوم يف األدرسالة ، "1970دالالت المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد ": مجناحمجال )2(
 .13، ص 2008- 2007باتنة، السنة اجلامعية  -رضخل

 .05م، ص  2007هـ،  1428 -بغداد -الزمان والمكان في نصوص الالمعقول: سافرة ناجي باسم)3(

 .527، ص 1983بريوت  -، دار القلمفؤاد كامل وزمالئه: الموسوعة الفلسفية المختصرة، تر)4(

 .6، 5 ، ص 1984، )2.ط(لبنان،  ،بريوت –املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع  ة،غالب هلس: تر ،جماليات المكان: غاستون باشالر)5(
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هوية تارخيية ووطنية، وأن  القصة أو القصيدةأن يصبح مكان  :هي املكان يف النص األديب حيتديها حني يورد

   )1( ".طموحات األدبي الثقافيةحيمل 

أي أن األديب  ؛حسية وملموسةخاصية  خنلص للقول أنه  كبرية يف العمل األديبال المكان مهيةنظرًا أل 
وبالتايل  ؛ستغالله لتوظيف أفكاره، وغرائزه، وجممل احلقائق اردة، حيث تكون متطابقة مع الواقعايستطيع 

  ).املكان( بالنسبة لكل عمل أديب يف مدى حتقيق األديب ملبتغاه وال تكمن يف ذاته تهتكمن أمهي

يؤثر يف البشر وبالتايل فهو يعكس  المكانأن " :)م1993(Yuri Lotman)(يوري لثمانكما يرى 
 مكان  التعرف على الشخصية من خالل حيث أنه ميكننام، وفق ما يقتضيه تنظيمه املعماري، هسلوكهم وطبائع

من  نطالقاً افكري الشخصية وحالتها املعيشية اليت تكشف عن ت ألن املكان ميثل املرآة العاكسة ذلك ؛معيشتها
بالعناصر السردية  رتباطهااكثري من الدالالت اليت حتدد مدى حيمل ال فالمكان )2( ".حتديد مكان إقامتها

جيري من أحداث، وكل ما تشعر  ل املكان معاين ودالالت تكون مرتبطة وموصولة على مام الراوي حيَُ و  ،األخرى
  .خالل عيشها يف احليز املكاينبه الشخصية من 

 ددت بذلك املصطلحات الدالة عليهعفت المكان اليت تطلق على عنصر التسميةوقد اختلف النقاد حول " 
الذي ) location(البقعة ، إضافة إىل مصطلح )espace(الفراغ و) lieu( الموقع ظهر مصطلح: ومن بينها

باإلضافة إىل مصطلح الفضاء الذي يطابقه العديد من  )3( ".يتسم بصفة التحديد ويدل على مكان وقوع احلدث
بدأ ) جتماع، والنفسالا(لوم اإلنسانية وما جتدر اإلشارة إليه أنه ويف ظل تطور الع"الدارسني مع مصطلح املكان 

 د إىلترتبط ومتتالفضاءات وبالتالي  )4( ".مرتبطا باملكان أحيانا، ومنفصل عنه أخرى اءفضالستعمال مصطلح ا
ستغل حيث أن خمتلف األمكنة تتمثل يف جمموع جماالت األنشطة اإلنسانية تُ  ؛جل جماالت النشاط اإلنساين

يف هذا التصور  الفضاءفهم ي:" يف هذا الصدد حميد لحميدانيقول و  ،جتماعية والثقافيةإلنتاج الفضاءات اال

يقدم  فالروائي مثالً  الجغرافي الفضاءدة يف الرواية، أو احلكي عامة، ويطلق عليه عا الحيز المكانيعلى أنه 
يك خيال القارئ أو من أجل نطالق من أجل حتر ات اجلغرافية اليت تشكل فقط نقطة ا أدىن من اإلشارادائما حدً 

                                                           

 .248، ص المكان والمصطلحات المقاربة له: غيدان أحمد سعدون شالش)1(

 .112، ص ")خنفاوي زاغر(البنية السردية في رواية خطوات في اإلتجاه اآلخر": ربيعة بدري)2(
 .113ص ، نفسه )3(

 .14، ص 1970المعاصر، دالالت المكان في الشعر الفلسطيني: جمال مجناح)4(
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:" اجلغرايف يف الرواية ويقول أيضافهو يربط احليز املكاين بالفضاء  )1( ".ستكشافات منهجية لألماكناحتقيق 
(...) معادل ملفهوم املكان يف الرواية وال يقصد به بالطبع املكان الذي تشغله األحرف الطباعية الفضاء هنا هو 

   )2( ".ولكن ذلك املكان الذي تصوره قصتها املتخيلة

بأنه  الفضاء الحكائيف عر يُ " :لفضاء الروائي باملكان حيث يقوليربط مصطلح ا أيمن بكرأيضًا وجند   

 عتِرب يَ  ولكنه )3( ".والزمان ،األحداث، والسياقو ضمنة اليت يظهر فيها كل من املواقف، املكان أو األماكن امل
يف  الفضاء ":الصدديقول يف هذا لجزء من الفضاء  فاملكان ،المكانأوسع وأمشل من مصطلح  الفضاء الحكائي

   )4( ".ةالرواية هو أوسع وأمشل من املكان، إنه جمموع األمكنة اليت تقوم عليها احلركة الروائي

قد رصد أربعة أشكال ملفهوم الفضاء  حميد لحميداناء واملكان فإن رتباط بني الفضومن خالل هذا اال
  :يفاملتمثلة 

 .كيج عن طريق احلنتَ الذي ربطه مبفهوم املكان ويُ  الفضاء الجغرافي -

 ).الطباعة(هو اآلخر فضاء مكاين ولكنه يتعلق باملكان الذي تشغله الكتابة الروائية  فضاء النص -

 .بالداللة اازية ارتباطهاذي تتولد من خالله لغة احلكي يف وهو يشري إىل املعىن ال الفضاء الداللي -

حكم يف عامله التو  ةسيطر ال يفتمثل يف الطريقة اليت يتمكن من خالهلا الكاتب يو  الفضاء كمنظور - 

 .)5(السردي

بالغزارة والتنوع يتميز  هيشكل بؤرة أساسية يف الدراسات النقدية املعاصرة، ذلك أن مكانالمصطلح  إذاً 
واألحداث  د مهزة وصل بني الشخصيات والزمانإذ يع ؛و ما للمكان من أمهية يف بناء احلدث الروائي والتعقيد

 .واضحة إىل اليوم تراكمات كافية من شأا أن تضع حدوداً  دمل تتحد اإال أ ،وحمرك مشاعر اإلنسان وذاكرته
  ".الفضاء"مصطلح أمهها  من مرتبط بعدة مصطلحات لعل فمفهوم املكان

  

                                                           

 .53، ص بنية النص السردي من منظور النقد األدبي: يحميد لحميدان)1(

 .54نفسه، ص  )2(

 .54، ص السرد في مقامات الهمداني: أيمن بكر)3(

 .56، ص نفسه )4(

 .244، ص "في السيرة الهاللية ومراعي القتل ةسادر  "هية والكتابيةآليات السرد بين الشف: إسماعيل ضيف اهللا: نظري)5(
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  أنواع المكان: المطلب الثاني

 هو يساهم بشكل أو بآخر يف إعطاء نظرةف، ألي عمل سردييف البناء الفين  وفعالٌ  كبريٌ   للمكان دورٌ 
، بل إنه أحيانا أو سلبياً  تابعاً  ويساهم يف خلق املعىن داخل الرواية وال يكون دائماً " دقيقاً  يصفها وصفاً لشاملة 

  )1(".قف األبطال من العاملاداة للتعبري عن مو أل عنصر املكان إىل و ميكن للروائي أن حيُ 

عن أبعادها الداللية واملعنوية توقف عند أهم األمكنة اليت جتري فيها األحداث، ونكشف نومن هنا سوف 
ا نتقلت إىل العامل السردي وصارت عنصرً ا، فهي أشكال من الواقع ا، ومساحةً ، وحجمً ختتلف شكالً  عتبارهااب

  :سرد، ولعل من أهم هذه األنواعمن عناصر ال مهماً 

  :األماكن المفتوحة: أوال

أو شرط مع عدم اإلخالل بالعرف هو الذي يرتدد عليه الفرد من دون قيد  المكان المفتوح"  
وهو عنصر أساس يتحرك من خالله  ،يرفضه اتمع كالسرقة والعدوانية أي ممارسة سلوك غري سويّ  ؛جتماعياال

ينتمي إليها  األماكنوهذه  )2("،يد الزمن الذي يتعامل معه الكاتبعضعن كونه الشخصيات الروائية فضال 
 تكون هذه األماكنو " ،السردي نصالداخل لعب دورا كبريا يف دور الشخصيات تكما  ،عدد كبري من الناس

نفتاح يعطي خصوصية كبرية هذا االف بالتايلكون مفتوحة من األعلى و من جانب واحد شرط أن ت مفتوحة
ضل الظروف الطارئة، فاحلزن الذي يصيبها ب لى الرغم منرتياح على روحها عة من خالل إضفائه االشخصيلل

الطرق واألسواق والحدائق والمدن والضواحي والبساتين والصحراء (وتدخل ضمن األماكن املفتوحة 
وتسمى أماكن مفتوحة   تياحالر بالراحة واعث يف الشخصية الشعور تب إذ )3(".وغريها )وساحات الحروب

وتقسم إىل  نتقال والحركةاالتصال حيث يتجلى فيها بوضوح اتكون مفتوحة على اخلارج، أماكن  "كوا
نتقال وهي بالطبع كل األماكن املعادية ألماكن كل أماكن اال  متثل هذه اموعة وجند ؛خاص وعاممفتوح 
  )4(".اإلقامة

                                                           

  .70، ص بنية النص السردي: يحميد لحميدان) 1(
  .92، ص "المكان في روايات تحسين كرمياني ":قصي جاسم أحمد الجبوري) 2(
، 2011بغداد،  -ستري، اجلامعة العراقية، رسالة ماج"دراسة فنية -ير وأدبه النثري الرواية التاريخية أنموذجاتعلي أحمد باك": فهد ضحى علي) 3(

  .190ص 
  .88، ص 2008جامعة اجلزائر،  -ستري، كلية اآلداب واللغاترسالة ماج "،داللة المكان في ثالثية نجيب محفوظ": سعاد دحماني)4(
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اليت يستطيع أن يرتاح اآلخرون فيها بسهولة رغم ملكيتها تعود إىل  هي المفتوحة العامةواألماكن 
 رتيادها اآلخرون بسهولة بل تكون حكراً افال يستطيع  األماكن المفتوحة الخاصةأما  ،أشخاص معدودين

حيز  المكان المفتوحيعتبر  )1(".ةكنف أجربم للتواجد داخل تلك األمملالكيها أو املوجودين فيها بسبب ظرو 
غالبا ما يكون به حركة دائمة  ا ورحباً واسعً  كاين مفتوح على اخلارج ال حتده حدود ضيقة، وهو يشكل فضاءً م

حلركة الشخصيات وتالقيها، ومتثل الفضاءات اليت جتد فيها  مسرحاً " :يعتربهو ف، للهواء الطلق لوحة فنية
الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل الشوارع واألحياء، واحملطات وأماكن لقاء الناس 

  :من أهم األماكن املفتوحةو  )2(".خارج بيوم كاحملالت واملقاهي

ر احلياة املنتشرة الكثرية فيها تتعدد وجوه اإلنتاج وهي املكان الذي تلتقي فيه كل عناص :"ةينالمد •
 )3(".احلضري، كما تتحول بداخلها اخلربة والتجارب اإلنسانية إىل إشارات ورموز وأمناط السلوك وقواعد النظام

المقهى، الشوارع واألحياء، الساحات (تظم جمموعة من األمكنة اجلزئية  اً واسع جغرافياً  تعد فضاءً هي ف
حتل يف الرواية العربية من قبل الروائيني الذين كتبوا روايات عن االذي  الشارع "فنجد  وغريها )والمستشفيات

ويف الوقت  ا للمدينةا وشريانً مسارً عتباره اية وكانت له مجالياته املختلفة بيف الرواية العرب بارزاً  املدن العربية مكاناً 
فهو  )4(".فهو املسار واملصب يف آن واحد ،وأشغاهلما وجتلياما يل والنهارنفسه املصب الذي يصب فيه الل

يعترب حركة الوصل بني فهو ستغناء عنه أو ميشه يف كل رواية وال ميكن للروائي اال المحور الرئيسييعترب 
 ،باحلرية والقوةر شعِ اليت تُ  القريةباإلضافة إىل  .األماكن املختلفة اليت متر عربها الشخصيات من مكان إىل آخر

  .ستقرار والطمأنينةنتماء واألمان واالالذي يشعرنا باال الوطنوكذلك 

  المكان المغلق: ثانيا

المكان بكثري من  أضيقهو الذي حتده حدود مكانية تعزله عن العامل اخلارجي وهو  المكان المغلق
جوانبها الثالث على أقل تقدير بشرط أن  وهي األماكن اليت حتد" .كونه مكان حتده حدود ضيقة  المفتوح

ومن هذه األمكنة جند  عامة وخاصةوتتنوع بني  ،يفة وهلا خصوصية يف نفس كل إنسانتكون هلا حدود سق
يبقى فيه فرتات طويلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة ل. الذي يأوي اإلنسان السكنو  العيشمكان 

                                                           

  .93، ص "المكان في رواية تحسين كرمياني": بوريجقصي جاسم أحد ال) 1(
  .40، ص الروائيبنية الشكل : بحراوي حسن) 2(
  .14، ص 2011/2012ستري يف اللغة العربية، جامعة اخلليل، اجم، رسالة "المكان في رواية سحر خليفة": جميلة عماد النتشة)3(
  .29، ص نفسه )4(
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لذا فهو املكان " سكن والراحةحاجته فهو يستخدمها للعيش وال ، حيث يستغلها اإلنسان حسب)1("اآلخرين
وال  ،بني اإلنسان الساكن فيهو عنصر فين كطر باحلدود اهلندسية واجلغرافية و يربز الصراع الدائم بني املكان  ؤ امل

   )2(".يتوقف هذا الصراع إال إذا بدأ التآلف يتضح ويتحقق بني اإلنسان واملكان الذي يقطنه

 نغالق والضيقباالفهي تتميز األعمال األدبية من الفضاءات األساسية يف كل  ماكن المغلقةاألتعد 
ا من ويكتسب املكان وجودً ." وتكون حمدودة وحماطة بأشكال هندسية متنوعة ،على العامل اخلارجي نعزالواال

متدادا للفضاء الكوين الطبيعي اإذا كانت الفضاءات املفتوحة و  ،اليت تقوم االهندسية والوظيفية خالل أبعاده 
اإلنسان بفضاءات أخرى يسكن فإن احلاجة ذاا تربط  ،مع تغيري ما تفرضه حاجة اإلنسان املرتبطة بعصره

فالبيت مسكن حيميه من الطبيعة، واملستشفى مكان للعالج،  ؛رب متنوعةآتخدم بعضها يف مويس بعضها
  .)3( "بينها اإلنسان ويشكلها حسب أفكارههذه الفضاءات ينتقل ف ،والسجن قيد يسلب حريته

فتكون بذلك حركة  ،بالضيقمكان حمدد حبدود تفصله عن اخلارج مما جيعله يتصف " والمكان المغلق
ومن  )4(".وألفةٍ  الشخصيات حمدودة مبا يسمحه من ممارسة خلصوصياما، إضافة إىل ما قد مينحه هلا من محايةٍ 

  :جند األماكن المغلقةأهم 

عنه أي إنسان، وقد  ستغينال يَ و يكن هو األهم، وهو من أهم األماكن يف حياة اإلنسان إن مل " البيت •
فالبيت هو املكان األول الذي يلجأ إليه  )5("؛وهو عامل اإلنسان األول جسد وروحالبيت " بقوله باشالروصفه 

ستغناء عنه ألنه مكان أساسي يف كل اال كاتب أو روائياإلنسان ألنه يشعره بالراحة والطمأنينة وال ميكن ألي  
  .مينح للشخصية خصوصيتها فهورواية، وال يقارن بأي مكان آخر كالفندق أو املطعم وغريمها 

لنسبة للنزيل، مبا يتضمنه ذلك نتقال من اخلارج إىل الداخل، ومن العامل إىل الذات باانقطة  "السجن •
يقيم  إذا كان البيت هو الذيو  )6("،لزامات واحملضوراتإللكاهله باقيم والعادات، وإثقال نتقال من حتول يف الاال

فالسجن مكان مغلق جيرب اإلنسان على اإلقامة فيه وهو عامل متناقض  ؛ختيارهايقيم فيه اإلنسان مبحض إرادته و 
  .الذي ينتقل إليه األشخاص جمربينلعامل احلرية 

                                                           

  .96، 95 ، ص المكان في روايات تحسين كرمياني: قصي جاسم أحمد الجبوري) 1(
  .96نفسه، ص  بتصرف،) 2(
  .204، ص 2010، )1.ط(، عامل الكتب احلديث، األردن، )دراسة في روايات نجيب الكيالني( بنية الخطاب الروائي: الشريف حبيلة )3(
  .163، ص "لحفناوي زاغر" تجاه اآلخرخطوات في اال" السردية في رواية البنية ": ربيعة بدري) 4(
  .49، ص "المكان في روايات سحر خليفة": جميلة عماد النتشة) 5(
  .55، ص بنية الشكل الروائي: بحراويحسن ) 6(
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ميكن أن يرتادها عامة الناس وتدخل ضمن  ، فاألماكن العامةوتنقسم هذه األماكن إىل عامة وخاصة" 
قاهي واحلانات السجون واملستشفيات واملالهي واملعسكرات وامل(، الدوائر الرسميةنطاق هذه األماكن 

فيكون التواجد فيها ألصحاا بشكل رئيسي وهي  األماكن الخاصة، أما )واملتاحف والفنادق واملساجد
وذا خصوصية يف خارجها  منعزًال لنوع من األماكن أا جتعل من فيها ا هلم، ومن مميزات هذا اموجودة أساسً 

  )1(".ويكون التواجد يف هذه األمكنة أطول فرتة زمنية

  أبعاد المكان: المطلب الثالث

ألنه احملرك  ا، واألديب عموماً أمهية كبرية يف العمل الروائي خصوصً  وذو، وبنائياً  أساسياً  عنصراً  المكانيعد 
تشري معظم و " األساسي لألحداث وتطورها ورسم أبعادها، حيث يوجد تفاوت يف حتديد أبعاد املكان الروائي

