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 شكر وتقدير              

" 

  

 

  " اللهم علمنا ماينفعنا ، وانفعنا دبا علمتنا ، وزدنا علما
درب العلم و اؼبعرفة ، ووفقنا يف إقباز ىذا العمل ، نتقدـ جبزيل الشكر اغبمد هلل الذي أنار لنا 

والتقدير لؤلستاذ اؼبشرؼ " قادة إبراىيم " ؼبا قدـ لنا من توجيهات قيمة وإرشادات ونصائح ، كما 
نشكر كل أساتذة قسم اللغة واألدب العريب ، وأيضا نشكر كل من قدـ لنا يد العوف واؼبساعدة 

  . ؼبذكرة وإسبامها إليهم صبيعا نقدـ شكرنا اعبميلإلقباز ىذه ا
 

 )ىشاـ / إيهاب (
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 اإلهداء"″
 

 
  : بسم اهلل الرضباف الرحيم والصالة والسالـ على اغببيب اؼبصطفي وعلى آلو وصحبو أما بعد

دبذكرتنا ىذه شبرة اعبهد والنجاح بفضل اهلل تعاىل اغبمد هلل الذي وفقنا لتثمٌن ىذه اػبطوة يف مسًنتنا الدراسية 
  : ، أىدي عملي ىذا

 . إىل روح أيب الطاىرة رضبك اهلل يا غايل وغفر لك وجعل اعبنة مستقرؾ ومأواؾ *
إىل نبع اغبناف واحملبة وأغلى ما أملك ، اليت كاف دعاؤىا سر قباحي " أمي اغببيبة " حفظها اهلل وجزاىا خًنا  *

  . ىا بالصاغبات وألبسها ثوب الصحة و العافيةو أمد عمر 
 . إىل العائلة الكريبة اليت ساندتين من أخ و أخوات *

 . إىل الدكتور " إبراىيم قادة " الذي مل يبخل علينا بالنصيحة و التوجيو طيلة إقباز ىذا العمل *
 يد العوف من قريب أو من بعيد و إىل من كانوا أوفياء يل أصدقائي صبيعا دوف إستثناء ، وإىل كل من قدـ يل *

 لو بكلمة طيبة أو دعوة صاغبة بارؾ اهلل فيكم صبيعا وشكرا 
 
 

 ىشام





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلهداء"″
 

 
اغبمد هلل السميع العليم ذي العزة والفضل العظيم و الصالة والسالـ على اؼبصطفى اؽبادي الكرمي وعلى الو 
وصحبو اصبعٌن وبعد مصدقا لقولو تعايل }لئن شكرمت الزيدنكم{ اشكر اهلل القدير ذي العزة الذي انار يل 

 دريب بالعلم واؼبعروفة واعانين على اسباـ ىذا العمل 
 لعمل اؼبتواضع اىل الذين قاؿ فيهما الرضبن }وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين أحسانا{أىدي ىذا ا

 اىل أمي الغالية وأيب اطاؿ اهلل يف عمرنبا 
واتقدـ بأظبى آيات الشكر واالمتناف والتقدير و احملبة اىل الذين ضبلوا أقدس رسالة يف اغبياة اىل الذين مهدوا 

عرفة اىل صبيع اساتذتنا االفاضل }كن عاؼبا فإف مل تستطع فكن متعلما فإف مل تستطع لنا طريق العلم واؼب
 فأحب العلماء فإف مل تستطع فال تبغضهم{

اتوجو بشكرنا اعبزيل امتنانا اىل استاذنا احملرـت الذي كاف نعم اؼبرشد نعم اؼبوجو السباـ ىذا العمل االستاذ 
{ إف اغبوت يف البحر والطًن يف اؾ قوؿ الرسوؿ صلي اهلل عليو سلمالفاضل قادة ابراىيم الذي أقوؿ لو بشر 

  السماء ليصلوف على معلم الناس اػبًن{
كما اتقدـ بالشكر والتقدير اىل كل عماؿ وطاقم عيادة صحة وراحة وزمالئي يف العمل ) فتحي نويوة .عمار 

 همهم اؼبتواصل يلمًنة. اسامة .اسامة بن شايب ( واالخصائية حناف ػبضر ضبينة على دع

 إيهاب


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 مقدمة
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 أ 

تعترب الرواية احدى األجناس األدبية اليت اىتم هبا الباحثوف بالدراسة والنقد ألهنا أخذت مكانة مهمة 
امتالكها مقومات التأثًن يف اجملتمع بٌن الفنوف األدبية األخرى، وعرفت تطورا كبًنا وانتشارا واسعا نتيجة 

والرواية ىي من أىم الفنوف النثرية اغبديثة واؼبعاصرة اليت سانبت يف بناء العمل الفين، ودبا أف البنية السردية 
عنصر مهم يف الرواية وىي تتمثل يف الشخصيات والزماف واؼبكاف واغبدث وكل ىذه التقنيات زبدـ بعضها 

 البعض يف الرواية.
"حملمد جربيل مبوذجا وقد  ياقوت العرش اخرتنا يف حبثنا ىذا أف نتطرؽ إىل البنية السردية لرواية " لقد

 كاف االىتماـ هبذا اؼبوضوع لدوافع وأسباب سبثلت يف :
 االعجاب اؼبتواصل بفن الرواية باالضافة إىل الثراء اؼبضموف الذي سبيزت بو. -
أىم التقنيات اؼبتضمنة يف اؼبوضوع اؼبختار كوف الرواية اؼبعاصرة قد  رغبتنا يف القياـ بدراسة سردية وابراز -

 اقبذبت ؽبذه التقنيات.
 االؼباـ دبوضوع جديد وحديث قلْت الدراسة حولو. -
 كذلك معرفة مكونات ىذا النص السردي من حيث الشخصيات والزماف واؼبكاف. -

ا نريد االجابة على بعض األسئلة من خالؿ دراستنا ؽبياقوت العرش " وبالولوج إىل رواية " 
 واالشكاليات اليت تشغل فكرنا واليت تتمثل يف :

 ما ىي البنية السردية ؟  -
 إىل أي مدى وفق الكاتب يف توظيف عناصر البنية السردية ؟ -
 كيف ذبلت البنية السردية يف ىذه الرواية ؟ -

على ىذه األسئلة وغًنىا اعتمدنا خطة حبث تتمثل يف : مقدمة ومدخل وفصلٌن وخاسبة  ولالجابة
وملحق، الفصل األوؿ بعنواف الرواية : اؼباىية والبنية، والفصل الثاين بعنواف ذبليات البنية السردية يف رواية 

 ياقوت العرش.    
التحليل، كما استخدمنا العديد من  وللخوض يف ثنايا ىذا البحث اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي بآلية

 اؼبصادر واؼبراجع أنبها :
 رواية ياقوت العرش حملمد جربيل. -
 بناء الرواية لسيزا قاسم. -
 بنية النص السردي من منظور النقد األديب غبميد اغبميداين. -
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 ب 

 يف نظرية الرواية لعبد اؼبلك مرتاض. -
ض طريقو ولعل أبرز الصعوبات اليت واجهتنا أثناء وال ىبلو البحث العلمي من الصعوبات اليت تعرت 

 اقباز حبثنا سبثلت يف:
إىل كوف الرواية يف حد ذاهتا كبًنة من  باإلضافةعدـ وجود دراسات سابقة عن ىذه الرواية ألهنا حديثة،  -

 حيث اغبجم.
نا وأظبى وال يفوتنا يف اػبتاـ أف نعرتؼ ؼبن ؽبم الفضل يف اقباز ىذا البحث فنتقدـ خبالص شكر 

تقديرنا واحرتامنا لؤلستاذ اؼبشرؼ الذي كاف لو الفضل بعد توفيق اهلل سبحانو وتعاىل يف تأطًن ىذا البحث 
 وتقديبو لنا التوجيهات فلو منا جزيل الشكر واغبمد هلل رب العاؼبٌن.

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مدخل

 ماهية البنية السردية
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 البنية: تعريف-2
 لغة : -أ

معجم العٌن الذي جاء فيو أف : " بىن البناء يبين  وردت كلمة بنية يف الكثًن من اؼبعاجم اللغوية منها :     
بنيا.... والبنية الكعبة، يقاؿ : ال وربَّ البنية واؼببناة كهيئة السَّرت غًن أنو واسع بلغة على مقدـ الطراؼ وتكوف 

ف العرب إلبن لسا قبد يف مث، نرى ىنا أف مفهـو البنية مرتبط بالبناء، وبالتحديد بناء القبة. 1اؼببناة كهيئة القبة 
منظور : أف البنية من " بىن بيًنا على أصلو، والبنية ما بنيتو أو البىن وابتىن دار دبعى البنياف : اغبائط، يقاؿ : 
بنية، وىي مثل رشوة ورشا، كأف البنية اؽبيئة اليت بين عليها مثل اؼبشية والركبة، ويقاؿ : بنية وبىن بكسر الباء. " 

2. 
نفهم من القوؿ أف كلمة بنية ومشتقاهتا جبميع مدلوالهتا كلها تصب يف ىيكل لشيئ ومكونو أو ىيئتو ومن  

َيانٌ  َكأَنـ ُهم   َصفًّا َسِبيِلوِ  ِفي يـَُقاتُِلونَ  ال ِذينَ  يُِحب   الل وَ  ِإن  »ذلك قبد قولو تعاىل :   4)  الصف «َمر ُصوصٌ  بـُنـ 
(، فبا يعين أف تراص األشياء وتضامو يشكل لنا بنية، وكذلك النص الناس إذا تضامنوا وتقاربوا وتوادوا وربابوا 

 يصبحوف وكأهنم بنياف واحد.
 اصطالحا : -ب

ارتبط ظهور مصطلح البنية يف الدراسات النقدية اغبديثة بظهور اؼبنهج البنيوي وىو يستحوذ على      
 ـبتلف العلـو االنسانية واالجتماعية بش ى فروعها واذباىاهتا، فكلمة بنية ربمل يف اىتمامات الدارسٌن يف

أصلها معىن اجملموع أو الكل اؼبؤلف من عناصر متماسكة، فهي نظاـ أو نسق من اؼبعقولية اليت ربدد الوحدة 
أجزائو فحسب وإمبا اؼبادية للشيء، والبنية ليست ىي صورة الشيء أو ىيكلة أو التصميم الكلي الذي يربط 

 3ىي القانوف الذي يفسر الشيء ومعقوليتو. 
فالبنية ىي ؾبموع العالقات الداخلية واليت ال يبكن فهم أي عنصر من عناصرىا إال من خالؿ عالقتو بالنسق 

 4الكلي الذي يعطيو مكانة يف النسق. 
" الذي عّرؼ األثر الفين وفسكي جان موكار وظهر مصطلح البنية عند الغرب يف مفهومو اغبديث عند "      

" يف كتابو قاموس السرديات بأف البنية : جيرالد برنس ، ويرى " 5بأنو بنية أي : نظاـ من العناصر احملققة فنيا 
ىي شبكة العالقات اغباصلة بٌن اؼبكونات العديدة للكل وبٌن كل مكوف على حده، فإذا عرفنا اغبكي 

                                                             
 .165، ص 2003، 1، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط1اػبليل بن أضبد الفراىدي، معجم العٌن، ج - 1
 .161، 160، 1999، جذر بىن ، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، 15إبن منظور، لساف العرب، ج - 2
 .19، ص 2005، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بًنوت، 1طأضبد مرشد، البنية والداللة يف روايات ابراىيم نصر اهلل،  - 3
 .20، 19أضبد مرشد، البنية والداللة يف روايات ابراىيم نصر اهلل، ص  - 4
 .33، ص 2000، درا النهار للنشر، بًنوت، 1لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط - 5
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انت بنيتو ىي شبكة العالقات بٌن القصة واػبطاب القصة والسرد، بوصفو يتألف من قصة وخطاب مثال ك
 1واػبطاب والسرد. 

إذ يرى بأهنا : ؾبموعة متشابكة من العالقات وأف ىذه العالقات صالح فضل " وحديثا ربدث عنها "      
 2تتوقف فيها األجزاء : العناصر على بعضها من ناحية أو على عالقاهتا بالكل من ناحية أخرى. 

 تعريف السرد :-0
 لغة : -أ

منظور أف السرد يف اللغة ىو : " تقدمة شيء إىل شيء تأيت بو منسقا بعضو  جاء يف لساف العرب إلبن     
يف أثر بعض متتابعة، سرد اغبديث وكبوه، سرده إذا تابعو وفالف يسرد اغبديث سردا إذا كاف جيد السياؽ لو، 

ا يف ، أم3ويف صحة كالمو صلى اهلل عليو وسلم، مل يكن السرد اغبديث سردا أي تابعو ويستعجل فيو. " 
 4معجم مقاييس اللغة فالسرد : " ىو كل ما يدؿ على توايل أشياء كثًنة يتصل بعضها ببعض. " 

 َواع َمُلوا الس ر دِ  ِفي َوَقدِّر   َسابَِغاتٍ  اع َمل   َأنِ  »كما وردت كلمة السرد يف القرآف الكرمي يف قولو تعاىل :   
 .( 22)  سبأ « َبِصيرٌ  تـَع َمُلونَ  ِبَما ِإنِّي َصاِلًحا

 اصطالحا : -ب
احتوائو على قصة ما تضم أحداثا معينة. أوال : ىو اغبكي الذي يقـو على دعامتٌن أساسيتٌن نبا : 

تعين الطريقة اليت ربكى هبا تلك القصة وتسمى ىذه الطريقة سردا، ذلك أف قصة واحدة يبكن أف ربكى : ثانيا
 5بطرؽ متعددة وؽبذا السبب فإف السرد ىو الذي يعتمد عليو يف سبييز أمباط اغبكي بشكل أساسي. 

ا زبضع لو من مؤثرات والسرد ىو الكيفية اليت تروى هبا القصة عن طريق قناة الراوي واؼبروي لو، وم     
بػأنو : " سعيد يقطين " ، كما يعرفو " 6بعضها متعلق بالراوي واؼبروي لو والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاهتا. 

فعل ال حدود لو يتسع ليشمل ـبتلف اػبطابات سواءا كانت أدبية أو غًن أدبية يبدعو االنساف أينما وجد 
لو حيث يقوؿ أنو : " مثل اغبياة نفسها عامل متطور من ن بارت " روال، باالضافة لتعريف " 7وحيثما كاف. " 

                                                             
 .191، ص 2003، بًنوت للنشر واؼبعلومات، القاىرة، 1إماـ، طجًنالد برنس، قاموس السرديات، ترصبة السيد  - 1
 .121، ص 1985، 3صالح فضل، النظرية البنائية يف النقد األديب، دار اآلفاؽ اعبديدة، بًنوت، لبناف، ط - 2
 .211إبن منظور، لساف العرب، مادة سرد، ص  - 3
 .157، ص1991، 1د السالـ ىاروف، دار اعبيل، بًنوت، طأبو اغبسٌن أضبد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ربقيق عب - 4
 .45، ص 2003، 1ضبيد غبميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط - 5
 .45اؼبرجع نفسو، ص  - 6
 .19، ص 1997 ،1سعيد يقطٌن، مقدمة للسرد العريب، اؼبركز الثقايف، الدار البيضاء، ط - 7
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" بقولو : " ىو فعل واقعي أو خيايل ينتج عن اػبطاب جيرارد جينيت ، ىذا وعرفو " 1من التاريخ والثقافة. " 
 2ويعده واقعية روائية بالذات. " 

  المرجعيات الغربية: -3
حينما نبحث عن واقع الدراسات السردية الغربية وبداياهتا فإننا نربطها وبشدة بصانع ىذا اؼبصطلح  

يف ىذا اجملاؿ وذلك يف تياره الداليل من  " فالديمير بروب "لكن الباحثٌن يف حق السردية يقروف بريادة 
 1928.3ليت ظهرت سنة ا " مورفولوجيا الحكاية الشعبية "خالؿ دراستو الشهًنة اليت ضمها كتابو 

الذي ػبص فيو لبعض بنيات اغبكاية الروسية الشعبية، انطالقا من بعض الوظائف اليت يبكن أف  
 تنطوي عليها ىذه اغبكايات اػبيالية، فكانت دراسة تلك دبثابة اؼبنطلق األوؿ ؽبذا العلم.

