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أشكر السادة الكرام الذين قاموا باإلشراف والمناقشة، وهم: 

 الذي شرفني باإلشراف على هذا البحث، ولم سيد محمد السيد قطباألستاذ الدكتور 

يبخل علي بوقته وجهده ونصحه وتوجيهي رغم مشاغله الكثيرة وأعبائه الجسيمة، 

فإذا كان هذا البحث قد خرج إلى النور فكان ذلك بتوفيق من هللا أوالً وبتشجيع 

وتوجيه من الدكتور سيد قطب ثانيًا، فجزاه هللا عني وعن طلبة العلم خير الجزاء، 

عبد المعطي صالح عبد كما أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

الذي كان وما يزال نعم األب الذي يخاف على أبنائه وال يطمئن له قلب حتى المعطي 

يعبر بهم إلى بر األمان.  

 أتقدم بوافر الشكر والتقدير على تفضله محمد علي سالمةوإلى األستاذ الدكتور 

بقراءة هذا البحث والموافقة على مناقشته. 

 على تكرمه جالل أبو زيد هليلكما أتقدم بخالص شكري إلى األستاذ الدكتور 

بالموافقه على مناقشة هذا العمل، الذي أتمنى على هللا أن يكون خطوة على الطريق 

الصحيح.  
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مقدمة 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد ل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد،،، 

فلقد اهتمت مكتبة السرد العربي اهتماًما بينًا بفن التراجم وسعى العرب لحفظ 
تاريخهم وأيامهم وأعالمهم منذ تأسيس الدولة األموية المرتبط بحركة التدوين 

القصصي الجامعة ألخبار ملوك اليمن وملوك حمير. 

وقد شغلت السيرة النبوية من منتصف القرن الثاني الهجري قلوب الرواة 
وعقولهم قبل ألسنتهم وأقالمهم وتوالى التصنيف في كتب الرجال والطبقات لتخريج 

الحديث الشريف وتوثيق التاريخ، وفي سياق ثقافي يرسخ قيمة التواصل بين األجيال 
وتقديم المثال المحتذى للقيم والسلوك وصناعة التاريخ قبل صياغته مضت حركة 

التأليف العربي في إثراء مكتبة السرد اإلنساني بالتراجم والسير واألخبار، 
وتضافرت في هذا الخطاب عناصر متعددة أحكمت البنية السردية لفن التراجم تمثلت 

في المكون الدرامي الذي يعادل التجربة التاريخية (شخصية وحدث في فضاء 
الزمن) والصوت السارد  (فاعل الكالم) الناطق بالخطاب من موقعه ومنظوره 

ومسافته من الحالة التاريخية، يضاف إلى ذلك بالطبع الروح العلمية المنهجية التي 
اعتمدت الوثائق ووضعت الرؤى المختلفة موضع النظر، وال يمكن فصل األعمدة 

الثالثة السابقة عن البنية األسلوبية التي صاغت الخطاب ووضعته في منطقة 
(الفصل والوصل) بين األدب القصصي بتوجهه وحيويته وعلم التاريخ بدقته 

ومصداقيته المرجعية. 

وقد تعددت أنواع التراجم وطرائقها ووظائفها وغاياتها عند العرب فترجموا 
لرجالهم وطبقات علمائهم، وتوفروا على ذلك الفن، وافتنوا في تبويبه وترتيبه، فألفوا 

كتبًا في تواريخ البلدان منها:" تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، "وتاريخ دمشق" 
البن عساكر، باإلضافة إلى ذلك ألف العرب كتب الطبقات في التراجم، ومن األمثلة 

على ذلك: طبقات الصحابة، طبقات الفقهاء، طبقات المفسرين والقراء، طبقات 
النحاة، طبقات الشعراء، طبقات الفالسفة والحكماء... إلخ. 

ومن عجب أن يكون نصيب األطباء في كتب الطبقات والتراجم في التراث 
العربي أدنى نصيب، لكن ابن أبي أصيبعة الذي أسعى لدراسة كتابه" عيون األنباء" 

احتفظ في هذا المصنف بمرويات متعددة لكتب اندثرت في هذا المقام وهذا يضفي 
على كتابه قيمة علمية من ناحية وأدبية من ناحية أخرى؛ ألن الدراسة يمكن أن 

تكتشف الخصائص العامة لتراجم العلماء من خالل كتابه والمرويات التي حفظها كما 



  

يمكن أن ترصد أوجه االختالف بين الرؤى واألساليب المختلفة التي تقدمها المادة 
 المتنوعة التي حفظها ذاك السفر القيم لتمثل زمنًا طويالً في مجال تراجم العلماء.