هذه األبعاد وظيفته ، إذ أن لكل بعد من الدراسات يف األدب أن للمكان أبعادا أساسية يف العمل الروائي
  )2(".اا رائعً ا فنيً حتديدً  ا حمدداً عىن برسم أبعاده رمسً يُ اخلاصة يف إنتاج البنية الداللية للرواية ألن الروائي 

فيما خيص عدد أبعاد املكان فنجد البعض يقسمها إىل ثالثة أبعاد ومنهم من جيعلها أربعة أبعاد ومنهم و " 
  :ومن بني أهم أبعاد املكان نذكر )3(".من جيعلها سبعة أبعاد

   البعد الجغرافي: أوال

وهو يتضح عندما يعمد الروائيون إىل وصف تضاريس " يف الرواية العربية اً بارز  اً حضور  مكان الجغرافيلل
إن وضوح و إخل أو تسمى األماكن بأمسائها الواقعية املعروفة، ) ... اجلبلية(أو ) السهلية(األمكنة وتوضيح طبيعتها 

 )4(".د من خالل مستوينيختصار يف تقدميه إذ ميكن تلمس هذا البعجلغرايف للمكان يقتضي شيئا من االالبعد ا

فيما جنده يعمد إليه الروائيون يف وصف تضاريس األمكنة وتصوير طبيعتها، وأشكاهلا وفق : األول" -
 )5(".إخل.. سهل، جبل، ر، حبر (التنمية اجلغرافية اجليولوجية 

                                                           

  .96، ص "المكان في روايات تحسين كرمياني": قصي جاسم أحمد الجبوري) 1(
  .14، ص نفسه ) 2(
  .14، ص نفسه ) 3(
  .15ص، نفسه) 4(
  .15، ص نفسه) 5(
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من ذلك قاصدين  ،ما جنده من ذكر األماكن واملناطق بأمسائها لألمساء على خارطة الواقع: الثاني" -
ل زِ تَ وأحيانا قد خيَ  ،ا طلب املزيد من األحياء بواقعية املكان املسمىمجلة من الغايات الفنية والفكرية ينظمها غالبً 

 )1(".سم املكان، مجلة من املفاهيم واألفكار والتواريخا

وتتحرك  ،اليت يقوم عليها العمل الروائي فهو املكان الذي جتري فيه األحداث الفاعلةوهو أحد العناصر 
واقعي  أثناء تشكيل عمله خيتار موضع األحداث والشخصيات داخل فضاء فالمؤلف ،وتنتقل ،فيه الشخصيات

 جتعل القارئ اليت ألنه يقوم برسم صورة العامل عن طريق لغته تلك سحرياً  أو مستعار من الواقع، وقد يبتكر عاملاً 
عيش فيها تصطناعية اليت املشهد أو البنية الطبيعية أو االيف جممل أحواله يشري إىل  والمكان" ،إليه اباً ذجناأكثر 

مبختلف أنواعها  ثاث والديكور واألدوات كافةاألرك ومتارس وجودها، كما يضم قطع الشخصية الروائية وتتح
أحواله،  أضواء خمتلفة أو ظلمة والطقس بكلكما يشغل الوقت من اليوم وما يرتتب عليه من ،ستعماالااو 

  )2(".ل ضمن املكان، األصوات، والروائحوتدخ

وخاصة عندما يكون الوصف متعلقا  البعد الجغرافيعلى " ائيون يف توظيفهم للمكان يعتمدونفالرو 
ية على عببالت عجائبياً  ها إىل رسم املكان باملفهوم اجلغرايف رمساً اليت يعمد نص ،بطبيعة املكان وأشكاله وتضاريسه

وهو كل ما تعلق بذلك الوصف التقليدي لألمكنة إذ جند الكاتب يذكر أمساء املناطق واألماكن . مالمح جغرافية
ل لتخيلها أخرى ال يصرح ا ويرتك للقارئ اا بشكل تطابقي مع أمسائها احلقيقية على أرض الواقع، وأحياناً 

ميزج بني العامل أنه من خالل كتابته  الكاتب المبدعنفهم من هنا بأن  )3("،ا تتسم بهخاصً  وإعطائها بعداً 
من خالل وصفه له فإنه ينقلنا و ا ا جغرافيً بعدً  هفينسج مكانه الروائي ومينح الجغرافيوالعامل  الخيالي اإلبداعي

  .وهذا ما يسمح للقارئ بالوصول إىل مرامي الكاتب ،إليه و كأنه موجود يف الواقع

  البعد النفسي: ثانيا

ا من املكان مالذً  ذاب من يتخفهناك من الكتّ  اا وإيجابً سلبً تؤثر يف الذات البشرية  أبعاد نفسيةللمكان   
، فاملكان النفسيالبعد الذاتي ا يف الفنون هو نتشارً اا و وأكثر أبعاد املكان وضوحً " والذكريات ءللحرية والدف

هتمام الفنان، وإخفاء البعد النفسي أو اعلى  ذما يستحو لّ ا قَـ ا أو تناثرً شاعر تعاطفً ا ما من املالذي ال يشري مقدارً 
                                                           

  .51، 50 ، ص 1997، )1.ط(القاهرة،  -توزيع، دار شرقيات للنشر والقضايا المكان الروائي في األدب المعاصر: صالح صالح)1(
  .15، ص المكان في رواية تحسين كرمياني: قصي جاسم أحمد الجبوري)2(
 -جامعة جياليل اليابس، والفنونكلية اآلداب واللغات   ،دكتوراهرسالة ، "المكان وداللته في الرواية المغاربية المعاصرة": عوج فاطمة الزهراء) 3(

  .31، ص 2018، 2017سيدي بلعباس، 
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يساعد على التعلق ذا ما وهذا  )1( "،ستخدامه يف العمل الفين الروائيختياره الااملكان يبدأ من حلظة بالشعور 
وهذا  ؛رتباط اإلحساس باملكانا فرتبطنا به عالقات قوية وذلك الا يف أعماقنيف خيالنا حمفورً  املكان فيصبح عالقاً 

  .نسان الطاقة النفسية والوجدانيةمعناه أن املكان مينح اإل

يعرب عن نفسية من فيه فاإلنسان يلجأ إىل " باحلالة النفسية والوجدانية فهو اا وثيقً رتباطً ايرتبط  المكانو  
ي يرتاح فيه وجيد فيه السكون واهلدوء، أما يف العمل األديب يلجأ الكاتب للمكان احملبب إليه أو املكان الذ

 فاملكان الذي ال -النفسي - البعد الذاتيا يف الفنون هو نتشارً اا و أن أكثر أبعاد املكان وضوحً  قةً العكس، وحقي
ختفاء البعد النفسي أو الشعور اهتمام الفنان، و اا قلما يستحوذ على أو تنافرً  يثري مقدارا ما من املشاعر تعاطفاً 

وهذا ما يساعد القارئ على فهم نفسيات  )2( ".ستخدامه يف العمل الفين الروائيختياره الاباملكان يبدأ من حلظة 
من العالقات  شبكةبوصفه " فالبعد النفسيالشخصيات ويساعده على التفاعل معهم ومعرفة طريقة تفكريهم 

)3(".ات النظر اليت تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجرى فيه الشخصياتووجه ؤياتوالر 
  

إزاء األماكن ) نتماء، تعاطفانفور، قبول، ( مشاعر الشخصياتيدور حول حتديد " المكانكما أن 
إىل احلالة  وهذا يعود) 4(".أو غري مرض مرضياً  البعد شكالً  ذث أن لكل مكان بعد نفسي سواء اختاملختلفة حي

النفسية للشخصية إزاء هذا املكان وهذا ما جيعله يرى املكان بأكثر من رؤية واحدة من خالل املزاج النفسي 
  .للشخصية

فرتاضي فقط لفصل بينهما يف اإلطار النظري االوالبعد النفسي للمكان ينشأ عرب مستويني مرتاكمني يتم ا" 
  : مها نواملستويا

 .يف نفس املتعامل معه بشكل أويلما يثريه : األول      

   )5( ".ما تضيفه املشاعر املستثارة على الكائن من أبعاد أخرى ال ميتلكها أساسا: الثاني

  

                                                           

 .16، صالمكان في رواية تحسين كرمياني: قصي جاسم أحمد الجبوري )1(

 .98، ص "المكان في روايات سحر خليفة": جميلة عماد النتشة)2(

  .277، ص 2004، )ط.د(األردن،  -، دار الكندي أربدالسرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر اهللا: هيام شعبان )3(
  .16، ص "المكان في روايات سحر خليفة": عماد النتشةجميلة  )4(
 .16، صنفسه )5(
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  )الزمني (البعد التاريخي: ثالثا

كان تارخيي فإن اليت تم بدراسة التاريخ واألزمنة املتموضعة يف كل م األمكنة الروائيةيتجلى هذا البعد يف " 
فاملهم يف جتليات  متداخالنالزمن واملكان عنصران  اأن عنصر  ؛ك إال داخل إطار املكان مبعىندرَ الزمن ليس مبُ هذا 

ستلزم دائما تهو الشكل األساسي لبنية الرواية و  التاريخومن هذا فإن  )1( ".التاريخ ومتوضعه يف األمكنة الروائية

فيبقى كل من الزمن  بحركة الزمناملكان يرتبط و  ،يرتبط مع املكان فالبعد الزمني التاريخيحضور املكان 
  .السردية واألدبيةو املكان متداخالن مع بعضهما البعض وخاصة يف األعمال ) يخالتار (

  :جتدر اإلشارة إىل حمورين مها "عن البعد التارخيي للمكان للحديثو  

 .تغري املكان عرب التاريخ من ناحية شكلية: أوال -

 )2( ".دة والسلطة على املكان عرب التاريخاتغري السي: ثانيا - 

ويتكون من العالقة الناشئة بني  بالزمكانية ىما يدع أو ينفصل عن الزمان الذي ال" هو  البعد المكانيو
ة بكساسي يف حركة األحداث ومنح احلالدور األ الثنائية وتلعب هذه ،أو التاريخ واألمكنة ،األمكنة والتاريخ

يعد يف حقيقة مضامينه ، و رتباطه بالتاريخاعند  وخلوداً  ا أكثر عمقاً فاملكان يكتسب بعدً  )3( ".ودالالاثراءها 
نعكاس للزمن وليس اهلوية التارخيية األنه  ؛ر على حفظ التاريخ وإظهارههو القادو هوية تارخيية ومادية ماثلة للعيان، 

مل يكن  جتماعية، السياسية واحلربية، اليت تفرض وتعزز مكاناً املكان، بل هناك أيضا الظروف اال وحدها اليت حتدد
ا تاريخً كانت بشكل عام   فالرواية إذا )4( "؛السجن والمخابئ والمالجئا على أرض الواقع، كمكان موجودً 
شرتاكهما يف عناصر اذي يشد الرواية إىل التاريخ عرب فإن لنا أن نلمس اخليط ال ،داخل التاريخ املوضوعي متخيالً 

ختاذ التاريخ االتاريخ ما جيعل  وقد يرتبط التاريخ باملكان من أجل التعبري عما يقوله المكانرئيسية لعل أمهها هو 
  .مادة أساسية يف الرواية

  

                                                           

 .32، صالمكان وداللته في الرواية المغاربية المعاصرة: عوج فاطمة الزهراء )1(

 .103، صالمكان في رواية سحر خليفة: جميلة عماد النتشه )2(
 .17، ص "المكان في رواية تحسين كرمياني": قصي جاسم أحمد الجبوري)3(

البحرين،  -، دار فراديس للنشر والتوزيع)الجدوة حصار، أغنية الماء والنار( المكان في الرواية البحرينية دراسة في ثالثة روايات: حسين فهد)4(
 .60، ص 2003، )1.ط(
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  )الفني(البعد الجمالي : رابعا

فهي كثرية ومستعصية تشهد  بناء األمكنةاليت يلجأ إليها الروائيون يف  التقنياتهذا البعد يتعلق مبختلف   
الوصف القص، مالمح الشخصية، نزع األلفة، دمج األساليب " يشري إىل أن صالح صالحنجد ف ،اا متزايدً تناميً 

يف أدبه بطريقة األمكنة يوظف " نجد الكاتبف )1( ".اللغوية اجلميلة والرتاكيب الشعرية اخلالصة يف تصوير املكان

لكاتب له، تطابقه ألن املكان يف العمل الفين يكسب خصوصية من خالل وصف ا، ولكن ال تحاكي الواقعقد 
ا له ولوال تلك اخلصوصية اليت يكتسبها املكان من ا للواقع وقد يكون خمالفً قد يكون حماكيً وطريقة تقدميه للقارئ 

 خبرتنبع من  مكانفجمالية ال )2( "؛)الفنية(للعديد من الدالالت اجلمالية األديب ملا أصبح املكان حامالً 
ومن تلك التجربة اليت حيملها وجيسدها يف كتاباته ومن املكانة واخلصوصية اليت يعطيها األديب  ،وميوالته األديب

  .للمكان من خالل الدالالت اجلمالية والفنية اليت حيتويها

من املكان فحسب بل يضيف إليه ويغنيه بالدالالت وبالتايل تصبح العالقة بني الكاتب  ذوالكاتب ال يأخ" 
ا فإنه يقتطع من الطبيعة قطعة تليق به، طبيعيً  فعندما يصور الشاعر، أو الرسام، أو الروائي منظراً  تبادلية واملكان

 أو متشاةً  عدد من القطع الفنية خمتلفةً ورمبا يشرتك مع فنانني آخرين بنفس القطعة ولكن يف النهاية يتكون لدينا 
ا يناسبه، يأخذه مث يعيده ثانية إىل الطبيعة على صغريً  فالفنان خيتار من الطبيعة جزءً .. .ناحية معينة  من شبهاً 

   )3( ".شكل فنون

اليت تعمل على تشييد  ووجهات النظر ىالعالقات والرؤ يولد شبكة من  المكانومن هذا املنطلق فإن 
توحي بدالالت وأبعاد فنية  صورة جماليةشكل على ري فيه األحداث، فينقلها األديب الفضاء الروائي الذي جت

 .قرتن ذه الدالالت واألبعاد الفنيةا موضوع املكان الروائي إال إذا للمكان فال يكتمل احلديث يف

  

  

  

                                                           

 .24، ص قضايا المكان الروائي في األدب المعاصر: صالح صالح)1(

 .106، ص سحر خليفةالمكان في روايات ": جميلة عماد النتشة)2(

 .107، 106 ، صالسابق )3(



 

 

 

 الفصل الثاني

البنية السردية في  

 ملحمة كلكاميش
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  : تمهيد

للسرد مكانة مركزية يف احلياة، وهو أداة من أدوات نقل األفكار والقيم واألحداث، فاإلنسان مسكون 

فتارخيية اجس أن يروي قصة عاشها، ومشغوف بسماع ما حيكى له وأن ينقل خربة اكتسبها يف موقف ما، 

السرد تبدأ منذ وجود اإلنسان على األرض فقد أظهرت الكثري من الدراسات القدمية أن حضريات اإلنسان األول 

على الكهوف ليست إال سروًدا، فنجده أيضا يف األساطري واملالحم العتيقة، والصور األكثر وضوحا له تبدو يف 

صراع بني املوت واحلياة، وهذا الصراع كان قد شكل أقدم أثر ملحمي، وهو ملحمة كلكاميش، واليت جسدت ال

  .إنسانية كربى نابعة من رغبة اإلنسان بالتشبث باحلياة ورفض االستسالم

ولعل هذه املشكلة هي أكرب ميزة جعلتها ختتلف عن باقي املالحم اليت عرفها التاريخ، فهذه امللحمة 

، والرموز اليت تزخر ا، ويهتم البحث يف هذه الدراسة ليست جمرد حكاية خرافية، فلها كياا اخلاص، واحلدود

بالتعرف على البنية السردية اليت تتألف منها ملحمة كلكاميش، السيما وأن مؤلفها أو مؤلفوها سّخروا مجيع 

األساليب والوسائل الفنية يف صياغتها فضًال عن أن هذه امللحمة تظهر تصعيدياً للعاطفة لدفع القارئ إىل الرتقب 

  .والتشويق من خالل تطور األحداث

  عتبات 

  التصميم الخارجي للملحمة  •

 جمهول اهلوية : فاسم المؤل  

 العراق اخلالدة  أوديسةملحمة كلكاميش : فاسم المؤل  

  طه باقر : ترجمة

  متوسط احلجم : حجم الكتاب

  108: عدد الصفحات

  و رسومات سوداء أبيض ذ: الغالف لون

  مناذج من التماثيل السومرية  اليت متثل اآلهلة عشتار : الغالف صور
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  : التصميم الداخلي للملحمة •

ا على لكاميش ملكً عامل، وقد بقيت حية منذ أن كان كترمجت إىل العديد من لغات ال لكاميشملحمة ك

اهلالل –م إىل هذه الساعة، وكان للملحمة الصدى الواسع يف األرض اليت خرجت منها .ق 1700أوروك سنة 

، وثالث )لطه باقر، وسامي سعيد األمحد، وعبد احلق فاضل(فهناك ثالث ترمجات يف بالد الرافدين  -اخلصيب

، هذا باإلضافة إىل ما كتب عن امللحمة من دراسات )فراس السواح، وأنيس فرحية، ووديع بشور(يف بالد الشام 

فضلّية على غريها، ومن هنا فقد وقفنا على ترمجة وحتليالت عديدة، وكان لكل ترمجة من هذه الرتمجات ميزة وأ

  .واحدة واليت تعود إىل العالمة طه باقر

بعد هذه املقدمة نبدأ بالدخول إىل روح امللحمة اليت حتتوي على كثري من األمور اليت حباجة إىل دراسة 

  .متخصصة ملا فيها من عمق واتساع، سنحاول توضيح بعضها والوقوف عند بعضها اآلخر

قد استهل الكاتب كتابه هذا مبقدمة تناول فيها أدب وادي الرافدين القدمي والتعريف بامللحمة، فتحدث يف ل

بعدها قدم موجز يف تعريف ملحمة  بادئ األمر عن أدب العراق القدمي ومكانته يف تاريخ اآلداب العاملية، و 

ها يف حضارات العامل القدمي، كما حتدث لكاميش يضم كال من مكانتها يف أدب املالحم العاملي، ومدى انتشار ك

  .عن بطل امللحمة ومتثيله يف الفن، وكذا عرض أجزاء امللحمة وأصوهلا ومصادرها

بعد حديثه عن هذا انتقل إىل عرض بعض الصور واملخطوطات اليت متثل البعض من حوادث وخطابات 

  .امللحمة وبطال الرواية كالكاميش وأنكيدو

 .لوًحا 12عرض أحداث امللحمة املقسمة إىل أربعة فصول اليت تضم طويلة باشر بوبعد مقدمة الكاتب ال
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الشخصية والزمن، واملكان بغية : يقف هذا اجلزء من البحث عند عناصر البنية السردية املكونة للملحمة

