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يعد الراوي عتبة من عتبات النص، وعنرصًا هامًا من عنارص البناء الرسدي؛ فهو الصانع S، واملتحمك يف بناء 

يثري بتصدره النص الرسدي العديد من التساؤالت . العالقات بني مكوbته والوسـيط بني املادة املروية واملتلقي
  : حول

  .العني اليت رٔات املشهد الرسدي  •
  .صوت اpي نقل هذه الرؤيةال  •
  .الزمن اpي متت فيه الرؤية  •
  .دور الراوي يف البناء الرسدي  •

العني اليت ترى املشاهد الرسدية مث تعيد صياغهتا لتجعل  هت سـتقف ا=راسة عىل الراوي بوصفوتبعًا لهذه التساؤال
  .املتلقي رشياكً يف الروايةمن 

ولوج لٔاداة ل التحليلاملسـتعني بآلية طيفور مادة لها ومن املهنج الوصفي تتخذ ا=راسة من كتاب بالغات النساء البن 
وحماو� إالفادة من الرصيد النظري وإالجرايئ و�صطال� للرسد�ت احلديثة  Narralology  ٕاىل عامل الرسد�ت

  .مع الوفاء للنص �عتباره ممارسة لغوية ممتزية
ته �ملروي ، وتربط بني الرؤية البرصية والوصف ،وتكشف عن سـتقف ا=راسة عىل مفهوم الراوي العني وعالق 

العالقة بني الوصف والرسد ،للوصول ٕاىل ٔامناط الراوي العني وحتديد الرؤية وطريقة الرواية عند لك مهنم ودورمه يف 
  .البناء الرسدي 

خاصة كام تسعى ٕاىل الكشف هتدف ا=راسة ٕاىل إالسهام يف ٕاعادة قراءة تراثنا النرثي بصفة عامة، والوصفي بصفة 
  .مناط الراوي العني يف كتاب بالغات النساء البن طيفور ودوره يف البناء الرسدي أ عن 
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: Abstract 

The narrator is one of the most significant narrative elements. 

The narrator constructs and directs elements in the narrative. The 

narrator is a mediator between the narrative and the recipient. Such a 

major role brings to light several questions regarding the eye-witness 

character that observes the scene of actual incident, the voice that 

transfers the description of the scene, the span of time for narration as 

well as the function of the narrator in the narrative structure. 

 The aim of this research is to propose answers for those above 

issues where the eye-witness narrator is concerned especially when 

the narrator firstly reformulates the incidents witnessed, and secondly 

involves the recipient to take part in the process of re-narration .   

 Methodology in this study relies on descriptive and analytical 

approaches of the writing style in Ibn Tayfur’s   Balaghat al-Nisa. 

This study aims to contribute to the field of   Narratology  by 

undertaking to review the literature  and terminology in modern 

narratology.  

 Giving due attention to the notion of writing  in Ibn Tayfur 

constitutes the core of this paper.   

 The paper will also investigate the relationship between the 

narrated and the narrator,  the visual and the descriptive, and the visual 

and the narrative. By doing so, the study explores the types of the eye-

witness narrator and their means in illuminating the visual and their 

techniques along with their structures in narration. 

 This paper contends  to reread the Arabic heritage in prose, in 

general, and the descriptive narrative through Ibn Tayfur’s   Balaghat 

al-Nisa in particular. 

Key words: 

Narration, eye-witness narrator, rereading, reformulating, descriptive 

heritage. 
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        ::::الراويالراويالراويالراوي  ▪
، يشهد عىل هذا احلضور علامء النسب، ر واحضوي يف أالدب العريب القدمي حضو اكن للرا

وأال�م، ورواة الشعر، وأالخبار اجلاهلية وممن ٔادرك مهنم إالسالم، ومه يأخذون علمهم 
  . عارصمهومرو�هتم من شـيوخ العمل ممن تقد¸م ٔاو 

فاخلرب ال يعرتف " وارتبطت الرواية عند القدماء بصدق الراوي، وعدالته، وبتعدد الرواة 
به ٕاال ٕاذا اكن اpي يبلغه معروفًا �لصدق والعدا�، بل اخلرب اpي تتوافر فيه الرشوط 
 املطلوبة هو اخلرب اpي يبلغه عدة رواة ال يتعارفون، و�لتايل مل يتفقوا عىل ٕاذاعة خرب

  .)1(اكذب 
من الرواية أالدبية ٕاىل الرواية ا=ينية من  –السـند واملنت  –رث وامتد حضور هذا االٕ 

ونقلها مسـمتدًا من هذه  –صىل هللا عليه وسمل  –خالل حفظ ٔاحاديث رسول هللا 
من احلديث مبا منحه من مسة  اجزءً "  اأالحاديث قوة دينية تعزز قمية إالسـناد حىت غد

  ).2(" يصًال يف احلمك عىل ٔامهية املرويمقدسة، جعلته ف 

وهبذا املوروث تأصلت ظاهرة إالسـناد والرواية وتشلكت مالحمها وتطورت، فتجلت يف 
املأثورات الشفاهية الرسدية ثنائية الراوي واملروي، ومتزي هبذه الثنائية النتاج الثقايف 

  .العريب
ال� عىل من يروي املاء ٔاو حيم× ولقد مرت لكمة الراوي ومفهو¸ا مبراحل عدة بدٔات �=

مث اسـتعريت يف مرح» Úنية لÙال� عىل من يروي أالشعار  )3(وفقًا ملدلولها لغة  لغريه
. القصص مرح» Úلثة لتكون وصفًا ملن حييكوأالنساب وأالخبار وأالحاديث، مث انتقلت يف 

تقلص  –ن الثاين الهجري منذ القر  –ومع تقلص الشفاهية، واطراد معلية التدوين والكتابة 
  .دور الراوي يف نقل املعرفة، ولكنه ظل حمتفظًا بوظيفته احلاكئية يف جماالت الرسد عامة

        ::::الراوي يف كتاب بالغات النساءالراوي يف كتاب بالغات النساءالراوي يف كتاب بالغات النساءالراوي يف كتاب بالغات النساء
شأنه شأن أالشاكل الرسدية القدمية  –يمتثل الراوي يف كتاب بالغات النساء البن طيفور 

من الرواة يسمل  بشلك ترامكي عرب سلس»تعددة تظهر من خالل عالقة طوي» م  –عامة 
نقل ابن طيفور هذه املرو�ت من مرح» املشافهة ٕاىل . لك مهنم روايته ورؤيته لالٓخر
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ة مرح» الكتابة، معمتدًا عىل توظيف صيغ إالسـناد اليت اكنت شائعة يف الثقافة العربية القدمي
وهبذا ميثل كتاب . معرتف بهدبيًا مكتوً� يصدر بسـند أ واليت يصري هبا امللفوظ نصًا 

ٔاي من  ، منوذًجا ملرح» انتقال النصوص من املشافهة ٕاىل الكتابة والتدوينأ بالغات النساء 
  .ًا للسـند عند القدماءيولعل املثال التايل حيمل رسامً توضيح . زمن احلدث ٕاىل زمن الكتابة

  :النص
حدثنا محمد بن : برصي قالحدثين محمد بن ٔايب عيل ال : حدثين عبد هللا بن معرو قال" 

حدثنا ٔابو املهنال سويد بن عيل بن سويد بن منجوف، عن : عبيد هللا السدويس قال
من ٔايب بكر فبعثت ٕاىل جامعة مهنم ا بلغ عائشة ٔان ٔاbسًا bلو : هشام بن عروة عن ٔابيه قال

 ٔايب ما ٔابيه ال تعطوه أاليدي، ذاك وهللا حصن منيف، وظل: فعذلت وقرعت، مث قالت
  ")4(مديد 

وانهتت " حدثين" انطوت البنية المتثيلية السابقة عىل عدة ٔافعال تواصلية بدٔات �السـهتالل
  :اشـمتلت هذه أالفعال التواصلية عىل دالالت عدة" قالت" بقائل النص

  .شفوية النص  .1
تنوع صيغ أالفعال التواصلية بصيغة املفردة حدثين، قال قالت وبصيغة امجلع   .2

  .حدثنا
  :فعال التواصلية عىل وجوددال� االٔ   .3

  راوي: فاعـل        
  مروي S: مفعول       
  مروي: مـــــادة      

دال� تكرار ٔافعال التواصل الشفوي عىل وجود سلسة من الرواة انتقل   .4
  .املروي بواسطهتم

الراوي العني، الراوي اpاكرة، الراوي  :تعدد ٔانواع الرواة وتعدد وظائفهم  .5
  .الصوت

 .نة زمن الرؤية، زمن الروايةتعدد أالزم   .6
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ونتيجة لتعدد الرواة واختالف وظائفهم، وتشعهبا وتعدد أالزمنة والرؤية والرواية سـتقف 

عىل الراوي العني عىل اعتبار ٔانه االٔكرث قرً� من احلدث، وأالقرب  –ٕ�ذن هللا  –ا=راسة 
S زمنًا.  

        ::::الراوي العنيالراوي العنيالراوي العنيالراوي العني  ▪
ية تؤطر معلية احليك تسمى هذه الرؤية يف عامل يرتبط الراوي العني �ملروي من خالل رؤ

ٔاو زاوية الرؤية، ٔاو اجلهة، ٔاو املنظور؛ ولكن مصطلح  Focalizationريئالرسد �لتõب 
ري هو أالنسب؛ ٔالنه مصطلح تقين يقيص لك ا=الالت النفسـية و�يدلوجية اليت قد ئالتõب 

  .تو� هبا املصطلحات أالخرى
جلهاز املصطلحي اليت تهنض عليه مركزة عىل تسعى ا=راسة ٕاىل حتديد ا

ة بني الرؤية البرصية ملوجود عالقة الز   Description، والوصف Focalizationريئالتõب 
  .والوصف

ري يف بعده الفزييقي املمتثل يف مسـتوى الرؤية ئوال ترىم ا=راسة ٕاىل اخزتال مصطلح التõب 
فالعني "ى املفهويم وإالدرايك لصاحب الرؤية البرصية وٕامنا تلج من خالل الرؤية ٕاىل املسـتو 

  ).5("لو
يو ديه اليت تعلن عن املوقف امجلايل واالٕ 

        ::::ريريريريئئئئالتõب التõب التõب التõب   ▪
ري شأنه شأن بقية املصطلحات الرسدية من تعدد مدلوالته ومفاهميه، ئيعاين مصطلح التõب 

Sفة وملعرفة هذا املصطلح سـتقف ا=راسة عىل تعري. وتعدد النظر�ت و�جهتادات حو
  .لغة واصطالحًا قبل الولوج ملعرفة سـياق ٕانتاجه وما مر به من حتول

�رت ٔا�ر بأراً :" جاء يف لسان العرب.  حول امجلع واحلرصبئريففي اللغًة تمتحور معاين التّ 
  .)6("حفرت بؤرة فهيا، والبؤرة موقد النار ومنه البرئ ماكن جتمتع فيه املياه

 õتقليص حقل الرؤية عند "ري يف �صطالح فنجده مبعىن ئب نتلمس هذا املفهوم اللغوي للت
ري ٔالن الرسد جيري فيه من خالل بؤرة حتدد ئومسي هذا �لتõب . الراوي، وحرص معلوماته

املنظور اpي من خالS تعرض الوقائع واملواقف "وهو ٔايضًا .)7"(ٕاطار الرؤية وحترصه
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  .)8(" املرسودة، الوضع التصوري ٔاو إالدرايك
ٓ ري و ئف عن ٕاماكنيات مصطلح التõب وللكش ليات مقاربته للنصوص تسعى ا=راسة ٕاىل ا

 Gerard Genetteحتديد أالطر العامة للمصطلح كام ظهرت عند مؤسسه جريار جينيت
ته مهنجيًا ميك �ل  õوعند ُمرخسMiek Ball .  

