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  وأثره�&ي�#دب�الحديث�العربّي �ا�وروث�السردّي 

  

 الدين�الشيخ�بوه�Vjد/�نصر

  الجزائر�،جامعة�غل$¡ان،�أستاذ�اللغويات�وتعليمية�اللغة

  

نصوص�العربية�بمحافل�أدبية�وفنية،�استطاع�العرب�أن�يكونوا�م½�ا�مخزونا�ثقافيا�كب$�ا،�إ��التز×ى�وتزدهر�
رغم�وعdى�الباحث$ن�اPعاصرين،�الاPخزون�لم�يحظ�بالعناية�التامة�والدراسة�ال[ئقة،�وبخاصة�عند��أن�هذا

�كالشعر� �وأجناسها، �أنواعها �واخت[ف �اPتباينة، �و_زمنة �ع���العصور �وشساع±�ا �الفنون �هذه �وفرة من
� �سكت �فقد �والنوادر، �والطرائف �واPقامات �و_مثال، �اPالوالقصص �هذا �عن �وانصب�باحثون وروث،

اهتمامهم�عdى�الشعر�ونقده،�ذلك�أن�الشعر�العربي�ظل�مهيمنا�عdى�الساحة�_دبية�والنقدية،�ولم�يتيسر�
̄نتشار. إن�معظم�الدارس$ن�ح$ن�تناولوا�_دب�العربي�نقدا�ودراسة،�كانت�دراس±�م�مركزة��للنص�السردي�

يوان�العرب�وباÅحرى�هو�_دب�كله،�ح��Wأصبح�عdى�دراسة�الشعر�أك¿��من�الن¿�،�فقد�كان�الشعر�عندهم�د
  النقد�مرتبطا�بالشعر�أك¿��من�ارتباطه�بالن¿�،�ولذلك�أسباب�أجملها�كا�تي:

إن�ذاكرة�العربي�أقدر�عdى�حفظ�الشعر��رتباطه�بالوزن�والقافية،�ف[�يمكن�حفظ�الك[م�اPنثور�إ��ما� - 
  فهة�وهو�ما�جعل�جله�يتعرض�للضياع.كان�مختصرا،�ح��Wإننا���نستطيع�نقل�اPنثور�مشا

وكانوا���...�:(عن�العرب�كان�الشاعر�يمثل�لسان�حال�قبيلته،�فهو�الذي�يخلد�مآثرها،�يقول�ابن�رشيق - 
  .)١(�Óنئون�إ��بغ[م�يولد�أو�شاعر�ينبغ�ف¸�م�أو�فرس�تنتج)

  ¿�.أن�الشعر�أوقع��ي�النفس،�وأشد�تأث$�ا�عdى�العقل�واستي[ء�عdى�العاطفة�من�الن - 

  .)٢(الشاعر�تؤكد�_خبار�أن�العرب�جبلوا�عdى�تذوق�الك[م�البليغ،�ح��Wأ�م�كانوا�يقدمون  - 

�أك¿��من�الن¿��الذي�دخله�الشك�فلم�يحفظ�إ�� -  �ومرويا كان�الشعر�ع���العصور�متداو��عdى�_لسن،
  أقله.

العصور�القديمة،��يتطلب��ي�الدراسات�النقدية�أن�تكون�النصوص�مكتوبة،�وهو�ما�لم�يكن�شائعا��ي - 
الشعر�كان�يعتمد�عdى�اPشافهة،�وكان�لكل��لكناPوروث�السردي�الذي�وصلهم،��عنن�و باحثال�شكف

  شاعر�راوية،�فقد�ظل�النقد�م[زما�للشعر�دراسة�وتحلي[.

كان�الشعر��ي�عصور�خلت�خالصا�لم�يطرأ�عليه�دخيل�و��أصابه�مثلما�أصاب�الن¿��من�زيادات�وأباطيل� - 
القديمة،�كما�أنه�كان�محدود� فاق��ي�أسلوبه�وأغراضه،�فقد�(�كان�جمع�_دب��ي�الف§�ة��كاPرويات

_وvى�ينحصر��ي�رواية�الشعر�قبل�غ$�ه�من�فنون�_دب،�وكان�ذلك�لدواع�خاصة،�أهمها�حاجة�العلماء�
  .)١(إvى�تفس$��معاني�_لفاظ�والوقوف�عdى�ب[غة�ال§�اكيب�الواردة��ي�القرآن�)

 -  ��  الشعر�عند�العرب�عمود�الرواية�يعت

                                                           
)�( �  ����< �!O ��� H��� ��*�� 8 ���*� �\�e�� H�?	 37  ��$% ��x5� &S	
}9� &!95��D.F § �F� �� , �-p.   
)-( �   &u#� ��· @S	
0 ���S= �J�J �+�e7 �
�< &!95% 	� +	1��% �&�7�*��DEF� �� , �K�. 
)�( �   ���̂ Q �&�*%
Q +
O1!"� �1S� ���� �C
!*� �$*� 8 i�*� ��� @S	
0 ���� ÎaU �%
U�DE- , ��-E. 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ٧٣