 أرسطو"و" أفالطون "ربليالت "وإذا كاف بعض الدارسٌن يرجع بدايتو إىل فرتة ما قبل اؼبيالد أي إىل  
السرد واحملاكاة قد تربز ما يف اؼبنت البالغية األوربية القديبة، من اوباءات إىل السرد، فإف التفكًن اؼبوضوعي 

يف مراسلتو وىنري جيمس يف  "فلوبير"مع  19حوؿ السرد، أكيد بدأ مع الروائيٌن يف النصف الثاين من القرف 
 (.1884عاـ ) مقدمات روايتو اليت نشرىا

اليت اختص جزء منها  1921عاـ  " لوبوك بيرسي"وكانت تلك اؼبقدمات دبثابة اؼبنطلق ألحباث  
 4بكيفية تقدمي إحداث الرواية والتمييز بٌن وجهات النظر فيها.

السرد قد بدأ مع ىؤالء وذلك بتوسيع النظر  5"" بالمضمون وليس بالشكلويعين ىذا التفكًن اعباد  
صبالية فنية يف مضمار اػبلق األديب، وخباصة  األحداث السردية يبكن أف تقدمو من مؤشراتالنظر يف ؿبتوى 

 حبركية الرواية وال ؿبدوديتها. ىندي جيمسجنس الرواية: فقد نادى 
 فقد دعا إىل قراءة الرواية انطالقا من عناصر سردية ـبتلفة قد تدخل يف تركيبتها. ) بيرسي لوك(أما  
وبعد ذلك بفرتة وجيزة اىتم فريق من الدارسٌن األؼباف يف أحباثهم بوجود اؼبؤلف والراوي من عدمو   

كما اىتموا ببنيات وطرؽ أخرى يف عرض األحداث يف الرواية بدءا من فضاءاهتا اؼبختلفة مرورا على عناصر 

                                                             
 .13، ص 2005، 3عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصًنة، مكتبة القاىرة، ط - 1
 .45، ص 2012، 1عبد الرحيم مراشدة، اػبطاب السردي والشعر العريب، ط - 2

 .11ص ، 2005، بًنوت، 1عبد اهلل ابراىيم، موسوعة السرد العريب، اؼبؤسسة العربية لدراسات والنشر، ط  3
 .250-249، ص 2010، 1ؿبمد القاضي، معجم السرديات، دار ؿبمد علي للنشر، ط 4
 .19، ص 2009، الدار البيضاء، 2حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، اؼبركز الثقايف العريب، ط 5
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نفسها تقريبا ظهرت أعماؿ  وآخروف يف الفرتة و)موالر( )بوالس(سردية أخرى من بٌن ىؤالء نذكر الباحث 
 الشكالنيٌن الروس 

حوؿ أشكاؿ السرد ودور الراوي واغببكة والشخصية القصصية  )بروب(وخاصة األعماؿ  (2925-2932)
وغًنىا من اؼبسائل اؼبرتبطة بطرؽ قراءة اؼبوروث األديب األورويب بأشكالو  1واػبصائص اؼبميزة للجنس األديب.

 اؼبختلفة.
ائل من أشكاؿ البحث السردي يف ـبتلف اللغات األوروبية وىو الذي أسس لظهور إف ذلك الكم اؽب 

لو الدور الفعاؿ أيضا يف  )سوسير(الطرح البنيوي منذ الستينيات، وخاصة اعبناح الفرنسي اؼبتأثر بلسانيات 
ا من إعادة النظر انطالق 2الرتسيخ لواقع ومنطق البحث يف تركيبة بنية اغبكي يف قصص العامل وؿباولة تصنيفها.

يف بعض احباثو  بارتفيو اػبواص اليت سبيزىا بدءا من اعبناح الروسي إىل باقي اؼبقاربات اليت تلتها وىذا ما اقره 
 3السردية، ليتسع بذلك ؾباؿ البحث السردي من ما ىو مكتوب وشفاىي إىل ما ىو إحائي ورمزي.

ذه األخًنة بنية معظم أفعاؽبا على نصوص ويالحظ الدارس اؼبهتم بعلم القص أو السرديات اف ى 
أدبية شفاىية زبيلية يف األصل، كما سار البحث فيها كبو اذباىٌن رئيسٌن أوؽبما "السردية الداللية، ويتأسس 

بروب، بريمون، البحث فيها على اعتبار السرد حكاية أو ؾبموعة مضامٌن سردية، يبثل ىذا االذباه كل من 
ية اللسانية وينظر فيها إىل العمل السردي كونو خطابا أو شكال تعبًنيا مبين على وثانيتها السرد غريماس،

 أساس عالقات بٌن الراوي واؼبروي لو.
وبعدىا بفرتة وجيزة ظهر اذباه ثالث حاوؿ التوفيق بٌن االذباىٌن السابقٌن، وهبذا مل تبقى السردية  

السردية فيما بعد مبوذجا ربليليا شامال يبكن  مقرتحا جامدا، وإمبا ربطت نظريات ومذاىب عديدة، أوضحت
 بأشكاؽبا وأوجهها اؼبختلفة شكال و مضمونا وداللة. 4توظيفو يف دراسة النصوص السردية.

 واقع الدراسات العربية -4
أما إذا عدنا اىل اؼبدونة العربية فإننا قبدىا غنية بالرتاث القصصي، لكنو ظل مهمشا بعيدا عن كل  

ل، وىذا ما يعاب على السردية العربية، فبالرغم من احتواء ىذا الرتاث على أشكاؿ متعددة من دراسة أو ربلي
القص بدءا من اغبكاية واؼبقامة والسًنة واػبرافة، فقد ظلت لقروف طويلة حبيسة اؼبنت واؼبكتبات خارجة عن 

                                                             
 .248، ص 2010، تونس، 1ؿبمد القاضي، معجم السرديات، دار ؿبمد علي للنشر، ط  1
 .252-251نفسو، ص  اؼبرجع 2
 .9، ص1992، 1روالف بارت، طرائق التحليل السردي األديب، منشورات إرباد كتاب اؼبغرب، ط 3
 .17، بًنوت، ص2عبد اهلل ابراىيم، السردية العربية، اؼبؤسسة العربية  للنشر والتوزيع، ط  4
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مكانتها ضمن أنواع الكالـ العريب النظر يف خصائصها اؼبشرتكة اليت قد تعطيها ميزهتا اػباصة والشاملة ولتحتل 
 1والعاؼبي.
والسبب يف ما ذكرنا سابقا ىو اىتماـ العرب بالشعر ورواياتو، ألنو كاف مطلبا عصريا انذاؾ، مث  

انشغاؿ أىلو بعد ذلك بػشؤوف اغبياة اؼبختلفة ) من حروب والرتحاؿ وفتوحات( إضافة إىل أسباب أخرى منها 
إضافة إىل الطابع الشفهي الذي عرفتو البنية  2ناثرىا بٌن خطابات وـبطوطات ش ى"." توارد اؼبادة اغبكائية وت

 العربية األمر الذي أدى إىل صعوبة الوصوؿ إليها.
وإذا كانت بعض اؼبصادر تشًن إىل وجود احملاوالت يف ىذا اجملاؿ فإهنا عرفت برتكيزىا على السرد  

بأوجو اػبطاب السردي مل تكن كلية، بل كانت تعىن بأنواع األديب. انطالقا من مفهـو ضيق أي أف غايتها 
أو ضمن ؾباؿ ؿبدد من  3دوف أخرى، كما كانت ذبري دراستها يف أغلب األحياف إما داخل إطار التخصص.

 ؾباالت دراسة األدب.
سردية كثًنة ورفيعة أغنت اآلداب  وهبد اؼبتلقي يف اؼبهتم باألدب العريب، أف ىذا األدب عرؼ نسوجا 

العاؼبية ودارس اآلداب بزاد حكائي ومعريف خالص، وعلى الرغم من شيوع ىذه األلواف النثرية يف األوساط 
العاؼبية إال أهنا ظلت مهمشة ومل يتم تطوير أدواهتا السردية أدى إىل تقهقر السًنة السردية عموما يف أدبنا 

سعيد يقطين، عبد الحميد بورايو، عبد …بعض احملاوالت الفردية اغبديثة منهاالعريب لسنٌن طويلة، اللهم 
 الفتاح كيلسطو(.

وقد وصفت ىذه الدراسات الفردية اغبديثة بالنسبية كوف اىتمامها ينصب على فعل القص أو التاريخ   
 لو، أو التنظًن إلحدى االجناس واألنواع.

لسرود عربية دبفاتيح وأدوات إجرائية دخيلة على أدبنا السردية دوف أخرى، أو الشروع يف التنظًن  
وثقافتنا العربية انطالقا من ىذه التصورات تستطيع القوؿ أف الدراسة الفعلية لعملية التحليل السردي إمبا مبت 
وسبت يف أجواء عربية خالصة، تزامنت مع وجود مذاىب ونظريات أدبية معروفة من مثل اؼبذىب الكالسيكي 

وغًنىا من اؼبذاىب والتيارات اليت أثرت على الدراسات السردية كوف رواد ىذه … والرومانسي والواقعي

                                                             
 .78، ص 2012، 2ط، ط، الربا1سعيد يقطٌن، السرد العريب، الدار العربية للعلـو ناشروف، ط  1
 .10-2سواعدية عائشة، ربليات السرد يف الشعر العريب القدمي، جامعة ؿبمد البشًن اإلبراىيمي برج بوعريرج، ص   2
 .8، ص 1988، الدار البيضاء، 1عبد الفتاح كيليطو، اغبكاية والتأويل، دار تو بقاؿ للنشر، ط  3
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اؼبذاىب ىم يف األغلب أدباء وكتاب، األمر الذي حدد مسار السرد الذي عرؼ تطورات وربوالت ـبتلفة 
 1أنبها االنتقاؿ من نظرية الرواية إىل نظرية السرد.

لت على عاتقها مهمة االرتقاء باؼبنجز السردي وؿباولة وذلك بفضل وجود جهود متخصصة ضب 
إحداث الفارؽ يف كل ؿباولة حبثا عن النموذج األمثل لقراءة أكثر األنواع واألجناس اليت يبكن أف وبتويها ىذا 
 اؼبنجز وكذا السعي إىل استنباط واقرتاح ؾبموعة األنظمة والقوانٌن اليت ربتويها ىذه األنواع واستخالص النظم

فبا يؤدي إىل تغذية نظاـ التجريب يف ىذا اجملاؿ  2اليت ربكمها وتوجو ابنيتها وربدد خصائصها وظباهتا.
 وبالتايل إمكانيات خلق أنواع جديدة.

 تعريف البنية السردية :-5
فوستو اىتمت الدراسات اغبديثة بالسرد وبنياتو وتعددت مفاىيم البنية السردية حيث قبد تعريفها عند "     

" تعين التعاقب واؼبنطق والتتابع والسببية أو الزماف واؼبنطق يف روالن بارت " ىي مرادفة للحكي، وعند " 
 النص السردي، أما عند الشكالنيٌن فتعين : التغريب، وعند سائر البنيويٌن فهي تتخذ 

 
وآخروف يعرفوهنا  3. أشكاال متنوعة لكل ىناؾ من يستخدمها دبفهـو النموذج الشكلي اؼبالـز لصفة السردية

بأهنا النموذج الذي يتجسد من خالؿ اؼبمارسة االجتماعية، وىذا النموذج ؿبكـو ترتابط عناصره اؼبكونة 
" بأنو : " العلم تودوروف واؼبنسجمة حبيث يؤدي تغًن أي عنصر إىل تغًن يف طبيعة العناصر األخرى وعرّفو "

ءا وداللة، ويقـو على دراسة سبظهر عناصر اػبطاب واتساقها الذي يعىن بدارسة اػبطاب السردي أسلوبا وبنا
يف نظاـ يكشف العالقات اليت تربط األجزاء بعضها ببعض والعالقة بينها وبٌن الكل اؼبتجسد يف اػبطاب 

 4السردي. " 
 
 
 
 

                                                             
 .17والس مارتن، نظريات السرد اغبديثة، اؽبيئة العامة ؼبكتبة اإلسكندرية، صبهورية مصر العربية، ص   1
 .12عبد اهلل ابراىيم، السردية العربية اغبديثة، ) حبث يف السنة السردية(، ص   2
 .11عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصًنة، مرجع سابق، ص  - 3
 .65، ص 2012، 1عمر عيالف، يف مناىج ربليل اػبطاب السردي، دار الفرقد للطباعة والنشر، ط - 4
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 مكونات السرد :-6
ي وجود إف كوف اغبكي ىو بالضرورة قصة ؿبكية يفرتض وجود شخص وبكي وشخص وبكى لو أ     

، وىي اؼبكونات األساسية للسرد 1". مرويا لو " وطرؼ ثاين يدعى " راويًا تواصل بٌن طرؼ أوؿ يدعى " 
 واليت يتم توضيحها على النحو التايل :

 :  (( Narrateur الراوي -أ
كانت حقيقية أـ   ويعرؼ أيضا باؼبرسل وىو ذلك الشخص الذي يروي اغبكاية أو ىبرب عنها سواءاً      

متخيلة، وال يشرتط فيو أف يكوف اظبا متعيّنا ويكفي أف يضع بصوت، أو يستعٌن بضمًنىا يصوغ بواسطة 
، والراوي حسب ىذا اؼبفهـو ـبتلف عن الروائي الذي ىو شخصية واقعية من غبم ودـ، وذلك أف 2اؼبروي. " 

و روايتو وىو الذي اختار تقنية الراوي، كما اختار الروائي )اؼبؤلف( ىو خالق العامل التخيلي الذي تتكوف من
األحداث والشخصيات الروائية والبدايات والنهايات وىو لذلك )أي الروائي( ال يظهر ظهورا مباشرا يف بنية 

 3الرواية أو هبب أف ال يظهر وإمبا يسترت خلف قناع الراوي معربا من خاللو عن مواقفو )رؤاه( الفنية اؼبختلفة. 
كما يبكن للراوي أف يكوف داخل الرواية ويتمثل يف إحدى شخصياهتا ويشارؾ يف أحداثها وىذا ما      

يذىب إليو عبد اؼبالك مرتاض حيث يقوؿ : " اؼبؤلف يظل حاضرا يف العمل الراوائي.... إف اؼبؤلف يتخذ لو 
وتبعا للضمائر اليت يتبناىا دوف عدة أقنعة ـبتلفة يف الكتابة الروائية تبعا للتقنيات السردية اليت يتبناىا 

سواىا.... فهو حٌن يصطلح ضمًن اؼبتكلم يف سرد عملو يستحيل يف اغبقيقة إىل شخصية مركزية وإىل سارد 
، فالراوي ىو الذي يقع على عاتقو نقل الرواية إىل اؼبروي 4ولكن ال أحد من العقالء ينزع عنو صفة اؼبؤلف. " 

 ىو صوت اؼبؤلف أو يكوف أحد شخوص الرواية. لو، ويبكن أف يكوف ىذا الراوي 
 :المروي  -ب

( فهو كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل ؾبموع من Messageويعرؼ أيضا بالرسالة )     
األحداث يقرتف بأشخاص ويؤطره فضاء من الزماف واؼبكاف وتعد اغبكاية جوىر اؼبروي واؼبركز الذي تتفاعل فيو  

 1، واؼبروي أي الراوية نفسها اليت ربتاج إىل راوي ومروي لو أو مرسل ومرسل لو. 5كل العناصر حولو 

                                                             
 .45ضبيد غبميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص  - 1
 . 20، ص 2007، 2حفيظة أضبد، بنية اػبطاب يف الرواية النسائية الفلسطينة، مركز أوغاريت الثقايف، ط - 2
 .41، 40، ص2015، 2نة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار فارس، طآم - 3
 .107، ص 1998، عامل اؼبعرفة، الكويت، 1عبد اؼبالك مرتاض، نظرية الرواية، ط - 4
 .12، ص 2003، 1عبد اهلل ابراىيم، السردية العربية اغبديثة، اؼبركز الثقايف العريب، ط - 5
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 :Lecteur, Narrataire) )المروي لو  -ج
ويعرؼ أيضا باؼبرسل إليو وىو الذي يتلقى كل اػبطابات ومن ـبتلف مرسليها حيث يغدوا مضمنا يف كل      

وره اػباص ىذا ما هبعلو على مسافة من اػبطاب الذي اػبطابات، يتلقاىا كما يتلقاىا أي مروي لو من منظ
، كما يتلقى اؼبروي لو ما يرسلو الراوي 2يتلقاه باعتباره غًن مباشر أي أف اػبطاب غًن متوجو إليو مباشرة. 

