
 (أعمال موّجهة) تحليل الخطاب الّسردي: المادة
 )أدب حديث ومعاصر( أولى ماستر: المستوى والتخصص

 .د. يحي سعدونيإعداد األستاذ: 

 تحليل البنية المكانية في الخطاب الّسردي.: الحصة الخامسة

I. :مفهوم المكان 
سردي، يعلو في أن المكان في الخطاب الروائي أو في أي عمل  يوري لوتمان يرى     

جوهره عن المكان بمعنى الموقع، أو النقطة الجغرافية، حيث يقول أّن " المكان مجموعة من 
األشياء المتجانسة من الظواهر أو الحاالت أو الوظائف أو األشكال المتغّيرة... تقوم بينها 

 ، الُبعد،القربعالقات شبيهة بالعالقات المكانية المألوفة والعادية، مثل االتصال، المسافة، 
فكل خطاب يشمل أو يتوكأ على إحدى تلك العالقات المعروفة،  .1الضيق، االتساع، وغيرها "

 عبِّر بطريقة أو بأخرى عن المكان.يُ 
يحمل المكان مفهومين مختلفين هما المكان الواقعي والمكان الروائي )أو الّسردي(، فإذا      

 ،كان األول محصورا بمفاهيم المكانية الجغرافية المعروفة )أعلى، أسفل، فوق، تحت، يمين
 ...( فإّن المكان الروائي يتمّيز هو كذلك بتلك المفاهيم الجغرافية، باإلضافة إلى، خارجلداخ

 2خصائص أخرى تتمثل فيما يلي:
ال يوجد في الواقع إال من خالل  (Espace verbal) لفظي فضاءالمكان الروائي  .أ

 الكلمات.
يتضمن كّل التصورات والمشاعر  (Espace culturel) ثقافي فضاءالمكان الروائي  .ب

خية فهو ليس مجّردا من تلك القيم الثقافية والتاري التي تستطيع اللغة التعبير عنها.
 واالجتماعية وغيرها.
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يتشكل داخل عالم حكائي في  (Espace imaginaire) متخّيل فضاءالمكان الروائي  .ج
 ة متخيَّلة تتضمن أحداثا وشخصيات، فال يستطيع أن ينأى عن طبيعة هذا العالم.قص

 يمكن أن نقف عليه أو نلمسه أو نلج فيه، أو نبتعدإّن المكان في الخطاب الّسردي ال      
واقعي، لمثلما هو الحال بالنسبة إلى المكان الجغرافي اأو نشم رائحته، أو نقترب منه،  عنه

مفاهيمه المرتبطة بمصطلح الفضاء. فالمكان/الفضاء هي عالقات فهو أوسع وأبعد من ذلك ب
قاته فاللغة هي التي تضبط صفات المكان وعال، في الخطاب الّسردي تُبنى بواسطة اللغة وحدها

عن  ُيعِّبر . كما أّن المكان الروائيكالحدث والشخصية والزمن بالعناصر الّسردية األخرى
ا أّن ومن جهة ثالثة وبم .ها عالقات مكانية جغرافية عاديةخلفيات ثقافية ُتصاغ كما لو أنّ 

تند إلى فإّن المكان/الفضاء بدوره قد يس الكتابة الّسردية تستند بالطبع إلى عنصر التخييل،
  ذلك، مثلما تستند إليه الشخصية والحدث.

 .)وقع البطل في مغامرته بين المطرقة والسندان( : جاء في إحدى القصص:مثال  
 عن طريق الظرف )بين كذا وكذا( نحن متيقنون أن اللغة هي التي أشارت إلى المكان، 

 إطار الخطاب األدبي الذي جاء فيه، وفي بنيته العميقة.إذ ينبغي أن ندرك مفهومه في 
 د إلى ثقافة أو يستن عن الفضاء هنا معّين بالملفوظ )بين المطرقة والسندان( الذي يعّبر

شعبية معّينة، ساد فيها المثل الشائع )وقع بين المطرقة والسندان(، ورّبما شعوب أخرى 
 ّمة.ر عن الموقف الحرج وعن صعوبة المهتستعمل أمثاال شعبية غير هذا المثل، للتعبي

  ّنما المشكلة المعّبر الفضاء متخّيل إذ ال وجود لمطرقة وال لسندان في حقيقة األمر، وا 
عبِّر عن ت وصورة أسلوبا ولغةعنها هي التي فرضت على الكاتب/السارد أن يتخّيل 

  ذلك بشيء من القّوة والوضوح.
 : التقاطبات المكانية (7
تصنف األمكنة وتبحث في دالالتها في شكل ثنائيات ضّدية تعّبر عن العالقات هي التي      

دراك الضي والتواترات بين قوى وقيم متعارضة. إدراك الُبعد يؤدي إلى إدراك القرب، ق يؤدي وا 



ويمكن أن نتصور تلك الثنائيات المتعّددة مثل ما يوضحه الجدول  ع، وهكذا.استإلى إدراك اال
 3التالي:

