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  . السنة أولى ماستر
  .نقد ومناهج: تخصص

                   .2021- 2020: السنة الجامعية
  .عيسى طيبي: األستاذ

  
  :المحاضرة األولى
  النص والخطاب

  :لغة واصطالحا الخطابمفهوم  - 01
:" ، يقول ابن منظور)لسان العرب( ورد مصطلح الخطاب في المعاجم العربية ومنها  

 : الليث. ، وهما يتخاطباناابً طَ ة وخِ بَ خاطَ الم مُ ه بالكَ بَ اطَ وقد خَ  ،ة الكالمعَ راجَ مُ  :خاطبةطاب والمُ الخِ و
 :واسم الكالمِ  ،ابةطَ خَ  ب يخطبُ واختطُ  ،ربَ نْ على المِ  بُ اطِ وخطب الخَ  ،ة مصدر الخطيبطبَ والخُ 
وفي  .هونحوُ  ،عجَّ سَ المنثور المُ  الكالم: بة عند العربطْ إلى أن الخُ  إسحاقوذهب أبو  )...(؛بةطْ الخُ 

، وجمع الخطيب حسن الخطبة: ورجل خطيبُ ) ...(ل وآخرلها أوَّ  ،ةالَ سَ الخطبة مثل الرِّ و: التهذيب
لم يخرج في " ابن منظور" يالحظ أن .)1( ).صار خطيبًا: وخطب، بالضم، خطابة، بالفتح. خطباءُ 

يه كثير من علماء اللغة تحديد مفهوم الخطاب عن داللة الكالم ومعاييره، وهو الضبط الذي يذهب إل
  .قديما وحديثا

  .، ال اللغة باعتبارها نظاما مجردا)أو استخدام اللغة(  اللغة المستخدمة )2(الخطابيعني  
" وقد وردت ضروب منوعة من الدالالت لهذا المصطلح في علوم اللغة، فقد جاء في كتاب 

؛ إن "الخطاب"و"  النص"مصطلحي  استخدامتعليقا على   Stubbsستابز  لمايكل  "تحليل الخطاب"
كثيرا ما يوحي بأنه " الخطاب" وهو يذكر بأن  .ويبعث على البلبلة ،ذلك كثيرا  ما يتسم بالغموض

  .ال يتضمن التفاعلأو وبأنه قد يتضمن  ،أطول
يعتبر بعض اللغويين أن الكالم الذي يقال في حلقة دراسية يمثل كله خطابا، بمعنى عملية تبادل 

ا، سواء ا في الحلقة يعتبر خطابً بيانا واحدً  خر أنّ في حين يعتبر البعض اآلتكتسي ثوبا لفظيا،  لألفكار
  .طال أم قصر

، )خطابات ( الخطاب، إذ يرى بعضهم إنه يجمع  "جمع "ويختلف اللغويون في إمكان 
إمكانية ب لوإلى القواإلحصاء، ويذهب فريق ثالث  وغير قابل للعدّ  ،والبعض األخر يقول إنه ال يجمع

   .جمعه في أحوال معينة
كل حدود تعريف الخهو البت في ؛"يجمع"المطروح إذا كان  والسؤال طاب الواحد، يقول ما يّشِ

  .الوظيفةُ  وأ أو الداللةُ  حيث البناءُ  منإن وحدة خطاب محدد يمكن تعريفها : ستابز

                                                           
، 4، دار صادر، بيروت، لبنان، طخامسقي المصري، لسان العرب، المجلد الأبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور اإلفري )1(

  .98، ص2005
ومعجم  دراسة - دمحم عناني، المصطلحات األدبية الحديثة،: ينظر ،تّم االستئناس في هذا الموضوع بما جاء في كتاب دمحم عناني )2(

  .21، 20، 19ص، 2003، 3لونجمان، مصر، ط -ة للنشرإنجليزي عربي، الشركة المصرية العالمي
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ة العربية يمكن القول إن في اللغ" الخطاب" إذا اعتمدنا هذا التعريف في تحديد مفهوم  :مثال
خاصة ونحن ندرك أن هي ما يشكل خطابا، بالنظر إلى استيفائها الشروط السابقة المذكورة، " الجملة"

إلى  م المركب المفيداللة العربية من حيث الكمم الجس، وتنق"يحسن السكوت عنها" طبيعة الجملة 
ل، الفعل والفاع: ة فعلية، وعناصرها وخبر، وجمل إ؛ وهي التي تتكون من مبتدجملة اسمية :قسمين

    .والمفعول به، إذا كان الفعل متعديا
إن للخطاب معنيين منفصلين في إطار " : معجم علم السرد" ويقول جيرالد برنس في كتابه 

السرد ال  ، أي عمليةتعبيري للرواية ال مستوى المضموناألول هو المستوى ال: نظرية السرد
   مستوى التعبير "فالخطاب هو  ،)1("القصة" و "الخطاب"التمييز بين  موضوعه، والثاني يتضمن

expression plane      والذي يقابل مستوى المحتوى السردفي content plane     أو القصة "

story؛ السرد " ماذا" في مقابل الـ "كيف"؛ الـ narrating المروى في مقابل narratedالسرد" ؛ "

 narration القصة( المتخيَّل ل في مقاب( fiction) 2(.)"ريكاردو بمصطلح(   

لغة شفاهية أو مكتوبة، : وسيط تتمظهر فيه ( substance" مادة" يكون للخطاب ..."وبذلك  
يتألف من مجموعة مترابطة من الملفوظات  (، وشكل) إيماءات، إلخ (صور ساكنة أو متحركة، 

 (ة تحدد ترتيب عرض المواقف واألحداث، التي تعرض القصة، وعلى أكثر خصوصي السردية
  .)3( ) وجهة النظر التي تحكم هذا العرض، وسرعة السرد، ونوع التعليق، إلخ

ما ك، ألن الخطاب بالفرنسيةفي كتابه  histoireوب لخطاا Benveniste ويستخدم بنفينست

يوحي فيه لغويا بهذه الذي  situationوبين الموقف  حالة أو حادثة «يقول ستابز يوحي بعالقة بين 

أي أن التعريف هنا يستند إلى التفرقة بين الخبر واإلخبار به، أو بين الواقعة . »   éventالحالة

  .énoncéو énonciationواإلبالغ عنها، مما يماثل الفرق بين 
ويعني . "مجموعة كبيرة من األقوال أو العبارات" فوكوه فيقول إن الخطاب يمثل ميشيل أما 

باالحتماالت  "وهي القواعد التي تخضع لما يسميه فوكوه ." مساحات لغوية تحكمها قواعد" بها 
ه في لحظة معينة من تاريخ فرنسا مثال سيكون هناك فإن فوكوه يقول إنّ  ومن ثمّ ". االستراتيجية 
نظم  (واألعراف والنظم مجموعة من القواعد  ، ويعني بها هناللطب) أي لغة معينة ( خطاب معين

 ،وأين ،التي تحكم أسلوب الحديث عن المرض والعالج، ومتى يكون ذلك) médiationلتوسط ا
  وعلى أيدي من؟
 بأنه شبكة معقدة من العالقات االجتماعية" :في أعماله د فوكوه مفهوم الخطابوقد حدّ 

يمنة والثقافية التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكالم كخطاب ينطوي على اله يةسوالسيا
   )4( ."والمخاطر في الوقت نفسه

                                                           
ولمزيد من االطالع في هذا  القصة، والحكاية، والسرد، الخطاب، والنص،: ل بعض المصطلحات وتتشاكل فيما بينها، ومنهاتتداخ )1(

 59، 58، الجزائر، ص2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، فيفري: الموضوع، ينظر
،60.  
  .48، ص2003، 1ط السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة،: رجمةجيرالد برنس، قاموس السرديات، ت )2(
  .48ص، المرجع نفسه )3(
،المركز الثقافي - إضاءة ألكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا - ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي،  )4(

  .89، ص2000، 2العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط
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الماركسية والتاريخ " كتابه  يف John frowا آخر هو جون فراو وقد جعل هذا األمر ناقدً 
 universe of discourse" عالم الخطاب "  و، يقترح استخدام تعبير بديل عنه وه1986األدبي 

ي والتقني اليومي واألدبي والقانوني ويقدم نماذج له من أنواع الخطاب الديني والعلمي والبراجمات
 genres ofويفرق بين ذلك كله وبين أنواع الخطاب  ، وما إلى ذلك سبيل،والفلسفي والسحري

discourse مجموعات من المالمح الشكلية والسياقية :" استنادا إلى قولوشينوف بأنها  التي يعرفها
  ".في موقف من المواقف" طرائق الحديث"والموضوعية، ذات أبنية معيارية، أو 

، وجدنا أن 1981" الخيال الحواري" إلى المعجم الصغير الملحق بكتاب باختين  عدناوإذا 
التي قد تعني كلمة واحدة، أو طريقة في استخدام  slovoكلمة الخطاب تستخدم ترجمة للكلمة الروسية 

  .الكلمات توحي بدرجة ما من السلطة
ملفوظا " وسماه أيضا  )1("نص" و "خطاب"مصطلح فلم يفرق بين   harrisأما هاريس

  énoncé suivi.    "متواصال
مجاال متميزا تجري فيه (...)  إن تتابع الجمل في خطاب متواصل يشكل: " يقول هاريس

طرائق اللسانيات الوصفية، بما أن موضوع هذه الطرائق، هو التوزيع النسبي للعناصر داخل ملفوظ 
  ".مهما كان طوله لمتواص

، أي مضمون الكالم المراد تبليغه إلى "الرسالة"وأورد بعض الدارسين مفهوم الخطاب بمعنى 
  . )2(المرسل إليه

تجليات  –كتابه النص الغائب ي ف "النص" و "الخطاب" أن يفرق بين   عّزامدمحموقد حاول 
  :"بقوله - التناّص في الشعر العربي

في أن األول وحدة تواصلية إبالغية،   texte) النص (عن  discourse )الخطاب(يختلف 
وهو  -عبر سياق معين - ب معيناطَ خَ مُ وموجهة إلى  ب معين،اطِ خَ متعددة المعاني، ناتجة عن مُ 

درس ضمن إلى غيره، وهو يُ  إنتاجه، ال يتجاوز سامعَه بلحظةاه، مرتبط قيفترض وجود سامع يتل
  .لسانيات الخطاب

يحقق غرضا اتصاليا، ولكنه يتوجه إلى متلق غائب،  فهو التتابع الجملي الذي )النص(أما 
  تتعدد قراءات النص، وتتجدد بتعدد قرائه، وتعددولهذا . ك الديمومةلوغالبا ما يكون مدونة مكتوبة تمت

  )3( ".ج المتعددةهوجهات النظر فيه وحسب المنا
يمكن اإلشارة  ا عند مختلف الدارسين، كماا واحدً مفهومً يتبين مما سبق؛ أن الخطاب ليس له 

وع األدبي ن، وقد عرف العرب هذا ال"الخطابة" ـبلخطاب ويتعلق األمر اإلى مصطلح آخر له ارتباط ب
وفن  ...رىخاأل األدبيةناس جي تميزه عن باقي األلتخطاب له خصائصه ا و، وهمنذ العصر الجاهلي

                                                           
في الفرنسية واإلنجليزية، لذلك "  الخطاب" يشير بعض الدارسين إلى أن بعض اللغات األوروبية ال تملك مقابال لمصطلح   )1(

رشيد بن مالك، قاموس : ؛ ينظر"الملفوظ" لمصطلح " الخطاب" ، كما يشير هؤالء الدارسين إلى مماثلة "النص" احتفظت بمصطلح 
  .59، الجزائر، ص2000دار الحكمة، ، فيفريمصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، 

،  دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة، منشورات بغدادي، دار بغدادي للطباعة والنشر، الجزائر ،نصر الدين بن زروق: ينظر )2(
  .  21ص

   .27، ص2001 دط، ق،، منشورات اتحاد الكتاب، دمش) تجليات التناص في الشعر العربي(  دمحم عزام، النص الغائب :ينظر )3(
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ل وقد اتسمت الخطابة في ك .وعواطفهم موقلوبه مفي عقوله والتأثيريته استمالة السامعين انثري غ
  . )1(على من يملكون ناصية اللغة عصية إالّ الجيّدة  "االرتجالية" عصر بسمات معينة، وتبقى الخطبة

         :المحاضرة الثانية
  الخطاب والخطاب األدبي تحليل فهوم م 

  :مفهوم الخطاب - 01
ب، والمخاطَ  بأهمها المخاطِ  لقيامه شروطا الخطاب إنجاز في الزمان والمكان، ويقتضي

األصوات والمعاجم والتراكيب والداللة : حدد كيان الخطاب مكونات تعلن عن حدوثه؛ وهيوتُ 
فيزيائية إلى جانب كونها  ةظاهر وجود فيزيائي، ألن اللغة تداول، وإذا كان كذلك فإن الخطابوال

