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 .مقاربات نقدية معاصرة: تطبيقات في مقياس

 .1ف. السنة الثانية نقد ومناهج

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 :نموذج تحميمي لنص سردي وفق المقاربة البنوية

عروة بن مرثد، نزل : كان بالبصرة شيخ من بني نيشل يقال لو: قال بشر بن سعيد" :النص
ببني أخت لو في سكة بني مازن، وبنو أختو من قريش، فخرج رجاليم إلى ضياعيم وذلك 
في شير رمضان، وبقيت النساء يصمين في مسجدىم، فمم يبق في الدار إاّل كمب يعّس، 
فرأى بيتا فدخل وانصفق الباب، فسمع الحركة بعض اإلماء فظنوا أّن لصا داخل الدار، 

ما : فذىبت إحداىن إلى أبي األعز، وليس في الحي رجل غيره، فأخبرتو فقال أبو األعز
 1!إيو يا مألمان:  ثم أخذ عصاه وجاء حتى وقف عمى باب البيت فقال!يبتغي الّمص منا؟

ني بك أيضا لعارف، فيل أنت إاّل من لصوص بني مازن، شربت  أما واهلل إّنك بي لعارف، وا 
حامضا خبيثا، حتى إذا دارت األقداح في رأسك منتك نفسك األماني، وقمت دور بني عمرو، 

 ! سوءة واهلل، ما يفعل ىذا األحرار!والرجال خموف، والنساء يصمين في مسجدىن، فأسرقين
اّل دخمت عميك فصرمتك!لبئس واهلل ما منتك نفسك  أليم اهلل لتخرجن ! مني العقوبة2 فاخرج وا 

عمرو وحنظمة، ويصير أمرك إلى تباب، : أو ألىتفن ىتفة مشؤومة عميك، يمتقي فييا الحيان
 ولئن فعمت لتكونن أشأم !!ويجئ سعد بعدد الحصى، ويسيل عميك الرجال من ىاىنا وىاىنا

أخرج يا بني وأنت مستور، :  فمما رأى أنو ال يجيبو أخذه بالّمين وقال!!مولود في بني تميم
إني واهلل ما أراك تعرفني، ولو عرفتني لقد قنعت بقولي واطمأننت إلّي، أنا عروة بن مرثد أبو 
                                                           

.الّمئيم، ويقابمو المكرمان بوزنو: مألمان-  1  
.أي قاطعة شديدة: يقال عقوبة صارمة-  2  
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 ال يعصونني في أمر، وأنا لك بالذمة 3األعز المرثدي، وأنا خال القوم وجمدة ما بين أعينيم
ال فإن  كفيل خفير، أصيرك بين شحمة أذني وعاتقي ال تضار، فاخرج فأنت في ذمتي، وا 

 إحداىما إلى ابن أختي البار الوصول، فخذ إحداىما فانتبذىا حالال من اهلل 4عندي قوصرتين
ذا سكت وثب . تعالى ورسولو صمى اهلل عميو وسمم وكان الكمب إذا سمع الكالم أطرق، وا 

يا أألم الناس و أوضعيم، أال يأني لك : يريد المخرج، فتيافت األعرابي، أي تساقط، ثم قال
أنا منذ الميمة في واد وأنت في آخر، إذا قمت لك السوداء والبيضاء تسكت وتطرق، فإذا 

 فمما ! واهلل لتخرجن بالعفو عنك أو أللجن عميك البيت بالعقوبة!سكت عنك تريد المخرج؟
  واهلل ما أرى في البيت شيئا!!طال وقوفو جاءت جارية من إماء الحي فقالت أعرابي مجنون

 ودفعت الباب فخرج الكمب شّدا، وحاد عنو أبو األعز مستمقيا، وقال الحمد هلل الذي !!
 أما واهلل !!تا اهلل ما رأيت كالميمة، ما أراه إال كمبا:  ثم قال!!مسخك كمبا، وكفاني منك حربا
، 1، المكتبة العصرية، ط1عبد السالم هارون، مج: الجاحظ، الحيوان، تح)." لو عممت بحالو لولجت عميو

