
 (أعمال موّجهة) تحليل الخطاب الّسرديالمادة: 
 )أدب حديث ومعاصر( أولى ماسترالمستوى والتخصص: 

 .د. يحي سعدونيإعداد األستاذ: 

 تحليل البنية الزمانية في الخطاب السّردي.: الحصة الرابعة

ة إلى الحكاي تحويل: " الّسرد هو الخيارات التقنية واإلبداعية التي يتم من خاللها 1تعريف       
 لطفي زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية.  قصة فنية ".

من أجل تأسيس زمنية جديدة ُتهيء للتجربة التي  انزياح عن زمنية عاديةالّسرد : " 2تعريف       
 سعيد بنكراد، الّسرد الروائي وتجربة المعنى.سُتروى بؤرُتها في إطار وجودها ". 

I. االختالفات الموجودة بين الترتيب الزمني لظهورها في القصة  : هي تلكالمفارقات الزمنية
 الفنية أو في الخطاب الّسردي مقارنة بالترتيب الزمني للحكاية األصلية.

 :االسترجاع (1
ومعناه استعادة الراوي ألحداث ماضية وقعت وهو في صدد الحكي، أو في مساره نحو المستقبل.      

" هو أكثر المفارقات حضورا. فهو ذاكرة النص. ومن خالله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن 
الّسردي؛ إذ ينقطع زمن الّسرد الحاضر ويستدعي الماضي بجميع مراحله وُيوظفه في الحاضر 

سترجا  . وتكمن أهمية االمها حسن قصراوي، الزمن في الرواية العربيةّسردي، فيصبح جزءا ال يتجزأ من نسيجه". ال
الّسردي في روايات  عالية صالح، البناءفي " كونه تقنية تتمحور حول تجربة الذات وتطلق العنان للتأمل الباطني". 

نما األ الياس الخوري. مر يتعلق باختيارات الكاتب لما يراه مناسبا لعرض أي ليس مجرد تقديم وتأخير وا 
 الحكاية على قالب فنّي.

 نوعين من االسترجا ، خارجي وداخلي، وعّرفتهما كما يلي: سيزا قاسمحّددت      
: هو ذلك النو  من االسترجا  الذي يعالج أحداثا تنتظم في سلسلة االسترجاع الخارجي .أ

المفترضة للحكاية األصلية. مثال: إذا افترضنا أن  سردية تبدأ وتنتهي قبل نقطة البداية
، فإّن االسترجا  الخارجي قد يعود 4112وتنتهي في سنة  0891تبدأ سنة  األصلية الحكاية

 .0894إلى ما قبل ذلك، كأن يكون استرجاعا ألحداث وقعت في 



، سار األحداثمن االسترجا  الخارجي في ملء فراغات زمنية تساعد على فهم م الهدفيكمن      
ويستخدم الروائي أسلوب االسترجا  الخارجي أيضا عندما يعود إلى شخصيات ظهرت بإيجاز في 

 سيزا قاسم، بناء الرواية.االفتتاحية، ولم يتسع المقام لعرض خلفياتها أو تقديمها. 

نسّي إلكانت هذه القرية قبل قرن من الزمن غابة ال تسكنها إال الوحوش، ال حياة فيها " مثال: 
لكنها اليوم أصبحت مكانا ألحداث القصة وشخصياتها، فاالسترجا  ذهب بعيدا ". الحظ: بتاتا

 .قبل وجودها

وهو الذي يعود إلى ماض الحق لبداية الرواية، قد تأخر تقديمه في : االسترجاع الداخلي .ب
يعود لالنص. " هي رجعات يتوقف فيها تنامي الّسرد صعودا من الحاضر نحو المستقبل، 

إلى الوراء )الماضي(، قصد ملء بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه، شريطة أال يتجاوز 
 .سيزا قاسم، بناء الرواية هو أقدم وأسبق من بدايته". مداها حدود زمن المحكي األّول لتصل لها

بمعنى أّنه استدراك ألمر يجب أن ُيذكر هو كذلك في القصة، وهو من صميم القصة، 
 د في المجال الزمني للحكاية.وموجو 
 )بداية القصة( ـــــــــــــــ قاسم يشتغل في شركة فرنسية بالصحراء. 0الزمن مثال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاسم هاجر إلى فرنسا. 4الزمن      
 أحداث لقاسم في الصحراء. استرجاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة السارد إلى  3الزمن      

"عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت واإلشارة إليه مسبقا، وهذه العملية تسمى في  :االستباق (2
ستشراف . هو تطلع للمستقبل واسمير المرزوقي، مدخل لنظرية القصة-جمال شاكرالنقد التقليدي بسبق األحداث". 

