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  :توطئة

لقد عمل النقد األديب منذ أرسطو و مرور باجلاحظ و اجلرجاين ووصوال إىل املناهج النقدية       
أن و كان طبيعيا . عالقتها بالواقع بعاد احلقيقية للعمل الفين و احلديثة، على حماولة الكشف عن اال

طرائق التحليل على اعتبار أن النقد األديب يتكأ على خلفيات معرفية وجهات النظر و حيدث اختالف يف 
ملثالية اليت  لفلسفية الفمفهوم أرسطو للعمل اإلبداعي كان ينطلق من األسس النظرية . متنوعة و متباينة 
ظ الذي انطلق النقاد العرب من خلفية لغوية يف نقدهم البالغي مثل رأي اجلاحو . كان احد أعالمها

ا يف اللوية لألسلوب على حساب املعىن، و يعطي األو  ثقافة العربية يف هذه اخللفية هلا ظروفها اخلاصة 
النقاد املعاصرون الغربيون  على اخلصوص ، انطلقوا من املفاهيم األساسية العصر األموي والعباسي، و 

علم علم اللسانيات و علم االجتماع و  املدارس الفلسفية احلديثة ولوم احلديثة مثل األنثربولوجيا و للع
  .غريها من العلوم النفسي و النفس و التحليل 

ز املنهج التارخيي معزول من العمل الفين ــ كرتكيز هذه االجتاهات على مظهر حمدد و قد أدى تركيو         
عنه تقزمي  ية اجنراإلجرائ اتركيز الشكالنية على الشكل ــ إىل حدوث خلل يف منظومتهعلى املضمون و 
إسقاط ملفاهيم نظرية مسبقة عليه فكانت النتائج اليت توصلت إليها هذه املناهج تعوزها ألبعاد النص و 

و على هذا األساس جاء حتليل اخلطاب ليعيد صياغة تلك املفاهيم . الدقة العلمية يف معظم األحيان
ا تقييم اإلجاب ات على كثري من األسئلة اليت ظلت النقدية ، ليخرج مبنظومة إجرائية متكاملة من شأ

  .مطروحة حول ماهية النص و إبعاد قوانينه 
  : وميكن تلخيص املفاهيم األساسية لتلك املناهج يف النقاط التالية  

  املنهج التارخيي : أوال
االنثربولوجيا إىل بعض مفاهيم  علوم الطبيعة و  ند هذا املنهج الذي ظهر يف القرن التاسع عشرتيس      

كانت نظرة املنهج و .  أوروبا يف تلك الفرتة و فلسفة التاريخ ، باختصار الفكر الوضعي الذي انتشر يف
اجتماعية حمددة نستطيع التعرف إليها من خالل ديب على أنه حمصلة لظروف بيئية و التارخيي للعمل األ

النظر إىل العمل األديب ال جيب : (( يف هذا املوضوع  هيبوليت تنييقول . حتليل العمل األديب نفسه 
ل تسجيل دقيق لألحوال على أنه جمرد شطحات فكرية للمؤلف يف موضوع حمدد ، بل أن هذا العم

  )) .الوجدانية لصاحبه يف اآلن ذاته واالجتماعية واحلالة و 



10 
 

  :و من بني املفاهيم اليت تركز عليها هذا املنهج    
  نظرية العرق البشري .1
من مجيع  بالتايل املؤلف ، حيمل يف شخصه خصائص العرق الذي ينتمي إليهد و يرى تني الفر       

و هذا يعين أن هذا الفرد عندما يعرب عن هواجسه و أفكاره فانه . البيئية النواحي الفيزيولوجية والفكرية و 
  .ال خيرج عن تلك املالمح 

  نظرية النشوء و االرتقاء .2
يستند هذا املفهوم إىل فكرة مفادها أن العمل األديب يف كليته ، مبعىن العمل األديب الواحد أو       

والدة مير مبرحلة ال حيث بالكائنات احلية شبيه جمموع أعمال املؤلف الواحد أو األدب يف حقبة معينة ، 
لنظر يف طبيعة العمل األديب من ذا أمعنا او . الفناءو النشأة مث مرحلة النمو والتطور مث مرحلة االفول و 