ها إلى كيان لغوي ، وهي بنية تحكمها عالقات تعلن عن انتمائة اجتماعية وتعبيرية وتوصيليةظاهر
ين من خالل ملفوظها عن النشاط الفردي بِ ، وتُ ج من الكلمات مترابطة فيما بينهامتماسك عبر نسي

  .)2(ظاهرا وباطنا والجماعي والحضاري، وبهذا يكون الخطاب نظاما من العالمات الدالة
  :مفهوم تحليل الخطاب - 02

م دالتخصص الذي بدل أن يق يل الخطابالمستحسن اعتبار تحلأنه من  "يرى دوميينيك مانغونو
 ، "محتواه" لـ أو النفسانيلوجي ووسيأو على التحليل الس ،ص في حد ذاتهغوي للنلعلى التحليل ال

يسعى إلى مفصلة تلفظه مع موقع اجتماعي بعينه، وهكذا، يجد تحليل الخطاب نفسه حيال أنواع 
، أو في ...)، المدرسة، المحل التجاريمقهىال( طاعات الفضاء االجتماعي الخطابات المشتغلة في ق

  ......)السياسي، العلمي( الحقول الخطابي
إذن بإمكان تحليل الخطاب أن يعنى بنفس المدونات على غرار علم االجتماع  وتحليل الحديث 

فدراسة . إلخ، ولكن تحليل الخطاب، باستناده إلى هذه التخصصات المجاورة، يتبنى وجهة نظر مختلفة
والتنوعات اللغوية ) موضوع تحليل الحديث( ارة طبية مثال تفضي إلى االحتفال بقواعد الحوار استش

إلخ، غير أن هذه ) موضوع البالغة(، وأساليب المحاججة )موضوع علم االجتماع اللغوي(
  .)3( ".المختلفة مدمجة من قبل محلل الخطاب اإلسهامات
  :الكريم القرآنالخطاب في  - 03

  :في القرآن الكريم بصيغة المصدر في ثالث آيات وهي "طابالخ" لفظورد 
 )4( .)وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ( -

  .20ية اآل ،سورة ص
)5( ).فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ( -

  .23سورة ص، اآلية 
  .37اآليةسورة النبأ،   )6( ).رب السموات واألرض وما بينهما الرحمن ال يملكون منه خطابا(  -

                                                           
حاتم عبيد، الباطوس، من الخطابة إلى تحليل الخطاب، مجلة فصول النقد األدبي، : لمزيد من االطالع في هذا الموضوع؛  ينظر )1(

  .66 -36، ص2007ربيع  - شتاء/70الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد
لة الخطاب، معهد اآلداب واللغة العربية، جامعة مولود معمري، تيزي نورالدين السد، مفهوم الخطاب والخطاب األدبي، مج: ينظر) 2(

  . 11، ص 1996، 1وزو، الجزائر،العدد
دمحم يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، : دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر) 3(

  . 10م، ص2008 - ه1428، 1الجزائر العاصمة، الجزائر، ط
   .20ية اآل ،سورة ص )4(
  . 23سورة ص، اآلية ) 5(
  . 37سورة النبأ، اآلية) 6(



5 
 

  :وورد بصيغة الفعل في ثالث آيات أيضا، وهي
)1( .) وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما( -

  .  63سورة الفرقان، اآلية 
)2( ).وال تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون (-

  .37سورة هود، اآلية 
)3( ).وال تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون( -

      .27سورة المؤمنون، اآلية 
  الخطاب األدبي  - 04

  :تعريفه -01 - 04
ويعرفه . الخطاب األدبي هو شحنة من الخصائص اللغوية والنفسية والثقافية والحضارية

لغة  اصناعة األدب تنطلق من لغة موجودة، فتبعث فيه أن ذإ .)4("خلق لغة من لغة" : آخرون بأنه
التي تبرز بطاقات داللية مكثفة، كما تظهر " ةاألدبي" مما ينشأ عنه  .وليدة، وهي لغة الخطاب األدبي

في ووكيفية توزيعها في متن الخطاب، وفي بناء األلفاظ، ونظام التراكيب، بل  في البنى الصوتية،
  . شحن النظام الكلي للخطاب

   :مكونات الخطاب - 04-02-
 :وعناصره، وهي ، وهذا النظام تشكله مكونات الخطابالخطاب األدبي نظام إشاري دال

األصوات والمعجم والتركيب والمعنى والتداول، وهو بناء لغوي، واللغة فيه متكلمة عن ذاتها، 
  ومتكلمة 

   .)5(وفق الصورة التي ترى بها األشياء ،عن األشياء خارجها
  :Tzvetan Todorov طان تودوروفـتزفي عنداألدبي الخطاب  -03- 04

معتبرا أن الحديث  ،الشفافية عنهالخطاب األدبي بأنه خطاب انقطعت  تودوروف يعرف
ال  نراه هو في ذاته، فهو منفذ بلوريرى من خالله معناه، وال نكاد ناللساني العادي هو خطاب شفاف 

 ،يستوقفك هو نفسه ا غير شفافيقوم حاجزا أمام أشعة البصر، بينما يتميز الخطاب األدبي بكونه ثخنً 
ة أشعّ ا، فصد وألوانً  ،ونقوشا ،اصورً  ز بلوري طليّ قبل أن يمكنك من عبوره أو اختراقه، فهو حاج

  .)6(البصر أن تتجاوزه
 التي لها صلة ،والبنيات التكوينية ،ل من مجموعة من العالمات الرمزيةفالخطاب األدبي يتشكّ  

 ،الثقافية ،ومصوغ في نظام دال مركب من السنن المختلفة ،أو سابقة عنه ،بنصوص معاصرة له
  .)، والتناص، والدوافع والمرجعياتة، والجمالييايديولوجاإل( :واالجتماعية

 :لمراجعا
  .القرآن الكريم -01 

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

                                                           
  .  63سورة الفرقان، اآلية ) 1(
  . 37سورة هود، اآلية ) 2(
  .  27سورة المؤمنون، اآلية  )3(
  .11ص ، الجزائر، دط، دس،، دار هومة2نور الدين الّسد، األسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج )4(
  .13نورالدين السد، مفهوم الخطاب والخطاب األدبي، مجلة الخطاب، ص  :ينظر) 5(
  .16ص ،2اسة في النقد العربي الحديث، جنورالدين الّسد، األسلوبية وتحليل الخطاب، در: ينظر )6(
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، 1والمعلومات، القاهرة، ط السيد إمام، ميريت للنشر: جيرالد برنس، قاموس السرديات، ترجمة -03
2003.  

دمحم يحياتن، الدار العربية للعلوم : المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر دومينيك مانغونو، -04
  .م2008-ه1428، 1ناشرون، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

، 2000الحكمة،  فيفريرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار  -05
  .الجزائر

وزو،                       مجلة الخطاب، معهد اآلداب واللغة العربية، جامعة مولود معمري، تيزي  -06
 .1996الجزائر،العدد،

  .2000ربيع  - شتاء/70مجلة فصول النقد األدبي،الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد -07
، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، )التناص في الشعر العربي  تجليات (دمحم عزام، النص الغائب  -08

  200دط، 
دراسة ومعجم إنجليزي عربي، الشركة المصرية  - دمحم عناني، المصطلحات األدبية الحديثة، -09

  .2003، 3لونجمان، مصر، ط - العالمية للنشر
ألكثر من خمسين تيارا ومصطلحا إضاءة  - ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد األدبي،  -10

  .2000، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط- نقديا معاصرا
نصر الدين بن زروق دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة، منشورات بغدادي، دار بغدادي  -11

  .  للطباعة والنشر، الجزائر
، دار هومة، 2دراسة في النقد العربي الحديث، جنور الدين الّسد، األسلوبية وتحليل الخطاب،  -12

  .الجزائر، دط، دس
  

  :الثةلمحاضرة الثا
  حليل الخطاب السرديت

  :التحليل البنيوي للخطاب السردي
  :التحليلتعريف  - 01

  .)1(يقوم بتفكيك العناصر المكونة للنص األدبي 
  :)2(المنهج البنيوي تعريف - 02

                                                           
يتم عن طريق إبراز تماثل بين بنية  :لسياقية؛ والتفسيرالذي يرتبط بالمناهج ا" تفسير" في مقابل مصطلح " تحليل" يأتي مصطلح  )1(

 ،ليبيا رات النهضة العربية،االدار العربية للكتاب، حو جهاد فاضل، أسئلة النقد، :لمزيد من االطالع؛ ينظر .النص األدبي وبنية المجتمع
  .7صدط، دس، 

كما  .منها؛  البنائية، البنوية، البنيوية"/ structuralisme " يستخدم بعض الدارسين مصطلحات أخرى للداللة على مصطلح  )2(
وتجدر اإلشارة إلى أن البنيوية تسعى  ..المحايثة، اللغوية، النسقية، النصية :يستخدمون مصطلحات كثيرة للداللة على هذه المناهج منها

فكل بنية هي ال ." بنية النص األدبي وفق إجراءات مضبوطة إلى تفسير كل الظواهر اإلنسانية، وإن اهتمامها لم يكن مقصورا على
من البنيوية إلى (عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة :لمزيد من االطالع؛ ينظر.  "محالة مجموعة عالقات تتبع نظاما معينا مخصوصا

ب األدبي وثورته رابح بوحوش، الخطاب والخطا :وينظر أيضا. 1998، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت )التفكيك
/ ه1418، شعبان 12اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص، مجلة اللغة واألدب، معهد اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر، العدد

  .33، ص1997ديسمبر 
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أدبية " تحقيق سعيا إلى  ،لداللتها ىعلى كيفية تحقيق البن) اللغوي ( يركز التحليل البنيوي 
المتمثلة في األنساق  ،استبعادا للعناصر غير األدبية ،للنصوص  )1(التي تفرض تحليال محايثا "األدب

وأية إحالة خارج  ،ومن ثمة فإن هذا االتجاه يرفض أن تكون للنص قيمة مرجعية. األخرىالثقافية 
  .لبنى النصية األخرىاستقالل كلي عن باقي التي تتمتع با ،بنيته

ألنها تهمل القيمة الفنية والجمالية  ،ويرى النقاد البنيويون قصورا في المناهج السابقة جميعها   
من اختصاص والنفسية التي هي  ،واالجتماعية ،في سياق اهتمامها بالجوانب التاريخية ،للنصوص

 ،)بالنسقية ( ك دعا هؤالء النقاد إلى اتجاه نقدي جديد يسمى وعلم النفس، لذل ،وعلم االجتماع ،التاريخ
الذي يهتم بالنص فقط، أي باعتباره نظاما قائما بذاته، لذلك فهم يهتمون بكيفيات القول فقط، أي كيف 

   قال النص ما قاله، وال يهمهم من قال النص، أو ماذا يقول النص؟

 :Narration    تعريف السرد - 03
ولهذا ، بكيفيات مختلفةتروى  أن واحدة يمكنالتي تروى بها القصة، ذلك أن قصة  الكيفيةهو  -  

  .)2(السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز الحكي بشكل أساسي
 ؛أي وينتج عنها النص القصصي المشتمل على اللفظهو العملية التي يقوم بها السارد،  -

  .)3(قصصيأي الملفوظ ال ؛الخطاب القصصي والحكاية
مان اسم لقليل من الوقت أو كثيره، : زمن"يرى ابن منظور أن : لغة تعريف الزمن - 04 من والزَّ الزَّ

مان العصر، والجمع أْزُمن و: وفي المحكم من والزَّ طال عليه : وأزمن الشيء .(..)أْزمان وأزِمنةالزَّ
منة؛ عن ابن األعرابي من والزُّ مان، واالسم من ذلك الزَّ ، (...) أقام به زمانًا،: زمن بالمكانوأ .الزَّ

َطِب والفاكهة وزمان الحّر والبرد، قال  : ويكون الزماُن شهرين إلى ستة أشهر، قال: الزمان زمان الرُّ
والزمان يقع على الْفصل من فصول السنة وعلى ُمدّة والية الرجل وما (...) الدهر ال ينقطع 

   )4(".البُْرَهةُ : والَزَمنَة(...) أشبهه
   :الزمن /تقطيع النّص -05 

قّسم الزمن إلى  إذ ،لدراسة الزمن في الرواية تصوراGérard genette  جينيتجيرار  قدّم
 –المدة  –التنافر الزمني  :وَحدَّد حاالت االفتراق بينهما كاآلتي. حكايةزمن النّّص وزمن ال: زمنيين
  .التواتر

  :الترتيب -01- 05
وترتيب هذه  ،القصصي صّ ترتيب األحداث في النّ  وهو يقوم على المقارنة بين 