وفي التاريخ العربي ثالثة اشتهر كل واحد منهم بكتاب واحد وضعه ولم يضع 
غيره، وهؤالء الثالثة وجدوا في عصر واحد وهو القرن السادس الهجري: أولهم 

الوزير جمال الدين القفطي صاحب كتاب( إخبار العلماء بأخبار الحكماء)، والثاني: 
شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلِّكان صاحب كتاب( وفيات األعيان وأنباء أبناء 

الزمان)، أما الثالث فهو: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة 
السعدي الخزرجي مؤلف كتاب( عيون األنباء في طبقات األطباء). 

ألف ابن أبي أصيبعة هذا الكتاب ألمين الدولة وزير الملك الصالح، وقد بوب 
هذا الكتاب إلى طبقات بحسب البالد واألمم والملل. فهناك طبقة األطباء اليونانيين، 
وهناك طبقة األطباء العرب الذين كانوا في ظهور اإلسالم، وهناك أطباء السريان، 

وأطباء النقلة والمترجمين من اللسان اليوناني إلى العربي، وأطباء العراق والجزيرة، 
وأطباء العجم، وأطباء الهند، والمغرب ومصر والشام. وتزيد التراجم في هذا الكتاب 

) ترجمة، إال أن المؤلف لم يراع ترتيب األسماء بحسب حروف الهجاء، 400على ( 
وقد برر تصرفه في هذا الترتيب غير المعجمي بأنه ذكر كل واحد منهم في الموضع 

األليق به، على حسب طبقاتهم ومراتبهم. 

ويظهر من خالل الكتاب أن ابن أبي أصيبعة كان يحسن إلى جانب علم طب 
العيون علوم األدب؛ فإنه يذكر في كتابه الكثير من الشعر العربي الذي نظمه 

مجموعة من األطباء الذين ترجم لهم. 

 أسباب اختيار الموضوع: أوالً :

بعد هذا االستعراض الموجز يتجلي بوضوح مجموعة من األسباب التي 
دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال: 

- محاولة الوقوف بشيء من التفصيل على فن التراجم، هذا الفن القديم في 1
نشأته ووجوده، والجديد في تناوله ودراسته من قبل بعض الدارسين والمهتمين 

بالتراث العربي. 

- التأكيد على أن التراث العربي كان وما يزال كنًزا زاخًرا ومعينًا ال 2
ينضب من احتواء كافة فنون القول الخبرية من مقامات وسير ورسائل وتراجم... 
إلخ، ومن هنا فإن فن التراجم قد عرفته الثقافة العربية وعنيت به حتى كان التراث 

العربي في هذا الباب أوسع وأغنى من موفور التراث عند الغربيين، ومن خالل ذلك 
يسعى هذا البحث إلى استثمار هذا الكتاب بما يشتمل عليه من مادة سردية قصصية 



  

في تأكيد تلك الفرضية التي تذهب إلى أن األدب العربي لم يكن معدوم التراث 
 القصصي. 

- الثراء الفكري الذي يتمتع به كتاب "عيون األنباء"  فهو يجمع نخبة كبيرة 3
من تراجم األطباء منذ نشأة الطب إلى عصر المؤلف وهو القرن السادس وأوائل 

القرن السابع الهجريين، باإلضافة إلى جملة من األشعار التي نظمها هؤالء األطباء، 
ومن هنا فالكتاب يجمع بين العلم واألدب مما يثريه قيمة أدبية وإبداعية إلى جانب 

قيمته العلمية، وليس دليالً على ما يمتاز به الكتاب من ثراء وتنوع من احتفاء 
 المستشرقين به حتى قبل أن يلتفت إليه العرب في العصر الحديث. 

- ال يوجد مصنف واحد تناول هذا الكتاب من قريب أو بعيد، باإلضافة إلى 4
أن الدراسات في فن التراجم نفسه قليلة، ومن هنا فقد حرصت على أال أكون الرائدة 

بل الباحثة بعمق وعناية في فن التراجم عامة، وكتاب "عيون األنباء" وخصوًصا 
علِّي أستطيع الوقوف على بنية الكتاب السردية وطريقة الكاتب في التعبير. 

