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  2سترام :سنةلا

  جهانمو نقد :لتخصصا

  لسرديات والروايةا :سياقملا

  2020/2021 :ةيعاملجا نةلسا

 

  :األولى المحاضرة

  الرواية والسيرة الذاتية      

  :توطئة

صوص على اختالفها، ة في النّ ة هامّ ة خطابيّ رد، باعتباره بنيّ بفن السّ  ير الذاتيّ يرتبط السّ 
" هو ةالّتي يشّكل بالّضرور ،تجاربه، ورؤاه مهما حاول االبتعاد عن تصوير وائيّ الرّ  أنّ  وذلك
ال يستطيع أن يخرج عن  ة في ذلك، إذْ ه سيسقط بشكل من األشكال الفنيّ فإنّ  محورها،" نفسه

مان ال يستطيع تجاوز الزّ  فضاء، كماإلى الّال  - بشكل أو بآخرأساسًا ن ذاته والمتضمّ  - محيطه
الوهم التّمنّي، وعلى سبيل  ، إالّ أو المطلق زمانإلى الّال  ةخييليّ بنياته التّ لت فيه ذي تشكّ الّ 
أي بين الّسير الذّاتّي  -؛ على أّن هذا االرتباطمنه الفكاك ما حاول الحامل لكلّ  ،خييليّ التّ 

من كاتب إلى كاتب آخر، ومن نّص إلى آخر، وتبقى قيمة هذا المحكّي،  يتباين -والّروايّة
موقع الّذي يحتلّه في الّسيّاق الحكائّي بشكل عاّم، ومن منظور اتّساق بنياته ووظائفه، مرهونة بال

  .بنيّات العمل الّسرديّ انسجامها داخل النّّص، مع مختلف ومدى 
  :ر ذاتي في الروايةيكيفية تجلي الس - 01
ع توزّ  واية وإنّ ل؛ أّن الرّ األمر األوّ : ينواية أمرين مهمّ في الرّ  ير ذاتيّ ي السّ د تجلّ يؤكّ 

اريخ صاحبها، حتّى وإن ها تبقى حاملة لتّ فإنّ  ؛اتخصيّ بين مجموعة من الشّ  - عرعكس الشّ  -أناها 
إلى  ر، بالنّظممكن، أو تناقص لسبب من األسباب إلى أقصى حدّ " التّاريخ"هذا تضاءل حضور 

" ردالسّ " استعادته، وصوغه صياغة مخصوصة؛ تستدعي إعادة إنتاجه وفق متطلّبات 
الكلّّي بمالبساته أمر غير   موااللتزا - أي للتّاريّخ –ومقتضياته، فضًال على أّن الوفاء المطلق له 

متيّسر لكاتب الّسيرة، بل يظّل مستحيال، ألّن هناك تباعد زمنّي بين الذّات الّراوية والذّات 
ّرؤى، واألحكام، ويجعل المرويّة، ما يؤّسس الختالف بَيِّن بينهما؛ في األهواء، واألفكار، وال
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، اللّتين )1("الكتابة"، و"الذّاكرة"أقرب إلى حقيقة ) أو ذات متشظيّة" ( ذاتين "الحديث عن 
  . يستحيل عليهما، نقل الحقيقة كما هي، على الورق

رد، وذلك باالستناد إلى ا في ثنايا السّ  صريحً خذ شكًال ي قد يتّ جلّ هذا التّ  اني؛ إنّ األمر الثّ  
وذلك باستجالب التّجربة الّشخصيّة المعلومة،  أو مراوغة، ،مداراةدون حياة الكاتب من 
 قة غير مباشرة، عبريبطر يتمّ قد ه أو إنّ  ،)2(المؤلّف، ونقلها في شكل مطابق ةوالمتّصلة بشخصيّ 

ا ذي يبقى خافي هذا االستناد الّ تفضح  ؛دون إعطاء تفاصيل كثيرة بثّه في ثنايا المقاطع الّسرديّة،
  .على القارئ

  :الرواية بين الفن وبين التوثيقي التاريخي - 20
لفت االنتباه نُ  يجب أنْ  ؛وايةفي الرّ  اتيّ ير الذّ ه بالحديث عن السّ كما تجدر اإلشارة إلى أنّ 

اثنتين؛ فمن ق بفكرتين يتعلّ  ؛"وايةفي الرّ  ذاتيّ  يرالسّ "الحديث عن  وهي أنّ  ،إلى مسألة مهمة
 رصد ة ثانية، يجب، ومن ناحيّ وائيّ الرّ  ذي يخصّ الّ  أريخيّ التّ  وثيقيّ ة يجب إبراز الجانب التّ ناحيّ 

م في اريخ، وذلك ألّن هذا التوثيق يُقدّ تي تنأى عن التّ تقديم بها هذه المضامين الّ  تمّ يتي ة الّ الكيفيّ 
، خاصة وأن األمر يتعلق بشكل عامّ  جماليّ  ، وفي إطار تخييليّ ، بعيد عن المرجعيّةشكل فنيّ 

تحديده وتمييزه دون أدنى  يتمّ  فهذه األخيرة ليست مجرد محمول فكريّ  «، ةبرسم الشخصيّ 
اعتبار لعالقاتها بذاتها من جهة، وبغيرها من الشخصيات األخرى من جهة ثانية، فإذا كانت 

ها ذلك ليست محصلة بسيطة له ألنّ ها مع ة فعال تحيلنا على هذا المحمول، فإنّ ة الروائيّ الشخصيّ 
، ص الروائيّ في هذه الحالة ستكون مجرد مضمون أو جوهر ثابت يستقل بوجوده عن بناء النّ 

ة وبين الشخص ة الفنيّ ها تغدو إلى جانب ذلك مصطلحا غامضا نتيجة الخلط بين الشخصيّ بل إنّ 
لذلك نؤّكد أّن  ،)3(».للألوّ  الموازي يّ الكائن من لحم ودم، بين الواقع المادي والواقع الفنّ 

 ،رديّ ل في المتن السّ داللة تتشكّ  ولكنّها ،صّ ا خارج النّ ليست جوهرا قائمً  الّروائيّة، ةخصيّ الشّ 
، فمحور الّسير الذّاتّي في الّرواية ؛ سرديّ  نصّ  في كلّ  مخصوصاا يكتسي طابعً  تميّزا، متشكيًال 

 . هو شخصيّة ورقيّة بامتيّاز

 ترتبط بالمرجعيّ  ؛ةاتيّ يرة الذّ السّ  في حين أنّ  ،واية عمل تخييليّ في الرّ  ير ذاتيّ السّ  نّ إ
ا من الباحثين يعتبرونها أدبا ة، ما جعل كثيرً الخياليّ  "بيعةالطّ "وتفتقد إلى  ،أكثر من الخياليّ 

غياب وادر، ة، الوقاحة، سرد النّ رجسيّ النّ  «ة اتيّ يرة الذّ اب السّ تّ ويعيب الباحثون على كُ  ،"فامزيّ "

                                                 
دار دمحم علي  (ن ن المستقليّ ة للناشريّ ات، الرابطة الدوليّ ن، إشراف دمحم القاضي، معجم السرديّ مجموعة من المؤلفيّ  :ينظر - 1

 - مصر، دار الملتقى  - دار العين الجزائر، - لبنان، دار تالة -سة االنتشار العربيلبنان، مؤسّ  -  تونس، دار الفاربي -للنشر
 .262، ص2010، 1ط ،)المغرب