73 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  .�)٣(كانت�الحركة�النقدية�دائما�مرافقة�للشعر،�تعمل�عdى�تنقيحه�و«�ذيبه�ليستوي�فينضج - 

لقد�كان�العرب�مشغوف$ن�برواية�_قاصيص�والحكايات،�ح��Wأ�م�كانوا�يمزجو�ا�بالخرافات�و_ساط$�� - 
�فيه�كث$�ا�قبل�أن�ال¤�Vء�الذي�جعل�الدراسات�النقدية�تلتصق�بالحركة�الشعر  ية�(فإن�الرواة�حرفوا

(�Vيأخذ�شكله�ال½�ائي�عند�أبي�عبيدة�وغ$�ه�من�مؤلفي�العصر�العبا��)٤(. 

إن�الحديث�عن�أسباب�هيمنة�الشعر�عdى�الساحة�_دبية،�طويل�طريقه،�وواسع�بابه،�و��يمكن�Vjأن�أوفيه�
دراسة�والتحليل،�يلزم�Vjأن�أبقى�مل§¡ما�بدائرته�حقه�من�الك[م��ي�هذا�اPقام،�وذلك�Åن�اPوضوع�اPع�Vjبال

�السردي�الذي�سكت� �الك[م�هو�موروثنا �وقصدي�من�خ[ل�هذا �العصر، الروائية�وال�VWأصبحت�موضوع
  عنه�نقادنا�وباحثونا،�وأخص�بالذكر�الرواية.

اPستشرق$ن��ي�يجب�أن�نع§�ف�أن�¯هتمام�باPوروث�السردي�العربي�دراسة�وتحلي[،�كان�منصبا�عdى�جهود�
القرن�التاسع�عشر،�والذين�وجدوا�فراغا�كب$�ا��ي�النقد�الروائي�العربي،�فبذلوا�قصارى�جهودهم��ي�دراسة�

�دراسة�موروث�غ$�هم�-السرد�العربي�القديم،�فذاع�صيته �أسبق�إvى �كانوا ولكن����- عdى�أن�العرب�قديما
وهو�اهتمام�سبق�بمدة�طويلة�اهتمام��-العربية�نن���Í(ونحن�نرسم�صورة�¯هتمام�الغربي�با�داب�السردية

تقديم�ال��اه$ن�عdى�طبيعة�عناي±�م�باPوروث�_دبي�العربي،�فقد�حظيت��-العرب�با�داب�السردية�الغربية
اPرويات�السردية�العربية�بعناية�بالغة�من�لدن�اPستشرق$ن�خ[ل�القرن�التاسع�عشر،�وهذه�العناية�وفرت�

̄نتشا   .)١(ر،�مما�أشاع�مناخا�سرديا�مناسبا�Pتلقي�السرد�العربي�القديم)لها�إمكانية�

�أنجزه� �السردي�يجعله�يركز�اهتمامه�عdى�ما إن�الفراغ�الذي�يحس�به�الناقد�الروائي�العربي�تجاه�موروثه
̄ستس[م�لهذه�اPفاهيم�الغربية،�ح��Wأن� الغربي،�فيستسلم�له�وينسيه�موروثه�الحضاري،�فيفرض�عليه�

� �أن�م½�م �الروائي �الناقد �يجب�عdى �إ��أنه �النقدية، �أعماله ��ي �قدوته �وجعلها �اPناهج، �لهذه �تعصب من
�النقد� �مجال ��ي �الرائدة �العلمية �مختلف�منجزاته �من� خر��ي ̄ستفادة � �عليه �و(يحتم يتمسك�باÅصالة

�يفرض �اPتم$¡�اللذين �وتاريخه �الحضارية، �خصوصيته �ينسيه �أن �يجب �� �فذلك �عدم�الروائي، �عليه ان
̄ستس[م�لهذه�اPناهج�واPفاهيم�الغربية،�وتطبيقها�بشكل�آvي�عdى�أعمالنا�_دبية�العربية،�كأ�ا�و�ي�مå¡ل�

  .)٢(من�السماء،���يمسه�الباطل�من�ب$ن�يديه�و��من�خلفه�بدعوى�الحداثة)

�¯تص �هذا �وكان �بالغرب، �اتصالهم �نتيجة �العرب�حديثا �عرفه �جنس�أدبي �البعثات�فالرواية �متمث[��ي ال
�إvى�العربية�دون�النظر�إvى�اخت[ف� العلمية�إvى�الغرب،�ومن�خ[ل�نقل�بعض�النصوص�الروائية�وترجم±�ا
̄حتكاك�نوعا�من�القطيعة�ال�VWعان�م½�ا�اPوروث�السردي�العربي،�فأغلب� البيئات�والتقاليد،�وقد�كان�هذا�

