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ذا كان النص الدرامي  إذا كان النص الشعري يحاول كسر الزمنية لحساب المطمق والكوني واألسطوري، وا 
يعنى بمسرحة األشياء ويراىن عمى المواقف المشيدية والصراع بين الشخصيات، فإن النص السردي، ال 

يمكن وعيو إال ضمن أفق الزمنية 

سرد قصة، » أن الزمن إشكالية جوىرية في النص السردي، ذلك أنو يمكن G.Ginetteيرى جيرار جنيت
بيد أنو من شبو المستحيل عدم موقعتيا في الزمن بالنسبة لمفعل السردي،  (...)دون تعيين مكان وقوعيا 

فالفعل الذي ىو جوىر العممية . «ألنو البد من حكايتيا في زمن الحاضر، أو الماضي، أو المستقبل 
 .السردية، يحمل في حد ذاتو بعدا زمنيا، فإما أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبال

من أبرز الشكالنيين الذين اىتموا بمسألة الزمن Toma Chevski يعتبر الشكالني الروسي توماشفسكي
 المتن الحكائي: ففي دراستو ليذه المسألة، ميز بين عنصرين أساسيين لمعمل السردي ىما. في الحكي
(Fable)والمبنى الحكائي ، (Sujet) ىو مجموعة األحداث المرتبطة ببعضيا والتي » فالمتن الحكائي

نتوصل إلييا عبر األثر، ويمكن أن يعرض بطريقة براغماتية تبعا لمنظام الطبيعي، أي النظام 
. «الكرونولوجي والسببي لألحداث بصفة مستقمة عن الطريقة التي عرضت أو أدخمت بيا في األثر 

ىو الحكاية كما يفترض أنيا » فالمتن الحكائي بيذا المفيوم ىو مجموع الوقائع واألحداث اليومية أو 
أما المبنى الحكائي فيو يتعارض مع المتن ألنو . «حدثت في الواقع أي بمراعاة منطقي التتابع والتراتب 

إن . «يتكون من األحداث نفسيا لكن بمراعاة نظام ظيورىا في األثر وما يتبعيا من أخبار تعينيا لنا » 
-المتنالحكائي مرويا أو مكتوبا، أي أنو » المبنى الحكائي ىو التجمي الكتابي لعناصر المتن، أو ىو 

 .إنو منتج لغوي بحت« خاضع لقواعد الكتابة، وأيضا لقواعد الحكي وأنساقو - والحالة ىذه

 Histoire القصة: بينT.Todorovوقد اىتم البنيويون الفرنسيون بيذه المسألة، فقد ميز تزفطانتودوروف
فيو قصة من حيث أنو يذكر » فالعمل األدبي عنده يخضع ليذين المظيرين،  .Discours والخطاب

لكن  (...)بحقيقة ما، ألحداث يفترض أنيا وقعت، ولشخصيات تتماثل مع شخصيات الحياة الحقيقية 
. «حيث يوجد راو يروي الحكاية، يقابمو قارئ يتمقى ىذه الحكاية: العمل األدبي ىو في الوقت نفسو خطاب

 .ويرى أن األدبية تتجمى عمى مستوى الخطاب، وأن القصة ال أىمية ليا إال من باب التقسيم اإلجرائي



المدلول أو المحتوى السردي، » القصة وىي : ويتحدث جيرار جنيت عن مكونات ثالثة لكل عمل سردي
وىو الفعل  Narration الخطاب ويمكن تسميتو الدال، أو الممفوظ، أو النص السردي في حد ذاتو، والسرد

وبعبارة أخرى، فإن القصة ىي . «السردي المنتج وبصورة أوسع، مجموع الوضعية الحقيقية أو المتخيمية 
أما السرد، . مجموع الوقائع المحكية، أما الخطاب فيو كل خطاب شفوي أو مكتوب، يحكي ىذه الوقائع» 

ولعل زمن . «فيو الفعل الحقيقي أو المتخيل الذي ينتج ىذا الخطاب، أي حدث الحكي في حد ذاتو 
فزمن . عند تودوروف Ecriture أو زمن الكتابة Enonciation السرد عند جنيت، ىو نفسو زمن التمفظ
يتحدث فيو الراوي عن حكايتو، وىو الزمن المتوفر لديو لكتابتيا » التمفظ عند تودوروف ىو الزمن الذي 

 .أو قصيا عمينا
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انتيينا إلى أن الخطاب ترىين سردي لمادة خام ىي القصة، التي تخضع لمنطق التسمسل والسببية، بينما 
قامة فضاء  يخضع الخطاب لمنطق الكتابة بما تقتضيو من نزوع نحو تكسير النمطية والمنطقية، وا 