في النّّص الّروائّي المتداخل مع الّسيرة الذّاتيّة، تتطابق بشكل كامل مع " الّشخصيّة" نرى بأّن هذه الكيفيّة في التعامل مع  -  2
، باعتبارها معطى صّ شكيل داخل النّ قدراتها على التّ  كلّ ا من ا مفرغً إطارً الّروائيّة ة خصيّ عتبر الشّ الّذي كان ي قليديّ التّ  هاالتّجا

ة  بشخصيّ تعلّق األمر ة إذا ما وخاصّ  ،القارئ يعرفهاتي ة الّ المرجعيّ  والمفاهيم حاملة لمجموعة من األفكار أّي؛، خارجيّا وقبليّا
  .ة، أو رمزيّةأو أسطوريّ  ة،تاريخيّ 

، أطروحة لنيل دكتوراه » حمن منيف نموذجاة عبد الرّ خماسيّ  «ة وائيّ لرّ ة اخصيّ ، سيميولوجيا الشّ موسى أغربيّ : ينظر -  3
، م1992: ةنة الجامعيّ باط، السّ ة، جامعة دمحم الخامس، الرّ ة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ يّ الحديث، كلّ  ولة في األدب العربيّ الدّ 
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 بالعجز« اتيّ ير الذّ همون الخطاب السّ ويتّ  )1(».ةطحيّ ة والسّ ر للحقيقة والجماليّ نكّ المنفعة، التّ 
ر وهذا ما يفسّ . ة بسيطةة تواصليّ ه يهدف إلى قصديّ ة، فإنّ ثريّ غة النّ ه بانتمائه إلى اللّ ألنّ  ؛الجماليّ 

من طرف  لبيّ يها السّ تلقّ  ة، ثمّ والكالسيكيّ ات الكبرى القديمة عريّ عن الشّ ) ةاتيّ يرة الذّ السّ ( غيابها
أو  ،في شيء ة ليست من الفنّ اتيّ يرة الذّ السّ  ذين يعتبرون أنّ ا، خصوصا الّ ا وكتابً رين، نقادً المنظّ 

" مشروع بليد أن يقوم"ه ذي اعتبر أنّ الّ " باسكال"ات مذمومة، منذ ها تستجيب لحاجيّ أنّ 
ذين ، والّ "االعترافات"ذين أساؤوا فهم اء الّ القرّ ، إلى "برسم ذاته) Montaigne"( مونتاني

تكّون ما أسماه فيليب  منذ ذلك الحين تمّ   .ا طفولتهوجدوا من غير المفيد أن يحكي الواحد منّ 
   )2(»."ةاتيّ يرة الذّ ة للسّ ا المضادّ اإليديولوجيّ " لوجون

من هذه األحكام، يتّجه كثير من الكتّاب صوب الّرواية، باعتبارها تُْعفي كاتبها لذلك 
وتجعله في موقع المبدع، خاّصة وهو يخفي مالمح سيرته، وسير غيره، بلغة فنيّة في إطار 

، وهي ماثلة في الّرواية؛ خاضعة )بما فيها السيرة الذاتيّة(صورة األجناس  تبقىو. عمل تخييليّ 
  . وممارساته النّصيّة، وقدراته في صوغها لإلمكانات التّعبيريّة للكاتب،

تلعب أهليّة المتلقّي الثّقافيّة دوًرا هاما في فّك خيوط هذه التّوليفة، وتُبيِّن قدرتَه المعرفيّة 
عن مدى مقاربة األجناس على اختالفها، من منظور أّن تقديم األجناس األدبيّة داخل الرواية ال 

واية تسمح الرّ إّن  «:في هذا االتجاهMikhaïl Bakhtine ، يقول ميخائيل باختينيكون سطحيّا
قصص، أشعار، ( ة ة، سواء كانت أدبيّ عبيريّ بأن ندخل إلى كيانها جميع أنواع األجناس التّ 

ة، ة وعلميّ لوكات، نصوص بالغيّ دراسات عن السّ (ة أدبيّ  -أو خارج) ةقصائد، مقاطع كوميديّ 
هل ، وليس من السّ وايةة الرّ يمكنه أن يدخل إلى بنيّ  ؛جنس تعبيريّ  ا فإّن أيّ نظريّ  ).ة، إلخودينيّ 

 واية،أن ألحقه كاتب أو آخر بالرّ  - في يوم ما - لم يسبق له ؛واحد العثور على جنس تعبيريّ 
  )3(».ةة واألسلوبيّ سانيّ وتحتفظ تلك األجناس، عادة بمرونتها، واستقاللها، وأصالتها اللّ 

يمكن ألّي كاتب  ومّما الشّك فيه أّن الّسير الذّاتّي؛ متوافر في أّي نص من النّصوص، وال
نسبة (، سواء في الّشعر أو في الّسرد، ولئن كانت الوقائع الّسيريّة  هأن يكتب متجّردا من ذاتيّت

للّرواية " النّوعيّة"مشّكلة لجزء هاّم من مكّونات الّرواية، فإّن ذلك ال ينفي صفة ) إلى الّسيرة
ها الّسردّي أكثر األجناس استجابة عموما الّتي تبقى ببنيّتها، وخواّصها األسلوبيّة، ومتخيّل

الذّاتيّة، أو الغيريّة، باعتبارها نّصا محكوما بسياقات عديدة، وبمرجعيّات " الّسير" بالستيعا
داخل باسم التّ  ،"ةالحداثيّ " مفاهيمو ،في أدب الالنوع تنحلّ مختلفة، وبأبعاد متمايزة، من دون أن 

                                                 
، 2003محمود عبد الغني، منشورات الموجة، الرباط، : توماس كليرك، الكتابة الذاتيّة، إشكالية المفهوم والتاريخ، ترجمة - 1

   .39ص
الخبز " " النرجسية والوقاحة "يذكر الباحث محمود عبد الغني في مقال له نموذج من األدب المغربي الذي ألصقت به نموذج  -

  .السيرة الذاتيّة وبموجب تلك التهمة تّم منعها من التداول لسنواتلمحمد شكري، هذه " الحافي 
 .126م، ص 2007، 27اإليديولوجيا المضادة للّسيرة الذّاتيّة، محمود عبد الغنّي، عالمات، مكناس المغرب، العدد: ينظر 

 .39غنّي، صمحمود عبد ال: توماس كليرك، الكتابة الذّاتيّة، إشكاليّة المفهوم والتّاريخ، ترجمة - 2
 ،م1987 ،1ط ،وزيع، القاهرةشر والتّ راسات والنّ د برادة، دار الفكر للدّ ، ترجمة محمّ وائيّ ميخائيل باختين، الخطاب الرّ  - 3

 .88ص
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 صوصة النّ وحواريّ  ،د األساليبوتعدّ  ،صيّ فتاح النّ أو االن ّي، أو هدم التجنيس األدبي،األجناس
  .وتناسلها

  :الثانية المحاضرة

  الشخصية الروائية         

إّن الشخصية من منظور سيميائي هي عالمة يجري عليها ما يجري على العالمة   
اللسانية، ووضعها وفق هذه الرؤية يلغي كل المقاربات التقليدية السابقة التي كانت تتعامل مع  

، يمكن التأكد من وجوده في الحياة، كما "كائن حي " مقولة الشخصية باعتبارها تحيل على
  .يمكن بحث واقعها النفسي واالجتماعي