ب احلاكية خطا" ري عىل يد الناقد البنيوي جريار جينيت يف كتابة ئوقد ظهر مصطلح التõب 
مقرتbً بعنرص الرؤية داخل العمل الرسدي متبنيًا مفهوم العزل بني الراوي �عتباره العني " 

، والراوي �عتباره الصوت املفعل لعملية احليك )9("ترى ينتج عامل الرسد من خالل ما"اليت 
ٕان " :نيتويف ذ� يقول ج  -وهذا ما تفتقر ٕاليه ا=راسات النقدية السابقة عليه -وإالخبار

ٔاي تJ الصيغة الثانية لتنظمي اخلرب  –ما نسميه االٓن عىل سبيل �سـتعارة منظورًا رسد� 
دة ٔاو عدم اختيارها هذه املسأ� غالبًا ما اكنت من  -اليت تصدر عن اختيار و$ة نظر ُمقيِّ

التاسع  بني لك املسائل اليت هتم التقنية الرسدية، ٔاكرثها خضوعًا لÙراسة منذ هناية القرن
غري ٔان معظم أالعامل النظرية اليت تتناول هذا ... عرش، ؤادت ٕاىل نتاجئ نقدية ُمحقõقة

املوضوع، واليت يه تصنيفات أساسًا تعاين يف رٔايي من خلط مزجع بني ما ٔادعوه هنا صيغة 
Mode  )ًوما ٔادعوه صوVoice   ه و$ة نظرها ٔاي بني السؤال من الشخصية اليت توّجِ
ارد؟ ٔاو بعبارة ٔاوجز بني السؤال َمْن املنظور ا õلرسدي، وهذا السؤال املُختِلف متامًا من الس

  ).10("يرى، والسؤال من يتلكم

  :ولٕالجابة عىل السؤال السابق نسوق البنية المتثيلية التالية
عبد املJ بن مروان امرٔاة من قريش حتت رجل مل يرضه، فسألها عن ذ� فقالت  ىرأ " 

  .)11("�يم النسوة وأالرامل اليتاىم واملرء ال يبقى S ساليماالٔ  ٕان القبور تنكح
دًا من ري فقد ا(حت للمتلقي عدئكشف البنية المتثيلية السابقة احلدود بني الصوت والتõب 

م هذا املشهد املرٔاة القرشـية وزو$ا كام يضم ضكونت بتضافرها املشهد الرسدي، ي ا1ربات
pا . ى املرٔاة وزو$ا ومن خالل رؤيته مت نقل املشهد للمتلقيعبد املJ بن مروان اpي رأ 

متثل عني عبد املJ بن مروان قناة مير من خاللها املشهد ليصل pهن املتلقي، وبعبارة 
ٕان القارئ يرى الشخصية بواسطة ترهني آخر يراها، ومن خالل رؤيته يروهيا " خرى أ 
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روان اpي يؤثر موقعه الفزييقي وإالدرايك و هذا الرتهني هو عبد املJ بن م. )12("القارئ
ومبا أن . لو
 يف طبيعة اسـتقباS للمشهد، ومن مث يف طبيعة اسـتقبال املتلقي Sيو إالد

عىل -ؤاداة تنقل الرؤية النص ال يصلنا من خالل فعل الرؤ� فقط، وٕامنا حيتاج ٕاىل وسـي» 
صل املتلقي من خالل رؤيه وعني pا فٕان النص مل ي –النص الرسدي نصًا لغوً�  اعتبار

الصورة التشكيلية تظل صامته حباجة ٕاىل من يضع علهيا " عبد املJ بن مروان ٔالن
لهذا يفتقر املشهد ٕاىل صوت يرتمج . )13("الصوت، فتكتسب داللهتا وسطوهتا يف اpهن

  .فعل الرؤ� ويقوم بعملية إالخبار واحليك
فقط، وٕامنا يضيف ٕالهيا معلومات تسهم يف وال تقف ¸مة الصوت عىل ترمجة الصورة 
ودخوS ٕاىل الرسد �عتباره عارفًا ٔالشـياء ال " ٕايصال املشهد فتحدث بذ� حتوالت الراوي

حتدث ٔامام عني املتلقي، ٔ:ن يقوم السارد بقراءة مالمح خشصيته ويضع يف لغته ذات 
ن يذكر حبسب البنية :ٔ  )14("الطابع التسجييل ما يدل عىل جماوزة التسجيلية احملايدة

المتثيلية السابقة رشف املرٔاة وجاملها، ٔاو رقة حال الرجل وبؤسه وبشاعة شلكه وضعف 
  .نسـبه وغري ذ�

ومع هذا فٕاننا قد نلحظ ٔاحياbً توحد مصدر الرؤ� والصوت ولكن يفتقد املشهد ٕاىل صوت 
  :وسـيط حيمل مسؤولية حىك احليك من ذ� البناء التايل

  النص
قدمت الكوفة سـنة ٕاحدى وسـتني ويه السـنة اليت قتل فهيا : م أالسديقال حذا" 

و رٔايت . من ¸تاكت اجليوبمئذ يلتدو فرٔايت نساء ٔاهل الكوفة ياحلسني عليه السالم 
� ٔاهل : يقول بصوت ضئيل وقد حنل من املرضعيل بن احلسني علهيام السالم وهو 

يت ٔام لكثوم ومل ٔار خفرة وهللا ٔانطق مهنا ورأ ... الكوفة ٕانمك تبكون علينا مفن قتلنا غريمك 
فرٔايت الناس حيارى وقد ردوا ... ٔ:منا تنطق وتفرغ عىل لسان ٔامري املؤمنني عليه السالم 

ٔايدهيم ٕاىل ٔافواههم، ورٔايت شـيخًا كبريًا من بين جعفى وقد ٔاخضلت حليته من دموع عينية 
  :وهو يقول

  )15(اليبور وال خيزىكهوهلم خري الكهول ونسلهم      ٕاذا عدى نسل 
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pي ا –يكشف لنا النص السابق عن صدور عنرصي الرؤ� والصوت من مصدر واحد 
ل الرؤ� اليت حدثت يف الزمن " رٔايت " سدي جذام االٔ  –رٔاى هو اpي يتلكم  õحو

متأثرًا يف طبيعة اسـتقباS  -وٕاخبار حيك –لية برصية ٕاىل معلية صوتية السابق من مع 
الفزييقي القريب  همفوقع ،للمتلقي وإالدرايك، ومن مث يف طبيعة نق× فزييقيللمشهد مبوقعة ال

  :من موقع احلدث مكنه من رؤية احلدث من زوا� عدة، وتفصيالت متعددة حنو
  "هنكته الع»أ ضئيًال قد  -ريض هللا عنه  –سني اكن عيل بن احل "
  "نساء ٔاهل الكوفة مشققات اجليوب عىل احلسني" 
  "وقد ردوا ٔايدهيم ٕاىل ٔافواههمالناس حيارى "
  "ٔاخضلت حليته من دموع عينية.. الشـيخ الكبري" 

هذا التفصيالت املتعددة والسامت البرشية املمزوجة �لضعف واحلزن و�نكسار ال ميكن 
معرفهتا ومتابعهتا ٕاال من موقع قريب من املشهد الرسدي يتيح S الرؤ� كام يتيح S سامع 

  .ضا� صاحبهالصوت عىل الرمغ من 
ٔاما البعد إالدرايك فيظهر من خالل تعاطفه مع خشصيات املشهد يظهر هذا التعاطف من 

م لكثوم علهيا أ ر من خالل احلمك اpي ٔاطلقه عىل خالل الوصف اpي ترمج الرؤ�، كام ظه
  ".مل ٔار خفرة انطق مهنا ٔ:منا تنطق وتفرع عىل لسان ٔامري املؤمنني" السالم

جذام وٕامنا م» بأبعاد فزييقية وٕادراكية مل يسـتقبلها املتلقي االٓين بصوت هذه الرؤ� احمل
  "قال جذام" وسـيط وقف دوره عند حدود نقل احليك فقط اسـتقبلها من خالل راو

        ::::الرؤية البرصية والوصفالرؤية البرصية والوصفالرؤية البرصية والوصفالرؤية البرصية والوصف  ▪
تنبه النقاد العرب القدماء للعالقة بني الوصف والرؤية البرصية، فأبو هالل العسكري جعل 

ينبغي ٔان تعرف ٔان :" بني الوصف واملوصوف معيارًا عىل جودة الوصف فقال من املقاربة
وجند املعيار ذاته عند لك من . )16("ٔاجود الوصف ما يسـتوعب ٔاكرث معاين املوصوف
الوصف ٕامنا هو ذكر اليشء مبا فيه من : قدامة بن جعفر، وابن رشـيق القريواين قال قدامة

ف الشعراء ٕامنا يقع عىل أالشـياء املركبة من رضوب أالحوال والهيئات، وملا اكن ٔاكرث وص
املعاين، اكن ٔاحسـهنم وصفًا من ٔاىت يف شعره بأكرث املعاين اليت املوصوف مركب مهنا، مث 
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وال خيرج ابن رشـيق . )17("بأظهرها فيه ؤاوالها، حىت حيكيه بشعره وميث× للحس بنعته
ٔاحسن الوصف ما :" البرصية فقد قال القريواين عن هذا الفهم للعالقة بني الوصف والرؤ�

ٔابلغ الوصف ما قلب : وقال بعض املتأخرين... نعت به اليشء حىت ياكد ميث× عياbً للسامع
  .)18("السمع برصاً 

وغاية الوصف ٕاعادة رمس املوصوف ٕالرشاك املتلقي ٔاي املوصوف S يف حقل الرؤية، 
وتربز هذه .)19("قطه عني الاكمريايتأسس عىل الرؤية البرصية الشبهية مبا تلت" فالوصف