 ).المفارقات الزمنية ( األحداث في الحكاية
  : المدة -02- 05

 . واستقصاء سرعة السرد ،على ضبط العالقة التي تربط بين زمن الحكاية تقوم
                                                           

: ينظر. )"رجيةقوانين داخلية خاصة مستقلة عن المعطيات الخا "الذي تخضع فيه الداللة لـ )  Immanence (مبدأ المحايثة   )1(
 j.courtes , analyse  نقال. 9ص،  2000رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

sémiotique, du discours, hachette, paris.        
  .45، ص)من منظور النقد األدبي (السردي  صّ بنية النّ  حميد لحمداني،: ينظر )2(
 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر، الدار التونسية للنشر، دط، دس مدخل إلى نظرية القصة،: ر المرزوقي جميل شاكرسمي :ينظر )3(

  .78، 77ص
   .61، 60صور اإلفريقي المصري، لسان العرب، المجلد السابع، أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظ )4(
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  :التواتر -03- 05
  .والحكاية صّ ع عالقات التكرار بين النّ ومجم 
  Distorsion temporel: ) نيالتنافر الزما(  الترتيب- 06  

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

تواليات الحكائية أنها تأتي وفق فاألصل في الم " .كما يمكن أن يستشرف أحداثا لم يبلغها السرد بعد
تسلسل زمني متصاعد يسير بالقصة سيرا حثيثا نحو نهايتها المرسومة في ذهن الكاتب، على أن 
استجابة الرواية لهذا التتابع الطبيعي في عرض األحداث حالة افتراضية أكثر مما هي واقعية، ألن 

خطي للسرد، فهي تعود إلى الوراء لتسترجع تلك المتواليات قد تبتعد كثيرا أو قليال عن المجرى ال
أحداثا تكون قد حصلت في الماضي أو على العكس من ذلك تقفز إلى األمام لتستشرف ما هو آت أو 

فانطالقا من حاضر القصة، الذي  .)1("متوقع من األحداث، وفي كلتا الحالتين نكون إزاء مفارقة زمنية
تتم حركة إلى الوراء وحركة إلى األمام تقضي كالهما يمكن اعتباره درجة الصفر للزمن السردي، 

بإيقاف التسلسل الخطي لألحداث الستعراض مراحل ماضية أو مستقبلية من القصة، وفي الحالة 
األولى تتم العودة إلى الماضي السترجاع بعض األحداث التي جرت في فترات سابقة، وفي الحالة 

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

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

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

ا تصير ومن البديهي أن إعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دائما وأنه. هذه القرينة غير المباشرة أو تلك
   )3(".عديمة الحدوث في حالة بعض األعمال األدبية

  :Prolepesesالسوابق  -01- 06
السرد االستشرافي على  ويدل .قبل حصوله أو اإلشارة إليه مسبقا ،وتتمثل في إيراد حدث آت   

السرد بقلب نظام  ويقوم هذاأو يمكن توقع حدوثها،  ،أحداثا سابقة عن أوانها سردكل مقطع حكائي ي
عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث، أي " األحداث في الرواية 

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

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، ) الشخصية –الزمن  - الفضاء (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )1(

  .119ص ،1990، 1ط لبنان،
  .143ص ،المرجع نفسه :ينظر) 2(
دمحم معتصم، عبد الجليل األزدي، عمر الحلي، منشورات االختالف، : ترجمة ،-  بحث في المنهج -جيرار جينيت، خطاب الحكاية )3(

  .47ص، 2003، 3الجزائر، ط
  .132ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )4(
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عصب  Prolepses temporellesواالستشرافات الزمنية  Antiapistionsوتعتبر التطلعات "  
وعلى المستوى . السرد االستشرافي ووسيلته إلى تأدية وظيفته في النسق الزمني للرواية ككل

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

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

ما لم يتم يباليقينية، فيقدمها  عدم اتصاف المعلومات التي ؛ولسرد االستشرافي هأهم ما يميز او  
شكال من أشكال االستشراف  يعتبرهذا لليس هناك ما يؤكد حصوله، وإذ  ،قيام الحدث بالفعل

   . )1(.االنتظار
  :Amorceاالستشراف كتمهيد  - 01-01- 06

التطلع إلى ما هو  ، هدفه األساسفي حاالت كثيرة االستشراف مجرد استباق زمنييكون   
وقد يتخذ هذا "  واستطالع اآلتي عبر االنتقال المتنامي والتدريجي، ،الحدوث متوقعمحتمل أو 

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

  :Annonceاالستشراف كإعالن  - 02—01- 06
لسلة يقوم بوظيفة اإلعالن صراحة عن سهذا االستشراف عن سابقه في كونه  ويختلف  

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

  . )3( .القارئ
ويبرز لنا كيف أن الفرق بين اإلعالن والتمهيد يكمن في أن األول يعلن صراحة عما "... 

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

لكن خلق انتظار في ذهن القارئ،  ؛ون دور اإلعالنات في تنظيم السرد هأإلى سبقت اإلشارة 
مثل تلك التي  ،حسم فيه بسرعة في حالة اإلعالنات ذات المدى القصيريُ  من شأنه أنهذا االنتظار 

في حالة اإلعالنات ذات المدى البعيد  بسرعة هحسم في، كما يمكن أن ال يُ توجد في نهاية الفصول
شأن هذا الصنف األخير أن يخلق نوعا من ومن  ."أجزاء الكتبحتى أو  ،كثيرةصفحات  لتستغرق

سوء التفاهم لدى القارئ بسبب طول المسافة التي تفصل بين اإلعالن عن حدث ما وبين مكان تحققه 
   )5(".فعليا في السرد

  :االستذكار Analepesesاللواحق  -02- 06

                                                           
  .80، 79، صمدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي جميل شاكر: وينظر أيضا. 133ص ،المرجع نفسه :ينظر) 1(
  .133ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )2(
  .137ص المرجع نفسه،:  رينظ )3(
  .137ص ،المرجع نفسه )4(
  .137ص المرجع نفسه :ينظر )5(
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إذ  .ردوتتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها الس :السرد االستذكاري  
كل عودة وتشكل العودة إلى الماضي السترجاع بعض األحداث التي جرت في فترات سابقة،  تتمّ 

عن النقطة التي وصلتها أحداث سابقة  ى، ويحيلنا من خالله علبالنسبة للسرد استذكاراللماضي 
عن طريق  هاائبنفي ه لتوظيفه ئبالماضي واستدعا احتفاال األنواع األدبيةالرواية أكثر  وتعد. القصة

  )1(.بواعث جمالية وفنيةلاستعمال االستذكارات تلبية 

  :مدى االستذكار - 02-01- 06
المقاطع االستذكارية من حيث طول أو قصر المدة التي تستغرقها أثناء العودة إلى تتفاوت 

 La portée deهذه المسافة الزمنية التي يطالها االستذكار بمدى المفارقة  يطلق علىالماضي، و

l’anachraie.)2(   
تحديد مدة االستذكار  يمكنحيث  ،هذا التفاوت واضحا للعيان من خالل القراءة األولىويبدو 

 وذلك من خالل اإلشارة إلى الفترة الزمنية التي يمكنها أن تكون واضحة ،بالقياس إلى زمن القصة
   .بكيفية أو بأخرى

  :سعة االستذكار - 02-02- 06
ات مدى زمني يمكن قياسه بالوحد ة معلومة تماما مثلما يتوفر علىسع يتوفر االستذكار على

، ألنها تكون بارزة في النص من خالل المساحة التي يمثلها االستذكار ضمن زمن السرد، الزمنية
فسعته تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطيها االستذكار من زمن السرد بحيث توضح لنا 

وبذلك تصبح لالستذكار قيمة  ".. )3(.يمثله في الخطاب الخطي للرواية ياالتساع التيبوغرافي الذ
    )4(".توضيحية إلى جانب دوره التشييدي في اقتصاد السرد الروائي ككل

   :مالحظة
؛ والفرق بين )5(موضوعية: لواحق /سوابقو  .ذاتية :لواحق /يمكن أن نميز بين سوابق

" ، فإذا كانت العملية السردية "السارد بالشخصية  بعالقة" ،  يتعلق "الموضوعي" و" الذاتي"
تعلق األمر بأن السارد  ا، أما إذ"موضوعية" فهي قصدا متعلقة بالسارد "  التذكير أو االستشراف
  .  فهذه ذاتية -حالتي التذكر أو االستشراف  -فييذكر أفكار الشخصية 

  :وظائف التنافر الزمني -03- 06

   :وظائف اللواحق - 03-01- 06
إطار   أو شخصية ؛لومات عن عنصر من عناصر الحكايةإعطاء معوتتمثل وظائف اللواحق في  

بتزويد القارئ  ،بشكل عامملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه  ن منكما إنها تمكِّ  ....مكاني ما، 
د علم يأو بإطالعنا على حاضر شخصية  ،دخلت عالم القصة ،ةمعلومات حول سوابق شخصية جديدب

ثغرة حصلت في  هذه اللواحق سدوقد ت )6(".اجددمثم عادت للظهور  ،مسرح األحداث لها وجود في

                                                           
  .121ص ،) الشخصية –الزمن  - الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  :رينظ) 1(
  .122ص، المرجع نفسه: ينظر ..واألياميقاس مدى االستذكار بالسنوات والشهور  )2(
  .126، ص) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (وائي حسن بحراوي، بنية الشكل الر )3(
  .130ص ، المرجع نفسه )4(
  .82، 81ص ،المرجع نفسه: ينظر )5(
  .122، 121ص ،)الشخصية –الزمن  - الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  :ينظر )6(
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واتخاذ االستذكار وسيلة لتدارك  ،استدراك متأخر إلسقاط سابق مؤقتتقوم ب أي ؛النص القصصي
ما بأحداث ماضية وقع إيرادها في هذه اللواحق ذكرأو ت ...الوقت وسد الفراغ الذي حصل في القصة

العودة إلى أحداث سبقت "  أي "اللواحق المكررة" ـ، وهو ما يعرف في السرديات بسبق من السرد
إثارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير، أو حتى لتغيير داللة بعض األحداث الماضية سواء بإعطاء 

  )1(...". داللة لم تكن له داللة أصال، أو لسحب تأويل واستبداله بتفسير جديد
  :وظائف السوابق - 03-02- 06

   :سبقت اإلشارة إلى دور السوابق 
 "سنرى فيما بعد" ← Annonceدور أنباء  -

  .مظاهر المحبين مثال Indicesدور مؤشرات  ← Amorcesدور الفواتح 
  :مال حظة 
كونه يشغل حيزا  -  هيمنة المقطع االستذكاريإلى للرواية البنيوية تشير الدراسات التطبيقية  

  .)2(.قياسا إلى  المقطع االستشرافي -أكبر
  :الرابعة ةلمحاضرا

  )Durabilité)3/ الديمومة / االستغراق الزمني/ La duréeالمدة  - 07
 أي ،)التفاوت النسبي بين زمن القصة، وزمن السرد(  النسق الزمني للسرد ويقصد بها 

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

مقطع طويل  يقابل حيث ،ويشمل تقنيتي المشهد والوقفة ؛طويلة من القصة، ثم تعطيل أو إبطاء السرد
عرضه فيها من قبل  ت التي تمّ وذلك بغض النظر عن عدد الصفحا ،من الخطاب فترة قصصية ضئيلة

  .)4(.السارد
  :)5(أن يدرس اإليقاع الزمني من خالل التقنيات الحكائية التالية" جيرار جينيت"يقترح 

  .Scèneالمشهد  – L’ellipseالقطع  – Pauseاالستراحة  – Sommaireالخالصة 
ويوزعها " ة السرديةاألشكال األساسية للحرك "ويطلق جينيت على هذه التقنيات األربع اسم " 

إلى طرفين متناقضين وطرفين وسيطين، أما الطرفان النقيضان فهما الحذف والوقفة، األول ويكون 
صغر بما ال يقاس من زمن القصة، أما الثانية فيكون فيها زمن القصة أفيه زمن السرد منعدما أو 

سيطان فهما المشهد ويكون في منعدما أو يكاد بينما زمن السرد ذو اتساع كبير، وأما الطرفان الو

                                                           
  .122ص المرجع نفسه )1(
  .144المرجع نفسه، ص :ينظر) 2(
من  (السردي  صّ بنية النّ  حميد لحمداني، :ينظر ؛"durée  "كمقابل لـ ) االستغراق الزمني (ح يقترح حميد لحمداني مصطل )3(

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

 المدة "ويقترح بدله مصطلح  " durabilité "يقابل  " الديمومة " ث السعيد بوطاجين يرى أّن مصطلحّن الباحفإلإلشارة 
مذكرة لنيل الماجستير في األدب العربي، معهد  ،-  دراسة بنيوية -لعبد الحميد بن هدوقة "  غدا يوم جديد "السعيد بوطاجين، : ينظر ؛ "

