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Abstract 
Anecdotal poetry is an artistic method that a poet uses to depict reality of 

his life. The poet always aims to exert his creative efforts and his artistic 

abilities to reach his goal.  

When Buhturi depicts the event and his struggle with the wolf, he does 

not want to show his courage but he wants to depict the tragic and 

atrocious life which he lives. He tries to prove that he is brave and has 

abilities to confront his enemies. Therefore, he chooses the wolf to 

confront and emphasize this theme. He, however, is not happy with this 

confrontation. 

The character in Buhturi’s work is a kind of history which evokes for his 

soul sadness and sorrow. That is because of cruel and hard circumstances. 

The character he delineates represents contentment and determination. 

The poet tends to give examples from real life experience to represent the 

bitter reality. When representing the anecdotal character, dialogue is used.  

Place in Buhturi’s work is like work of the old days which revolves 

around homes of beloved ones. He remembers them and prays for them. 

His work is full of pain and suffering. Place in his work represents pain 

and provokes distress. 

Time also affects the poet as place does. He is a poet who gets the effect 

of time more than that of place. Buhturi does not feel grateful for his time 

as he mentions that in some of his poems. That is because of poverty, 

foreignness, and hardships. However, he changes his opinion of place 

when he watches nature and witnesses spring. 
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 ممخص
بػػػػراز ع ا ػػػػر السػػػػرد الق  ػػػػ   ػػػػ   ػػػػعر    وقػػػػد  ،البظتػػػػري يسػػػػعا اػػػػذا البظػػػػث إلػػػػا إظرػػػػار واق

 تو ؿ الباظث إلا الع ا ر اآلتية:
ياة ، إ ما يريد ت وير ظيد ال اعر إظرار  جاعته مع الذئبث ال ير ت ويره لمظد ػ ع د1

 .ش المأساوية الت  يعي را المجتمعالتوظ
ثؿ ع ده ثبات الموقؼ وعفاؼ ، وتمتري تاريخ يبعث عما الظزف واألساال خ ية ع د البظػ  2

 .ال فس
، وال ظراء خير مثاؿ لممكاف بما تظممه ف والمفاجآتػ  والمكاف ع ده مكاف اال تظار والخذال3

 ده ورغـ رظالت البظتري وت قالته لـ ي عر باالستقرار،  المكاف ع مف قساوة و ظؼ وتوظش.
 .مبعث لأللـ واستثارة لممواجع

، واو الميؿ ي كؿ جا با مف ظياة العرب ، ظيث ظراء البريـ وقد تظدث عف الزمف    ليؿ الػ 4
وادث الزمف الت  كما أ ه ي كو مف ظ .اواؿ والوظ ة والظمـ وعدـ األمافتعبير أيضا عف األ

 .راظت تضربه بع ؼ، لك ه ت بر عما كثير مف األلـ
 ؼ الزماف بأ ه ال يظمد أبدا.و   األخير ي 
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 تمهيد:
، وتػـ عػد ػ عمػا أسػاس اخػتالؼ األج ػاسقد جرى التفريؽ بيف ال عر وال ثرػ     ورة السردل    

غيػػر أف المق ػود بػػال ثر الفعػؿ السػػردي  .مػػاـ االسػتقالؿ عػػف ال ثػر واػػو الظػؽال ػعر   ػػا مسػتقال ت
، يبػدو بعػض الخمػط وعػدـ التمييػز ، و   اذا عما مػاال عر   واو أيضا عّد مستقال عف الق 

واػػو الكػػائف عمػػا وجػػه  ،امع )المتمقػػ أ أثػػر القػػص  ػػ  ال ػػعرذلػػؾ أف المػػراد اػػو أف يتظسػػس السػػ
الظقيقػػػة ب ػػػ ء مػػػف الضػػػيؽ عمػػػا خػػػالؼ الق ػػػة والروايػػػة القػػػائمتيف عمػػػا االتسػػػاع  ػػػ  الو ػػػؼ 

 .أ1)والسرد
ر اخػتالؼ الج سػيف ػ إلػا ػ باعتبػا؟ػيظوي ال عر سردا وق ااؿ يمكف أف : وعما اذا التساؤؿ    

ال ػعر كمػا  بو ؼ السرد ظػاارة تستقؿ بذاترا قػد يظويرػا ؟التػساؤؿ: أال يظوي ال عر ق ا وسردا
ويتعػػيف مػػع كػػػؿ ذلػػؾ بػػدء وا ترػػػاء ووسػػط وت تابػػه عالقػػػة بػػيف الػػػذات  ،أ2)يظويرػػا ال ػػػثر الق  ػػػ 

عرا وتأثراػػا داخػػؿ ت ػػكيؿ الػػ ص يظمػػؿ رؤيػػة  مسػػفية أو والموضػػوع ت مػػو وتتطػػور بظوا زاػػا و ػػرا
 .أ3)"   كؿ يمزج بيف ال عرية والسرديةطرظا اجتماعيا أو  فسيا  

ا االقتػػراف يزيػػد مػػف أاميػػة ا ػػاؾ اقتػػراف ج سػػ  بػػيف الق ػػة وال ػػعر )الق ػػة ال ػػعريةأ واػػذ إذاً    
الجماليػػػة الخال ػػػة  ػػػ  ، غايتػػػه قبػػػؿ كػػػؿ  ػػػ ء خطػػػاب أدبػػػ  ب سػػػبة ق ػػػوى، أل ػػػه أوال و الخطػػػاب

الخػػروج عػػػف مػػألوؼ القػػػوؿ ال ػػػعري ومعػػاييره إلػػػا رظابػػة السػػػرد وتق ياتػػػه  ػػ  مباغتاتػػػه ومراوغاتػػػه 
دا ظػػػاارة عامػػػة م ػػػذ الع ػػػر ، ومع ػػػا اػػػذا أف الميػػػؿ إلػػػا الق ػػػص وأسػػػاليبه بػػػدبيػػػةوتوجراتػػػه األ

ية اا كمعػػارؼ ق  ػػوتػػداولوا  يمػػا بيػػ رـ األخبػػار  ػػفا ،داث التاريخيػػة، ظيػػث المػػوا باألظػػالجػػاام 
يرى أ ه مف بيف الظواار الف يػة البػارزة  الباظث    ال عر " .أ4)"تظؿ مؤ را لدى العرب     بظثه

أ ولكف مف أدب  له  كمه وقواعده ووظيفته يه ظاارة الق ة ال بالمفرـو اال طالظ  الدقيؽ ) ف 
 ،أعي رـ مف وقػائع الظيػاةتقع عميه ظيث إ را تمتق  بق ة  عرية طريفة ت ؼ ل ا وتسجؿ كؿ ما 

 ال اعر يظك  ق ة ظياة ذلؾ المجتمع     ترة مف  ترات التػاريخ أو يقػص عمي ػا مغػامرة عا ػرا 
  أف كػال م رػا ، ومػع سػوااا مػف   ػوف القػوؿ  ػ"وت ػتبؾ الروايػة مػع الق ػيدة.أ5)وادث جػرت لػه"لظ

 .أ6)وال عرية"ث مختمفة    إطار ال عر ، واذا ما خاضت  يه بظو مجرد كي و ة لغوية
أ أف ال ػػعر "اػػو العػػالـ وقػػد تظػػوؿ إلػػا  فػػ  اػػذا السػػياؽ تػػذكر عالمػػة الجمػػاؿ األلما يػػة )كػػو راد 

  .أ7)"لغة
ال قػػاد واألدبػػاء إلػػا ع ا ػػر الق ػػة، وال ػػروط التػػ  ومػػف الطبيعػػ  أف تتبػػايف وجرػػات  ظػػر "    

ا وتبػػػع اػػػذ ...وقامػػػت ظولرػػػا الدراسػػػات المتعػػػددة  ،يما بعػػػد أف تطػػػورت الق ػػػة، ال سػػػتتػػػوا ر  يرػػػا
اخػػػتالؼ  خػػػػر  ػػػ  تظديػػػػد القوالػػػػب التػػػ  يمكػػػػف لمقػػػػاص  ،االخػػػتالؼ  ػػػػ  تجديػػػد ع ا ػػػػر الق ػػػػة
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 مػػ رـ مػػف  ،وت ػػعبت  ػػوراا ،، إذ تعػػددت مالمظرػػاعا ة برػػا  ػػ   سػػ  ق ػػته  سػػجا مظكمػػااالسػػت
ومػػػ رـ مػػػف يسػػػرد الظػػػوادث ب فسػػػه  ،ذكرات أو االعترا ػػػات قالبػػػا لق ػػػتهاتخػػػذ أسػػػموب الرسػػػائؿ والمػػػ

إظػدى  خ ػياتراومػ رـ مػ ،ااد عيافوكأ ه   ، ومػ رـ مػف يمجػأ إلػا القالػب ف يق ػرا عمػا لسػاف د
وعممػاء الجمػاؿ ع ػدما " .أ8)ال ثر    التعبير الف ػ  ال ػعوري" ال عري إذ يرى  يه مجاال أرظب مف

ا عػػف عالقػػة ، ولػػـ يتظػػدثوا كثيػػر دباختػػاروا ال ػػعر تمثػػيال لفػػف األ تظػػدثوا عػػف العالقػػة بػػيف الف ػػوف
وذلؾ لظداثة  ف الق ة، بطبيعة الظاؿ   الق ة أظدث   وف األدب عمػا  ،الق ة بالف وف األخرى
  .أ9)،  قد كاف م اظبا ل  أة الف وف"اظيف أف ال عر أقدمر

إلػػا برػػا الظػػدث الطريقػػة التػػ  يختاراػػا الروائػػ   ليقػػدـ لسػػرد  ػػ  الفػػف الػػدرام  عمػػا أ ػػه: "ويعػػرؼ ا
، وربما اتسع مفرـو السػرد أ11)"ف  ورترا الواقعة إلا  ورة لغوية قؿ الظادثة مالمتمق ، أو او: "