معظم املقاطع الوصفية تفتح بعبارات وصيغ جاهزة " العالقة بصورة واحضة عندما نلحظ ٔان
  .)20("تتضمن ٔافعاًال تفيد ا=ال� عىل الرؤية

  :أيتومن العبارات اليت ظهرت يف كتاب بالغات النساء ماي
  )21("نظرت ٕاىل عبد هللا بن الزبري"

  )22("اهر الوضاءة ٔابلج الوجهرٔايت رجًال ظ"

  )23("رٔايتك ٕاذا جلست هتدمت وٕاذ مقت جعنت"

        العالقة بني الوصف والرسدالعالقة بني الوصف والرسدالعالقة بني الوصف والرسدالعالقة بني الوصف والرسد  ▪
يتكون املشهد الرسدي من عنرصي الوصف والرسد وعىل الرمغ من اشرتاكهام يف تكوين 

. حادية احلضور داخل املشهد الرسدي ذاتهأ املشهد الرسدي ٕاال ٕاهنام يعانيان من التعارض و 
ذا التعارض من حماو� ا=ارسني وضع ترتيب هريم ملكوbت النص الرسدي وفق نشأ ه

مجع ٔاغلب النقاد العرب قدميًا وحديثًا عىل أ وقد . وp� اختلف حوهلام النقادمعيار أالمهية 
اعتربوا الوصف موطنًا تتجىل فيه املهارة أالدبية وبراعة التصوير متامًا " ٔامهية الوصف بل

عىل حني ٔامجع ٔاغلب النقاد والبالغيني الغربيني عىل إالقرار . )24("السلف مثلام اكن يعترب
 Paul، وبول فالريي  Lukacsبتدين قمية الوصف مقارنة �لرسد من هؤالء لواكتش

Valery  ومارسال بروست،Marcel prost و ٔاندري بروتونAndre Breton   ولكن
ة الوصف ٕاال أن جريار جنيت وصل ٕاىل عىل الرمغ من ٕاجامع النقاد الغربيني عىل تدين قمي

ٔاكرث رضورة للنص الرسدي من الرسد، ٕاذ ما ٔايرس ٔان تصف " نتيجة مفادها ٔان الوصف 
ولعل ذ� يعود ٕاىل ٔان  )25("دون ٔان ترسد، ولكن ما ٔاعرس ٔان حنيك دون ٔان نصف
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) 26("أالشـياء ميكهنا ٔان توجد بدون حركة، ولكن احلركة ال ميكن ٔان توجد بدون ٔاشـياء

  .فانترص بذ� للوصف عىل الرسد
فالرسد " ولعل مبدٔا التعارض بني لك من الوصف والرسد يعود ٕاىل حماو� قياس الزمن فهيام

يشلك التتابع الزمين ٔالحداث، و الوصف ميثل أالشـياء املتجاورة واملتقاطعة يف املاكن، 
  .)27("وجتعل الواحد مهنام مبعزل عن االٓخر

ض» بني الوصف والرسد، وٕاقصاًء ملعيار أالمهية فٕانه ال ميكن للرسد وبعيدًا عن مبدٔا املفا
ولتجاوز ٕاشاكلية . �سـتغناء عن الوصف، كام ال ميكن للوصف �سـتغناء عن الرسد

العالقة بني الوصف والرسد واملفاض» بيهنام البد من ٕاقصاء مبدٔا املعارضة وٕاحالل مبدأ 
  .التاكمل

ادة النظر يف الربط بني أالسامء مكعادل للوصف وأالفعال ولن يكون ذ� ٕاال من خالل ٕاع
بل ٕانه يتعداها ... الوصف ال يتعرف ٕاليه من خالل أالسامء فقط" ٕاذ ٔان . مكعادل للرسد

ٕان الوصفي ليس من $ة أالشـياء ٔاكرث ما هو " ٔاو كام يقول فيليب هامون )28("ٕاىل أالفعال
و�ملقابل ليس الرسد ... لواقعة موقع النعتمن $ة أالفعال، وال من $ة �مس والصفة ا

يف حال  ةوذ� ميكن ٔان يكون الوصف ساكنًا، وقد يتجاوز السكوني )29("من $ة الفعل
  :وصف احلركة وبذ� ميكننا المتزي بني نوعني من الوصف

  .الوصف الساكن ويشـبه التصوير الفوتوغرايف يف نق× للمشهد الرسدي :ٔاوالً 
  .ويشـبه التصوير السيXيئ يف نق× للمشهد الرسدي. املرسود/ديالوصف الرس  :Úنياً 

...  ةيقيص ملفوظات الكينون" حيث ٔانه. ويقرب الوصف الرسدي بني الوصف والرسد
والصفات اليت تعترب من ٔادوات الوصف ا1صوصة، وحتل حملها ملفوظات الفعل، ومن 

  .)30("شأن هذا المنط من الوصف ٔان خيفف حدة التغاير النيص

وقد ظهر هذا النوع من الوصف عند الغربيني من خالل ما يسمى �لوصف الهومريي 
منسوً� ٕاىل خمرتعه هومريوس كام ظهر يف ٔادبنا العريب عند اجلاحظ اpي عرف �لتصوير 

ٔالنه اكن يريد تصوير السلوك، والسلوك يمتثل يف " الرسدي يف كتابيه احليوان والبخالء
  .)31("ء ويف احلركة ال يف السكونأالفعال ال يف أالسام
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  :املبرئ/الراوي العني. ١
وهو . يعترب الراوي العني ٔاداة إالدراك والوعي ؤاداة العرض فهو اpي يرى املشهد الرسدي

اpي يعهيا، وخيزهنا يف ذاكرته مث يسـتعيدها لريوهيا للمتلقي اpي مل يتأت S متابعهتا حال 
وجود من خالل ٕاظهار مجموعة املشاهد اليت تشلك ٕاىل ال"حدو\ا وهبذا يأيت النص 

ً̂ مادً� من ٔاجل ٔان يتأمل القارئ   . )32("املوضوع يف مراحل، ويف الوقت نفسه تعطي ش
ٕاىل الزمن املايض واحتفظ به " ويف كتاب بالغات النساء نواجه رسدًا الحقًا تنمتي ٔاحداثه

�السرتجاع ومعىن هذا ٔان بداية حلظة  مث اسـتدعاه يف الزمن االٓين وحتىك وخزنه يف ذاكرته،
املشهد  ىٔاي الراوي العني رأ  )33("القص تصبح بعد بداية احلدث احمليك وبعد هنايته ٔايضاً 

الرسدي يف الزمن املايض واحتفظ به وخزنه يف ذاكرته، مث اسـتدعاه يف الزمن االٓين ليعيد 
ذ� يظهر للمتلقي زمنني للرؤية أت للمتلقي متابعهتا حال حدو\ا وبتي رمس املشاهد اليت مل 
  .ومنطني للراوي العني

  زمن مايض         راوي عني         يرى املشهد         مبرئ مايض
  زمن حارض         راوي عني        يروى املشهد        مبرئ آين

  
 عاملًا فتسـتحرض" وما بني الزمن املايض والزمن احلارض مسافة زمنية تهنض علهيا اpاكرة 

بينة وبني احلارض مسافة زمنية طوي» ولكهنا تتالىش ٔامام العني لتصف من اpاكرة ما رآه 
  :وبذ� ميارس الراوي العني أالدوار التالية )34("�لفعل
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  الراوي العني<         
  

  يرى احلدث
  

  خيزن احلدث يف ذاكرته تبعًا لوضعيته يف املرح» السابقة
  

  حلدث ا1زن يف اpاكرةيسرتجع ا
  

  يروي احلدث بعد ٕاعادة تركيبه وترتيبه
  

  يتلقى املشهد الرسدي وحدة متاكم»: املتلقي     
      

  :منثل لهذه أالدوار �لبنية التالية 
  النص

خرجت يف طلب ال^ء، فانهتيت ٕاىل ماء من مياه لكب، وٕاذا : عن ٔا�ن بن تغلب قال
فقالت S امه . عه كتاب منشور يقرؤه علهيم، وجعل يتوعدمهٕاعرايب عىل ذ� املاء، وم

ويJ دعين من ٔاساطريك، ال جتعل عقوبك عىل من : ويه يف خباهئا، واكنت مقعدة كرباً 
ال حيمل عليك، وال تتطاول عىل من ال يتطاول عليك، فٕانك ال تدري ما تقربك ٕاليه 

ك ٕاىل مث× غدًا، فينتقم منك حوادث ا=هر ولعل من صريك ٕاىل هذا اليوم، ٔان يصري غري 
  :مما انتقمت منه فاكفف عام ٔامسع منك ٔامل تسمع ٕاىل قول أالول

  ال تعاد الفقري عJ ٔان        تركع يومًا وا=هر قد رفعه     
  )35("قال ٔا�ن فقضيت العجب من b¸ا وبالغهتا

  



  صلوح مصلح سعيد الرسحيي احلريب. د                          الراوي العني يف كتاب بالغات النساء البن طيفور
 
 

 2015جــــوان                                   105                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 عضها وقت ظهورهاتتكون البنية السابقة من مجموعة من الوحدات اجلزئية املنفص» عن ب 
بعض والتحمت بتسلسل منطقي وكونت املشهد ب انتظمت هذه اجلزئيات بعضها . املبديئ

الرسدي اللكي ٔاي النص اكمًال كام يسـتقب× املتلقي يف صورته الهنائية وبذ� تتكون ٔامامنا 
ثنائية مشهديه تتكون من املشاهد اجلزئية واملشهد اللكي وميكن ترسـميها حبسب البنية 

  :سابقة عىل النحو التايلال 
  خرجت يف طلب ال^ء)     1(مشهد            

  انهتيت ٕاىل ماء)     2(مشهد              
  يتوعدمه ؤهمعه كتاب يقر .. ٕاذ ٕاعرايب       
  )     3(مشهد            
             S دعين من ..  ٔامهقالت Jٔاساطريكوي  

  يت العجب من b¸ا وبالغهتاقض :       رؤية              
  

يُربز املشهد اللكي مجموع املشاهد اجلزئية اليت مرõ هبا البطل، فهو القامس املشرتك بيهنا، فهو 
pي مارس الرؤية أ عرايب و ي خرج، ونزل ٕاىل املاء، ورٔاى االٔ اpمه، ومسع حديهثام ٔاي هو ا

غري Úبت يتعرض لتغريات يف مركز  غري ٔان منط التبئري ،فهو املبرئ لهذه املشاهد .الفعلية
ُمبأر، ويظهر لنا مبرئ جديد يرصد املشاهد من خالل ) البطل(الرؤية فيصري املبرئ السابق 