ثانيًا: منهج الدراسة: 

تتخذ الدراسة من التحليل النصي الدقيق للبنية السردية منهًجا لها، حيث 
تحاول الكشف عن السمات والخصائص التاريخية والفنية والجمالية التي يتقاطع فيها 

النص مع السرد القصصي على اعتبار أن هذا الكتاب يمثل نموذًجا جيًدا للسرد 
الكالسيكي الذي توافرت له الكثير من سمات اإلبداع القصصي. وعلى صعيد هذا 

األمر، فسوف يتخذ البحث من التقسيم الثنائي الذي اقترحه تودروف للسرد إلى 
حكاية وخطاب منطلقًا له، ففي القصة سوف تدرس القرائن والوظائف والمتواليات 

الدرامية، أما في الخطاب فسيكون الحديث عن الراوي، وهذا التقسيم سيظهر 
بوضوح من خالل الخطة التي وضعتها ألسير عليها في هذه الدراسة، وهي كالتالي: 

 لقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما مقدمة وتمهيد ويعقبهما خاتمة، 
المقدمة: تحدثت فيها عن أسباب اختيار الموضوع والمنهج الذي سيسير عليه البحث 
باإلضافة إلى نبذة مختصرة عن بعض الدراسات السابقة علي، أما التمهيد فقد اتخذ 
البنية التأليفية للعنوان وهو(البنية السردية لفن التراجم في كتاب عيون األنباء البن 
أبي أصيبعة) ليصنع منها خطًا تنظيريًا يشتمل على أهم المصطلحات المضمنة في 
العنوان وهي: مفهوم البنية، مفهوم السرد، مفهوم فن التراجم، ثم نبذة مختصرة عن 

الكتاب والكاتب. 

الباب األول: وهو بعنوان( بناء القصة).  

وقد قسمته إلى ثالثة فصول: عنونت األول باسم:( قرائن تشكيل الشخصيات) 
وقد تناولت في هذا الفصل األبعاد الثالثة في دراسة الشخصية؛ البعد الحسي الشكلي، 



  

والبعد النفسي، والبعد االجتماعي. أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان: ( قرائن 
تشكيل الفضاء) تحدثت فيه عن عالقة الشخصيات بالمكان من خالل خريطة توزيع 

لبعض األماكن الواردة في الكتاب وإلى أي مدى أسهمت هذه األفضية في رسم 
( الوظائف :المالمح المختلفة للشخصيات. وجاء الفصل الثالث ليحمل عنوان

الدرامية) تحدثت فيه عن المتواليات والوظائف الدرامية التي شكلت نمط الخطاب 
السردي في كتاب عيون األنباء. 

الباب الثاني: وهو بعنوان( بناء الخطاب). 

وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين؛ الفصل األول عرضت فيه ألنماط الرؤية 
الثالثة: الرؤية من الخلف، والرؤية من الخارج، والرؤية مع، أضف إلى ذلك 

الحديث عن الرؤية المتعددة. أما الفصل الثاني فهو بعنوان: وظائف الراوي؛ وقد 
شمل هذا الفصل الحديث عن مجموعة من الوظائف التي يسند إلى الراوي القيام بها 
ليشكل في النهاية خطابه السردي، ومن ذلك: الوظيفة السردية، والوظيفة الوصفية، 

والوظيفة العرضية، والوظيفة التعليقية، وظيفة تقديم المشهد الحواري... إلخ. 

وجاءت الخاتمة عقب ذلك مزيلة بما توصل إليه البحث من نتائج ومقترحات. 