    ب ائرا. الت  تتخذ مف ايكؿ الرواية قالبا أطمؽ عما كؿ األ واع ال ثرية 
، وقػػد تجميػػا بكيفيػػات معي ػػة مظكومػػة راف مػػف مظػػاار الممارسػػة االبداعيػػة السػػرد وال ػػعر مظرػػ    

عمميػة ، إال أف الظقيقػة التاريخيػة تف ػن عػف أولويػة ؽ الت  تظفؿ برػا  داب األمػـبمجموعة األ سا
، أمػا ذ أخػذوا يبظثػوف  ػ  أسػاليبه وب ػاه، وتظديػد خ ائ ػه وتق ياتػه، إاالاتماـ ال ػادر مػف ال قػاد

، داللػة عمػا ظرػوره  ػ  مرظمػة متػأخرة  ذلػؾ، السرد  قد بق  مفتقرا إلا إطار  ظري "ت ظيػري" و ػ
راء الم ظػػريف ، وقػػد تفاوتػػت  يػػات عػػد ة  ػ  م ظػػور ال قػػد الظػػديثوقػد تموضػػع اػػذا الم ػػطمن بكيف

، إذ رأى مػا العمػـ، الػذي يتعػاطا مػع السػرد،    سػبكرـ لمم ػطمن الػداؿ ع   اذا الظؽ السردي
ت ػوره بػأف الم ػدر ال ػ اع   مؤسسػا narratologyبعضرـ أف يطمػؽ عميػه م ػطمن السػردية 

وي عما خا ية ، كما ي طوما يظيط به مف الريئات واألظواؿ   العربية، يدؿ عما ظقيقة ال  ء 
 .أ11)"التسمية والو ؼ معا

إف التوجػػه إلػػا أسػػموب السػػرد الق  ػػ  وتوظيفػػه داخػػؿ الػػ ص ال ػػعري لػػيس مػػف م جػػزات      
التػػراث ال ػػعري،  القػػارئ ل مػػاذج عديػػدة مػػف ال ػػعر  ػػعراء الظداثػػة، واق مػػا اػػو أسػػموب مػػألوؼ  ػػ  

ددت العرب  القديـ يجد  فسػه أمػاـ ع ػرات مػف الق ػائد التػ  اسػتخدمت األسػموب الق  ػ ، وتعػ
، وت امػت  يرػا األظػداث وت ػاعدت  يرا تق يات الفف الدرام  مػف:  خ ػيات، وأظػداث، وأ ػوات

الظكايػػة وقػػدمت م ػػااد ق  ػػية لت ػػؿ  إلػػا  رايػػة ق  ػػية، وثمػػة ق ػػائد أخػػرى اتكػػأت عمػػا 
، وغيػراـ. وقػػد والظطيئػة ،ق ػػائد ال ػاعر ال ابغػة الػػذبيا  ، وطر ػة بػف العبػػد  مت وعػه مثػؿ: بعػض

راح اػػذا ال ػػكؿ الق  ػػ  يتطػػور  ػػ  الع ػػريف: األمػػوي والعباسػػ ،  أ ػػاد ال ػػعراء مػػف الظكايػػة، 
ا التػػ  أخػػذت تت ػػاما واقتربػػت الق ػػيدة مػػف الق ػػة الق ػػيرة مػػف ظيػػث ب اؤاػػا و خ ػػيترا وظبكترػػ

مدة عما ع  ػري الت ػويؽ ، معتثـ تأخذ    اال فراج باتجاه الظؿ، ما ي به العقدة ظتا ت ؿ إلا
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،  ػػ  بعػػض ق ػػائد ذلػػؾ ، واعتمػػدت ق ػػائد أخػػرى  ػػ  ب ائرػػا عمػػا الظػػوار والسػػرد، وظرػػرواإلثػػارة
  .أ12)ال اعر عمر بف أب  ربيعة والبظتري وغيراما

يميا أب   : أظمد  وق  وخميؿأمثاؿراء    الع ر الظديث مف ومف يتابع ما أبدعه ال ع مطراف  واق
ماض  وغيراـ، يجد عددا غير قميؿ مف الق ائد العربية اتكأ  يرا مبدعواا عما استخداـ أسػموب 

، الق ائد، يجد أف طرائؽ ا ره المت وعة، وأ ماطه المتعددة، والمتأمؿ    تمؾالسرد الق    بع 
ظكاياترػا الخػػاـ  عمػا الػػرغـ مػف ذوبػػاف كثيػر م رػػا ب ػكؿ جػػواري  ػ  ب يػػة   ػوغرا السػردي لمػػواد

، وأ مػاط السػرد ومظػااره -ال خ ػيات،ال عر ظمػت بسػيطة، وبػاألخص  يمػا يتعمػؽ بب ػاء الػزمف و 
مػػب عميرػػا الو ػػؼ الخػػارج   ضػػال  عػػف ميػػؿ ال ػػعراء السػػتخداـ أسػػاليب السػػرد التقميديػػة التػػ  يغ

ؿ الوقائع وو ؼ األظداث، بخػالؼ أسػموب السػرد الق  ػ  الػذي ، والوقوؼ ع د تسجيوالمبا ر
  .أ13)ةداثتوا ر لدى  عراء الظ

 

 مقــــــــدمة:
ب ػػورة مػػف ال ػػور ق ػػة يكتبرػػا ، ألف ظيػػاة اإل سػػاف اػػ  الق ػػة اػػ  الفػػف األقػػرب إلػػا الظيػػاة   

عجيبػػا مػػف ،  مػػيس كػػذلؾ اػػ  ظيػػاة المجتمعػػات وتاريخرػػا، سمسػػمة ال  رائيػػة مػػف الق ػػص، و الػزمف
 .ا الفف الذي ولد معه و ما ب مائهأف يرتـ اإل ساف م ذ القدـ برذ

ق ائد البظتري  ألف اذا  ع ا ر السرد الق    مف خالؿ بعض ويردؼ اذا البظث معر ة   
،  قد كػاف الرجػوع إلػا ديػواف البظتػري وقػراءة ق ػائده مف األامية كو ه لـ يؤخذ مف قبؿ الموضوع
، سػػػمت البظػػث إلػػػا تمريػػػد وأربػػػع مباظػػػث، وقكايػػات   ظاولػػػت إبرازاػػػاعػػػف ق ػػػص وظ التػػ  تعبػػػر

تظػػدثت  ػػ  التمريػػد عػػف التفريػػؽ بػػيف ال ػػعر وال ثػػر  ػػ   ػػورة السػػرد والظػػديث عػػف القػػص ب ػػكؿ 
 عاـ. 

ت اولػت و ، و ػه ال توجػد ق ػة، ثػـ عر ػت الظػدث: كاف الظديث عػف الظػدث  بدو   المبظث األوؿ
 .ؿ تظميؿ الق يدةراز الظدث مف خالق يد )الذئبأ إلب
: ت اوؿ البظث الع  ر الثا   واػ  ال خ ػية  ػ   ػعر البظتػري كو رػا مػدار و   المبظث الثا  
ثـ ظمم ا ق يدة البظتػري )السػي يةأ لتجسػيد  ،، وتظدث ا عف طرؽ تقديـ ال خ يةالمعا   اإل سا ية

قالرػػا  ػػ   ، ػػعرية تتضػػمف ظػػوار ال ػػاعر مػػع  فسػػه، وكػػذلؾ مقطوعػػة ال خ ػػية موضػػوع البظػػث
 .بف خاقاف ظيف طولب بماؿ التقسيط عبيد اهلل

 .المكاف مف خالؿ الق ائد المختارةوكاف  يه الظديث عف  :المبحث الثالث
ــ   ، ثػػـ ختمػػتا كابػػده ال ػػاعر  ػػ  ظياتػػه مػػف ع ػػاء: ت ػػاوؿ الظػػديث عػػف الزمػػاف ومػػالمبحــث الراب

 .البظث بخاتمة تتضمف أاـ ال تائ 
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 :المبحث األول
 :ثالحد -ا

الػػذي يػػدور ، واألظػػداث اػػ  القمػػب مقومػػات األساسػػية  ػػ  العمػػؿ الق  ػػ يعػػد الظػػدث مػػف ال    
 رػػػ  مجموعػػػة مػػػف ... توجػػػد ق ػػػه مػػػف األسػػػاس ،  بػػػدوف الظػػػدث الظولػػػه بػػػاق  ع ا ػػػر الق ػػػة

 . أ14)ظبكة الت  تعد ذروة العمؿ الق   الػأظداث الت  تجتمع مع بعضرا لتكوف ال
، وظركترػػػا داخػػػؿ الق ػػػة واػػػو يػػػرتبط بو ػػػائ  قويػػػة مػػػع بقيػػػة ةال خ ػػػي عػػػؿ " والظػػػدث اػػػو      

. ويعػػد الظػػػدث ع  ػػرا مرمػػػا مػػف ع ا ػػػر الب يػػػة أ15)األدوات الف يػػة األخػػػرى وال سػػيما ال خ ػػػية"
ق ة الا األماـ تجػاه ذروة وخاتمػة، أي   ء يد ع مجرى ال، والمق ود به "، ويع   الفعؿةالسردي

. و سػت ت  أف الظػدث اػو الفعػؿ ال ػادر أ16)، أو ظركػة جسػما ية"، أو ظػديثوالفعؿ قد يكوف  كػرة
الق ػػة األخػػرى بػػروابط  عػػف ال خ ػػية والوقػػائع التػػ  تظػػدث  ػػ  الق ػػة واػػو مػػرتبط مػػع مكو ػػات

   ية متي ة.
، والق ػػػيدة التػػػ   ليػػػة ب ػػػاء الظػػػدث  ػػػ   ػػػعر البظتػػػري و ػػػ  اػػػذا المبظػػػث سػػػ ظاوؿ الك ػػػؼ عػػػف

 .)الذئبأق يدة  ستجم   يرا اذا األمر ا  
 سالـ عميكـ ال و اء وال عرد             أما لكـ مف اجر أظبابكـ بد

أ 19ا البيػػت رقػػـ )وبعػػد أف يػػذكر األظبػػاب ويقػػؼ عمػػا الػػديار كعػػادة ال ػػعراء األقػػدميف   ػػؿ الػػ
 .أ17): الت  يقوؿ  يرا