نظرة عني الطائر  ShlomithRummanعني الراوي الفوقية ٔاو ما تسميه شلوميت
Viewe Bird's Eye  تصل املشاهد عرب رؤية املبرئ أالين يف صورة مشهد �نورايم

تسع، ٔاو لوحة تصويرية متحركة وبذ� تربز ثنائية املنظور اpي تبأر من خالS املشهد م 
  :وميكن ترسـمي هذه الثنائية عىل النحو التايل. الرسدي

راوي عني يتحدد دوره يف تأسيس املشاهد اجلزئية ويطلق عليه الراوي ذي العني : ٔاوالً 
  .بطل املشهد حال وقوعهالضيقة، ٔاو الراوي املتخصص وهو املعادل لرؤية ال 

راوي عني يمتدد دوره ليشمل الوحدة الرسدية اكم» وهو الراوي ذو العني الواسعة ٔاو : Úنياً 
املعادل للراوي حال ٕاعادة بث املشاهد اجلزئية مكوbً مهنا مشهدًا لكيًا . املبرئ الشمويل

  مشهد لكي
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  .مlساكً 
  راوي ذو عني ضيقة  البطل    يرى       املشهد      مبرئ متخصص         
  البطل     يُرى        املشهد         مبرئ مشويل    راوي ذو عني واسعة        

  :ملبرئ املتخصصا. 1.1
وهو ما يطلق عليه الراوي ذو العني الضيقة ٔاو الراوي املتخصص، املعادل لروية البطل 

  .للمشهد حال وقوعه، وينحرص ختصصه يف مقطع مشهدي واحد 
ل دور املبرئ املتخصص من خالل داخلية الرصد اليت تسـتدعي �سـتغراق يف ويمتث

  .الوصف وتكثيف الرؤية
  :داخلية الرصد. 1.1.1

خرى دورًا رئيسًا يف حتديد تشلك املسافة الواقعة بني الراوي والشخصيات احلاكئية االٔ 
ن الراوي لت هذه املسافة ٔاو تالشت اكاءفٕاذا تض" الرسدي موقع الراوي داخل املشهد

مشاراكً، وٕاذا اتسعت اكن الراوي غري مشارك وٕاذا حتققت تJ املشاركة وتقاربت املواقع 
وٕاذا مل يشـمتل املشهد عىل خشصيات . )36("وتزامنت ٔاصبح الراوي واحدًا من الشخصيات

ٔاخرى، واكنت هذه الشخصية يه اليت ترصد هذه العنارص مكمت» ينطرح مفهوم داخلية 
ل هذه اخلاصية يمتكن املبرئ املتخصص من رصد عنارص املشهد من ذ� الرصد، ومن خال

  .صىل هللا عليه وسمل –قصة ٔام معبد ووصفها لرسول هللا 
  :النص

–عن حزام بن هشام وحبيش عن ٔابيه هشام عن جده حبيش عن خا= صاحب النيب 
ىل ٔايب بكر عامر حني ٔاخرج مهنا ¸اجرًا ٕاىل املدينة هو وأبو بكر ومو -صىل هللا عليه وسمل

بن فهرية ودليلهام اللييث عبد هللا بن ٔاريقط مفروا عىل خمية ٔام معبد اخلزاعية واكنت امرأة 
فمل يصيبوا . فسألوها محلًا ومثرًا ليشرتوه مهنا. برزة جÙة حتتيب بفناء الكعبة مث تسقي وتطعم

 صىل هللا عليه –فنظر رسول هللا . عندها شيئًا من ذ�، واكن القوم مرملني مسـنتني
شاة خلفها اجلهد عن الغمن : ما هذه � ٔام معبد؟ قالت: ٕاىل شاة يف كرس اخلمية فقال  -وسمل
بأيب : ٔاتأذنني يل ٔان ٔاحلهبا؟ قالت: يه ٔا$د من ذ�؟ قال: هل هبا من لنب؟قالت: قال
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 - صىل هللا عليه وسمل –فدعا رسول هللا . ؤايم ٔانت، نعم ٔان رٔايت هبا من حلب فأحلهبا
bء ودعا �ٕ . ت عليه ودرت واجرتت�لشاة مفسح رضعها ومسى هللا ودعا لها يف شاهتا فتفاج

يربص الرهط؛ حفلب فيه wًا حىت غلبه الvل، مث سقاها حىت رويت، و سقى ٔاحصابه حىت 
مث . مث ٔاراضوا. فرشبوا عالًال بعد هنل. رووا، مث رشب آخرمه، وقال سايق القوم آخرمه

فقلõ . عودًا عىل بدء، حىت مٔال إالbء مث غادره عندها و�يعها وارحتلوا عهنا حلب فيه Úنياً 
ما لبثت حىت جاء زو$ا ٔابو معبد يسوق اعزنًا حيًال جعافًا هزاًال خمهن قليل وال نقي هبن 

من ٔاين هذا � ٔام معبد والشاة عازبة حيلها وال حلوبة : فلام رٔاى ٔابو معبد اللنب جعب وقال
: قال. ال وهللا، ٕاال ٔانه مر بنا رجل مبارك اكن من حديثه كيت وكيت: التيف البيت فق

رٔايت رجًال ظاهر الوضاءة، ٔابلج الوجه، حسن اخللق، مل تعبه : صفيه يل � ٔام معبد فقالت
ه صق»، وسـ|ً قسـ|ً يف عينيه دجع، ويف اشفاره وطف، ويف صوته حصل نثلجة، ومل تزي 

ٔاحور ٔاكحل ٔازج ٔاقرن ٔان مصت فعليه الوقار، وٕان تلكم . ثةويف عنقه سطع، ويف حليته كثا
سام وعاله الهباء، فهو ٔامجل الناس ؤاهباه من بعيد ؤاحاله ؤاحسـنه من قريب حلو 

وال تشـنؤه من . اكن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعه. املنطق، فصل ال نزر، وال هذر
لثالثة منظرًا ؤاحسـهنم طول، وال تقتحمه العني من قرص غصن بني غصنني، فهو ٔانظر ا

لقوS، ؤان ٔامر تبادروا ٕاىل ٔامره حمفود حمشود، ال  اقدًا، S رفقاء حيفون به ٕان قال انصتو 
هو وهللا صاحب قريش اpي ذكر : قال ٔابو معبد. عابس وال مفند، صىل هللا عليه وسمل

ذ�  لمتست حصبته و ال فعلن ٔان وجدت ٕاىله مبكة ما ذكر ولو كنت وافقته اللنا ٔامر 
  )37(.سبيالً 

  
مل  -صىل هللا عليه وسمل –نلحظ يف البنية الرسدية السابقة ٔان صفات املبأر رسول هللا 

صىل هللا عليه  –ترصد من قبل الراوي الشمويل اpي بدٔا يف رواية حصبته لرسول هللا 
عند خروجه ¸اجرًا ٕاىل املدينة، وٕامنا رصدت هذه الصفات خشصية تمتوضع داخل  –وسمل 

طار املشهد الرسدي يه خشصية ٔام معبد احتلت هذه الشخصية موقعًا قريبًا من املبأر إ 
اخلَلقية واخلُلقية فوصفت الوجه  –صىل هللا عليه وسمل  -يسمح لها �لرصد ا=قيق لصافته
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والعني والعنق واللحية والقامة والقوام والصوت كام حتدثت عىل الوقار والهباء وحسن 
غصن بني غصنني فهو " املوقع القريب مسح لها �ملوازنة بينه وبني رفاقهاملنطق بل ٔان هذا 

S رفقاء حيفون به ٕان قال " كام ٔاشارت ٕاىل مزنلته بيهنم" ٔانظر الثالثة منظرًا ؤاحسـهنم قداً 
هذا الرصد وقع من خشصية اكنت " ٔانصتوا لقوS، وٕان ٔامر تبادروا ٕاىل ٔامره حمفود حمشود

ٔام معبد " ئريالرصد يف بداية املشهد حيث اكنت يه موضع التب  يه ذاهتا واقعة يف جمال
ولكن عندما فوضت ٕالهيا ". اخلزاعية امرٔاة برزة جÙة، حتتيب بفناء الكعبة، مث تسقي وتطعم

ٔاي ٕاىل ،معلية التبئري، جتاوزت احلدود اخلارجية للمشهد اجلزيئ وحتولت من مبأر ٕاىل مبرئ
  .متخصص يرصد من ا=اخل ورا

  :املبرئ املتخصص عىل حتقيق غا�ت فنية ميكن حرصها يف معليتني هام داخلية متوقعتساعد 
  �سـتغراق يف الوصف  •
  تكثيف الرؤية   •

  : �سـتغراق يف الوصف.1.1.1.1
يساعد وجود الشخصية داخل املشهد الرسدي عىل �سـتغراق يف وصف بقية عنارص 

مبعىن ٔان �قرتاب . )38("ية معرفة الرايئموقع الرؤية يؤثر يف املريئ وحيدد نوع " املشهد ٔالن
و�بتعاد، ُجيمل الصورة، ويطمس . يف الرؤية يربز التفاصيل ا=قيقة واجلزئيات الصغرية

تناول ٔاكرب " ويعمتد �سـتغراق يف الوصف عىل مفهوم �سـتقصاء اpي يعين. التفاصيل
وتتفرع طبقًا لقانون  عدد ممكن من تفاصيل اليشء املوصوف، وp� تطول مقاطع الوصف

ٕاجرائية تكشف العالقات القامئة بني مكوbت الوصف وحتدد  ةويه آدا )39("جشرة الوصف
  :العمليات املنتجة للوصف وتمتثل يف

        ::::معلية الرتسـيمعلية الرتسـيمعلية الرتسـيمعلية الرتسـيخخخخ  ••••
تعترب معلية الرتسـيخ من ٔاكرث الثوابت اليت يرتكز علهيا املبرئ املتخصص يف تأسيس مشهده 

سـهتالل املقطع الوصفي بذكر مرجعه ٔاي بتسمية موضوعه، ا." ويعين الرتسـيخ. الرسدي
العنوان اpي هو امس من ٔاسامء اللغة، مبا هو ثقايف / ويه معلية يُربط بفضلها املوضوع
S 40("مشرتك بني الواصف واملوصوف(.  
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يظهر الرتسـيخ يف قصة ٔام معبد من خالل حتديد خشصية املوصوف اليت اسـهتلت هبا 
وبذ� بدٔات بعملية الرتسـيخ قبل ٔان تبدٔا معلية " رٔايت رجالً " :معلية الرصد فقالت

الرصد ٔاو الوصف فتحديدها للمبأر ساعد عىل المتهيد يف الوصف وتوجيه نظر املتلقي 
وفكره اجتاه صفات تتصل حlً �ملوصوف املسمى وجنسه، كام ساعد التحديد عىل ربط 

