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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية

 د(   المقياس: نص أدبي قديم)النثر(، السنة األولى ليسانس )األفواج ب،ج،      

  السرد، حكايات ألف ليلة وليلة.: السابعةالمحاضرة       

 (10األستاذة: بّنابي )جامعة وهران                                                       

 مقّدمة:

ا يريد، فهو موجود في كل األزمنة فيه االنسان ما يريد لم   شاسعا يغرسيعد السرد حقال 
واألمكنة، فكل مادة تعتبر صالحة ألن يضم نها االنسان سروده، فالسرد يمكن أن تحتمله اللغة 

متحر كة، والسرد حاضر في مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أو المنطوقة شفوية كانت أو 
تاريخ قصوصة والملحمة والي الخرافة، وفي األفي الحكاية على لسان الحيوانات وفاألسطورة، و 

 والمأساة والدراما والملهاة، وفي السينما والكومكس.

 ،والسرد بأشكاله الالنهائية تقريبا حاضر في كل األزمنة وفي كل األمكنة وفي كل المجتمعات
ذاته وال يوجد شعب من دون سرد، وكل الطبقات وكل الجماعات  فهو يبدأ مع تاريخ البشرية

ها، وهذه السرود تكون في غالب األحيان مستساغة بشكل جماعي من قبل البشرية لها سرود
أناس ذوي ثقافات مختلفة إن لم تكن متعارضة، فالسرد ال يعير اهتماما ال لجودة األدب وال 

 .لرداءته، إنه عالمي، عبر تاريخي، عبر ثقافي، إنه موجود في كل مكان تماما كالحياة

من خالل ربطه حدا من مواضيع برنامجنا وانا أن يكون ارتأي ونظرا لما للسرد من أهمية
فهومه م ونتعرف على قبل كل شيء يجب أن نتطرقبمجموعة من الحكايات والقصص ولكن 

 اللغوي واالصطالحي.
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 تعريف السرد:/0

 لغة: -أ

يحد ثنا لسان العرب عن السرد في الل غة فيقول:" السرد في اللغة تقدمة شيء إلى شيء، تأتي 
ابعه، وفالن ت مت سقا بعضه في إثر بعض متتابعا، سرد الحديث ونحوه، يسرده سردا إذابه 

 ر، والسرد بهذا المعنى ال يختلف كثيرا عن منظو (1)ذا كان جي د السياق له"يسرد الحديث سردا إ
هو عبارة عن تتابع وحدات سردية تجمع بينها عالقات  سردي"غريماس الذي يرى بأن  المسار ال

مراتبية، إم ا بسيطة أو معق دة في تواترها بحيث تتبادل التأثير فيما بينها، هذه الوحدات السردية 
 (2)هي عبارة عن تعاقب جمل نحوية بسيطة"

في  ةكلمة السرد لها معان كثيرة تدور معظمها في فلك هذا المعنى، وقد وردت هذه الكلمو 
القرآن الكريم على شكل توجيه للن بي داود عليه الس الم من الخالق سبحانه وتعالى، يعل مه 
صنعة الد روع، يقول:" أن اعمل سابغات وَقد ر في السرد واعملوا صالحا إن ي بما تعملون 

 .(3)بصير"

م في تعليمه الس الويقول ابن كثير في شرح اآلية:" هذا إرشاد من اهلل تعالى لنبي ه داود عليه 
صنعة الد روع، قال مجاهد في قوله تعالى" وقد ر في الس رد" ال تدق المسمار فيقل ل في الحلقة، 

 (4)لحديداوقال بن أبي طلحة عن بن عب اس الس رد هو الحلق ال تغلظه فيقصمها واجعله بقدر...و 

ل هذا المعنى الل غوي للس رد الذي قد مه لنا ذا جاز لنا أن نؤو   فهو-عنه اهلل رضي-عب اسابن  وا 
يكون صالحا للمعنى الفن ي للس رد القصصي الذي البد أن يكون في الكثير من األحيان متماسك 

 األطراف ليكون حلقة واحدة منسجمة كحلقة الحديد تماما.