وموضوع هذا البحث لم تنفرد به دراسة مستقلة من قبل- على حد علمي- بل 
كل ما كتب ال يعدو مجرد إشارات عابرة يتم من خاللها إدراج اسم كتاب عيون 

األنباء ضمن أفضل ما كتب في تاريخ الطب في الدولة اإلسالمية، وضمن أشهر 
المراجع العربية في التراجم والفهارس، وإدراج اسم ابن أبي أصيبعة ضمن أشهر 

من كتب في تراجم العلماء وخاصة تراجم األطباء مع إشارات عابرة إلى نشأته 
ومولده، غير أن هناك العديد من الدراسات السابقة على هذه الدراسة اعتمدت السرد 
الكالسيكي مادة لها والبحث في السرديات منهًجا، ومن هذه الدراسات: رسالة د/ سيد 
محمد السيد قطب بعنوان: السرد والخبر في إبداع المحسن التنوخي، رسالة د/ أحمد 

يحيى( البنية السردية في كتاب األغاني)، وأخرج د/ أحمد عبد العظيم رسالتين: 
األولى تحمل عنوان: شعرية القص في كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ، والثانية 

بعنوان: الفضاء السردي في رحلة ابن بطوطة، كذلك أنتجت د/ رشا أحمد القاضي 
رسالة عن فن الخبر القصصي في كتاب عقالء المجانين ألبي القاسم النيسابوري... 

إلى غير ذلك من األعمال البحثية التي تحمل شعار( كلية األلسن - قسم اللغة 
العربية). باإلضافة إلى ذلك فهناك العديد من الدراسات األخرى مثل: دراسة د/ أيمن 
بكر: السرد في مقامات بديع الزمان الهمذاني، دراسة د/ سعيد الوكيل: تحليل النص 

السردي( معارج ابن عربي نموذًجا). 

وقد تنوعت مصادر الدراسة بين كتب التراث العربي وكتب النقد األدبي 
بعامة ومراجع البحث في الدراسات السردية بخاصة إلى جانب العديد من كتب اللغة 

التي حاول البحث استنطاقها لخدمة أهدافه وأغراضه، باإلضافة إلى كتب التراجم 



  

والسير، واستعنت بمعجم لسان العرب البن منظور في تفسير الكلمات الغامضة التي 
تحتاج إلى استشارة المعاجم في الكشف عن معناها، هذا إلى جانب الرسائل 

المخطوطة والدوريات واألبحاث المأخوذة من المواقع اإللكترونية. 

وقد استطاع هذا البحث أن يخطو بثبات نحو هذه الدراسات ينهل من معينها، 
ليحاول بعد ذلك أن يجد لنفسه مكانًا بين الدراسات النقدية، فإن كان فيه من توفيق 
فمن هللا سبحانه وتعالى، وإن كان فيه من زلل وتقصير فمن نفسي ومن الشيطان، 

وحسبي أن أبتغي من هذا العمل قربة من القرب إلى هللا تعالى، وأن يكون من العلم 
الذي ينتفع به والعمل الصالح الباقي الذي ال ينقطع بالموت، فقد أخرج مسلم عن أبي 

هريرة قول الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 
. 1من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"
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( الخطوط المرجعية للبحث) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

إن الدراسة السردية واحدة من الموضوعات التي القت اهتماًما كثيًرا من 
الدارسين لألدب العربي، وكانت محط أنظارهم وموضع عنايتهم، فقد استطاعت أن 

تسجل لها حضوًرا فاعالً في األوساط األدبية، فكتبت فيها العديد من الكتب 
والرسائل. 

وقد حاولت هذه الدراسة قراءة التراث العربي القديم وفقًا للمصطلحات النقدية 
الحديثة. حيث بات االرتباط بالتراث ضرورة ملحة في سياق التجديد، ويمثل التراث 

النموذج األسمى للثقافة في جانبيها المتعادلين من الوجود:" وجود بالقوة متمثل في 
المخزون العقلي... ووجود بالفعل يتمثل في التوليد من هذا المخزون وتحويله إلى 

أداء وتطبيقه في صورة نشاط أو تعامل فعلي في شتى مجاالت الحياة وفقًا للظرف 
. ومن هنا جاءت هذه الدراسة محاولة مني لتتبع بنية السرد القصصي 1والمناسبة"

في واحد من أشهر كتب التراجم في األدب العربي، أال وهو كتاب( عيون األنباء في 
طبقات األطباء) البن أبي أصيبعة. 

إن السرد كان له حضوره في المقامات والسير الشعبية والرسائل األدبية 
والتراجم، وغير ذلك من فنون النثر األخرى، وهذه األنواع النثرية المتعددة ما هي 
 في الحقيقة إال خبر تم تطويله، ويتألف الموروث السردي ألي أمة من األمم من عدد

ال يحصى من األخبار والحكايات في شتى المجاالت، وتعرض هذه الموروث بمرور 
الزمن إلى تصنيف خاص ينتظم في أغراض وأنواع محددة منها األخبار والحكايات 

  الخرافية أو األخبار الخاصة بأعمال األشخاص أو األمم.