ٔان يسـتعرض بقية املشهد الرسدي  هذه الصفات وشدها ٕاىل بعضها البعض، فاملتلقي قبل
  :ن يف ذهنه صورة متقاربة ملا رسد من صفات الرجل اخلَلقيةكوّ 

  .ظاهر الوضاءة   -
  .ٔابلج الوجه   -
  .حسن اخللق   -
  .وسـ|ً قسـ|ً    -
  .يف عينيه دجع   -
  .يف اشفاره وطف   -
  .يف صوته حصل   -
  .يف عنقه سطع  -
  .يف حليته كثافة  -
  .ٔاحور ٔاكحل ٔازج ٔاقرن  -

  :عنارص اخلُلقيةكام تناول الوصف ال 
  هباء   -
  وقار   -
  حالوة املنطق  -

هذه العنارص املتعاضدة للموصوف الرجل تكونت تدرجييًا يف ذهن املتلقي دون ٔان يؤدي 
�سـتغراق يف الوصف ٕاىل تشتت املوصوف S ٔاو نسـيان املوصوف الرئييس وبذ� معل 

ل ترسـيخاً وملزيد من إاليضاح نسوق بنية رسدية حتم. عىل تقوية املشهد ومتاسكه
  :جاء عىل النحو التايل) صبية(ٔانثو�ً 
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عن أالمصعي عن ٔا�ن بن تغلب قال ٔاتيت املقابر فٕاذا صبية قد اكدت ختفي بني قربين " 
لطافة، فٕاذا يه تنظر بعني جؤذر فبينا يه كذ� ٕاذ بدت لها كفان ٔ:هنام لسان طائر، 

رفعت برقعها، فٕاذا يه بيضة ، مث هبت الرحي فمغم اف ٔ:هنا املداري، وخضاب ٔ:نه بأطر 
  )41(..."نعام حتت ٔام رئال

ذهن املتلقي ؤافاكره حنو ما يليق �ملرخس " صبية"وجه الرتسـيخ يف البنية الرسدية السابقة 
  :من مظاهر فاكنت

  .كفان ٔ:هنام لسان طائر  - 
  .ٔاطراف ٔ:هنا املداري  - 
  .خضاب ٔ:نه مغم  - 
  .ٔ:نه بيضة نعام وجهٌ   - 

ملرخس الصبية ويه مظاهر عادة ما تكون لها p� ميكن هذه املظاهر يه حرص عىل ا
القول بأن الرتسـيخ يعمل عىل توجيه ذهن املتلقي مبا هو ثقايف مشرتك بني الواصف 

  .واملوصوف
        ::::حتديد املظاهرحتديد املظاهرحتديد املظاهرحتديد املظاهر  ••••

�ملظاهر خاصيات املوضوع  ويقصد. ويصاحب معلية الرتسـيخ ما يعرف بتحديد املظاهر
املبأر وعنارصه ويه معلية يبدٔا معها املبأر يف التفرع والتشعب وهذا من شأنه / املوصوف

 يف) العملية الوصفية أالساسـية( وتتجسم معلية حتديد املظاهر" تعقيد معلية الوصف
  )42("ديّةدئية ٔاو التعي خرى هام ٕابراز اخلاصيات و التجز معليتني فرعيتني تمكل ٔاحدهام االٔ 

يتصف " تمتثل معلية ٕابراز اخلاصيات يف حتديد صفات املبأر ٔاو صفات ٔاحد عنارصه حيث
ئية اليت حتدد املبأر ي وتتصل هذه العملية بعملية التجز  )43("املوصوف بصفات متزيه عن غريه

  .راز خاصيهتإابحد عنارصه ليمت أ ٔاو 
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        ::::ئية والتعدديةئية والتعدديةئية والتعدديةئية والتعدديةي ي ي ي التجز التجز التجز التجز   ••••
ئية عامالن ¸امن هام طبيعة املبأر ووضع املبرئ املتخصص ي جز ويتحمك يف طبيعة معلية الت

داخل املشهد الرسدي وضعًا ميكنه من اسـتكشاف مكوbت املوصوف وحتديدها بشلك 
وهذه ٕاىل . املرخس ٕاىل عنارصه املبارشة... ئية املوضعي وتمتثل هذه العملية يف جتز " دقيق

ا تتحول هذه العنارص من وضعها الثانوي ورسعان م. )44("مكوbهتا املبارشة وهكذا دواليك
حيث ٕان التفاصيل ويه عنارص املوصوف عندما تقفز ٕاىل السطح " ٕاىل الوضع الرئييس

تمتثل  )45("وتتحول ٕاىل لكامت تفقد Úنويهتا، ويصبح لها نفس أالمهية للموصوف الرئييس

فقد حتول –صىل هللا عليه وسمل  –ئية يف وصف ٔام معبد لرسول هللا ي معلية التجز 
من وحدة لكية مlسكة ٕاىل مجموعة من العنارص املتناثرة بفضل معلية " رجل"املوصوف 

ئية، فاملوصوف يف قصة ٔام معبد مل يظهر ٕاال من خالل عنارصه املبارشة ظاهر ي التجز 
ويعترب ... يف عينيه دجع يف عنقه سطع يف حليته كثافة... الوضاءة، ٔابلج الوجه حسن اخللق

ى أالول يف الوصف؛ ولكن بعض هذه العنارص تشظى ٕاىل عنارصه املبارشة هذا املسـتو 
لينتقل الوصف عرب هذا التشظي والتشعب من مسـتواه أالول ٕاىل مسـتواه الثاين فالعني 

وحتول اجلفن يف الوصف ٕاىل  -اليت يه ٔاحد العنارص حتولت ٕاىل عنارصها اجلفن واحلاجب
اسلت معلية وبذلت تن" ٔاشفاره وطف يف" املسـتوى الثالث حيث ذكر طول الهدب 

  .مسـتو�هتا تالوصف وتوا=ت وتتابع
   :ف ٔان تسهم يف توضيح معلية التجزئة وما يرتتب علهيا من مسـتو�توميكن لشجرة الوص
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وميكن ٔان يتشعب الوصف وميتد، وتتعدد مسـتو�ته ويكون ٔاولها اpي حيوي املوضوع 
ل من العام ٕاىل اخلاص، ومن اللك ٕاىل اجلزء ومن اجلزء ٕاىل وعنارصه املبارشة مث يمت التحو 

وتساعد جشرة الوصف عىل شد هذه الصفات املتشعبة وربطها �ملوصوف ... جزء اجلزء
ميتد الوصف ويتشعب فتتعدد اخلاصيات والعنارص ومعليات التعليق ومسـتو�هتا؛ " فقد

العنوان فهو / املوضوعولكن مكوbهتا تظل مجيعها مشدودة بعضها ٕاىل بعض بفضل 
ولكن عىل الرمغ من معلها  )46("رتباط اجلزء �للكايوحدها، ويمل شـتاهتا ويه ترتبط به 

" املوضوع ٔاو العنوان حيث ٔان  ئعىل التوحيد ومل الشـتات ٕاال ٔاهنا يف الوقت ذاته جتز 
الوصف يوحد ويشظي فيقمي يف االٓن نفسه عالقة خمصوصه بني املوصوفات داخل املقطع 

  .)47("الواحد

  )الرصد و�سـتدعاء(يف الرؤية ث تك . 2.1.1.
املبأر بتعقيدات معلية التبئري وما تعكسه عني املبرئ ٔاثناء معلية / تتأثر صورة املرصود

املبأر الواقعية عن صورته يف / p� يربز عنرص املغايرة فتختلف صورة املرصود. الرصد
ختتلف مع  خاضعة ملعايري جاملية قد تتوافق ٔاو املشهد الرسدي املنقول وذ� ٔان عني املبرئ

هو حسـنًا، ويسـتقبح ما جيده هو قبيحًا، ه يسـتحسن ما جيد" معايري املتلقي فاملبرئ
فيسـتطيع بأداته السحرية ٔان جيعل املوصوف S يسـتحسن ما اكن مسـتقبحًا =يه ٔاو 

اكرته ٔام يف العكس �لعكس سواء ٔااكن ذ� �لنسـبة ٕاىل بقية النصوص الساكنة يف ذ
وتبعًا ٔالهواء املبرئ وميوS هتمين بعض املرصودات، وتمتدد عىل طول . )48("جتربته املعيشـية

املشهد الرسدي عىل الرمغ من تضاءل قميهتا واقعيًا، وقد يتقلص حضورها وينمكش يف 
  .املشهد الرسدي عىل الرمغ من ٔامهيهتا وقميهتا الواقعية وذ� حبسب رؤية املبرئ لها

مل املبرئ املتخصص يف معلية تكثيف الرؤية عىل توظيف �سـتدعاء بديًال تقنياً ويع
دور  ةلعملية الرصد �ملقاربة بني صورتيه املرجعية واملتخي» حيث تؤدي اللوحات املسـتدعا

  :املؤكد لعملية الرصد واملرخس =اللهتا ومنثل p� �لبنية الرسدية التالية
رجل برتكته وزمع ٔانه موىل الٓل عيل بن ٔايب ٕاّيل   ىصَ وعن عطاء بن السائب قال أ " 

صلوات هللا عليه  –فدخلت عىل ٔايب جعفر محمد بن عيل : قال –عليه السالم  –طالب 
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لقته عنه، وألقت عليه أ لقت عليه ثوً� مبلوًال فٕاذا جف وٕاذا هو محموم؛ وٕاذا جارية قد أ  –
قبلنا من أالطباء يزمعون ٔان هذا هييج  يرمحك هللا ٕان من: فقلت: ثوً� آخر مبلوًال قال

ٕامنا المتس به بركة قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وآ� ٕان امحلى : قال فقالت. امحلى
  .)49(..."فيح من امحلمي، ٔاو قال من السعري، ٔاو قال من النار؛ فطفئوها �ملاء البارد

  
  :ميكن ترسـمي هذه اللوحات عىل النحو التايل

  ة               امحلىلوحة ٔاساسـي
  احلرارة=    لوحة معاونة               امحلمي            

  لوحة معاونة               السعري
  لوحة معاونة               النار

  
ومجموعة من الصور املعاونة " امحلى " زاوج املبرئ املتخصص بعملية �سـتدعاء بني املرصود 

لتكريس دال� امحلى وحرارهتا، ومدى تأثري املاء علهيا، حتمل هذه  )امحلمي السعري النار( 
ا=ال� والتأثر خيطًا يربط بني اللوحة الرئيسة واللوحات املعاونة، ٔاي بني الصورة املعنوية 
امحلى والصور املادية امحلمي والسعري والنار لعالقة مشاهبة حتيل ٕاىل موضوعات ختزتل يف 