ع مفهومها الذي  إّن اشتغال الشخصية على هذا النحو في العمل السردي من شأنه أن يُوّسِ
النظر إلى الخلط الحاصل بين كان يقتصر سابقا على الكائنات الحيّة، وبصورة خاصة اإلنسان؛ ب

مفهومي الشخصية والشخص، ليصبح يشمل الجماد والحيوان وكل أثر معنوي بارز، ومن جهة 
ثانية تَُمِكّن هذه الرؤية القارئ من مقاربة الشخصية بعيدًا عن الوهم المرجعي الذي يبحث عن 

 êtres de papier  ) منح الحياة لكائنات روائية ليست في حقيقتها سوى شخصيات من ورق 
  .)1(حسب تعبير روالن بارت(
ال يمكن أن " أي عالمة " تجدر اإلشارة إلى أّن الشخصية باعتبارها مفهوما سيميائيا    

... «تتطابق مع العالمة اللسانية التي يمكن إدراكها بسرعة؛ إذ يؤكد فيليب هامون أن الشخصية 
مورفيم غير ثابت ومتجل في : بشكل مضاعفيمكن أن تحدد في مقاربة أولى كمورفيم مفصل 

 »قيمة  «أو »معنى«(يحيل على مدلول ال متواصل) مجموعة من اإلشارات ( دال ال متواصل 
وعلى هذا ستحدد الشخصية من خالل شبكة عالئقية من التشابهات والتراتبية ). الشخصية 
تزامنيا أو تعاقبيا، مع التي تربطها، على مستوى الدال والمدلول ) توزيعها ( واالنتظام 

الشخصيات األخرى، وعناصر العمل األدبي األخرى سواء على مستوى السياق األدبي القريب 
شخصيات نفس : في الغياب( أو السياق البعيد ) شخصيات نفس الرواية، نفس العمل األدبي ( 

   .)2( »). النوع 
لئ تدريجيا، وال تكتمل تظهر الشخصية عالمة فارغة في بداية العمل السردي، وتمت   

 –بناًء على ذلك  -صورتها إالّ في آخر ملفوظ من الرواية اعتمادا على تذكر القارئ الذي يمسك 
كل شخصية من الشخصيات التي تتحرك في المتن الروائي اعتمادا على  ( étiquette )بسمة 

تلك بشخصيات  المحاور الداللية الرئيسة، كما يركز أيًضا على عالقة هذه الشخصيّة أو
  .دّي إلى آخرالملفوظات األخرى، ودون إهمال حاالت التغيّر التي تحدث من مقطع  سر

                                                 
 Roland  Barthes, « Introduction à L’analyse structurale des récits », in Poétique du: ينظر  - 1

récit, Seuil, Paris, 1977,p :40. 
 .26: سعيد بنكراد، ص: ، ترجمةسميولوجية  الشخصيات الروائيةفيليب هامون،   - 2
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إن تقديم الشخصية و تعيينها على خشبة النص يتم من خالل دال   ال "وتأكيدًا لما سبق فـ 
  )152("سمته"متواصل، أي مجموعة متناثرة من اإلشارات التي يمكن تسميتها بـ

إنها عالمة فارغة، أي  …:"الشخصية ال يختلف عن مفهوم العالمة اللغوية إن مفهوم 
يرصد عالم "لذلك  )148("…بياض داللي ال قيمة لها إال من خالل انتظامها داخل نسق محدد،

الرموز كل عناصر بناء الشخصية في وصفها الخارجي و النفسي و في اختيار االسم واللباس و 
  )149(." ماعي و الثقافي و اإليديولوجيالوظيفة و االنتماء اإلجت

 

  :الثالثة المحاضرة
   الفضاء الروائي

  :تحديد المصطلح -01 
نقصد بالفضاء مجموع األمكنة التي ترد في الرواية باعتباره مصطلًحا أشمل وأوسع، 

ل فضاء وهو ما يذهب إليه الباحث حميد لحمداني، الذي يرى بأّن مجموع األمكنة هو الذي  يُشّكِ
فضاء الرواية، : إن مجموع هذه األمكنة، وهو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم" " ؛)1(الرواية

في حين  ."والمكان بهذا المعنى هو مكّون الفضاء. ألن الفضاء أشمل، وأوسع من معنى المكان
: واإلنجليزيمقابال للمصطلحين الفرنسي » الحيِّز « يَْعتَبِر عبد الملك مرتاض مصطلح 

)espace,  space ( أو "قاصرا بالقياس إلى الحيز " الذي يراه » الفضاء « بدل مصطلح ، »
بينما نجد أن للحيز معاني أخرى  .)2("على الحيز الجغرافي وحده " جعله وقفا يالذي » المكان 

ما : َحْيزهاوَحَوز الدار و« ): لسان العرب ( عند ابن منظور وابن فارس، فقد أورد األول في 
. وكل ناحية على ِحدَةٍ َحيِّز، بتشديد الياء، وأصله من الواو. انضم إليها من المرافق والمنافع

، )3(». الناحية: والَحْوزة . تخفيف الحيِّز مثل َهْين وهيِّن ولين وليِّن، والجمع أَْحياٌز نادر: والَحْيز
ليس أصال ) كذا (  الحاء والياء والزاء: حيز« البن فارس ؛ وجاء في معجم المقاييس في اللغة 

وبهذا المعنى فالحيّز هو الناحية من  ؛)4(». الناحية: ألّن ياءه في الحقيقة واو، من ذلك الحيّز
" نقول  -حسب هذه التحديدات-  مما يجعلنا ).الحيّز من البيت يعني ناحية من نواحيه (  المكان

والمكان . الروائي بكامله" المسرح" إنه يشير إلى  –شموليّ  -وفق هذا التحديد –إن الفضاء 
  )5(." يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجاالت الفضاء الروائي

  : تقديم األمكنة - 02 
دخل معها في عالقات يباقي المكونات األخرى التي مثل  اسردي امكون يعتبر الفضاء

، وعدم النظر إليه وفق هذا لها فقط اوليس إطارً  ،في األحداث مؤثر من زاوية أنّه ،متعددة

                                                 
  .63، ص) من منظور النقد األدبي (السردي  صّ حميد لحمداني، بنية النّ  )1(
والفنون ، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة -بحث في تقنيات السرد  -عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية :ينظر )2(

  .143 -141م، ص 1998كانون األّول /هـ، ديسمبر1419واآلداب، الكويت، شعبان 
أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، لبنان،  )3(

  .268، ص2005، 4ط
شهاب الدين أو عمرو، دار الفكر، بيروت، لبنان، د : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم المقاييس في اللغة، تحقيق )4(

  .498ط، دس، ص
  .63ص، ) من منظور النقد األدبي (حميد لحمداني، بنية النص السردي  )5(
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التصور يجعل من العسير فهم الدور النّّصي الذي ينهض به الفضاء الروائي بشكل عام داخل 
عيش منعزالً عن باقي عناصر السرد، إنما يدخل في عالقات متعددة مع يالمكان ال  …"فـ .السرد

  .)1( ."األحداث والرؤيات السرديةحكائية األخرى للسرد كالشخصيات والمكونات ال
عندما يروي اإلنسان  …"و )2(يسم األشخاص واألحداث الروائية في العمقإّن المكان  