  .49ص الهامش، ،1997-1996سنة الجامعية، جامعة الجزائر، ال ا،اللغة العربية وآدابه
السردي  صّ بنية النّ  حميد لحمداني، :ينظر .144ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي : ينظر )4(
  .76، 75، ص) من منظور النقد األدبي (
   .95 -89مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمير المرزوقي جميل شاكر )5(
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وقد عرفنا بأنه يحقق اصطالحا، نوعا من المساواة الزمني بين السرد " حواريا"غالب األحيان 
أي السرد الموجز الذي يكون فيه ) Summry(والقصة، ثم الخالصة وهي آتية من التسمية اإلنجليزية 

   )1(".زمن الخطاب أصغر بكثير من زمن القصة
   :أو اإليجاز المجمل/ Le sommaire: الخالصة -7-1

أو ساعات، ، أو أشهرعديدة، في سنوات  وقعتفترض أنها تقوم الخالصة بسرد أحداث ي  
فيكون الحديث  .دون تفاصيل ،أو بضع كلمات ،بضعة أسطرأو قليلة، في صفحات  وتقديمها موجزة

وحدة ن القصة تقابل كتقنية زمنية عندما تكون وحدة من زم Résuméالخالصة أو التلخيص عن 
الرواية مرحلة طويلة من شخصية من شخصيات  السارد أوفيها  أصغر من زمن الكتابة، يلخص 

مكانة محدودة في السرد األحداث  بمرورها السريع علىالخالصة  تشغلو. عروضةمالحياة ال
 .ثيفوالتك ،بكامل اإليجازيحتم عرضها عرضا يتسم  ،، فهي تكتسي طابعا اختزالياالروائي

 ،الذي يلحق القصة في بعض أجزائها Accélérationنوع من التسريع هي  والخالصة بهذه الصورة،
    )2( .لألحداثبحيث تتحول من جراء تلخيصها إلى نوع من النظرات العابرة 

  :مالحظة
، أي؛ أن الخالصات كثيرا ما ترتبط بأحداث قد حصلت سابقا - عادة –تتعلق الخالصة  

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

 بالحاضرعالقة لها إمكانية تلخيص أحداث و ال يفوتني أن أشير أيضا إلى الحديث عن  
في إطار ما تقتضيه اللعبة  على سبيل االستشراف، من القصة بليةمستقومستجداته، أو تلخيص أحداث 

    )3( .وأوضاع المتن الحكائي ،السردية
بسبب الغياب الكلي للقرينة الزمنية المباشرة  ،خالصة غير محددة أصال :)4(والخالصة نوعان  

.غرقهاتخمين المدة التي تست الدالة على طول الفترة الملخصة، ومن ثمة يصعب على القارئ
على عنصر الها شتمال ،)الخ...سنة، شهر، يوم( تبرز نسبيا الوحدة الزمنية المقصودةخالصة و  
" أشهر قليلة "أو " بضع سنوات"عبارة زمنية من قبيل  باستخدام ،تلك المدة يُسهل تقديرمساعد 

   .لخإ...
  :Présentation résuméeالتقديم الملخص  - 01-01- 07

وفيه "بعض الشيء؛ ايلة األحداث بطريقة اختزالية مبالغ فيهوهو الذي يتعرض إلى حص  
تقتصر الخالصة على تقديم موجز سريع لألحداث والكلمات بحيث ال تعرض أمامنا سوى الحصيلة 

Le bilan أي النتيجة األخيرة التي تكون قد انتهت إليها تطورات األحداث في الرواية، وبفضل هذا ،
ة بالمعلومات الضرورية عن األحداث والشخصيات مستعملة أسلوبا التقديم الموجز تمدنا الخالص

  .)5("شديد الكثافة والتركيز على نحو ما

                                                           
  .144ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (سن بحراوي، بنية الشكل الروائي ح )1(
  .145، صالمرجع نفسه :ينظر) 2(
  .146، 145، صالمرجع نفسه :ينظر) 3(
  .150، صالمرجع نفسه: ينظر) 4(
  .153ص ،الشخصية –الزمن  -الفضاء ( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )5(
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  :Non verbauxخالصة األحداث غير اللفظية  - 01-02- 07
تناول أجزاء من ب ،على تلخيص األحداث غير اللفظية في الروايةالتقديم الملخص يقتصر  قد  
وهي تتميز بخلوها من كالم . وصياغتها من وجهة نظره الخاصة باختبارها السارديقوم  ،القصة

  )1(.الشخصيات
  :خالصة خطاب الشخصيات - 01-03- 07

 الساردجرى تلخيصه وتقطيعه من يثم  ،ه الشخصيات في األصليتعلق بخطاب تلفظ   
 وتتميز باستعمال نفس كلمات الشخصيات، أي كما صدرت عنها وعبرت بها لفظيا، ..باقتضاب شديد

  .)2(.وقد يتم اإلبقاء على الضمير المستعمل في الخطاب الشخصي فتأتي الخالصة باألسلوب المباشر
  :اإلسقاط/ الحذف/ اإلضمار/ L’ellipse/القطع - 02- 07

من زمن القصة، وعدم التطرق لما  قصرت طالت أوتقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة وهو 
انقضى  "أو " ومرت سنتان:"عبارات من قبيلستعانة باال هاحين ويتم، وأحداث جرى فيها من وقائع

، أو يتم هذا اإلسقاط دون أدنى إشارة زمنية، كما في موضع الفراغ الحكائي للداللة على "زمن طويل
  .يكون جزء من القصة مسكوتا عنه في السرد كلية  ، حيثالفترات الميتة في القصة

في القصة والقفز باألحداث فترات زمنية  إسقاطالحذف وسيلة لتسريع السرد عن طريق يعتبر 
 تجدر اإلشارةكما   ،أصال اعتمادها من دونأو  ات زمنيةإشار ، سواء أحصل ذلك باعتمادإلى األمام

يرشدنا المقطع النصي للحذف  وتحديدها، عندما ،المحذوفةتقدير هذه المدة  إمكانية في مقابل هأن إلى
الوحدة الزمنية القارئ معرفة على أحيانا يتعذر  .الفترة المحذوفة لتي تندرج فيهاا ،إلى الوحدة الزمنية

  )3(.المحذوفة لغياب اإلشارة الدقيقة إلى حجم تلك المدة، خاصة حين القفز على فترات القصة الميتة

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

    )4(.أدنى مستوى يمكن تصوره
   :الحذف االفتراضي - 02-01- 07

تقتضيه  ،التي تعتبر مجرد تسريع للسرد ،تلك البياضات المطبعيةويتعلق هذا الحذف ب    
لى حين إفتوقف السرد مؤقتا،  ،هاء الفصولعقب انت، وتجيء هذه البياضات أوقاف الكتابة الروائية

   )5( .بدون رجوع ،وتكون بمثابة قفز إلى األمام جديد لمسارها في الفصل الموالي، استئناف القصة من
  :المحاضرة الخامسة

  :التوقف/ Pause: االستراحة -03- 07
لجوئه إلى السارد بسبب يحدثها  الستراحة في مسار السرد الروائي توقفات معينة،تكّون ا   

، أو على األقل إبطاء حركة يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها الوصف، مما
  .السرد

                                                           
  .145ص المرجع نفسه،: ينظر) 1(
  .154، صالمرجع نفسه: ينظر)  2(
  . 158، 156ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  : :ينظر)  3(
  .165، 156ص ،المرجع نفسه  :ينظر) 4(
  .164ص ،المرجع نفسه :ينظر) 5(
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   :الوقفة الوصفية -07-03-01 
، مما يعلق مجرى القصة تشتغل الوقفة الوصفية  على حساب الزمن الذي تستغرقه األحداث

لتمييز منذ البداية بين نوعين من الوقفات ويمكن ا" .أو بالقصر ،قد تتسم بالطول ،لمدة معينة
الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة حيث يكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرض ..الوصفية

Spectacle  يتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه، وبين الوقفة الوصفية الخارجة عن زمن القصة
يشهد  :لكن في الحالتين )1(".السرد أنفاسهوالتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة يستعيد فيها 

مفادها أن الوقفات الوصفية تلعب  ؛مع تسجيل مالحظة أخرى. أو إبطاء له ،القارئ توقفا للسرد
 في اإليقاع الزمني ا، ولكنها في كل الحاالت تشكل خلًال ا، أو رمزي ا بنيوي ا وظيفي ا تزينيا، أو دورً دورً 

   .)2(قفيها ، بإبطاء حركته، أو توللسرد
وتجعله وكأنه يدور حول نفسه، ويظل زمن القصة  ،تمطط الوقفة الوصفية الزمن السردي

وقفة يقتضيها " الوصفية  ةإن الوقف )3(.إلى حين إنهاء الوصف مهمته ،خالل ذلك يراوح مكانه
 إن بعض الوقفات تكون تعليقية، وفضال عن ذلك فإن كل وصف. وال تعد كل وقفة وصفية. الوصف

  )4( ."ال يتطلب بالضرورة توقف السرد
   :Scène/ المشهد -04- 07

وينقل  .الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السردالحواري المقطع : يقصد بالمشهد
 غلذلك نقول أن السرد يصطب )5( .بالمحافظة على صيغتها األصلية ،المشهد تدخالت الشخصيات

  .قفات الوصفيةوالو ،بوتيرة بطيئة أثناء المشاهد
  :Récit scéniqueالسرد المشهدي  -

الكبيرة قدرته إذ يتسم ب ،ضمن الحركة الزمنية للرواية يلعب المشهد وظيفة درامية هامة  
فهو  )6(.على أساليب الكتابة الروائية -عادة –على تكسير رتابة الحكي بضمير الغائب الذي يهيمن 

متناوبة كما هو مألوف  Répliquesغويا والموزع إلى ردود أساسا على الحوار المعبر عنه ل..."يقوم 
وقد ال يلجأ الكاتب إلى تعديل كالم الشخصية المتحدثة فال يضفي عليه أية .. في النصوص الدرامية

فتكون إذ ذاك المناسبة سانحة .. صبغة أدبية أو فنية وإنما يتركه على صورته الشفوية الخاصة به
.. لغوي وتجريب أساليب الكالم واللهجات والرطانات اإلقليمية والمهنيةللكاتب لممارسة التمرد ال

ن المشهد  )7(".وكلها طرائق لغوية جارية االستعمال في الرواية وفي السرد المشهدي بخاصة كما يُمّكِ
وتكوين صورة عن كل شخصية مشاركة في القارئ من أن يكون مع الشخصية بصورة مباشرة، 

في سهم ي ه، فإنا الدور الوظيفي األساسهذ وفضال على. وارية التي تتحدث منهاوالزاوية الح ،الحوار
هو المكان الوحيد في الرواية الذي "... و )8(.عن طبائع الشخصيات النفسية واالجتماعيةالكشف 

                                                           
  .175ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  )1(
  .177ص ،نفسه المرجع :نظري) 2(
  .165ص ،المرجع نفسه ينظر) 3(
  .44، ص2003، 1ط السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة،: 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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تستعيد فيه الشخصيات حريتها في التعبير باستعمال الطريقة التي تنشدها في الحديث أال وهي 
مستوى الزمن أن يتباطأ السرد في حضور المشهد ويحصل وتكون النتيجة على .. اشرب المباألسلو

نوع من التواري بين زمن القصة وزمن الخطاب فيتساوى من جرائه المقطع الحكائي مع المقطع 
  )1(." المشهدي ويعلق زمن القصة مؤقتا قبل أن يسترجع وتيرته الطبيعية عند اختتام المشهد

بمثابة استهالل أو تذييل للنص  فهو، هواختتام السرد افتتاح ؛تقليديتان، أين إن للمشهد وظيفتا
التطورات الحاصلة في  يبرزفي إحداث األثر الدرامي الذي األساسية  مهمته كمنوت ،الحكائي

   )2( .مصائر الشخصيات يشرحاألحداث و
، لكنه بالتأكيد يسهم في حركة الزمن فقط، وهو أمر حاصل ن كثرة المشاهد، الفإلإلشارة 

مما يؤدي من ناحية  وبطريقة حكائية، ،بدال من عرضها مباشرة ثيسهم أيضا في مسرحة األحدا
   .تضخيم النصأخرى إلى 

وتعليق مجرى  ،يتبين مما سبق؛ اشتراك الوقفة الوصفية مع المشهد في تعطيل زمنية السردو
  .أهدافهماو ،ل وظائفهماأو تقصر، ولكنهما يتميزان باستقال ،القصة لفترة قد تطول

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

  .فيؤدي إلى تعطيل السردالوصفية المشهد والوقفة 
  :المحاضرة السادسة

  :La fréquence التواتر -8
بناء على  - رار جينيت جييذكر ، وه مجموع عالقات التكرار بين النص والحكايةبويقصد 

  :، يوردها على الشكل التاليأربعة ضروب من عالقات التواتر -ذلك
  ):الصيغة الفردية  -التفّردي :( Récit singulatif  المفرد السرد -8-1