�إالروائي$ن� �الدعوا �محدث$ن �التجديد، �مبدأ �عناصرها�vى �عdى �التمرد �و(حاولوا �العربية، �الرواية �مع قطيعة
�بالواقعية) �و¯ل§¡ام �والحكاية �الشخصية �ف¸�ا �بما �هذه��.)١(التقليدية �بسبب �منسيا �العربي �اPوروث وظل

̄نفتاح�عdى� خر،�وهذا���يقودني�إvى�رفض�ما�أنتجه� خر،�بل�الالقطيعة�واهتمام� نقاد�بموروث�غ$�هم�و
�أو��هو�موروث ���يقتصر�عdى�أمة�دون�أخرى،�و��يمكن�ل[نفتاح�أن�ينسخ�ويسلب�الهوية�العربية، Vعالم

�ملك�ل�نسانية� Vjإيمان�بأن��بداع�الف� �ولكن���بد�أن�يكون�له �الروائي�ينسلخ�عن�جلده، يجعل�الناقد
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شوائب،�فخذ�مث[�قصص�جمعاء،�وعdى�الناقد�أن�يبدأ�ب§�اثه�ليصل�إvى�تراث�غ$�ه،�فما�تراثنا�ببعيد�عن�ال
_نبياء�والذي�أصابه�زيغ�وانحراف�إسرائيdي،�وخرافات���أساس�لها�من�الصحة،�وحكايات�ألف�ليلة�وليلة�

  �.وال�VWما�زلنا�نجهل�صاح�éا،�وما�تداول�من�موروثنا�السردي�سواء�أكان�مشافهة�أم�مدونا

فيقوم��،ليه�أن�يبعثه�إvى�الحياة�من�جديدو��يمكن�للناقد�العربي�أن��Óمل�موروثه�ويسكت�عنه،�بل�يجب�ع
بتنقيحه�مما�دخله�من�أباطيل�وخرافات،�ذلك�أن�الرواية�أك¿��الفنون�السردية�ارتباطا�بالواقع،�ف¬�Vتشارك�

�الخصائص�العامة،�وأن�لكل�نوع�سردي�م$¡ته�الخاصة�به ف[�يمكن�أن�نعزل��._نواع�السردية�_خرى��ي
العالم�VاPتم$¡�بالنوعية�والجدة،�والذي�يصب��ي�تلك�الخصائص�اPتصف�به،�الرواية�عن�اPوروث�السردي�

�نريد� �العادات�والتقاليد،(و��ذا �وتباين �البيئات ��خت[ف �نظرا �العربية �الرواية �عdى �تطبيقها ���يمكن كما
� �امت[كها ��ي �الوقت�نفسه ��ي �الروائي�وتنفصل�عنه �العربية�تتصل�بالنوع �أن�الرواية �إvى خصائص�̄ن±�اء

�أو� �أو�يابانية �كانت�أوروبية �سواء �اPناظرة �الظواهر�الروائية ��ي �نفسها، �بالدرجة �توافرها ���يش§�ط ذاتية
  .)١(إفريقية�أو�أمريكية��تينية...)

إن�Vjو�ي�هذه�اللحظة�أرى�أن�السرديات�أصبحت�فنا�بل�علما�مستق[�عن�العلوم�_خرى،�و×ي�ظاهرة�أدبية�
وم½�م�عبد�هللا�إبراهيم،�سعيد�يقط$ن،�أن�يحققوا��،عض�النقاد�العرب�اPعاصرينقديمة�حديثة،�استطاع�ب

نجاحا�باهرا�بدخولهم�هذا�العالم�الروائي،�وأن�يشغلوا�جزءا�هاما�من�الواقع�العربي�من�خ[ل�فتق�الذاكرة�
والتوضيح،�فهو�العربية�القديمة�الحديثة�تحلي[�ونقدا،�و��إخال�أن�Vjسأو�ي�هذا�اPوضوع�حقه�من�التحليل�

�سكت�عنه� �در���Vهذا�إ��بحث�قص$��حاولت�من�خ[له�أن�أدرج�بعض�ما يحتاج�إvى�أك¿��من�مجلد،�وما
�والخرافة،� �و_سطورة �واPلحة، �والنادرة �والقصة �كالحكاية �والنقدية، �_دبية �دراسا«�م ��ي �وباحثونا نقادنا

�تعددت�_فكار�وتباينت� راء�وأخص�بالذكر�الرواية�العربية�ال�VWمازالت�تتسم�بالسطحية� النقدية،�ومهما
  فإن�الدراسة�النقدية�ستبقى�جزئية�ما�اعتمدت�اPقياس�الغربي،�واستلهام�مبادئه�وأسسه�العامة.

�عن� �ويبعدنا �أصالتنا �يفيد �بما �¯هتمام �عdى �خ[لها �من �نعمل �محكمة �خطة �وضع �أدعو�إvى �فإني لذا
 قديم�عdى�اPنهج�التأصيdي�القويم،�والتحرر�من�الفهم�الضيق.�̄نحرافات،�وتطوير�موروثنا�العربي�ال
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