سواءا كاف اظبا متبعا ضمن البنية السردية أـ كائنا ؾبهوال، وىذا الشخص قارئ أو سامع متوىم يف الغالب 
  3الذي يوجو إليو السرد وىو عنصر مهم وحاسم يف بناء السرد. فهو الشخص 

وإف السرد سواءا كاف شفاىيا أو مكتوبا، وسواءا كاف يروي وقائع حقيقية أـ أسطورية، وسواءا كاف قصة      
أو يروي سلسلة بسيطة من األفعاؿ ال يقرض فقط راويا معينا، بل يقرض لو أيضا مرويا لو معينا، واؼبروي لو  

" ىو شخص ما ىباطبو الراوي، ويف القص اؼبتخيل حكاية ملحمة، رواية ويكوف الراوي برنس كما يعرفو " 
واؼبسرود لو أو اؼبروي لو وىو الشخص الذي يوجو إليو السرد، قد يكوف ، 4متخيال شأنو شأف اؼبروي عليو 

و يتلقى سردا واحدا وىو السرد اؼبوجو مفردا أو منفردا ووبضر وجوده بعامل السرد، إذ ال يتعدد ولكن اؼبسرود ل
 5إليو من قبل السارد. 

نستخلص فبا سبق أف اؼبروي لو ىو الشخص الذي يستقبل ويتلقى كل الرسائل اؼبوجهة لو من طرؼ     
 الراوي.

 أساليب السرد:  -7
 توجد يف السرد العريب أساليب متنوعة وىي:

يف ىذا األسلوب يسيطر اإليقاع دبستوياتو اؼبتعددة من زمانية ومكانية منتظمة، مث  األسلوب الدرامي: -أ
 يعقبو يف األنبية اؼبنظور مث تأيت بعده اؼبادة.

أما يف ىذا االسلوب تصبح الغلبة يف اؼبادة اؼبقدمة يف السرد، حيث تتسق أجزائها يف  األسلوب الغنائي: -ب
 يعقبها يف األنبية اؼبنظور واإليقاع.مبط أحادي ىبلو من توتر الصراع مث 

                                                                                                                                                                                         
 .41السرد يف النظرية والتطبيق، ص آمنة يوسف، تقنيات  - 1
 .385، ص 3سعيد يقطٌن، ربليل اػبطاب الروائي، اؼبركز الثقايف للنشر والتوزيع، لبناف، ط - 2
 .196، ص 2010، 1ضياء غين لفتة، البنية السردية يف شعر الصعاليك، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، ط  - 3
 .52السرد العريب القدمي، الوراؽ للنشر والتوزيع، عماف، ص نبيل ضبدي، الشاىد العجائيب يف  - 4
 .34، ص 2011عدي عدناف ؿبمد، بنية اغبكاية يف البخالء للجاحظ، عامل الكتب اغبديث، العراؽ،  - 5
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ويفرض اؼبنظور سيادة ما سواه من ثنائيات ويأيت بعده يف األنبية، اإليقاع واؼبادة،  األسلوب السينمائي: -جـ 
ومع أنو ال توجد حدود فاصلة قاطعة بٌن ىذه األساليب إذ تتدخل بعض عناصرىا يف الكثًن من األحياف 

 1يمنة يف قراءة نقدية إىل أخرى فبا هبعل التصنيف غًن مانع باؼبفهـو اؼبنطقي.وىبتلف تقدير األنبية اؼبه
وقد ظهرت ىذه األساليب يف اإلنتاج الروائي العريب، حيث تتضمن كل رواية قدر من األساليب  

 الدرامية والغنائية والسينمائية.
 

                                                             
 .11، ص2002صالح فضل، أساليب السرد يف الرواية العربية، دار احملبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  1
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عرفت الرواية تطورا كبًنا وانتشار واسعا فبا مكنها أف ربتل مكانة بارزة بٌن األجناس األدبية اؼبعاصرة  
نتيجة امتالكها مقومات تأثًن اجملتمع، ؿباولة بذلك معاعبة مشاكلها ىذا من جانب، ومن جانب آخر 

الفنية وسبييزىا عن غًنىا من الفنوف وقدرهتا على احتواء نبـو االنساف ماضيا وحاضرا امتالكها القدرة 
 ومستقبال.

 :تعريف الرواية -2
 لغة : -أ

روى من اؼباء، بالكسر ومن اللنب يروى ريًا وروى أيضا مثل رضا وتروى، وارتوى كلو دبعىن، واالسم أيضا      
" والرواية اؼبزادة فيها اؼباء وظبى البعًن رواية على ظبية الشيء بإسم غًنه لقربو منو، إبن سيدة وقد أروى. " 

والرواية ىو البعًن أو اغبمار الذي يستقي عليو اؼباء. وروي عن عمر رضي اهلل عنو : " أنو كاف يأخذ مع كل 
ا مث تصدؽ بتلك العقل وإال روية، فريضة عقااًل وراءاً. " الرواء، فبدود وىو حبل، فإذا جاءت إىل اؼبدينة باعه

" الرواء : اغببل الذي يروى لو على البعًن منصور " الرواء اغببل الذي يقرف بو البعًناف قاؿ " أبو عبيد قاؿ " 
أي يشد بو اؼبتاع، وروى اغبديث والشعر يرويو رواية وترواه، ويف حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت : " 

، الرواية مؤنث الراوي 1ة بن اؼبضرب فإف يعٌن على الرب وقد رواين إياه، ورجل راو. " تروَّْوا شعر ُحجيَّ 
واؼبستقي، ومن كثر روايتو، والرواء من اؼباء العذب الكثًن اؼبروي والرواء حبل يّشد بو اغبمل واؼبتاع على البعًن 

 2والرواية ىي القصة الطويلة. 
ربية ىو جرياف اؼباء أو وجوده بغزارة أو ظهوره ربت أي شكل من إف األصل يف مادة روى يف اللغة الع     

األشكاؿ، أو نقلو من حاؿ إىل حاؿ أخرى، من أجل ذلك ألفيناىم يطلقوف على اؼبزادة الرواية ألف الناس  
قوا كانوا يرتووف من مائها، مث على البعًن الرواية أيضا ألنو كاف ينقل اؼباء، فهو ذو عالقة هبذا اؼباء كما أطل

 3على الشخص الذي يستقي اؼباء ىو أيضا الرواية. 

                                                             
 .382، 379، ص 1999، 4، ج3عرب، دار احياء الرتاث العريب، بًنوت لبناف، طلساف ال - 1
 .882، ص 2004، 4ؾبمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروؽ الدولية، مصر، ط - 2
 .22، ص 1998، 1عبد اؼبلك مرتاض، يف نظرية الرواية، عامل اؼبعرفة، ط - 3
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 اصطالحا : -ب
الرواية يف صورة عامة نص نثري سردي واقعي غالبا يدور حوؿ شخصيات متورطة يف حدث مهم وىي      

سبثيل للحياة والتجربة واكتساب اؼبعرفة، يشكل اغبدث والوصف واكتشاؼ عناصر مهمة تسمى الشخصية 
 1الروائية، فالرواية تصور الشخصيات ووظائفها داخل النص والعالقة بينهما.

( وىو الصفة اليت تطلق على Expression Familiéreثل ىذا اؼبصطلح التعبًن اؼبألوؼ )ويب     
الرواية اليت تتضمن أحداثا منفصلة أو نيبية، ولذلك فهي تشبو حبات العقد الذي يربطو خيط قد يتمثل يف 

أديب راؽ  ، الرواية من حيث ىي جنس2تتابع العلة أو اؼبعلوؿ، أو يف شخصية يف نصو أو يف شيئ آخر. 
ذات بنية شديدة التعقيد، مرتاكبة التشكيل تتالحم فيها بنيتها وتتظافر لشكل، لدى هناية اؼبطاؼ شكال أدبيا 

، والرواية ىي الطابع اؼبشابو عند جوليا كريستيفا: "عن 3صبيال يعرتي إىل ىذا اعبنس اػبطي واألدب السري. 
 4مو عنصر دينامي.نص الرواية حيث أف وحدة ليست حدثا بل ىدفا يقتح

الرواية ؾبموعة أحداث مرتبة ترتيبا سببيا، تنتهي إىل نتيجة طبيعية ؽبذه األحداث أو تدور ىذه األحداث      
حوؿ التجربة االنسانية وىي ذبربة نفسية أو اجتماعية، وىي ذبربة موضوعية يبدعها الكاتب من عامل خاص 

تدرس واقع اغبياة لتكشف جوانبها بتصويرىا ودقائئقها مسوغ مقنع ىي تقتضي الصدؽ يف التجربة عندما 
 5وحقائقها مقبولة من ناحية منطقية.

 الرواية الغربية : -0
ارتبط مصطلح الرواية بظهور وسيطرة الطبقة الوسطى يف اجملتمع األورويب يف القرف الثامن عشر يقوؿ "      

 " : " حلت ىذه الطبقة ؿبل االقطاع الذي سبيز أفراده باحملافظة واؼبثالية عبد المحسن طو بدر 
والعجائبية، وعلى العكس من ذلك فقد اىتمت الطبقة الربجوازية بالواقع واؼبغامرات الفردية، وصور األدب 

م الرواية ىذه األمور اؼبستحدثة بشكل حديث اصطلح األدباء على تسميتو بالرواية الفنية يف حٌن أطلقوا اس
 6غًن الفنية على اؼبراحل السابقة ؽبذا العنصر. " 

يتضح لنا من خالؿ ىذا القوؿ أف الطبقة الربجوازية كاف ؽبا تأثًن كبًن يف رسم صورة األدب وتشكلو يف      
ا تلك الفرتة، ذلك أف الرواية الفنية اقرتف ظهورىا هبذه الطبقة، وترتبط الرواية الفنية من ناحية موضوعاهت

                                                             
 .99، ص 2002، 1زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية، دار النهار، لبناف، ط لطيف - 1
 .104، ص 2003، 3ؿبمد عناين، اؼبصطلحات األدبية اغبديثة، دار بونار للطباعة، القاىرة، ط - 2
 .27عبد اؼبالك مرتاض، يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص  - 3
 .103، ص 1985، 1ؼبعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بًنوت، طسعيد علوش، ؾبمع اؼبصطلحات األدبية ا - 4
 .173، ص 2002، 1ؿبمد عبد الغين اؼبصري وؾبد ؿبمد الباكري الربازي، ربليل النص األديب بٌن النظرية والتطبيق، دار الورؾ، عماف، ط - 5
 .193، دت، ص 4(، دار اؼبعارؼ، مصر، ط1938-1970عبد احملسن طو بدر، تطور الرواية العربية اغبديثة يف مصر )  - 6
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ومضامينها باجملتمع فما ىي إال انعكاس للواقع، وىذا ما يؤكده ىذا الطرح لعبد احملسن طو بدر : " السمة 
البارزة للرواية الفنية انكباهبا على الواقع، وعليو فالرواية تبدأ يف أوروبا منذ القرف الثامن عشر حاملة رسالة 

" دونكيشوت االنساف وىناؾ من يعترب رواية " جديدة ىي التعبًن عن روح العصر، واغبديث عن خصائص 
والرواية وليدة الطبقة الربجوازية وىي  1أوؿ رواية فنية يف أوروبا كوهنا تعتمد على اؼبغامرة والفردية. " لسرفانتس 

 البديل عن اؼبلحمة.
ؽبا أف " من وضع نظرية متكاملة حاوؿ من خالجورج لوكاتش " سبكن " ىيجل وانطالقا من مفاىيم "      

يؤكد على اؼبعيارين اعبمايل والتارىبي يف مفهـو الرواية وىذا ما يتضح يف قولو : " فهيجل حٌن يقوؿ بأف 
 2الرواية عبارة عن ملحمة برجوازية إمبا يطرح يف الوقت اؼبسألة اعبمالية والتارىبية. " 

على بعض العناصر اعبمالية يف  يتضح لنا من خالؿ ىذا القوؿ أف اعبمالية تكمن يف احتواء الرواية     
 اؼبلحمة، ومن الناحية التارىبية فإف ارىاصات الرواية ترتبط بربوز وصعود الطبقة الربجوازية يف اجملتمع األورويب.

" بٌن ثالثة أمباط للرواية الغربية انطالقا من العالقة بٌن البطل والعامل مث أضاؼ مبطا جورج لوكاتش يبيز "      
تتميز بنشاط البطل وضيق العامل مثل رواية "  اليت ""الرواية المثالية التجريديةاألمباط ىي :  رابعا، وىذه

ووبدث فيها انفصاؿ بٌن الذات والعامل اػباجي إذ يهتم فيها البطل "الرواية النفسية"   "، مثدونكيشوت 
األوؿ يبثل انقطاعا أو تعارضا بٌن بنفسو، أما النمط الثالث فيقع وسطا بٌن النمطٌن السابقٌن فإذا كاف النوع 

" فيشًن إىل التطور الذي عرفتو لوكاتشللنمط الرابع الذي أضافو " الذات الداخلية والواقع اػبارجي، وبالنسبة
الرواية، ذلك أهنا يف الربع األوؿ من ىذا القرف عرفت تغيًنا يف مركز الثقل فكم تعد الشخصية مكيفة بواسطة 

" : "من ىنا ىذا النزوع يف الرواية اؼبعاصرة إىل انباؿ االتفاؽ الروائي لوسيان غولدمان "  العقدة الروائية يقوؿ
 3احملض أعين بطل الرواية فقد تصعدت ىذه الشخصية يف األدب اغبديث." 

" فكاف طرحو لنظرية الرواية ىبتلف عن سابقيو من خالؿ زبليو عن الربط اؼبألوؼ ميخائيل باختين أما "     
بٌن الرواية والطبقة الربجوازية اؼبعتمدة على ابراز الفردية وقيمها، فالرواية عنده : ىي جزء من ثقافة اجملتمع مثل 

أف وبدد موقعو وموقفو من  الرواية، مكونة من خطابات تنفيها الذاكرة اعبماعية وعلى كل واحد يف اجملتمع
تلك اػبطابات وىو ما يفسر حوارية الثقافة وحوارية الرواية القائمة على تنوع اؼبلفوظات واللغات والعالمات، 

                                                             
 .195عبد احملسن طو بدر، تطور الرواية العربية اغبديثة يف مصر، ص  - 1
 .13دط، دت، ص  جورج لوكاتش، الرواية، ترصبة مرزاؽ بقطاش، اؼبؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، - 2
 .181، ص 1965، 2لوسياف غولدماف، مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، ترصبة بدر الدين عردوكي، دار اغبوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط - 3
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ومن ىذا اؼبنظور ال تظل الرواية صنعة وعناصر تقنية تكسب، إهنا قبل كل شيئ ادراؾ ألنبية اللغات داخل 
 1ي. " اجملتمع ويف الرتاث اؼبكتوب والشفو 

" أفَّ جذور الرواية تعود إىل الطبقة الشعبية الدنيا، كما أهنا تتعدد من باختين يتبٌن لنا حسب طرح "      
 حيث لغاهتا وأساليبها وؽبجاهتا وتقـو على مبدأ اغبوارية. 

 الرواية العربية : -3

أحمد ها على أسس غربية، ويرى "مل تكن الرواية العربية من نتاج حضارتنا وثقافتنا وإمبا اتضحت معاؼب     
صورة  م19" : " بأف نشأة الرواية تعود إىل تأثًن اآلداب الغربية، وأهنا أوؿ ما ظهرت يف القرف سيد أحمد

روايات منقولة عن اآلداب األوروبية، مث ؿباكاة لبعض قوالبها وأشكاؽبا الفنية ح ى استوت الرواية العربية على 
 2اية األجنبية. " عمومها بفضل ؿباكاهتا الرو 

يظهر لنا أف الرواية العربية يف نتاجها ذات أصوؿ غربية نقلت إلينا عن طريق الرتصبة واالحتكاؾ باألدب  
 الغريب.