 وليؿ كأف ال بن    أخرياته       ظ ا ة   ؿ ضـ إ ر ده غمد
 بعيف ابف ليؿ ماله بالكرى عرد ااجع      تسربمته والذئب وس اف 

 أثير القطا الكدري عف جثماته     وتألف    يػػػه الثعالب والربػػػد
 وأضالعه مف جا بيه  وى  رد   وأطمس مؿء العيف يظمؿ زوره   
 ومتف كمتف القوس أعوج م ػػأد   له ذ ب مثؿ الر اء يجػػػػػػػػره    

 طواه الطوى ظتا استمر مريره
  ما  يه أال العظـ والػػػػػػروح والجمد
 يقضقض ع ال    أسرترا الردى
 كقضقضة المقرور أرعده البػػػػػػرد
 سما ل  وب  مف  دة الجوع مابه
 ببيداء لـ تظسس برا عي ة رغػػػػػػد

 كال ا برا ذئب يظدث  فسه     ب اظبه والجد يتعسه الجػػػػػػػػػد
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 عوى ثـ أقعا  ارتجزت  رجته
 ؿ البرؽ يتبعه الرعػػػػػػػػد أقبؿ مث

  أوجرته خرقاء تظسػػػػػػػػػػػب ري را
 عما كوكػػػب ي قػػػػػػػػػض والميؿ مسػػػػػود

  ما ازداد إال جػػػػػػػػرأة و رامة    وأيق ػػػػت أف األمر م ه او الجػػد
  ػأتبعترا أخرى  أضممت   مػػػرا     بظيث يكوف المب والرعب والظقد

 عما ظمأ لػػو أ ػػػػػػه عذب الػػورد    ته م رؿ الػػػػػػػردى  ػػػػػػ خر وقد أورد
 عميه ولمرمضاء مف تظػػػػػػػػته وقد وقمت  جمعت الظ ا وا تويته    

 وأقمعت ع ه واػػػػػو م عفر  ػػػػرد  ت خسيسا م ه  ثـ تركػػػػػػػػته   ػػػػػػػػػػػػو م
ؿ ، ظتػا اػـ كػئب جػائع وكالامػا يتضػور جوعػابيف ذقالرا البظتري ي ؼ  يرا  راعا بي ه و     

 .مبظتري،  قتؿ الذئب و واه وأكمه، ثـ كا ت الغمبة لب اظبه
الفخػػر  ثػػـ يفػػرغ إلػػا أذكػػر المظبوبػػة التػػ  ) ػػط برػػا ال ػػوىويػػتكمـ  ػػ  بػػدايترا عػػف األطػػالؿ و     

 .بال فس وو ؼ  جاعته وقوته
، سػواء كػاف لمم ػرد أسػاس رؤيػا ال ػاعرلػذئب جػاء م سػجما و ػؽ ويالظػظ القػارئ أف م ػرد ا     

يسػرد أ ػه اػو ،  البظتري مف خالؿ و فه لمذئب إ مػا يريػد أف يقػوؿ و   الواقع أـ أ ه وليد مخيمته 
، وظيػث يػروي مػا كػاف  ػ  تمػؾ الميمػة ظػيف خػرج إلػا البيػداء  ػ  المظظػات األسد الجريء ال ػجاع

، وكػػاف ة مػػف   ػػؿ تبػػدو مػػف الغمػػدقطعػػة  ػػغير األولػػا لبػػزوغ ال ػػباح وكػػاف ضػػوؤه ال يزيػػد عػػف 
يػؿ مػف م،  أ ه  أف أب ػاء اللظظتئذ وس اف ااجع ولك ه دوف  ـو،  الذئب جه مغامرة بظد ذاتهخرو 

، ومفاجآت الطريؽ ال يعممرػا إال اهلل غيػر أف ال ػاعر يضػرب  ػ  قطاع الطرؽ الم وص وغيراـ
اعتػادت ، أل رػا لب والظيات  ال ت كرهعر به الثعاالفالة بعـز  تثير خطواته طيور القطا الغبراء وت 

 .عما خروجه
، ال در واألطراؼ معوج الظرػر وطويػؿاو الذئب األطمس يبرز له واو ذئب ضخـ عظيـ  ثـ اا

، و ػوت جوع مبمغه ظيث جعمه جمدا عما عظـ، وكاف م ظره يمػأل عػيف ال ػاعرظيث بمغ م ه ال
 تعش مف البرد.، كأ ه مر ابه وأس ا ه ي ؿ واضظا إلا أذ يها طكاؾ أ ي
ر ساكف اػذه ،  قدواف  بال اعر مف  دة الجوع ما بهػ أخطأ التقدير والع ػ عما ما يبدو لكف الذئب

 .دا،  مف ظالفه الظظ أوقع ب اظبه، وأف يرى  يما يعرض له  يرا  يالبيداء أف يظؿ جائعا
وجمػػس عمػػا لػػذئب ع ػػد م ػػاادة  ػػاظبه ا: ظيػػث عػػوى   بػػدأ ظركػػة الظػػدث  ػػ  اػػذه الق ػػة     

رأ لػػـ يػػثف ، ال ظػػظ الفعػػؿ )زجػػبي مػػا أبقػػا األمػػاميتيف م ت ػػبتيف،  زجػػره ال ػػاعر قائمتيػػه الخمفيتػػيف



 رضوان عبد الحميم األسودي/ د                                    في شعر البحتري عناصر السرد القصصي
                                           

 199 
 2018  يوليو  (3) العدد        اإلنسانية                                           تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

،  ػأتبع ال ػاعر السػرـ اآلخػر أو إليه سػرما  ا ػذا  مػا سػقط أو ارتػد،  فوؽ الذئب بؿ ا طمؽ كالبرؽ
 .ه معفرا بالتراب، ليردى قتيال، تاركا إياقمب الذئب المراجـال بمة األخرى ظيث ا غرست    

، واق مػػا يريػػػد ت ػػػوير ظيػػػاة التػػػوظش المأسػػػاوية التػػػ  ر ال يريػػػد إظرػػػار  ػػػجاعته مػػػع الػػػذئب ال ػػاع
، ممػػا ظػػدا مػػع قػػرابترـ لػػه التػػ  تمثػػؿ الخؤولػػةيعي ػػرا ال ػػاعر جػػراء خ ػػومته مػػع ب ػػ  الضػػظاؾ 

،  راه ائهأعد بال اعر أف يختار الرظيؿ ع رـ ليبدأ ظياة جديدة ويظاوؿ إثبات  جاعته    مواجرة
 .كف ال اعر راضيا    اذه المواجرة، ولـ يليؤكد اذا المع ايختار الذئب ليواجره 

 سما ل  وب  مف  دة الجوع ما به     ببيداء لـ تعرؼ برا عي ة رغد
، ويػػأت  اسػػتدعاء المكػػاف )ببيػػداءأ بكػػؿ س إال ردة  عػػؿ يػػر ض ال ػػمت إزاءاػػا موقػػؼ ال ػػاعر لػػي

، إذ ي ػػبن ة رغػػدأ ليؤكػػد عمػػا ظتميػػة المواجرػػة)لػػـ تظسػػس برػػا عي ػػ و ػػفه بػػه مػػف أزليػػة جفا ػػه
الطر يف او الموت جوعػا واػذا مػا تك ػؼ ع ػه الجممػة الم فيػة )لػـ تظسػس برػا  ـالخيار اآلخر أما

 .رغدأ ظيث الموت او األمر الظتم  عي ة
 ظدث  فسهأ. الواقع المأساوي لطر   المواجرة أظالرما إلا كائ يف مت ابريف )كال ا برا ذئب ي

ا ا يبتعد ال اعر عف إ سا يته ظيث تقم ه السموؾ المتوظش   ظف إزاء ذئبػيف كاسػريف تظركرمػا 
يوضػن المواجرػة ، وبرذا يتظػوؿ الػ ص إلػا سػرد تف ػيم  بة كؿ م رما    القضاء عما اآلخررغ

 .بيف ال اعر والذئب
 عوى ثـ أقعا  ارتجزت  رجته      أقبؿ مثؿ البرؽ يتبعه الرعد

،  أطمؽ عػواءه الػذي زرع الخوؼ     فس خ مه عبر ال وت قد ظاوؿ الذئب قبؿ اجومه أف ي
، إذ إف ا كاف الذئب واثقا مف  زع الخ ـ، وربمره، وي تظر ردة  عؿ الطرؼ اآلخري بئ عف ظضو 

 ػػوت الػػذئب موقػػع ال ػػراع عمػػا سػػاظته غيػػر أف الػػرد كػػاف مفاجئػػا لمػػذئب ظيػػث جابػػه ال ػػاعر 
ه ) أقبػؿ مثػؿ البػرؽ عؿ كاف كا يا إلثارة الذئب ليبدأ ا قضاضا سػريعا عمػا خ ػم، واذا الفب وته

 : عؿ ال اعر  قد سدد له سرما سريعا، وب فس إيقاع السرعة كا ت ردة  يتبعه الرعدأ
  أوجرته خرقاء تظسب ري را     عما كوكب ي قض والميؿ مسود

اجع. ) ما ازداد إال جػرأة المواجرة بدال مف التر  واذه الطع ه م ظت الذئب مزيدا مف الت ميـ عما
،  قػػد كػػاف الػػذئب أمػػاـ خيػػاريف ديػػة الػػذئب ورغبتػػه  ػػ  القضػػاء عميػػه،  ػػأدرؾ ال ػػاعر جأو ػػرامة
ال ت ػار عمػا : إما الموت جوعا أو الموت قتال بيد ال اعر واذا مػوت ممتػزج بأمػؿ امر اأظالام
 : ا  يار الث، ولرذا ا ت ر الخ، واق باع جوعهالخ ـ

  أتبعترا أخرى  أضممت   مرا    بظيث يكوف المب والرعب والظقد
  خر وقد أوردته م رؿ الردى      عما ظمأ لو أ ه عػػػػػػػذب الورد
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ب لم يػػؿ مػػف ال ػػاعر رغػػـ مػػا وقػػد أتػػا ت ػػوير المػػوت بالم رػػؿ مت اسػػقا مػػع ذلػػؾ اال ػػد اع مػػف الػػذئ
 .ي تظره