دد في صور حالمكان المتصل المطلق الشامل ويتأحداثا يجعل لها فضاء ومسرحا ومكانًا ينتظم 
السعادة أو الشقاء، الواقع فالمكان إما أليف و إما وحشي ُمعَاٍد، مكان : وأشكال يحملها معنى 

الحرية أو القهر، وفي ضوء هذه الثنائيات  ."..المر أو الحلم الدافئ، الضياع أو المصالحة
شخصيات حرة، ،  فتخلق فضاءات الحرية مثال )3(التقابلية يتشكل معنى الفضاء، وتتجلى قيمته

، أي أم سلبيةء أكانت إيجابية اعن فلسفة الحرية المتبعة بها سوالتي تقع فيها  األحداث كما تعبر
تلك التي تؤدي إلى نشوب حروب بين هذه أو  هم في توفير حياة مليئة باالطمئنان،تلك التي تس

وفلسفتها سوى مجرد فوضى  ،ترى في نظام الحرية الفضاءات والفضاءات األخرى التي ال
وبعدم حريتها،  باستالب فضاءات القهرفي  الشخصيات تشعر وفي مقابل ذلك، .)4(اجتماعية

ووفق  هذه الفضاءات ما عدا تلك التي تسمح بها ،القيام باألفعال التي ترغب فيها قدرتها على
  .)5(تهاأنظم

لإلشارة، تُقَدَم األمكنة في الروايات بكيفيات مختلفة، فقد يقدمها السارد أو الشخصية، أو 
ية ثانية، فقد يُقدم المكان عن يقدمها السارد والشخصية على حد سواء، هذا من ناحية، ومن ناح

طريق البورتريه دفعة واحدة، كما نجد بعض األمكنة األخرى تُقدم بصورة تجزيئية، اعتمادا 
على تدرج مقصود، وعلى فترات، مما يجعل القارئ يحس بحضورها على مستوى الحدث 

طريقة تحديد  فإذا نحن نظرنا إلى" بلحظات الوصف،  -عادة-ويرتبط تقديم األمكنة . الروائي
حاجة للتذكير بأن ضوابط  ولسنا في وصف األمكنة في الروايات نجدها عادة تأتي متقطعة،

وهي لحظات متقطعة أيضا تتناوب في  روايات متصلة عادة بلحظات الوصف،المكان في ال
وصف المكان يلتقي مع االنقطاع الزمني،  مما يجعل )6(."لسرد أو مقاطع الحواراالظهور مع 

  )7( .تصور الحركة داخله، أي يفترض االستمرارية الزمنيةفي حين أن الفضاء يفترض دائما 
  :المراجع

                                                 
  .26حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص) 1(
 ، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت،) واقع و آفاق (المكان في الرواية العربية، الرواية العربية غالب هلسا، :ينظر )2(

  .211، ص1، ط 1981، لبنان
المجلد الرابع  ، السيميولوجيا واألدب، مقاربة سيميولوجية تطبيقية للقصة الحديثة والمعاصرة، عالم الفكر،أنطوان طعمة -)3(

   .218ص ،1996مارس  - يناير العدد الثالث، ني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،المجلس الوط ،والعشرون
، جامعة دمحم )النظام الجديد(نورالدين محقق، إستراتيجية التناص في الرواية الحديثة، بحث لنيل شهادة الدكتوراه : ينظر )4(

البنيات واألنساق التداولية  -السرد العربي:وآدابها ، وحدة  شعبة اللغة العربية- الرباط –الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
   .114، ص 2000 -1999: السنة الدراسية -والمعرفية

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )5(

  .63، 62ص، ) من منظور النقد األدبي (حميد لحمداني، بنية النص السردي  )6(
  .63المرجع نفسه، ص:ينظر) 7
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شهاب الدين أو : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم المقاييس في اللغة، تحقيق - 01
  .عمرو، دار الفكر، بيروت ، لبنان، د ط، دس

أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، المجلد  - 02
  .2005، 4الرابع، دار صادر، بيروت، لبنان، ط

جمال حضري، : جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، تر - 03
  .2007-ه1428 ،1ط ،، الجزائرمنشورات االختالف ، الدار العربية للعلوم والناشرون

  .حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي - 04
   .)من منظور النقد األدبي ( حميد لحمداني، بنية النّّص السردي  - 05
 ، الكويت،الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، المجلسم الفكر ،المجلد الرابع والعشرونعال - 06

  . 1996مارس  - العدد الثالث، يناير
، عالم المعرفة المجلس -بحث في تقنيات السرد  -في نظرية الرواية عبد الملك مرتاض،  - 07

  .م1998كانون األّول /هـ، ديسمبر1419الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، شعبان 
، دار ابن رشد )واقع و آفاق (، الرواية العربية ، المكان في الرواية العربيةغالب هلسا - 08

  . 1، ط1981ن،لبنا النشر، بيروت،للطباعة و
نورالدين محقق، إستراتيجية التناص في الرواية الحديثة، بحث لنيل شهادة الدكتوراه  - 09

شعبة اللغة العربية - الرباط –، جامعة دمحم الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )النظام الجديد(
 - 1999: السنة الدراسية - البنيات واألنساق التداولية والمعرفية -السرد العربي:وآدابها ، وحدة 

2000.  
  
  

  :الرابعة المحاضرة
  الزمن في الرواية         

تصورا لدراسة الزمن في الرواية، إذ قّسم الزمن Gérard genette  جينيتجيرار  قدّم
 –التنافر الزمني  :وَحدَّد حاالت االفتراق بينهما كاآلتي. زمن النّّص وزمن الحكاية: إلى زمنيين

   .التواتر –المدة 
  Distorsion temporel: ) التنافر الزمنيا(  :الترتيب -01-

وترتيب هذه  ،القصصي صّ وهو يقوم على المقارنة بين ترتيب األحداث في النّ  
     ).المفارقات الزمنية ( األحداث في الحكاية

نميّز نوعين من التنافر الزمني؛ فقد يتابع السارد تسلسل األحداث في النص   
حسب تسلسلها في الحكاية، ثم يعود إلى الماضي، ليذكر أحداثا سابقة للنقطة التي  القصصي

فاألصل في المتواليات "  .وصلها في سرده، كما يمكن أن يستشرف أحداثا لم يبلغها السرد بعد
الحكائية أنها تأتي وفق تسلسل زمني متصاعد يسير بالقصة سيرا حثيثا نحو نهايتها المرسومة 

اتب، على أن استجابة الرواية لهذا التتابع الطبيعي في عرض األحداث حالة في ذهن الك
افتراضية أكثر مما هي واقعية، ألن تلك المتواليات قد تبتعد كثيرا أو قليال عن المجرى الخطي 
للسرد، فهي تعود إلى الوراء لتسترجع أحداثا تكون قد حصلت في الماضي أو على العكس من 

م لتستشرف ما هو آت أو متوقع من األحداث، وفي كلتا الحالتين نكون إزاء ذلك تقفز إلى األما
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فانطالقا من حاضر القصة، الذي يمكن اعتباره درجة الصفر للزمن . )1("مفارقة زمنية
السردي، تتم حركة إلى الوراء وحركة إلى األمام تقضي كالهما بإيقاف التسلسل الخطي 

ستقبلية من القصة، وفي الحالة األولى تتم العودة إلى لألحداث الستعراض مراحل ماضية أو م
الماضي السترجاع بعض األحداث التي جرت في فترات سابقة، وفي الحالة الثانية تقوم الرواية 