" أنو : " يعود ظهور الرواية إىل عاملٌن أساسيٌن نبا الصحافة والرتصبة فقد نشر عزيزة مريدن وترى "     
الهيام في منها ) 1870أنشأىا والده اؼبعلم بطرس البستاين روايات عديدة منذ البستاين يف ؾبلة اعبناف اليت 

( وكاف لو الفضل يف شق الطريق أماـ عدد كبًن من الكتاب، وقد كاف النشاء اجملالت أثرا كبًنا جنان الشام
فكاف لو  "جرجي زيدان( وجاء سليم البستاين "المشرق والهالل يف رواج فن الرواية ومن أشهر اجملالت ) 

 3. " 1914ح ى عاـ  19الفضل منذ أواخر القرف 

والرواية العربية كغًنىا من األجناس األدبية مرت دبراحل ح ى وصلت إىل ما ىي عليو من تطور وتنوع      
فمرحلة التأسيس والتجنيس منذ أواخر القرف التاسع عشر إىل بداية األربعينات من القرف العشرين وتعد سنة 

ية ظهور النصوص الروائية وأغلب ىذه النصوص ظهرت يف بالد الشاـ خاصة سوريا وأيضا مصر كبدا  1870
حيث برزت احملاوالت األوىل على يد جرجي زيداف ولكن اليت عملت على تأسيس عناصر الرواية العربية 

                                                             
 .22، ص1987، 1ميخائيل باختينن، اػبطاب الروائي، ترصبة ؿبمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، ط - 1
أضبد سيد أضبد، الرواية االنسيابية وتأثًنىا عند الروائيٌن العرب ) ؿبمد ديب، قبيب ؿبفوظ (، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، دط  - 2

 .23، ص 1989
 .76، ص 1971، 1عزيزة مريدف، القصة والرواية، اؼبطبعة اعبامعية، اعبزائر، ط - 3
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عبرباف واألجنحة اؼبنكسرة  م1914حملمد حسن ىيكل سنة زينب وتستجيب ؼبقومات الشكل الروائي أنبها 
 1خليل جرباف. 

وبعد مرحلة التأسيس تأيت مرحلة الواقعية اليت سبتد من األربعينات من القرف العشرين إىل السبعينات الزمت     
ىذه اؼبرحلة مع االستقالؿ من االستعمار وبداية التحرر وبناء الدولة الوطنية، حيث انتقل الصراع من صراع 

اجتماعي بٌن الطبقات االجتماعية، ومن شبة امتداد اػبالفات السياسية  خارجي مع اؼبستعمر إىل صراع داخلي
وارتباط األدب بالتعبًن عن القضايا االجتماعية واالديولوجية، واذباه الرواية إىل تصور أسباب اػبيبة والتقاط 

غسان  اف " " جرباف خليل جرب حنامينة أصوات التمرد، وعرفت ىذه اؼبرحلة األعماؿ األوىل لنجيب ؿبفوظ و" 
 2"، ويف ىذه اؼبرحلة هتيمن صورة قبيب ؿبفوظ بسبب غزارة انتاجو وتطوره للكتابة الواقعية. كنفاني 

مث تأيت مرحلة التجريب والتجربة منذ السبعينات حيث خطت الرواية العربية مسارا ـبتلفا للواقعية ظبتو     
التجريب، حيث اذبو الروائيوف إىل التخلص من الشكل الواقعي بتجريب اشكاؿ رواية جديدة حبيث ربولت 

اعبمايل للشكل الروائي أكثر من اىتمامو بوصلة الرواية من اجملتمع كبو الذات، وأصبح الروائي واعيا بالبناء 
طيب صالح "، " جمال الفيطاني جبانب اؼبضموف، ومن أىم األظباء اليت برزت يف ىذه اؼبرحلة نذكر منها " 

 3". جبرا ابراىيم جبرا " و" 

واية لبلص إىل أف الرواية العربية سبحورت يف ظهورىا بٌن أدب غريب وأدب موروث ويبكننا القوؿ أف الر      
 العربية قد شكلت بؤرة اىتماـ للقارئ ألهنا تعاجل قضاياه وزباطب ميوالتو واىتماماتو وتصوراتو واذباىاتو.

 عوامل ظهور الرواية المعاصرة :-4

تعددت العوامل اليت أدت إىل ظهور الرواية اؼبعاصرة، فمنها ما يرتبط بالتقدـ العلمي والتكنولوجي الكبًن      
اف يف العصر اغبديث، والذي أدى إىل ظهور تقنيات فنية حديثة ومعاصرة متأثرة بعامل الذي حققو االنس

السينما والتصوير التلفزيوين فبا مل يكن متاحا لدى الروائيٌن التقليديٌن، ومنها ما يتصل بتطور الفكر االنساين 
أدى إىل سقوط اؼبفاىيم التقليدية  خاصة بعد اغبربٌن العاؼبيتٌن اللتاف سقط على اثرنبا الكثًن من الضحايا، فبا

 فرويدعن الفرد واعبماعة والقيم واغبياة ومنها سطوة الفلسفات الشيوعية واالشرتاكية والوجودية وعلم النفس ) 
(، ومنها ما يتعلق بالرؤى األدبية والنقدية اغبداثية كتلك اليت دعت إىل موت اؼبؤلف وتفعيل دور القارئ  

                                                             
 .20، ص 2010، 1تقنيات ومفاىيم (، دار االيباف، الرباط، اؼبغرب، ط ؿبمد بوعزة، ربليل النص السردي ) - 1
 .18، ص 1996، 1ؿبمد برادة، أسئلة الرواية أسئلة النقد، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط - 2
 .24، ص وسفع نجر اؼب - 3
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ي، باالضافة إىل اعتبار الرواية بنية سردية قوامها اللغة وَلِبنات األلفاظ بشكل كمنتج جديد للنص الروائ
 أساسي.

وبالنسبة لظهور الرواية اؼبعاصرة يف الوطن العريب فال شك يف أف للمؤثرات األجنبية واالنفتاح الثقايف على      
ىم يتمثل يف الظروؼ السايسية العوامل األخرى دور فاعل وكبًن يف انتشارىا وذيوعها، إال أف الدور األ

ـ، اليت شكلت انعطافا فكريا حاّدا لدى 1967واالجتماعية اليت مرت هبا البالد العربية خاصة بعد ىزيبة 
اؼبواطن واؼبثقف العريب الذي كاف يعاين من انتشار الظلم والفساد، فبا ولد اىتزاز يف الثوابت الوطنية والتارىبية، 

األمر الذي انسجم مع خصائص الرواية اؼبعاصرة اليت تنظر بريبة إىل كل ما ىو  أدى إىل الشك يف كل شيء
 سائد وتقليدي.

وتستمد الرواية اؼبعاصرة ألواهنا وبيئتها وطبيعتها من اعّبو العصري، حيث يربز الشعور االنساين اغبّاد      
دىش، والذي كاف لو األثر الكبًن على بالقلق والتمزؽ والتمرد، نتيجة للتقدـ العلمي والتكنولوجي السريع واؼب

التعامل االنساين والعالقات البشرية، وال شك اف التغًنات األسلوبية اليت حدثت يف الرواية اؼبعاصرة حدثت يف 
الواقع يف عدد من البلداف اؼبختلفة وىذا يعين أهنا حدثت حتىما داخل أنواع ـبتلفة من تراث اػبطاب النقدي،  

تواريخ مفرتضة للرواية من خالؿ أفكار ـبتلفة ووجهات نظر ـبتلفة لالنساف وىناؾ  كما أهنا نشأت من
عناصر عامة يبكن سبييزىا ونستطيع أف نستنتج منها صبغة معاصرة كما وبدث يف الرواية : أحدىا أف كثًنا من 

ة يف تارىبها السابق وسعوا إىل الروائيٌن اليـو ال يسرتوبوف التباع األساليب القديبة اليت حققتها االقبازات الروائي
اعادة خلق وذبريب أشكاؿ جديدة عرب التساؤؿ واعبدؿ اؼبستمر حوؿ األساسيات فالقواعد اليت قامت عليها 

 الرواية يف عهودىا السابقة جاءت من مصدرين أساسيٌن نبا :

والتارىبية اعبماليات الواقعية لرواية القرف التاسع عشر اليت تؤكد على اؼبرجعية األساسية للحكي والتعبًنية      
للرواية متمثلة يف خطاب يعتمد على اغببكة والشخصية والسرد اؼبباشر واآلخر على اعبماليات اغبديثة لرواية 

لشكلية والرمزية للعمل الروائي، متمثلة يف إعطاء أنبية  أوائل القرف اؼباضي، وىي تؤكد دائما على اؼبصادر ا
  1كربى للقالب والشكل واألسطورة ومصادر الرتاث األخرى يف مناحي اػبلق اؼبختلفة. 

وكثًن من الكتاب اؼبعاصرين يروف ويعتربوف أف ىذه اعبماليات األف قديبة تارىبيا ويف عامل تتغًن فيو      
فية واالدراكية ويزداد التقدـ العلمي ويشوه التاريخ ويعلوا اغبس الفردي ويتوه اؽبدؼ العالقات االنسانية واؼبعر 

االنساين، فقد حاوؿ الروائيوف اعادة تعريف الفعل الروائي وتغيًنه بطرؽ ـبتلفة واحدى العالمات  اؼبميزة ؽبذا 
                                                             

، 2006 1ت يف الرواية اؼبصرية، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، طشوقي بدر يوسف، الرواية والروائيوف دراسا - 1
 .9ص
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اد عن الشكلية اؼبلحمية اعبدية اؼبمثلة التغيًن ىو االبتعاد عن مرجعية الرواية واالستناد إىل اؼباضي وكذلك االبتع
 1يف اعادة صياغة الواقع بشكل يتناسب مع ما وبدث. 

 الرواية المصرية المعاصرة :-5

تعد الرواية من أبرز التعبًنات الفنية اليت تعرب عن نضج االحساس بالشخصية القومية واحدى األشكاؿ      
األدبية اليت تصور انطباعات الكفاح واؼبعاناة بشكل يسجل ىذه الشخصية ويبلورىا ووبدد مالؿبها ويبٌن 

بدايات القرف التاسع  عن طريق الرتصبة يفظباهتا، ظهر فن الرواية بصورتو الفنية اؼبتكاملة ألوؿ مرة يف مصر 
عشر، وعن طريق الفنوف الوافدة إلينا مع القنوات االبداعية للشباب الذي كاف موفدا للدرس والتحصيل يف 
أوروبا يف بداية القرف التاسع عشر وما بعد ذلك، وتشهد مرحلة النضج القومي يف مصر ظهور أوؿ رواية 

" الذي يقوؿ : " لعل اغبنٌن وحده ىو محمد حسين ىيكل الدكتور " على يد  زينبناضجة وىي رواية 
 2الذي دفع يب لكتابة ىذه القصة، ولوال ىذا اغبنٌن ما حط قلمي فيها حرفا وال رأت ىي الوجود. " 

من اغبقائق اؼبسلم هبا يف األدب العريب اغبديث يف مصر أفَّ فن الرواية قاـ يف ظل عوامل النهضة العامة      
تيجة ؽبا، ومع قياـ اؼبطبعة العربية وانتشار صبهور القراء ربت تأثًن اآلداب الغربية، وأكد بعضهم أف ىذا ون

النوع األديب مل يكن لو وجود يف األدب العريب قبل اتصاؿ العرب باغبضارة الغربية يف القرف التاسع عشر سواءا 
عثات تعليمية أو عن طريق قراءة اؼبؤلفات الغربية يف ( يف ب خاصة فرنسا وانجلتراعن طريق السفر إىل أوروبا ) 

 لغتها األصلية أو عن طريق ترصبات لآلثار الغربية.

انتقلت الرواية عرب مراحلها اؼبختلفة من مرحلة الرومانسية إىل الواقعية إىل التشكيلية إىل العبثية وعرب      
عيسى " يف " المويكي إىل مرحلة االنتقاؿ على يد "  الروافد اؼبختلفة ؼببدعيها منذ حداثة نشأهتا من اؼبقامة

" إىل مرحلة اليفاعة عند جرجي زيداف يف رواياتو التارىبية، ليالي سطيح "، وحافظ ابراىيم يف " بن ىشام 
واؼبنفلوطي يف أعمالو الرومانسية اؼبعربة، واغبكيم وتيمور وطو حسٌن وأبو حديد والعقاد واؼبازين والسحار 

مث االنتقاؿ إىل أشكاؿ التحديث يف الرواية على يد اؼببدعٌن من جيل الوسط وجيل الشباب الذي وغًنىم، 
                                3أّصل ؽبذا الفن ودعمو بدماء جديدة نقلتو إىل مرحلة النضج الفين والتأصيل السردي.
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 الفصل الثاني:
 تجليات السرد

 في رواية ياقوت العرش 



 تجليات السرد في رواية ياقىت العرش   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

22 

 الشخصية :بنية  -2

 مفهوم الشخصية : -2-2

 لغة : -أ

جاء يف لساف العرب البن منظور : " الشخص صباعتو شخصي، االنساف وغًنه تراه من بعيد  أشخاص     
وشخوص وشخاص والشخص سواء االنساف وغًنه تراه من بعيد تقوؿ ثالث أشخص، وكل شيء رأيت 

لفظ  جسما منو فقد رأيت شخصو، الشخص كل جسم لو ارتفاع وظهور واؼبراد بو اثبات الذات فاستعًن لو
 1الشخص. " 

 اصطالحا : -ب

ىي أحد العناصر الرئيسية اليت يتجسد هبا فحوى القصة وتعد ركيزة الروائي الرئيسية يف الكشف عن القوى     
، كما أف الشخصية ىي كل مشارؾ يف 2اليت ربرؾ الواقع من حولنا وعن ديناميكية اغبياة وتفاعالهتا. 

سلبا أو اهباباً، أما بالنسبة للذي ال يشارؾ يف الرواية أي يف اغبدث فهو األحداث اليت تندرج يف الرواية سواء 
ال ينتمي إىل الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف، فدور الشخصيات ىو تعقيد اغبوادث وليس ؽبا قيمة 
خاصة يف ذاهتا وؽبذا فاهّنا ال تسلك مسلك األحياء الذين نقابلهم يف حياتنا  بل سبضي على صورة خاصة 

 3ظبها ؽبا الكاتب ح ى تكوف مطية ذلوال للحوادث واؼبفاجآت واألعماؿ اػبارقة. " ير 

" بأف : " الشخصيات اؼبعاعبة يف النصوص مسقاة إما من واقع تارىبي أو واقع سعيد يقطين ويرى "     
تعلق اجتماعي من خالؿ أفعاؽبا وأقواؽبا وأمباط تفكًنىا، فهي تعيش مع شخصيات أخرى تتفاعل معها وت

  4هبا.

ومن خالؿ التعاريف السابقة نستنتج أف الشخصية ىي أحد العناصر األساسية يف اػبطاب السردي 
لقد أصبحت ىاجسا بالنسبة لكل الباحثٌن والدارسٌن يف حقل الدراسات السردية فهي سبثل موضع اىتماـ يف 
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أو القصة فكل ما تقـو بو من أفعاؿ وأقواؿ الدراسات النقدية اؼبعاصرة، وىي تعترب أيضا العمود الفقري للرواية 
 هبب أف تكوف فبكنة اغبدوث أو التماثل مع واقع اغبياة اليومية اليت وبياىا البشر بالفعل.

 أىمية الشخصية -2-0
إف وصف وتصنيف الشخصية من طرؼ الدارسٌن والنظر إليها من أبعاد ـبتلفة يطرح عدة تصورات  

السردي والروائي، فهي مكوف أساسي ضمن العملية السردية، حيث سبثل وظيفة يقدمها ىذا اؼبكوف للنص 
تنسيقية ذبمع يف طياهتا ؾبموعة من اؼبضامٌن الداللية واإلوبائية اػبادمة لفعل السرد اؼبنشود من مستعملو، 

ور فهي اليت تضع اللغة وىي اليت تصور ـبتلف مناظر اغبدث السردي وىي اليت تنجز اغبدث، وتقـو بد
 1الصراع وتنشيطو كما تعم اؼبكاف والزماف بأفعاؽبا ومشاعرىا وأىدافها.

كما أهنا سبثل األداة السردية اليت تقـو بالتفسًن والتعبًن على ـبتلف األفكار والرؤى اليت ينادي هبا  
 اؼبؤلف والنص السردي اؼبخصوص بالدراسة.

 ل :بنية الشخصيات في رواية ياقوت العرش لمحمد جبري -2-3

تعد الشخصية يف الرواية مكونا من مكونات النص السردي شأهنا شأف باقي اؼبكونات كالفضاء الزماين     
واؼبكاين، وتعترب الشخصية مكونا أساسيا لكوهنا الوسيلة الوحيدة اليت يعتمد عليها الكاتب لنقل أفكاره 

لعرش وقسمناىا إىل شخصيات رئيسية ومواقفو وابراز توجهو، وقد تنوعت الشخصية ىنا يف رواية ياقوت ا
 وشخصيات ثانوية.