ا والخاضػػػػػعة لم طػػػػػؽ السػػػػػبب اث المتسمسػػػػػمة زم يػػػػػ"إذا  الظبكػػػػػة التػػػػػ  اػػػػػ  مجموعػػػػػة مػػػػػف األظػػػػػد
)سػمال  وبػ  مػف  ػدة  ذئبت كمت مف خالؿ األبيات ظيػث بػدأت ت ػاعديا بمقائػه الػ أ18)"وال تيجة

أ لتكػػوف دأ الظبكػػة بالظػػدث المت ػػاعد بقولػػه: )عػػوى ثػػـ أقعػػا وارتجػػزت  رجتػػه، ثػػـ تبػػالجػػوع مابػػهأ
الفعػػؿ المقابمػػة مػػف ال ػػاعر  أ، ثػػـ تكػػوف ردةالرعػػدا  ) أقبػػؿ مثػػؿ البػػرؽ يتبعػػه ردة الفعػػؿ  ت ػػاعدي

ويت ػػاعد الظػػدث أكثػػر  ،ي ػػرا عمػػا كوكػب يػػ قض والميػػؿ مسػػودأ: ) أوجرتػػه خرقػػاء تظسػػب ر بقولػه
: ) ما ازداد إال جرأة و رامة وأيق ت أف األمر م ه او الجد أ، ولرذا كا ت ردة الفعػؿ  أكثر بقوله

: ) أتبعترػػا أخػػرى  أضػػممت   ػػمرا   بظيػػث يكػػوف الظاسػػمة لمظػػدث الػػذي و ػػؿ إلػػا الػػذروة بقولػػه
 المب والرعب والظقدأ.

 وا ا ت ؿ الظبكة إلا  رايترا بعد ت اعد األظداث وا ترائرا بمقتؿ الذئب.
 ولـ ي ؼ  در ال اعر كؿ ماسبؽ لك ه با ره عما الفور بقوله: 

 وقمت وجمعت الظ ا وا تويته    عميه ولمرمضاء مف تظته وقد
 ردػػػ ه ثـ تركػػػػػػتػػػػه     وأقمعت ع ه واو م عفػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػو مت خسيسا م

ظيػث عمػد إلػا األكػؿ مػف لظػـ  ،ذروة مػا و ػؿ لػه ال ػاعر مػف التػوظش البيتاف يك فاف عف     
، ا بالقميؿ مف المظػـ عمػا  ػدة جوعػه، لكف األ ساف    داخمه كاف أقوى ظضورا ظيث اكتفالذئب

 با ت اره عميه.وا  رؼ مزاوا 
 

 المبحث الثاني
 :الشخصيات

،  ال خ ػػيات الع ا ػػر الرئيسػػة  ػػ  القػػص ال ػػعري واػػ  مػػفال خ ػػية  ػػ   ػػعر البظتػػري "    
، ولرػػذه المعػػا   واأل كػػار المكا ػػة األولػػا أ19)واآلراء"اػػ  مػػدار المعػػا   اإل سػػا ية ومظػػور األ كػػار 

، واأل خاص    الق ػة م ػدراـ الواقػع أ21)دراسة اإل ساف وقضاياه    الق ة م ذ ا  ر ت إلا
ـ  ػػ  ضػػوء العػػرض الف ػػ  أوضػػن جا بػػا، ولكػػ رـ ال يختمفػػوف عمػػف  ػػألفرـ أو  ػػرااـ عػػادة  ػػ  أ رػػ

و ػػػوازعرـ مفسػػػرة  وعػػػا مػػػف التفسػػػير: قػػػد يكػػػوف  يػػػه  ػػػوع مػػػف  ،وسػػػموكرـ معمػػػؿ  ػػػ  دوا عػػػه العامػػػة
 . أ21)لت  يجمو برا الكاتب اذه المعا  ، وله أسبابه ااف إ سا ية كذلؾ، ولك ه تعقيد ذو معالتعقيد

 :ال خ ية    العمؿ السردي
، إذ ال يمكػػف أف يكػػوف سػػرد أو قػػص مػػا لػػـ يتمظػػور ظػػوؿ "اػػ  مػػدار األمػػر  ػػ  كػػؿ  ػػص سػػردي

 .أ22)ال خص ذي الكي و ة االجتماعية"  خ ية ما وتكوف إ سا ية ت رض بأ عاؿ وأعماؿ
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، تػػػػػدؿ عميػػػػػه التعبيػػػػػرات  مػػػػػا اػػػػػ  مفرػػػػػـو تخييمػػػػػ ت ال خ ػػػػػية الروائيػػػػػة وجػػػػػودا واقعيػػػػػا، واق وليسػػػػػ"
 .أ23)   الرواية" المستخدمة

، واػػػذا راجػػػع إلػػػا اخػػػتالؼ الػػػرؤى ال خ ػػػية ودراسػػػتراتباي ػػػت  راء الدارسػػػيف ظػػػوؿ مفرػػػـو وقػػػد "
 ."أ24)اعتمدواا     رمرـ لرذا الم طمن والم اا  الت 

، ويظمػؿ أيضػا مجموعػة مػف ل خ ية: ا  "كػائف خيػال  أو واقعػ ، يظمػؿ عالمػة لغويػة معي ػة ا
 .أ25)"والمالمن الت  تميزه عف اآلخريف، يمعب دورا    أظداث الق ة السمات

 : طرؽ تقديـ ال خ ية
ات بػػه ال خ ػػي مػػا تخبػػرأو  ،بػػه الػػراوي ا ػػاؾ طػػرؽ عػػدة  ػػ  تقػػديـ ال خ ػػية أولرػػا "مػػا يخبػػر   

ويكثػػػر اػػػذا  ػػػ   ئ مػػػف أخبػػػار عػػػف طريػػػؽ سػػػموؾ ال خ ػػػية،، أو مػػػا يسػػػت تجه القػػػار عػػػف  فسػػػرا
، ثػػر مػػف ااتمامرػػا بغيػػره مػػف الع ا ػػر، إذ إف الق ػػة العباسػػية ترػػتـ بالظػػدث أكالق ػػص العباسػػ 

وقػد اختر ػا مػف . أ26)" ية مف  عمرا وسموكرا    األظػداث يستطيع المتمق  أف يظدد مالمن ال خ
تػ  يعت ػراا ق يدة البظتري السي ية ال ػريرة مجموعػة مػف األبيػات التػ  تبػيف  خ ػية ال ػاعر ال

 :أ27)امعرػػاأللـ والظزف لما عا ه مف تجارب ظزي ة أامته ألف يكوف مجيدا وظكيما إذ يقوؿ    مط
   ت  فس  عما يد س  فػس      وتر عت عف جدا كؿ جػبس

 س  و كس ػػػالتماسا م ه لتع   وتماسكت ظيف زعزع   الدار  
 طففترا األياـ تطفيؼ بخسد  ػػػػػدي     غ مف  بابة العيش ع م  ب  

 ػػسد م  ه ووارد خد ػػػػػػػػػػػػػػػػعمؿ  رب     يف وارد ر ػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبعيد ماب
 سد ػػػػػػس األخػػػػػاواه عما األخ ػػػػػػػػوال    وكأف الزماف أ بن مظم

 بيعة وكسد آـ ػػػػػػػػػبعد بيع  ال  ػػػػػػػػػػة غبف    وا ترائ  العراؽ خط
 اذي البموى  ت كر مّس   ع د   تباري ػػػػػػػػػػػػػػػػػال ترز   مزاوال الخ

وقػاؿ ع رػا مظقػؽ ديػواف  .أ28)وق  ضػيؼ )مػف روائػع ال عرالعباسػ أاػذه الق ػيدة  ػ  قد عدّ      
لق ػيدة تعتبػػر  ا" .أ29)تعتبػر مػف أروع مػػا   ال ػعر العربػػ "، ظسػف كامػػؿ ال ػير   إ رػػا" البظتػري
بعػػد  راقػػه لػػول   ، الػػذي كػػاف يعت ػػر  ػؤاد البظتػػرياآلاػػات المكتومػػة، والجػػو الوجػدا   الظػػزيفمػف 

، الم ت ر بعد أف عاش    وا قة  مذة كبده، بإيظاء بؿ بمالدام  األليـ، إثر مقتمه  عمته، المتوكؿ
، وأ ػبظت  رة س ة، كا ت مف أجمؿ س   ظياته،  تمػؾ  خ ػية لػف يتكػرر ظػدوثرا  عتك فه اث 

 .أ31)اريخا يبعث     فسه الظزف واألسا"ياته تظ
ت ، واالسػـ يػدؿ عمػا الثبػو أف الفعؿ يدؿ عما الظػدوث والتجػددومف المعمـو    الدراسات المغوية 

ذا  ظر ا إلا مفتتن الق واالستقرار  : يدة  جد ال اعر قد استرمرا بقوله، واق
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   ت  فس  عما يد س  فس       وتر عت عف جدا كؿ جبس
ذا   فسػ ، ،  إ  ػا سػ جد الجمػؿ اآلتيػة ) ػ ت الجممػة الفعميػة  ػ  اػذا اال تتػاح ظاول ا تظميػؿ ب يػةواق

 أ كؿ جبس ، تر عت عف جدايد س  فس 
 ، كمػا أف الػػد س الػػذيكممػػا عػرض لػػه مػػا يظتػاج إلػػا  ػػيا ته إ ػه يعمػػد إلػػا ممارسػترا وتجديػػداا "

عطػاء المئػيـ ال عػف تر عػه مػف عمػا  ظػو متجػدد متكػرر  ضػ ،ي يبه سػيقاومه ب ػيا ته  فسػه م ػه
وعمػا اػذا ال ظػو جػاء البيػت الثػا   مرتكػزا عمػػا  عمميػة متكػررة متجػددة، ال يتوقػؼ عػف ممارسػته.