 .(130، ص2015بيروت

 : التحميل

 :يمكن أن نقطع النص الذي بين أيدينا إلى المقاطع السردية األتية: التقطيع: أوال

 ."وليس في الحي رجل غيره فأخبرتو" من بداية النص إلى غاية:  المقطع السردي األول– 1

واهلل لتخرجن ... ما يبتغي الّمص منا: فقال أبو األعز" من:  المقطع السردي الثاني– 2
 " بالعفو عنك أو أللجن البيت بالعقوبة

 ."لو عممت بحالو لولجت عميو... فمما طال وقوفو: " المقطع السردي الثالث– 3

 
                                                           

.أي ىو مثميا في العزة والقرب: يقال ىو جمدة ما بين العين واألنف-  3  
.وعاء من قصب يجعل فيو التمر: القوصرة-  4  
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 : البنية الحكائية: ثانيا

 تندرج نوعية األفعال التي وردت في النص ضمن النموذج الثالثي الذي اقترحو :األفعال- 1
 :، حيث يمكن رصد الفعل الكّمي ضمن ثالث مراحل كالتالي"تودوروف"

 التوازن االختالل  الفعل
دخول الكمب البيت وانغالق 

خبار  صداره لحركة، وا  الباب وا 
 اإلماء أبا األعّز عما سمعنو

 
 

 (الكمب)أبو األعّز يواجو الّمص
بالتيديد والوعيد، ولكن الّمص ال 

يستجيب، فيمجأ إلى الّمين 
واإلغراء، ولكن الّمص ال 

يستجيب وىو ما يؤدي إلى 
اختالل توازن أبي األعز من 

تيافت، تساقط،  )الخوف والذعر
  (...حاد عنو مستمقيا

الجارية تدفع الباب ليخرج الكمب 
 .ويتنبو أبو األعزّ 

 :يمكن في الوقت نفسو أن نحّدد نفس الوضعية بالنسبة لكل مقطع كما يمي

  التوازن االختالل  الفعل المقاطع السردية
أبو األعّز يفد عمى بني  المقطع األول

 .أختو
الرجال يخرجون فيدخل 

 الكمب- الّمص
اإلماء يمجأن إلى أبي 
- األعّز ليتصّدى لّمص

 .الكمب
أبو األعّز ال يياجم  أبو األعز يأخذ عصاه المقطع الثاني

 ويكتفي بالتيديد
الّمص ال يستجيب 

فيتحّول أبو األعّز إلى 
 أسموب الّمين

أبو األعّز يطيل الوقوف  المقطع الثالث
 .دون أن يفتح الباب

الجارية تكشف أمر 
الكمب وأبو -الّمص

 .األعّز ينيار

أبو األعّز يتأّكد من 
حقيقة الّمص الذي كان 

 .كمبا
 

تحضر في ىذا النص مجموعة من الشخصيات منيا ما كان : الشخصيات وعالقاتها- 2
شخصيات  )ومنيا ما كان مجّرد أسماء ذكرت (شخصيات رئيسة )فاعال حقيقيا في األحداث
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: وما ييم في التحميل البنوي ىو النوع األول، وبيذا يمكن تحديد ثالث شخصيات ىي (ثانوية
 .الجارية/ الكمب- الّمص/ الشيخ أبو األعزّ 

الكمب وىو ما جّسدتو جّل مقاطع النص، حيث - ىناك عالقة تواصل بين الشيخ والّمص- 
 .الكمب- كان حوارا أحادي الطرف من الشيخ عمى الّمص

ىناك عالقة مشاركة بين الشيخ والجارية أو الجواري، فكّل منيم يسعى إلى الموضوع - 
ن اختمفت وسائميم، - نفسو، فيم يتشاركونو، وىو القضاء عمى الّمص الكمب وكشف ىويتو وا 