 شخصيات الرئيسية :ال -أ

ىي الشخصية الفنية اليت يصطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبًن عنو من أفكار     
وأحاسيس وتتمتع الشخصية الفنية احملكم بنائها باستقاللية يف الرأي وحرية يف اغبركة داخل ؾباؿ النص 

لها تتحرؾ وتنمو وفق القصصي، وتكوف ىذه الشخصية قوية ذات فعالية كلما منحها القاص حرية وجع
قدراهتا وارادهتا بينما ىبتفي ىو بعيدا براقب صداءىا وانتصارىا واخفاقها وسط احمليط االجتماعي أو السياسي 

 2الذي رما هبا فيو. 

 وقبد من أبرز الشخصيات الرئيسية يف رواية ياقوت العرش :    
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 ياقوت العرش :  -2-أ

ىي الشخصية اليت تتواجد يف الرواية بنسبة كبًنة حيث تقود دور البطولة ويعترب ويل من األولياء         
صوتو  حلوة، عيناه واسعتاف مكحولتاف  الصاغبٌن يف ىذه الرواية، ىو ذو بنية كبيفة يف حوايل األربعٌن، ظبرتو

ويبكن أف  أّف السكينة غالبة على حالو ، شخصية ىادئة ومتوازنة حيث1كزئًن األسد، يقضي حوائج الناس.
 نلخص أبعاد الشخصية فيما يلي :

 البعد االجتماعي : -
يتجلى ىذا البعد يف الرواية وذلك من خالؿ شخصية ياقوت العرش والكشف وضعيتو االجتماعية حيث     

باالضافة إىل سعيو يف أنو كاف يعاين من الفقر فقد ظل يسعى لتفًن لقمة العيش عن طريق خدمتو للسلطاف، 
 2تلبية طلبات الناس وقضاء حاجاهتم ويظهر ذلك عند قولو : " يا ؿبمد أبشر فقد قضيت حاجتك... " 

 البعد الديني : -
قبد يف الرواية شخصيات متمسكة بالفكر الديين االسالمي ويتجلى ىذا البعد من خالؿ شخصية الويل     

صية دينية حبتة يف ىذه الرواية ويظهر ىذا عند قوؿ الراوي : " الصاحل سيدي ياقوت العرش، حيث أنو شخ
 3عرؼ عنو ميلو إىل صـو النهار وقياـ الّليل وىجر الشهوات واجملاىدة وعدـ مبارحة اؼبسجد إال للضرورة... " 

 الجد السخاوي : --0-أ

يد، مهنتو الصيد حيث أنو شخصية رئيسية وفاعلة يف الرواية وصاحب اػبربة الطويلة يف عامل البحر والص    
َعمَّر يف البحر طويال، لو مكانة كبًنة يف ؾبتمعو من خالؿ حكمتو وىدوئو ومساعدتو للناس ومواساهتم ويظهر 
ىذا جليا يف الرواية عند قوؿ الراوي : " اذبو اعبد السخاوي إىل طبيس شعباف بنظرة مشفقة، ال ربزف يا 

 4ستجد يف بيت كل منهم فضيحة... " طبيس فلو أنك فتشت وراء ىؤالء الفجر ف

 علي الراكشي : -3-أ

رجل يف حوايل اػبمسٌن لو حاجباف كثيفاف يعطياف احساسا بالقسوة وإف ناقضتهما الشفتاف واؼبالمح     
" تكشف فتحة صدره عن جلباب من الصوؼ ويلف حوؿ عنقو كوفية بنش الرقيقة لبقية الوجو، يرتدي " 
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، كاف شديد القسوة يف 1ويضع على رأسو طربوشا، وأمسك بيده مسبحة من الكهرماؿ  بنيت بشراشيب
 تعاملو مع أوالده وؾبتمعو.

 البعد الديني : -

علي الراكشي شخصية متمسكة بالفكر الديين االسالمي ويتجلى ىذا يف ذكر الراوي لو عند قولو : "     
اؼبتعجل ػبطب اعبمعة ودروس اؼبغرب واألحاديث اليت تدور مشوار الراكشي طويل ال يقاس بو قراءاتو وانصاتو 

يف اعبامع، أكثر الراكشي من الطاعات واالخالص، فبلغ مرتبة من الورع ال يبلغها سوى العارفٌن الواجدين 
 2اؼببتعدين كليا عن مشاكل الدنيا ونبومها... " 

يث ماؿ إىل طريق التصوؼ وانعزؿ عن كانت نظرة الراكشي للدين االسالمي نظرة متشددة ال معتدلة ح     
 الدنيا وملذاهتا ونبومها.

 عباس الخوالقة : -4-أ

ىو من أبرز الشخصيات الرئيسية يف الرواية، كاف ىبطو إىل الرابع عشر وإف بدا الطوؿ قامتو وشاربو     
ـبتلف أنواع اؼبنسدؿ على شفتيو أكرب من عمره، دفعو أبوه منذ طفولتو إىل تعلم مهنة الصيد حيث عرؼ 

 األظباؾ وخالط الصيادين وركب البحر.

 االجتماعي :  البعد -

يقـو البعد االجتماعي على الطبقة االجتماعية ورصد الظروؼ احمليطة بالشخصية، حيث كاف يعمل      
 كصياد منذ الصغر بسبب ظروفو االجتماعية وأصبح يصوؿ وهبوؿ البحر كما يتاجر مع الناس، ويتضح 

ذلك يف ىذا القوؿ : " تعلم اؼبهنة، عرؼ أنواع السمك وخالط الصيادين، وركب البحر وفاصل وساـو وباع 
 3واشرتى... " 

 البعد الثوري : -

يتجلى البعد الثوري لشخصية عباس اػبوالقة من خالؿ مشاركتو يف تلك اؼبظاىرة الرافضة قطعا لالستعمار     
ين من اضطهاد وعنف من طرؼ العساكر، ويربز ذلك يف الرواية يف قوؿ رغم ما تعرض لو ىو وبقية اؼبتظاىر 
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الكاتب : " انشغل الرجاؿ يف األياـ األخًنة دبا جرى ؼبصطفى عباس اػبوالقة، ضربو العساكر يف مظاىرة 
 1بشارع اظباعيل صربي... " 

ة والكراسات والدروع واؽبراوات وقولو أيضا : " امتؤلت اؼبساحة الفاصلة بٌن اؼبتظاىرين والعساكر باغبجار     
 2والسيور اعبلدية وبقع الدـ... " 

 البعد الديني : -

يتجلى البعد الديين ؽبذه الشخصية يف تبنيو لفكرة االصالح واالبتعاد كل البعد عن ـبتلف األوثاف     
واألفكار الشيطانية اػباطئة، والعودة إىل الدين والقرآف ويتضح ذلك من خالؿ قوؿ الراوي :     والشعوذات

 3"ثار عباس على الفكرة الكودية والدفوؼ والشياطٌن والسحور والصرخات اجملنونة واألرواح الشيطانية."
تاة عوض السحر والشعوذة : " وكذلك قولو يف نصحو للمرأة بالعودة إىل الدين والقرآف الكرمي يف رقيتها للف

صلى اهلل عليو وسلم رقى ناقتو من عٌن صباعتو، كانت عسًن، أصبحت تسًن، كلت باطاًل بطاؿ، سيدنا النيب 
 4عليقتها، شربت مياىها واتكلت على موالىا بقدرة اهلل العلي العظيم. " 

 محيي قبطان : -5-أ

 ىو أحد الشخصيات اليت ظهرت يف الرواية يف فصل أفق الغيـو حيث أتى لالسكندرية منذ عشرين       

عاما وكاف حريصا على ؽبجتو الصعيدية، لو عودا فبتلئ فاره وعيناف مدورتاف حادتا النظر ومل يكن يطيل ذقنو 
أعلى صدغو رسم عصفور أخضر عرؼ أو وبلقو فتبدو متناثرة الشعر ىبتلط فيها السواد بالبياض ومرسـو يف 

 عنو اجادة صيد السمك، كاف يبيع البضائع اؼبسروقة من اعبمرؾ.

 البعد االجتماعي : -

يظهر البعد االجتماعي يف شخصية ؿبيي قبطاف من خالؿ اغبياة اليت عاشها يف االسكندرية واشتغالو     
دبختلف األعماؿ من أجل كسب قوت عيشو من بيٍع للبضائع اؼبسروقة من اعبمرؾ من على الرصيف إىل بيع  
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والقة واجادتو صيد كتب الدعاء وقضاء اغباجات وأوراد الصوفية، دوف االغفاؿ عن ربايلو على عباس اػب
 1السمك ح ى تطوعو القياـ بدور اؼببلغ يف جامع أبو عباس. 

 الشخصيات الثانوية : -ب

ىي تلك اليت تنًن اعبوانب اغبقيقية للشخصية الرئيسية وهبذا تكوف عوامل كشف عن الشخصية اؼبركزية     
 2وتعديل سلوكها. 

ئيسية فقط فمن الضروري وجود شخصيات أخرى إذ ال يبكن لعمل روائي أف يبىن على شخصيات ر     
ثانوية تساعد الشخصية الرئيسية يف ابراز اغبدث وىي تبدو أقل ظهورا من سابقتها وؽبذه الشخصيات دورا 
تكميليا يف تطوير أحداث الرواية ويؤتى هبا لتربز جانب من جوانب البطل أو اغبدث أو السياؽ مث سبضي 

 3ءة عبانب من جوانب البطل بالدرجة األوىل. أدوات تعبًن وربريك للحدث اضا

 من أبرز الشخصيات الثانوية يف رواية ياقوت العرش قبد :    

 صابر الشبلنجي : -2-ب

 يتميز بضخامة أنفو وكبافة الوجو، عيناف ضيقتاف يشبهاف ظبكة ميتة، سواد أسفل العٌن، انتفاخ يف     

 4اغباجبٌن، يرتدي جالبية من كتاف أبيض. 

 مهجة :  -0-ب

فتاة يف اػبامسة عشر لكن طوؽبا وامتالء جسمها اؼبوروثٌن عن أـ طويلة وأب فبتلئ أضافها إىل عمرىا،     
 5علمتها أمها مسؤولية البيت، ذبيد اػبياطة والطبخ. 

 الحاج قنديل : -3-ب

 طويل الذقن وبلق دائما الشارب، يبسك بالسبحة وىو متابع لؤلحداث السياسية.    
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 المعلم تميمي : -4-ب

 ىو شخصية سبيل إىل االكبراؼ ألنو كاف يتعاطى اؼبخدرات ويشرب اػبمر وىو شخصية ىادئة.    

 أمين عزب : -5-ب

ىو شخصية من أصحاب النظرة االسالمية اؼبعتدلة يف الدين واغبياة فهو بعيد من التشدد والعصبية     
وية للجلوس فيها منذ صالة اعبمعة إىل ما بعد صالة العشاء، ويتضح ذلك يف الرواية كاأليت : " اختار الزا

 1ينصرؼ إىل قراءة القرآف وكتب الدين، ويـؤ اؼبصلٌن، ويقصد أبناء اغبي لسماع نصائحو... " 

 الشيخ حماد : -6-ب

ن قامتو طويلة وشعره اؼبهوش اؼبنسدؿ على كتفيو، وعيناه احملدقتاف فيما يصعب تبينو، وفمو اؼبنفرج ع    
 2شفتٌن متدليتٌن، وأنفو دائم الزكاـ ومالبسو اليت تداخلت بالسواد يف جسده.

 جابر برغوت : -7-ب

 تعلم جابر برغوت فك اػبط وحفظ آيات من القرآف الكرمي، وقواعد اعبمع والطرح والضرب     

هين اغبانويت اؼبواجو والقسمة، مل تكن ظروؼ أسرتو تقوى على تكاليف اؼبدرسة، أغبقو أبوه صبيا عند اؼبعلم م
 3عبامع ياقوت العرش، أتاح لو مواصلة تعلم القراءة والكتابة. 

 وقبد أيضا من الشخصيات الثانوية يف ىذه الرواية :

 مصطفى حجازي -

 ؿبمد صربة -

 معلم كشك -

 طبيس شعباف -

 أضبد الزردوين -
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 عم سالمة -

 سيد -

 أـ ؿبمود -

 فؤاد أبو شنب -

 التاجر كماؿ مصباح -

 اشكال تقديم الشخصيات-2-4
اؼبقصود بأشكاؿ التقدمي الطريق اليت يقدـ هبا الروائي شخصياتو الروائية بالنظر اىل تاريخ الرواية نرى  

تعدادا يف اشكاؿ تقدمي ذلك أف ىذه االشكاؿ زبضع ؼبنطقة التحوؿ ابداعي من فرته اىل اخرى وترتبط 
واعبمالية من الكتاب من وبرص على إبراز شخصيتو بأدؽ تفاصيلها فيذىب يف  ,باختيارات الكتاب الفين

وصف تباعها وتعيٌن مالؿبها مثل ما قبد يف الرواية الواقعية والرواية االجتماعية وىناؾ بالعكس من يعمد اىل 
قارئ رباؾ الإاالهباز واالختصار فيرتؾ شخصيتو دوف مالمح وأوصاؼ وىناؾ من الروائيٌن من يعتمد ب

وتفضيلو بوضع شخصيتو يف أوضاعو ومفارقة مثل ما قبد يف بعض أشكاؿ الرواية اغبديثة حيث الشخصية 
الواحدة ربمل اكثر من اسم شخصيات ـبتلفة من نفس االسم تغيًن يف الدين نفس الشخصية قد تكوف تباعا 

س الفعل او تتلقى نفس امراه أو رجل اشقر أو اظبر ديبومة يف التحويالت شخصيات ـبتلفة تقـو بنف
 1االوصاؼ.

 انطالقا من معيار مصدر اؼبعلومات عن الشخصيات يتم التمييز عادة بٌن طريقتٌن يف تقدمي الشخصيات:
حٌن يكوف مصدر اؼبعلومة عن الشخصية ىو الشخصية نفسها دبعىن الشخصيو تعرؼ  التقديم المباشر: . أ

 مباشرة بدوف وسيط. نفسها بذاهتا باستعماؿ ضمًن اؼبتكلم فتقدـ معرفة
حٌن يكوف مصدر اؼبعلومات عن الشخصية ىو السارد حيث ىبربنا عن طبائعها  التقديم غير المباشر: . ب

وأوصافها أو يوكل ذلك اىل الشخصيو اخرى من شخصيات الرواية يف ىذه اغبالة وسيطا بٌن الشخصية 
 .والقارئ أو تكوف احدى شخصيات الرواية وسيطا بٌن الشخصية والقارئ
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 تظهير من الرواية: ياقوت العرش-2-5
 الوصف الذايت تقدمي الشخصية لنفسها التقديم المباشر:-أ

وأذف للصالة افتح أبواب اعبامع قبل الصالة الفجر وغلقها بعد صالة  " كنت اتلو آيات قرانية 
 1…"العشاء ظبعت وشاىدت ما مل يغادر خاطري وال ذاكريت جلست اىل العابرين يف ترددىم على اعبامع

اؼبتكلم يف ىذا اؼبقطع ىو سيدي ياقوت العرش الشخصية البطلو ىنا قبد البطل نفسو مصدر نقل  
قهر بدوف وسيط اي صف ذاتو بنفسو وبالتايل يقدـ ىذه اؼبعلومات من خالؿ منظوره الذايت اؼبعلومات اىل ال

 وليس من منظور اآلخر.
قاؿ ياقوت العرش: " كنت دبدينة االسكندرية وكنت أتعبد يف مسجد خارج اؼبدينة فبقيت فيو  

س فوجدت يف طريقي درنبا فار مواصال ثالثة أياـ فأصابين اعبوع فدخلت االسكندرية قاصدا الشيخ أبو العبا
اردت اف اشرتي بو خبزا فرأيت يف السوؽ زبيبا طيبا وكنت أعلم أف أبا العباس وبب ألنو من بالد األندلس 

 2…"وىو كثًن يف بالده فاشرتيت الزبيب وآثرتو على نفسي
لذايت قبد يف ىذا اؼبقطع شخصية "ياقوت العرش" ينتقل معلومات عن نفسي وىذا من خالؿ وصفو ا 

 وتقديبو لنفسو.
 التقديم غير المباشر:  تقديم السرد الشخصية-ب

قضى سيدي ياقوت العرش معظم عمره يف خدمة سيدي أبو العباس اؼبرسى تزوج ابنتو واف مل يصبح  
خليفتو ال يل عيب فيو وإمبا الف خلفاء ابو العباس ىم مئات التالميذ واؼبريدين الذين اخذوا على يديو تعلم 

ًن من احواؿ اؼبرسى اعتقاداتو وخواطره وأسراره ومطالع أنواره ومكاشفاتو ومشاىداتو ومسافراتو الكث
 3…وأفعالو

قبد مصدر اؼبعلومات يف ىذا اؼبقطع عن شخصية " سيدي ياقوت العرش" ىو السارد أو الراوي  
خالؿ ما يقدمو من "ؿبمد جربيل" ويتعرؼ القارئ على شخصية ياقوت العرش عرب وساطة السارد وذلك من 

معلومات وأوصاؼ عن الشخصية. وليس وليس ما يقدمو من معلومات وأوصاؼ عن الشخصية، وليس من 
 عرب اؼبنظور الذايت للشخصية وخطاهبا الشخصي.
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"  كان المعلم كشك ال يفتح عينيو إال اذا تكلم فإذا أنهى كالمو اغمض عينيو واحنى رأسو  
 1…".، فيفاجئ من حولو بأنو كان يتابع كل ما قيل على صدره كالنائم يتكلم ثانية

مصدر اؼبعلومات يف ىذا اؼبقطع عن شخصية اؼبعلم كشك ىو الراوي حيث يقـو بتقدمي مواصفات  
 اؼبعلم كشك وحركاتو وأفعالو القارئ وليس عرب اؼبنظور الذايت للشخصية.