                                                           

، مادة سرد.1991، بيروت، 3(: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط1)   

) 2) : Greimas A.J et courtes, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 

Hachette, 1979, p242.   
.11سبأ، اآلية :( 3(  
.605، بيروت، ص3ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، دار الجيل، ج :( 4(  
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 اصطالحا: -ب

ويعتبر الر كيزة  ،Narrative، وباإلنجليزية هو Narrationمصطلح السرد بالفرنسية هو    
واية، وال يعني هذا اإلنقاصاأل نات األخرى " بل أن  هذه العناصر  ساسية للر  من أهم ية المكو 

وائية محكومة في كثير من األحيان إن لم يكن في أغلبها من حيث القيمة بعملية سردها،  الر 
تسرد بها أو تحكي بها قة التي الطري"ومعناه هو تلك  (1)والكيفية التي تتم  بها عملية السرد"

ةال  .2"قص 

ة الواحدة يمكن أن تسرد وتحكى بطرائق متعد دة، ولهذا الس بب فإن  السرد على اعتبار أن   القص 
هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الس رد أو الحكي بشكل أساس، وعملية السرد أو )الحكي( 

ة مسرودة )محكية( له  د )يحكي( وشخص ُيسرد، يفترض وجود شخص يسر هي بالضرورة قص 
ل  ه مسرودا نسم ينسم يه ساردا )راويا( وطرف ثاني )ُيحكى له(، أي وجود تواصل بين طرف أو 

ن  القارئ بدأ الث قة، أل)الر اوي( أو الكاتب بالقارئ هو مله )مرويا له(. والمبدأ في عالقة السارد 
 Pierreيسم يها ( أو الكاتب، وهذه ينقاد تلقائيا نحو الث قة في سرد الس ارد )رواية الر اوي

Machery (الميثاقpacte( أو العقد )contrat.) 

وائي يضطلع به ويقوم هبتحريكه الس ارد أو الر اوي، ويو  والس رد في العمل الر  ه للمسرود له أو ج 
د المحكي له أو المقصوص عليه ة وهو ليس مجر  ه إليه القص  ، هو الس امع القارئ الذي توج 

ة موج هة فعال إلى فرد  ة، إذ ينبغي أن يتضم ن النص ما يشير إلى أن  القص  تقص  عليه القص 
 جمهور أو قارئ معي ن.

نا برواية ه )نمث لفكل رواية أو قصة، بوصفها سردا محكيا أو مرويا تمر عبر القناة التالية 
 المباءة لمحمد عز الدين التازي(

 

                                                           

.77، ص0000، 3حميد الحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط :( 1(  
) 2 ( : Gérard Genette, Fugure3, Edition du seuil, Paris, 1972, p71.  
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 المسرود له المسرود السارد
 المروي له لقصةا الراوي
 القارئ الرواية الكاتب

 لقيتالم المباءة محمد عز الدين التازي
                                 

كما أن السرد أيضا هو تلك " الكيفية التي تسرد )أو تروى( بها القصة عن طريق هذه القناة 
تعل ق والبعض اآلخر منفسها وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، 

 (1)بالقصة ذاتها"

فه لنا  هو " قص حادثة واحدة أو أكثر، خيالية كانت أو  Gerald Princeوالسرد كما عر 
دراك البناء  حقيقية حيث يكون معناه منصبا على النتيجة والعملية والهدف والفعل والبناء وا 

رين تركيب يضم  أي عنص الخاص بالقصة، واستخدام المصطلح يدل  على االقتصار على أي
 (2)من هذه العناصر"

 والسرد يقوم على دعامتين: 

 هي القصة وما تحتويه من أحداث. الدعامة األولى:-

ة، وهذه الطريقة هي التي تسمى السرد،  الدعامة الثانية:- هي الطريقة التي تسرد بها القص 
تمد عليه عفإن السرد هو الذي يُ ألن القصة الواحدة يمكن أن تسرد بطرق متعد دة، ولهذا السبب 

، والسرد أو الحكي هو بالضرورة قصة مسرودة من طرف شخص (3) السردفي تمييز أنماط 
يقوم بعمل إبالغ هذا السرد إلى شخص آخر هو المسرود له، وهذا األمر يعد  تواصال بين 

                                                           

، 0المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط(: حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، 1)
.16ص ، 1993بيروت، الدار البيضاء،    

 )2) : Gerald Prince, A dictionary of narratology, scholar press, 1988, p58  

.16(: حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  3( 
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مسرودا له أو مرويا له ثان يسمى  وطرف Narrateurسارد طرف أول يسمى 
Narrataire. 