ن bحية ا=ال� متباينة من bحية املادة فتربز الصورة ٔاقوى دال� داخلها عنارص متشاهبة م
  .ؤاكرث تأثريًا مبا حتم× من متايز بني صورهتا نصيًا وصورهتا املنطبعة يف ذهن املتلقي

قد احنرص يف ) الراوي ذو العني الضيقة ( وهكذا نلحظ ٔان دور الراوي العني املتخصص 
ع من تواجده داخل املشهد الرسدي وقد ساعده هذا تأسيس املشاهد اجلزئية، وهذا bب

التواجد عىل حتقيق غا�ت تمتثل يف داخلية الرصد اليت تسـتدعي �سـتفراق يف الوصف 
ىل تشتت املتلقي اعمتد الراوي إ حىت ال يؤدي �سـتفراق يف الوصف وتكثيف الرؤية، و 

ره ويه معلية تعمتد عىل املتخصص عىل الرتسـيخ بعنونة املبأر ٔاي تسميته مث حتديد مظاه
قدرة الراوي عىل اسـتكشاف مكوbت املبأر وحتديدها بشلك تفصييل دقيق وبذ� 

ٔاما يف تكثيف الرؤية فقد وظف الراوي العني . تتناسل معلية الوصف وتتعدد مسـتو�ته
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تقنية �سـتدعاء بديال عن تقنية الرصد وذ� �ملقارنة بني صورة املبأر املرجعية وصورته ب 
  .وهبذا احنرص دوره الوظيفي داخل املشاهد اجلزئية. ملتخي»ا

  :املبرئ الشمويل.١.٢
وهو ما يطلق عليه الراوي ذو العني الواسعة، املعادل للراوي حال ٕاعادة بث املشاهد اليت 
يركب بيهنا مكوbً مشهدًا لكيًا مlساكً من الناحيتني املنطقية وا=رامية، و تتحقق مشولية 

  .خالل مشولية الرصد  الرؤية من
  :مشولية الرصد. ١.٢.١

تساعد خاصية مشولية الرصد عىل امتداد سلطة املبرئ الشمويل ليحيط باكفة املشاهد 
الرسدية، وصوًال ٕاىل الهمينة الاكم» عىل الوحدة الرسدية الكربى، ٔاي املشهد اللكي مع 

  .لlسك و�نسجام بيهناحتديد الشخصيات وسامهتا وأالفضية الزمنية واملاكنية وخلق ا
ويستند املعيار احملدد لشمولية الرؤية عىل قدرة املبرئ الشمويل عىل نقل عنارص العامل 
احلاكيئ ومفرداته، وٕابرازها منسقة متتابعة، �ٕالضافة ٕاىل قدراته عىل ٕادراك ما قد يطرٔا عىل 

  .هذه العنارص من تغريات وحتويالت عىل مدار املشهد اللكي
  رز عنارص العامل احلاكئية يف الشخصيات وأالفضية الزمنية واملاكنيةوتمتثل ٔاب

  :رصد الشخصيات  •
تتحدد هوية الشخصية من خالل ما يصدر عهنا من ٔافعال تسهم بتالمحها مع ٔافعال بقية 

ويتباين مسـتوى حضور الشخصيات يف . الشخصيات يف توليد احلدث وتنايم الرسد
ية والشخصيات غري املركزية وتبين الشخصية مركزيهتا النص الرسدي مفهنا الشخصية املركز 

وتؤسسها من خالل حضورها يف اكفة املشاهد الرسدية وتواجدها بشلك دامئ ٔامام عني 
رسد سواء ويشرتط يف الشخصية املركزية ٔان تكون يه احملور الرئييس ٔالحداث ال . املتلقي

ركزية ممارسة مركزيهتا ٕاال غريه ولكن ال ميكن للشخصية امل مٔااكنت يه خشصية البطل أ 
وال يعين نفي الطابع املركزي عن هذه الشخصيات . حبضور الشخصيات غري املركزية

وبذ�  )50("الزمة لتكوين املشهد الرسدي"املساندة تدين قميهتا الوظيفية داخل النص فهـي
 ال ميكن فصل الوظائف والشخصيات عن بعضها، ٔالهنا يف عالقة متباد� دومًا حبيث"
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  :منثل p� �لبنية التالية )51("يتحمك ٔاحدها يف االٓخر
دخلت باكرة الهاللية عىل معاوية بن ٔايب سفيان بعد ٔان كربت سـهنا، ودق عظمها ومعها "

خادمان لها ويه متكئة علهيام وبيدها عاكز فسلمت عىل معاوية �خلالفة فأحسن علهيا الرد 
: فابتدٔا مروان فقال. حلمك، ومعرو بن العاصواكن عنده مروان بن ا. ؤاذن لها يف اجللوس

يه اليت اكنت تعني علينا يوم صفني : ومن يه؟ قال: ٔاما تعرف هذه � ٔامري املؤمنني قال
  :ويه القائ» 

  ينرش من دارb        سـيفًا حاسامً يف الرتاب دفينا �زيد دونك فاس
  مصونـاالزمن  هلك عظميـة           فاليوم ٔابرزقد اكن مذخورًا ل

  :ويه القائ» � ٔامري املؤمنني: فقال معرو بن العاص
  ٔاترى ابن هند للخـالفة مالـكـًا         ههيـات ذاك ومـا ٔاراد بعيـد
  منتك نفسك يف اخلالء ضال�         ٔاغراك معرو للشفاء وسعيد 
  فأرجع بأنكد طائـر بنحوسهـا         ال قلـت عليـًا ٔاسعـد وسعـود 

  :� ٔامري املؤمنني ويه القائ»: دفقال سعي
  قد كنت آمل ٔان ٔاموت وال ٔارى     فوق املنـابر من ٔاميـة خاطبـًا 

  فا� ٔاخــر مـديت فتـطـاولـت     حىت رٔايت من الزمان جعائبا
  يف كـل يوم اليـزال خطيبــهم      وسط امجلوع الٓل ٔامحد عائبا

� ٔامري املؤمنني، واعتورتين فقرص حمجين،  نبحتين bبك: مث سكت القوم فقالت باكرة
وكرث جعيب، وعىش برصي، ؤاb وهللا قائ» ما قالوا ال ٔادفع ذ� بتكذيب، فامض لشأنك 

انه ال يضعك يشء فاذكري حاجتك : فقال معاوية. فال خري يف العيش بعد ٔامري املؤمنني
  )52("فقىض حواجئها وردها ٕاىل بÙها. تقيض

يف البنية السابقة عدد من الشخصيات جاء ذكرها حبسب الرتتيب  رصد املبرئ الشمويل
  :التايل

  .باكرة الهاللية  •
  .معاوية بن ٔايب سفيان  •
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  .مروان بن احلمك  •
  .معرو بن العاص  •
 سعيد بن العاص  •
•          

  
  
  
  
  
  
  

وعىل الرمغ من تعدد الشخصيات داخل البنية الرسدية ٕاال ٔان املبرئ الشمويل حرص عىل 
رة الهاللية فاكنت حمور احلدث الرسدي، ومركز تعالق أالحداث سواء ز خشصية باكإابر 

  :ٔااكنت صادرة عهنا ٔاو صادرة عن غريها فقد اكنت عىل النحو التايل
  

  دخول                         دخلت باكرة الهاللية عىل معاوية/ ز�رة  •
 فة حتية                                    سلمت عىل معاوية �خلال  •
 ٔاحسن ٕالهيا الرد، ؤاذن لها �جللوس                        ترحيب      •
 سؤال احلارضين عهنا              ٔاما تعرف هذه � ٔامري املؤمنني   •
 جواب احلارضين                   يه اليت اكنت تعني علينا يوم صفني  •
  زيد دونكٕادانة                                   يه القائ» �  •
 ٕاقرار                                  ٔاb وهللا قائ» ما قالوا  •
تقصد (خري يف العيش بعد ٔامري املؤمننيال  ٕارصار عىل املوقف            •

 )علياً 

مل ينص عىل ذكره يف ا�لس ولكنه شارك يف " 
توضيح موقف باكرة، واستشهد بشعرها ضد معاوية يوم 

  "صفني
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 عفو وتسامح                         ال يضعك يشء فاذكري حاجتك  •
 واجئها وردها ٕاىل بÙهاح العودة                                 قىض  •

ا سـبق اسـمترار خشصية باكرة الهاللية ٔامام عني املتلقي فارضة سطوهتا منذ بداية يتضح مم
ا سواء ٔااكنت ٔافعال تعاضدت مجيع أالفعال عىل ٕابراز خشصيهت. املشهد الرسدي وحىت هنايته

عال مشاركة يف املشهد الرسدي جفميع أالف ىخر أ صادرة من خشصيات  مصادرة عهنا أ 
من معاوية ،  ذن صدراففعل إالحسان واالٕ . علهيا الضامئرتمتحور حول باكرة حيث حتيلنا 

وسؤال احلارضين �ستناكري هو سؤال عهنا يستبطن جوابه حتديد موقفها من معاوية يوم 
صفني وادانهتا بشواهد من ٔاقوالها، ٕادانة قد تسوقها ٕاىل املوت لوال عفو معاوية عهنا 

وبذ� معل املبرئ الشمويل " ٔاحسن ٕالهيا، قىض حواجئها، ردها ٕاىل بÙها "وتساحمه معها
حالته ٕاىل خشصية باكرة مما جعلها خشصية إ العالمات اللغوية ٔامام املتلقي و عىل تكثيف 

  .مركزية تتعالق هبا راكئز أالحداث
كام نلحظ حرص املبرئ الشمويل عىل رصد املالمح إالنسانية للشخصية املركزية بعكس 
الشخصيات غري املركزية pا احتفظت خشصية باكرة بعنرص التشخيص فقد رمس املبرئ 

  :الشمويل مالحمها إالنسانية مسـهتًال هبا النص فقال
جاءت هذه الصفات متتالية لتربز جانب الضعف " مها، بيدها عاكزظ كربت سـهنا، دق ع "

د ما قالت لشخصية ذاهتا عنوالعجز، مث جاء تأكيد هذه الصفات مبا ساقه املبرئ عىل لسان ا
ولعل تركزي املبرئ الشمويل عىل ذكر هذه السامت " برصي َىش عَ " واصفة حالها وضعفها

" ليربز بطريقة غري مبارشة ما يف الشخصية من تناقضات ويه من ٔابرز السامت البرشية
 تربز هذه. )53("الهتا ؤافاكرها وعواطفهاافعانوميكن اسـتنتا$ا من ٔافعال الشخصية و 

التناقضات من خالل ٕاظهار املبرئ الشمويل لسامت الضعف والقوة معًا يف خشصيته املركزية 
فعىل الرمغ من ضعفها وجعزها وكرب سـهنا وعىش برصها ٕاال ٔاهنا ظلت قوية إالرادة ممتسكة 