 L'infraction à خرق النظام" تتجمى عمى مستوى الخطاب ما يسميو تودوروف . متداخل ومعقد
l'ordre فيكفي وجود شخصيتين في الحكي، لكي نستبعد نيائيا كل ترتيب منطقي وسببي لألحداث، ذلك ،

أن الرواي سيكون مجبرا عمى االنتقال من شخصية إلى أخرى كي يحكي واقعيا 

مختمف أشكال » وىي  " Anachronies narrativesالمفارقات السردية" ويشير جيرار جنيت إلى 
وقد اقترح جيرار جنيت ثالثة محاور . «بين نظام القصة ونظام الخطاب  Discordances االنقطاعات

 :لدراسة النظام الزمني في العمل السردي وىي

 Ordre محور النظام*
 Fréquence محور التواتر*

 Duréeمحور المدة*

         ظ  -  

 
إن دراسة النظام الزمني » عتبر جيرار جنيت النظام من أىم العناصر الزمنية المولدة لممفارقات السردية ا

في الخطاب  Segments temporels لمحكي، ىي مقابمة نظام موقع األحداث أو المحاور الزمنية
وتقتضي ىذه المقابمة بين . (20)«السردي مع نظام تتابع ىذه األحداث أو المحاور الزمنية في القصة 



أحداث القصة وتجمياتيا عمى مستوى الخطاب تعيين عناصر المفارقة الزمنية التي يوجزىا جنيت في 
 :عنصرين اثنين ىما

 
 المواحق-أ

 
 السوابق- ب

 
عممية سردية تقتضي حكاية أو تذكير مسبق لحدث الحق، أما المواحق فيي » يعرف السوابق بأنيا كل 

 االستذكار: ، كما يضع مصطمح«كل تذكر لحدث سابق عن النقطة الزمنية التي بمغيا السرد 
Rétrospection كمقابل لمواحق، ومصطمح السبق أو سبق األحداث Anticipation ويتحدث .لمسوابق

 .عن سوابق ولواحق داخمية وأخرى خارجية

  -            : 

 
 Récit بين النص (أو ببساطة التكرار)عالقات التواتر » يعرف ىذا المحور بأنو يتضمن 

 Diégèseوالحكاية

 :ويقترح أربعة أنماط لعالقة التواتر ىي

 
وىي الصيغة األكثر رواجا في النصوص السردية، ويطمق : أن يحكى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة- أ

 .، حيث كل حدث مفرد يقابمو ممفوظ سردي مفردRécit singulatif السرد اإلفرادي" عمييا جنيت اسم 

 
وىو شكل آخر من أشكال السرد المفرد، ألن تكرار : أن يحكى أكثر من مرة ما وقع أكثر من مرة- ب

 .األحداث عمى مستوى القصة يقابمو تكرار عمى مستوى الممفوظات السردية

 
حيث أن  Récit répétitif ويسميو جنيت السرد التكراري: أن يحكى أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة- ج

تعدد األحداث عمى مستوى القصة يقابمو تعدد عمى مستوى الخطاب، وتعتمد كثير من النصوص 



المعاصرة عمى ىذه الطاقة التكرارية بواسطة تنويعات أسموبية أحيانا، وباستعمال وجيات نظر مختمفة 
 .أحيانا أخرى

حيث يستوعب ممفوظ سردي واحد أكثر من حدث عمى : أن يحكى مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة- د
كل " ، "كل يوم " ويستعمل بصيغ مختمفة  Récit itératif مستوى القصة، ويسميو جنيت السرد المؤلف

" أسبوع 

 :(     )              - ج

 
العالقة بين ديمومة القصة التي تقاس » تقتضي دراسة محور المدة كتقنية زمنية حسب جنيت تحديد 

بالثواني، والدقائق، والساعات، واأليام، واألشير، والسنوات، وطول النص الذي يقاس باألسطر والصفحات 

بينو وبين نظام القصة، حيث يعمد  Coïncidence يتأسس الخطاب السردي عمى خرق عنصر التطابق
 Distorsion الخطاب إلى تشكيل النظام الزمني لمقصة بشكل جديد يقوم عمى مبدأ التنافر الزمني

temporelle. 
- ويقترح جنيت أربع تقنيات سردية وىي

 :Sommaireالمجمل*
سرد أيام عديدة أو شيور أو أعوام في بضع فقرات أو صفحات بدون تفصيل لألفعال أو » ويعرفو بأنو 