بمفهومه العام هو جزء من نظرية ناشئة تطمح أن تكون علما قائما بذاته له مناهجه  والسرد
، لذلك أصبح هذا المصطلح بمفهومه الشامل يزاحم العلوم األخرى وأطلق على نفسه، (1) وأسسه

وهذا المصطلح  ،السردانية، كما أنه يعرف أيضا بالسردية أو narratologieعلم السرد 
narratologie  ن من الكلمة الالتينية التي Logie بمعنى يقص ويحكي و  Narrareمتكو 

تعني العلم. وهذا العلم ُيعنى باستخراج النظم التي تحكم السرد والقواعد التي توجه أبنيته وتحد د 
 . (2) دبيةاألخصائصه وسماته، أما الشعرية فُتعنى باستنباط القوانين الداخلية لألجناس 

د ن الماضي على يوعلم السرد حديث النشأة، حيث لم تظهر مالمحه األولى إال مع مطلع القر 
 ، غير أن كلمتي السرد والسردية"كيف صيغ معطف غوغول"له تحت عنوان  في مقال إخنباوم

على يد الناقد  1959لم تأخذا بعدهما االصطالحي المعروف بين الدارسين إال في حدود سنة 
 ".تودورف"المشهور 

والحقيقة أن الرجل الذي أعطى دفعة قوية لعلم السرد أن يظهر بهذا الشكل المتجانس هو 
ه الذي كان ل "الحكاية علم بنية"أو  "ةالحكاي مورفولوجية"الباحث والعالم الروسي، صاحب 

تأثير كبير خاصة على البنيويين الفرنسيين تحديدا، ثم بعد ذلك على النقاد اآلخرين في مجال 
الذي تخصص في دراسة الفلكلور الروسي، ووضع  "فالديمير بروب"القصة، هذا الرجل هو 

قوانين علم بنية الحكاية مرتكزا أساسا على ما درسه من أعمال سردية حديثة، من حكاية 
 .(3) المتخيلوقصة قصيرة ورواية وعلى األعمال النقدية التي دارت في فلك هذا العالم 

                                                           

، دار 1اهلل ابراهيم، السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي، ط (: عبد3)
.9، ص1990البيضاء،    

المرجع نفسه.(:  2(  
لى اللغة الفرنسية 1961باللغة الروسية، وبعد مدة نقل إلى اللغة االنجليزية سنة  1901(: ظهر هذا البحث سنة 1) ، وا 

. يراجع في هذا الصدد: 1956سنة   
Propp Vladimir, Morphologie du conte, Ed ; Seuil, 1965-1970 
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 السردية العربية:/2

كانت للعرب سردية عربية؟ أو بمعنى آخر: هل هناك طرح هنا هو: هل ن السؤال الذي يُ إ
 سردية عربية؟

قبل الخوض في إشكالية إمكانية وجود تأصيل غربي وتلقي عربي أو وجود سردية عربية أو 
 عدمها نتوقف قليال لمعرفة الفرق بين السرد والسردية.

ية، إذ أن أو منزل إن السرد يهتم بالقوانين الالزمنية التي تصف األشياء سواء أكانت ماضية
درس السرد بوصفه وسيلة إلنتاج األفعال بوصفها مكونات متداخلة من الحوادث  "جاتمان"

 .(1) التعبيرالسرد نوعا من وسائل  والوقائع والشخصيات، تنطوي على معنى، وعد  

نات البنية السردية للخطاب،  في حين أن السردية تعد فرعا من الشعرية، فهي تبحث عن مكو 
 راو ومروي له، وهي تعنى أيضا بمظاهر الخطاب السردي، من أسلوب وبناء وداللة.من 

ب السردية، ذلك أن المصطلح  narratologieوقد آثر عبد اهلل ابراهيم ترجمة مصطلح 
الصناعي في اللغة العربية يدل على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات واألحوال، كما 

 .(2) معاوالتسمية  أنه ينطوي على خاصية الوصف

فالسردية تحيل على مجموعة الصفات المتعلقة بالسرد للداللة على جعل مكونات الخطاب 
 السردي موضوعا، وبالتالي فالسرد أشمل وأوسع مفهوما من السردية.