  .التعرف على البنية القصصية املتمثلة يف هذه امللحمة الشعرية

  لملحمة الشخصية في ا: المبحث األول

  الشخصيات الرئيسية في الملحمة : المطلب األول

هي اليت تتواجد يف املنت الروائي بنسبة تفوق اخلمسني باملائة، وتربز من جمموع الشخصيات الرئيسية 

كاد حركة الصراع شخصية مركزية تقود بطولة الرواية، حيث تقوم هذه الشخصية بتفعيل األحداث وتطورها، وت

  .نبشتم-أوتو، ووأنكيد، كلكاميشثالث شخصيات هي  علىلحمة ركز هذا النوع يف املويتتمحور حوهلا، 

وإن ما مييز هذه الشخصيات عن سواها كوا شخصيات ذات أبعاد خمتلفة تشمل جوانب عدة وتفاجئ القارئ 

  .يف حتوالا

 : كالكاميش •

ا وصفها الراوي، فكالكاميش مزج إن شخصية كالكاميش يف امللحمة ال تبدو اعتيادية، ومألوفة بل هي كم

ة بني البشرية، واأللوهية فثلثاه إله وثلثه اآلخر بشر، إذ تضم هذه الشخصية تناقضا بني األشياء، وتكون جامع

ر، القوة والضعف، احلكمة واجلهل ساعية وراء اخللود، غافلة على أن احلقيقة لثنائيات عدة منها اخلري، والش

  .ءاحملتومة هي املوت والفنا

  : للمتلقي بطريقة تدرجيية مشوقة، وذلك يف قوله كالكاميشبداية يقدم الراوي يف امللحمة شخصية 

  ذكره يا بالدي بغىن هو الذي رأى كل شيء ف"

  هو الذي خرب مجيع األشياء وأفاد من عربها 

  وهو احلكيم العارف بكل شيء

  )1( ".لقد أر األسرار وعرف اخلفايا املكتومة

بداية ممتعة ألي قارئ يتسّىن له اإلطالع عليها، فهي " كاكاميش"اإلخبار عن شخصية يعد هذا 

  .أوصاف لكالكاميش جتعل منه حكيما، عارفا، عاملا،، وملما بكل اخلفايا اليت حتيط به

  راعي أوروك، السور احلمى "

  )2( "ميقوي ومجيل وحك: إنه راعينا

                                                           

 .35طه باقر، ص : تر ،)أوديسة العراق الخالدة(كلكاميش  ملحمة )1(
 .39ص : نفسه )2(
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متميزة ومنطية  جتعل منه القوي احلامي لبلدته، ويضيف وتبدو شخصية كالكاميش هنا يف هذه األوصاف 

  :الراوي بأن كالكاميش

  مل يرتك عذراء حلبيبها "

  )1( "بنة املقاتل وال خطيبة البطلوال ا

غري أن هذا النص املتتابع يكشف بأن كالكاميش ملك مستبّد، ظامل، جبار، ومتكرب،، فلم يرتك أحد 

  .ه وجربوته و هذا ما اضطر الناس إىل شكواه لدى اآلهلةمن أهل أوروك إال وتسلط عليه بظلم

  أنت اليت خلقت هذا الرجل بأمر أنليل) يا أورورو" ( 

  فاخلقي اآلن غرميا له يضارعه يف قوة الطلب والعزم 

  )2( "وليكونا يف صراع مستدمي لتنال أوروك السالم والراحة

االستبداد والتسلط إال أن فيها جانب إجيايب، بالرغم من شخصية كالكاميش السلبية اليت يطغى عليها 

وذلك من الناحية الفنية اجلمالية كوا تتأثر باحمليط وتتفاعل معه فتجمع بني الشر واخلري، مما جيعل منها شخصية 

مبتغاها األول التغيري والتحول، إذ ميثل الصراع بني كالكامش وأنكيدو الذي دعى له أهل أوروك تغيريا جذريا يف 

داوة دائمة بني الطرفني، عكس ما توقعه أهل أوروك من خالف وع - هذا الصراع–صية كالكاميش، فأنتج شخ

  .بني الندين، وهذه الصداقة كانت بدايتها رؤية كالكاميشصداقة محيمة 

  رأيت أين أسري خمتاال فرحا بني األبطال "

  ) آنوا(فظهرت كواكب السماء وقد سقط أحدمها إيل وكأنه شهاب السماء 

  لقد أردت أن أرفعه ولكنه ثقل علي 

  وأردت أن أزحزحه فلم أستطع أن أحركه 

  جتمع حوله أهل أوروك، ازدحم الناس حوله وتدافعوا ع ليه 

                                                           

 .39نفسه، ص  )1(
 .40نفسه، ص  )2(
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  واجتمع عليه أصحابه يقبلون قدميه 

  احننيت عليه كما أحنين على امرأة 

  عدوين فرفعته وأتيت به عند قدميك وسا

  )1( "فجعلته نظريا يل

  : وهذه الرؤية كان تفسريها منن قبل واردته بقوهلا

  إنه صاحب لك قوي يعني الصديق عند الضيق "

  ) آنوا(إنه أقوى من يف الرباري، وعزمه مثل عزم 

  وأما أنك احننيت عليه كما تنحين على امرأة 

  )2( "يتخلى عنكفمعناه أنه سيالزمك ولن 

به أصبح يدعوه إىل اخلوض يف مغامراته اخلطرة، وذكر  له، وتعلق صديقا وبعد أن اختذ كلكاميش أنكيدو

  ".بابامخ"عليها والعزم على قتل حارسها منها الذهاب إىل غابة األرز بغية االستحواذ 

  : فخاطب كلكاميش أنكيدو وقال له"

 الرهيب فلنقتله كالنا ) ن يف الغابة مخبابايسك(

  )3( "ونزيل الشر من األرض

إال أن أنكيدو تردد يف قبول هذه الدعوة، ولكن كالكاميش أصر على ذهابه معه حماوال إقناعه بالفكرة 

  .حبجة إزالة اخلوف والرعب املسيطر على نفس كل من يفكر دخول تلك الغابة

  ميش و فاه وقال لكالكادفتح أنكي"

  كيف سندخل غابة األرز وإن حارسها 
                                                           

 .45، 44، ص السابق )1(
 .45، ص نفسه )2(
 .52نفسه، ص )3(
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  مقاتل، وهو قوي ال ينام أبدا 

  فتح كالكاميش فاه وقال ألنكيدو

  (...)يا صديقي 

  هنا  لقد صرت ختشى املوت وحنن ما زلنا

  فماذا دهى شجاعتك وبطولتك؟

  : دعين إذن أتقدم قبلك ولينادين صوتك

 ! وال ختف ! تقدم

"(...) )1(  

كالكاميش من إقناع أنكيدو خبوض هذه املغامرة معا شرعا بتأهيب نفسيهما للذهاب وبعدما متكن  

وصنع كل أنواع األسلحة الالزمة للقضاء على مخبابا واقتحام الغابة، ورغم كل العناء الذي تكبده كالكاميش 

ودما إىل أوروك، بل ين من ععا الوصول إليها، ومل يكونا متأكدوصديقه للوصول إىل غابة األرز إال أما استطا

  .وندما على إقدامهما على هكذا مغامرة

  إذ مسع مخبابا الضجيج "

من القادم املتطفل الذي كدر صفو الغابة وأشجارها النامية يف جبلي؟ ومن الذي : ر صائحافغضب وهاج وزجم

  قطع األرز؟

  ويأ مخبابا للهجوم على الصديقني اللذين استحوذ عليهما الرعب 

  )2( "على ركوب هذه املغامرة ودخول غابة األرزوندما 

                                                           

 .53امللحمة، ص  )1(
 .59نفسه، ص )2(
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وذا التدرج املثري للتشويق يتابع املتلقي حتوالت شخصية لكالكاميش من اخلري إىل الشر، ومن القوة إىل 

الضعف،، وهو ما يتجلى بشكر واضح بعد موت أنكيدو وهيام كلكاميش على وجهه يف الصحراء فارا من املصري 

  .ذاته

  يدو خله، وصديقه بكى كالكاميش بكاء مرّا منن أجل انك"

  : جهه يف الرباري وصار يناجي وجههوهام على و 

  إذا ما متُت أفال يكون مصريي مثل أنكيدو؟

  ملك احلزن واألسى روحي 

  )1( "وها أنا ذا أهيم يف القفار والرباري خائفا من املوت

املوت اليت آل إليها كالكاميش بعد إن النص أعاله يظهر بشكل جلي حاالت الضعف واخلوف من 

فقدان صديقه، وهذا ما يبني لنا شخصية كالكاميش اليت تتطور بتطور أحداث القصة، وتتغري من موقف آلخر، 

  .ويشمل هذا التغيري أيضا بنيته اخلارجية فصار من الصعب التعرف على مالحمه من قبل معارفه

  تاك والح الغم على وجهك؟فلم ذبلت وجن"

  قلبك وتبدلت هيئتك؟ ملك احلزن وعالم

  ومل صار وجهك أشعث كوجه من سافر سفرا طويال؟

  وكيف لفح وجهك احلر والقر؟

  )2( "وعالم يم على وجهك يف الرباري؟

إن كل هذا التغري الذي طرأ على شخصية كالكاميش يشمل بعديها الداخلي واخلارجي ما جعل القارئ يتفاعل 

لتحول الذي صاحب هذه الشخصية كان حافزا لتتبع مسارها حىت النهاية واليت قام مع أحداث امللحمة، وهذا ا

  .الراوي بتقدميها بشكل تسلسلي ال دفعة واحدة

                                                           

 .74امللحمة، ص  )1(
 .78نفسه، ص )2(
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 : أنكيدو •

ميثل أنكيدو الشخصية الرئيسية الثانية يف امللحمة خلقته اآلهلة ليكون ندا لكالكاميش، فكان أمنوذجا 

مشرتكا وكالكاميش يف صنع األحداث و التفاعل معها، وهذا ما يتجلى يف  للصداقة، يعد البطل الثاين يف امللحمة

كون أنكيدوا عاش مع وحوش الغابة وتأقلم معهم بالفطرة، و اختذ من موارد : مواضع كثرية من نص امللحمة منها

  .الغابة مأكال ومشربا له

  (...)، وشعر رأسه كشعر املرأة القوي يكسو جسمه الشعر" ننورتا"خلفت يف الربية أنكيدو الصنديد، نسل "

  )1( "مع الضباء يأكل العشب، ويسقى مع احليوان من موارد املاء وطيب له عند ضجيج احليوان يف مورد املاء

هذا وبعد تسخري البغي له ولقائه ا، فحولته من صديق وعزمي للوحوش إىل صياد هلا جلماهلا وجسمها الفاتن ع 

  .مدينة أوروك ومصارعتههلا جترّه إىل ملكها قائد 

  ! سأفرح يف قليب أوروك أنا األقوى"

  أنا الذي سيبدل املصائر  ! أجل

  )2( "إن الذي ولد يف الربية

بعد عزم وإصرار أنكيدو على الصراع مع كالكاميش وما آل إليه من عجز يف حتقيق ذلك، حتول إىل صديق له 

  .مبديا إعجابه به

  إنك الرجل األوحد، أنت الذي محلتك أمك "

  البقرة الوحشية " ننسون"ولدتك أمك 

  ورفع أنليل رأسك عاليا على الناس 
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  )1( "وقدر إليك امللوكية على البشر

بعد أن تأصلت أواصر الصداقة بينهما قاما خبوض مغامرات احلياة واملوت سويّا أمهها القضاء املارد مخبابا حارس 

  .ز وقتل الثور السماويغابة األر 

  اج اإلله مشش الرياح العاتية وساقها على مخبابا ÷أ"(...) 

  فمسكته وشلت حركته، فاستسلم هلما وأخذ يتضرع 

  فقتاله وقطع رأسه (...) 

  )2( "وتنتهي املغامرة بنجاح البطلني وعودما ساملني إىل أوروك

  فطارد أنكيدو ثور السماء ليمسكه "

  ضبطه بكلتا يديه ومسكه من ذيله و 

  وكالكاميش مثل قصاب ماهر 

  طعن الثور السماوي طعنته قاتلة 

  )3( "والقرننيم وغرس محاسه بني السنا

ولكن سرعان ما رقد أنكيدو طريح الفراش يصارع املوت وظل على تلك احلال حىت انتهى به املطاف إىل العامل ا 

  ).موته(لسفلي 

  يا صاحيب لقد حلت يب اللعنة "

  فلن أموت ميتة رجل سقط يف ميدان الوغى 

  كنت أخشى القتال 
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  )1( "لكين سأموت ذليال حتف أنفي

إذ تنتهي حياة أنكيد والصديق اخلل تاركا حزنا عميقا يف قلب كالكاميش، فإن امسه ظل حاضرا يف كل 

  .لفقدان رفيق دربهحدث من أحداث امللحمة متمثال يف احلزن الذي طغى على كل تراسيم شخصية كالكاميش 

  من أجل أنكيدو خلي وصديقي، أبكي وأنوح نواح الثكلى "

  إنه الفأس اليت يف جنيب وقوس يدي 

  واخلنجر الذي يف حزامي، وان الذي يدرأ عين 

  وفرحيت وجيت، وكسوة عيدي 

  )2( "لقد ظهر شيطان رحيم وسرقه مين

 : نبشتم -وأوت •

هو بطل قصة الطوفان، فهو ليس كغريه " نبشتم- وفأوت"األخرى  صية شخصية رئيسية هيتعترب هذه الشخ

من الشخصيات ال يصف الراوي بنيته اخلارجية بل يكتفي بتقنية احلوار للتعريف ا، ألن الوصف ال يسهم يف 

مع كالكاميش عن املوت " نبشتم-وأوت"يف النص امللحمي يف حوار  تقدميها بشكل كاف للمتلقي، ويتمثل هذا

  : قائال

  إن املوت قاس ال يرحم "

  مىت بنينا بيتا يقوم لألبد؟

  مىت ختمنا عقدا يدوم إىل األبد؟

  ومن ذا الذي يستطيع أن مييز بني العبد والسيد إذا جاء أجلهما؟(...) 

  ، اآلهلة العظام جتتمع مسبقا "اآلنوناكي"إن 

  صانعة األقدار تقدر معهم املصائر " ما متم"ومعهم 
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  وت قسموا احلياة وامل

  )1( "ولكن املوت مل يكشفوا عن يومه

تبدو جلية خالل حواره مع كالكاميش، وهذا ما جعله " بنشتم- وألوت"كمة بأسرار املوت والغيبيات إن املعرفة واحل

  .يعيش مغامرة عبور مياه املوت بغية إجياد حل للغز احلياة واخللود عنده

ري العميق الذي طرأ على شخصية كالكاميش، وذلك للتغيعل مبدى تأثريها على  اإن دور هذه الشخصية يتف

  :صنفه من البشر إىل اآلهلة، ويف هذا يقول كالكاميش مندهشانبشتم املتمثل يف حتول - وأوت

  نبشتم -وها إنين أنظر إليك يا أوت"

  فال أرى هيئتك خمتلفة، فأنت مثلي ال ختتلف عين 

  فأنت مل تتبدل بل إنك تشبهين  ! أجل

  لقد كنت أحسبك كامال كالبطل على أمهية القتال 

  فإذا يب أشاهدك خامال مضطجعا على ظهرك 

  )2( ) "اخلالدة(فقل يل كيف دخلت يف جممع اآلهلة ونلت احلياة 

شتم الدور الكبري يف التأثري  على شخصية كالكاميش بقدرته على ختليصه من حالة احلزن نب-وقد كان ألوتو

  .فيهما، باإلضافة إىل حتفيزه، ودفعه للبحث عن سر اخللود، وذلك على عشب احلياةوالضياع اليت كان 

  كالكاميش سرا خفّياسأفتح لك يا  "

  من أسرار اآلهلة  أجل سأبوح لك بسر

  يوجد نبات مثل الشوك ينبت يف املياه 

  إنه كالورد شوكه خيز يديك كما يفعل الورد 
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  )1( "احلياة اجلديدةفإذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت 

  الشخصيات الثانوية : المطلب الثاني

الشخصية الثانوية تلعب دورا هاما يف العمل السردي فهي عنصر مساعد للشخصية الرئيسية فال تقل 

أمهية عنها، فهي تتسم يف تطور األحداث وتصعيدها، ويكون اهتمام راوي امللحمة ا وبصفاا وحىت بشؤوا 

  .اهتماما من الشخصيات الرئيسيةاخلاصة، أقل 

  ...ا، انليل، وإيامللكة ننسون، عشتار: وقد احتوت ملحمة كالكاميش على عدد من الشخصيات الثانوية وهي

 : الملكة ننسون  •

هي والدة كالكاميش يصفها الراوي باحلكيمة والبصرية العارفة واحملبوبة، يربز دورها يف الدعاء لكالكاميش 

  .رؤياه ومباركته، وتفسري

  (...)يا أمي رأيت رؤيا ثانية " 

  فقالت احلكيمة املتبصرة إىل ابنها 

  )2( "املتبحرة يف كل معرفة لكالكاميش: قالت ننسون

يف الدعاء " مشش"كما تسهم ننسون يف توايل األحداث وتتابعها، وكذا تشويق املتلقي حينما ختاطب اإلله 

فتخاطب اإلله " خامبابا"إىل غابة األرز والقضاء على حارسها لكالكاميش الذي أخربها بعزمه على السفر 

  .بلغة معاتبة" مشش"

  عالم أعطيت ولدي كالكاميش قلبا مضطربا ال يستقر؟"

  إىل موطن مخبابا واآلن حثثته فاعتزم سفرا بعيدا 

  سيالقي نزاال يعرف عاقبته
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  )1( "وسيسري يف درب ال يعرف مسالكه

 : شتارع •

تعد هذه الشخصية صنفا من أصاف اآلهلة فيصفها راوي امللحمة باجلليلة ويكتفي ذه الصفة ليرتك اال 

  : لكالكاميش ليعّرف املتلقي على الكثري من صفاا على لسانه عندما تدعوه للزواج ا

  ): فنادته(رفعت عشتار اجلليلة عينيها ورمقت مجال كالكاميش "

  عريسي تعال يا كالكاميش وكن 

  وهبين مثرتك امتتع ا 

  )2( "كن زوجي وأكون زوجك

  .فهنا تظهر أكثر هذه الصفات بأن عشتار امرأة لعوب حتاول خداع كالكاميش بلساا ذاك وإغرائه للزواج ا

  .ولكن سرعان ما أهاا كالكاميش

  ناله لو تزوجتك؟أي خري سأ"

   ما أنت إال املوقد الذي ختمد ناره يف الربد ! أنت

  أنت كالباب الناقص ال يصد عاصفة وال رحيا 

  أنت قصر يتحطم يف داخله األبطال 

  أنت فيل ميزق رحله 

  أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدا؟(...) 