 األقوال
. ز ق>ز خ : ويمكن اختزالو في المعادلة التالية. ففي الوقت الذي تتسع فيو القصة، يضيق فيو الخطاب

إنو مرور سريع عمى فترات . األحداث Accélération السرد المجمل تقنية سردية تعمل عمى تسريع
 .طويمة ال يرى الراوي مسوغا لتفصيميا

 
 :Ellipseاإلضمار*

تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويمة، أو قصيرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فييا من » وىو 
» وىو بعبارة أخرى . «عن طريق إلغاء الزمن الميت في القصة والقفز باألحداث إلى األمام  (...)وقائع 

ذا كانت مساحة النص في المجمل أضيق من مساحة . «المقطع المسقط في النص من زمن الحكاية  وا 
 ، ز ق 0= ز خ : القصة، فإن مساحة اإلضمار تكاد تعادل الصفر، ويمكن اختزالو ضمن ىذه المعادلة

 .س= 



 
 :ويقسم جنيت اإلضمار إلى أقسام متعددة

 
 ومرت سنتان:" تكون مدتيا الزمنية متعينة بوضوح مثل :Ellipses déterminées مححدة إضمارات- أ
" 

 وانقضى شير" أو 

". 
وبعد :" وتكون خالية من كل تحديد زمني مثل :Ellipses indéterminées إضمارات غير محددة- ب
 فترة

 :كما يتحدث جنيت في إطار ىذه التقنية عن" وبعد زمن طويل " أو " طويمة 
 وتكون الفترة الزمنية المحذوفة معمنة فييا بصراحة سواء :Ellipses explicites إضمارات صريحة- أ

 .كانت محددة أم غير محددة

 
 ال يحدد فييا الراوي الفترة المسقطة، بل يترك المجال :Ellipses Implicites إضمارات ضمنية- ب

 .لمقارئ كي يستنتجيا من خالل ربطيا بمسار الحكي

 
 :Pause déscriptive الوقفة الوصفية*

تعميق الزمن، مثيرة » تعتبر الوقفة الوصفية من الوجية الزمنية تقنية تعمل عمى 
، فيعطل عممية التدفق السردي، «عموديا، إذ أن الوصف يوقف انسياب الحركاتExeroissanceاتساعا

أطول  (الخطاب)يصبح الزمن عمى مستوى القول » ويحيل النص إلى حالة من السكونية والرتابة، بصورة 
ففي الوقت الذي يتقمص فيو زمن القصة حتى يبمغ درجة . «وربما ال نياية من الزمن عمى مستوى الوقائع 

 س=  ، ز خ 0= ز ق : الصفر، يتضخم الخطاب ويأخذ حيزا ىاما عمى مستوى الفضاء النصي



 



                                                      : 
-  

التي طرحيا تودوروف، تعتبر مظيرا ثالثا من مظاىر مقاربة  Modes du récit إن صيغ الخطاب
 ومظاىره Modes خطاب سردي ما. ويالحظ تودوروف أن ثمة ارتباطا قويا بين صيغ الخطاب

Aspects حتى أن بعض الميتمين قد خمطوا بين االمرين. ومع ذلك فإن تودوروف يحاول مقاربة ،
الخطاب السردي ضمن ىذين المستويين المنفصمين. فإذا كانت » مظاىر الخطاب تتعمق بالطريقة 
التي يتم من خالليا تصور القصة من قبل الراوي. فإن صيغ الخطاب تتعمق بالطريقة التي يعرض 
بيا الراوي القصة «. والسؤال ىنا ىو: كيف ينظر الراوي إلى ما يروي   ام سؤال الصيغ فيو:» 

 .كيف يروي الراوي ما يرى، أو ما يعرف من أخبار ووقائع  
-  

ويعود االىتمام بيذه القضية إلى الفكر اإلغريقي، ومع أفالطون بشكل خاص، ففي الكتاب الثالث 
من " الجميورية " يقيم أفالطون تفريقا بين " السرد الخالص " و" المحاكاة " » فحديث الشاعر يكون 
سردا حين يقص الحوادث من آن  خر، أو حين يصف ما يتخمميا من وقائع )...( أما حين يتكمم 
بمسان شخص آخر، فإنو يتشبو بتمك الشخصية التي يقدميا إلينا عمى أنيا ىي المتحدثة «. في 
حين يظل الكالم دائما فعال إنجازيا من قبل السارد أو الشاعر ألن أفالطون يقصر خطابو عمى 