، والبظتري يعمف ب ػورة جميػة التماسػؾ يف  عميتيف  قط اما: وتماسكت ،وظيف زعزع   الدارجممت
بػأدؽ خمجػات  ، واق  ػا "  ػعرأ31)يزعػزع ظياتػه، ويظػاوؿ المػس برػا" المتجدد والمتوا ؿ ضد كؿ ما

،  تعبيػػػره  ػػػادر عػػػف تجربػػػة  خ ػػػية  ػػػامتزج  ػػػعوره بظتػػػري الظزي ػػػة  يرز ػػػا  ػػػ  أعماق ػػػاروح ال
، ، وقع    قبضته  خص ضعيؼ أمسؾ بػه، وكأ ه إ ساف قوي،  المتمق  يتخيؿ الدارأ32)بفكرته"

ي مد ال اعر ويتماسؾ أمػا  ،  يما  فقة، مما أ قده وعيه وتواز هوأخذ يرزه ازا ع يفا بال رظمة وال
 .أ33)"راؽ ـ سطوة الدار تمؾ وكأف البظتري يريد أف يستدر عطؼ السامع أو المتمق  بأسموب
ه الكريمػة متر عػا يسرد البظتري عمي ا ق ة  يا ته ل فسػه وتر عػه عػف كػؿ  قي ػة وذؿ تػد س  فسػ

ي اػذا عمػا أف البظتػر ، يػدؿ و العطػاء، والجػبس المئػيـ الجبػافظيػث الجػدا اػ أ)عف جػدا كػؿ جػبس
رمػػا تكالبػػت ، وأف الػػدار مرمػػا تقمػػب عميػػه  إ ػػه ثابػػت الموقػػؼ معفيػػؼ الػػ فس ال يمػػد يػػدا إلػػا أظػػد

: ي ػػؼ تعاسػػته  كػػؿ مػػا يتبمػغ مػػف العػػيش مثػػؿ بقيػػة عميػه الظػػروؼ واألظػػداث، و ػػ  البيػػت الثالػث
 .لت ق ه ظقه وتبخسه، والبخس: او الظمـ واضـ الظقوؽال اس تأت  األياـ 

البيػػت الرابػػع يضػػرب ل ػػا مػػثال مػػف الواقػػع المعػػاش بػػيف مػػف يعػػيش  ػػ  ر ػػه وبػػيف مػػف يعػػيش  و ػػ 
 .التعاسة والظرماف إ ارة لذات ال اعر

  ػػ  اليػػـو: اإلبػػؿ التػػ  تػػرد المػػاء ع ػػ  أف اإلبػػؿ تػػرد المػػاء متػػا  ػػاءت، ووارد خمػػس ػػوارد ر ػػه: ي
بمػػػا يظظػػػا بػػػه اآلخػػػروف  ػػػ   ظػػػا، والػػػذي يق ػػػده ال ػػػاعر أ ػػػه ال يظالرابػػػع بعػػػد ظمػػػأ ثالثػػػة أيػػػاـ

 .عي رـ
سػػوأ و ػ  البيػت الخػامس: يتظػػدث عػف الزمػاف الػذي يعػػيش  يػه أ ػه ال يػأت  باألظسػػف بػؿ يػأت  باأل

  ػػر ،  ػػالظزف اػػو العديػػد وال تغييػػر وال أمػػؿ يستب ػػر بػػه،  ػػال جواػػذا دليػػؿ عمػػا تعاسػػة ال ػػاعر
 .الفاعؿ المسيطر عميه

: لخػػداع  ػػ  البيػػع وال ػػراء، والػػوكس: اياتػػه،  الغػػػبفلسػػادس يقػػوؿ: إ ػػه مغبػػوف  ػػ  ظو ػػ  البيػػت ا
ال ق اف والخسارة،  رو ظيف غادر ال اـ مسقط رأسه واتجه إلا العراؽ إ ما وقع  ػ  خسػارة كبيػرة  

 .كالتاجر الذي ظاوؿ الكسب والغ يمة  مـ يظظ إال بالبوار
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عميرػػا الظػػزف ظػػاارة  ػػ  طر والمكػاف والزمػػاف المتالزمػػاف  ػػ  الػ ص مػػع الظػػدث وال خ ػػية المسػي
 .األبيات
،  الفعػؿ )رازه ، ت السابع واألخير    ال ص السابؽ: يتظدث عف التجربػة واالختبػارو   البي     
، أف ال داعػ  ألف يوضػػع د مػف خػػالؿ ظديثػه مػع ضػمير المخاطػب، واػو يق ػأ34)جربػه أ :يػروزه

 .ه اختبار الدار لهـ بمواه ،ويكفيتظت التجربة مف جديد إ كارا لما أ ابه بعد عظي
ف خاقػػاف ظػػيف قالرػا  ػػ  عبيػػد اهلل بػ ،التػ  تتضػػمف ظػػوار ال ػاعر مػػع  فسػػه و ػ  المقطوعػػة الثا يػػة
 :  أ35)طولب )بماؿأ التقسيط

 ير المدين لرـ وظديػػػػػػتوليت تسي      ؼ  ػػػػػخالئ اء  ػػػػػػػػػػػػبأمرتجع م   ظد 
ف ر دوا  ـ    ػػػولـ يظتمؿ إال الذي قمت  ير  ر دػػػػقوما وزادوا عما ال واق

 ردػػػػػػػودارت عما األقطار دائرة ال      مة  ػػػػػػػػ ري أخذ   ار  أخذ اإليغ    إف  
 ت ا ر  يرا مف ضماف ومف عقد  ولـ يغف توكيد السجالت والذي    

 تكـ مف ث اء ومف مجدػػػػػػػػ ردوا القوا   السائرات بمدظكـ     وما أكسب
 لديكـ كما ي ضو الفتا سمؿ البرد  ديده    و رخ  باب قد  ضوت ج
 ة القـو أو بعديػػػػػبو         وتكتب قبم  جمػػػػػػػوما أ ا والتقسيط إذ تكت

 دى عم  وال أجديػػػػػسبيم  أف أعط  الذي تطمبو ه     وظق  أف يج
 مبا ع ديػػػػػتبعت رجاال أطمب الماؿ ع داـ     كيؼ يكوف الماؿ مّطػ

رضػه  يمػا أقطعػه ، وعاف العامؿ قد تظامؿ عميػه  ػ  خراجػهالبظتري مف م ب  يعممه أكتب وكيؿ "
: ولمبظتػري ضػياع جميمػة بم ػب  جممة أاؿ البمد    التقسيط قػاؿ، وأ ه أدخمه    السمطاف بما يكره

 .،  قاؿ األبيات السابقةأ36)" قامت عما البظتري القيامة ،ثيرةوغمة ك
عطػػاؤكـ وقػػد سػػيرت مػػدائظ  كمرػػا ، كيػػؼ يسػػتعاد مػػف ري لممخاطػػبأاا باالسػػتفراـ اإل كػػاظيػػث بػػد

،  إذا كاف أخذ )اإليغارأ واػو  يكـ مف ال عر، وكؿ عطاياكـ ال تظتمؿ مقابال غير الذي قمت لكـ
رػا  ػ ء يػؤدى  ػ  السػ ة ، ويوضع عميلضيعة أو القرية  ال يدخمرا عامؿالظماية، أي أف تظم  ا

: وال ػػريمة.، ويقػػاؿ إف )اإليغػػارأ اػػو أف يػػوغر الممػػؾ الرجػػؿ أرضػػا مػػف غيػػر خػػراج لبيػػت المػػاؿ
    1أ37وت ا ر:  دؽ بعضرا بعضا .األرض المظ ود زرعرا

رمػت ، إذا كا ت كؿ الدالئؿ    السجالت والعقػود التػ  أبتري يسرد الق ة بظواره لممخاطبيف البظ
وردوا  ، ػائد التػػ  قمترػا  ػػيكـ ث ػاء وظمػػدار والق،  ػػردوا قػوا   ال ػػعتجير ػ  ممػػا تطمبو ػه مػػف المػاؿ

: خاتما استفرامه اإل كػاري إ ػه البيت األخير يقوؿو    .  الذي أمضيته  وأضعته    سبيمكـ باب
 ػػظبرـ طالبػػا مػػ رـ ظاجتػػه  ،يتغيػػر تبػػع و ػػظب )رجػػاالأ والرجػػاؿ تع ػػ  الو ػػاء والموقػػؼ الػػذي ال
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والق ػة  .سػبيمرـ وي ػير طمػب المػاؿ لرػـ م ػه  ػ  قدمػه مف الماؿ  كيؼ ي قمب األمر بعد كػؿ مػا
 .عما أف تو ؼ بأ را عتاب ال أكثر تزيد ، وا  التخممرا الظوار القائـ عما الم طؽي

 :  المبحث الثالث
 :  انـــــــــــــــــــــالمك

، ويزيػػد مػػف اظتػػؿ المكػػاف ظيػػزا  ػػ  ق ػػائد ال ػػعر  ألف المكػػاف ال ػػعري "يعيػػد خمػػؽ مكػػاف األلفػػة
،  المكػػاف أ38) وتعميقرػػا ظػػد ا ف ػػاؿ مكػػاف ال ػػاعر  فسػػه عػػف مكػػاف الق ػػيدة ال ػػعرية " سػػطوعرا

المكػاف يعبػر  ي ػبن  111يػد مالمػن ال خ ػية وطبيعػة أ عالرػايعد مف الع ا ػر الفاعمػة  ػ  تظد
لكػػف ، أ 39)تعبيػػر عمػػا يجػػوؿ بػػداخمرا مػػف م ػػاعر"، كمػػا أ ػػه قػػد يػػد عرا لمعػػف ال خ ػػية وطبيعترػػا

، يزيػػػد مػػػف تمػػػزؽ ال خ ػػػية يػػػرد ب ػػػيغته األليفػػة أو المظببػػػة إ ػػػه مكػػػاف معػػػاد غالبػػا" قممػػػا المكػػاف
 .أ41)ار والخذالف واال سظاؽ ليس إال "، إ ه مكاف اال تظوعذابرا