  )3( "وأي من رعاتك من رضيت عنه دائما؟
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على خلق ) آنو(دها وتربز من خالل إرغامها لوالدها وبعد إهانة كالكاميش لعشتار تصعد األحداث بع

  .الثور السماوي

  )1( "اخلق يل يا أبيت ثورا مساويا ليهلك كالكاميش"

وبعد تدرج أحداث امللحمة يكتشف للمتلقي شخصية عشتار فمن امرأة حمبة ودودة إىل انتقامية، ففي 

باكية وهي ترى الناس يغرقون بالطوفان، إذ تبدي ندما قصة الطوفان يربز وجه آخر لعشتار إذ تبدو فيه حزنية 

  .لنطقها كل الشر

  وصرخت عشتار كاملرأة يف ساعة خماضها "

  : انتحبت سيدة اآلهلة وناحت بصوا الشحيب نادية

  واحسرتاه لقد عادت األيام القدمية إىل طني 

  )2( "ألنين أنا نطقت بالشر يف جممع اآلهلة

يف قصة الطوفان، وهي تسعى لنفي فيربز دورمها " إيّا"و" أنليل"ومن الشخصيات الثانوية أيضا جند اآلهلة 

  .اجلنس البشري من األرض وهي بدورها تساهم يف تصعيد وتطوير أحداث امللحمة

م إىل جانب الشخصيات الرئيسية والثانوية جند فرعية إذ متثل الشخصيات اليت ينحصر دورها يف القيا

بوظيفة واحدة ال أكثر، فتأيت هذه الوظيفة يف غالب األحيان خدمة ألبطال امللحمة وشخصياا الرئيسية، وبعد 

الصياد، البغي، : ذلك تنسحب من أحداث امللحمة ويتجسد هذا النوع من الشخصيات يف امللحمة نذكر منها

  .بشتمنو ب وزوجته صاحبة احلانة، ومالح أوترجل العقر 

يات تسعى خلدمة البطل، فالراوي هنا ال يقف عند وصفها، وال يتناول أي صفة من فهذه الشخص

صفاا، إمنا يكتفي باجلانب الذي يتعلق بالبطل، فيتمثل دور البغي يف جذب أنكيدو من الغابة إىل املدينة، أما 

سبة لرجل العقرب صاحبة احلانة فينحصر دورها يف رسم طريق كالكاميش للوصول إىل أوثو نبشتم، كذلك بالن

  : وزوجته واملالح أيضا، وختاطب البغي أنكيدو بقوهلا
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  إنك حكيم يا أنكيدو، وأنت مثل إله"

  فعالما جتول يف الربية مع احليوان

  )1( "تعاىل آخذك بيدك إىل أوروك احلمى والسور

بأبعادها املتعددة، وينتهي إىل القول بأن امللحمة تضم شخصيات خمتلفة ومتباينة تتماشى مع أحداثها 

فالشخصيات الرئيسية تتميز بعدم ثباا وحتوهلا من موقف آلخر، وهذا ما جعلها شخصيات إجيابية ونامية منو 

أحداثها، أما بالنسبة لألنواع األخرى فيكمن دورها يف تفعيل األحداث باندماجها مع النوع األول لتثري مجاال فنيا 

  .يف امللحمة

  ن في الملحمة الزم: المبحث الثاني

  المفارقات الزمنية : المطلب األول

إن تقاطع سرد األحداث يف امللحمة يضفي بالضرورة إىل تقاطع األزمنة وتداخلها مع بعض، إذ خيتلط 

األحداث قبل وقوعها، فتحقق  ، فزمن املستقبل يتمثل يف استشرافزمين املستقبل واملاضي مع احلاضر السردي

  .ما زمن املاضي يف تداخله مع احلاضر السردي يكون مبثابة اسرتجاع ألحداث مضتبذلك الرؤيا مستقبال، أ

  سترجاع اال: أوال

هو تقنية من تقنيات املفارقة الزمنية، يكشف عموما عن عمق التطور يف احلدث، والتحول يف الشخصية 

سرتجاعي قد وقع من قبل، ويتجلى الزمن اال بني املاضي واحلاضر، وميثل العودة إىل الوراء السرتجاع حدث

  : بوضوح يف ملحمة كالكاميش يف قول كالكاميش

  يا أمي لقد رأيت الليلة املاضية حلما "

  رأيت أين أسري خمتاال فرحا بني األبطال 

  )آنو(فظهرت كواكب السماء وقد سقط أحدها إيل، وكأنه شهاب السماء 

  لقد أردت أن أرفعه ولكنه ثقل علي 
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  ردت أن أزحزحه فلم أستطع أن أحركه وأ

  جتمع حوله أهل أوروك ازدحم الناس حوله وتدافعوا عليه

  واجتمع عليه أصحايب يقبلون قدميه 

  احننيت عليه كما أحنين على امرأة 

  وساعدوين فرفعته وأتيت به عند قدميك 

  )1( "فجعلته نظريا يل

أمه، وهي مبثابة اسرتجاع ألحداث رؤياه مجلة يف هذا املقطع يسرتجع كالكاميش رؤياه ويقصها على 

  .وتفصيال ومتثل يف نفس الوقت تنبؤا ملا سيحدث معه مستقبال

  : كما جند اسرتجاعا يف موضع آخر املتمثل يف قول كالكاميش

  يا أمي رأيت رؤية ثانية "

  هلا يف أوروك ذات األسوار، رأيت فأسا مطروحة وهي ذات شكل عجيب، وكان الناس متجمعني حو 

  جتمع أهل أوروك عندها 

  وملا أبصرا أحببتها واحننيت عليها كأا امرأة 

  )2( "مث جئت ا ووضعتها عند قدميك فجعلتها أنين نظريا يل

  .جاء هذا املقطع مماثال للمقطع الذي قبله، حيث أن كالكاميش يقوم باسرتجاع رؤية أخرى ويقصها على أمه

كالكاميش لرؤيا أخرى أثناء رحلته رفقة صديقه أنكيدو إىل غابة األرز ليقول كما جند يف موضع آخر اسرتجاع  

  : فيها

  يا صديقي لقد رأيت رؤيا، رأيت أننا نقف يف هوة جبل مث سقط اجلبل فجأة "
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  وكنا، أنا وأنت، كأننا ذباب صغار 

  ورأيت يف حلمي الثاين اجلبل يسقط أيضا فصدمين 

ى ملعاننه وسناه على هذه األرض، فانتشلين من حتت اجلبل وسقاين املاء، ومسك قدمي، مث انبثق نور وهاج طغ

  )1( "فسر قليب

شتار اليت مارستها بغية إغراء عشاقها من اجلنس اآلخر تحضار كالكاميش لكل أالعيب وخدع عوهناك أيضا اس

  : فيقول يف ذلك

  : تعايل أقص عليك مآسي عشاقك"

  من أجل متوز حبيب صباكِ 

  بكاء سنة بعد سنة قد قضيت بال

  الشقراق املرقش ) طري(لقد أحببت 

  ولكنِك ضربته بعصاك وكسرت جناحيه 

  وأحببت األسد، الكامل القوة (...) 

  )حضر(سبع وسبع وجرات ) لإليقاع به(ولكنك حضرت 

  وأحببت احلصان، الى يف الرباز والسباق 

  ولكنك سلطت عليه السوط واملهماز والسري 

  وحكمت عليه بالعد وشوط سبع ساعات مضاعفة 

  وأحببت راعي القطيع، الذي مل ينقطع يقدم أكداس اخلبز (...) 

  وبنحر اجلداء لك كل يوم 

  ولكنك ضربتك بعصاك ومسخته ذئبا 
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  بستاين أبيكِ " إشيولنو"مث أحببت 

  السالل املألى بالتمر بال انقطاع الذي كان حيمل إليك 

  وسخته ضفدعاضربته بعصاك (...) 

  )1( "وجعلته يعيش يف عذاب مقيم

موضع " عشتار"من قراءتنا هلذه املقطوعة نرى أن كاكاميش جعل من هذه األلفاظ املعربة عن حقيقة 

  .استهزاء واستفزاز لشخصها مذّكرا إياها بكل مساوئها ونواقصها

  : فيقول له كالكاميشلذي يقصه على صديقه وخكما يظهر اسرتجاعا آخر متمثال يف حلم أنكيدو ا

  ! أي حلم عجيب رأيت الليلة املاضية يبحيا صا"

  السماوي قد اجتمعوا يتشاورون " مشش"و" إيا"و" إنليل"و" آنو"أن ) رأيت(

  " ألنليل" "آنو"وقال 

  " مخبابا"ألما قتال الثور السماوي وقتال 

  فينبغي أن ميوت ذلك الذي اقتطع أشجار األرز 

  هو الذي سيموت أما كالكاميش فلن ميوت " أنكيدو"إن : ولكن أنليل أجابه قائال

  مث انربى مشش السماوي وأجاب أنليل البطل وقال 

  أمل يقتال ثور السماء ومخبابا بأمر مين؟

  "وهو بريئ" أنكيدو"فعالم يقع املوت على 

  : فالتفت أنليل إىل مشش السماوي وأجابه حانقا
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  )1( "وم حىت صرت كأنك واحد منهم؟أألنك تنزل كل ي

فاسرتجاع أنكيدو هنا ميثل رؤية للحاضر، والكشف عن ضبابيته من خالل رؤيته اليت تسرد اجتماع اآلهلة 

السماوية لفهم أسباب املاضي ومعطياته، وحتديد مصري الصديقان اللذان أقبال على دخول غابة األرز والقضاء 

  .على كل من يعرقل درما

وكذا ننجد اسرتجاعا آخر يكشف عن رؤية جديدة تستدعي احلدث املاضي الذي يتم فيه حاضر السرد 

  : اليت يقول فيها" أنكيدو"أال وهي رؤية 

  يا خلي، لقد رأيت الليلة الفائتة رؤيا "

  كانت السماء ترعد فاستجابت هلا األرض 

  وكنت واقفا وحدي فظهر أمامي خملوق خميف مكفهر الوجه 

  ، وخمالبه كأظفار النسر "زو"كان وجهه مثل وجه طري الصاعقة 

  لقد عراين من لباسي ومسكين مبخالبه وأخذ خبناقي حىت مخدت أنفاسي 

  وتني بالريش فصارت يداي مثل جناحي طائر مكسلقد بدل هيئيت 

  (...)نظر إيل وقادين إىل دار الظلمة 

  إىل الدار اليت ال يرجع منها من دخلها 

  ويف بيت الرتاب الذي دخلته (...) 

  شاهدت امللوك واحلكام، فرأيت تيجام قد نزعت وكدست 

  ملكة العامل األسفل " إيرش كيكال"وحتكم (...) 

  : ملا رفعت رأسها أصرتين فقالت(...) 
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  )1( "من الذي أتى ذا الرجل إىل هنا

-70ص (أسطر امتدت حىت سرتجاعية مل تك سوى صفعة واحدة وبضعة إن سعة هذه املفارقة اال

ي الذي أصابه وإحساسه ، لكنها جتسد مأساة أنكيدو النفسية والفكرية إزاء مرضه والتمزق النفس)71ص

  .ياربالضعف واال

لذلك جند كالكاميش يستذكر  " مأوتو نبشت"يف قصة الطوفان اليت يرويها  وجند االسرتجاع بشكل جلي

  : فيقول" أنكيدو"انب خله وصديقه كل املغامرات والصعاب اليت خاضها إىل ج

  أنكيدو، صاحيب، وأخي األصغر الذي اقتنص "

  محار الوحشي يف النجاد والنمر يف الرباري 

  لقد تغلبنا مجيعا على الصعاب وارتقينا اجلبال 

  ومسكنا الثور السماوي وقتلناه 

  )2( "وقهرنا مخبابا الذي يقطن يف غابة األرز

اولة إضاءة حلظة احلاضر واالستثارة برؤية املاضي، ألن أنكيدو ميثل املاضي سرتجاع يف حميتمثل هذا اال

وكالكاميش ميثل احلاضر يف اسرتجاعه ملغامراما معا، من خالل املزاوجة بني احلاضر واملاضي كي يتجاوز ضيق 

  .ن مهومه وآالمهالزمن، فكالكاميش يعيش هذه الذكرى وال ميلك يف حاضرها سوى اللحظات اليت جيرتها معربا ع

  : إذ جند استحضارا آخر لكالكاميش خبصوص صديقه أنكيدو يف ذكره لشجاعته وقوة عزميته ورثائه له يف قوله

نه أنكيدو الذي تغلب على مجيع الصعاب وارتقى أعايل اجلبال الذي مسك ثور السماء وقتله، والذي غلب إ"

  مخبابا الذي يسكن غابة األرز

  صديقي وخلي الذي أحببته حبا مجا والذي صاحبين يف مجيع الصعاب قد أدركه مصري البشرية 

  فبكيته ستة أيام وسبع ليايل ومل أسلمه للقرب حىت وقع الدود على وجهه 
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  )1( "لقد أفزعنين املوت حىت مهت على وجهي يف الرباري

حياته حىت وبعد وفاته، إذ يتيح هذا االسرتجاع ربطا ويف هذا اجلزء يظهر مدى حبه وتعلق كالكاميش خبله ورفيق 

  .بني احلاضر واملاضي حىت يظل هناك استمرار وتفاعل بني مصائر الشخوص ووقائعهم

  : قائال" مألوتو نبشت"لكالكاميش يتمثل يف خماطبته أما يف موضع آخر جند اسرتجاعا جليا 

  كل البحار مل يغمض يل جفن ومل أذق طعم النوم لقد طوفت يف كل البالد واجتزت اجلبال الوعرة وعربت  "

  لقد أكين السري والرتحال وحال جسمي الضىن والتعب 

  ومل أكد أبلغ ببيت صاحبة احلانة حىت خلقت ثيايب ومتزقت 

  لقد قتلت الدب والضبع واألسد والفهد والنمر والضيب واإلبل والوعل ومجيع حيوان الرب 

  )2( "أكلت حلومها واكتسيت فروها

وخنلص من هذا امتزاج ماضي أنكيدو حباضر كالكاميش، فاملاضي يستمر يف جريانه حامال يف سيله 

  .األحداث اليت تتكرر يف الرؤيا وتتشابه، ولكن تتغري الوجوه واألشكال

  ستباق اال: ثانيا

سردية مل تقع بعد، وهو التعبري عن مفارقة زمنية سردية تتجه حنو األمام إذ ميثل تصويرا مستقبليا ألحداث 

  .واستشرافا للمستقبل، فيستوصي الرائي احلدث قبل وقوعه لتحقق الرؤية مستقبال

  : ستباقي بوضوح يف ملحمة كالكاميش فيما يليويتجلى الزمن اال

  ذهب إىل أوروك، توجه إليها ا"

  ئ كالكاميش عن بأس هذا الرجل وانب

  وليعطك بغيا تصحبها معك 
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  ودعها تغلبه وتروضه 

  حينما يأيت ليسقي احليوان من مورد املاء و 

  فاتن جسمها دعها ختلع ثياا وتكشف عن م

  فإذا ما رآها فإن سينجذب إليها 

  )1( "تنكره حيواناته اليت شبت معه يف الربيةوعندئذ س

تباقي يلخص ما سيحدث يف املستقبل القريب، فالصياد وأباه خيططان فهذا املقطع السردي االس

  .بأنكيدو وجذبه مستغلني يف ذلك مفاتن وحماسن البغيلإلطاحة 

حللم بنها كالكاميش والتنبؤ مبا سيحدث مستقبال " آنو"وجند استباقا يف موضع آخر يتمثل يف تضري 

  : فتقول

  إنه صاحب لك قوي يعني الصديق عند الضيق "

  إنه أقوى من يف الرباري، وعزمه مثل عزم آنو 

  وأما إنك احننيت عليه كما تنحين على امرأة 

  )2( "فمعناه أنه سيالزمك ولن يتخلى عنك

تعد رؤية كالكاميش نواة استباقية أوىل مهدت للقارئ انتظار حدوث صداقة خالدة ستقع يف زمن السرد 

  .وترتبط بصورة ما بكالكاميش

  : فيستبق األحداث قائال" مخبابا"ويف مقطع آخر جند عزم كالكاميش لدخول غابة األرز والقضاء على 

  عزمت على أن أرتقي جبال األرز "

  وأدخل الغابة مسكن مخبابا 

                                                           

 .41امللحمة، ص  )1(
 .45، ص نفسه )2(



��                                              :     ا�
	� ا���������� ����ا����� ا���د�� ��   

 

 

78 

  (...)وسآخذ معي فأسا ألستعني ا يف القتال 

  إنين سأمد يدي وأقطع أشجار األرز 

  وأجعل امسي خالدا 

  ي أوامري إىل صانعي السالح وسأصدر يا صديق

  (...)  وسيصنعون السالح حبضورنا

  عزمت على أن أغلبه يف غابة األرز 

  تبلغ البالد " أوروك"وسأجعل األنباء عن ابن 

  ! ما أشجع سليل أوروك وما أقواه: فتقول عين

  )1( "سأمد يدي وأقطع األرز سجعل لنفسي امسا خالدا

ثل عزمية كالكاميش على دخول الغابة والقضاء على حارسها، ليرتك وميكن القول أن هذه االستباقات مت

  .امسه خالدا بني أهله ورعاياه

فنجدها تبين قصورا من األوهام يف تصور كالكاميش " عشتار"أما إذا حتدثنا عن خداع وأالعيب 

  : باستباقها حلياما معا يف املستقبل فتقول

  سأعد لك مركبة من حجر الالزورد والذهب "

  وعجالا من الذهب وكروها من الربونز 

  وسرتبط جلرها شياطني الصاعقة بدال من البغال الضخمة 

  وعندما تدخل بيتنا ستجد شذى األرز يعبق فيه 

  إذا دخلت بيتنا فمستقبل قدميك العتبة والدكة 

  سينحين لك امللوك واحلكام واألمراء 
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 وسيقدمون لك اإلتاوة ممن نتاج اجلبل والسهل 

  وسيحمل معزك الثالث ونعاجك التوائم 

  ومحري احلمل عندك ستفوق البغال يف احلمل 

  وسيكون خليول مركبانك الصيت املغلى يف السباق 

  )1( "وثورك لن يكون له مثيل وهو يف نريه

  : وإذا انتقلنا إىل استباق زمين آخر يف امللحمة سيربز لنا لعنة أنكيدو للبغي

  ر لك مصريك تعايل أيتها البغي أقد"