 .اإلبداع الشعري اإلغريقي
-  

، وىما يرتبطان بثنائية: Narration والسرد Représentation ويفرق تودوروف بين: التمثيل
 والدراما La chronique القصة / الخطاب. ويرى أنيما يعودان إلى أصمين مختمفين ىما السيرة

Le drame. فالسيرة سرد خالص، أما الدراما فيي تعرض أمام أعيننا. 
 :وفي النقد األنجموساكسوني، نجد ىنري جيمس ويبرسي لوبوك يتحدثان عن شكمين آخرين ىما

Showing التي تحيل عمى اإلنجاز الدرامي و Telling الذي يختص بالفعل السردي. 
والسرد  Récit proprement dit وعند الشكالنيين الروس نجد إيخمباوم يشير إلى السرد الخالص

، حيث ينيض النوع األول عمى خطاب الراوي، ويقوم الثاني عمى Récit scénique المشيدي
 .المقاطع الحوارية

- . 
  :وقد أشارت دراسات سردية أخرى إلى طريقتين لنقل الخطاب ىما



 يقوم عمى نقل خطاب األخر كما ىو، دونما تدخل من قبل الراوي، ويظير: األسموب المباشر-  -

 .عبر الحوار والمونولوغ -

-  
 .وىو خطاب الراوي في حد ذاتو منقوال من خالل وجية نظره الخاصة: أسموب غير مباشر- ب

أطمق عميو اسم األسموب C.Payéوىناك أسموب وسط بينيما، اكتشفو المغوي الفرنسي شارل باي
يجمع بين خصائص األسموبين التقميديين، ويعطي  » Style indirect libre غير المباشر الحر

وقد ذىبت سيزا قاسم إلى أن . («الكاتب حرية أكبر في نسج كالم الشخصية داخل كالم الراوي 
بين أن جنيت يرى فارقا بين ىذا األسموب " بالمنولوغ الداخمي " ىذا األسموب قد عرف حديثا 

ففي األسموب غير المباشر الحر، يتكفل الراوي بخطاب الشخصية، أو أن » والمونولوغ، 
فإن الراوي  (المونولوغ)Immediatأما في الخطاب ا ني (...)الشخصية تتكمم بصوت الراوي 

ويكمن الفرق بين ىذا األسموب واألسموب المباشر في كونو يتخمى . «يمحى ويعوض بالشخصية
، Sujet d'ennontiation كل اإلشارات المتعمقة بالذات المتمفظة» عن عالمات التنصيص و
إن األسموب غير « يستيل الجممة المحكية ويسميا  Verbe déclaratif فال وجود فيو لفعل ناقل

المباشر الحر طاقة تعبيرية بإمكانيا الدفع بعممية اإلييام السردي إلى أقصاه من خالل قدرتيا 
 .عمى استيعاب التعدد الصوتي داخل الخطاب الواحد
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من يحكي الرواية :" في ىذا التساؤلW.Kayserثمة إشكال وجب طرحو بقوة، لخصو وولف غانغ كايزر
  ىل الكاتب ىو الذي يضطمع بعممية الحكي  الشك أن الكاتب ىو المؤسس األول لمكون السردي، لكن 

الذي يشكل مع . يبدو أن ثمة صوتا آخر يمارس حضوره في تشكيل النسيج النصي، وىو الراوي
بمعنى أنيا ال تتمتع بوجود مستقل عمى المستوى الواقعي، . الشخصيات ما يسميو بارت بالكائنات الورقية

أن الذي يتكمم في القصة ليس ىو من يكتب، وأن » بل ىي إفراز لوعي الكاتب ونتاج لو، ويرى بارت 
إنو .  «دور مبتكر ومتبنى من طرف المؤلف » ، فالراوي ىو مجرد «من يكتب ليس ىو الكائن الحي

 .إحدى استراتيجيات النص



وقد أخذت مسألة الراوي ووجية النظر أبعادا مختمفة، وقد غدت بؤرة االىتمام في الدراسات السردية 
، تودوروف، وجيرار جنيت، حيث اكتست ىذه Jean Pouillonالحديثة، السيما مع أعمال جان بويون

 .اإلشكالية اىتماماخاصاومتميزاوأخذت آفاقا واسعة

 : جه      ظ  ف      -2
" و " Vision رؤية" تصادفنا في ىذا المجال مصطمحات كثيرة تؤدي كميا مفيوما واحدا مثل مصطمح 