ذا عد ا إلا ق يدته مػع الػذئب  مػة، المظممػة الم قطعػة عػف ،  ػإف المكػاف مظػدد بال ػظراء القاظواق
 تعر را سوى الوظوش. ، الت  ال لظياة بوظ يترا، وعف االعالـ

 )سما ل  وب  مف  دة الجوع مابه   ببيداء لـ تظسس برا عي ة رغدأ
قسػػاوة و ػػظؼ ؟  ػػ   ػػظراء ال زاد  يرػػا والمػػاء، وال ػػظراء أساسػػا رمػػز لم مػػف أيػػف الظيػػاة الرغػػدة 

 .الظروؼ وقررته األياـ،  ال يقطعرا إال مف تكالبت عميه العيش وا قطاع الطريؽ، والتيراف
ظداث القائمة بػيف ال ػاعر ،  ر  مكاف االلتقاء ومسرح األ ر المكاف ا ا مظدد بػ )البيداءأ ع    

،  ال ػظراء أـ عما ال ظراء ظيث تأسد الجميع برػا، )كال ا برا ذئبأ  الراء ضمير يعود والذئب
قػػداما الوظػػوش جميعػػا  ػػال بقػػاء إال لألقػػوى ذا جػػاز ل ػػا التعبيػػر  ػػ   .، واألكثػػر تمرسػػا و ػػجاعة واق واق

أف يظػػدد مكػػاف ومرمػػا  دقػػة اختيػػار األمك ػػة  ػػإف ال ػػاعر اسػػتطاع مػػف خػػالؿ و ػػفه الػػذي تميزبػػه
: ) أتبعترػػا أخػػرى  أضػػممت   ػػمرا  بظيػػث يكػػوف المػػب والرعػػب والظقػػدأ، وال  يظتػػوي سػػرامه بقولػػه
 ػوؼ  ػ  البالغػة بالغ  مكا   وك ايػة عػف مو  والظقد ظيز سوى القمب واو تعبير المب والرعب

 العربية. 
 : وظيف يقوؿ

 وقمت وجمعت الظ ا وا تويته    عميه ولمرمضاء مف تظته وقد
ال اعر ي وي عما الظ ا ، و ا لممكاف ع د ا تداد ظرارة ال مس إف البيت السابؽ يمثؿ م رد   

 .ف   خر لممكاف ع د ا ت اؼ ال رار،  رو م رد و لظـ الذئب
لمكػػاف  ، ثػػـ كػػاف و ػػفهبالقسػػاوة التػػ  ال رغػػد لعػػيش برػػا اء التػػ  و ػػفراإذا  المكػػاف يبتػػدئ بالبيػػد

 .الذئب برمضاء الظرارة    ال ظراء، ثـ يرسـ م ردا لمكاف ا تواء مرما السراـ    قمب الذئب
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: )وا ػػترائ  العػػراؽ خطػػة غػػبف     بعػػد بيعػػ  السػػي يةأ: يتظػػدث عػػف المكػػاف بقولػػهو ػػ  ق ػػيدته )
 ال آـ بيعة وكسأ.

ارتظػػؿ ال ػػاعر مػػف ال ػػاـ التػػ  اػػ  مسػػقط رأسػػه،  رػػو مػػف مدي ػػة )م ػػب أ " واػػ  بمػػدة  ظيػػث    
بال ػػػاـ بػػػيف ظمػػػب والفػػػرات ، ب ااػػػػا كسػػػرى لمػػػا غمػػػب عمػػػا ال ػػػػاـ وسػػػمااا )م بػػػهأ  عربػػػت  قيػػػػؿ 

ّطة : األر أ41))م ب أ"  .ض الت  يختطرا اإل ساف لي زؿ برا.والخد
مترا بغػػداد، ظيػػث كػػاف البظتػػري ال ػػاعر المقػػرب إذا  المكػػاف ا ػػا اػػو الدولػػة العباسػػية وعا ػػ     

لمخميفػػة العباسػػ  )المتوكػػؿأ ظتػػا غػػدا  ػػاعر الػػبالط الرسػػم  ... ولمػػا قتػػؿ المتوكػػؿ ظػػزف عميػػه 
وكػػؿ الػػذي كا ػػت لػػه يػػد  ػػ  قتػػؿ أبيػػه، ال ػػاعر ورثػػاه  ضػػاؽ بػػه )الم ت ػػر بػػاهللأ ابػػف الخميفػػة المت

تػػري امػػا وغمػػا، وا كسػػرت  فسػػيته لرػػذا الظػػدث ،  ػػامتألت  فػػس البظ جفػػاه، و تػػرت العالقػػة بي رمػػا
ولرػػذا ال ػػاعر يعم رػا  ػػراظة  ػػ  البيػػت السػابؽ أ ػػه كػػاف مغبو ػػا  ػ  بيعػػه بػػالده ال ػػاـ  .أ42)الجمػؿ

 . ال فس  والتعب والمضايقات ما الهوذاابه إلا بغداد بعدما  اؿ مف األذى 
، ال وا فا األطالؿ بػدا ع ذاتػ  داخمػ  مدائف كسرى متروظا مف امومهبعداا قرر االرتظاؿ إلا "

 .  أ42)طمبا لرضا خميفة أو أمير،  كا ت ق يدته اعترا ا بما يخطر له أو يعا يه "
، ثػـ بغػداد عا ػمة    ال اـ و)م ب أ عما وجه الخ وص،  المكاف ظاضر    ق يدته السي ية

 بمدائف كسرىأ.الدولة العباسية، ثـ رظيمه إلا عا مة الدولة الفارسية الت  تسما )
اػو  ، وال يكوف ال ف  إلغاء لممكاف، ومسظا له .واق ما ال فػ ف "الرظمة والظركة ت فياف المكافورغـ أ

، أو قمم ػػا تأثيراػػا ذا سػػمب ا مػػف المكػػاف خا ػػية الثبػػوت... واق  ػػ  سػػمب المكػػاف خ و ػػية الثبػػوت
ع ا ػر ال خ ػية بمػا ، وم ظ ػا التظػوؿ  ر ػة تجديػد ركة ،  قد قمم ا مف سمطاف المكافبفعؿ الظ

لكػػف البظتػػري رغػػـ ظركتػػه ورظالتػػه لػػـ ي ػػعر باالسػػتقرار ولػػـ  .أ43)تكتسػػبه مػػف األمك ػػة األخػػرى "
 . ده، والغبف ال يفارقه طوؿ ظياتهي عر باألمف الذي ي 

 ، والقمؽ الدائـ وعدـ الرضا. مكاف ع د البظتري يوظ  بالمعا اة، واالغتراب والرمـوإذا ال
، عػف األظبػة وتسػاءؿ: وقػؼ عمػا األطػالؿ م ترر بالو ؼ  فػ  بعػض ق ػائدهاعر وألف ال    

والػػػذكرى يتخممرػػا األلػػـ والظرقػػة،  المكػػاف ع ػػده السػػػتثارة وتظػػدث عػػف الفػػراؽ ،ودعػػا لرػػـ بالسػػقيا، 
 .ودليؿ عما  خ ية ال اعر المواجع.

 

 :المبحـــــــث الراب 
 :ــــــــــــــانــــــــــــــــالزمــ

أل ػػه ف اإل سػػاف يتػػأثر بالزمػػاف والمكػػاف  "وطبيعػػ  أ أ44): اسػػـ لقميػػؿ الوقػػت وكثيػػره والزمػػافوالػػزمف 
ف يعػػيش عمػػا  سػا،  ػػظين أف اإلكو ػػه كائ ػػا مكا يػا يعػيش  ػػ  كميرمػا  رػػو كػػائف زمػا   أكثػػر مػف
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ذا ر أ45)المكػاف" ، إال أ ػه يعػيش  ػ  الزمػاف أكثػر مػفرقعة مظػددة مػف المكػاف جع ػا إلػا ق ػيدة ، واق
 :  )الذئبأ واألبيات

 وليؿ كأف ال بن    أخرياته      ظ ا ة   ؿ ضـ إ ر ده غمد
 ع      بعيف ابف ليؿ ماله    الكرعردػػتسربمته والذئب وس اف ااج

  يه الثعالب والػػػػػربد قطا الكدري عف جثماته     وتألفػػػػػػػػػػػػػػ  أثير ال
،  قػػد عاي ػػه وتعػػرؼ " جا بػػا اامػػا  ػػ  ظيػػاة العربػػ  ػػكؿ  قػػد ابتػػدأاا بػػػمفظة )وليػػؿ أ ظيػػث الميػػؿ ي

كػاف ال ػاعر يسػير  ػ   قػد " ،اػواؿ والوظ ػة والظمػـ وعػدـ األمػاف" والميؿ تعبيػر عػف األأ46)أسراره 
،  ػ  وقػت مظمػـ يم   يثير القطا عػف مراقػده أخريات الميؿ ال يرتدي إلا مواقع أقدامه  كاف واو

ظظرػا م ػه ال عػاس الخفيػؼ  ، أما الذئاب  ال عرد لرا بال ـوكف يم    يه إال األسود والثعالبلـ ي
كػاف مػف ال ػظبة  رذا الوقت مف الميؿ يثيػر الرابػة والخػوؼ خا ػة مػع خمػو الم ".أ47)كالم وص
، واػػو دليػػؿ عمػػا  ػػجاعة ال ػػاعر ي تظػػرؾ ، والمفاجػػآت كثيػػرة  ػػ  ال ػػظراء  ػػال تػػدري مػػاواأل ػػيس
 .عما التظمؿ قدرتهو بره و 
ذا عد ا  : إلا الزماف    ق يدته )السي يةأ واق

   ت  فس  عما يد س  فس      وتر عت عف جدا كؿ جبس
 س ػػػػالتماسا م ه لتعس  و ك    وتماسكت ظيف زعزع   الدار 

 طففترا األياـ تطفيؼ بخػػػػػس     ػػ دي ػػػػػػبمغ مف  بابة العيش ع
 سػػػس  األخػػػػاواه عما األخ موال     ػػػػػػػػػػػػػػػوكأف الزماف أ بن مظ