 .فالشيخ اكتفى بالكالم في الوقت الذي لجأت فيو الجارية إلى الفعل

 :البنية الخطابية: ثالثا

 نالحظ من خالل تتابع سير األحداث أنيا خضعت لمتسمسل الزمني، فمم :زمن السرد- 1
يمجأ السارد إلى تغيير المسار الذي حدثت فيو األحداث، ولكّننا أحيانا نصادف تقنية المجمل 

التي تعمل عمى تسريع الزمن عن طريق اختصار مجموعة من األحداث كما يظير من 
فالسارد اختصر الوقت الطويل الذي وقفو " فمّما طال وقوفو:"خالل الممفوظ السردي التالي

 .الشيخ ولم يتحّدث عن التفاصيل، وىذه التقنية تعمل عمى تسريع زمن الخطاب

وىي خاصية يمتاز بيا " بشر بن سعيد"يسند السرد في ىذا النص إلى : مظاهر السرد- 2
السرد العربي القديم، حيث يتم إسناد المرويات إلى شخصيات حقيقية أو خيالية إلقناع 

المتمقي بواقعية األحداث أو صدقيا، وفي حالة ىذا النص فإن الرؤية من الخمف ىي التي 
عمى عمم بكل ما يحدث، فيو يقّدم لنا " بشر بن سعيد"طغت عميو، حيث وجدنا السارد 

األحداث دون أن تكون الشخصيات عمى عمم بما سيحدث، فالشيخ أبو األعز واإلماء لم 
يكونوا عمى دراية في البداية بأن الذي دخل البيت مجّرد كمب، ولكن السارد كان يعمم وأخبرنا 

 .بذلك منذ البداية، ليشرك القارئ في المشيد الطريف والمضحك الذي وقع فيو أبو األعزّ 
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: يعتمد السارد عمى صيغة أو نمط سردي مزدوج، فنحن إزاء نمطين ىما: أنماط السرد- 3
السرد والعرض، فالسارد عندما يسرد األحداث مستعمال األسموب غير المباشر في نقل 

عروة : كان بالبصرة شيخ من بني نيشل يقال لو: "األحداث كما في المقطع السردي األول
بن مرثد، نزل ببني أخت لو في سكة بني مازن، وبنو أختو من قريش، فخرج رجاليم إلى 

ضياعيم وذلك في شير رمضان، وبقيت النساء يصمين في مسجدىم، فمم يبق في الدار إاّل 
كمب يعّس، فرأى بيتا فدخل وانصفق الباب، فسمع الحركة بعض اإلماء فظنوا أّن لصا داخل 

 ."الدار، فذىبت إحداىن إلى أبي األعز، وليس في الحي رجل غيره

فكّل ىذه األحداث منقولة عّبر عنيا السارد، ولكن الحوارات وكالم الشخصيات المنقول 
بمسانيم يجعل صوت السارد يختفي، ليفسح المجال لمتحّدثين آخرين لنقل األحداث وىو ما 

أما واهلل إّنك بي  إيو يا مألمان: يسمى باألسموب المباشر الحّر كما في كالم أبي األعز
ني بك أيضا لعارف، فيل أنت إاّل من لصوص بني مازن، شربت حامضا خبيثا،  لعارف، وا 

حتى إذا دارت األقداح في رأسك منتك نفسك األماني، وقمت دور بني عمرو، والرجال 
 لبئس ! سوءة واهلل، ما يفعل ىذا األحرار!خموف، والنساء يصمين في مسجدىن، فأسرقين

اّل دخمت عميك فصرمتك مني العقوبة!واهلل ما منتك نفسك  أليم اهلل لتخرجن أو ! فاخرج وا 
 !!أعرابي مجنون: "أو كما في كالم الجارية." ألىتفن ىتفة مشؤومة عميك، يمتقي فييا الحيان

 ."واهلل ما أرى في البيت شيئا

ن كان خياليا، ألن مسرحة  إّن ىذا التنويع بين أنماط السرد ىو ما ييب السرد واقعيتو حّتى وا 
 .الحدث ىي التي تسمح لممتمقي باالقتراب من الشخصيات وفيميا أكثر

 


