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  فتحية عبد اهللا جمعة الحواج  اســم الباحـث

  البنية السردية فى أدب الجاحظ  ـنـوان البحثع
  الكويت  جـامـعــــة
  الدراسات العليا  كـلـيـــــة
  اللغة العربية وآدابها  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 وآثاره - هذا الرجل الفذ–تبدو الحاجة ملحة إلى دراسة أدب الجاحظ 

 عبر العصور، مطعمة بجمال يتدفقعالية، بثرائها الذى ال يزال الفنية ال
. اللفظ، متألفة بخصب المعانى وإبداع الخيال، ودقة التصوير وقوة المالحظة

ولما لدراسة السرد العربى من ضرورة تسعى من خاللها إلى معرفة أعمق 
راث هادفة من وراء ذلك إلى محاولة الجمع بين دراسة الت. بالتراث العربى

 قدر –العربى القديم من جهة، وبين تطبيق منهج حديث يحاول اإلفادة 
.  بمقوالت ومعطيات نظرية السرد المعاصرة من جهة أخرى-المستطاع

والغوص فى أعماق التأليف األدبى الحكائى عند الجاحظ، الكتشاف البنية 
  .هاالسردية فى نصوصه الحكائية، ودراسة طبيعتها وشكلها ووظيفتها وبنيت

  منهج الدراسة
دراسة العناصر السردية فى أدب استخدم الباحث المنهج التحليلى و

الجاحظ، فشملت الدراسة الناحية النظرية والناحية التحليلية التطبيقية وذلك 
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من أجل الوقوف على المكونات السردية داخل نماذج من نصوص الجاحظ 
  . الحكائية على ضوء النظرية السردية المعاصرة

  تنتاجات الدراسةاس
رصدت الباحثة معلومات الجاحظ التراكمية المعطاة صراحة عن 
اشخصية، حيث تتعدد طرق التقديم عنده ما بين تقديم مسهب وآخر مقتضب، 
وما بين تراكم للمعلومات يأتى دفعة واحدة أحيانا، أو على دفعات متتابعة 

  .تتدفق طيلة تدفق القراءة للنص أحيانا أخرى
اس النوعى ، فإن الجاحظ يجمع بين طريقتين تقليديتين فى أما المقي

الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة، معتمدا فى : تقديم الشخصية وهما
إبراز شخصياته على مبدأين؛ مبدأ التدرج وهو االنتقال من العام إلى الخاص، 

سلة ومبدأ التحول وهو اختبار الشخصية وقدرتها على التغير بطرق متسل
 .ومنطقية ومقنعة

أن المبئر األساسى والرئيسى فى نصوص الجاحظ الحكائية، هو 
السارد، ممن يعايش ويعاصر الحدث، مشاركًا أو مراقبا فيعرض / الجاحظ

 .األحداث من وجهة نظره

المستوى : كشف البحث عن مستويات أربعة للمخاطب السردى هى
 هذا المخاطب السردى األول وهو مخاطب سردى يقع خارج السرد، ودور

والثانى . ينحصر فى التوسط بين السارد األول والثقافة المقدم إليها النص
المخاطب السردى هنا يبدو فى درجة الصفر، ويمثله المخاطب السردى 
الخاص بالسارد األول حال سرده حكايته، أما المستوى الثالث، وتظهر 

لسابق، ويبدو وكأنه فى صورة المخاطب السردى أكثر وضوحا من المستوى ا
حركته الدؤوبة بمواجهة السارد ، المحرك األهم لعملية السرد، ويمثل هذا 
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المستوى؛ السارد الذى يتحول إلى مخاطب سردى حال قيام إحدى 
فى هذا المستوى يتحول : أما المستوى الرابع . الشخصيات بعملية السرد

ة تحول إحدى السارد فى المستوى السابق إلى مخاطب سردى، نتيج
  .شخصيات حكايته إلى سارد

كشف البحث عن خطابات وظواهر بارزة عدة فى كتب الجاحظ 
بدت مميزة لكتاباته، ولعل أهم ظاهرة هى االستطرادات ) البخالء أنموذجا(

وقد برزت هذه الظاهرة، ضمن . التى تبدو جزءا من خطة المؤلف العامة
جاجى وطبعت النص بطابعها فى ثنائيات متضادة، بنيت على المنطق االحت

خطابات متضادة أيضا تعد مبررا، الهدف منه إبراز عدة ثنائيات وصراعات 
وسلوكيات متناقضة كانت المادة األساسية فى النص وكان لها دور فى تشكيل 

  .عالم السرد
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  