فع ذ� ٔاb وهللا قائ» ما قالوا ال ٔاد"  -ريض هللا عهنام –مبوقفها املنارص لعيل ضد معاوية 
بل ٔانه عىل الرمغ من كرب " لشأنك فال خري يف العيش بعد ٔامري املؤمنني يب، فأمِض بتكذ
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سـهنا وضعفها ٕاال ٔاهنا ترد عىل من يف ا�لس عندما حتاملوا علهيا بل وهتامجهم رمغ قوهتم 
  ..."نبحتين bبك � ٔامري املؤمنني" وضعفها

خصيات غري املركزية املصاحبة مل تظهر ٔافعال الشخصية الرئيسـية وموقفها ٕاال من خالل الش 
لها يف البنية الرسدية فال ميكن ٔان تكون الشخصية املركزية ٕاال بفضل الشخصيات الثانوية 
ولكن هذه الشخصيات عىل الرمغ من ٔامهيهتا ٕاال ٔاهنا مل حتظ �هlم املبرئ الشمويل ولعل 

ًا يف عدم اهlمه برصد وظيفهتا القامئة عىل فعل املساعدة والتوضيح يف البناء الرسدي سبب
وعىل الرمغ من علمية الشخصيات غري املركزية يف النص الرسدي . ابعادها وحتديد سامهتا

السابق ٕاال ٔاهنا ال ختص �لعلمية غالبًا، pا تتعدد العالمات أالمسية ا=ا� علهيا داخل 
ملركزية النصوص وغالبًا تكتسب مسمياهتا من خالل العالقة اليت جتمعها �لشخصية ا

  : داخل النص من ذ�
  )54("نسوة من قو¸امتلبسة يف ٔاطامر معها  ،بنة القرافصة اللكبية اغدت bئ» " 

فقلن كيف  النساء علهياملا مرضت فاطمة علهيا السالم املرضة اليت توفيت هبا، دخل " 
  )55("ٔاصبحت من علتك

  :رصد أالفضية الزمنية واملاكنية  •
ٔالفضية الزمنية واملاكنية اليت تدور فهيا أالحداث، pا هيمت برصد حيدد املبرئ الشمويل ا   

  .احلدث وزمنه وماكنه لتوثيق النص وٕاضفاء صورة الواقعية واملصداقية عليه
وختتلف آلية املبرئ الشمويل يف تبئري أالفضية الزمنية واملاكنية فقد يمت حتديد زمان وماكن 

من ذ� ما جاء يف تأطري حذام أالسدي لرسده واحد ترصدها فهيام عني املبرئ أالحداث 
  :فقال

  )56("، ويه السـنة اليت قتل فهيا احلسنيٕاحدى وسـتنيسـنة  لكوفةقدمت ا"

ية و سامأ ٔاعقبه رصد صور " سـنة ٕاحدى وسـتني" والزمين" الكوفة"هذا التأطري املاكين 
رصودات مع تتوافق هذه امل -ريض هللا عهنا -عيل بن احلسني وام لكثوم" عدة الٓل البيت

صىل هللا  –بن بنت رسول هللا ختاذل ٔاهل الكوفة وعدم نرصهتم ال ما يذكره املؤرخون من
pا اكنت هذه أالطر الزمنية واملاكنية مفرسة وموثقة . عىل الرمغ من دعوهتم S -علية وسمل
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قوال لٔالحداث املرصودة بعدها، كام تساعد عىل ٕاضفاء الواقعية واملصداقية علهيا pا اكنت أ 
  :الشخصيات عىل النحو التايل

  "� ٔاهل الكوفة ٕانمك تبكون علينا، مفن قتلنا غريمك؟:" -ريض هللا عنه–عيل 
  ..."� ٔاهل الكوفة، � ٔاهل اخلرت واخلذل:" -ريض هللا عهنا -م لكثومأ 

  :املرصودات التالية –كام يفرس هذا التأطري الزمين واملاكين 
  ..."وب عىل احلسني نساء ٔاهل الكوفة مشققات اجلي" 
  ..."الناس حيارى وقد ردوا ٔايدهيم ٕاىل ٔافواههم" 
  ..."الشـيخ ٔاخضلت حليته من دموع عينيه" 

هذه املرصودات احلية النابضة �حلزن وأالمل واحلرسة ال ميكن ٔان تكون ٕاال يف الزمن اpي 
" صصهواملاكن اpي خ -ريض هللا عنه -حدده املبرئ الشمويل وهو زمن مقتل احلسني

  .وٕاال لتطلبت املرصودات تفسريًا وتعليًال لها" الكوفة
وهكذا نلحظ التقاط عني املبرئ الشمويل هذه املرصودات املتعددة من فضاء زمين وماكين 

  .واحد تتبعهتا عني املبرئ ومجعهتا يف مشهد رسدي لكي
�لرصد من ذ� ما وقد متتد أالفضية الزمنية واملاكنية وتتعدد وتتبعها عني املبرئ الشمويل 

  -صىل هللا عليه وسمل–عن رحلهتا لرسول هللا  "قي» بنت خمرمة"ورد يف رواية 
  :النص

رجًال مهنم يقال S أالزهر بن ما�، ؤانه مات ... كنت bكحة يف بين جناب بن احلارث "
ة نأنأ يف  -صىل هللا عليه واSٓ –قالت خرجت ابتغي الصحابة ٕاىل رسول هللا ... وترك بنات

فبكت احلديباء عّيل فرمحهتا حفملهتا معي عىل بعري رسًا من معها ٔاثوب بن ما� إالسالم 
خباء ٔالنا منه ٕاىل و ب يسعى عىل اÚٓرها �لسـيف صلتا ففٕاذا ٔاثو ... خفرجنا نرتك مجلنا 

، وتناولين بسـيفه فأصابت ظبته طائفة من قرين، وقال فاقتحمت داخ× �جلارية... خضم
ابتغي بين شيبان مث انطلقت ٕاىل ٔاخت يل bكح يف ...  دفار فألقيهتا ٕاليه ابنة ٔا� � ٕاىل

ٕاذ  ٔاين bمئةحتسب  لي»فبينا ٔاb عندها ذات  –صىل هللا عليه –الصحابة ٕاىل رسول هللا 
ومن هو؟ : قالت. ؤابيك لقد ٔاصبت لقي» صاحب صدق: فقال زو$ا من السامرجاء 
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صىل  –باح وافد بكر بن وائل ٕاىل رسول هللا هو حريث بن حسان، غادً� ذا ص : قال
�ويلها ال خترب هبذا ٔاخيت، فتتبع ٔاخا بكر بن وائل بني مسع أالرض : قالت. -هللا عليه

مسعت  فلام ٔاصبحت وقدفأين غري ذاكره لها  هوبرصها ليس معها من قو¸ا رجل قال ال تذكري
ألت عنه فٕاذا به و راكبه ما قاال، شددت عىل مجيل، فانطلقت ٕاىل حريث بن حسان، فس

خفرجت معه . نعم وكرامة: فقال -صىل هللا عليه–مناخة فسألته الصحابة ٕاىل رسول هللا 
حني  املسجدفدخلنا  - صىل هللا عليه وآ�–صاحب صدق حىت قدمنا عىل رسول هللا 

 تعارف من ظلمةشق الفجر، وقد أقميت الصالة فصىل والنجوم شابكة، والرجال ال تاكد 
  )57(..."لاللي
  

رصد املبرئ الشمويل يف املقطع السابق ٔاحداث عدة تتصل حبياة قي» زواجًا واجناً� مث 
، ميثل اجلزء أالول مهنا مرح» �سـتقرار  -صىل هللا عليه وسمل–رحلهتا للقاء رسول هللا 

 حدد فهيا املاكن وهو د�ر بين جناب امتدت هذه إالقامة فرتة زمنية غري يسرية مل يرصح
هبا املبرئ ولكن أالحداث املرصودة تفوض لنا تقدير الفرتة الزمنية بشلك تقرييب فرتة تسمح 

ٔاما املرح» الثانية فمتثل مرح» عدم �سـتقرار فهـي . جناب بنات، وليس ابنة واحدة�ٕ 
مرح» الرح» من بين جناب ٕاىل بين شيبان مث الوصول ٕاىل الهدف املسجد للقاء رسول 

تعددت أالفضية املاكنية ومل يرصح املبرئ الشمويل �لزمن  - عليه وسملصىل هللا –هللا 
ولكن نستشف مرور زمن ٕ�قامهتا عند ٔاخهتا يف بين شيبان لقولها ذات لي» ٔاي ٔان هناك 

زوج  ومبجيءرصح املبرئ الشمويل �لوقت ليًال وأكده مبا جاء من ٔاهنا bمئة . ليال مرت قبلها
ر ال يكون ٕاال ليًال مث تسلسل الزمن بذكر الصبح وانطالقها ٔاخهتا من السامر والسام

ملواص» الرح» اليت مل يرصح بطول فرتهتا الزمنية ٔاو قرصها ولكن وصولها ٕاىل الهدف جفرًا 
يدل عىل تكثيف الزمن ومرور ماال يقل عن ٔاربع وعرشين ساعة انطلقت الرح» صباحًا 

شق الفجر، ؤاقميت الصالة، " الظلمةووصلت جفرًا قبل رشوق الشمس وقبل انقشاع 
  "الرجال ال تعارف من ظلمة الليلو النجوم شابكه، و 

وهكذا نلحظ ٔان عني املبرئ الشمويل رصدت بشلك متتابع ٔافضية زمانية وماكنية لٔالحداث 
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بصنع مساحة احلركة املالمئة للشخصيات وكذ� رمس " هبدف تأطري ٔاحداث الرسد
  .)٥٨("ءم مع احلدث مع التفاوت يف رمس تفاصيل هذه اخللفيةمبا يتال... اخللفية املاكنية

هو اpي "وبذ� ترك للمتلقي فرصة املشاركة يف بناء النص ٕ�كامل الفراغات ٔالن املتلقي 
حيدد مىت ؤاين ينبغي اللجوء ٕاىل �سـتدالل، وهو يقوم بذ� عندما حيس بأن تعطل 

تأويل ٕاىل ينبغي ٔان متٔال ليك يصل  فهمه وتأوي× للنص bجت عن فراغات، ٔاو تقطعات
  )٥٩("معني

قد امتد ليشمل املشهد ) ذو العني الواسعة(وهكذا نلحظ ٔان دور الراوي العني الشمويل 
اللكي وذ� ٕ�عادة بث املشاهد اجلزئية وتركيهبا فمتتد سلطته لتحيط باكفة املشاهد 

فضية الشخصيات واالٔ ( اته يئ ومفردالرسدية فتظهر قدرته عىل ٕابراز عنارص العامل احلاك
منسقة متتابعة مع ٕابراز ما قد يطرٔا عىل هذه العنارص من حتوالت ) الزمانية واملاكنية