 .باستشراف المستقبل عندما تحكي أحداثا لن تقع إال في وقت الحق من القصة، وقد ال تقع أصال
)2(    

انحراف زمن السرد وعدم االلتزام بالتتابع المنطقي الزمني   على تقنيةوقد أطلق البعض 
تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما، من خالل مقارنة " و " المفارقات الزمنية "مصطلح 

نظام ترتيب األحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو 
المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وذلك ألن نظام القصة هنا يشير إليه الحكي صراحة أو يمكن 

ومن البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست . ر المباشرة أو تلكاالستدالل عليه من هذه القرينة غي
   )3(".ممكنة دائما وأنها تصير عديمة الحدوث في حالة بعض األعمال األدبية

  :Prolepesesالسوابق  -ا
ويدل السرد االستشرافي  .وتتمثل في إيراد حدث آت، أو اإلشارة إليه مسبقا قبل حصوله   

داثا سابقة عن أوانها، أو يمكن توقع حدوثها، ويقوم هذا السرد على كل مقطع حكائي يسرد أح
عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في " بقلب نظام األحداث في الرواية 

الحدوث، أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب 
    )4( ."سيحصل من مستجدات في الرواية الستشراف مستقبل األحداث والتطلع إلى ما

 Prolepses temporellesواالستشرافات الزمنية  Antiapistionsوتعتبر التطلعات "  
وعلى . عصب السرد االستشرافي ووسيلته إلى تأدية وظيفته في النسق الزمني للرواية ككل

المستوى الوظيفي تعمل هذه االستشرافات بمثابة تمهيد أو توطئة ألحداث الحقة يجري اإلعداد 
لسردها من طرف الراوي فتكون نهايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو 

عما ستؤول  Annonce، كما أنها قد تأتي على شكل إعالن ...بمستقبل إحدى الشخصياتالتكهن 
إليه مصائر الشخصيات  مثل اإلشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زواج بعض 

  ..."الشخصيات
وأهم ما يميز السرد االستشرافي هو؛ عدم اتصاف المعلومات التي يقدمها باليقينية، فيما لم   

بالفعل، إذ ليس هناك ما يؤكد حصوله، ولهذا يعتبر االستشراف شكال من أشكال يتم قيام الحدث 
  .  )5(.االنتظار

  :Amorceاالستشراف كتمهيد  - -
                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (بنية الشكل الروائي حسن بحراوي،  )1(
  .119ص ،1990، 1ط بيروت، لبنان،

  .143ص ،المرجع نفسه :ينظر) 2(
دمحم معتصم، عبد الجليل األزدي، عمر الحلي، منشورات : ترجمة ،- بحث في المنهج -جيرار جينيت، خطاب الحكاية )3(

  .47ص، 2003، 3االختالف، الجزائر، ط
  .132ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )4(
  .80، 79، صمدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي جميل شاكر: وينظر أيضا. 133ص ،المرجع نفسه :ينظر) 5(
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يكون في حاالت كثيرة االستشراف مجرد استباق زمني، هدفه األساس التطلع إلى ما هو   
وقد يتخذ هذا " والتدريجي، واستطالع اآلتي عبر االنتقال المتنامي  محتمل أو متوقع الحدوث،

االستباق صيغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصية لمستقبلها الخاص فتكون المناسبة سانحة 
   )1( ".إلطالق العنان للخيال ومعانقته المجهول واستشراف آفاقه

  :Annonceاالستشراف كإعالن  -
صراحة عن سلسلة ويختلف هذا االستشراف عن سابقه في كونه يقوم بوظيفة اإلعالن   

األحداث التي سيشهدها السرد الحقا، وليس بطريقة ضمنية، كما هو الشأن في االستشراف 
التمهيدي الذي من خصائصه أنه مجرد إشارة ال معنى لها في حينها، ونقطة انتظار مجردة من 

  . )2( .كل التزام تجاه القارئ
كمن في أن األول يعلن صراحة ويبرز لنا كيف أن الفرق بين اإلعالن والتمهيد ي"... 

لن تصبح ذات  germe insignifiantعما سيأتي سرده مفصال بينما الثاني يشكل بذرة غير دالة 
   )3(".معنى إال في وقت الحق وبطريقة إرجاعية

سبقت اإلشارة إلى أن دور اإلعالنات في تنظيم السرد هو؛ خلق انتظار في ذهن القارئ، 
لكن هذا االنتظار من شأنه أن يُحسم فيه بسرعة في حالة اإلعالنات ذات المدى القصير، مثل 
تلك التي توجد في نهاية الفصول، كما يمكن أن ال يُحسم فيه بسرعة في حالة اإلعالنات ذات 

ومن شأن هذا الصنف األخير أن ." عيد لتستغرق صفحات كثيرة، أو حتى أجزاء الكتبالمدى الب
يخلق نوعا من سوء التفاهم لدى القارئ بسبب طول المسافة التي تفصل بين اإلعالن عن حدث 

   )4(".ما وبين مكان تحققه فعليا في السرد
  :االستذكار Analepesesاللواحق  -ب

إذ  .في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السردوتتمثل  :السرد االستذكاري  
تتّم العودة إلى الماضي السترجاع بعض األحداث التي جرت في فترات سابقة، وتشكل كل 
عودة للماضي بالنسبة للسرد استذكارا، ويحيلنا من خالله على أحداث سابقة عن النقطة التي 

األدبية احتفاال بالماضي واستدعائه لتوظيفه في بنائها وتعد الرواية أكثر األنواع . وصلتها القصة
  )5(.عن طريق استعمال االستذكارات تلبية لبواعث جمالية وفنية

  :مدى االستذكار -

تتفاوت المقاطع االستذكارية من حيث طول أو قصر المدة التي تستغرقها أثناء العودة 
 La portéeها االستذكار بمدى المفارقة إلى الماضي، ويطلق على هذه المسافة الزمنية التي يطال

de l’anachraie.)6(   

                                                 
  .133ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )1(
  .137ص المرجع نفسه،:  ينظر )2(
  .137ص ،المرجع نفسه )3(
  .137ص المرجع نفسه :ينظر )4(
  .121ص ،) الشخصية –الزمن  - الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  :رينظ) 5(
  .122ص، المرجع نفسه: ينظر ..واألياميقاس مدى االستذكار بالسنوات والشهور  )6(
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ويبدو هذا التفاوت واضحا للعيان من خالل القراءة األولى، حيث يمكن تحديد مدة 
االستذكار بالقياس إلى زمن القصة، وذلك من خالل اإلشارة إلى الفترة الزمنية التي يمكنها أن 

  .تكون واضحة بكيفية أو بأخرى
  :سعة االستذكار -

سعة معلومة تماما مثلما يتوفر على مدى زمني يمكن قياسه  يتوفر االستذكار على
بالوحدات الزمنية، ألنها تكون بارزة في النص من خالل المساحة التي يمثلها االستذكار ضمن 
 زمن السرد، فسعته تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطيها االستذكار من زمن السرد

وبذلك "..  )1(.بحيث توضح لنا االتساع التيبوغرافي الذي يمثله في الخطاب الخطي للرواية
    )2(".تصبح لالستذكار قيمة توضيحية إلى جانب دوره التشييدي في اقتصاد السرد الروائي ككل

   :مالحظة
؛ والفرق بين )3(موضوعية: لواحق/ وسوابق.  ذاتية: لواحق/ يمكن أن نميز بين سوابق