  وهو مصري لن ينتهي إىل األبد 

  سأنزل بك لعنة كربى 

  إنه قسم ستحل بك لعنته يف احلال 

  ليكن طعامك من فضالت املدينة 

  ستكون زوايا الدروب املظلمة مأواك 

  ويف ظل اجلدار سيكون وقوفك 

  وسيلطم السكران والعطشان والصاحي خدك 

  )2( "م من سحر مجالكوعسى أن ينبذك عشاقك بعد أن يقضو وطره

يف هذا املقطع يتحدث أنكيدو عن مصري البغي وما سيحل ا، إذ ال ميتلك سوى اللعنة عليها، لذلك سيظل 

  .االستباق معلقا ومرنا مبعطيات الواقع احلاضر
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  : خماطبا أنكيدو" مشش"وجند استباقا آخر يف قول اإلله 

  سيجعل أهل أوروك يرثونك ويبكونك "

  وحيمل املوسرين على أن يقربو إليك 

  أما هو نفسه فبعد أن يودعوك القرب سيطلق شعره 

  وسريتدي جلد األسد، ويهيم على وجهه يف القفار والرباري 

  سيحبك امللوك واألمراء والعظماء مجيعا 

  ولن يظرب أحد فخذه مستعيبا إياك 

  ومم أجلك سيهز الشيخ حليته 

  لك وسيحل الشباب أحزمتهم من أج

  وسيقدمون لك الالزورد والذهب والعقيق 

  وعسى أن ينال اجلزاء كل من ميتهنك 

  ويكون بيته وإهراؤه خاوية 

  وسيقودك الكاهن إىل حضرة اآلهلة 

  )1( "ومن أجلك ستهجر الزوجة ولو كانت أم سبعة

قيقة يعكس حإن رؤية اإلله مشش للمستقبل جسده يف حروف وأفعال قد تكون قابلة للتحقق، وهذا ال 

س أيضا ما سيحل بأوروك وأهلها وجل ملوكها وعظمائها بعد فقدان الصديق مستقبل كالكاميش فقط بل يعك

  .واخلل أنكيدو

  : وإذا بقينا يف سياق التنبؤ مبا سيحدث بعد موت أنكيدو جند كالكاميش يقول

  لتندبك املسالك اليت سلكتها يف غابة األرز "
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  وعسى أال يبطل النواح عليك ليل ار 

  وليبكك شيوخ أوروك، ذات األسواق 

  وليبكك األصبع الذي أشار إلينا من ورائنا وبارتنا 

  فريجع صدى البكاء يف األرياف 

  وليندبك الدب والضبع والفهد والنمر واإلبل والسبع 

  والعجول والظباء وكل حيوان الربية 

  ا على ضفافه الذي مشين" أوال"ليندبك ر 

  وليبكك الفرات الطاهر الذي كنا نسقي منه 

  ذات األسوار " أوروك"نيح عليك رجال ل

  ولينح عليك من أطعمك بالغلة 

  ومن مسح ظهرك بالزيت املعطر ومن سقاك اجلعة 

  ولتبكك الزوجة اليت اخرتا 

  )1( "وليبك عليك اإلخوة واألخوات

احلزن واألسى يف الزمن احلاضر دفعت كالكاميش إىل حالة ايار يف ستباقي جند حالة قطع االففي هذا امل

  .اللحظة اآلنية، فجعلت رؤيته لألشياء واألحداث تعرب عن حالة عمق نفسي يعيشها

  ": أوثو نبشثم"على لسان " أيا"أما يف قصة الطوفان جند استباقات جلية تتمثل يف قول 

  ال أستطيع العيش يف مدينتكم بعد اآلن "

  ن أوجه وجهي إىل أرض أنليل وأسكن فيها ول
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  ريب " أيا"وأعيش مع " أبسو"بل سأرد إىل 

  وعليكم سينزل وابال من املطر غزيرا 

  ومن جمامع الطري وعجائب األمساك 

  وسيغدق عليكم الغالل واخلريات 

  )1( "ويف السماء سيمطركم املوكل بالزوابع مبطر من قمح

  .الصورة السابقة تعد استباقا متهيديا حلدث أساس واملتمثل يف حدوث الطوفان ذه الثورية يف" أيّا"إن قصد 

  " أور شنايب"مالحه " مأوتو نبشت"وجند استباقا آخر عندما خاطب 

  خذه يا أرو شنايب وقده إىل موضع االغتسال "

  ليغسل يف املاء أوساخه حىت يصبح نظيفا كالثلج 

  لينزع عنه جلود احليوان ولريمها يف البحر حىت جيلى مجال جسمه 

  رأسه ) عصابة(ودعه جيدد عمامة 

  ودعه يلبس حلة تسرت عريه 

  وإىل أن يصل إىل مدينته وحىت ينهي طريق سفره 

  )2( "ال تدع آثار الِقدم تبدو على لباسه بل حنافظ على جدا

ىل خلق حالة تشويق وترقب من خالل نزع احللة القدمية املهرتئة إن هذا االستباق يسعى برموزه وإشاراته إ

  .لكالكاميش وكسوته حبلة أخرى ولكن تكون بصورة جديدة تدفع القارئ للتحقق من يقينية ما أومئ إليه
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  تقنيات زمن السرد : المطلب الثاني

  تسريع السرد : أوال

على الباحث يف بعض األحيان إىل تقدميها بشكل  إن األحداث اليت يستغرق وقوعها فرتة زمنية طويلة تفرض

  .سريع، وذلك وفق تقنييت اخلالصة واحلذف

 : الخالصة  - أ

هي تقنية يعتمدها السارد من أجل تقدمي األحداث اليت يستغرق وقوعها فرتة زمنية أطول يف نطاق سردي 

  : ضيق، ويبدو ذلك جليا يف ملحمة كالكاميش فنجد السارد يقول

  )1( "يتصل بالبغي ستة أيام وسبع لياللبث أنكيدو "

  .ففي هذا املقطع السردي خلص لنا السارد تعلق أنكيدو بالبغي، ومدة اتصاله وألفته ا

  : ويف موضع آخر جند البغي تقول

  )2( "ويف كل يوم تقام األفراح كالعيد"

مقتصرة يف ذلك على مجلة فراحهم اليت تقام كل يوم وأ" أوروك"جند البغي هنا تلخص لنا حياة أهل 

  .واحدة

ويف سياق آخر جند أهل أوروك يلخصون ظلم واستبداد كالكاميش لنسائهم وذلك مبعاشرم قبل أزواجهن 

  : فيقولون

  فيكون هو العريس األول قبل زوجها "

  )3( "لقد أراد اآلهلة هذا األمر وقدروه له سند أن قطع حبل سرته: وهم يقولون

  

                                                           

 .43امللحمة، ص  )1(
 .44نفسه، ص  )2(
 .38، ص نفسه )3(



��                                              :     ا�
	� ا���������� ����ا����� ا���د�� ��   

 

 

84 

  

  : خياطب كالكميش قائالكما جند أنكيدو 

  )1( "ة متتد مسافة عشرة آالف ساعة مضاعفة يف كل جهةالغاب" 

  .ومن هنا يتضح بأن أنكيدو يلخص املسافة املمتدة بني أوروك والغابة والوقت املستغرق للوصول إليها

  : وجند اخلالصة يف موضع آخر من امللحمة فالسارد يقول

  ا بقليل من الزاد وبعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلغ"

  الليلضيا وبعد ثالثني ساعة مضاعفة توقفا ليم

مث انطلقا سائرين مخسني ساعة مضاعفة أثاء النهار وقطعا مدة سفر شهر ونصف الشهر يف ثالثة 

  )2("أيام

فالسارد هنا قال عشرين ساعة مضاعفة، ثالثني ساعة مضاعفة، مخسني ساعة مضاعفة، شهر ونصف 

أيام، فهو مل يصرح ماذا جرى يف هذه الفرتة بالتفصيل، حيث خلص لنا ما حدث يف هذه الفرتة يف الشهر وثالثة 

  .بضعة أسطر

  ": كالكاميش"كما جند تلخيص آخر يف قول 

  )3( "واجتاز احلبال وركب األسفار الطويلة من مشرق الشمس"

ضاها للوصول إىل مبتغاه يف بضعة كلمات الفرتة الزمنية الطويلة اليت ق" كالكاميش"ففي هذا املقطع يلخص لنا 

  .فقط دون ذكر تفاصيلها

  : ويف موضع آخر جند تلخيصا يتمثل يف

  

                                                           

 .52امللحمة ، ص )1(
 .58نفسه، ص )2(
 .82ص  ،نفسه)3(
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سارا وبعد أن قطعا عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد، وبعد ثالثني ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا "

  )1("الليل

أوتو "للوصول إىل " أور شنايب"و" يشكالكام"ومن خالل هذا يتضح أنن السارد يلخص لنا أيام رحلة 

  .ويذكر يف ذلك إال سطرين يوحيان إىل تلك الفرتة الزمنية الطويلة" منبشت

 : الحـــذف  -  ب

بعد تقنية تشرتك مع اخلالصة، ويعمل هو اآلخر على تسريع وترية السرد، ويتجلى يف ملحمة كالكاميش  

  : كالتايل

  من أجل متوز حبيب صباك "

  )2( "بالبكاء سنة بعد سنةقد قضيت 

ال أمهية هلا، يف زمن تة بزمن عشتار مدة عدة سنوات وذه القفزة يسقط أحداثا ميفز فكالكاميش هنا يق

  .ما قبله احلذف وما بعده، وبذلك يتم تسريع زمن السرد

  : ويف موضع آخر يقول السارد

  )3( "يوما من السفر العادييف اليوم الثالث قطعا يف سفرمها ما يعادل شهرا ومخسة عشر "

فالسارد يلغي الفرتات الزمنية املنسية، وحيذف األحداث الثانوية بقفزة عرب فرتات زمنية طويلة جتاوزت 

  .التسلسل الزمين املنطقي

  : كما وردت خاصية احلذف يف امللحمة يف قول السارد

  ولكن وهو ال يزال قاعدا على عجزه إذا بسنة من النوم "

  (...)سلط عليه كالضباب تأخذه وتت

                                                           

 .103نفسه، ص )1(
 .61امللحمة، ص  )2(
 .85نفسه، ص  )3(
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  )1( "مل تكد سنة النوم تأخذين حىت مسستين فأيقظتين

حيث قام حبذف األحداث اليت جرت مع كالكاميش يف  - سنة-فالسارد هنا حيذف فرتة زمنية صرح ا

  ".امرأته"و" أوثو نبشثم"تلك السنة على غرار األحداث اليت عاشها 

  إبطاء السرد : ثانيا

على تبطيء السرد، وتكون عبارة عن مقطع طويل من اخلطاب تقابله فرتة زمنية قصرية من هي تقنية تعمل 

  .احلكاية، إذ يضم تقنيات زمنية تؤدي إىل استبطاء إيقاع السرد وتعطيله أمهها املشهد، الوصف، املونولوج

 : المشهد  - أ

هي تقنية يستعملها السارد داخل احلركة الزمنية بغية تعطيل السرد بفضل وظيفة الدرامية ويتجلى املشهد يف 

  : ملحمة كالكاميش احلوار الذي دار بني الصياد وكالكاميش

  : وخاطبه قائال" كالكاميش"أمام ) الصياد(مثل "

  هناك رجل عجيب احندر من املرتفعات 

  ذو بأس شديد إنه أقوى من يف البالد، و 

  " آنو"وهو يف شدة بأسه مثل عزم 

  إنه جيوب السهوب ويأكل العشب 

  ويرعى الكأل مع حيوان البحر، وسقى معها عند مورد املاء 

  فقال كالكاميش له، قال للصياد(...) 

  انطلق يا صيادي واصحب معك نعيا 

  وحينما يأيت إىل مورد املاء لسقي احليوان 

  عن مفاتن جسمها  دعها ختلع ثياا وتكشف

                                                           

 .101، 100نفسه، ص  )1(
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  فإذا ما رآها اقرتب منها، واجنذب إليها 

  )1( "وعندئذ ستنكره حيواناته اليت ربيت معه يف الربية

فالسرد يف هذا املقطع يرتاجع لصاحل احلوار، " الصياد"و" كالكاميش"وهنا جند أن احلوار كان جيري بني 

وار مباشرة بني  فهو يتخلى عن دوره ويرتك احلله، حيث يكتفي السارد بتنظيم احلوار، وذلك باستعمال عق

  .كالكاميش والصياد بغية تبطيء السرد

  ": أنكيدو"و" البغي"كما جند يف مقطع آخر حوارا جرى بني 

  : وقالت له" أنكيدو"كلمت البغي "

  إنك حكيم يا أنكيدو، وأنت مثل إليه

  فعالم جتول يف الربية مع احليوان؟

  تعال آخذ بيدك إىل أوروك، احلمى والسور 

  إىل البيت املشرق، مسكن آنو وعشتار 

  حيث يعيش كالكاميش املكتمل احلول والقوة 

  : فأجاب أنكيدو والبغي وقال هلا(...) 

  هلمي أيتها البغي، خذيين إىل البيت املشرق املقدس، مسكن آنو وعشتار 

  إىل حيث حيكم كالكاميش املكتمل احلول القوة 

  والذي يتسلط على الناس كالثور الوحشي 

  وأنا سأحتداه وأغلظ له يف القول 

  (...)وسأصرخ يف قلب أوروك أنا األقوى 

  هلم نذهب كي يرى وجهك: فقالت البغي
                                                           

 .42، 41امللحمة، ص  )1(
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  )1( "سأدلك على كالكاميش فأنا أعلم أين هو

دار بني البغي وأنكيدو وكان طويل بغية تبطيء أحداث السرد من خالل ويبني يف هذا املشهد أن احلوار 

  .اليت يسكنها كالكاميش" أوروك"بالذهاب معها إىل مدينة " أنكيدو"حماولة البغي إقناع 

  .ومن خالل هذا املشهد احلواري تربز صفة الدرامية وذلك بتجسيد كل حواس الشخصيات وما خيتلجها

  ": ننسون"ة يدور بني كالكاميش وأمهوهناك حوار آخر يف امللحم

  يا أمي لقد رأيت الليلة املاضية حلما "

  رأيت أين أسري خمتاال فرحا بني األبطال 

  فظهرت كواكب السماء وقد سقط أحدمها إيل وكأنه شهاب السماء آنو 

  لقد أردت أن أرفعه ولكنه ثقل علي 

  وأردت أن أزحزحه فلم أستطع أن أحركه 

  جتمع حوله أهل أوروك، ازدحم الناس حوله وتدافعوا عليه 

  واجتمع عليه أصحايب يقبلون قدميه 

  احننيت عليه كما أحنين على امرأة 

  وساعدوين فرفعته وأتيت به عند قدميك، فجعلته نظريا يل 

  : فأجابت كالكاميش أمه البصرية العازفة فقالت به

  (...)إن رؤيتك كواكب السماء 

  إنه صاحب لك قوي يعين الصديق عند الضيق 

                                                           

 .44، 43امللحمة، ص  )1(
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  إنه أقوى من يف الرباري، وعزمه مثل عزم آنو

  وأما أنك احننيت عليه كما تنحين على امرأة 

  فمعناه أنه سيالزمك ولن يتخلى عنك 

  )1( "وهذا هو تفسري رؤياك

  : كما جند حوارا آخر دار بينهما

  يا أمي رأيت رؤيا ثانية "

  سوار، رأيت فأسا مطروحة وهي ذات شكل عجيب يف أوروك، ذات األ

  وكان الناس متجمعني حوهلا 

  جتمع أهل أوروك عندها 

  وملا أبصرا أحببتها واحننيت عليها كأا امرأة 

  مث جئت ا ووضعتها عند قدميك، فجعلتها أنيت نظريا يل 

  رجل ) معناها(إن الفأس اليت رأيت : فقالت له

  ا تنحين على امرأة وإما إنك احننيت عليه كم

  والذي جعلته أنا نفسي نظريا لك 

  فتعبريه أنه صاحب قوي يعني الصديق عند الضيق 

  إنه أقوى من يف الربية وعزمه مثل عزم آنو 

  : فقال هلا

  

                                                           

 .45، 44امللحمة، ص  )1(
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  )1( "عسى أن يتحقق هذا الفأل العظيم فيكون يل صاحب

وتفسريا هلا واليت تعد تنبؤا ملا  املتمثل يف رؤى كالكاميش جاء إجابة من أمههذا املشهد احلواري 

  .سيحدث مع كالكاميش مستقبال، كما ساعد هذا املشهد احلواري على متديد السرد وتوسيعه

  : وجند مثاال آخر عن املشهد يف موضع من امللحمة املتمثل يف احلوار الذي دار بني كل من كالكاميش وأنكيدو

  : فالتفت إليه كالكاميش وكلمه قائال"

  اغرورقت عيناك بالدموع ومأل األسى قلبك، وصرت تصعد الزفرات؟ملاذا 

  : فتح أنكيدو وفاه وقال لكالكاميش

  يا صديقي أشعر بأن اخلوف قد شل جوارحي 

  لقد خارت قواي، وفقد ساعداي القوة 

  فعالم عزمت على حتقيق هذا األمر 

  : وقال له" أنكيدو"فخاطب كالكاميش 

  يسكن يف الغابة مخبابا الرهيب فلنقتله كالنا 

  ونزيل الشر من األرض 

  فتح أنكيدو فاه وقال لكالكاميش 

  يا صديقي لقد علمت ذلك ملا كنت أرعى مع احليوان يف املرتفعات والرباري الواسعة

  إن الغابة متتد مسافة عشرة آالف ساعة مضاعفة يف كل جهة 

  نكيدو ففتح كالكاميش فاه وقال أل(...) 

  عزمت أن أرتقي جبال األرز 

                                                           

 .46، 45ص  نفسه، )1(
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  (...)وأدخل الغابة مسك مخبابا 

  فتح أنكيدو فاه وقال لكالكاميش 

  (...)رز وإن حارسها كالكاميش مقاتل وهو قوي ال ينام أبدا كيف سندخل غابة األ

  : فتتح كالكاميش فاه وقال له

  يا صديقي من الذي يستطيع أن يرقى أسباب السماء 

  )1( (...)" ختشى املوت وحنن ما زلنا هنا  لقد مرت(...) 

إن هذا املشهد احلواري الطويل الذي تعدى الثالث صفحات كان له الدور الكبري يف تبطيء وترية سرد 

  .األحداث وتصوير احلوار الذي دار بني كالكاميش وأنكيدو يف ختطيطهما لدخول غابة األرز وقتل مخبابا املارد

  : كما جند مشهدا حواريا آخر يف امللحمة كالكاميش وبني أوثو نبشثم وزوجته

  يا كالكاميش لكي تنال احلياة اليت تبغي "

  ال من ستة أيام وسبع ليال  ! تعال أمتحنك

  : م إىل امرأته وخاطبها قائالفالتفت أوتو نبشت(...) 