وأيضا قبد تقدمي السيد أو الراوي الشخصية يف رواية ياقوت العرش ويتجلى ذلك من خالؿ قولو قدـ  
ؿبي قبطاف اىل اإلسكندرية منذ عشرين عاما، ظل حريصا على ؽبجتو الصعيديو مل يبدؽبا يعيبوف عليو ربوؿ 

االنفعاؿ اشتغل ببيع البضائع  االلف اىل اعبيم يعيب عليهم اػبنوثة اؼبغلقو بزعيق اذا تكلم ارتعش صوتو من
 2…اؼبسروقة من اعبمرؾ

 بنية الزمن : -0

 مفهوم الزمن : -0-2

 لغة : -أ

" يف مادة ) ز، ـ، ف ( عند قولو : " الّزماف: اسم لقليل  لسان العرب البن منظورالزمن يف "  جاء مفهـو    
 الوقت وكثًنه، ويف احملكم : الزََّمُن والزََّماُف الَعْصُر، واعبمع أْزُمن وأزمات وأزمنة، وزمن زامن شديد  

اغبّر  وأزمن الشيئ : أي طاؿ عليو الزماف واالسم من ذلك الزمن والّزمنة، الّزماف زماف الرطب والفاكهة وزماف
والربد، قاؿ : ويكوف الزماف شهرين إىل ستة أشهر.... والزماف يقع على الفصل من فصوؿ السنة وعلى مّدة 

 3والية الرجل وما أشبهو. " 

من خالؿ اؼبفهـو اللغوي للزمن نستكشف العديد من اؼبعاين اليت يدؿ عليها ىذا اؼبصطلح كالوقت     
اؼبوسم ومدة االقامة واؼبكث، كل ىذه الدالالت اليت ضبلها اؼبعجم والفصل من السنة، كما قبده يدؿ على 

 اللغوي ذبعل من الزمن ذا طبيعة متعددة األلواف واؼبشارب.
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 اصطالحا : -ب

" الزمن من خالؿ كونو الوجود نفسو، فهو ؿبيط بكل شيء ويتواجد يف كل عبد الملك مرتاض يتناوؿ "     
آثارىا ومراحل حياهتا، فنجده يقوؿ : " الزمن ىذا الشبح الونبي اؼبخوؼ الذي  الكائنات واؼبوجودات متقفيا

يقتفي آثارنا حيثما وضعنا اػبطى، بل حيثما استقّرت بنا النوى، بل حيثما نكوف وربت أي شكل، وعرب أي 
االجالء آخر، حاؿ نلبسها، فالزمن كأنو ىو موجودنا نفسو، ىو اثبات ؽبذا الوجود أوال مث قهره رويدا رويدا ب

ىو الزمن الذي ىبامرنا ليال وهنارا ومقاما وتصنعانا وصبا وشيخوخة، دوف أف يغادرنا غبظة من اللحظات، أو 
يسمعونا ثانية من الثواين، ألف الزمن ىو كل بالكائنات ومنها الكائن االنساين، يقتضي مراحل حياتو ويتوجل يف 

 1عنو منها قبل كما تراه موكال بالوجود نفسو. "  تفاصيلها حبيث ال يفوتو منها شيء، وال يغيب

نالحظ من ىاتو القراءة اليت أوردىا عبد اؼبلك مرتاض أف الزمن يرتبط ارتباطا شديدا بالوجود، وىو اثبات     
ؽبذا الوجود وأنو ال يتوقف على كونو اطارا ىامشيا يبشي دبحاذاة اغبياة بل ىو الوجود نفسو والعامل األساسي 

بع حركاتنا وسلوكاتنا ومؤثر فيها. ويعترب الزمن أحد اؼبباحث الرئيسية اؼبكونة للخطاب الروائي، فاألحداث يف تت
تسًن يف زمن والشخصيات تتحرؾ يف زمن والفعل يقع يف زمن واغبرؼ يكتب ويقرأ يف زمن وال نص من دوف 

 زمن.

 واية ويشكلها بل إّف شكل الرواية يرتبط" على أنو وبدد إىل حد بعيد طبيعة الر سيزا قاسم وتعرفو "     

 2ارتباطا وثيقا دبعاعبة عنصر الزمن. 

 ىمية الزمنأ-0-0
مل يعد الزمن ذلك اػبيط الونبي الذي يربط بٌن األحداث بعضها ببعض ولكن غدا أكثر من ذلك   

اللعب بالزمن ح ى كأف كلو حبيث اصبح اعظم شأف يف الروائيٌن الكبار أصبحوا يهتموف يولوف عناية كربى يف 
 3الرواية فن للزمن مثلها مثل اؼبوسيقى.

يبثل الزمن احملور رواية وعمودىا الفقري الذي يشيد أجزاءىا كما ىو ؿبور اغبياة ونسيجها وقد أكد  
الكثًن الدارسٌن أف الرواية ىي فن تشكل الزمن بامتياز ألهنا تستطيع أف تتلفظ وزبصصو يف ذبلياتو اؼبختلفة، 

و من أىم قضايا القرف العشرين حيث شغل معظم الكتاب والنقاد أنفسهم دبفهـو الزمن الروائي وقيمتو ح ى وى
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يعتربىا أحد الفقهاء الشخصية الرئيسية يف الرواية اؼبعاصرة فيعيد حبركاتو وانسيابو وسرعتو وبطئو ىو اإليقاع 
غبوار زمن وتشكيل الشخصية يتم عرب الزمن النابض يف الرواية فاسرتد زمن والوصف يف بعض حاالتو زمن وا

 1أي أف كل ما وبدث يف الرواية من داخلها وخارجها يتم عرب الزمن ومن خاللو.
فالزمن يعد احملور األساسي اؼبميز النصوص اغبكائية بشكل عاـ العتبارىا الشكل التعبًني القائم  

ضع لؤلحداث والوقائع اؼبروية لتوايل زمين على سرد أحداث تقع يف زمن فقط وال ألهنا كذلك فعل تلفظ ىب
 2وإمبا لكوف ىذا باإلضافة ؽبذا وذلك تداخل وتفاعل بٌن مستويات زمنية متعددة وـبتلفة.

كما تعترب الرواية أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن، لذلك فإف النقاد مؤخرا مل يهتم بالتحليل الزمن  
اشرت اليو سيزا قاسم يف كتابو بناء الرواية حيث نوى أف ابتدائنا بدراسة  وتركيبو يف النصر الروائي وىذا ما

 عنصر الزمن راجع اىل عدة اسباب منها:
  إف سبب ؿبوري ويرتتب عنو عناصر التشويق واإليقاع واالستمرار مث انو وبدد يف نفس الوقت دوافع أخرى

 السببية والتتابع واختيار األحداث.
  الرواية وشكلها بل اف شكل الرواية يرتبط دبعاعبة عنصر الزمن.إف الزمن وبدد طبيعة 
  إف الزمن ليس لو وجود مستقل يستطيع أف يستخرجو من النص فهو يتخلل الرواية كلها وال يستطيع اف

 3تدرس دراسة ذبربو ألنو اؽبيكل الذي شيد فوقو الرواية.
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 المفارقات الزمنية في رواية ياقوت العرش : -0-3

 ( : العودة إلى الوراء) االسترجاع  - 0-3-2

االسرتجاع من أكثر التقنيات السردية الزمنية حضورا يف النص الروائي إذ ينقطع زمن السرد اغباضر     
ويستدعي اؼباضي جبميع مراحلو ويوظفو يف اغباضر السردي، فأثناء االسرتجاع يرتؾ الراوي القص اآلين ليعود 

 ، ومن ىنا جاءت أنواع االسرتجاع واليت ىي :1إىل أحداث ماضية. 

 ( :Analéps Externe ) استرجاع خارجي  -أ

االسرتجاع اػبارجي الوقائع اؼباضية اليت حدثت قبل بدأ اغباضر السردي، حيث يستدعيها الراوي يف  يبثل    
أثناء السرد وتتم خارج نطاؽ احملكي األوؿ هبدؼ تزويد القارئ دبعلومات تكميلية تساعده على فهم ما جرى 

 ، ومنو االسرتجاع وبمل وظيفة تفسًنية ال بنائية.2وما هبري من أحداث. 

 جاء ىذا النوع من االسرتجاع يف اؼبقاطع السردية اآلتية :    

" قضى سيدي ياقوت العرش معظم عمره يف خدمة سيدي أبو عباس اؼبرسي، تزوج ابنتو، وإف مل يصبح  -
 3خليفتو، ال عيب فيو، وإمبا ألف خلفاء أبو عباس ىم مئات التالميذ واؼبريدين الذين أحذوا على يديو... " 

لس على سور الكورنيش، أو على ىيكل فلوكة قديبة، يتطلع إىل األفق، كمن يتوقع شيئا   ال " كاف هب -
 4يتكلم عن ترقب عودة الولد وال ما إذا كاف مات ميتة ربو، أـ أف عروس البحر اختطفتو بالفعل... "

 بيو كاف يفوجها" عاش أياما من االىتماـ واالكبار يف القهوة ويف اغبلقة، ويف اؼبدرسة ح ى نظرات أ -

  5وىي تتسلل ناحيتو باالعجاب الصامت..." 

 6" كنا نقضي أوقات الفسح حوؿ اؼبقاـ الذي يتوسط واجهة مدرسة البوصًني... "  -
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كاف قد مضى زمن، يعرب اغبلقة دوف أف يدخلها، يدعوه الصيادوف والفريشة، يغمغم دبا ال يتبينو أحد  -
 1ويواصل السًن... " 

يبكن أف نالحظ ىنا كثرة االسرتجاعات اػبارجية اليت وظفها ؿبمد جربيل يف الرواية وما ىذه إال عينة منها      
كانت الغاية منها توضيح الشخصيات أكثر وجعلنا نفهمها بشكل أكرب، كما ؽبذه االسرتجاعات دور مهم 

 يساىم يف تفسًن األحداث رغم كوهنا خارج اغباضر السردي.

 ( : Analéps interne) ع داخلي استرجا  -ب

ىبتص ىذا النوع من االسرتجاع باستعادة أحداث ماضية ولكنها الحقة لزمن بدأ اغباضر السردي وتقع يف     
ؿبيطو ونتيجة لتزامن األحداث يلجأ الراوي إىل التغطية اؼبتناوبة حيث يرتؾ شخصيتو ويصاحب أخرى لتغطية 

 2حركتها. 

 وجاء أيضا ىذا النوع من االسرتجاع يف اؼبقاطع السردية اآلتية :    

" كنت أتلو آيات القرآف، وأؤذف للصالة، أفتح أبواب اعبامع قبل صالة الفجر وأغلقها بعد صالة العشاء.  -
 ظبعت وشاىدت ما مل يغادر خاطري وال ذاكريت، جلست إىل العابرين يف ترددىم على اعبامع ألدا نذر، أو

 3غبلوؿ موعد الصالة وىم بالقرب منو... " 

ومن ىذا اؼبثاؿ يتبٌن لنا كيف استطاع الكاتب من خالؿ تقنية االسرتجاع الداخلي أف يعود إىل أحداث     
 ماضية ؽبا عالقة بزمن اغبكاية األوىل وىي اعبلوس يف صحن مسجد سيدي ياقوت العرش.

 

مسجد خبارج اؼبدينة فبقيت فيو مواصال ثالث أياـ فأصابين  " كنت دبدينة االسكندرية، وكنت أتعبد يف -
اعبوع، فدخلت االسكندرية قاصدا الشيخ أبو العباس، فوجدت يف طريقي درنبا، فأردت أف أشرتي بو 

 4خبزا... " 
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 ( : القفزة إلى األمام) االستباق  -0-3-0

" بأنو : " مفارقة زمنية سردية تتجو إىل األماـ بعكس االسرتجاع    مها حسن القصراويتعرفو  "    
واالستباؽ تصوير مستقبلي غبدث سردي سيأيت مفصال فيما بعد، إذ يقـو الراوي باستباؽ اغبدث الرئيسي يف 
 السرد بأحداث أولية سبهد لآليت وهتيء للقارئ بالتنبؤ واستشراؼ ما يبكن حدوثو، أو يشًن الراوي باشارة

، ىذا ما يؤكد على أف االستباؽ يتجاوز كل 1زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوؼ يقع يف السرد. " 
 ما ىو حاضر متجها بذلك كبو اؼبستقبل.

ويكوف االستباؽ يف الرواية أقل انتشارا من االسرتجاع ولكنو ليس أقل منو أنبية، ومن االستباقات اؼبوظفة     
 د :يف رواية ياقوت العرش قب

 االستباق كتمهيد :  -أ

ُحدد االستباؽ مفهوميا على أنو : " حدث أو ملحوظة أو اوباء أويل يبهد غبدث أكرب منو سيقع       
، يظهر ىذا يف الرواية من خالؿ قولو : " أحست مهجة أهنا أصبحت لو، وأنو أصبح ؽبا تصحو 2الحقا. " 

  3تذكر كلماتو وتصرفاتو... " على صورتو وتناـ عليها، تسرح، تتأمل، تبتسم، ل

ويقوؿ أيضا : " حّذر الطبيب األرمين من أف البنت قد تغادر صمتها اغبزين، فتحاوؿ أف تؤذي نفسها،     
تشعل النار يف جسمها، تقفز من البلكونة أو السطح، تشرب مبيدا حشريا أو ظبا.... صحة البنت قد 

   4تدىورت أخشى أهنا ستموت... " 

 .  من خالؿ ىذه األمثلة قبد أف الراوي يوحي ويبهد ألحداث ستقع الحقا يف اؼبستقبل

 االستباق كاعالن : -ب

االستباؽ االعالين عكس االستباؽ التمهيدي حيث أف ىذا االستباؽ يقـو بوظيفة االعالف عندما ىبرب     
 صراحة عن سلسلة االحداث اليت سيشهدىا السرد يف وقت الحق.

لى ىذا النوع من االستباؽ يف رواية ياقوت العرش يف العديد من اؼبواضع أبرزىا : " كانت أـ ؿبمود يتج    
 1تتوقع أف يطلب يد ابنتها البنو شيخ صيادين، ردبا حاج قنديل... " 
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 2" ح ى لو قبح النّحاس يف االنتخابات فلن يوافق اؼبلك على تكليفو هبا... "  -

 3... " " أو أنك ستتشاجر مع أحد -

 4" لوال نزوؿ اعبيش لضاعت اؼبدينة... "  -

نالحظ أف ؿبمد جربيل يف عرضو لؤلحداث يستخدـ تقنية االستباؽ بنوعيو )التمهيدي واالعالين( ليطلع     
القارئ على ما ينتظره فيجعلو يف ؽبفة وشوؽ ؼبعرفة ما سيحصل يف اؼبستقبل، وقد تكوف االستباقات دبثابة 

 ا أو اشارة صروبة انتهى إليها اغبدث.اعالف عن حدث م

 آليات ابطاء السرد : -0-4

 الوقفة : -أ

تكوف يف مسار السرد الروائي توقفات معينة وبدثها الراوي بسبب عبوئو إىل الوصف، فالوصف يقتضي     
 5عادة انقطاع السًنورة الزمنية ويعطل حركاهتا. 