" ، فإذا كانت العملية السردية "بعالقة السارد بالشخصية " ،  يتعلق "الموضوعي" و" الذاتي"
، أما إذا تعلق األمر بأن "موضوعية" متعلقة بالسارد قصدا فهي "  التذكير أو االستشراف

  .  فهذه ذاتية - حالتي التذكر أو االستشراف  -السارد يذكر أفكار الشخصية في
  :وظائف التنافر الزمني - 03

   :وظائف اللواحق -
وتتمثل وظائف اللواحق في إعطاء معلومات عن عنصر من عناصر الحكاية؛ شخصية أو   

ن من ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه بشكل عام، .... إطار مكاني ما،  كما إنها تمّكِ
بتزويد القارئ بمعلومات حول سوابق شخصية جديدة، دخلت عالم القصة، أو بإطالعنا على 

وقد تسد  )4(".لها وجود في مسرح األحداث، ثم عادت للظهور مجددا حاضر شخصية لم يعد
 هذه اللواحق ثغرة حصلت في النص القصصي؛ أي تقوم باستدراك متأخر إلسقاط سابق مؤقت،

أو تذكر هذه ... واتخاذ االستذكار وسيلة لتدارك الوقت وسد الفراغ الذي حصل في القصة
" اللواحق بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من السرد، وهو ما يعرف في السرديات بـ

العودة إلى أحداث سبقت إثارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير، أو " أي " اللواحق المكررة
ر داللة بعض األحداث الماضية سواء بإعطاء داللة لم تكن له داللة أصال، أو لسحب حتى لتغيي

   )5(...". تأويل واستبداله بتفسير جديد
  :وظائف السوابق -
   :سبقت اإلشارة إلى دور السوابق 

 "سنرى فيما بعد" ← Annonceدور أنباء  -
  .مثالمظاهر المحبين  Indicesدور مؤشرات  ← Amorcesدور الفواتح 

                                                 
  .126، ص) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )1(
  .130ص ، المرجع نفسه )2(
  .82، 81ص ،المرجع نفسه: ينظر )3(
  .122، 121ص ،)الشخصية –الزمن  - الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  :ينظر )4(
  .122ص المرجع نفسه )5(
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  :مال حظة 
كونه يشغل  -  هيمنة المقطع االستذكاريإلى للرواية البنيوية تشير الدراسات التطبيقية  

  .)1(.قياسا إلى  المقطع االستشرافي - حيزا أكبر
  )Durabilité)2/ الديمومة / االستغراق الزمني/ La duréeالمدة  - 02

 . واستقصاء سرعة السرد ،على ضبط العالقة التي تربط بين زمن الحكاية تقوم
، أي )التفاوت النسبي بين زمن القصة، وزمن السرد(  ويقصد بها النسق الزمني للسرد 

: الوتيرة السريعة أو البطيئة، التي يتخذها في مباشرة األحداث، وذلك عبر مظهريها األساسيين
الخطاب تسريع السرد؛ الذي يشمل تقنيتي الخالصة والحذف، حيث يغطي مقطع صغير من 

 فترة زمنية طويلة من القصة، ثم تعطيل أو إبطاء السرد؛ ويشمل تقنيتي المشهد والوقفة، حيث
وذلك بغض النظر عن عدد الصفحات  يقابل مقطع طويل من الخطاب فترة قصصية ضئيلة،

  .)3(.التي تّم عرضه فيها من قبل السارد
  :)4(لتقنيات الحكائية التاليةأن يدرس اإليقاع الزمني من خالل ا" جيرار جينيت"يقترح 

  .Scèneالمشهد  – L’ellipseالقطع  – Pauseاالستراحة  – Sommaireالخالصة 
" األشكال األساسية للحركة السردية" ويطلق جينيت على هذه التقنيات األربع اسم " 

والوقفة، ويوزعها إلى طرفين متناقضين وطرفين وسيطين، أما الطرفان النقيضان فهما الحذف 
األول ويكون فيه زمن السرد منعدما أو أصغر بما ال يقاس من زمن القصة، أما الثانية فيكون 
فيها زمن القصة منعدما أو يكاد بينما زمن السرد ذو اتساع كبير، وأما الطرفان الوسيطان فهما 

المساواة  وقد عرفنا بأنه يحقق اصطالحا، نوعا من" حواريا"المشهد ويكون في غالب األحيان 
أي السرد ) Summry(الزمني بين السرد والقصة، ثم الخالصة وهي آتية من التسمية اإلنجليزية 

   )5(".الموجز الذي يكون فيه زمن الخطاب أصغر بكثير من زمن القصة
   :أو اإليجاز المجمل/ Le sommaire: الخالصة -ا

تقوم الخالصة بسرد أحداث يفترض أنها وقعت في سنوات عديدة، أو أشهر، أو ساعات،   
فيكون . وتقديمها موجزة في صفحات قليلة، أو بضعة أسطر، أو بضع كلمات، دون تفاصيل

كتقنية زمنية عندما تكون وحدة من زمن القصة  Résuméالحديث عن الخالصة أو التلخيص 
تابة، يلخص  فيها السارد أو شخصية من شخصيات الرواية تقابل وحدة أصغر من زمن الك

األحداث مكانة  وتشغل الخالصة بمرورها السريع على. مرحلة طويلة من الحياة المعروضة

                                                 
  .144المرجع نفسه، ص :ينظر) 1(
 (السردي  صّ بنية النّ  حميد لحمداني، :ينظر ؛"durée  "كمقابل لـ ) االستغراق الزمني (يقترح حميد لحمداني مصطلح  )2(

سمير : ؛ ينظر"الديمومة  "وقد قال قبله سمير المرزوقي وجميل شاكر بمصطلح . 76، 75:، ص) من منظور النقد األدبي
  .89: مدخل إلى نظرية القصة، ص: المرزوقي جميل شاكر

ويقترح بدله مصطلح  " durabilité "يقابل  " الديمومة " ّن الباحث السعيد بوطاجين يرى أّن مصطلحفإلإلشارة 
مذكرة لنيل الماجستير في  ،- دراسة بنيوية -لعبد الحميد بن هدوقة "  غدا يوم جديد "بوطاجين، السعيد : ينظر ؛ " المدة "

  .49ص الهامش، ،1997-1996جامعة الجزائر، السنة الجامعية،  ا،األدب العربي، معهد اللغة العربية وآدابه
 صّ بنية النّ  حميد لحمداني، :ينظر .144ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي : ينظر )3(

  .76، 75، ص) من منظور النقد األدبي (السردي 
   .95 -89مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمير المرزوقي جميل شاكر )4(
  .144ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )5(
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محدودة في السرد الروائي، فهي تكتسي طابعا اختزاليا، يحتم عرضها عرضا يتسم بكامل 
الذي يلحق  Accélérationمن التسريع والخالصة بهذه الصورة، هي نوع . اإليجاز، والتكثيف

القصة في بعض أجزائها، بحيث تتحول من جراء تلخيصها إلى نوع من النظرات العابرة 
    )1( .لألحداث
  :مالحظة
بأحداث قد حصلت سابقا، أي؛ أن الخالصات كثيرا ما ترتبط  - عادة  –تتعلق الخالصة  

، وهذا حين "خالصات إرجاعية" بالماضي، مما يجعلنا نطلق على بعض هذه الخالصات بـ
يقدم السارد شخصياته في مشاهد، ثم يعود ليقدم لنا ملخصا قصيرا عن قصة شخصياته 