 االتصال الحركة العدد االتساع الحجم ةالمساف
 ال محدود محدود، صغير، كبير قريب، بعيد

 واسع، ضيق
 مأهول، مهجور

 عامر، خال
 منفتح، مغلق متحرك، ثابت

 

  :التقاطبات الثقافية والرمزية (0
 يمثل الزمان والمكان في حياتنا اليومية اإلحداثيات التي تحّدد األشياء الفيزيقية، فنستطيع     

أن نمّيز بين األشياء من خالل وضعها في المكان، كما نستطيع أن نحّدد الحوادث من خالل 
( ُيستخدمان لتعريف الشيء أو الظاهرة. ومن أين(، وال)متىوقوعها في الزمان. ولذلك فإّن ال)

  يمكنال المكان ذاته في الوقت نفسه، والالبديهيات المسّلم بها أّنه ال يمكن لجسمين أن يشغ  
ن ُيدر ك الزمان إدراكا غير مباشر م.. أن يحتل جسم واحد مكانين متغايرين في الوقت نفسه.

خالل فعله في األشياء، وُيدرك المكان إدراكا حسِّيا مباشرا، يبدأ بخبرة اإلنسان لجسده: هذا 
ة للكائن يالجسد هو )مكان( أو بعبارة أخرى )م كم ن(، الِقوى النفسية والعقلية والعاطفية والحيوان

الحي. وقد يفّسر هذا أن البشر لجأوا للمكان في تشكيل تصوراتهم للعوالم المادية وغير المادية 
على السواء: فالقرب والبعد، واالرتفاع واالنخفاض، عالقات مألوفة تربك اإلنسان ارتباطا بدائيا 

اهر تبعد عن ظو اإلنسان بمفاهيم تعينه على التحّدث  بالمحيط الذي عيش فيه، ولذلك مّدت
من حيث طبيعتها عن اإلحداثيات المكانية الفيزيقية: ظواهر أخالقية )السمّو، التدّني(، أو 

  4)الرفيع، الوضيع(، أو نفسية )صغير النفس، كبير القلب(.
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أّن ثمة ه يقصد بال يمكن لجسمين أن يشغ ال المكان ذاته في الوقت نفسه(، وفي قوله )     
ينما باقف تختلف من شخص آلخر، إذ يمكن لألّول أن يحّس بالطمأنينة، اعتبارات نفسية ومو 

 باعات عن المكان تختلف بين الناس.واالنطاآلخر ينتابه القلق الحاد، 

ال ُتعّبر المفاهيم المكانية عن عالقات فيزيائية صورية مجّردة من القيم واألحكام فحسب،      
لوصف الواقع من أبعاده الثقافية واالجتماعية بل تتحول إلى وسيلة من الوسائل الرئيسة 

ليك بعضا من النماذج بهذا الجدول:  5والتاريخية والرمزية وغيرها. وا 

التقاطبات 
 المنفتح/المغلق الداخل/الخارج األعلى/األسفل السماء/األرض المكانية

التقاطبات 
 الرمزية

 المقّدس/الدنيء
 الروح/المادة
 السعادة/الشقاء
 الخلود/الف ن اء

 السمّو/التدني
 الرفيع/الوضيع
 النفيس/الرخيص
 النبيل/المبتذل

 الخاص/الُمشاع
 الحميم/المؤذي
 الدفء/البرودة
 األمن/ ال أمن

 التسامح/التعصب
 ضاء/المظلمالمُ 

 االتساع/الضيق

II. :نماذج المكان 
 (المعادية األماكن-اكن األلفةأم): غاستون باشالر (1
غاستون باشالر أن المكان في مفهومه ال يتوقف على طبيعته الجغرافية الفيلسوف يرى 

ّنما  فاإلنسان ال  ،األثر الذي يتركه في نفسية الشخص أو في حياتهيتعلق أكثر بوالفيزيائية، وا 
يعيش المكان بأبعاده المادية التي ال يختلف عليها اثنان، ولكنه يعشه بأبعاده الروحية والمعنوية 

 بذات المكان. ويوضح باشالر تلك العالقة في نصه التالي:التي تجمعه 
ذا طالعنا بُألف ة فس يبُدو أْبأ س  بيت   .نا في العالم، إّنه كوننا األّولالبيت هو ركن      ميالا  وا  . ج 

ّنهم إ إّن مؤلفي كتب )البيوت المتواضعة( كثيرا ما يذكرون هذا الملمح من جماليات المكان.
-نّيها وفقيرهاغ-كل البيوت مُ سِ يصفونها كما هي دون معايشة بدائيتها، تلك البدائية التي ت  