  .ٕالضفاء املصداقية والواقعية
  :خامتة

اكن هدف ا=راسة الرئييس هو الكشف عن الراوي العني داخل نصوص كتاب بالغات 
  .كشف عن ثراء النص العريب القدميالنساء البن طيفور وحتديد ٔامناط وجمال روايته لل 

بدٔات ا=راسة مبدخل نظري يسري عن مفهويم التبئري والوصف بوصفهام املفهومني 
ٕاعادة ترسـمي  تطلõب ّمما علهيام ا=راسة ٔاثناء التحليل النيص اعمتدتين �إالجرائيني ال

ٔالن  –البعد الفزييقي  احلدود بني البعدين الفزييقي وإالدرايك املكونني ملفهوم التبئري وتقدمي
املرتبة  إالدرايكاملسـتوى  وٕاحالل –لو
 يو دالعني يه اليت تعلن عن املوقف امجلايل واالٕ 

  .التالية
  :تركزت دراسة الوصف يف نقطتني

  . عالقة الرؤية البرصية �لوصف: أالوىل
  .حل إالشاكلية املتومهة بني الوصف والرسد: الثانية
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  :انهتت ا=راسة ٕاىلو 
  .عالقة الزمة بني الوصف والرؤية وجود  •
وعي النقاد العرب القدماء �لعالقة بني الرؤية البرصية والوصف ولكن حتديدمه   •

 .للوصف مل خيرج عن دائرة احملااكة مبفهو¸ا املبارش
يعود التعارض بني الوصف والرسد حملاو� ا=ارسني قياس الزمن فهيام وفقًا ملبدٔا   •

 .أالمهية
 العالقة بني الوصف والرسد من الربط االٓيل بني الوصف تنبع إالشاكلية يف  •

 .والسكون والرسد واحلركة
تعود حركة الوصف ٔاو سكونه  ٕاىل قدرة الراوي عىل جتاوز القوالب املفروضة    •

 .عليه
  :البن طيفور عن التايل "بالغات النساء"كشف التحليل النيص يف كتاب 

  :خالل منطني حضور الراوي العني داخل النصوص الرسدية من  ▪
راوي عني يمتوقع يف املايض وهو املبرئ حال رؤيته للحدث ويطلق : المنط أالول  •

 ).املبرئ املتخصص ( عليه الراوي املتخصص 
راوي عني يمتوقع يف زمن الرواية وهو املبرئ حال ٕاعادة بث : المنط الثاين  •

 ).املبرئ الشمويل( املشاهد ويطلق عليه الراوي الشمويل
 :لقي منطني متجاورين من الرؤيةيواجه املت  ▪

 .رؤية الشخصية اليت رٔات املشهد  •
 .رؤية الراوي اpي رٔاى الشخصية واملشهد  •
 .وجود زمانني زمن الرؤية وزمن للرواية  ▪
ينحرص دور املبرئ املتخصص داخل املشاهد اجلزئية عىل حني ميتد دور املبرئ   ▪

 .الشمويل ليحيط باكفة املشهد اللكي
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  .وتكثيف الرؤية ة عىل الرصد و�سـتغراق يف الوصفعني املتخصص �لقدر يمتزي الراوي ال
  .يرتبط الرصد �ملسافة الواقعة بني الراوي واملشهد     

  .يطرح مفهوم داخلية الرصد بتقلص املسافة بني الراوي واملشهد الرسدي    
تمتثل معلية �سـتغراق يف الوصف من خالل معليتني عكسـيتني هام الرتسـيخ   •

  .حتديد املظاهرو 
  .يوظف املبرئ املتخصص يف معلية تكثيف الرؤية معلييت الرد و�سـتدعاء  •

يمتزي الراوي الشمويل بقدرته عىل ٕاعادة وترتيب املشاهد اجلزئية لتكوين   •

املشهد اللكي مlساكً من الناحيتني املنطقية وا=رامية مع ٕابراز عنارص العامل 
ٕالضفاء الواقعية واملصداقية  (ية واملاكنية الشخصيات و�فضية الزمن  احلاكيئ

 .عىل البناء الرسدي
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام

    
، ا=ار 2دار تويقال، ط(عبد الفتاح كيليطو .دراسة يف مقامة احلريري :الغائب  )1(

  .51:ص)  1997البيضاء، 
) 1يب، بريوت، ا=ار البيضاء، طاملركز الثقايف العر(عبد هللا ٕابراهمي  .الرسدية العربية  )2(

  .45: ص
  .روي :مادة) دار الفكر، بريوت(ٔابو الفضل جامل ا=ين  :ابن منظور .لسان العرب  )3(
دار احلداثة، بريوت، (ٔابو الفضل ٔامحد بن ٔايب طاهر :رابن طيفو .بالغات النساء  )4(

  .10:ص) 1987، ت1ط
دار الهاين للطباعة،  (سـيد محمد قطب و آخرون . دراسة ما وراء احلاكية.منطق الرسد  )5(

  .10:ص)م2004، ت 1القاهرة،  ط
  .بأر :اللسان  )6(
ت 2002، 1مكتبة لبنان، بريوت، ط(لطيف زيتوين .معجم مصطلحات نقد الرواية  )7(

  .:40ص)م
محمد معتصم وعبد اجلليل أالزدي  :ترمجة .جريارجنيت .خطاب احلاكية حبث يف املهنج  )8(

، ت 2لقويم للرتمجة، القاهرة، طا�لس أالعىل للثقافة، املرشوع ا(ومعر حيل 
  .:87ص)م1997

الهيئة (202ٔامين بكر سلس» دراسات ٔادبية، العدد  .الرسد يف مقامات اهلمداين  )9(
  .:41ص)م1998، ت1املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ط

  .:198ص .خطاب احلاكية  )10(
  .:153 ص .بالغات النساء  )11(
املركز الثقايف العريب، (قطني سعيد ي .الزمن الرسد التبئري .حتليل اخلطاب الروايئ  )12(

  .:299 ص )ت م1989، 1بريوت، ا=ار البيضاء، ط
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  .:9ص .منطق الرسد  )13(
  .:23ص .منطق الرسد   )14(
  .:36ص .بالغات النساء  )15(
دار الكتب العلمية، (حتقيق مفيد مقيحة  :ٔابو هالل العسكري .كتاب الصناعتني  )16(

  .125:ص)م1984، ت2بريوت، ط
مكتبة اخلاجني، القاهرة، (كامل مصطفى  حتقيق :قدامة بن جعفر .نقد الشعر  )17(

  .119-118 :ص)م1979، ت 3ط
ابن رشـيق القريواين حتقيق محمد حمي ا=ين  .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  )18(

  . :294ص .2ج)م1972، ت 4دار اجليل، بريوت، ط(عبد امحليد 
=ار املركز الثقايف العريب، بريوت، ا(حسن البحراوي  .بنية الشلك الروايئ  )19(

  .187 :ص) ت م1990، 1البيضاءط
  .108 :ص. بنية الشلك الروايئ   )20(
  .59:ص .بالغات النساء  )21(
  .65:ص .بالغات النساء   )22(
  .95:ص .بالغات النساء   )23(
دار محمد عيل (محمد جنيب العاميم  .يف الوصف بني النظرية والنص الرسدي  )24(

 .60-59 :ص)ت م 2005، 1صفاقس اجلديدة، تونس، ط (العاميم
سلسة عامل املعرفة، (عبد املJ مر(ض .حبث يف تقنيات الرسد .الروايةيف نظرية   )25(

، ت 1، ا�لس الوطين للثقافة والفنون واالٓداب، الكويت، ط240العدد 
  . :291 ص)م1998

املركز الثقايف العريب، (محيد محلداين  .بنية النص الرسدي من منظور النقد  )26(
  . :79ص) م1993، ت2بريوت، ا=ار البيضاء،ط

  .:177ص .ية الشلك الروايئبن   )27(
  .:81 ص .يف الوصف  )28(
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  .:166ص .بناء الرواية  )29(
  .:80 ص .يف الوصف  )30(
  .166:ص .بناء الرواية  )31(
عني (عيىس عيل العاكوب  :ترمجة .م نيوتن.ك.نظرية أالدب يف القرن العرشين  )32(
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عيىس  .ٕالبراهمي ٔاصالن منوذجاً  .منظور الرواية يف الرسد اpايت، خلوة الغلبان  )34(

م، لكية أاللسن، جامعة عني مشس 2005جم» فلولو
، ع يناير، ت(مريس سلمي 
  .:21-20 ص) القاهرة

  .:60 ص .بالغات النساء  )35(
، ت 2دار النرش للجامعات، ط(عبد الرحمي الكردي  .الراوي والنص القصيص  )36(

  .:120 ص) م1996
  .65-63 :ص .بالغات النساء  )37(
) م1998ت  ،1دار محمد عيل احلايم، تونس، ط(عبد الوهاب الرقيق  .يف الرسد  )38(
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  .131:ص)م2004العامة للكتاب، مكتبة أالرسة، القاهرة، ت
  .:116ص .يف الوصف  )40(
  .75 :ص .بالغات النساء  )41(
  .:123 ص .يف الوصف  )42(
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  .125 ص .يف الوصف  )44(
  .:125 ص .بناء الرواية  )45(
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  .:136 ص .يف الوصف  )46(
  .:136 ص.يف الوصف  )47(
أالهايل (مفيدة الزرييب  .منوذج الزيين براكت .لرواية العربيةمراد التارخي وخطاب ا  )48(

  .96 :ص) م1994، ت1للطباعة والنرش، دمشق، ط
  .:225ص .بالغات النساء  )49(
   .الرسد يف مقامات اهلمداين  )50(
ا�لس أالعىل (حياة جامس محمد  :ترمجة .و�س مارتن .نظر�ت الرسد احلديثة  )51(

  .152: ص) م1998، ت1قاهرة، طللثقافة، املرشوع القويم للرتمجة، ال
  .51-50 ص .بالغات النساء  )52(
جري ا=برنس، ترمجة عابد خزندار، مراجعة محمد بريري  :املصطلح الرسدي  )53(

  .44: ص)  2003، 1ا�لس أالعىل للثقافة املرشوع القويم للرتمجة القاهرة، ط(
  . :97-96ص .بالغات النساء  )54(
 .96:ص .بالغات النساء  )55(
  .35-34ص .بالغات النساء  )56(
  .:186-185-184 ص :بالغات النساء  )57(
  .104 :ص .الرسد يف املقامات اهلمداين  )58(
املركز الثقايف (محمد اخلطايب  :-مدخل ٕاىل انسجام اخلطاب  – سانيات النص ل   )59(

 .75:ص) م1990، ت 1ط .العريب، بريوت، ا=ار البيضاء
  
 

  

  