وبعد، فإن كتاب عيون األنباء واحد من أبرز المدونات العربية الذي اعتمد 
فيه صاحبه ـ عند ترجمته لهؤالء األطباءـ على مجموعة من األخبار، هذا السرد 

لألخبار ينم عن موهبة قصصية تدل على اإلبداع الفني الذي ينأى عن الكتابة 
التاريخية. وهذا ما ستكشف عنه الصفحات القادمة من البحث. 

وتحقيقًا لالتساق مع عنوان البحث وتمهيًدا لما يلي من فصوله سأحاول من 
خالل هذا التمهيد أن أقدم مقاربة حول المصطلحات المشكلة لعنوان البحث وهي: 

البينة، السرد، فن التراجم،الكتاب، الكاتب، حتى يتكشف عنوان البحث وهو: البنية 
السردية لفن التراجم في عيون األنباء البن أبي أصيبعة. 

ولكي أجيب على معاني هذه المصطلحات ـ التي ربما تشغل بال الكثيرين أو 
باألحرى بال الباحثةـ البد من الوقوف على كل واحدة منها بشيء من اإليجاز الذي 

يحاول تذليل بعض العقبات ومن ثم الولوج إلى النص. 
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أوالً : مفهوم البنية 

البنية هي:" ترجمة لمجموعة من العالقات الموجودة بين عناصر مختلفة 
   1وعمليات أولية، تتميز فيما بينها بالتنظيم والتواصل بين عناصرها المختلفة".

معنى هذا أن البنية ال تأتي مفردة لكنها تأتي ضمن مجموعة من العالقات 
المختلفة والمتميزة بل والمنتظمة ويبقى كل عنصر منها متعلقًا بغيره من العناصر 

ضمن المجموعة كلها، والبنية بهذا المعنى االصطالحي تحيل إلى البنية بمعناها 
 أي الهيكل والبناء الذي من المفترض أن يكون متكامالً ومنتظًما أيًضا. 2اللغوي

ارتبط ظهور مصطلح البنية في الدراسات النقدية الحديثة بظهور المنهج 
البنيوي، ومنذ ذلك الحين وهو يحظى باهتمام الدارسين على كافة األصعدة. 

 بوصفها منهًجا مشتق من البنية بوصفها مصطلًحا، حيث ةومن هنا فالبنيوي
إن المتتبع للمفهوم االصطالحي لكلمة( بنية) عند البنيويين يجد" أن تصورها يقع 

وهي ال تتحقق في النص على نحو غير مكشوف؛ حيث تتطلب خارج العمل األدبي 
  3من المحلل النقدي استكشافها".

لقد انطلق التحليل البنيوي للنصوص من المبادئ التي وضعها الشكالنيون 
، فالتحليل البنيوي ألي أدب يعد" النص( بنية ذات داللة)، فيحصر موضوع 4الروس

دراسته في تحليل النص وحده مستبعًدا عنصرين أسهما كثيًرا في االبتعاد عن( أدبية) 
األدب هما: المبدع والظرف االجتماعي وهذا يعني أن البنيوية تقوم على مبدأ 

(المثولية) الذي يقتصر على دراسة النص، بمعزل عن أية مؤثرات كانت تستهلك 
األبحاث النقدية... مثل األبحاث السوسيولوجية، والسيكولوجية، والبيوغرافية، 

والتاريخية... كما أنه ال يعنى بأغراض الكاتب أو قصده، ونجاحه أو إخفاقه في 
توصيل رسالته. وإنما يهتم باألثر األدبي كنص قائم بذاته، فيركز على النص وحده 

دون أية افتراضات سابقة. ويبحث في مستوياته، وعالقاته، ونظامه وانساقه، وبنيته، 
ولغته. ومن هنا ابتعد النقد البنيوي عن أحكام القيمة على العمل األدبي، واكتفى 

    5بالوصف".

والبنية بعد كل ذلك ال تخرج عن معناها الذي سأحاول الوقوف عليه في هذه 
الدراسة، فالعمل األدبي يتألف من مجموعة من الوحدات السردية التي تمثل البنى 
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