 برواية مّرة واحدة ما حدث مّرة واحدة، يرتبط النوع األول؛: ننييتعلق هذا السرد بنوعين اث
هو رواية مرات ف ،من السرد المفردالنوع الثاني  اأمّ  في النصوص السردية،وهذا النوع هو المهيمن 

 تكرار األحداث في الحكاية،ل االمقاطع النصية مطابق تكراريكون فيه و مرات عديدة،عديدة ما حدث 
يتوافق فيه تفّرد المنطوق السردّي مع تفّرد  « ؛ السرد المفرد بنوعيه، أيوهذا الشكل من الحكاية

  .بتعبير جيرار جينيت )3(». السرديّ الحدث 
سواء أكان بين عدد تواجدات الحدث في النص  بالمساواةد أن اإلفراد يحدّ  نستنتج مما سبق؛

  .)4(جمعا أم االعدد مفردهذا 
    ):الصيغة التكرارية : ( Récit répétitif السرد المكرر -8-2

ال  «وبتعبير جيرار جينيت  .ايةة واحدة على مستوى الحكوفيه يروى مرات عديدة ما وقع مرّ 
  )5(». تتوافق اجترارات المنطوق مع أي اجترار لألحداث

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

    .130ص ي،دمحم معتصم، عبد الجليل األزدي، عمر الحل: 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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" وجهة النظر " ويذكر أّن هذا النوع ال يروى مع متغيرات أسلوبية فقط، وإنّما مع تنويعات في      
كما قد  .يأتي السرد المكرر إلثبات زوايا نظر الشخصيات المتطابقة، أو إلثبات اختالفهاإذ  ؛أيًضا

  .يستعين السارد بهذا النوع من السرد للحفاظ على التفاصيل المتراكمة في السرد
 ):الصيغة التعددية  -التّرددي (  :Récit itératifف لَّ ؤَ المُ  السرد -3- 8

إنّه : يقول جيرار جينيت عن هذا النمط .ة واحدة ما وقع مرات ال متناهيةيتمثل في حكي مرّ 
 )1(». ي وحيّد عدة حدوثات مجتمعة للحدث الواحدبث سرد «يتولى فيه 

تجاوز العرضي، لذا يضغط في  عادة في النصوص الروائية فؤلَّ من اللجوء إلى السرد المُ كْ يَ و   
ناقال الواقعي إلى المتخيل،  ،في جملة واحدة) أو متطابقة ( متماثلة ي عدة أحداث صّ المقطع النّ 

 - عادة –وتخضع المقاطع المؤلفة  .)2(ع اللفظية وغير اللفظيةسرد الوقائفي متجاوزا عنصر الحرفية 
ن خلفية تمهد لبروز األحداث المفردة ولحبك تكوّ  هي من الناحية الوظائفية للمقاطع المفردة، إذ

  .)3(العقدة
  ائمة المراجعق
1. Gérard Genette, Figures III, Edition du Seuil, Paris ,1972. 
دمحم معتصم، عبد الجليل األزدي، : ، ترجمة-بحث في المنهج  -ة جيرار جينيت، خطاب الحكاي  .2

  .2003، 3عمر الحلي، منشورات االختالف، الجزائر، ط
، المركز الثقافي العربي، )الشخصية  –الزمن  - الفضاء ( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  .3

  .1990، 1الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
، المركز الثقافي العربي )من منظور النقد األدبي ( النص السردي  حميد لحمداني، بنية .4

 .2000، 3للطباعة، الدار البيضاء، المغرب، ط
  . 2000رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  .5
رة لنيل ، مذك-دراسة بنيوية  -لعبد الحميد بن هدوقة " غدا يوم جديد " سعيد بوطاجين، ال .6

- 1996الماجستير في األدب العربي، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 
1997. 

مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : سمير المرزوقي جميل شاكر  .7
 .الدار التونسية للنشر، دط، دس

، المجلس الوطني للثقافة والفنون )البنيوية إلى التفكيك من( عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة  .8
 .1998واآلداب، الكويت 

/ ه1418، شعبان 12مجلة اللغة واألدب، معهد اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر، العدد .9

 .1997ديسمبر 

                                                           
   .132ص ،) الشخصية –الزمن  -الفضاء  (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  - 1
 ،مذكرة لنيل الماجستير في األدب العربي ، - دراسة بنيوية - لعبد الحميد بن هدوقة "  غدا يوم جديد "السعيد بوطاجين،  :رينظ -  2

  . 15ص
  .88، صمدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي جميل شاكر: ينظر - 3
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مجموعة من المؤلفين، إشراف دمحم القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين  .10
لبنان، دار تالة  -لبنان، مؤسسة االنتشار العربي -تونس، دار الفاربي -دار دمحم علي للنشر( قلين المست

  .2010، 1، ط)المغرب  - مصر، دار الملتقى   -الجزائر، دار العين  -
  :لمحاضرة السابعةا

  )المنظور السردي(وجهة النظر 
  :وارتباطه بالسارد مفهوم وجهة النظر - 01

العشرين  في بدايات القرن ) هنري جيمس (البحوث التي قام بها  إلى ةمفهوم الرؤي يعود
، وعرضها ال إلى قولها وسردها، ألنّه الحظ أّن السارد ينظر إلى »مسرحة األحداث  «الداعي إلى 

، كما أنّه َوَسَم الشخصيات التي )1(العالم الحكائي من عٍل، وبدل أن تحكي القصة ذاتها يحكيها المؤلف
 «:إلى القول - بناًء على ذلك  -ما حدا بتودوروف  )2(المرايا العاكسة" ِرك فقط، بل تُدَْرك أيًضا بـال تُدْ 

فإذا كانت الشخصيات األخرى أوال وقبل كل شيء صورا منعكسة على وعي معيّن، فإّن المرآة 
ومفاده أّن أخبار ، جُمقَِدًّما مثاًال يشرح من خالله هذا االستنتا )3(». العاكسة هي هذا الوعي عينه

شخصية من الشخصيات قد ال نظفر بها من أفعال الشخصية ذاتها، ولكن من خالل إدراك هذه 
  .)4(الشخصية ألفعال اآلخرين وتقويمها

نات الخطابو  السردي، يتعلق األمر  يتصل موضوع دراسة وجهة النظر بأحد أهم مكّوِ
فوجهة النظر والسارد . موقفه الفكري بوجه عامخاضعة إلرادته، ول "وجهة النظر" بالسارد، إذ تبقى 

منهما ينهض على اآلخر، فال رؤية بدون راو، وال راو بدون متداخالن ومترابطان، وكل  «عنصران 
د إلى درجة كبرى  وينعكس هذا التداخل بصورة مباشرة على. رؤية بناء المادة القصصية فالرؤية تحدِّ

صر الفنية، لسبب أساسي وهو أنّها تمتلك هيمنة شبه مطلقة على نوع البناء، ونمط العالقات بين العنا
  .)5( ».تلك العناصر

  :تطور مفهوم وجهة النظر - 02
هنري  "ا بـبدءً  ،"وجهة النظر" تعاقبت بالتحليل والتصنيف لمصطلح  قداآلراء إن كثيرا من  
إلى  ،في األربعينات "نجان بويو "إلى  ،" فريدمان " إلى ،" بيرسي لوبوك "انتقاال إلى ، "جيمس

الذي قام بتصحيح الكثير منها مستفيدا من  " تيجيرار جين"تودوروف في السبعينات، ثّم أعمال 
السرد " في مقالتها حول   "ميك بال "الدراسات التي سبقته، والنقد الذي وجه إليه، وطروحات 

سعت إلى إقامة نموذج جديد النظري، و "نيتيج "قراءة لمشروع من خاللها التي قدمت "  والتبئير
م ميك بال مصطلح إذ  لنظرية التبئيرات، العالقة بين الرؤية وما يُرى، أو " بمفهوم  "التبئير" تَُقدِّ

                                                           
كز الثقافي العربي، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، المر، ) التبئير -السرد -الزمن ( سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: ينظر - 1
  .285ص، 1993 ،2نان، الدار البيضاء، المغرب، طلب
، 2دار البيضاء، المغرب، طدار توبقال للنشر، ال تزفيطان طودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سالمة،: ينظر -  2

  .52، ص1990
  .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه،  - 3
  .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه، : ينظر - 4
، لبنان، الدار تالمركز الثقافي العربي، بيرو، - مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة - السردي لعبد هللا إبراهيم، المتخي -  5

  . 62، ص1990، حزيران 1ط البيضاء، المغرب،
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دون أن  ؛ )1("، الفاعل الذي يرى، والشيء المرئي"الرؤية " العالقة بين " ، أو بتعبير أدق "يُدرك 
ضوع على غرار األمريكي سيمور شاتمان ننسى أسماء باحثين آخرين أسهموا في هذا المو

  .واأللمانيين ستنزيل وكايزر والروس باختين وفولوزينوف وأوسبنسكي

وبلورته  مفهوم الرؤية بتعميقبعد هنري جيمس   Percy Lubbock» بيرسي لوبوك «قام و
إذ بيّن ، )2(الذي يعتبره تودوروف الدارسة المنهجية األولى لمسألة الرؤية )حيلة التخيل ( هفي كتاب

الفرق بين السارد العالم بكّل شيء الذي يفرض وجوده في كل شيء، وبين عرض األحداث وكأنّها 
  .)3(تجري أمام المتلقي ُمتََحيِّزا لتصور سابقه رغبةً في مسرحة أحداث القصة

فقدم تصورا أكثر تنظيما لكنه طويل بعض   Norman Fredmanأّما الناقد نورمان فريدمان 
الرؤية من الخلف : هي" رؤيات"في ثالث  Jean Pouillon ، ليختصره الحقا جان بويون)4(الشيء

)vision par derrière (-  الرؤية مع ) avec  vision(–  الرؤية من الخارج)du dehors 
(vision)5(.  

  :)6(ويجيء تودوروف ويحافظ على التقسيم ذاته المشار إليه سابقا

وتستخدم في الراويات التقليدية، ويتميز السارد  ):الشخصية  <السارد ( الرؤية من الخلف  -
فيها بمعرفته الكية للشخصيات، فهو يعرف أكثر مما تعرف هي عن نفسها، حيث يستطيع أن يكشف 

إنه يرى ما يجري ." كل أسرارها، ويظهر رغباتها الكامنة، دون أن يبين كيف اكتسب هذه المعرفة
      )7( ."في دماغ بطلهخلف الجدران كما يرى ما يجري 

وفي هذه ." العصر الحديث أدبهذا النوع شائع في   ):الشخصية = السارد ( الرؤية مع   -
الحالة يعرف السارد بقدر ما تعرفه الشخصية الروائية، وال يستطيع أن يمدها بتفسير لألحداث قبل أن 

إذ يمكن أن تسرد  )8( ."ات كثيرةوهنا أيضا يمكن القيام بتمييز تتوصل إليه الشخصيات الروائية، 
القصة بضمير المتكلم المفرد أو بضمير الغائب مع المحافظة على الرؤية اتل تقدمه الشخصية نفسها 
عن األحداث، كما يمكن أن يقدم الراوي قصته من منظور عدد من الشخصيات، وذلك باالنتقال من 

  .شخصية إلى أخرى

                                                           
، ص 2009، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الرابع، ) قضايا وآفاق( السيد إمام، الرواية : ميك بال، التبئير، ترجمة: ينظر )1(

271 ،273.  
  .51، 50المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
  . 286 ،285، ص) التبئير -السرد -الزمن ( سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: ينظر - 3
نظرية السرد من وجهة  ،-نظريات وتصورات نقدية –ي رسوم غيون،  وجهة النظر أو المنظور السرد. فرانسواز فان: ينظر - 4

  .15 -13ناجي مصطفى، ص: ترجمة النظر إلى التبئير،
  .290 -287، ص) التبئير -السرد -الزمن ( سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: ينظر - 5
،  1992،- دراسات -ل السرد األدبيصفا، طرائق تحليتزفيطان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سحبان وفؤاد : ينظر -  6

 -30، ص 1988، 9 -8كتاب المغرب، الرباط، المغرب، العددآفاق، اتحاد : والترجمة ذاتها موجودة في مجلة آفاق، ينظر. 59، 58ص
53.  