وقد عمل السارد على ىذه التقنية لتعليق مسار الرواية لفرتة قد تطوؿ أو تقصر، وعلى ىذا األساس     
نالحظ أف الرواية ضبلت عدة مقاطع سبثل وجود ىذه التقنية من خالؿ وصفو للبيت اؼبهجور : "تأكدت أنو 

ؼبلتصقة باعبدار والكراسي القديبة ىو البيت اؼبهجور، الظلمة الشفيقة، والصالة الواسعة، والكنية الوحيدة ا
افذة اؼبطلة على الشارع واالطارات اؼبستعملة، وعرؽ اػبشب الضخم يصل ما بٌن اؼبنتصف وأعلى الن

 6اػبلفي."

وأيضا يظهر ذلك من خالؿ وصفو لشخصية االماـ ياقوت العرش : " قامتو النحيلة وظبرتو اغبلوة وعيناه     
، باالضافة إىل ذبلي الوقفة يف 7نة الغالبة على حالو والسبحة ىائلة اغبجم. " الواسعتاف اؼبكحولتاف والسكي
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مقطع آخر يف وصف اؼبعلم ناجي أبو لنب : " قامتو طويلة، أقرب إىل االمتالء وإف بدا جسمو غًن متناسق. 
 1.. " يعاجل شعره اجملعد بدىانات يعّدىا لو ؿبمد صربة، يأيت هبا صابر الشبلنجي من سوؽ الدقاقٌن.

 المشهد : -ب

ىو سبثيل للتبادؿ الشفاىي، وىذا التمثيل عرض كالـ الشخصيات حبرفيتو، سواء كاف موضوعا بٌن قوسٌن     
أو غًن موضوع. ولتبادؿ الكالـ بٌن شخصيات أشكاؿ عديدة كاالتصاؿ واحملادثة واؼبناظرة واغبوار 

 2اؼبسرحي... " 

" ويظهر ذلك من خالؿ حوار ؿبيي قبطاف وضبودة ىلوؿ ياقوت العرش اؼبشاىد اغبوارية وافرة يف رواية "     
 والغرياين :

 قاؿ ؿبيي قبطاف

 ن كنت ؟أي -

 وىو وبرؾ اؼبنديل أماـ وجهو التماسا للهواء :

 يف قسم اعبمرؾ .. -

 حبلقت عيناه :

 ؼباذا ؟ -

 3ىل افتضح أمره ؟ .. 

 سالمة وعم ؿببوب وزعبلة :وأيضا يف احملادثة اليت جرت بٌن عم     

 قاؿ عم سالمة : 

 !ال تشتم أباه .. فهو مربوؾ  -

 قاؿ ـبتار زعبلة متذكرا :

                                                             
 .17اؼبصدر نفسو، ص  - 1
 .30ص  ،2009، 1عبد اؼبنعم زكريا القاضي، البنية السردية يف الرواية، عٌن للدراسات والبحوث االجتماعية واالنسانية، ط - 2
 .16ؿبمد جربيل، ياقوت العرش، ص  - 3
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 1 !رأيت الراكشي يف البلقطرية أمس .. يبدو اف جذبتو اذبهت إىل الكهف  -

 وؿبيي قبطاف وطبيس شعباف والغرياين كالتايل : ويف حوار آخر بٌن ضبودة ىلوؿ    

 قاؿ ضبودة ىلوؿ :

 !ما أبدع العادة السرية لشيخ يف الستٌن  -

 قاؿ ؿبيي قبطاف :

 ىل أفادؾ عالج اغباج ؿبمد ؟ -

 قاؿ طبيس شعباف :

 لست مريضا ألعاجل .. -

 قاؿ ؿبيي قبطاف :

 ؼباذا الدىاف إذف ؟  -

 قاؿ الغرياين :

 2 !، فخشى الفضيحة ىددتو اؼبرأة -

 آليات تسريع السرد: -0-5

 الحذف : -أ

ىو فرتة زمنية طويلة أو قصًنة ؿبذوفة من زمن القصة، أي أف يقفز الراوي إىل مرحلة من اؼبراحل الزمنية     
، يعتمد يف ىذه التقنية 3ويكتفي باالشارة إىل ذلك بعبارات مثل : بعد مدة زمنية، أو مرت سنوات عديدة. 

 " ومن بٌن ما ورد يف اغبذؼ : ياقوت العرشعلى اسقاط فرتة زمنية من الرواية وتوجد منها الكثًن يف رواية " 

 4" قضى برغوث أعواما يقرأ الرواتب يف البيوت. " 

                                                             
 .55ص  ؿبمد جربيل، ياقوت العرش، -1
 .105ص اؼبصدر نفسو،  - 2
 .108، ص 2004ادريس بوديبة، الرؤية والبنية يف روايات الطاىر وطار، الثقافة العربية، اعبزائر، دط،  - 3
 .64ؿبمد جربيل، ياقوت العرش، ص  - 4
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 وأيضا يف قولو :

يغمغم دبا ال يتبينو أحد  " كاف قد مضى زمن، يعرب اغبلقة دوف أف يدخلها. يدعوه الصيادوف والفريشة،
 1ويواصل السًن .. " 

" حٌن تقدـ التميمي منذ شبانية عشر عاما ػبطبة بنت اؼبعلم كشك الكربى غالب اغبرج الصطحابو اغباج 
 2قنديل وحده يزكى مطلبو. " 

" قضى سيدي ياقوت العرش معظم عمره يف خدمة سيدي أبو عباس اؼبرسي. تزوج ابنتو، وإف مل يصبح 
 3تو. " خليف

 الخالصة : -ب

ىي أحد التقنيات اؼبسرعة للسرد كما أنو : "يطلق عليها أيضا التجاوز وىي سرد مدة زمنية ماضي 
، 4ة حبيث تسرد أحداث يـو يف صفحات"أسطر قليلة دوف التعرض للتفصيالت كما ىبتصر الفرتات غًن اؼبهم

يقـو الراوي بتوظيفها الستعراض األحداث ومثاؿ ذلك ما قبده يف الرواية : " بذؿ ضبادة بك مساعيو، فنقلت 
 5اعبثة بعد تشروبها إىل بيت الراكشي. " 

قبد يف ىذا اؼبقطع تسريعا لؤلحداث وذباوزا ؽبا حيث أف الراوي مل يسرد األحداث اؼبتعلقة باعبثة ح ى     
 لت إىل بيت الراكشي، ومل يتطرؽ إىل التفاصيل الدقيقة ؽبذه اغبادثة.تشروبها وال كيف وص

كما مت توظيف نفس التقنية يف مقطع آخر يف الرواية كالتايل : " مل يسافر التميمي خارج االسكندرية      
 6بعدىا ظلت أياـ العيد حلما صبيال ال سبيل الستعادتو. " 

 

 

 
                                                             

 .126، ص  ؿبمد جربيل، ياقوت العرش - 1
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 المكان في رواية ياقوت العرش ةبني -3
 مفهوم المكان لغة واصطالحا -3-2

يعترب اؼبكاف عنصرا أساسيا يف الرواية، إال أنو مل ينل حظو من الدراسة يف النقل العريب إال مؤخرا على  
 الرغم من حضوره الدائم والفاعل يف األعماؿ األدبية بصفة عامة بصفة خاصة.

اؼبكاف ىو اؼبوضع واعبمع أمكنة وأماكن، توىم اؼبيم أصال ح ى قالوا: سبكن يف اؼبكاف،  المكان لغة: .أ 
 1صارت اؼبيم كأهنا أصلية واؼبكاف مذكر.

فاؼبكاف يف اؼبفهـو اللغوي ىو اؼبوقع واؼبوضع الذي وبتل مساحة معينة تشتغل يف وضع األشياء أو ىو  
 اإلقامة أو اؼبكوث يف منطقة أو بقعة معينة.

وقولو تعاىل  2" فحملتو فإنتبذت بو مكانا قصيا"وردت لفظ اؼبكاف يف القرآف الكرمي يف قولو تعاىل:  
 3" قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون".أيضا: 

 وىذا كلو يدور حوؿ معىن اؼبوضع أو احملل واؼبنزلة.
 اصطالحا .ب 

ال يبكن تصور حكاية دوف مكاف، فال وجود  يعترب اؼبكاف مكوف ؿبوري يف بنية السرد، حبيث 
 4ألحداث خارج اؼبكاف، ذلك أف كل حدث يأخذ وجوده يف مكاف ؿبدد وزماف معٌن.

 5واؼبكاف ىو عنصر حكائي مهما، وىو اعبغرافية اػبالقة يف العمل الفين.
لحات وقد اختلف النقاد أيضا حوؿ التسمية اليت تطلق على عنصر اؼبكاف، فتعددت بذلك اؼبصط 

 locationإضافة إىل مصطلح بقعة  espaceوالفراغ  lieuالدالة عليها ومن بينها ظهر مصطلح اؼبوقع 
 6وقد استخدـ ىذه اؼبصطلحات للتعبًن عن اؼبكاف احملدد لوقوع اغبدث.

يبكننا القوؿ بأف اؼبكاف يعد العنصر األساسي يف بناء نص سردي فال يبكن أف تقـو أي قصة  وهبذا 
 أو رواية دوف مكاف وبددىا.
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 أىمية المكان-3-0
يعترب اؼبكاف من العناصر األساسية اليت تلعب دورا مهما يف حركة وسًن األحداث فهو ليس خلفية  

راسات إىل فضاء وبتوي العديد من العناصر الروائية ذلك ألنو ذبري فيها أحداث فقط بل أصبح مع تطور الد
 1يأيت دائما مندؾبا يف فضاء اؼبنت السردي ومن مث تصعب عملية عسلو وتناولو على انفراد.

سهل على اؼبتلقي يوبالتايل فحضوره يف النص الروائي وبدث نوع من التوازف يف البناء السردي كما  
 وره التعبًنية.عملية فهم احملكي يف بعض ص

 زمن السرد: )يأيت بعد مفهـو الزمن(
ىو التجسيد الفين لزمن اغبكاية خالؿ اػبطاب عرب تقنيات فنية متعددة تعيد ترتيب األحداث وربدد  

لذا قبد أف الكاتب وىو يعطي الرواية زمنيتها اػباصة يف النصر الروائي  2ظهورىا يف اػبطاب وفق نظاـ جديد.
رقات الزمنية" اؼبتعلقة "بزمن السرد" بغية استيعاب أحداث الرواية واليت ىبتار منها ما ىبدـ إىل توظيف "اؼبفا

 النص سواء من حيث البناء أو الداللة اليت يسعى إىل انتاجها.
ويعد "جًنار جينات" من أىم النقاد الذين اىتموا بعنصر الزمن يف عملية القص بعامة ويف الرواية  

حيث قبده يف دراستو ىذه قد طور  3بحثنا عن الزمن الضائع(.دراستو لرواية بروست )خباصة وىذا يف سياؽ 
نظريتو القوية عن اػبطاب الروائي معتمدا يف ذلك على التقسيم الثالثي للسرد، حيث قسمو إىل ثالث 

" مستويات: القصة، اػبطاب، والنص، وعلى ىذا األساس مت تقسيم الزمن الروائي ىو اآلخر إىل ثالثة أقساـ 
 4"."زمن النصو زمن الخطاب"و" زمن القصة"

ولقد عرؼ ىذا األخًن بأنو " الزمن الذي يتجسد أوال من خالؿ الكتابة اليت يقـو هبا الكاتب يف  
 غبظو زمنية ـبتلفة عن زمن الرواية أو اػبطاب

 
 
 
 

                                                             
 .28، ص 2009، الدار البيضاء، 2حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي اؼبركز الثقايف العريب، ط  1
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 البنية المكانية في رواية ياقوت العرش -3-3
اؼبكاف باشرتاكو مع العناصر الروائية األخرى دورا أساسيا يف البناء والتشكيل الروائي اػبالؽ  يلعب 

الذي يدعم البنياف الفين وينهض بو، ويتقن ؿبمد جربيل يف تقدمي صور اؼبكاف يف أعمالو الروائية اؼبختلفة من 
 بينها رواية ياقوت العرش.

 :أنواع األماكن وبنيتها -3-3-1
ازبذت رواية ياقوت العرش بعض األماكن اؼبفتوحة اطارا ألحداثها ىي أماكن مفتوحة  :المفتوحةن االماك -أ

على الطبيعة ويسمح ؽبا باالتصاؿ مباشر مع االخرين واألماكن اؼبفتوحة اليت كاف ؽبا حضور يف الرواية يبكن 
 حصرىا يف ما يلي:

 :ئيو على حد سواء اؼبكاف البطل اؼبتحرؾ ويغدو حي حبري يف معظم أعماؿ ؿبمد جربيل روا حي بحري
الفعاؿ الذي يرتبط بالزماف ووبتوي اغبدث ووبرؾ الشخصية وينهض باؼبعىن ويشكل الرؤية، وهبعل ؿبمد 
جربيل من "حي حبري" يف روايتو ياقوت العرش السيد البطل بشوارعو وحاراتو ودروبو وزقاقو وبيوتو ودكاكينو 

وثو الدين والشعيب وتارىبو السياسي واغبياة يف "حبري" تعج باغبركة والرتاث ومساجده وؾبالسو وحلقاتو ومور 
" الشعيب اؼبنوع وربفل بالروحانيات الصوفية، ذكر حي حبر يف رواية ياقوت العرش يف العدد من اؼبواطن منها: 

ما الذي اتى بك الى بحري؟ قدم محيى قبطان إلى اإلسكندرية منذ عشرين عاما ظل حريصا على 
 1….".لهجتو الصعيديو لم يبدلها

 حيث أف حي حبري مكاف يتواجد يف االسكندرية
 :ابدع ؿبمد جربيل يف روايتو ياقوت العرش يف تصوير عامل البحر واؼبراكب والصيد وحلقة السمك  البحر

" كان الجد السخاوي يؤمن بأن الصيادين والفاليك والباالنسات والقوارب الصغًنة وقد ظهر ذلك يف قولو: 
ال يركبون البحر إال وأجالهم فيو لكنو يعود بالبالنس إذا صادف ما يدعو الطيرة، أو التشاؤم، يخشى 

 2…."انقالب الريح عليو
 3" ىبطت موجة عالية رجو البالص ودمرت الكابينة".وأيضا قولو: 

 ….ارتطمت وصرخاتتسربت المياه في ثقوب كثيرة تعالت أصوات تكسر و 
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يظل البحر رمزا مفتوح داللة واسع اؼبدى، زاخر الرؤى، لغزا ؿبًنا يدىشوا بعظمتو من يقف أمامو  
 ويظهر من ىبوض غماره وأسراره.

 :وىو طريق دبحاذاة ساحل أو شاطئ البحر وىو مكاف للتنزه ويتجلى ذلك من خالؿ قولو: "  الكورنيش
 1رأيتهما يتنزىاف على الكورنيش..."

واعبلوس على الكورنيش سبيل للراحة ودسر للسكينة وؿباولة نسياف نبـو ومشاكل الدنيا، ويظهر ىذا  
" كان يجلس على سور الكورنيش يتأمل ما ال يراه أحد، حتى ظروف غرق البهاء من خالؿ قولو أيضا: 

  2لم يعد يشير اليها وال الى حزنو على الولد.."
 :للشارع أنبية كبًنة يف حياة اإلنساف فهو مكاف للمشي والعبور واؼبرور عن طريقو ينتقل الناس إىل  الشارع

أماكن العمل أو قضاء حاجاهتم وغًنىا، وقد احتل الشارع مكانا بارزا لدى ؿبمد جربيل يف رواياتو ياقوت 
" مضت الزفة يف شوارع اغبي، العرش وعمد إىل توظيفو كمكاف مفتوح فيو حركو وفوضى ويظهر ىذا يف قولو: 

تتوقف أوؿ كل شارع أو حارة ربصل على التحية من الواقفٌن على األبواب ويف النوافذ داخل 
 3…."الدكاكٌن

 :وىي مكاف يدفن فيو األموات ذبتمع فيو القبور، وىي ديار اؼبوتى ومنازؽبم فإكراـ ىذه اؼبنازؿ  المقبرة
المية ذكرت اؼبقربة يف رواية ياقوت العرش من خالؿ جنازة علي واحرتامها من سباـ ؿباسن الشريعة اإلس

" دخلت الجنازة من باب مقابر العمود المجاور لمستشفى دار الكراشي، ويتجلى ىذا يف قولو: 
. وأيضا قولو: " وصلت اعبنازة إىل جامع الشيخ ابراىيم كاف العشرات قد صاروا مئات وقفا …."اسماعيل

 4مع اضعاؼ من وقفوا داخلو...".للصالة عليو خارج اعبا
تكوف ىذه األماكن عادة ؿبدودة وىي اماكن اإلقامة اليت يقيم فيها اإلنساف وىي  األماكن المغلقة: . ب

خاصة بو ويبقى فيها فرتات طويلة من الزمن سواء بإرادتو أو بإرادة االخرين ؽبذا فهو اؼبكاف مؤثر باغبدود 
 اؽبندسية واعبغرافية.