والتي يتم اكتشافها إذا رغبنا أن نمارس أحالم اليقظة... كل األماكن المأهولة حقا تحمل جوهر 
فات ل صنسان مكانا يحمل أقفكرة البيت. إّن الخيال يعمل في هذا االتجاه؛ أينما لقي اإل
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 ا نفسه بوهم الحماية، أو علىسوف نرى الخيال يبني جدرانا من ظالل دقيقة، ُمريحا  المأوى:
العكس؛ نراه يرتعش خلف جدران سميكة متشككا بفائدة أقوى التحصينات. إّن ساكن البيت 

نا نّ . إّنه يعيش تجربة البيت بكل واقعيتها وحقيقتها خالل األفكار واألحالم. إُيضفي عليه حدودا
ال نعود نعيش البيت حقا خالل سماته الوضعية وال من خالل األوقات التي نتبين فيها منافعه؛ 
إّن ماضينا كامال يأتي ليسكن البيت الجديد. وهكذا فإننا حين ندرس صور البيت مع عدم 
 تحطيم التضامن القائم بين الذاكرة والخيال، فإّننا نأمل أن نجعل اآلخرين يشعرون بالمرونة
النفسية التي تحركنا من أعماق ال يمكن تصور مداها. إّننا نلمس العمق الشِّعري النهائي للبيت 

خالل الشعر، ربما أكثر من الذكريات... حين نحلم بالبيت الذي ُولدنا فيه، وبينما نحن من 
 .في حالة االسترخاء القصوى، ننخرط في ذلك الدفء األصلي، في تلك المادة لفردوسنا المادي

مالمح يمكن أن نتحدث هنا عن  يعيش اإلنسان المحمي في داخله. هذا هو المناخ الذي
 6وأن البيت يحمل الطفولة ساكنة بين ذراعيه. األمومية للبيت

 كوخ( إلىداللة ال-الفصل المعنون )البيت: من القبو إلى الع ليَّةويشير باشالر من خالل      
 .نوعين من األماكن: أماكن األلفة واألماكن المعادية فيوما يحمله من دالالت وأبعاد،  البيت

حيث تتمّيز أماكن األُلفة بالحماية والطمأنينة والجاذبية والحب والراحة والقابلية للسكن، عكس 
ية لاألماكن المعادية التي يظهر فيها التهديد والنفور والّرعب والكراهية والمتاعب وعدم القاب

ّنما قيمته  للسكن. فقيمة البيت ليست في شساعته أو تزييناته أو موقعه القروي أو المديني، وا 
 باشالر على البحث على القيم وركز"  تكمن في العالقات التي يصنعها مع ساكنيه.

للمكان". واألنطولوجيا هي " جزء من الفلسفة التي هدفها دراسة الخصائص العامة  األنطولوجية
ان، كالوجود واإلمكانية، والمدى الزمني، والمستقبل. وهي كذلك مجموعة الحقائق لإلنس

      . 7األساسية لإلنسان"
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 (أمكنة االنتقال-أمكنة اإلقامة): حسن بحراوي (2
من بين النماذج األخرى للمكان، يصنفها حسن بحراوي في إطار ما يسميه دينامية      

اإلقامة وأمكنة االنتقال. حيث تدل األولى على أماكن إلى نوعين: أمكنة  )حركية( المكان،
ع كّل منهما ويتفرّ  االستقرار والمكوث، بينما تدل األخرى على أماكن العبور أو األماكن المؤقتة.

إلى تقاطبات أخرى؛ فأماكن اإلقامة تتفرع إلى إجبارية واختيارية، وأماكن العبور إلى القصور 
ليك الجدول التوضيحي التالي:واألكواخ، وغيرها مما يمكن تص  8نيفه في هذه المفاهيم. وا 

 أماكن االنتقال أماكن اإلقامة
 إجبارية/اختيارية

 الُمضاء/المظلمالشعبي/ الراقي/فضاء البيت: 
 الفضاء اإلداري-فضاء الزوار-نةافضاء السجن: الزنز 

 أماكن انتقال عامة / أماكن انتقال خاصة
 األحياء: راقية/شعبية...
 المقهى/الحديقة/المطار...

مثال توضيحي: إّن المكان المسمى مستشفى، وعلى الرغم من محدودية إطاره البنائي،      
إال أّنه يحمل أبعادا نفسية وعالقات تختلف من شخص إلى آخر، فالمستشفى عند الطبيب 

ي يعمل الذيختلف عن المستشفى عند المريض، وعند الممّون بالمواد الطبية، وعند الممرض 
ونماذج المكان متعّددة ومختلفة،  في االستعجاالت. فلكل منهم عالقة خاصة بهذا المكان.

 ندركها في الخطابات السردية المختلفة، ولكل من هذه األخيرة خصوصياتها.

إّن المكان الّسردي يتحّدد وفق العالقات التي تجمعه بين العناصر الّسردية األخرى،      
عريفه حدوديته وفي تكالشخصية والزمان واألحداث واألفعال، وال ينبغي أن ُينظر إليه في م

 .العام والجامد

ي جزئها ف " لياسمينة خضرا، الصدمةفي رواية "  المكانية البنيةأدرس : نموذج تطبيقي     
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