، راظػت تضػربه بع ػؼ لتزعزعػه ، وقػدوى وت وير ظاله أماـ ظػوادث الػزمفبدأاا بالتبـر وال ك" قد 
ع ػده المقػاييس  ػارتفع ولك ه تماسؾ وتجمد عما كثير مػف األلػـ والمػرارة ، وذـ الػدار الػذي ا قمبػت 

، وا خفػػػض الكػػػريـ. و ػػػور ظالػػػة الضػػػيـ والفقػػػر التػػػ  ا تابتػػػه وماظركتػػػه األيػػػاـ  يػػػه مػػػف  يػػػه المئػػػيـ
 .أ48 بابة ،وما لظقه مف غبف ظيف باع ال اـ وا ترى العراؽ "

ذا عد ا إلا ق ائده الت  ي ؼ  يرا   : أ49)، كما    قولهالزماف  رو غالبا ال يظمد الزمافواق
 زماف بظػػامدػػاذا  ما أ ا لمػػه       ػػيظمد أو يذـ زما ػكاف مف 

 قر األ بياء وغربة       و بابة ليس البالء بواظدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قر كف
الػػذيف ويسػػرد األسػػباب التػػ  بسػػببرا يػػذـ الزمػػاف، واػػو الفقػػر الػػذي عػػاش  يػػه وي ػػبره بفقػػر األ بيػػاء 

، ر وظياة طبيعية مػع األظبػةعف مستق، ثـ غربته عف أامه ووط ه باظثا يبتميرـ اهلل وي براـ عميه
 .ويقوؿ مبررا لكؿ ذلؾ إف البالء يختمؼ بيف ال اس
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ه ا األسػػا واأللػػـ الػػذي يعت ػػر لكػػف البظتػػري يغيػػر رأيػػه  ػػ  الزمػػاف ع ػػد رؤيتػػه الطبيعػػة ظيػػث ي سػػ
  وخا ة      ؿ الربيع.

 

 : النتائج
 ال ػػاعر دائمػػا يرػػدؼ ، أ إليػػه ال ػػاعر لت ػػوير واقػػع ظياتػػهال ػػعر الق  ػػ  أسػػموب   ػػ  يمجػػ    

 .ف ية لبموغ الردؼ الذي يرم  إليه، وقدراته الير أو توظيؼ جؿ طاقاته اإلبداعيةإلا تسخ
،  ال اعر ال يريد إظرار  جاعته إ مػا يريػد ت ػوير ظيػاة  الذئبع د ت ويره لمظدث و راعه مع 

واجرػػة أعدائػػػه،  ػػػجاعته وقدراتػػه  ػػػ  م، ويظػػػاوؿ إثبػػات ظش المأسػػػاوية التػػ  يعي ػػػرا ال ػػاعرالتػػو 
 .كف ال اعر راضيا عف اذه المواجرة، ولـ يويختار الذئب، ليؤكد اذا المع ا

وة األظػػداث والظػػروؼ وال خ ػػية ع ػػد البظتػػري تػػاريخ يبعػػث  ػػ   فسػػه الظػػزف واألسػػا بفعػػؿ قسػػا
، كما يميؿ إلػا ضػرب  ا تمثؿ ثبات الموقؼ وعفاؼ ال فس. وال خ ية الت  رسمرا لالت  مّر برا

ية بعػض الظػػوار ويتخمػؿ ب ػاء ال خ ػية الق  ػ .واقػع المعػاش لتجسػيد مػرارة الواقػعمػف ال األمثمػة
 .القائـ عما الم طؽ

تظمػػؿ مػػف قسػػاوة و ػػظؼ ومفاجػػآت ووظ ػػية   مثالػػه ال ػػظراء بكػػؿ مػػا وأمػػا المكػػاف ع ػػد البظتػػري
 .ا عداـ المكاف مف ال ظبة واأل يسكذلؾ و 

بغػػػداد ثػػـ إلػػا المػػدائف عا ػػػمة  ػػارس لػػـ ي ػػػعر  ورغػػـ رظػػالت البظتػػري وت قالتػػػه مػػف ال ػػاـ إلػػا
 . االستقرار  ال سمطاف لممكاف عميهب
لرػـ  ، ودعػاذكر األظبػةوليف عما الػديار، وتػكاأل قؼوأل ه م ترر بالو ؼ    بعض ق ائده و   

 . ده مبعث لأللـ واستثارة لممواجع،  المكاف عيا وكؿ ذلؾ ممتزج باأللـ والظرقةبالسق
زمػػا   أكثػػر مػػف كو ػػه كائ ػػا ،  رػػو كػػائف ف يتػػأثر بػػه ال ػػاعر تػػأثره بالمكػػاف  أوأمػػا الزمػػاف  طبيعػػ

، الميؿ ي كؿ جا با مػف ظيػاة العربػ ظيث  وقد تظدث عف الزماف    ليؿ ال ظراء البريـ، .مكا يا
 .واو تعبير عف األاواؿ والوظ ة والظمـ وعدـ األماف

 ظػػوادث الزمػػاف التػػ  راظػػت تضػػربه بع ػػؼ لك ػػه ت ػػّبر عمػػا كثيػػر مػػف األلػػـ  كمػػا أ ػػه ي ػػكو    
، بسػبب الفقػر، والغربػة، أبػدا كمػا ورد  ػ  بعػض أبياتػهال يظمػد زما ػه  الو ػؼ     عر والبظتري
 .ع د م اادة الطبيعة و  ؿ الربيع يغير رأيه    الزماف البالء. لك هوا تداد 

 مش:واـــــــــــــــــــــــــــــاله
د أظمػػد مػدارس الجزائػػر، مجمػػة  ،اب ال ػػعري، قػراءة  ػػ  مطولػة لبيػػدالفعػؿ السػػردي  ػ   الخطػػأ 1

 .4، صـ2112،ف العا ر والظادي ع رالعددا ،كمية اآلداب والمغات
 .34ص  ،المرجع السابؽ أ2
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 34ص  المرجع  فسه،أ 3
، ـ2116، دكتػوراه، الجزائػررسػالة ،   ال عر العرب  القديـ: سػواعدية، عائ ػةتجميات السرد   أ4
 .1ص
 .1، صالمرجع السابؽأ 5
، رسػػػالة ي سػػػميماف ال ػػػياب ػػػداـ عػػػالو  ،ردي والػػػدرام   ػػػ   ػػػعر ممػػػدوح عػػػدوافالب ػػػاء السػػػأ 6

 .8ـ ص 2117، ، جامعة مؤتهماجستير
الثقػا    ، المركػز1ـ ، ط2113أ  ػالح  ػالن، )األ ا واآلخر عبر المغة السرديةسرد اآلخر  أ7

 .42ص  ،ار البيضاءالعرب ، الد
أ، جػواار ب ػت عبػداهلل بػف سػ د الع ػيم ، )دراسػة موضػوعية   يػة ،ع ػد العقػادالق ة ال عرية أ8

 .5ص ،ـ، جامعة أـ القرى، السعودية، المقدمة 2118توراه، رسالة دك
 .25ص االسك درية، ،ـ، دار المعارؼ الجامعية1991سعيد الورق ، ،الق ة والف وف الجميمةأ9
 137ص ، ،ـ1981، دار العودة بيروت،3ب  المعا ر عزالديف اسماعيؿ، ط العر ال عر أ11
 ،عػة ب ػ  غػازي كميػة اآلداب والعمػـو، جامب ية السردية     ػعر عمػ  الفزا ػ ، د عمػ  عيػادالأ11

 .ص ،2115، المرج، عاـ
 .5ص ، فسهأ 12
 .5، ص فسهأ 13
رسػػالة  د مظمػػد أبػػو م ػػطفا،المعا ػػرة، أظمػػتػػداخؿ األج ػػاس األدبيػػة  ػػ  الق ػػيدة العراقيػػة أ 14

 .277، ص ـ2115، ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة
ي سػػػمـ ،مجمػػػة جامعػػػة اليرمػػػوؾ ، د. ػػػبر ب ػػػاء الظػػػدث  ػػػ  الفػػػف الق  ػػػ ، رؤيػػػة ت ظيريػػػةأ 15

 .42، ص ـ1998
ر، يػة لمدراسػات وال  ػ، ظسيف رامػز مظمػد رضػا، المؤسسػة العربالدراما بيف ال ظرية والتطبيؽأ 16
 . 425ـ، ص 1972، ، بيروت1ط 
 ، ص ، دار المعػارؼ، القػاارة3، ط2ظسػف كامػؿ ال ػير  ،جديواف البظتػري: ظققػه و ػرظه  أ17
 .744 إلا 741
 دار وعبػػاس مظجػػػوب، ،وتطبيػػػؽ، ضػػياء الػػديف ال ػػديؽ ، دراسػػةأ   ػػوؿ  ػػ  ال قػػد وتاريخػػه18

 .286ص  ـ،1989، الو اء الم  ورة
 562، ص ـ1973دار الثقا ة، بيروت،  ،د. االؿ: مظمد غ يم ال قد األدب  الظديث أ 19
 . 562، ص  فسهأ 21
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 . 562، ص  فسهأ 21
عف  ماؿ الغبري   أإلبراايـ سػعدي، سػميظة قػايـ، الجزائػر،  عرية الخطاب    رواية )بظثا أ 22

 .115رسالة دكتوراه، ص
ـ، 2115دم ػػػؽ، ،العػػػرب، اتظػػػاد األدبػػػاء والكتػػػاب ـ، مظمػػػد عػػػزا ػػػعرية الخطػػػاب السػػػرديأ 23
 562ص
 .114، ص  فسهأ 24
عػة ،الجام اظمد مظمػد أبػو م ػطفا، المعا رة ة العراقيةيدتداخؿ األج اس االدبية    الق أ 25

 . 221، ص ـ2115اإلسالمية غزة، رسالة ماجستير، 
، د ركػػاف ال ػػػفدي، ف الخػػامس الرجػػػريالفػػف الق  ػػ   ػػػ  ال ثػػر العربػػػ  ظتػػا مطمػػع القػػػر أ 26