  .الماضية
ث عن إمكانية تلخيص أحداث لها عالقة بالحاضر و ال يفوتني أن أشير أيضا إلى الحدي 

على سبيل االستشراف، في إطار ما تقتضيه  ومستجداته، أو تلخيص أحداث مستقبلية من القصة
    )2( .وأوضاع المتن الحكائي اللعبة السردية،

بسبب الغياب الكلي للقرينة الزمنية  خالصة غير محددة أصال،: )3(والخالصة نوعان  
الدالة على طول الفترة الملخصة، ومن ثمة يصعب على القارئ تخمين المدة التي المباشرة 
، الشتمالها )الخ...سنة، شهر، يوم(وخالصة تبرز نسبيا الوحدة الزمنية المقصودة   .تستغرقها

" أو " بضع سنوات"على عنصر مساعد يُسهل تقدير تلك المدة، باستخدام عبارة زمنية من قبيل 
  . إلخ" ...أشهر قليلة

  :Présentation résuméeالتقديم الملخص  -01-ا
وفيه "وهو الذي يتعرض إلى حصيلة األحداث بطريقة اختزالية مبالغ فيها بعض الشيء؛  

تقتصر الخالصة على تقديم موجز سريع لألحداث والكلمات بحيث ال تعرض أمامنا سوى 
إليها تطورات األحداث في  ، أي النتيجة األخيرة التي تكون قد انتهتLe bilanالحصيلة 

الرواية، وبفضل هذا التقديم الموجز تمدنا الخالصة بالمعلومات الضرورية عن األحداث 
  .)4("والشخصيات مستعملة أسلوبا شديد الكثافة والتركيز على نحو ما

  :Non verbauxخالصة األحداث غير اللفظية  -02-ا
ير اللفظية في الرواية، بتناول أجزاء قد يقتصر التقديم الملخص على تلخيص األحداث غ  

وهي تتميز بخلوها من . من القصة، يقوم السارد باختبارها وصياغتها من وجهة نظره الخاصة
  )5(.كالم الشخصيات

  :خالصة خطاب الشخصيات -03-ا
يتعلق بخطاب تلفظه الشخصيات في األصل، ثم يجرى تلخيصه وتقطيعه من السارد    

وتتميز باستعمال نفس كلمات الشخصيات، أي كما صدرت عنها وعبرت بها .. باقتضاب شديد
                                                 

  .145، صالمرجع نفسه :ينظر) 1(
  .146، 145، صالمرجع نفسه :ينظر) 2(
  .150، صالمرجع نفسه: ينظر) 3(
  .153ص ،الشخصية –الزمن  -الفضاء ( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )4(
  .145ص المرجع نفسه،: ينظر) 5(
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لفظيا، وقد يتم اإلبقاء على الضمير المستعمل في الخطاب الشخصي فتأتي الخالصة باألسلوب 
  .)1(.المباشر

  :اإلسقاط/ الحذف/ اإلضمار/ L’ellipse/القطع - 02
تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طالت أو قصرت من زمن القصة، وعدم التطرق وهو 

" أو " ومرت سنتان:"لما جرى فيها من وقائع وأحداث، ويتم حينها االستعانة بعبارات من قبيل
اإلسقاط دون أدنى إشارة موضع الفراغ الحكائي، أو يتم هذا  للداللة على" انقضى زمن طويل

يكون جزء من القصة مسكوتا عنه في السرد  زمنية، كما في الفترات الميتة في القصة، حيث
  .كلية 

يعتبر الحذف وسيلة لتسريع السرد عن طريق إسقاط فترات زمنية في القصة والقفز 
كما   ها أصال،باألحداث إلى األمام، سواء أحصل ذلك باعتماد إشارات زمنية أو من دون اعتماد

إمكانية تقدير هذه المدة المحذوفة، وتحديدها، عندما يرشدنا  تجدر اإلشارة إلى أنه في مقابل
يتعذر أحيانا على . المقطع النصي للحذف إلى الوحدة الزمنية، التي تندرج فيها الفترة المحذوفة

تلك المدة، خاصة حين  القارئ معرفة الوحدة الزمنية المحذوفة لغياب اإلشارة الدقيقة إلى حجم
  )2(.القفز على فترات القصة الميتة

دورا حاسما في  تسريع وتيرة  -جانب الخالصة -يتبين مما سبق؛ أن الحذف يلعب إلى 
ويسرع زمن السرد بالمقابل،  ينعدم زمن القصة بصورة كلية، السرد، إذ في هذه الحال؛ 

    )3(.فيتضاءل حجمه إلى أدنى مستوى يمكن تصوره
   :الحذف االفتراضي -

التي تعتبر مجرد تسريع للسرد،  ويتعلق هذا الحذف بتلك البياضات المطبعية،    
تقتضيه أوقاف الكتابة الروائية، وتجيء هذه البياضات عقب انتهاء الفصول، فتوقف السرد 
مؤقتا، إلى حين استئناف القصة من جديد لمسارها في الفصل الموالي، وتكون بمثابة قفز إلى 

   )4( .ألمام، بدون رجوعا
  :التوقف/ Pause: االستراحة - 03

تكّون االستراحة في مسار السرد الروائي توقفات معينة، يحدثها السارد بسبب لجوئه إلى    
الوصف، مما يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها، أو على األقل إبطاء 

  .حركة السرد
   :الوقفة الوصفية -  

، مما يعلق مجرى الوقفة الوصفية  على حساب الزمن الذي تستغرقه األحداثتشتغل 
ويمكن التمييز منذ البداية بين نوعين من " .القصة لمدة معينة، قد تتسم بالطول، أو بالقصر

الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة حيث يكون الوصف توقفا أمام ..الوقفات الوصفية

                                                 
  .154، صالمرجع نفسه: ينظر)  1(
  . 158، 156ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  : :ينظر)  2(
  .165، 156ص ،المرجع نفسه  :ينظر) 3(
  .164ص ،المرجع نفسه :ينظر) 4(
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يتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه، وبين الوقفة الوصفية  Spectacleشيء أو عرض 
الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة يستعيد فيها السرد 

مع تسجيل مالحظة . يشهد القارئ توقفا للسرد، أو إبطاء له: لكن في الحالتين )1(".أنفاسه
نيا، أو دوًرا وظيفيا بنيويا، أو رمزيا، أخرى؛ مفادها أن الوقفات الوصفية تلعب دوًرا تزي

  . )2(ولكنها في كل الحاالت تشكل خلًال في اإليقاع الزمني للسرد، بإبطاء حركته، أو توقفيها 
تمطط الوقفة الوصفية الزمن السردي، وتجعله وكأنه يدور حول نفسه، ويظل زمن 

وقفة " إن الوقفة الوصفية  )3(.هالقصة خالل ذلك يراوح مكانه، إلى حين إنهاء الوصف مهمت
إن بعض الوقفات تكون تعليقية، وفضال عن ذلك . وال تعد كل وقفة وصفية. يقتضيها الوصف

  )4( ."فإن كل وصف ال يتطلب بالضرورة توقف السرد

   :Scène/ المشهد - 04
 .المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد: يقصد بالمشهد

لذلك نقول أن السرد  )5( .وينقل المشهد تدخالت الشخصيات، بالمحافظة على صيغتها األصلية
  .يصطبغ بوتيرة بطيئة أثناء المشاهد، والوقفات الوصفية