وقد . ، والمصطمح األخير لجيرار جنيت" Focalisation التبئير" ، و" Point de vue وجية نظر
شاعت في األوساط النقدية التصنيفة التي قدميا جون بيون والتي حدد فييا وجيات النظر في مستويات 

 :ثالثة
وفييا يبدو . وىي تقنية مستخدمة بكثرة في السرد الكالسيكي: (الرؤية من الخمف)الشخصية <الراوي - أ

الراوي عميما بكل شيء، ومطمعا عمى كافة أسرار الشخصية، إنو يرى عبر جدران المنازل، مثمما يرى ما 
إن شخصياتو ال أسرار ليم، فيو راو إلو يتواجد في كل مكان ويوجو األشياء كما . يجري في دماغ بطمو

 .يشاء
وىي رؤية منتشرة في النصوص السردية المعاصرة، وفييا يبدو : (الرؤية مع)الشخصية = الراوي - ب

الراوي مجردا من صفة العمم المطمق، إنو يعرف بقدر ما تعرف الشخصيات، فال يستطيع أن يمدنا بشروح 
 .فيو مجرد شاىد. لألحداث قبل أن تتوصل إلييا الشخصيات نفسيا

وىي رؤية نادرة في تاريخ السرد األدبي، فمم توجد إال من باب : (رؤية من الخارج)الشخصية >الراوي- ج
وفييا يعمم الراوي أقل مما تعمم الشخصية، إنو ال يصف إال ما نرى، وما نسمع، وال يقوى عمى . التجريب

 .النفاذ إلى ضمائر الشخصيات
، وسمى الرؤية A focalisation zéro وقد سمى جيرار جنيت الرؤية األولى بالسرد ذي التبئير الصفر

، أما الرؤية الثالثة فقد سماىا بالسرد ذي A focalisation interne الثانية بالسرد ذي التبئير الداخمي
 .A focalisation externe التبئير الخارجي

بقي أن نشير إلى مسألة ليا عالقة بوجية النظر، وىي مسألة حضور الراوي في القصة، أو غيابو عنيا، 
 Narrateur راو غائب عن الحكاية: فقد ميز جنيت في ىذا المجال بين صنفين من الرواة

heterodiegetiqueوراو حاضر في الحكاية ، Narrateur homodiegetique وىذا األخير يأخذ ،
 .شكمين متمايزين، فقد يكون ىو بطل الحكاية، وقد يكون مجرد شخصية تمعب دورا ثانويا
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 .حدد جيرار جنيت خمس وظائف ينيض بيا الراوي أثناء العممية السردية

وىي الوظيفة األساسية لكل  Fonction Narrative فعمى مستوى القصة ينيض الراوي بالوظيفة السردية
القائم بتنظيم » أما عمى مستوى النص السردي فيو يضطمع بميمة التنظيم الداخمي لمخطاب، فيو . راو

، ىذه الوظيفة … «وكذا توزيع األصوات داخل الخطاب  (…)الخطاب وتوجيو الرؤية 
 .Fonction de Régie يسمييا جنيت بالوظيفة التنسيقية Organisatriceالتنظيمية

لى جانب ىاتين الوظيفتين األساسيتين يؤدي الراوي وظائف أخرى، فعمى مستوى الوضعية السردية  وا 
Situation narrativeالتي تحددىا عالقة الراوي بالمروي لو ، Le Narrataire نحو » ، يتوجو الراوي

الوظيفة : وقد حدد جاكوبسون في ىذا المجال وظيفتين أساسيتين ىما. «المروي لو بدافع إقامة اتصال
، وفييا يتواجد المتمقي بصورة واضحة أثناء الخطاب من خالل Fonction phatique االنتباىية

» ، وتتمثل في Fonction conative استحضار الراوي لو عبر ممفوظات معينة، ثم الوظيفة اإلفيامية
تمتقي الوظيفتان فيما يسميو جنيت . ()«إدماج القارئ في عالم الحكاية، ومحاولة إقناعو أو تحسيسو 

 .F.communicativeبالوظيفة اإلبالغية
، فيكون …«اإلشارة إلى مصدر معموماتو، أو درجة دقة ذكرياتو» وقد يمجأ الراوي في بعض األحيان 

، أما حين يضطمع السارد بميمة Fonction testimonialeالسرد بذلك قد أفرز وظيفة أستشيادية
، من خالل اشتغالو عمى آليات التفسير Didactique التعميق عمى األحداث وتبريرىا مقدما آراء تعميمية

 ." Fonction idéologique بوظيفة إيديولوجية" والتأويل، فإنو يكون قد نيض 

 

 