  .45ص صفا،تزفيطان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سحبان وفؤاد : ينظر - 7
  .فحة نفسهاصال، المرجع نفسه  - 8
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وفي . وكان ظهورها في كتابات القرن العشرين ):الشخصية > السارد ( لرؤية من الخارج ا -
هذه الحالة يعرف السارد أقل مما تعرف أي شخصية من شخصيات الرواية، فهو ال يعرف عن وعيها 
شيئا، وليس بوسعه النفاذ إلى عمقها ومعرفة نمط تفكيرها، لكن يبقى هذا مجرد تواضع، وضرب من 

إن السارد هو الفاعل في كل عملية البناء التي فحصناها ، وتبعا لذلك تدلنا كل ." الكتابة فقطضروب 
مقومات هذه العلية، بصورة غير مباشرة على ذلك الفاعل ، فالسارد هو الذي يجسد المبادئ التي 

علنا بذلك ينطلق منها إطالق األحكام التقويمية ، وهو الذي يخفي أفكار الشخصيات أو يجلوها ، ويج
  )1("، (...)، "للنفسية" نقاسمه تصوره 

  :وجهة النظر وظيفة -03

تَِمد  ر"  تَْس ة النظ ن غ "وجه ه م ا تحمل ا مّم ي قِيمتَه ى المتلق أثير عل ي الت هم ف ا تُْس ات؛ كونه اي
ه موضعً  ذ لنفس ذي يتخ ا باعتباره ال يتلقى المتن الحكائي بصورة مباشرة، وإنّما يَْسبِقه إدراك السارد ال

ا  ا، وعالقاتِه ماتها، وأفكاَره ِرًزا س ياتها ُمْب ع شخص ة م ات مختلف ج عالق ة، وينس ا الحكاي ن زواي ا م م
ان  ان ومك داث، وزم ن أح ائي م ه الحك ديم عالم ولّى تق ا يت رى، كم دواعٍ أو ألخ أيضا، أو ُمْخفيا إياها ل

ارد  «حسب أفكاره ومواقفه  ال س ة ب ودوروف )2(»فال وجود لقص ر ت اسورؤ .بتعبي ي أس ه ه ديم  يت تق
ي  عفالوقائ « بشكل عام الوقائع واألحداث دا ف ا أب دم لن ي ال تق الم التخييل ا  "التي يتألف منها الع ، "ذاته

ة ال ت كما ،)3(». بل من منظور معيّن وانطالقا من وجهة نظر معيّنة ردأن القص ها س ا  ،نفس د له ل الب ب
الي سيترك  ا، وبالت رين به ف اآلخ ّرِ ة يع ن راوي ة  أثيرهتم ا لطبيع ه، وتبع ا لمفاهيم ليها تبع ى تفاص عل

رى وج ثانية، فإنّ جهة  ومن من جهة، رؤيته للحياة، ي األخ ّون ه اه هشخصيات القصة تك ر تج ات نظ
ه  بعضها البعض، ارد ألنّ ور الس ما يجعل المسرود له يتأثر بطبيعة هذا الحكي رغم تفاوت درجة حض

وع( حوارات بين الشخصيات، ودون صيغة لإلسناد وحتى في حالة محكي يتكون حرفيا من  « ن ن : م
ال  وارا)ق ذه الح ا ه ل إلين ى ينق ظ أعل ود تلف ل بوج ب أن نقب ه  )4(». ت، يج ذهب إلي ا ي تيان كم كرس

   Christian Angelet)5(أنجليه

  :إسهامات جيرار جينيت ومصطلح التبئير -04

ود محكي  «جيرار جينيت وقد سارت السرديات الفرنسية في االتجاه نفسه؛ إذ يؤكد  استحالة وج
اء )6(»دون سارد  ردية االختف ة الس ، فال وجود لملفوظ دون ذات ُمتلِفظة تُنتُِجه حتّى وإن حاولت العملي

ر دور الوسيط  ا ننك ذا ال يجعلن ة، فه الح الحكاي ن لص ارد ( إلى أقصى حدّ ممك ى )الس ى وإْن تنحَّ ، حتَّ
ا جانبا، فاسًحا المجال للشخصيات، لِ  ه وجه ارئ نفس د الق ا، وتصوراتها، ليج ن أفكاره رة ع تُعَبِّر مباش

                                                           
  .56ص ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سالمة،  ،الشعريةتزفيطان تودوروف،   - 1
  .56تزفيطان طودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، ص  - 2

  .50 ص ،المرجع نفسه - 3
منشورات الحوار األكاديمي ناجي مصطفى، : ترجمة كرستيان أنجليه، السرديات، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، - 4

  .98، ص1989، 1ط والجامعي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء،
  .الملفوظ بوتبعًا لذلك تَتََشّكل رؤية المسرود له للوقائع باعتباره َمْن يوجه إليه الخطا - 5
  . 98 ناجي مصطفى، ص: ةترجم كرستيان أنجليه، السرديات، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، - 6
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رد  ر بس ق األم ا تعل ة إذا م ة، خاص ة واقعي داث المعروض أّن األح ة، وك فافية مطلق ا، وبش ه معه لوج
ا ائع بعينه ت .تاريخي يحيل على وق رار جيني ع جي د وض طلح  وق ذي يقابل focalisationمص ي  هال ف

ين  -بناء على تصوره لهذا المفهوم - حاوالم "التبئير "  العربية مصطلح " أن يتجنب الخلط الحاصل ب
وت  ور "و" الص ان "المنظ دما ك ع بع وم اإلدراك أوس ل مفه طلح يجع ذا المص ون ه ى ك ال عل ، فض
ة " مصطلح  ط" الرؤي ة بصرية فق ى دالل ل عل ول ؛ أن و .يحي ا سبق نق ارا لم راختص طلج التبئي  مص

ائعة ليَُخلِّص المفهوم من البعد البصري الذي توحي به مصطل جاءالذي وضعه جيرار جينيت  حاته الش
ل  ن قبي ة " م ر" و"الرؤي ة النظ و"وجه ؤداه ه ة: " ؛ وم ل الرؤي ي حق ييق ف ر أدق  ، و)1("تض بتعبي

التبئير ف ود ب ع اإلدراك «المقص داث  يالوض ف واألح ه المواق ن خالل دم م ذي تق ومي ال  . )2(»أو المفه
ر و   :)3(التَّوضيحي التالي لالتصنيفات المذكورة سابقا، يمكن االستعانة بالجدوتسهيال لتصوُّ

"   III صور "جينيت 

 Seuil 1972 

 

األدب والداللة " تودوروف 
"  Larousse 1967 

" الزمن والرواية " بويون            
Gallimard 1946  

السارد يعرف أكثر مما   التبئير في درجة الصفر
  تعرف الشخصية

  رؤية من الخلفال

السارد يعرف نفس ما    التبئير الداخلي             
  تعرفه الشخصية

  )المصاحبة ( الرؤية مع 

السارد يعرف أقل مما تعرفه   التبئير الخارجي        
  الشخصية

  الرؤية من الخارج

  المراجع
  .1988، 9 - 8الرباط، المغرب، العددآفاق، اتحاد كتاب المغرب،  - 01
  .2000 دط، دق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،الصا - 02

تحليل السرد  تزفيطان تودوروف، مقوالت السرد األدبي، ترجمة سحبان وفؤاد صفا، طرائق - 03
   .1992، - دراسات - األدبي

تزفيطان طودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر،  - 04
  .1990، 2ار البيضاء، المغرب، طالد

                                                           
وينظر . 77 -57ناجي مصطفى، ص : ترجمة جيرار جينيت، المنظور، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير،: ينظر: ينظر) 1(

، تونس - دار دمحم علي للنشر( مجموعة من المؤلفين، إشراف دمحم القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين : أيًضا
، ص 2010، 1، ط)المغرب -مصر، دار الملتقى  -الجزائر، دار العين  -لبنان، دار تالة - لبنان، مؤسسة االنتشار العربي -دار الفاربي 

65- 67 .  
وينظر . 71، 70، ص2003، 1ط السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة،: جيرالد برنس، قاموس السرديات، ترجمة )2(

      .Gérard Genette, Figures III , p : 203 -224:اأيضً 
  .160 ، ص2000 دط، الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،: ينظر  - 3
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، 1السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: جيرالد برنس، قاموس السرديات، ترجمة - 05
2003.  

  التبئير  -السرد - الزمن( سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  - 06
، 2البيضاء، المغرب، ط ، المركز الثقافي العربي، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الدار

1993.  
، المركز -مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة  - السردي  لعبد هللا إبراهيم، المتخي - 07

  .1990، حزيران 1، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، طتالثقافي العربي، بيرو
ولية للناشرين مجموعة من المؤلفين، إشراف دمحم القاضي، معجم السرديات، الرابطة الد - 08

لبنان، دار  - لبنان، مؤسسة االنتشار العربي - تونس، دار الفاربي  -دار دمحم علي للنشر( المستقلين 
  .2010، 1، ط)المغرب - مصر، دار الملتقى  - الجزائر، دار العين  -تالة
امة للكتاب، ، الهيئة المصرية الع)قضايا وآفاق ( السيد إمام، الرواية : ميك بال، التبئير، ترجمة - 09

  .2009العدد الرابع، 
ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاديمي : ترجمة نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، 10-

  .1989، 1والجامعي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ط
11-Gérard Genette , Figures III ,Edition du Seuil , Paris ,1972   .    
  

  :ثامنةاضرة الالمح
  .)1(التفاعل النصي 

  :التناص عند العرب  - 01 -
في مفهومها وأبعادها وبعض وظائفها، وإن كان أنهم لم  "التناص" لقد عرف العرب فكرة 

يستخدموا المصطلح ذاته، وجاء حديثهم عنه مرتبطا في الغالب بالحديث عن النصوص الشعرية دون 
، من زاوية أن الشعر في منظورهم هو األدب الحق، )حكمالخطب، الرسائل، وال(النصوص النثرية 

فعندما يقول الجرجاني  "السرقات الشعرية"هو فخاضوا في هذا الموضوع لكن بمصطلح آخر 
معترضا على الذين كانوا يسّرقون الشعراء حين يتفقون في بعض األفكار واأللفاظ، معلق على ورود 

مشهورة مبتذلة، فإن كانت مسترقة، فجميع البيت "بأنها  لفظة في بيت شعر لمتأخر استعملها متقدم،
كان  الجرجانيفذلك ال يعني إال أن  ،)2(".مسروق، بل جميع الشعر كذلك، ألن األلفاظ منقولة متداولة

كالمعنى  ": حينما يقول عند الجاحظيفكر في التناص حين رفض السرقات الشعرية، واألمر كذلك 

                                                           
المشار إليه " التفاعل النصي "استخدام  فضال عنو هناك  مصطلحات عديدة تتحدث عن ظاهرة ارتباط النصوص فيما بينها ؛) 1(

فالنص في حراك دائم " ،"التقاطع النصي"و ،"التداخل النصي"و ،"التعالق النصي"مصطلح ؛ منهات أخرى، هناك مصطلحا، أعاله
لمزيد من ". لتجاوز ذاته واالنفتاح على الظاهرة األدبية والبحث عن نصوص أخرى يتفاعل معها ثم يتجاوزها لنحت وجوده النصي

( ، إشراف دمحم القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين مجموعة من المؤلفين :االطالع في هذا الموضوع ، ينظر
 - مصر، دار الملتقى   - الجزائر، دار العين  -لبنان، دار تالة  - لبنان، مؤسسة االنتشار العربي -تونس، دار الفاربي - دار دمحم علي للنشر

  . 98، 97ص السيد إمام،: ترجمةقاموس السرديات،  جيرالد برنس، :وينظر أيضا .101، 100ص ،2010، 1، ط)المغرب 
 -ه1386، 4عي دمحم البجاوي، القاهرة، ط -علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم - 2

 . 211، ص1966
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هناك معاني يتنازعها الشعراء فيعبر كّل بنسج  أي أن )1("ف ألفاظهمتنازعه الشعراء فتختلتالذي 
  .معين، وهو شكل من أشكال التناص وتجلياته

يعني اقتباس خفي أو ظاهر للفظ أو جملة من األلفاظ في سياق  الذي" السرقات"إن مصطلح  
اص الذي يعني ما، وإعادة صياغتها في بيت واحد من الشعر غالبا يختلف شيء ما عن مفهوم التن

سابقة بنص حاضر، أو إقامة نصوص على أنقاض نصوص أخرى، ويقال إن أول استبدال النصوص 
ت (في النقد العربي القديم هو علي بن عبد العزيز الجرجاني " السرقات"من اصطنع مصطلح 

ون في إذ اختصه بحيز واسع من تفكيره، لإلشارة إن الشعراء لم يكونوا يقرّ  ،وبلور مفهومه ،)ه392
بسرقاتهم، إنما النقاد هم الذين يتهمونهم بسرقة أفكار شعراء آخرين وألفاظهم، لذلك أن  -الغالب

كان ذكره دائما مرتبطا بالتهجين، فكل شاعر استلهم فكرة من شاعر آخر سابق  "السرقات" مصطلح 
ن ذلك، رغم أن عليه أو معاصر له، عفوا، أو قصدا، يعتبر من الساطين على ملكية غيره دون إعال

هناك إقرار من الجميع بأن األلفاظ مطروحة في المعاجم،، واللغة واألفكار هي ملك مشاع بين كل 
  .الناس

أما  )2("توارد الخواطر" مفهوما آخر وهو  "السرقات"وقد أطلق بعض النقاد على    
المثاقفة " تفطنه إال أن إلنكاره السرقة األدبية و  )3("المشترك" فقال بمصطلح  القاهر الجرجاني عبد