  :Récit scéniqueالسرد المشهدي  -
يلعب المشهد وظيفة درامية هامة ضمن الحركة الزمنية للرواية، إذ يتسم بقدرته   

على أساليب الكتابة  -عادة –الكبيرة على تكسير رتابة الحكي بضمير الغائب الذي يهيمن 
 Répliquesأساسا على الحوار المعبر عنه لغويا والموزع إلى ردود "...فهو يقوم  )6(.الروائية

وقد ال يلجأ الكاتب إلى تعديل كالم الشخصية .. مألوف في النصوص الدراميةمتناوبة كما هو 
.. المتحدثة فال يضفي عليه أية صبغة أدبية أو فنية وإنما يتركه على صورته الشفوية الخاصة به

فتكون إذ ذاك المناسبة سانحة للكاتب لممارسة التمرد اللغوي وتجريب أساليب الكالم واللهجات 
وكلها طرائق لغوية جارية االستعمال في الرواية وفي السرد .. قليمية والمهنيةوالرطانات اإل

ن المشهد القارئ من أن يكون مع الشخصية بصورة مباشرة،  )7(".المشهدي بخاصة كما يُمّكِ
. وتكوين صورة عن كل شخصية مشاركة في الحوار، والزاوية الحوارية التي تتحدث منها

يفي األساس، فإنه يسهم في الكشف عن طبائع الشخصيات النفسية وفضال على هذا الدور الوظ
هو المكان الوحيد في الرواية الذي تستعيد فيه الشخصيات حريتها في "... و )8(.واالجتماعية

وتكون النتيجة .. التعبير باستعمال الطريقة التي تنشدها في الحديث أال وهي األسلوب المباشر
لسرد في حضور المشهد ويحصل نوع من التواري بين زمن على مستوى الزمن أن يتباطأ ا

                                                 
  .175ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )1(
  .177ص ،نفسه المرجع :ينظر) 2(
  .165ص ،المرجع نفسه ينظر) 3(
  .44، ص2003، 1ط ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، السيد إمام،: جيرالد برنس، قاموس السرديات، ترجمة )4(
  .165ص ،) الشخصية –الزمن  - الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   :ينظر) 5(
  .166ص ،المرجع نفسه :ينظر) 6(
  .166ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   )7(
  .166المرجع نفسه، ص ينظر) 8(
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القصة وزمن الخطاب فيتساوى من جرائه المقطع الحكائي مع المقطع المشهدي ويعلق زمن 
  )1(." القصة مؤقتا قبل أن يسترجع وتيرته الطبيعية عند اختتام المشهد

ابة استهالل أو تذييل السرد واختتامه، فهو بمث إن للمشهد وظيفتان تقليديتان، أي؛ افتتاح
للنص الحكائي، وتكمن مهمته األساسية في إحداث األثر الدرامي الذي يبرز التطورات الحاصلة 

   )2( .في األحداث ويشرح مصائر الشخصيات
لإلشارة فإن كثرة المشاهد، ال يسهم في حركة الزمن فقط، وهو أمر حاصل بالتأكيد، 

من عرضها مباشرة، وبطريقة حكائية، مما يؤدي  بدال لكنه يسهم أيضا في مسرحة األحداث
   .من ناحية أخرى إلى تضخيم النص

ويتبين مما سبق؛ اشتراك الوقفة الوصفية مع المشهد في تعطيل زمنية السرد، وتعليق 
  .مجرى القصة لفترة قد تطول، أو تقصر، ولكنهما يتميزان باستقالل وظائفهما، وأهدافهما

  : مالحظة
لى أن استعمال الخالصة والحذف يؤدي إلى تسريع السرد، أما استعمال وتجدر اإلشارة إ

  .المشهد والوقفة الوصفية فيؤدي إلى تعطيل السرد
    :La fréquenceالتواتر  -3

بناء  -، ويذكر جيرار جينيت ه مجموع عالقات التكرار بين النص والحكايةبويقصد 
  :على الشكل التاليأربعة ضروب من عالقات التواتر، يوردها  - على ذلك

  ):الصيغة الفردية  -التفّردي :( Récit singulatif  المفرد السرد -3-1
يرتبط برواية مّرة واحدة ما حدث مّرة  النوع األول؛: يتعلق هذا السرد بنوعين اثنين

هو ف ،من السرد المفردواحدة، وهذا النوع هو المهيمن في النصوص السردية، أّما النوع الثاني 
مرات عديدة، ويكون فيه تكرار المقاطع النصية مطابقا لتكرار رواية مرات عديدة ما حدث 

يتوافق فيه تفّرد  «األحداث في الحكاية، وهذا الشكل من الحكاية، أي؛ السرد المفرد بنوعيه 
  .بتعبير جيرار جينيت )3(». المنطوق السردّي مع تفّرد الحدث السرديّ 

اإلفراد يحدّد بالمساواة بين عدد تواجدات الحدث في النص سواء نستنتج مما سبق؛ أن 
  .)4(أكان هذا العدد مفردا أم جمعا

    ):الصيغة التكرارية : ( Récit répétitif السرد المكرر -3-2
وبتعبير جيرار جينيت  .ة واحدة على مستوى الحكايةوفيه يروى مرات عديدة ما وقع مرّ 

  )5(». ال تتوافق اجترارات المنطوق مع أي اجترار لألحداث «

وجهة " ويذكر أّن هذا النوع ال يروى مع متغيرات أسلوبية فقط، وإنّما مع تنويعات في      
يأتي السرد المكرر إلثبات زوايا نظر الشخصيات المتطابقة، أو إلثبات إذ  ؛أيًضا" النظر 

                                                 
  .203، 202ص ،المرجع نفسه )1(
   .167ص ،المرجع نفسه :رينظ) 2(

    .130ص دمحم معتصم، عبد الجليل األزدي، عمر الحلي،: ترجمة ،- بحث في المنهج - جيرار جينيت، خطاب الحكاية - 3
  .87، صمدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي جميل شاكر :ينظر) 4(

 .131عبد الجليل األزدي، عمر الحلي، صدمحم معتصم، : ترجمة ،- بحث في المنهج - جيرار جينيت، خطاب الحكاية - 5
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ا النوع من السرد للحفاظ على التفاصيل المتراكمة في كما قد يستعين السارد بهذ .اختالفها
  .السرد

 ):الصيغة التعددية  -التّرددي (  :Récit itératifف لَّ ؤَ المُ  السرد -3- 3
: يقول جيرار جينيت عن هذا النمط .ة واحدة ما وقع مرات ال متناهيةيتمثل في حكي مرّ 

 )1(». بث سردي وحيّد عدة حدوثات مجتمعة للحدث الواحد «إنّه يتولى فيه 
تجاوز العرضي، لذا في  عادة في النصوص الروائية فؤلَّ من اللجوء إلى السرد المُ كْ يَ و   

ناقال الواقعي إلى  ،في جملة واحدة) أو متطابقة ( متماثلة ي عدة أحداث صّ يضغط المقطع النّ 
وتخضع المقاطع . )2(الوقائع اللفظية وغير اللفظية سردفي المتخيل، متجاوزا عنصر الحرفية 

من الناحية الوظائفية للمقاطع المفردة، إذ هي تكّون خلفية تمهد لبروز األحداث  - عادة –المؤلفة 
  .)3(المفردة ولحبك العقدة
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