لقد عرفت قضية أصول السردية العربية ومصادرها ونشأتها وريادتها، من قبل عدد كبير من 
ي دراسات عديدة أفرزن في جلها آراء كثيرة منها ما تنكر على األدب العربي الكتاب والنقاد، ف

إمكانية أن يكون السرد أصال من أصوله، وأخرى تراه مزيجا من مناهل عربية وغربية، في 
 حين تؤكد آراء أخرى على أن المرويات العربية هي األب الشرعي لها.

                                                           

.11عبد اهلل ابراهيم، السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي، ص :( 1(  
.061المرجع السابق، ص :( 2(  
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للبيئة التي خرج منها فكل أدب يحمل خصائص ومن المعروف أن األدب هو المرآة العاكسة 
هذه البيئة معبرا عن كل ما يتعلق بها، فال يغاب على أية أمة أن تختص بأدب خاص بها. 
فالمالحم مثال اختص بها األدب اليوناني دون سواه، في حين أن العرب كان لديهم ما يعرف 

د وأنصاف اآللهة، في حين ال وجو بالسير الذاتية، ألن المالمح كانت تقوم على فكرة اآللهة 
 لهذه الفكرة في المجتمع اإلسالمي.

وتعد  المرويات السردية القديمة كألف ليلة وليلة، المقامات، السير الذاتية، الحكايات الخرافية، 
من التراث العربي الذي تعد دت حوله الدراسات فمثال " عبد اهلل ابراهيم " في مؤلفيه " السردية 

ر يعد  هذه المرويات سردا عربيا، ألنه نظر إليها بمنظو "السردية العربية الحديثة "  العربية " و
غربي، وبالتالي فهو أصل للخطاب السردي العربي على أساس المرجعيات الغربية التي 

 .(1) العربيةامتزجت بالثقافة 

تعد  سردا  عربيةبما أن السرد أداة للتعبير، فال نستطيع الجزم بأن هذه المرويات السردية ال
عربيا ألن موقف عبد اهلل ابراهيم مجر د وجهة نظر وهي قابلة للتعبير، إذ هناك قراءات أخرى، 
وفي كتاب السردية العربية الحديثة لعبد اهلل ابراهيم تبين أن السردية العربية التي وصفت بأنها 

رة التمازج ألدبية هي ثمظاهرة أدبية ثقافية في التخاصم بين المرجعيات والنصوص واألنواع ا
 .(2) جديدةبين الرصيد السردي القديم ومؤثرات ثقافية 

سردية عربية ألن المرويات العربية ما هي  إن للعربأن األمة العربية أمة مبدعة، إذ ال نقول 
لقوانين وقواعد السرد التي نظر لها العرب وأصل لها عدد  إال مرويات سردية غير خاضعة

 اد العرب.من الكتاب والنق

فال يعاب أن نقول إنه ليس لألمة العربية سردية ألن لكل أمة أدبها الخاص بها وهو بسيط 
لبساطة البيئة العربية وصفاتها، إذن فلدينا نص سردي عربي تراثي غزير ومتنوع ولكن لم تكن 

                                                           

.      5، ص0003، 1عبد اهلل ابراهيم، السردية العربية الحديثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :( 1(  
. 7، صنفسه: المرجع ( 2(  



 

8 
 

ك ز ر لدينا قديما سردية عربية تنظم هذا النص وتؤط ره بالمفاهيم المعاصرة، وما وجد منها 
   اهتمامه على الفنين المهيمنين أنذاك الخطابة والترسل.

كعمل تطبيقي عليكم قراءة كتاب ألف ليلة وليلة من أجل فهم ما سيأتي كتكملة  مالحظة:
 للمحاضرة، مع محاولة استخراج الحكاية الرئيسية والحكايات الثانوية المتفر عة عنها.
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 الخير لكم.مع تحياتي القلبية وتمنياتي بكل 

 أستاذة المقياس: األستاذة بنابي.

 

 

 

 