 كاف اؼبغلق يف رواية ياقوت العرش حيث مهما ومن بٌن ىذه األماكن قبد:ولقد إحتوي اؼب 
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 :يعد البيت من األماكن اؼبغلقة ألنو ؿبدود حبدود ىندسية تفصل عن العامل اػبارجي ويلجأ اليو  البيت
شتاء االنساف االستقرار والراحة واألماف والطمأنينة واغبماية وكل ما يواجهو من أخطار حيث يقيو من برد ال

 وحر الصيف والبيت ورد يف ىذه الرواية يف عدة مواضع نذكر منها:
" كان باب البيت مفتوحا ال يغلق في ليل أو نهارا وأن حرس التميمي على إغالق الحجرة التي يقيم 
فيها مع جماالت، يصعد صابر الدراجات الخشبية، يدخل الصالة يضع ما يحملو من احتياجات 

 1….البيت
 2" في ىذا البيت أقارب يرفض المعلم زيارتي لهم...".يت أيضا يف قولو: وردت لفظة ب

 اؼبسجد أو اعبامع ىو دار عبادة اؼبسلمٌن وتقاـ فيو الصلوات اػبمس اؼبفروضة ويبثل اؼبسجد المسجد :
ويعبر الطريق اغبياة الروحية اليت تقوي الروابط الدينية الرابطة بٌن العبد وربو يف العديد من اؼبواضيع ابرزىا: " 

 3….".الى المسجد سيدي نصر الدين المقابل يؤدي الصالة ويعود يكتفي بالرد على السالم والتحية
" لم يعرف عنو أنو يؤدي الفرائض فهو ال يتردد على المساجد وال يشارك في وقولو أيضا:  

 4…".حلقات الذكر أمام أبو العباس والبوصيري
ذ صالة الجمعة إلى ما بعد صالة العشاء ينصرف إلى قراءة الزاوية للجلوس فيها من" اختار  

 5القرآن وكتب الدين ويؤم المصلين...".
 فاؼبسجد ىو مكاين اداء الفرائض والعبادات والتقرب من اهلل عز وجل.

 :اؼبقهى مكاف عاـ هبلس فيو الناس الحتساء كوب قهوة أو كوب شاي أو من أجل التدخٌن  المقهى
عصًن وغًنىا وىو مكاين يلتم فيو الناس لتبادؿ أطراؼ اغبديث ربددىم ووبدثونك  والبعض من اجل شرب

" رحت تناقشهم وباورونك تشكر ؽبم يسمعونك ولدا لفظو اؼبقايف رواية الياقوت العرش كثًنة نذكر منها:  
 6…".لقهوة النجعاوي لشرب فنجان قهوة تركي
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 1…".رى توقيع اتفاقية وادي النيلاغلقوا القهوة في النهار يوم ذكوكذلك يف قولو:  
" نجلس في قهوة النجعاوي والسلمات الثالثة تصعد الى المصطبة الواسعة وأيضا قولو:  

المفروشة بالسجاد تناثر فيها مقاعد المستديرة من الجلد المنقوش النصبة في نهاية المكان فوقها 
 2…".الرمالة وأكواب الشاي وفناجين القهوة

 يل يقدـ لنا وصف ىندسي للمقهى وما ربويو من أشياء.قبد ىنا ؿبمد جرب 
 :وىو اؼبكاف الذي يستخدـ أو يغتسل فيو االنساف وبالعودة إىل الرواية قبد أف لفظو ضباـ وردت  الحمام

يف العديد من اؼبرات نذكر منها: " دخل ضباـ األنفوشي للمرة األوىل منذ زواجو توقع اإليباءات 
 3…".واؼبعايرة

وأيضا: " منع ضباـ األنفوشي تردد الصيادين عليو، قصر دخولو على اؼبوظفٌن وتالميذ اؼبدارس  
 4…".لالستحماـ لتطهًن مالبسهم اتقاء للوباء يصرفوف لكل مستحم صابونو ال يعيدوهنا

 :ىو من األماكن اؼبغلقة ويسمى ايضا اغبانوت وىو عبارة عن ؿبل صغًن يبىن عادة من اػبشب  الدكان
اؼبواد البسيطة ويقاـ يف السوؽ أو على الطريق وردت كلمة الدكاف يف رواية ياقوت العرش يف بعض مواضيع  أو

والدمور …" الدكان في شارع الميدان، يبيع المانيفاتورة اقمشة الكربشيتويتجلى ذلك من خالؿ قولو: 
 5…".والشيالن والكشمير والبوبلين والبراقع والملمس والكوشية والحرير

" الدكان العالقة مغلقا ألشهر طويلة منذ وفاة صاحبو ثم ظهر على بابو المفتوح وكذلك ظل:  
يشرف على تجهيز الدكان وينقل ماكينة الخياطة وترابيزه التفصيل والكراسي عرف ان الدكان تحول الى 

وطلبة …برزي عربي يحيك الجيب والقفاطين واألحزمة الشاىي معظم زبائنو من مشايخ الحي األئمة
 .6معهد الديني..."
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 وقد صنف النقاد األمكنة إىل ثالث أنواع كربى وىي:
ىو تقنية نصية يعتمد عليها يف بناء معامل ؾباؿ ما داخل اغبكي حبيث ال يكوف طرفا بارزا  المكان المجازي:

 وفعاال داخل أحداث ذلك اغبكي.
ىو تقنية نصية أيضا يعتمد عليها كثًنا يف تقدمي ـبتلف أبعاد األمكنة انطالقا من تصورات  المكان الهندسي:

 موضوعية.
وىي األمكنة اليت ؽبا عالقات بتصورات وخلفيات تتعلق  المكان كتجربة معيشة داخل العمل الروائي:

 1بأمكنة معينة.
ن نصوص السردية على اختالؼ أنواعها ىذه صبلة التصنيفات اؼبكانية واليت يبكن أف تتوارد يف نص م 

 .-كلو ؾبازي-لكن ىناؾ من اعرتض ىذا التصنيف واعترب اؼبكاف الروائي 
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 خاتمة
وفبتعو قضيناىا رفقة ىذا البحث  ف وفقنا اهلل يف اقباز ىذا البحث وإكمالو، وبعد رحلو شيقوأبعد  

تكوف ىذه اػباسبة اخر جزء لبتم هبا ىذه اؼبرحلة البحثية لذلك وجب اف نرصد فيها أىم النتائج اليت توصلنا 
 إليها واليت نلخصها يف عدة نقاط أبرزىا

 .تعد البنية السردية من أىم القضايا اليت اىتم هبا النقاد العرب والغرب وؽبا أنبية بالغة 
 عترب الرواية من أىم الفنوف النظريو اغبديثو واؼبعاصره سانبت يف بناء العمل الفينت 
  من خالؿ دراستنا للرواية " ياقوت العرش"  ال ؿبنا عدة مواضيع قد تطلق إليو ؿبمد جربيل يف دين وحرب

 وتصوؼ وجنس
  العمل السردي من لقد حظرت الشخصيات يف رواية " ياقوت العرش" بكثرة حيث سانبت يف بناء ونقل

 خالؿ اغبوارات الداخلية واػبارجية وانقسمت اىل شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية.
  تعمد الكاتب يف الرواية الرجوع بالذاكرة إىل الوراء حيث ساعد تقنية االسرتجاع يف على استحضار ماضي

 بعض الشخصيات إلزالة اللبس والغموض عنها.
 لعرش" يف القفز من اغباضر اىل تنبؤات وتوقعات يف مسار حياة ذبسد االستباؽ يف رواية " ياقوت ا

 الشخصيات وما ستؤوؿ إليو احداث الرواية يف اؼبستقبل.
  لعب اؼبكاف والزماف دورا مهما يف إنتاج بنية النص الروائي فقط كاف غبضور اؼبكاف بأنواعو دورا يف تفعيل

الراوي إىل مزج بٌن نوعٌن من األماكن فنجد  حركة السرد وربط االحداث بالزمن والشخصيات حيث يعمد
االماكن اؼبفتوحة من بينها حي حبري الشاطئ باإلضافة اىل األماكن اؼبغلقة منها البيت اغبماـ ىذا وقبد 

 .االماكن اؼبفتوحة
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 ملخص الرواية ياقوت العرش
تعد رواية ياقوت العرش حملمد جربيل جزء من رباعية حبري اليت تتخذ من أولياء االسكدرية يف منطقو  

وىي تعترب أظباء أربعة من  حبري عناوين ألزائها األربعة وىي ابو العباس ياقوت العرش البوصًني علي سبراز
 أولياء اهلل الصاغبٌن اليت سبثل مساجدىم معامل مهمة يف حي حبر االسكندرية.

اعتمدت الرواية ياقوت العرش يف ىيكلها البنائي على ثالث وثالثٌن فصل وكل فصل يندرج ربتو  
 مطلع اػبمسينيات ويبدع ؿبمد احداث معينو حيث اف احداث ىذه الرواية منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية إىل

جربيل يف نسخ وبناء احداثي روايتو حيث انو مزج بٌن االحداث السياسيو واالجتماعية والدينية واليت سبثلت يف 
 اغبرب والدين والتصوؼ واآلفات االجتماعية وكذلك اعبنس.

واري وىو يعد ومعظم وأغلبية ىذه األحداث حدثت يف حي حبري يف عديد الشوارع واألزقة واغب  
اؼبكاف الرئيسي الذي تتحرؾ فيو الشخصية ويتنامى فيو اغبدث وأيضا قبد من االماكن الرئيسية واؼبهمة اليت 
جرت فيها األحداث البحر وىذا االخًن عامل زاخر مفتوح لو إيقاعو اػباص مالؿبو اؼبميزة وأبعاده اؼبؤثرة حيث 

السمك والفاليك والقوارب الصغًنة واألمواج …واؼبراكباف الراوي ابدع يف تصوير عامل البحر والصيد 
والعرائس البحر وكذلك وبتفي ؿبمد جربيل باؼبقهى الشعيب احتفاء كبًنا يصوره ويعرؼ بو وتباين ادواره وماذا 

 تأثًنه الناس وتأثرىم بوجوده وىو اؼبتلقي لفئات ـبتلفة ـبتلفة الطباع ومتنوعة اؼبشارب.
عرش بكثرة الشخصيات وإذا تأملنا فيها قبد ؿبمد جربيل نسج مئات سبيزت رواية ياقوت ال 

الشخصيات بعضها شخصيات رئيسية وفعالة وأخرى ثانوية حيث قبد من أبرز الشخصيات الرئيسيو سيدي 
ياقوت العرش الذي يعترب ويل من اولياء اهلل الصاغبٌن وكاف يسعى اىل تلبية طلبات الناس وقضاء حاجاهتم 

صاحب اػبربة الطويلة يف عامل البحر والصيد حيث أنو البحر طويال وكذلك قبد علي …. عبد وأيضا قبد ا
الكراشي الذي اعتقد البعض أنو ويل من اولياء الصاغبٌن كانت نظرتو للدين نظرة متشددة ال معتدلة وكاف 

لتميم وأمٌن غرب موقفو موقف اإلدانة لعامل التصوؼ من بٌن الشخصيات الثانوية اغباج قنديل واؼبعلم ا
صاحب النظرة االسالمية اؼبعتدلة يف الدين واغبياة وكذلك توجد العديد من الشخصيات اليت ستظهر وزبتفي 

 تطفو على السطح وقبد من بينها مهجة اـ مهجو وىشاـ وتكوف ظهور ىذه شخصية آثار اغبيوية.
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملحق  

 

52 

 جبريل  الروائي المصري محمد
ذباوزت مؤلفاتو اػبمسٌن كتابا كاف أبوه  1938فرباير  17باإلسكندرية يف روائي وقاص مصري ولد  

ؿباسبا ومرتصبا يف نفس الوقت ولو مكتبتو اػباصة وقد أفاد ؿبمد جربيل من مكتبة أبيو يف قراءتو األوىل 
ؿبررا جبريدة اعبمهورية مع الراحل  1959ـ ة سنةويعتربىا سببا أساسيا يف حبو لؤلدب بدأ حياتو العملي

ـ مدير 1968ـ إىل يوليو 1967رشدي صاحل مث عمل بعد ذلك جبريدة اؼبساء عمل يف الفرتة من يناير 
التحرير ؾبلة اإلصالح االجتماعي وكانت تعىن بالقضايا الثقافية عمل خبًنا باؼبركز العريب للدراسات اإلعالمية 

، عمل رئيسا لتحرير جريدة الوطن بسلطنة عماف ؼبدة تسع سنوات، يعمل اآلف للسكاف والتنمية والتعمًن
رئيسا للقسم الثقايف جبريدة اؼبساء قامت الناشرة " فدوى البستاين" ينشر أعمالو األدبية إيبانا بعاؼبية الرجل، 

ملحق كتابا، نشرت بعض قصصو القصًنة يف   13حيث بلغت الكتب اؼبنشورة عن ؿبمد جربيل وآدابو 
اعبمعة األديب جبريدة األىراـ اؼبصرية، كما درست أعمالو يف جامعات السوربوف ولبناف واعبزائر، متزوج من 

 الكاتبة والناقدة " زينب العساؿ" ولو من زوجتو االوىل ابنهما أمل ووليد جائزة نوبل يف األدب.
تاهبا اؼبعاصرين وايضا حصل على جائزة الدولو التشجيعية يف األدب عن كتابو مصر يف قصص ك 

 ـ.1976حصل على وساـ علـو الفنوف من الطبقة األوىل عاـ 
 مؤلفاتو:
 من أىم وأبرز مؤلفاتو قبد ؾبموعات قصصية وروايات وغًنىا قبد يف ؾبموعاتو القصصية: 

  2972تلك اللحظة 
  2982انعكاسات األيام العصبية 
  2987ىل 
  2997سوق العيد 
  2999حارة اليهود 
 0222لسهم الذي ال يخطئ رسالة ا 
 2006 ماال نراه 

 ومن أىم الروايات قبد:
  1972االسرار 
  1984إماـ آخر الزماف 
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  1988من أوراؽ أيب الطيب اؼبتنيب 
  1989قاضى البهار ينزؿ إىل البحر 
  1991قلعة اعببل 
  1995الصباح 

 رباعية حبري بطريقة روائية خالقة عمل أديب كبًن
  1997أبو العباس رباعية حبري 
  1998ياقوت العرش رباعية حبري 
  1998البوصًني رباعية حبري 
  1999علي سبراز رباعية حبري 
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 ملخص 
واسعا ، فبا أمكنها من إحتالؿ مكانة بارزة بٌن األجناس األدبية اؼبعاصرة  عرفت الرواية تطورا كبًنا و إنتشارا
 .نتيجة إمتالكها التأثًن على اجملتمع

تناولنا يف ىذه اؼبوسوعة البنية السردية يف رواية ياقوت العرش حملمد جربيل اليت جزأناىا إىل مدخل و فصلٌن ، 
د ومكوناتو والبنية والبنية السردية ، و ارتأينا يف الفصل حيث تطرقنا يف اؼبدخل إىل مفاىيم عامة حوؿ السر 

األوؿ إيل تعريف الرواية و الرواية الغربية والعربية والرواية اؼبصرية اؼبعاصرة ، أما الفصل الثاين ربدثنا عن ذبليات 
 . السرد يف رواية ياقوت العرش حيث درسنا بنية الشخصيات و األزمنة وأيضا األمكنة

 فتاحية: البنية ، السرد ، البنية السردية ، ياقوت العرشالكلمات اؼب
 
 

Résumé  

Le roman a connu un grand développement et une large diffusion, ce qui lui a 

permis d'occuper une place prépondérante parmi les genres littéraires 

contemporains en raison de son influence sur la société. 

Dans cette encyclopédie, nous avons traité de la structure narrative dans le 

roman "Le saphir du trône" de Muhammad Jibril, que nous avons divisé en 

une introduction et deux chapitres.Le deuxième chapitre, nous avons parlé des 

manifestations de la narration dans le roman du saphir du trône, où nous 

avons étudié la structure des personnages et des temps ainsi que des lieux. 

Mots clés : structure, narration, structure narrative, rubis du trône 

 

 

 

 

 

 

 