 . 334ػ333ـ ص 2111، العامة السورية لمكتاب، دم ؽالريئة 
 .1152: ص واف البظتريديأ 27
 22 وق  ضيؼ الع ر العباس  الثا   ػ ص  أ28
 .114ديوف البظتري: ص أ 29
)ق ػػػيدة البظتػػػري السػػػي ية أ موذجػػػاأ، المػػػؤثرات ال ػػػوتية وأثراػػػا  ػػػ  ت ػػػكيؿ الػػػ ص ال ػػػعري  أ31

، عػػػاـ 2، العػػػدد  11د ، المجمػػػح مجمػػػة جامعػػػة الخميػػػؿجامعػػػة ال جػػػا ، تظػػ  إبػػػراايـ أظمػػػد خضػػػر
 . 7 9 إلا 77، ص  2115
 .84، ص  فسهأ 31
 .21، ص  فسهأ 32
 .85، ص  فسهأ 33
  . 1153، ص ديواف البظتري أ34
 .1153، ص 1، ج فسهأ 35
 .493، ص 1، ج فسهأ 36
 .494، 493، ص 1،  ج فسهأ 37
ـ ، ص 1978، الػػديف، دار الكتػػب العمميػػة بيػػروت ػػ  الػػ ص ال ػػعري، كمػػاؿ  جػػـ المكػػاف أ 38
126. 
سػػػتير ، رسػػػالة ماج ػػػ  االتجػػػاه اآلخػػػر أ لظف ػػػاوي زاغػػػرالب يػػػة السػػػردية  ػػػ  روايػػػة )خطػػػوات أ39

 .121، ص الجزائر، عاـ
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مػػة ، مجردف ) ػػعرية السػػرد ومبػػدأ التػػذويتأ، مظمػػد عبػػداهللجماليػػات الق ػػة الق ػػيرة  ػػ  األأ 41
 1لعاـ، لـ يذكر ا53عالمات، ص 

 .62، ص ـ 1987، 1، طبيروت ،، دار الكتب العممية 2جبظتري: ديواف ال أ41
 .1796، ص ديواف البظتري: تظقيؽ ظسف كامؿ ال ير   أ42
العرب  )قراءة موضوعاتية جماليةأ، د.ظبيب مو س ، اتظاد الكتػاب  مسفة المكاف    ال عر أ 43

 .19ـ، ص2111، العرب دم ؽ
 ، مادة )ز ـ فأ.م ظورلساف العرب البف أ 44
، مؤسسػة الردايػة بػد الظميػد. عالمكاف    رواية عبػد الػرظمف م يػؼ، المظػاذيفجدلية الزماف و أ45

 .56، ص ـ1977، البظريف، لم  ر
، أساسػػػػيف عسػػػػاؼ ،المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة عرية و ماذجرػػػػا  ػػػػ  إبػػػػداع أبػػػػ   ػػػػواسال ػػػػورة ال ػػػػأ 46

 .36ص ـ،1982، بيروت ،1وال  ر والتوزيع، ط لمدراسات
عبػػداهلل بػػف سػػميماف العقػػؿ،  ، ػػؼ )رسػػالة ماجسػػتيرأ جامعػػة األزاػػرالبظتػػري و ػػعره  ػػ  الو أ 47

 .114ـ، 1974
 .71، ص أ  فسه48
 .62، ص ـ 1987، 1بيروت، ط ،، دار الكتب العممية2ديواف البظتري: جأ 49
 2191، 2191، صديواف البظتري: تظقيؽ ظسف كامؿ   ارأ 51
ـ ، 1999، وظيػد  ػبظ  كّتابػة 1عاؿ والظػس أ د عر الطائييف )بيف اال فال ورة الف ية    أ51

 29، 28، 21، 19، ص ب العرب دم ؽاتظاد الكتا
 

 :ادرــــــــــــــــالمص
 القاارة .  ، دار المعارؼ،3، ط2: ظققه و رظه ظسف كامؿ ال ير  ،جديواف البظتريػػػػ 
 ـ 1987، 1، طبيروت ،، دار الكتب العممية2: جديواف البظتريػػػػ 2
،  تظػ  )ق ػيدة البظتػري السػي ية أ موذجػاأالمؤثرات ال وتية وأثراا    ت كيؿ ال ص ال ػعري ػػػ 3

  2115، عاـ 2، العدد 11،جامعة ال جاح مجمة جامعة الخميؿ، المجمد إبراايـ أظمد خضر 
ـ، 1999بػػة، كّتا وظيػػد  ػبظ  1ال ػورة الف يػػة  ػ   ػػعر الطػائييف )بػيف اال فعػػاؿ والظػس أ دػػػػػ 3

 .اتظاد الكتاب العرب دم ؽ
عبػػػداهلل بػػػف سػػػميماف العقػػػؿ،  ، ػػػؼ )رسػػػالة ماجسػػػتيرأ جامعػػػة األزاػػػرػػػػ البظتػػػري و ػػػعره  ػػػ  الو 4

 ـ.1974
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 : المراجــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمػػة د أظمػػد مػدارس الجزائػػر ،اب ال ػػعري ، قػراءة  ػػ  مطولػة لبيػػدالفعػؿ السػػردي  ػ   الخطػػ.1

 .ـ2112العدداف العا ر والظادي ع ر، ،آلداب والمغاتا كمية
، المركػػز الثقػػا   1ـ، ط2113، أ  ػػالح  ػػالن)األ ػػا واآلخػػر عبػػر المغػػة السػػرديةسػػرد اآلخػػر .2

 .العرب ، الدار البيضاء
 ، دار المعارؼ الجامعية ،االسك درية.ـ1991سعيد الورق ،  ة والف وف الجميمة،الق.3
 .ـ1981، دار العودة بيروت،3عزالديف اسماعيؿ، ط  معا رال عر العرب  ال.4
 ،عػػة ب ػػ  غػػازي كميػػة اآلداب والعمػػـو، جام، د عمػػ  عيػػادب يػػة السػػردية  ػػ   ػػعر عمػػ  الفزا ػػ ال.5

 ـ.2115، المرج، عاـ
 .لساف العرب  البف م ظور.6
 .ـ1998، د. بري سمـ ،مجمة جامعة اليرموؾ ، رؤية ت ظيريةب اء الظدث    الفف الق   .7
المؤسسػة العربيػة لمدراسػات وال  ػر، ط ، ظسيف رامز مظمػد رضػا، الدراما بيف ال ظرية والتطبيؽ.8
 ـ.1972، ، بيروت1
 .ـ1973، ظمد غ يم ، دار الثقا ة، بيروت: م.ال قد األدب  الظديث د. االؿ9
 ـ.2115، ؽدم ،، اتظاد األدباء والكتاب العربـ، مظمد عزا عرية الخطاب السردي.11
،  لفػػف الق  ػػ   ػػ  ال ثػػر العربػػ  ظتػػا مطمػػع القػػرف الخػػامس الرجػػري ، د ركػػاف ال ػػفديا.11

 ـ.2111، الريئة العامة السورية لمكتاب، دم ؽ
 .دار المعارؼ، م ر، د.ت ،12ط ،  وق  ضيؼ،الع ر العباس .12
 .ـ178، دار الكتب العممية بيروت ،المكاف    ال ص ال عري، كماؿ  جـ الديف.13
، مجمػػػة دف ) ػػػعرية السػػػرد ومبػػػدأ التػػذويتأ، مظمػػػد عبػػػداهللالق ػػػة الق ػػػيرة  ػػ  األر  جماليػػات.14

 121عالمات 
مف م يػؼ، المظػاذيف. عبػد الظميػد، مؤسسػة الردايػة جدلية الزماف والمكاف    رواية عبػد الػرظ.15

 ـ .1977، ، البظريفلم  ر
بػػاس مظجػػػوب، دار وع ،.   ػػوؿ  ػػ  ال قػػد وتاريخػػه، دراسػػة وتطبيػػػؽ، ضػػياء الػػديف ال ػػديؽ16

 .ـ1989الو اء الم  ورة ، 
العرب  )قراءة موضوعاتية جماليػةأ، د.ظبيػب مو سػ ، اتظػاد الكتػاب . مسفة المكاف    ال عر 17

 .19ـ، ص2111، العرب دم ؽ
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المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة  ،عرية و ماذجرػػػػا  ػػػػ  إبػػػػداع أبػػػػ   ػػػػواس، أساسػػػػيف عسػػػػاؼ. ال ػػػػورة ال ػػػػ18
 ـ.1982، بيروت ،1لمدراسات وال  ر والتوزيع، ط

 

 :  رسائل الدكتوراه والماجستير
 ـ .2116، ، رسالة دكتوراه، الجزائرات السرد    ال عر العرب  القديـ: سواعدية، عائ ةتجمي.1
أ، جػواار ب ػت عبػداهلل بػف سػ د الع ػيم ، )دراسػة موضػوعية   يػة ،ع ػد العقػادالق ة ال عرية .2

 .السعوديةـ، جامعة أـ القرى،  2118ه، رسالة دكتورا
، الجزائػػر، ايـ سػػعدي، سػػميظة قػػايـإلبػػرا أعػػف  مػػاؿ الغبري ػػ  ػػعرية الخطػػاب  ػػ  روايػػة )بظثػػا .3

 .رسالة دكتوراه
 ػػػػداـ عػػػػالوي سػػػػميماف ال ػػػػياب، رسػػػػالة  ،ردي والػػػػدرام   ػػػػ   ػػػػعر ممػػػػدوح عػػػػدوافالب ػػػػاء السػػػػ.4

 .ـ2117، ماجستير، جامعة مؤته
د مظمػػػد أبػػػو م ػػػطفا ،رسػػػالة ة المعا ػػػرة، أظمػػػتػػػداخؿ األج ػػػاس األدبيػػػة  ػػػ  الق ػػػيدة العراقيػػػ.5

 ـ.2115، ، الجامعة اإلسالمية غزةماجستير
بيعػة بػدري رسػالة ، إعػداد ر   رواية )خطوات    االتجاه اآلخػرأ لظف ػاوي زاغػرالب ية السردية  .6

     ـ.2115 ماجستير الجزائر
 
 


