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 .دروس في مقياس المصطمح النقدي

 . نقد ومناهج:   تخصص1ماستر

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

  

 .المصطمح البنيوي: عنوان الدرس- 

- والقول بعمم من العموم يفضي. عمم السرد عمم حديث النشأة نسبيا، فيو ربيب الفكر البنيوي
إلى المصطمحات التي تتقيد التصورات واألفكار بمقتضاىا في كممات محددة - بشكل تمقائي

ومحدودة، األمر الذي يتيح لمن يتعاطون ىذا العمم فرصة التفاىم بشكل منضبط يمّكن 
 .الدارسين من الحوار، واالتفاق أو االختالف، وىم عمى بّينة مما يتحدثون عنو

ولذلك ارتأينا أن نقدم بعض المصطمحات الخاصة بعمم السرد عمى سبيل المثال ال الحصر، 
وقد رّكزنا عمى المصطمحات األقل شيوعا، بيدف التعريف بيا لالستفادة منيا في حال تحميل 

 :عمل سردي

حوار ال يكون فيو نطق المتكمم مصحوبا بالحقة وصفية، فعمى سبيل : الحوار المفاجئ- 1
 .وأنا بخير- بخير وأنت؟ - كيف حالك اليوم؟ - المثال

سارد يقدم المواقف والوقائع : سارد خفي تماما أو سارد غير شخصي: السارد الغائب- 2
بأقل تدخل سردي دون أن يشير إلى سارد بعينو أو نشاط سردي، والساردون الغائبون ىم 

 .الذين يميزون أنواع السرد السموكية
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 الجزء من السرد الذي يمخصو ويحيط بفكرتو الرئيسية أو ىدفو الرئيسي، فإذا :التمخيص- 3
كان السرد يتعمق بسمسمة من األجوبة عمى أسئمة معينة فإن التمخيص ىو الذي يؤلف 

 لماذا قيل ىذا السرد؟- ما موضوع السرد؟ و:- األجوبة عمى ىذه األسئمة

غير  )مساق من الوقائع كنقيض لواقعة أو اثنتين، يتميز بالالزمنية: البنية الالزمنية- 4
" مزيجميز"وذلك مثل المشي عمى األقدام الذي بقوم بو مارسيل أمام  (محدد بتاريخ معين

 ".بحثا عن الزمن الضائع"في الجزء األول من رواية " جرمانت"و

سمسمة من الوقائع المتصمة تتسم بالوحدة والداللة وتتالحق من خالل بداية : الحدث- 5
ووسط ونياية، نظام نسقي من األفعال، وفي المصطمح األرسطي فإن الحدث ىو تحول من 

 .الحظ السيء إلى الحظ السعيد أو العكس

 .وحدثان يؤلفان حدثا أكبر

وفي مصطمح بارت فإن الحدث مجموعة من الوظائف يحتميا العامل نفسو أو العوامل، فعمى 
سبيل المثال فإن الوظائف المنوطة بالذات في سعييا نحو اليدف تشكل الحدث الذي نسميو 

 . مطمبا

 .الحدث ىو أيضا الفعل

: " الحاالت التي تتواكب فييا الكائنات واألشياء كما في ىذا المثال: الفقرات المتناظرة- 6
" كانت العصافير تغرد واألجراس تدق وفجأة استيقظ جون من نومو وذىب إلى الحمام

 .فالجممتان األوليان تشكالن فقرات متناظرة

 مجموعة من األحداث تؤدي إلى نتيجة مناقضة لنتيجة األحداث التي :العقدة المضادة- 7
 .تؤدي إلييا العقدة الرئيسية، أي أّن أفعال البطل وأىدافو ىنا تعتبر كعقدة مناقضة

 .نقطة التحول، المحظة الحاسمة التي يحدث فييا تحول األحداث أو العقدة: األزمة
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 سارد خفي أو غير متدخل أو سارد غير درامي، السارد الذي يصف :السارد المتوارى- 8
 . الوقائع والمواقف بدون أن يتدخل إال حين تممي الضرورة ذلك

أي مصطمح أو تعبير يشير في أي تمفظ إلى سياق اإلفصاح  : الكممة المشيرة- 9
، "أنت"و" أنا" و " أمس"و " اآلن "و " ىنا: "من قبيل (المخاطب والمستمع والزمن والمكان)

فإّن الكممة المشيرة تساعد عمى تحديد الخبر " لقد رأَتو باألمس: " وفي مثل ىذه الجممة
ب فيما يتعمق بتواجده، الخبر يتحدث عن األمسِط   .المروي بالنسبة لممخاطِط

سارد يعمق بصوتو عمى المواقف والمواقع المعروضة والطريقة التي :  السارد الدخيل-10
 .تعرض بيا أو عمى سياقيا، سارد يعتمد عمى تدخمو وخروجو التعميقي أو يتميز بو

التي تميز  (الواسمة)العقدة، مجموعة الموتيفات أو الموضوعات الدالة : الحبكة- 11
 .تخطيطات الشخصية وصراعاتيا ومقاوماتيا

استدامة سرعة السرد وعدم تغيرىا، والسرد المتسم بالتجانس : - التجانس الزمني- 12
سوزان كتبت ساعة من الزمن، وشربت ساعة من الزمن، وحينئذ : "الزمني تظل سرعتو ثابتة

 ".نامت ساعة من الزمن

 . التساوي بين المدة التي يستغرقيا الموقف أو الواقعة والمدة التي تعرض فييا -

 

 

 

 

 