  ! أنظري وتأملي هذا الرجل القوي الذي ينشد احلياة

  لقد أخذته ستة من النوم وتسلطت عليه كالضباب 

  : م زوجها وقالت لهفأجابت زوجة أوتو نبشت

  أملس الرجل كيما يستيقظ

  : م امرأته وقال هلافأجاب أوتو نبشت(...) 

  ملا كان اخلداع من شيصة البشر فإنه سيعمد على خداعك 

                                                           

 .53، 52امللحمة، ص  )1(
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  فهلمي اخبزي له ارغفة من اخلبز وضعيها عند رأسه 

  : م كالكاميش قائالب أوتو نبشتفأجا(...) 

  يا كالكاميش عد أرغفتك فيعلمك املؤشر على احلائط عدد األيام اليت منت فيها 

  م القاصي فقال كالكاميش ألوتو نبشت(...) 

  م أن أفعل وإىل أين أوحي وجهي؟ماذا عساي يا أوتو نبشت

  )1( "قد متكن من جوارحي" املفرق"وها أن 

م وزوجته، وهو حوار خارجي تبادلت فيه حواري دار بني كالكاميش وأوتو نبشتمشهد ويف هذا املقطع 

م لكالكاميش لكي يتمثل يف االمتحان الذي أعطاه أوتو نبشتأطراف احلديث بني ثالث شخصيات، والذي 

  احلياة اليت كان يريدها أال وهي اخللود

 : الوقفة الوصفية  - ب

زمن السرد الروائي ومسيت هذه احلركة بالوقفة ألا ختص  إن الوقفة الوصفية تعمل مع املشهد على إبطاء

 : الوصف حيث يكون فيها قص الراوي وصفا وجنده يف امللحمة بشكل جلي يتمثل يف

  بعد أن خلق كلكاميش وأحسن خلقه "

  بالبطولة " أدد"السماوي باحلسن وخّصه " مشش"حباه 

  جعل اآلهلة العظام صورة كلكاميش تامة كاملة 

  كان طوله أحد عشر ذراعا وعرض صدره تسعة أشبار ثلثان منه إله وثلثه الباقي بشر وهيئة جسمه ال نظري هلا 

  ) ال شيء مياثله(فتك سالحه ال يصده شيء و 

  وعلى ضربات الطبل ستقّيد رعيته 

                                                           

 .101، 100امللحمة، ص  )1(
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  مل يرتك كالكاميش إبنا ألبيه (...) 

  ومل تنقطع مظامله عن الناس ليس ار 

  ولكن كالكاميش هو راعي أوروك السور واحلمى 

  إننه راعينا قوي ومجيل وحكيم 

  )1( "مل يرتك كالكاميش عذرا حلبيبها وال ابنة املقاتل وال خطيبته البطل

إذ جند وقتًا مستقطعًا قبل بدء الوصف  لقد لعبت هذه املقاطع الوصفية دورا يف إبطاء زمن السرد،

شخصيته الظاملة جمسدًا صورة  عن صفات كالكاميش يكشف الراوي لتسمى بذلك وقفة وصفية بعدها 

  .واملستبدة

  : يف قولهوذلك صف أنكيدو يف و  شروعه ولنا وقفة أخرى للسارد قبل 

  وغسلت أورورو يديها وأخذت قبضة طني ورمتها يف الربية"

  كيدو والصنديد، نسل ننورتا القوي يكسو جسمه الشعر، وشعر رأسه كشعر املرأة نلربية أخلقت يف ا

  "نصابا"جدائل لشعر رأسه كشعر 

  " مسقان"ال يعرف الناس وال البالد، ولباس جسمه مثل 

  ومع الظباء يأكل العشب، ويسقى مع احليوان من موارد املاء 

  )2( "ويطيب لبه عند ضجيج احليوان يف مورد املاء

وقد توفر على كلمات بغية إبطائه لزمن السرد ففي هذا املقطع يقدم لنا السارد وصفا دقيقا ألنكيدو 

  .وصفا خارجيا بوصفهومجل تعرب عن شخصية أنكيدو، 

جد يف و صفه ملدينة أوروك قد أوقف األحداث للحظة نكما جلأ السارد إىل وصف أماكن امللحمة، ف

  : وشرع يف وصفها قائال
                                                           

 .39، 38امللحمة، ص  )1(
 .41، 40نفسه، ص  )2(
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  اذهب يا أنكيدو إىل أوروك ذات األسوار "

  حيث يرتدي الناس أى احللل 

  ويف كل يوم تقام األفراح كالعيد 

  حيث األغاين والطرب والغواين الغيد الفاتنات 

  )1( "الطيب والعطر منهنضوع الاليت ملئن فتنة وي

ا، ولكل ما تتغىن به من أفراح هل فالسارد هنا قد أعطى ملدينة أوروك صورة واقعية، وواضحة تتمثل يف وصفه

  .سبات حتل عليها كل يومومنا

فالوصف ال يقتصر على تقدمي الشخصيات واألمكنة إمنا يتعدى إىل وظيفة تطوير السرد، فالراوي يصف 

  .امللكة ننسون وهي تدعو لآلهلة مشش من أجل كالكاميش

  وإذاك دخلت ننسون حجرا "

  وارتدت لباسا يليق جبسمها 

  وازينت حبال تليق بصدرها، ووضعت على رأسها تاجها 

  )2( "مث صعدت على السطح وتقدمت إىل مشش وأحرقت البخو

عدها على اجلمود افهذا املقطع الوصفي يكشف عن صورة سردية متحركة، تكثر فيها األفعال مما يس

  .والثبات

  : فيقول ويف موضع آخر جند وصف السارد على لسان كالكاميش لعشتار اجلليلة

  أي خري سأناله لو تزوجتك؟ "

  ما أنت إال املوقد الذي ختمد ناره يف الرب  ! أنت

                                                           

 .44امللحمة، ص  )1(
 .57نفسه، ص )2(
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  أنت كالباب الناقص ال يصد عاصفة وال رحيا 

  أنت قصر يتحطم يف داخله األبطال 

  أنت فيل ميزق رحله 

  يلوث من حيمله وقربة تبلل حاملها قري  أنت

  أنت حجر مرمر ينهار جداره 

  يستقدم العدو ويغريه " يشب(أنت حجر 

  )1( "وأنت نعل يقرص قدم منتعله

وهنا جند كالكاميش يقدم وصفا حادا لعشتار، إذ يعد استهزاء ا واستفزازا لشخصيتها الغامضة اليت تقوم على 

  .، وكل هذه الصفات وظفها الراوي بغية استقطاع وقته وإبطاء زمن سرد أحداثهاملكر واخلداع

  : السارد يتوقف عن عملية السرد ويلجأ إىل الوصف وذلك من خالل وصفه للدار السفلى يف قولهوجند 

  ) اركال(نظر إيل وقادين إىل دار الظلمة إىل سكن "

  إىل الدار اليت ال يرجع منها من دخلها 

  إىل الطريق الذي ال رجعة لسالكه 

  إىل الدار اليت حرم ساكنوها من النور 

  م والطني قوم حيث الرتاب طعامه

  وهم مكسوون كالطري بأكسية من أجنحة الريش 

  )2( "ويعيشون يف ظالم ال يرون نورا

                                                           

 .61امللحمة، ص  )1(
 .70، ص نفسه )2(
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وصفا دقيقا اليت يذهب إليها كل من وافته املنية  يف هذه الوقفة الوصفية قام السارد بوصف الدار املظلمة

  .إيقاعهمفصال، ومن خالل هذا الوصف قام السارد بتبطيء وترية السرد ومتديد 

  : كما وردت الوقفة الوصفية أيضا فيما ورد على لسان كالكاميش

  من أجل أنكيدو، خلي وصديقي، أبكي وأنوح نواح الثكلى "

  إنه الفأس اليت يف جنيب وقوس يدي 

  واخلنجر الذي يف حزامي وان الذي يدرأ عين 

  وفرحيت وجيت وكسوة عيدي 

  )1( "ار الوحش يف النجاد والنمر يف الرباريخلي وأخي األصغر الذي اقتنص مح(...) 

إن السارد من خالل قول كالكاميش يقدم لنا وصفا حلالته النفسية إزاء حزنه على صديقه أنكيدو، 

  .وبكائه على فراقه ونواحه بكل مغامراما معا واملكانة اليت حيملها يف قلبه

  .لكاميش بعد موت صديقهوجند يف موضع آخر كشف السارد للحالة اليت وصل إليها كا

  تاك والح الغم على وجهك مل ذبلت وجن"

  وعالم ملك احلزن قلبك وتبدلت هيئتك 

  ومل صار وجهك أشعث كوجه من سافر سفرا طويال 

  وكيف لفح وجهك احلر والقر 

  )2( "وعالم يم على وجهك يف الرباري 

   .لكاميش كافهذا املقطع الوصفي يتكرر يف امللحمة على لسان كل من رأى  

                                                           

 .73، 72ص امللحمة  )1(
 .78ص نفسه  )2(
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يتبني يف األخري أن جل هذه املقاطع تتضمن كل مقومات الوقفة الوصفية ألنه بظهور الوصف يتوقف 

السرد، فهو يعمل على إبطائه؛ فالسارد يوقف السرد مث يعود الستئنافه بعد انتهائه من الوصف، فملحمة  

 السرعة والبطيء حسب احلركة الداخلية كالكاميش مل ختضع لوترية زمنية منتظمة وإمنا تراوح إيقاع النص بني

للسرد، فالسارد يتحكم يف سرعة زمن النص وبطئه، ففي حالة التسريع يكون اخلطاب اختصارا لكثافة األحداث، 

  .أما يف حالة اإلبطاء فيتم تعليق زمن السرد ليتمدد زمن اخلطاب

ي ترتكز عليه امللحمة يف سرد ويف خامتة هذا املبحث جند أن عنصر الزمان هو احملور األساسي الذ

أحداثها فيلجأ الراوي لتوظيف هذا العنصر يف امللحمة بغية تنظيم عملية السرد، هذه األخرية تعتمد على تقنية 

االستباق واالسرتجاع، كما يتضح أيضا مما سبق أن ملحمة كالكاميش مل تستغين عن احلركات السردية األربعة 

وظيفها، فهناك تنويع من الوقفة اليت تنعدم فيها نسبة الزمن احلكائي، والتلخيص رغم التفاوت الواضح يف نسبة ت

الذي يزيد من زمن القسمة وينقص من سرعة احلكي، واحلكي الذي يهمل فرتة زمنية سواء تطول أو  تقصر 

  .واملشهد الذي تتوافق فيه كل من سرعة القصة وسرعة احلكي

  المكان في الملحمة : المبحث الثالث

   واع المكاننأ: المطلب األول

يعد املكان مكونا أساسا من مكونات قصة امللحمة؛ إذ يعد ركيزة مهمة يف حتديد معامل وجتليات 

  .األحداث فيها، وينقسم املكان يف امللحمة إىل أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة

  األماكن المفتوحة : أوال

  : لقد جتلت األماكن املفتوحة يف ملحمة كالكاميش فيما يلي

 : مدينة أوروك -

متثل مدينة أوروك الفضاء الذي تنطلق منه األحداث امللحمية فجاء االستهالل معرفا ذه املدينة واصفا 

  .إياها، ورابطا بينهما وبني بطل امللحمة

  اعل فوق أسوار أوروك، وامشي عليها "
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  نفحص أسس قواعدها، وآجر بنائها 

  )1( "وتيقن أليس بناؤها باآلجر املفخور؟

لرتابط إن مدينة أوروك متثل الدافع واحملفز لكالكاميش للقيام مبغامرات بطولية، فامللحمة تكشف عن ا

به أوروك  ومدينة أوروك، فنجد كالكاميش يقرر مواجهة مخبابا والقضاء عليه لتعتز الوثيق بني البطل كالكاميش

  .وأهلها

  عزمت على أن أغلبه يف غابة األرز "

  .وسأجعل األنباء عن ابن أوروك تبلغ البالد

  ما أشجع سلسل أوروك وما أقواه : فتقول عين

  )2( "سأمد يدي وأقطع األرز فأسجل فنسي امسا خالدا

أوروك، فنجدها حاضرة يف فالدافع الوحيد وارد مغامرات كالكاميش اخلطرية هو اإلعالء من شأن مدينته 

  .ذهن بطلها طول مدة أسفاره، فعند حبثه عن عشبة احلياة وحصوله عليها كان أول ما فكر فيه هي مدينة أوروك

  يا أور شنايب إن هذا النبات نبات عجيب "

  يستطيع املرء أن يطيل به حياته 

  )3( "آلخذنه معي إىل أوروك احلمى والسور

يف أن الراوي جيسدها من خالل الوصف مستهال امللحمة، وخامتتها أيضا  وتتجلى أمهية مدينة أوروك

  : قائاللكاميش كا  ن وباملادة اللغوية نفسها، فجاءت اخلامتة على لسا

  شنايب، ومتش فوق أسوار أوروك - اعل يا أور"

  )املستوى(وافحص قواعد أسوارها وانظر إىل آجر بنائها وتيقن أليس من اآلجر املفخور 

                                                           

 .38امللحمة، ص  )1(
 .54، ص نفسه )2(
 .103نفسه، ص )3(
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  صح احلكماء السبعة أسسها؟وهال و 

وشارا واحدا لبساتني اخليل وستارا واحدا لسهل األرواء، ) يف املدينة(إن ستارا واحدا خصص للسكىن 

  باإلضافة إىل حارة معبد عشتار

  )1( "فتتضمن أوروك ثالثة شارات واحلارة

  .تنتهي بالشكل الذي بدأت بهيف هذا املقطع يصف السارد مدينة أوروك ويربز معاملها، إذ جند امللحمة 

 : مورد الماء •

من األماكن املفتوحة اليت يصورها السارد موظفا تقنية الوصف والسرد املباشر، وذلك جيعله ملجأ ألنكيدو 

  : وألهله من احليوانات يف الربية، وجيسد ذلك املشهد السردي على لسان السارد واصفا مورد املاء

  مع الضباء يأكل العشب و يسقى مع احليوان من موارد املاء "

  )2( "ويطيب لبه عند ضجيج احليوان يف مورد املاء

كما يربط السارد مورد املاء حبادثة نصب الكمني ألنكيدو واإلطاحة به من طرف الصياد وأبيه مستعيا 

  .بالبغي طعما لذلك

  اء أن صيادا قانصا التقى به عند مورد امل) فحدث"(

  رآه الصياد فامتقع وجهه من اخلوف 

  وأبصره يوما ثانيا وثالثا عند سقي املاء 

  وحينما يأيت ليسقي احليوان من مورد املاء (...) 

  دعها ختلع ثياا وتكشف عن مفاتن جسمها 

  فإذا ما رآها فإنه سينجذب إليها 

                                                           

 .104، ص السابق )1(
 .40، ص نفسه )2(
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  )1( "وعندئذ ستنكره حيواناته اليت شبت معه يف الربية

 : رزغابة األ •

إىل جانب مدينة أوروك ومورد املاء جند السارد يقدم غابة األرز كمكان مفتوح يقصده البطل ومير به، واليت 

رر مصارعة حارسها مخبابا اختذها كالكاميش مكانا للقيام مبغامرات بطولية فيق. تعد مكانا عجيبا ومدهشا

  .عليه مقنعا أنكيدو مبجاراته هذه املغامرة والقضاء

  : فخاطب كالكاميش أنكيدو وقال له"

  يسكن يف الغابة مخبابا الرهيب فلنقتله كالنا 

  ونزيل الشر من األرض 

  عزمت على أن أرتقي جبال األرز (...) 

  )2( "وأدخل الغابة، مسكن مخبابا

وبعد قطع هذين الصديقني شوطا كبريا من املشي شافا على مدخل الغابة الذي يتسم بالغرابة فيصفه 

  : لسارد يف قولها

وبعد أن قطعا تلك املسافة الطويلة شارفا مدخل الغابة، وكان مدخال عجيبا رمها مشهده، إما مل يصال بعد "

إىل الغابة ولكن أشجار األرز يف املدخل كان منظرها عجيبا فكان علوها اثنني وسبعني ذراعا وعرض املدخل أربعة 

  )3( ".وعشرين ذراعا

وبعد أن اجتازا الصديقان مسافة الدخول إىل الغابة جند السارد يقدم وصفا دقيقا لتفاصيل الغابة، وسحر مجال 

  : جبال األرز، الذي يعد مكانا مفتوحا منفصال عن غابة األرز فيقول

األرز  جنح البطالن يف اجتياز مدخل الغابة، ووصال إىل داخلها فأبصرا اجلبال اخلضر، وذهال من منظر غابة"

وسحر مجاهلا مث تتبعا املسالك اليت يسري فيها عفريت الغابة مخبابا وشاهدا من بني ما شاهداه جبل أرز خاص 

                                                           

 .41، 40، ص امللحمة )1(
 .52، ص نفسه )2(
 .58نفسه، ص  )3(
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، وحيث تتعاىل أشجار األرز أمام ذلك اجلبل بظالهلا الوارفة اليت )عشتار" (أرنيين"باآلهلة، حيث أقيم عرش اآلهلة 

  )1( ".تبعث البهجة والسرور

 : جبل ماشو •

مكانا مفتوحا بلغه كالكاميش أثناء رحلته بعد موت صديقه باحثا عن سر اخللود، فنجد السارد يقدم له يعد 

  .وصفا

  مث بلغ كالكاميش جبال عظيما "

  وكان اسم اجلبل ماشو 

  لقد بلغ جبل ماشو 

  الذي حيرس كل يوم مشرق الشمس ومغرا 

  والذي يبلغ علوه مسك السماء 

   العامل األسفل ويف األسفل ينحذر صدره إىل

  )2( "وحيرص بابه البشر العقارب

 : البساتين العجيبة •

من األماكن املفتوحة اليت وظفها السارد يف امللحمة بغية إبراز سحر مجاهلا الذي يسر الناظرين، وذلك من 

  : خالل قوله

   أمثارها العقيق وأبصر أمامه أشجارا حتمل األشجار الكرمية، وملا رآها اقرتب منها فوجد األشعار اليت"

  وتتدىل األعناب منها ومشهدها يسر الناظر 

  ووجد األشجار اليت حتمل الالزورد فما أعلى مرآها 

                                                           

 .59امللحمة، ص  )1(
 .75نفسه، ص  )2(
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  )1( "رأى الشوك والعوسج الذي حيمل األحجار الكرمية واللؤلؤ البحري

 : البحر •

وظفه السارد كمكان مفتوح وذكره يف عدة مواضع منها املباشرة ومنها غري املباشرة، فنجده يقول على لسان  

  : كالكاميش

  فإذا أمكنين الوصول إليه فإنين حىت البحار سأعربها "

  : فأجابت صاحبة احلانة كالكاميش وقالت له(...) 