الحافر  وقوع"هي التي كانت وراء تشابه أشعار الشعراء، في حين عبّر المتنبي عن ذلك بـ " الشعرية
بين الشعراء حول  )5("التنازع " أما الجاحظ فقد تحدث عن ذلك بمصطلح  ،)4("الحافر موضع على

  .فكرة واحدة
االنتحال، اإلغارة، "حات منها ويذكر طائفة من المصطل ابن رشيقليأتي بعدها  

إذا تمت بطريقة ذكية  السرقةوسواها، وكان من أنصار هذه  )6("واالختالس والموازنة، والغصب
من قبل األخذ مسحا تناص الشاعر مع الكاتب وتناص الكاتب مع الشاعر، وإن كان قد سبقه إلى هذه 

رسائل شعر محلول، وإذا فتشت أشعار فالشعر رسائل معقودة، وال: "الفكرة ابن طباطبا الذي يقول
الشعراء كلها وجدتها متناسبة إما تناسبا قريبا أو بعيدا وتجدها مناسبة لكالم الخطباء، وخطب 

بأن يغيروا على معاني من سبقوهم ولكن بتحويل  والذي فضال عن ذلك نصح الشعراء، )7("البلغاء
هو ما يجعلنا نقول أن التناص يكون في تلك المعاني التي وضعت فيها في أصل النسج الشعري، و

  . االتفاق كما يكون في االختالف

                                                           
 .311، ص1969،  3الجاحظ، الحيوان، درا الكتاب العربي، بيروت، ط - 1
، 4عي دمحم البجاوي، القاهرة،ط -ن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيمعلي ب :ينظر - 2

 .186، ص1966- ه1386
 . 52علي دمحم البجاوي، ص -علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم: ينظر - 3
ق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق دمحم الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ابن رشي أبو علي الحسن  - 4

 . 289، ص1963، 3،ط
 .311الجاحظ، الحيوان، ص: ينظر - 5
 . وما بعدها 280ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص أبو علي الحسن: ينظر - 6
 بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع،  نشر الخانجي، القاهرة، دت، أبو الحسن دمحم - 7

 .127ص
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لعبد  )1("الخطيئة والتكفير" أما عند العرب المحدثين، فتشير الدراسات إلى أن كتاب      
هو أول من تحدث عن هذا المفهوم، لكن لم يستخدم  1985الذي صدر في عام  دمحم الغذامي هللا

ليأتي بعده نقاد عرب آخرون تناولوا  ،"تداخل النصوص" خدم مصطلح المصطلح نفسه، وإنما است
تحليل الخطاب الشعري " في كتابه " دمحم مفتاح" هذا المفهوم بكيفية منهجية، كما فعل الناقد 

: ، والذي ربطه بالمعارضة والسرقة والمناقضة، أو كما تناوله آخرون منهم)2("استراتيجية التناص
  .ويدان، صالح فضل، صبري حافظ وسواهمبشير القمري، سامي س

وقد عدّد بعضهم المفاهيم التي قاربت مصطلح التناص في النقد العربي القديم وقال أنها بلغت  
 ،واالختالس، واالفتعال ،التضمين، االقتباس، والتوليد، واألخذ: ثمانية وعشرين مصطلح عربيا منها

  ..)3(والتأثرالتلميح،  حتذاء،االجتالب، االستلحاق،والمرافدة، االواإلغارة، والغصب، والمحاكاة، 
  :التناص عند الغرب - 02

في معجم روبير الصغير بفرنسا  1958أما مصطلح التناص عند الغرب فكان ظهوره في عام    
دون أن يحدد اسم الناقد األول الذي اصطنعه، وإن كان جميع الدارسين يرجعون النشأة األولى لهذا 

بمن فيهم روالن بارت، فقد استثمرت هذه  Kristeva Julia  جوليا كريستيفااقدة المصطلح إلى الن
الناقدة األفكار األولى التي كانت تكتب عن السرقة األدبية وخصوصا كتابات ميخائيل باختين 

Mikhaïl Bakhtine " البنى الحوارية "Les structures dialogique  وكرنفاليةLe 

carnavalisque وات اللغة وتعددية أصLa polyphonique des langages. )4(  
هي أسبقهم إلى معالجة هذا )5(تؤكد كل الكتابات النقدية الفرنسية أن جوليا كريستيفا  

اللذان زعما أن ميخائيل باختين الذي Greimas   وغريماس courtes   الموضوع ما عدا كورتيس 
 Rolandتداد لكتاباتها بدًءا من روالت بارت وكتابات من جاؤوا بعدها هي ام - أنشأ هذا المصطلح

Barthes  كل نص هو تناص، وذلك على نحو تتمثل فيه كل النصوص األخرى، إلى " الذي يرى أن
إن كل نص " "السيميائية األدبية" الذي يقول في كتابه  Michel Arriveغريماس إلى ميشال آرفي 

  ".هو عبارة عن امتصاص وتحويل لنصوص أخرى
رة تستخدم جوليا كريستيفا وهي تتحدث عن فكرة التناص جملة من المصطلحات لإلشا  

 Déconstruction، والتعوض Redistribution ←وإعادة التوزيع  Productivitéاإلنتاجية : منها

  .Permuttation، واالستبدال Antirieureوالسابق 
قد سبق  )6( )1944- 1882(ويرى بعض النقاد أن الروائي والناقد الفرنسي جان جيرودو  

إن السرقة األدبية هي : "الحداثيين الفرنسيين وسواهم من النقاد إلى الحديث عن فكرة التناص بقوله

                                                           
 .1985 - 1405عبد هللا الغذامي، الخطيئة والتكفير، نشر نادي األدبي الثقافي، جدة،  :ينظر - 1
 .1985دار التنوير، بيروت،  دمحم مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، :ينظر - 2
 -ي بين السرقات األدبية والتناصصّ عبد الرزاق بالل، جدلية التعالق النّ  :ينظرللتزود في هذا الموضوع ينظر المراجع التالية؛  )3(

اب النقدي عبد القادر بقشي، التناص في الخط: اوينظر أيضً . ،2009 ،1ط دار ما بعد الحداثة، فاس، المغرب، ،- مقاربة اصطالحية
نورالدين السد، األسلوبية : وينظر أيضا. 2007دط، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  ،- دراسة نظرية وتطبيقية -والبالغي

  .121، 116، ص، دار هومة، الجزائر، دط، دس2، دراسة في النقد العربي الحديث، جوتحليل الخطاب،
 .276، ص2007دبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، دط، عبد الملك مرتاض، نظرية النص األ:ينظر - 4
 .283ص المرجع نفسه، :ينظر - 5
 .191ص المرجع نفسه،عبد  :ينظر - 6
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، مما يعني أن مصطلح التناص "أساس كل اآلداب، باستثناء األول منها المجهول على كل حال
Intertextualité كل نص،  رُ دَ قَ « تناص هوفال يؤكد بارت وكما .عّوض مصطلح السرقات األدبية

فالتناص مجال عام للصيغ المجهولة :  مهما كان جنسه، ال تقتصر حتما على قضية المنبع أو التأثير
ومتصور التناص هو . التي يندر معرفة أصلها؛ استجالبات ال شعورية عفوية مقدمة بال مزدوجين

، صّ في النّ  بُّ صُ سالفه وحاضره يَ : هكلُّ فالكالم : جانبها االجتماعي صّ أصوليا، نظرية النّ  الذي يعطي،
صورة تمنح  - بةما وفق طريق متشعِّ جة معلومة، وال بمحاكاة إرادية، وإنّ ولكن ليس وفق طريقة متدرِّ 

  )1(» .وليس إعادة اإلنتاج - وضع اإلنتاجية صّ النّ 

 لياتث عن خمسة أنواع من المتعافتحدَّ » المتعاليات النصية « مصطلح  جيرار جينيت واقترح
Les Transcendantes)2( 

ويعني عالقة حضور متزامن بين نصين أو عدة :  "’intertextualité L" التناص -
في، وفي رْ ح به ولكنه حَ وهو اقتراض غير مصرّ ؛ في حال السرقة األدبيةيكون أيضا و. نصوص

 .لّما يكون هناك اقتراض أقل حرفية"  التلميح" حال 
يشمل العنوان والعناوين الجزئية والتمهيدات واإلهداء " :  Paratexte "النّّص الموازي -

والحواشي والهوامش والعبارة التوجيهية ونوع الغالف والرسوم وكل ما يوضع من  واالعترافات
 . إشارات حول النّصّ 

التفسير والتعليق لنص ما بنص آخر يتحدث  عالقة":  Métatextualité "النصيَّة الواصفة  -
 .ستشهاد به أو استدعائهعنه، دون اال

 .مميزات نص ما كجزء من نوع أو أنواع":   L’architextualité النصيَّة الجامعة -
ويعني به كل عالقة تجمع نصا الحقا بنص ":  ’Hypertextualité  L" النصية المتفرعة -

  . سابق، ويُلَقَّح منه بطريقة مغايرة كما في االستعارة
في حد ذاته،   "التناص" المسألة تتعلق في المقام األول بمصطلح  أن: وختاًما لما سبق؛ نقول

 .ال بمسألة الفكرة ألنها وردت في النقد العربي القديم
  :المراجع 

أبو الحسن دمحم بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع،   - 01
  .نشر الخانجي، القاهرة، دت

ن ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق دمحم الدين عبد الحميد، أبو علي الحس - 02
  .1963، 3المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ،ط

  .1969،  3الجاحظ، الحيوان، درا الكتاب العربي، بيروت، ط - 03
، - ة اصطالحية مقارب - عبد الرزاق بالل، جدلية التعالق النّّصي بين السرقات األدبية والتناص - 04

  .2009 ،1دار ما بعد الحداثة، فاس، المغرب، ط

                                                           
 . 39، 38ص ،2004 ،2حلب، سورية، ط دمحم خير البقاعي، دراسات في النص والتناصية، مركز اإلنماء الحضاري، - 1
 ،مجلة فكر ونقد، الرباط، المغرب المختار حسني، :وتقديم ، ترجمة) األدب في الدرجة الثانية (نيت، أطراس جيرار جي: نظري - 2

التناص وإنتاجية  حميد لحمداني،: نظري؛ وردت هذه المتعاليات النصية بترجمات أخرى. 136 -  129ص ،1999فبراير ،16العدد
نظر يو .100 -98ص، 2001، جوان 1422، ربيع اآلخر40، جدة، المجلد العاشر،جالنادي األدبي الثقافي المعاني، عالمات في النقد،

 . 131ص ،2008 ،29العدد مجلة عالمات، مكناس، المغرب، إدريس الرضواني،: دانييل شاندلر، التناص، ترجمة :اأيضً 
 .135 :ص 
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، أفريقيا - دراسة نظرية وتطبيقية  - عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبالغي - 05
  .2007الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، 

  .1985 -1405عبد هللا الغذامي، الخطيئة والتكفير، نشر نادي األدبي الثقافي، جدة،  - 06
بوزريعة،  عبد الملك مرتاض، نظرية النص األدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، - 07

  .2007، دط، الجزائر
، جوان 1422، ربيع اآلخر40النادي األدبي الثقافي، جدة، المجلد العاشر،ج عالمات في النقد، - 08

2001.  
ي دمحم لع -، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيمعلي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه - 09

  .1966- ه1386، 4ط البجاوي، القاهرة،
     .2008 ،29العدد مجلة عالمات، مكناس، المغرب، - 10
   .2008 ،29العدد مجلة عالمات، مكناس، المغرب، - 11

   .1999فبراير ،16العدد ،مجلة فكر ونقد، الرباط، المغرب - 12

راف دمحم القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين مجموعة من المؤلفين، إش - 13
لبنان، دار تالة  -لبنان، مؤسسة االنتشار العربي -تونس، دار الفاربي -دار دمحم علي للنشر( المستقلين 

  .2010، 1، ط)المغرب  - مصر، دار الملتقى   -الجزائر، دار العين  -
 ،2حلب، سورية، ط لتناصية، مركز اإلنماء الحضاري،وادمحم خير البقاعي، دراسات في النص  - 14

2004.  
  .1985دمحم مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، دار التنوير، بيروت،  - 15
، دار هومة، 2، دراسة في النقد العربي الحديث، جالسد، األسلوبية وتحليل الخطاب نور الدين - 16

  .الجزائر، دط، دس
  

  .تحليل الخطاب الشعري  :سعةمحاضرة التاال

يحاول الدارسون لألدب ارتياد آفاق جديدة في معاينة النصوص والوقوف على ظواهرها 
النوعية، وتأتي هذه المحاوالت في سياق تطور المعرفة النقدية التي تجتهد لتواكب الممارسة 

إذ نلحظ مثال، أن النقد . اإلبداعية، التي هي نفسها وليدة سياقات مختلفة، ونتاج فكر إنساني متعدد
 "نقول ومن هنا، )1(العربي في راهنه قد نبذ في عمومه طريقة المقاربات المضمونية واإليديولوجية