عالن.لما هو آت بالتأكيد أو باالحتمال والشّك. واال  ستباق نوعان: تمهيد وا 
شكل مؤشرات لما هو آت مستقبال، ويحتمل ذلك إما  : ويكون علاستباق بوصفه تمهيدا .أ

، فاألسباب ال تؤدي دوما إلى نفس النتائج. مثال: "ماذا سأفعل حين أرى الصدق أو الكذب
القارئ ولهفة؟". فوجه أمي ُيطّل من بعيد فأسار  إلى احتضانها بكّل ما فّي من شوق ولوعة 

 هنا ينتظر تلك اللحظة في مسار الرواية، ويمكن أن يكون اللقاء مخالفا لما ذكره السارد.

هذا النو  ُيخبر بصراحة عن سلسلة األحداث التي يشهدها الّسرد استباق بوصفه إعالنا: " .ب
ه التأكيد ق بأسلوب يتمّيز وهنا يأتي االستبا سمير المرزوقي، مدخل لنظرية القصة.-جمال شاكر". في وقت الحق



ة ي سفيان كي أخبره بالقضية". أو "قّررت مغادر صديق أذهب إلىينبغي أن  والتقرير. مثال: "
 هذه القرية المليئة باألشباح والوحوش".

 في تحليل النص الّسردي من حيث بنيته الزمانية يمكن وضع جدول كالتالي:     
 مؤشراتها وظيفتها موضو  المفارقة المفارقة الزمنية

    

II. ونعني به درجة سرعة الّسرد أو بطئه مقارنة بزمن الحكاية األصلية. قد  :إيقاع الّسرد
 يطول زمن الّسرد مقارنة بزمن الحكاية وقد يقتصر. إذن هناك نوعان:

(: يتقلص زمن الحكاية األصلية وُيختزل. ويظهر ذلك على الّسرد تسريع) السرعة (1
 .بوعزة، تحليل النص السرديينظر: محمد  شكلين:

سرد أحداث ووقائع جرت في مّدة طويلة في الحكاية األصلية، في جملة واحدة  :الخالصة .أ
أو بضع كلمات، وهو حكي موجز وسريع وعابر لألحداث دون التعرض لتفاصيلها، حيث 

 يتم تلخيصها. فيمكن أن ُيحدد المدى الزمن المختزل، كما يمكن أال يحدد ذلك.
 كانت أيامه في مدينة بومباي التي مّر بها سعيدة للغاية.: 0مثال
 : كانت أيامه في مدينة بومباي التي مكث فيها ثالثة أشهر أسعد أيام حياته.4مثال

حذف فترة زمنية من القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث، فال  :الحذف .ب
يذكر عنها السارد شيئا. فيمكن السكوت عنه نهائيا )أي ينتقل السارد من زمن إلى آخر 
متجاوزا فترات معّينة ال يذكرها(، ويمكن اإلشارة إلى موقع الحذف كأن ُيقال )مّرت ثالث 

 سنوات(.
في  دف الّسر يوقت: يتم به تعطيل زمن الحكاية وتأخيره و ّسرد(البطء )تبطيء ال (2

 .ينظر: محمد بوعزة، تحليل النص السردي . ويشمل نوعين:مساره
ويتمثل في المقطع الحواري، حيث يتوقف الّسرد وُيسند السارد الكالم للشخصيات،  :المشهد .أ

فتتكلم بلسانها، وتتحاور فيما بينها دون تدخل السارد أو وساطته، فيتراجع الّسرد لصالح 
 الحوار. فتستقر سيرورة القصة في لحظة معّينة.



سيرورة  طر والتأمالت. فتستقرّ تتمثل في تعليق الّسرد واللجوء إلى الوصف والخوا :الوقفة .ب
. وللوقفات وظائف يضعها الكاتب في الحسبان ليبين أمورا قد ال القصة في لحظة معّينة

 .محمد بوعزة، تحليل النص السرديتقل أهمية في خطابه. ويمكن وضع جدول لهذا الغرض: 

 وظيفة الوقفة أبعاده صيغة الوصف الموصوف

    

والمنازل مرصوفة على التالل كأنها الفقرات العمالقة لديناصور مثال: يقول مولود فرعون:" 
 عاش ما قبل التاريخ". ما أبعاد هذه الوقفة؟ وما وظيفتها؟

 
يقاع الّسرد في رواية الصدمة لياسمينة خض :لالنجاز تطبيق ا ر أدرس المفارقات الزمنية وا 
ليكم الرواية بصيغة 13 إلى ص 11منها )من ص جزء في   .PDF( وا 

 

 

  