  يا كالكاميش مل يعرب البحر قبلك أعد قط 

  القدير يعرب البحر حقا  إن مشش ! نعم

  )2( "وما عساك صانعا ملا تبلع مياه املوت(...) 

أما يف ذكره للبحر بصفة غري مباشرة يتمثل يف زمن الطوفان وذلك يف سرده ملراحل بناء السفينة واإلحبار 

  .ا ذاكرا كل األحداث والوقائع اليت جرت على منت السفينة

  األماكن المغلقة : ثانيا

لقد متيزت امللحمة بتوظيف األماكن املغلقة اليت تتصف حبدود تفصلها عن اخلارج، ففيها جيد اإلنسان راحته 

  : مقارنة باألماكن املفتوحة فتتنوع األماكن املغلقة يف امللحمة كالتايل

 : البيت -

كبريا يف اجلانب يشغل البيت حيزا مهما يف حياة اإلنسان إذ غالبا ما يكون مصدر راحة وأمن فيلعب دورا  

الفسي لإلنسان لكن البيت يف ملحمة كالكاميش ميثل مصدر استبداد وتسلط وإزعاج، وما يؤكد ذلك هو القول 

  : التايل

  سد أنكيدو بالبيت العرائس بقدميه ومنع كالكاميش من الدخول إىل الفراش "

                                                           

 .77امللحمة، ص  )1(
 .82نفسه، ص  )2(
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  ) بالصراع(أمسك أحدمها باآلخر ومها متمرسان 

  ن وحشينيوتصارعا وخارا خوار ثوري

  )1( "الباب وارتج اجلدار) قائم(حطما عمود 

فبشاعة املشهد هنا تتمثل يف اعتداء كالكاميش على نساء أوروك، وهلذا فتوظيف السارد للبيت ليدل به على 

  .الظلم واالستبداد

 ): أي كال ماخ(المعبد  -

هو املكان الذي قصده الصديقان كالكاميش وأنكيدو ليطلبا األمان واالستقرار من اآلهلة ننسون والدعاء هلما 

  : مبقدرما على مواجهة ظروف احلياة الصعبة اليت تنتظرمها طوال مغامراما

  هلم يا صديقي نزر معبد أي كال ماخ "

  ومنثل أمام ننسون امللكة العظيمة 

  ة البصرية بكل معرفة فإن ننسون احلكيم

  )2( "ستمحضنا النصح وتسدد خطانا

 : الحجرة -

هي مكان مغلق حتدها أربعة جدران يلجأ إليها اإلنسان للراحة واالسرتخاء، وقد وردت كلمة حجرة يف 

  : امللحمة مرة واحدة متمثلة يف

  وإذ ذاك دخلت ننسون حجرا "

  وارتدت لباسا يليق جبسمها 

  

                                                           

 .49امللحمة، ص  )1(
 .56، ص نفسه )2(
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بصدرها، ووضعت على رأسها تاجها مث صعدت على السطح وتقدمت إىل مشش وازينت حبلى تليق 

  )1( "وأحرقت البخور وقدمت القربان

  .فاآلهلة ننسون اختذت من حجرا مالذا لعزلتها وتضرعها لإلله مشش ليوفق الصديقان يف رحلتهما

 : القصر -

ه السارد يف امللحمة يف حديثه عن احتفال وهو بناء كبري يتميز بالسلطة تقام فيه األفراد بشكل دائم وقد وظف

  : كالكاميش وأنكيدو وينصرمها على مخبابا والثور السماوي

  أقام كالكاميش حفل فرح يف قصره "

  )2( "ونام البطالن واسرتاحا يف فراشهما

 : دار الظلمة -

 د وظفها السارد يفهو املكان املغلق الذي يوضع فيه امليت بعد موته إذ ال رجعة ملن يدخل تلك الدار، وق

  .للحياة اليت يعيشها متجها للعامل السفلي الذي ال رجعة منهامللحمة داللة على موت أنكيدو وتركه 

  نظر إيل و قادين إىل دار الظلمة، إىل مسكن أركال "

  إىل الدار اليت ال يرجع منها من دخلها 

  إىل الطريق الذي ال رجعة ملسالكه 

  )3( "من النور إىل الدار اليت حرم ساكنوها

 : السفينة - 

من األمكنة املغلقة اليت وظفها السارد يف امللحمة السفينة اليت أوحت اآلهلة ألوثو نبشثم ببنائها وذلك للجاة من 

  الطوفان

                                                           

 .57، ص امللحمة)1(
 .66، ص نفسه )2(
 .70نفسه، ص  )3(
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  : وحدد يل اإلله مشش موعدا معينا بقوله"

  حينما ينزل املوكل بالعاصفة يف املساء مطر اهلالك 

  فادخل يف السفينة واغلق بابك

  وحل أجل املوعد املعني 

  ويف املساء أنزل املوكل بالعاصفة مطرا مهلكا 

  وتطلعت إىل اجلو فكان مكفهرّا خميفا 

  وجلت يف السفينة وأغلقت بايب 

  وأسلمت دفة السفينة إىل املالمح بوزر آموري 

  )1( "أعطيته البناء العظيم وما حيويه من متاع

الوحيد للنجاة من الطوفان بعد أن أنذر اإلله آيا أتو نبشثم مبوعد حلول إذا فالسفينة هنا تعترب املالذ 

  .الطوفان

  أبعاد المكان : المطلب الثاني

وملا كان موضوع دراستنا يتضمن املكان كان البد من احلديث عن أبعاد املكان املختلفة سواء أكانت 

، فمن خالل تفحصنا للملحمة يتضح لنا أا على صعيد البعد اجلغرايف، أو النفسي، أو التارخيي، أو اجلمايل

  : حتمل عدة أبعاد مكانية وهي

  البعد الجغرافي : أوال

هو الذي يسمح لألحداث والشخصيات باحلركة ففيه تكون لشخصيات الرواية عالقة وطيدة ذا 

  .قوع هذه األحداثالفضاء املكاين، وتنفعل داخله ال ميكن للسرد أن خيتار مواضيع روائية دون أن يعرف مكان و 

                                                           

 .95امللحمة، ص  )1(
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ففي ملحمة كالكاميش كان للبعد اجلغرايف حضورا يف وصف بعض األمكنة وصفا سطحيا، وهذا ما يتجلى يف 

  : وصف السارد أوروك

  .انظر إىل سوره اخلارجي جتد شرفاته تتألف كالنحاس وأنعم النظر يف سوره الداخلي الذي ال مياثله شيء"

  )1( "نذ القدمواستلم أسكفته احلجرية املوجودة م

  .فالسارد هنا يف وصفه ألسوار أوروك ترك اال للمتلقي ليبحر خبياله ويتصور موقع وشكل هذه األسوار

  .كما جند السارد عمد إىل استخدام أماكن جغرافية أخرى مثل غابة األرز

  )2( "إن الغابة متد مسافة عشرة آالف ساعة مضاعفة يف كل جهة"

األرز ليربز دورها الفعال يف إدخال القارئ وربطه بامللحمة واليت تسمح له بفهمها فالسارد استعان بغابة 

  .وختيلها واقعيا

  : ويف حديثه كذلك عن غابة األرز جنده يصور لنا املكان من الداخل فيقول

ت الغابة فأبصرا اجلبال اخلضرا ودهال من منظر غابة األرز وسحر مجاهلا مث تتبعا املسالك اليت يسري فيها عفري"

حيث تتعاىل أشجار األرز أمام ذلك اجلبل بظالهلا (...) مخبابا وشاهدا م بني ما شاهده جبل أرز خاص باآلهلة 

  )3( "الوارقة اليت تبعث البهجة والسرور

جند السارد هنا يصور لنا تضاريس غابة األرز فيصف طبيعتها وأشكاهلا ليوهم القارئ جبمال هذا املكان 

  .و سحره

  البعد النفسي : ثانيا

يرتبط اإلحساس باملكان مبزاجية اإلنسان، فالبعد النفسي جيعل االجنذاب إىل مكان دون غريه مرتبطا 

  ...باإلحساس بذلك من طرف الشخصيات سواء أكانت نفورا، أم قبوال، أم انتماء مث تعاطفا

                                                           

 .38امللحمة، ص  )1(
 .52نفسه، ص  )2(
 .59نفسه، ص  )3(



��                                              :     ا�
	� ا���������� ����ا����� ا���د�� ��   

 

 

107 

وظيفه وجند ذلك يف مدى ارتباط  واملالحظ يف ملحمة كالكاميش أا ال ختلو من البعد النفسي بل يكثرهن ت

  .كالكاميش مبدينة أوروك وشعوره بالفخر واالنتماء إليها

  سأجعل األنباء عن ابن أوروك تبلغ البالد "

  )1( "ما أشجع سليل أوروك وما أقواه: فتقول عين

  : وجند السارد يوظف بعدا نفسيا آخر يتمثل يف

  وإذاك دخلت ننسون حجرا "

  وارتدت لباسا يليق جبسمها 

  وقدمت القربان ورفعت يديها إىل مشش وقالت (...) 

  عالم أعطيت ولدي كالكاميش قلبا مضطربا ال يستقر؟

  أن تذكرك باليوم الذي ترجعه فيه " آي"عسى عروسك (...) 

  )2( "حينما حتتجب أنت يف الليل" سن"ولتوكل به حراس الليل والكواكب وأباك 

ننسون اختذت من حجرا مكانا تلجأ إليه يف خلوا ودعائها البنها كالكاميش، ففي انتقائها هلذا املكان فاآلهلة 

  .إال وقد اعتربته ملجأ لراحتها النفسية

وجاء يف موضع آخر وصف السارد لدار الظلمة معربا بذلك عن احلالة النفسية املتوترة ألنكيدو وخوضه من 

  .سد يف رؤيا أنكيدو الذي اعترب حدوثها بعد زمن ما يطول أو يقصردخول هذه الدار، وهذا ما جت

  نظر إيل وقادين إىل دار الظلمة إىل مسكن أركال "

  إىل الدار اليت ال يرجع منها من دخلها 

  إىل الطريق الذي ال رجعة لسالكه 

                                                           

 .54امللحمة، ص  )1(
 .57نفسه، ص  )2(
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  إىل الدار اليت حرم ساكنوها من النور 

  حيث الرتاب طعامهم والطني قوم 

  وهم مكسوونا كالطري بأكسية من أجنحة الريش 

  )1( "ويعيشون يف ظالم ال يرون نورا

  ) الزمني(البعد التاريخ : ثالثا

هو ذلك االرتباط بني الزمان واملكان أو ما يدعى بالزمكانية والذي يتمثل يف احلركية الناشئة بينهما ومنح 

لحمة يتجسد يف موضع واحد، وذلك يف حديث السارد عن مدينة أحداثها زمنية التاريخ وجند البعد التارخيي يف امل

  .أوروك وأسوارها األثرية املوجودة منذ قدم هذه املدينة السومرية الشهرية ومعابدها املقدسة

  (...)بىن أسوار أوروك وحرم آنا املقدس واملستودع الطاهر "

  )2( "واستلم أسكفته احلجرية املوجودة منذ القدم

  الجمالي  البعد: رابعا

إن املكان يف العمل السردي يكتسب خصوصية فنية من خالل تقدمي السارد له بطريقة حماكية للواقع 

  : حممال إياه بالعديد من الدالالت اجلمالية، ويتجلى البعد اجلمايل يف امللحمة فيما يلي

 أشجار األرز أمام ذلك اجلبل حيث تتعاىل(...) أبصرا اجلبال اخلضر ودهال منن منظر غابة األرز وسحر مجاهلا "

  )3( "بظالهلا الوارقة اليت تبعث البهجة والسرور

يف هذا املقطع يصف السارد غابة األرز ويقدمها للقارئ حبلة أخرى تربز جانبها اجلمايل الذي يضفي على سرده 

 .بعدا فّنيا

                                                           

 .70امللحمة، ص  )1(
 .38، ص نفسه )2(
 .59نفسه، ص  )3(
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تنطوي على قصة أدبية كانت عناصرها اليت طرحت  ملحمة كلكاميشينتهي البحث إىل القول أن  

خبصوص امللحمة واليت تبتعد كثريا عن مزايا السرد احلديث وحتديدًا الرواية، وقد حاولنا التقرب من العناصر اليت 

  .انبنت عليها قصة امللحمة كطريقة بناء احلدث، الزمن، املكان، والشخصية 



  

  ةــخاتمـــ



 :خاتمة
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ملها التوصل إىل جمموعة من النتائج جن بعد سفرنا يف عامل البنية السردية واستعراضها يف ملحمة كلكاميش مث

 :يف النقاط التالية

 .جمموعة خيال وخوارق، وبطلها بطل من نوع خاصاعتبار امللحمة  - 

عمل أديب بدون أنواع ووظائف، فال وجود لو ، فهو حيمل عدة مفاهيم ومعىنً  الشخصية داللةً ثراء مصطلح  - 

فقد متكن الكاتب من سرد . ا للمقام الذي تشغله يف عملية السردمهية قصوى نظرً شخصيات واليت هلا أ

 .أحداث امللحمة بعدة شخصيات سامهت يف تطوير ونقل العمل السردي

 يب الزمين احلقيقي لألحداث، فالتنافر بني زمين السرد والقصّ ًا للرتتمنافيميش جند الزمن يف ملحمة كلكا - 

ي املاضي ات واالستبقات اليت ترتبع على عرشامنة يف جمموع االسرتجساعد على إبراز مواطن اجلمال الك

 .واحلاضر

لتشكل  ملكان يف امللحمة له خصائص واضحة، فقد كانت أحداث امللحمة جتري بعدة أمكنةجند أن ا - 

 .مواقع جتري فيها األحداثلحمة، الذي يتضمن فضاءات متنوعة كاإلطار العام للم

فتاح لينكشف من خالهلا الصراع القائم بني نواال ين املكان يف نص امللحمة على ثنائية االنغالقلقد بُ  - 

 .شخصيات وأحداث امللحمة

يناسب  امللحمة قريبة يف حقيقتها من الوقائع التارخيية، حيث أخذ السارد من الواقع ما أحداثأغلب  - 

 .املتخيل ويعاجله بطريقة فنية تظهر فيها براعته مع عدم حتديد الزمن الروائي بدقة عمله لينتقل به إىل العامل

هذا األمر الذي مينح هذه لقد وفق الكاتب يف توظيف األساليب السردية احلديثة ومتثيلها يف امللحمة و  - 

 .إىل جانب صفاا التارخيية الكثرية وخلوداً  القصة امللحمية متييزاً 

اجلزيل لكل من تفضل تقدم بالشكر يسعنا إال أن نإليها البحث وال  اليت خلصكانت هذه أهم النتائج 

أخرى،  جهة عل منأو توجيه من شأنه أن يسهم يف عملية اإلثراء من جهة وعملية التفابتصويت أو نصح 

، وتبقى القراءة منفتحة على مراجعات نقدية عديدة، بإمكاا أن تسهم يف التطوير ويبقى البحث منفتحاً 

   .واإلغناء وتقدمي األفضل



  

  ــقــــــــملح
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 :التعريف بالعالمة طه باقر -1

 :مولده وسيرته  -  أ
بتدائية، واملتوسطة فيها مث خترج من الثانوية اليف مدينة  احللة وأكمل دراسته ا ولد يف العراق يف حمافظة بابل       

دراسته ، وكان من األربعة األوائل على الثانويات العراقية، لذلك فإنه انتقل إلكمال 1932املركزية يف بغداد عام 
مع زميله فؤاد " شيكاغو"ثار يف املعهد الشرقي يف جامعة أ لدراسة علم  اآل.م.ىل الوإوزارة املعارف  فقهوعلى ن

ه من الفلسطينية، وبعد ذلك نقل ومن مع داإلجنليزية يف مدينة صف Matriculationر بعد نيلهم شهادة سف
حتضريية، وهي عبارة عن مرحلة دراسية " مورالسوفو "وت الجتياز مرحلة ري مريكية يف بطالب البعثة إىل اجلامعة األ

  .أ إلكمال دراسة علم اآلثار.م.ىل الوإوبعد تلك املرحلة سافر 
حيث . م1938ام س واملاجستري وكانت العودة للعراق عو ع سنوات حصل على شهادة البكالوريربأوبعد       

  .م1959ية من جامعة بغداد عام ذاستحصل على لقب األ
طه باقر يف جمال التاريخ القدمي عمل ، لقد العاملني يف جمال ترميم الذاكرة العراقية  أشهرعد طه باقر من ي      
عادة صورة اجلماعة العراقية املنتجة واجلدية يف تفاعلها القدمي مع بيئتها إتاريخ العراق، وشغله  خصاألوعلى 

وعند عودته إىل . أ.م.درس طه باقر يف بدايته األوىل يف فلسطني قبل احتالهلا مث يف الو .الطبيعية واالجتماعية
  .العراقيةبغداد ساهم بقوة يف تأسيس جمتمع املعرفة التارخيي واآلثار 

 :من مؤلفاته  - ب

هم احملطات العلمية يف تاريخ طه باقر حيث صدر أوهي موسوعة من : احلضارة القدميةمقدمة يف تاريخ  - 
واجلزء الثاين يتضمن حضارة . بتاريخ العراق وحضارته منه، وقد اختص اجلزء األول 1951 الكتاب مبجلدين عام

 .وتاريخ وادي النيل وجزيرة العرب وبالد الشام
ا له، هذا الكتاب هو فسيً ا ونا معرفيً باقر كتاب شكل هاجسً أصدر طه  1962يف عام : لكاميشملحمة ك - 

 .قبال والرتمجةزال حىت اليوم حيظى بالقراءة واإلي لكاميش الذي طبع أكثر من ست طبعات وماك ملحمة
مل العريب والعامل، وقد باهتمام كل املختصني من علماء اآلثار يف العا لةيت هذه اظلقد ح: جملة سومر - 

 .حىت وفاته الةشهر وبقي طه باقر ينشر يف هذه أت بانتظام وبطبعه فصلية كل ثالث صدر 
 .ثار واحلضارة واملتكون من ستة أجزاءاملرشد إىل مواطن اآل - 
 .سالمية احلضارات القدمية واحلضارات اإليف عارفموجز يف تاريخ العلوم وامل - 
 .أو ما يسمى بالعربية بالدخيل وهلذا الكتاب قصة طريفة :من تراثنا اللغوي القدمي - 
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ريخ دراسة التا"كما ساهم طه باقر يف ترمجة الكتب اليت تؤهل طلبة الدراسات العليا للبحث والتنقيب ومنها  - 
اإلنسان يف (، وكتاب )ناالرافد(، وكتاب رالشهري لنوح كرمي) ومرلواح سأ(وكتاب  توينيبللمؤرخ الربيطاين أرنولد 