إن الدراسة المنهجية للنص ال تعني التكرار الرتيب، بل إنها أول ما تنفيه في ذلك التشكل المختلف 
أي، ضرورة  )2( ."ص مع النص المتناولتعاملها الخا هوالمتنوع الذي يسعى فيه والذي يستدعي

مراعاة خصوصية النص، ألن الممارسة اإلبداعية ليست ساكنة، إذ استطاعت عبر تاريخها أن تخرق 
التزام جانب التطبيقات الحرفية  ،لذلك ال يمكن بأي حال من األحوال .)3(المألوف وتتجاوز الحدود

م فيها، في مقابل ترك الحرية للقارئ في االستفادة ينبغي التحكإجرائية  ليس سوى أداة الذي ،للمنهج

                                                           
 .11ص، 1995، 1صالح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار اآلداب، بيروت ، ط: ينظر - 1
 .15، ص1999، 2، دار اآلداب ، بيروت، ط- مقاربات منهجية -سامي سويدان، في النص الشعري العربي،  - 2
مارس ، 1زهرة كمون، الشعري في روايات أحالم مستغانمي، دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقس، الجمهورية التونسية، ط :نظري -  3

 .19، ص2007
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تجربة ق ما بمنطاوالتز ،ومجافاة بعضها اآلخر، خضوعا لطبيعة النص ،ببعض أدواته اإلجرائية
 ،االستناد إلى خلفية نقدية موائمة لطبيعة النص الشعرييمكن  ،وعلى هذا األساس .)1(القراءة ذاتها

يعني تحديد الوسائل الفنية والفكرية التي ( ...) فالمنهج" اءاته،إنصافا له، دون التقيد التام بإجر
يستخدمها الناقد في قراءة النص اإلبداعي، ما يعني تحديد الهدف من مجمل الجهد النقدي، أي الغاية 

، االجزم القاطع في الوسائل، فنيا وفكري اإلطالقالتي يعمل النقد لبلوغها وتحقيقها، وذلك ال يعني على 
لذلك ينبغي   ،)2( ".لةامح د نفسه في نصوص ثابتة قطعية سينتهي إلى الموت اللفكر الذي يقيّ ألن ا

خذ بها على أساس األ دون فكر إنساني عام، دت في سياقلّ وَ تَ االستعانة بهذه األدوات اإلجرائية التي 
ليس في فهمها و ،ا بوصفها تأمالت، وقيمتها تكمن في حسن استغالل مفاهيمهاوإنمّ  ،ها يقينياتأنّ 

  .فحسب

  :المستوى المعجمي - 01

بالوقوف عند األلفاظ المستخدمة في النص الشعري، ومالحظة حسن هذا المستوى ويتعلق 
  .ا يتولد عن استخدامها شعرية ماانتقائها، ومالءمتها لمعاني النص، ممّ 

ن والمشاعر؛ ذلك والوجدا معجم الذات - في الغالب األعم - عليها القصيدة يهيمن نّ إف شارة إلل
ولمعرفة معجم القصيدة  .في عمومه موجه نحو الذاتي االنفعالي، فلغة الشعر هي لغة الذاتألن الشعر 

نحاول تتتبع تواتر كلمات بعينها، وتصنيفها ضمن حقول معجمية مخصوصة، لتقرير أحكام وصفية 
  .وقيمية، تصف لغة الشاعر

إنها ظاهرة مستحسنة، ووظيفية، فباإلضافة إلى  إن ظاهرة التكرار عموما، مرتبطة بالشعر إذ
ل الكلمة، وعلى رغبة ول عنصر تأكيد على مدل، فإن تكرار الكلمة الواحدة يشكّ وظيفتها اإليقاعية

بحيث تأتي األفكار  ،الشاعر في أن يجعل للكلمة أهمية خاصة، أو أن يجعل منها محور القصيدة
  .بعدا غنائيا) القصيدةأي ( وهو ما يكسب الكتابة والخواطر في القصيدة سندا لتلك الكلمة، 

كما يجعل تكرار كلمات بعينها انتباه القارئ موجها إلى الكلمات ذاتها ال إلى ما تقوله تلك 
كلها كلمات تنتهي إلى سجل ..." شوق، وعشق، وحزن،" مفردات من قبيل : فمثال .الكلمات فحسب

دة يجعل لغتا لغة الوجدان والمشاعر، وهي لغة التأثير الوجدان؛ وهيمنة سجل الوجدانيات في القصي
إن الشاعر بقوله ال بتفكيره وإحساسه، إنه خالق : " Jean Cohen نييقول جون كوه .واالنفعال

  )3( ."كلمات وليس خالق أفكار وترجع عبقريته كلها إلى اإلبداع اللغوي

  

                                                           
لدى دار اآلداب،  1، ط1995في القاهرة  1،  ط-دراسة سميولوجية في شعرية القص والقصيد-شفرات النص صالح فضل، :نظري - 1

 .29، ص1999
آذار  2، ط1980آب  1ط1981ئر وفيق خنسة، دراسات في الشعر السوري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا :نظري -  2

 . 9، ص1982
 
 .40، ص1981، 1المولي ودمحم العمري، دار توبقال، ط دمحم: ن، بنية اللغة الشعرية، تريجان كوه - 3
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  :المستوى التركيبي - 02

شانها شأن بقية اللغات تقوم على جملة من القواعد التي تحدد ا الشك فيه أن اللغة العربية ممّ 
 ، وبصورة)االنزياح(هذه اللغة للخرق  واالنتهاك  قانون استعمالها، لكن في اإلبداع كثيرا ما تتعرض

الشائعة والمألوفة، وبذلك تتميز لغة الشعر بعدم  اللغةفي الخطاب الشعري، إذ تخرج عن  خاصة
في كثافتها وتعقيدها من نوع أدبي  "الشعرية "تن اختلفإو. وفنيتها امالية جملهتتميز بج شيوعها، كما

   .)1(إلى آخر، فإنها تبقى في النص الشعري أظهر

تتمثل االنحرافات التركيبية في الشعر أساسا في  ":التقديم والتأخير" بنية الجملة  -01- 02
لجملة وترتيبها يعد انحرافا تركيبيا، وهو ظاهرة التقديم والتأخير، وإن التغيير الذي يلحق بناء ا

. سمة من سمات اللغة الشعرية وخصيصة من خصائص الشعر، إذ بها يكتسب جمالية وشعرية
ويتجلى فيه . وهذا االنزياح على مستوى الجملة يقع في الجملة الفعلية كما يقع في الجملة االسمية

. التأثير على المتلقي: وظيفة تأثيرية .المعنىتأكيد  :وظيفة داللية :ثالث وظائف؛ نوردها كما يلي
  .إضفاء إيقاع على القصيدة: وظيفة جمالية

يقابلها استقاللية . والمراد بها ارتباط البيت الشعري بما قبله، وبما بعده: الوحدة العضوية -02- 02 -
 .البيت الشعري بمعناه ووحدته

 .إلى نهايتها ةا من بداية القصيداحدً ا ومعالجة موضوعً  بها ونقصد :الوحدة الموضوعية -03- 02
كما كان الشأن بالنسبة للقصيدة الجاهلية التي وهي بخالف تعدد موضوعات القصيدة الواحدة، 

تبدأ بالطلل،  أو الغزل المتمازج  مع  هيفي بنائها على موضوعات عديدة، ف –عادة -كانت تعتمد 
ثم تخلص إلى الغرض المراد، دون إغفال  ،)أو الراحلة( الطلل، ثم االنتقال إلى وصف الرحلة 

  .بث الحكمة في ثناياها

يحتمل الصدق  كالم كل هو: بقولناالخبر ويمكن تعريف  :األساليب الخبرية واإلنشائية -04- 02
ا األسلوب أم. ا خالفه، بغض النظر عن قائلهو الكذب، فهو صادق إذا طابق الواقع، وكاذب إذ

تعتمد األساليب الخبرية على تقرير الحقائق و .مل الصدق أو الكذباإلنشائي، فهو كل كالم ال يحت
فهي نوعان؛ طلبية، وتتمثل في أساليب األمر والنهي  أو السرد القصصي، أما األساليب اإلنشائية

  .تعتمد صيغ المدح والذم ؛ وغير طلبية، وهي... واالستفهام ، والنداء

االستعطاف، والشكوى، والفخر، : في ويمكن إجمال األغراض األدبية لألسلوب الخبري
التحقير، والحث، والتشجيع والتهديد، والمدح والثناء، والتحسر، والنصح واإلرشاد، والدعاء، و

التهديد، وااللتماس، والدعاء، : أغراض األمر -:منهافا األغراض األدبية لإلنشاء أمّ  .والتهكم
النصح والتوبيخ، : أغراض التمني -.ادواإلرش النصحوالحث والتشجيع، والتمني، والتعجيز، و

                                                           
  .91ص ،2اسة في النقد العربي الحديث، جنورالدين الّسد، األسلوبية وتحليل الخطاب، در:  ينظر )1(
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أغراض . العتابوالتمني، والتقرير، واإلنكار، : االستفهامأغراض  -.التمنيوالدعاء، و، واإلرشاد
  .الندبةواالستغاثة، والتحسر، والتحقير، والتعجب، : النداء

كيب فهي ترا ."الشابيأبي القاسم قصائد : مثال" :النعوت واإلضافات والمعطوفات -05- 02
  .ذات نغم خاص يطبع شعر الرومانسيين المعتنين بجانب الموسيقى الداخلية

  :المستوى الداللي - 03

ج في الحديث انتهايمكن كما . في هذا المستوى تحديد معاني القصيدة ودراسة أفكارها ويتمّ 
، ثم )األولىالفكرة ( ـنقول بدأ الشاعر نصه ب: عن أفكار النص الشعري الطريقة التالية

( وخلص إلى . ها في فقرةح، ثم نشر)الفكرة الثانية (إلى الحديث عنثم انتقل . نشرحها في فقرة
  .، ثم نشرحها هي األخرى في فقرة) الفكرة الثالثة

باإلشارة إلى النصوص الغائبة التي أثرت  ،ويمكن في هذا المستوى متابعة التحليل :مالحظة
تناول ما  ؛أي في النص الحاضر، وص السابقةفي نص الشاعر، وأعني بذلك تتبع آثار النص

  ". التناص "بـ يعرف

   :المستوى البالغي - 04

وجذب انتباه  ،إن لغة الشعر هي لغة إشارية إيحائية، وظيفتها األساسية اإلحالة على ذاتها
، واألساليب لبيانيةاالمتلقي إليها، وهذا ال يتم ما لم يعمد الشاعر إلى توظيف جملة من الصور 

لذا تستوجب هذه الصور  .اإليحاء والتأثيرالجمال ومجازية، يوشي بها لغته، ويجعل منها لغة ال
الوقوف عندها، فالغرو من دراسة التشبيه بأنواعه، واالستعارة بأنواعها، والكناية بأنواعها، 

 وفي ذلك تبيان للمعاني الُمشخصة، التي تعكس انفعال ...والمجاز المرسل بعالقاته المتعددة
بمدلوالت  تنحِ من مدلوالتها المألوفة وشُ  ترغَ فْ قد أُ الشاعر مع الموضوع، وتظهر الدوال و

  .ةجديد

  :المستوى اإليقاعي - 05

فاإليقاع يمثل الكل فيما ، م جوهري من مقومات الشعر، وهو غير مشروط بالوزنإن اإليقاع مقوِّ  
ة النثر من نظام الشطرين الشعر الحر وقصيدرغم تخلص فيمثل الوزن جزء من هذا الكل، 

وينتج  .ا من االلتباس بالنثرمحفظهتنهما احتفظا ببنى إيقاعية فإالمتساويين، ومن نسق القافية المّوحدة، 
أو ). مفدى زكرياء: إلياذة( هذا اإليقاع باعتماد تكرار كلمة، أو كلمات بعينها، أو استخدام الالزمة 

وصف إيوان كسرى للبحتري واالستعانة بحروف  قصيدة(  تكرار حرف أو مجموعة حروف معينة
  .أو تكرار صيغة صرفية واحدة، مثل صيغ المبالغة). الصاد والسين والزاي: الصفير

وغرضها  ،واإلشارة إلى مالءمته معاني القصيدة. تحديد البحر بعد تقطيع البيت األول -
ما يتطلب األمر تحديد القافية، ك. ع ذلك بشرح موضوع القصيدةبِ تْ ، ونُ ...، من مدح، أو غزل،الشعري

 .إلخ...والوقوف عند حرف الروي، ومدى إسهامه في إضفاء نغمة الحزن أو الفرح
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، المعنوية )الجناس، التصريع( كما يتطلب األمر دراسة المحسنات البديعية بنوعيها، اللفظية -
  ).الطباق، المقابلة، التورية(
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