 .جلورج سارتون) تاريخ العلم(، إضافة إىل ترمجته فصول من كتاب)جر حياتهف

  :أهم المناصب والوظائف - ج
  :1963- 1938يف مديرية اآلثار العراقية 

دعي غلى اخلدمة العسكرية ضباط  1939وخالل هذه الفرتة ويف آدار عام  1941- 1938خبري فين  - 
  .احتياط

 .م1953-1941أمني املتحف العراقي من  - 
 .م1958- 1953معاون مدير اآلثار العام  - 
 .م1958مفتش التقنيات العام لفرتة - 
 .م1963- 1958مدير اآلثار العام  - 
- 1958م وترأس حتريرها من عام 1958-1945من مؤسسي جملة سومر وعضوية هيئة حتريرها من عام  - 

 .م1963
 .عضو يف امع العلمي العراقي - 

  :في ليبيا •

 .م1970- 1965سافر إىل ليبيا  - 
 .م1970- 1965عمل مستشارا يف مصلحة اآلثار الليبية  - 
 .م1970- 1965عمل أستاذا يف اجلامعة الليبية  - 
 :في جامعة بغداد •

 .م1960- 1947تدريس مواضيع التاريخ القدمي، واحلضارة يف كلية الرتبية دار املعلمني العالية سابقا من عام  - 
-، يف قسم اآلثار كلية اآلداب)دية والسومريةااألك(واللغات القدميةتدريس مواضيع التاريخ القدمي واحلضارة،  - 

 ).1951- 1963(جامعة بغداد
 .م1958-1957عضو الس التأسيسي جامعة بغداد  - 
 .م1963شباط 8م مث أحيل على التقاعد يف 1963-1961نائب الس التأسيسي جامعة بغداد  - 
 .م1963كلية اآلداب عام متت إعادة تعينه مبرتبة أستاذ يف جامعة بغداد ل - 
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 :أكادميية العلوم العراقية •
 .م1979-1971عضو نشط يف امع العلمي العراقي بني عامي  - 
 .م1983نائب رئيس امع العلمي العراقي يف عام  - 

  :وفاته -د

أنه تويف بعد عودته إىل  الإعلى إثرها إىل بريطانيا للعالج  وسافر 1980ساءت حالته الصحية منذ عام     
  .م1984شباط  28دفن رفاته يف بغداد يوم و العراق 

 مواقع اآلثار العراقية مل تسري بيننا حيث وتعد ترمجته ودليله إىل" طه باقر"ل وأفكار تزال مؤلفات ومج وما      
" باقر"يب العالمة اآلثار وحم تزال بانتظار طلبة إليها أحد شيئا جديدان فمدرسة التاريخ واآلثار العراقية ما ضفي

م ملا 2002عام " ذرع االحتاد"العرب يف القاهرة مكافأة  ينيثر لطني، ولقد منحه احتاد األكي ميارسوا لعبة عشق ا
لوالدته أول جائزة تعىن  ئويةومبناسبة الذكرى امل 2012قدمه من خدمات جليلة يف حقل اآلثار العراقية عام 

 ).ريثطه باقر لإلبداع األجائزة العالمة (بالعاملني يف جمال اآلثار يف العراق وقد محلت هذه اجلائزة امسه وهي 

 :التعريف بالملحمة - 2
لوحا طينيا اكتشفت  11هي ملحمة سومرية مكتوبة خبط مساري على ) لكاميشاو ك(ملحمة جلجاميش       

ك يف موقع أثري اكتشف بالصدف وعرف فيما بعد أنه كان املكتبة الشخصية للمل م1853ألول مرة عام 
يف العراق وحيتفظ باأللواح الطينية اليت كتبت عليها امللحمة يف املتحف " وىنني"يف " آشوربا نيبال"اآلشوري 

ي أونيين الذي يتصور الربيطاين، األلواح مكتوبة باللغة األكادية، ويعمل يف ايته توقيعا لشخص امسه شني إيق
  .قدم قصة كتبها اإلنسانأاتب امللحمة اليت يعتربها البعض البعض أنه ك

سطوري شعري، كتبت سطوره منذ العهد أالرافدية أهم وأكمل عمل إبداعي  لكاميشتعد ملحمة ك      
مدينة لكاميش الذي عاش يف امللك كقبل امليالد عن )2350و2750(السومري يف املرحلة الواقعة بني

 الواقعة يف وادي الرافدين على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وقد تشكلت حول شخصه باقة من" الوركاء"أوروك
  .إىل معرفة سر احلياة اخلالدة ستميتأخبار أعماله اخلارقة وسعيه املاحلكايات األسطورية والبطولية اليت تسرد 

العاملية والعمل األديب األول بقيمة الفكرية والوعظية، وتعد ملحمة كالكاميش من أعظم األساطري واملالحم "
مجت ملختلف لغات العامل اليت تر  املهمة نة الكتب املقدسة، ومن الكنوزواجلمالية، والفنية حىت وضعها البعض مبكا
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ربة، وعند املختصني بدراسة آثار األمم القدمية تيف معظم مكتبات العامل املع مكانا مرموقا حتتلفأضحت 
  .)1( ضاراا، ولدى الشعراء واألدباء على مدى األزمات والعصوروح

 على الرقم الكتابية املسمارية ضد العهد السومري، مث تلتهاكتبت بداعات شعرية  إوتطورت هذه امللحمة يف        
الثاين قبل  لفوالبابلية، واحلورية، وكان ظهورها شكال كامال يف اية األ واحلثيةحماوالت يف العهود األكادية 

  ".آشور بانيبال"امليالد، وهي الصيغة اليت كشفتها أعمال التنقيب األثري من مكتبة قصر امللك 

ون ومؤرخو األدب احملدثون بني ثوديسة العراق القدمي يضعها الباحن نسميها بأأ صحاليت ي"  فملحمة كالكاميش"
أدب املالحم البطويل يف تاريخ مجع احلضارات، وإىل  أقدم نوع من ملحمة كالكاميش (...) شوامخ األدب العاملي

هذا فهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق األدىن، وبسبب ما يقرن ا أو ما يضاهيها من آداب 
  .)2( "احلضارات القدمية قبل اليونان

احلقيقي لإلنسان بوجوده، ومصريه باعتبارها الصورة األوىل املعربة عن الوعي "وتكمن أمهية هذه امللحمة        
فمثلت ألول مرة خروجا عن املألوف وكسر للقوانني احلاكمة عن األمم القدمية اليت جتسدت يف األساطري واملالحم 

حقيقيا وكيانا واعيا مبصريه بل كان جمرد رقما ثانويا تابعا ملشيئة اآلهلة  السابقة، حيث مل يكن لإلنسان فيها وجودا
ا من دون أن ميتلك ا، ووقودا لصراعمحاقااجناز تطلعاا ووسيطا لتحقيق ال كونه عامال ساعد إلليس له دور إ

أي قدرة للتغري، وألول مرة يتم كسر ذلك القيد املتأصل يف عقول الناس ووجدام من خالل ملحمة كالكاميش 
يا بوجوده ومصريه واخذ يطمح للتغري من هلة، وأصبح اإلنسان أكثر وعبطاهلا البشر العاديني وليس اآلأاليت كان 

كان حىت وقت قريب حكرا على اآلهلة، وهو التطلع للخلود من خالل القيام باألعمال  خالل تطلعه إىل ما
  .)3( البطولية

فقد - ساطريوهو شخصية حقيقية حكيت حوهلا األ "كالكاميش"تدور أحداث هذه امللحمة حول شخصية "
حكم  السومريني من ساللة الوركاء األوىل، ويأيت ترتيبه فيها اخلامس، وقيل أنهجاء امسه يف سلسلة امللوك 

  .م.ق2700:2500عاما، وذلك يف الفرتة ما بني عام  126ملدة

                                                           

  .1، صواألصولدراسة في القضايا ): ملحمة كالكاميش: (حامد سرمك حسن )1( 
  .10طه باقر، ص: ، تراوديسة العراق الخالدة(ملحمة كالكاميش )2( 
  .1، صدراسة في القضايا واألصول): ملحمة كالكاميش: (حامد سرمك حسن)3( 



���� 

 

 

115 

فقد مزجت هذه امللحمة ) 4( "والشك أن كالكاميش كان شخصية تارخيية حقيقية من حكام مدينة أوروك        
بالرمزية، فهي واقعية من  مسرتبلعيتها مزخرفة باحلكمة وخياهلا باخليال، وكانت واقاحلقيقي باألسطوري، والواقع 

مراٍم الالت عميقة، وأسطورا ذات ذات د املفرطةحياة وموتا، وهي رمزية ألن أحداثها  اإلنسانحيث تناول 
  .بعيدة

ال ) املوت والفناء(نسان احملتومولقد كان جوهر احلكمة الذي كتبت من أجلها امللحمة هو أن نغري مصري اإل      
 صيتهؤديها يف احلياة الدنيا ليبقى يتم عن طريق معرفة سر اخللود املتمثلة بقيام اإلنسان باألعمال الصاحلة اليت ي

ألن مهومه هي مهوهم وتطلعاته هي :  من جيل إىل جيل حينما يتذكره الناس من خالهلابد الدهر منتقًال أخالدا 
قد مثل كالكاميش نوزعا من النماذج األولية اليت تتسع داللتها لتشمل كل كائن بشري ليصبح  ل. ذاا تطلعام

  .كل واحد منا هو كالكاميش بغض النظر عن شروط العامل الزمكاين

 

  

                                                           

  .العهد القديم دراسة مقارنة ملحمة كالكاميش ومصادر: طارق أحمد )1( 
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  القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

  والمراجع المصادر •

، اهليئة العامة مراعي القتلآليات السرد بني الشفاهية والكتابية دراسة يف السرية اهلاللية و : إمساعيل ضيف اهللا - 1

 .2003،)1ط،(القاهرة-لقصور الثقافة

، )2ط(بريوت، لبنان،- تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر: آمنة يوسف - 2

2015. 

 .1998، )د،ط(مصر،- السرد يف مقامات اهلمداين، اهليئة املصرية العامة للكتاب: أمين بكر - 3

-لكتاب اجلديد املتحدةدار ا ،فالح رحيم  :تر ،التصوير يف السرد القصصي - الزمان والسرد: ربول ريكو  - 4

 .2006، )1.ط(طرابلس،

للدراسات والبحوث ني ، عن بورقيةة وحسادحممد برا: ، ترأحباث التأويل: ص إىل الفعلنمن ال: بول ريكور - 5

 .2001، )1ط(القاهرة- واالجتماعيةاإلنسانية 

 .2003، )1ط(للنشر واملعلومات، مرييتالسيد إمام، : قاموس السرديات، تر: سنبرا جريالد - 6

 .1990، )1ط،(بريوت لبنان، -الدار البيضاء- حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي املركز الثقايف العريب - 7

اجلدوة حصار أغنية املاء والنار، دار (املكان يف الرواية البحرينية، دراسة يف ثالثة روايات : حسني فهد - 8

 .2003، )1.ط(البحرين- فراديس للشر والتوزيع

بريوت، -سعيد الغامني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر: السمياء والتأويل تر: روبريت شولز - 9

 .1994، )1ط،(،نلبنا

عامة للكتاب، وزارة عدنان حممود حممد، منشورات اهليئة ال :تر شعرية املسرود،: روالن بارت وآخرون -10

 .2010، دمشق- الثقافة
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 .2007-1428بغداد، –الزمان  واملكان يف نصوص الالمعقول : ناجي باسم سافرة -11

 .1997، )1ط،(املغرب، - مقدمة السرد العريب، املركز الثقايف العريب- الكالم واخلرب: سعيد يقطني -12

 .2005، )4.ط(املركز الثقايف العريب، املغرب،) الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي: نيسعيد يقط -13

- من منشورات احتاد الكتاب العريب ،مقاربات نقدية-الرواية العربية، البناء والرؤيا:  الفيصلمسري -14

 .2003،)ط.د(دمشق

، من منشورات احتاد الكتاب العرب، تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة: شريبط أمحد شريبط -15

 .1995، )ط.د(، )ب.د(

األردن -، عامل الكتب احلديث)دراسة يف روايات جنيب الكيالين(الروائيبنية اخلطاب : حبيلةشريف ال -16

 .2010)1.ط(،

 .2012، )2.ط(اجلزائر، باتنة،-للنشر والتوزيع قانةاملية القدمية واألوروبية، دار اآلداب الع: صاحل سباركية -17

، املؤسسة العربية "جاذالرواية الدرامية منو ."ة العربيةتداخل األجناس األدبية يف الرواي :ليمحد عأصبحة  -18

 .2006، )1.ط(للدراسات والنشر، بريوت

 .2003، )1.ط(املغرب،- سرد اآلخر، واألنا اآلخر عرب اللغة السردية، املركز الثقايف العريب: صالح صاحل -19

القاهرة، - قضايا املكان الروائي يف األدب املعاصر، دار شرقيات للنشر والتوزيع: احلح صالص -20

 .1997)1.ط(

زعيم الليل، نظام التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، : مناهج حتليل النص السردي، إعداد: "لواينعامر احل -21

 .1937- 1936جامعة امللك فيصل الفصل الدراسي الثاين

 .2005، )3ط،(القاهرة، -، مكتبة اآلدابالبنية السردية للقصة القصرية: يعبد الرحيم الكرد -22

 .م2004ه،1420،)ط.د(القاهرة- النقد األديب، مكتبة اآلداب السرد ومناهج: عبد الرحيم الكردي -23
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 .2008، )1.ط(مدخل إىل حتليل النص األديب، دار الفكر العريب: عبد القادر أبو شريفة -24

قسنطينة، -دار األملعية للنشر والتوزيع، "سردية اخلرب"شعرية اخلطاب السردي: ميشع القادرعبد  -25

 .2011، )1ط،(اجلزائر

، اجلزائر-يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، املؤسسة الوطنية للكتاب: ضعبد املالك مرتا -26

 )ت.د(،)ط.د(

 .1990، )ط.د(اجلزائر،- القصة اجلزائرية املعاصرة، املؤسسة الوطنية للكتاب: عبد امللك مرتاض -27

-ه1428، )1ط(بريوت، لبنان،-حماضرات يف األدب املقارن، دار النهضة العربية: عبده الراجحي -28

 .م2007

بريوت، - زيعالتو املؤسسة اجلامعية للنشر و  لسة،غالب ه: مجاليات املكان، تر: غاستون باشلر -29

 .1984،)2ط،(لبنان

 .2009، )3ط(،نلبنا- أبو الوفاء نصر اهلوريي، دار الكتب العلمية: تح: القاموس احمليط: فريز باديال - 1

 .1960القاهرة، مصر، - إلسالمية، املكتبة ا)1ج(املعجم الوسيط،: جممع اللغة العربية - 2

- أوديسة هومريوس، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع) األصول، النشأة، التطور(فن املالحم: حمفوظ كحول -30

 .2009)ط.د(قسنطينة

ب يف النصوص ريتانية قراءة لتاريخ تشكل اخلطاالسرديات والرواية املو : موالي إبراهيم لدحممد األمني و  -31

، )1.ط(نواكشوط، .- مسامهة يف التاريخ للرواية املوريتانية من منظور السرديات)1996-1981(الروائية

2010. 

 .2003، )ط.د(القاهرة-األدب املقارب، ضة للطباعة والنشر والتوزيع: حممد غنيمي هالل -32
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قراءات يف امللحمة األزلية العربية اخلالدة البنية السردية واملتخيل يف سرية  "سرينا الشعبية  :حممد فخر الدين -33

 .2014، )1ط(املغرب،-، فضاءات للنشر والتوزيع"بن ذي يزنسيف 

-9آثار نظرية الرواية الغربية يف النقد الروائي العريب، جملة جامعة امللك سعود، م: بن سعيد الزهراين بمعج - 3

 .1997، )د،ط(ة السعودية،الرياض، اململكة العربي

 .2005، )1ط(، دار الكتب العلمية، لبنان)1ج( عامر أمحد حيدر،: لسان العرب، تح: منظورابن  - 4

-العامة السورية للكتاب ئةاهلي ،البنية السردية  يف كتاب اإلمتناع واملؤسسة: ميساء سليمان إبراهيم -34

 .2011، )ط.د(دمشق،

املكونات والوظائف والتقنيات دراسة، منشورات احتاد - الصويتبنية السرد يف القصص : ستارناهضة  -35

 .2003، )د،ط(دمشق-الكتاب العرب

،دراسة فنية لنمادج من الرواية السعودية، نية السردية يف الرواية السعوديةالب: نورة بنت حممد بن ناصر املري -36

 .2008اململكة العربية السعودية،- رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى

 .2004،)ط.د(األردن،- براهيم نصر اهللا، دار الكندي أربدإالسرد الروائي يف أعمال : عبانش هيام -37

، )ط.د(اإلسكندرية، -حياة جاسم حممد الس األعلى للثقافة: والس مارتني نظريات السرد احلديثة، تر -38

1998. 

فلسطني، عماد الدراسات يف ثقافات السرد يف اخلطاب الروائي العريب  : وئام رشيد عبد احلميد ديب -39

 .م2010-ه1431غزة، - كلية اآلداب، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية  ،العليا

  :العلمية الرسائل

شعرية اخلطاب السردي يف رواية املستنقع  للمحسن بن هنية، مذكرة ماجستري، " كبري  سيأمحد التجاين  -  -40

 .2011 2010بسكرة –جامعة حممد خيضر 
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، رسالة دكتوراه العلوم يف األدب "1970دالالت املكان يف الشعر الفلسطيين املعاصر بعد: ناحمجال جم -41
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طه باقر دف إىل الكشف عن  ترمجة لكاميشملحمة كيف  البنية السرديةإن دراسة موضوع    

 المدخلامتة، وقد حتدثنا يف تلوهم خوالزمان واملكان متضمنة مدخال وفصلني تسبقهم مقدمة وتبنية الشخصيات 

عناصر البنية "عنون امل األول الفصلأما  امللحمة ، البنية السردية وعن مفهوم كل من" مفاهيم نظرية"املوسوم ب

تناولنا مكونات  الفصل الثاني و، والشخصيات الزمان والمكانىل الكشف عن عنصر تطرقنا فيه إ "السردية

وطرق رصده  ،ملعرفة كيفية اشتغال السارد على سرد األحداث اً لكاميش سعية ووظائفها يف ملحمة كالبنية السردي

       .فكانت حوصلة ألهم النتائج املتوصل إليها الخاتمةأما .واملكانييت الزمان نبللشخصيات والكشف عن 

  .دوختاما نرجو أن يكون البحث مرجعا علميا لكل من يريد دراسة السر 
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