  :  هذا املنظور وجدناه، يف كينونته، خيضع هلذا القانون من احلياة و التطور ألن 
اية.أ   .العمل األديب الواحد له بداية ووسط و

العمل األديب الكلي ـ أي جمموع أعما الكاتب الواحد ـ متر مبراحل تطور شكلية ومضمونية تبعا .ب
ايته مع وفاة املؤلف للتطور الفكري و    .النفسي للمؤلف ، ليصل هذا العمل إىل 

مبرحلة نشوء مث  قد مر فعالاألدب العريب القدمي ، ة حمددة ، مثل األدب اليوناين و أن األدب يف فرت .ج
  .مرحلة ازدهار مث أفول

  السرية و رؤية الواقع.3
العمل األديب ال خيتزل الواقع فحسب بل  ند هذا املفهوم يف املنهج التارخيي إىل حقيقة أنتيس        

وفكرة األدب الذايت متداولة بكثرة يف أدبيات . حياة صاحبه يف جوانبها املختلفة. خيتزل ، يف جوهره
  :النقد املعاصر بيد أن املنهج التارخيي حاول أن يؤطر لعالقة النص بالعوامل اخلارجية مثل

 عالقة النص بسرية صاحبه   

 تاريخ االجتماعي و البيئةعالقة النص بال

 .عالقة النص بالنصوص األخرى باعتباره حلقة من حلقات تطور األدب

غري أن البحث الدؤوب عن سرية املؤلف يف عمله الفين أدى إىل احنراف هذا املنهج عن اخلط الذي 
شف عن الكحيث سرعان ما حتول إىل ذريعة لتعرية احلياة الشخصية للمبدع و ، سار عليه يف البداية

م ل " . شارل بودليز"لشاعر الفرنسي مظاهر الشذوذ فيها مثلما فعل بعض النقاد التارخييني يف دراسا
الديين يف فرنسا يف النصف الثاين من القرن التاسع و بداية ك مع هيمنة التزمت األخالقي و لوقد تزامن ذ
  .القرن العشرين

فأصدر ، وقد أثارت تلك الدراسات سخط الكثري من الكتاب واملبدعني على وجه اخلصوص          
غري أن رد فعل النقاد جاء أكثر  ."ضد سانت بيف"  ةالشهري  دراسته" مارسيل بروست"الروائي املعروف 
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اما فسح اجملال لنقد جديد مناقض متك النقد دعائم املنهج التارخيي و تنظيما حبيث قوض ذالتأسيسيا و 
  .بذالك املنهج الشكالين و نقصد. لالجتاه األول برتكيزه املفرط على الشكل 

  املنهج الشكالين الروسي : ثانيا
، ميكن القول أن املقاربة الشكالنية للنص األديب قد متت صياغتها على أنقاض املنهج التارخيي          

عزله يف املقابل نطالقا من مكوناته الشكلية و نص اأو على األقل كرد فعل هدفه إعادة االعتبار لنصية ال
  .عن التأثريات اخلارجية مثل التارخيي الشخصي للمؤلف و عناصر البيئة االجتماعية مبختلف أنواعها 

ع تأسيس ولكن الشكالنية هي أيضا تيار لساين عام ظهر مع بداية القرن العشرين و بلغ أوجه م       
  :مها  نشأت الشالنية الروسية من جهود جتمعني أدبيني" .((بالدميري بروب"ظهور جمهودات حلقة براغ و 

و كان عنصرها  MLKو يطلق عليها اسم  1915حلقة ميوسكو اللسانية اليت تكونت سنة ) 1
  .فلسفة اللغةمهتما باألثنوغرافية السالفية و  البارز هو ياكوبسون الذي كان إذ ذاك

. ليت كان معظم أعضائها من اجلامعةاو  Opiazو يطلق عليها اسم  حلقة سانت برتسبورغ لينينغراد)2 
احلماسة االهتمام باللسانيات ، و :  مها على أنه كان هناك عنصران مشرتكان جيمعان بني أفراد احللقتني

  . 1))للشعر اجلديد خصوصا الشعر املستقبلي 
  : النية جند شكو من أبرز املفاهيم املتداولة يف ال   
أن تطور األدب و  و هو مفهوم يستند إىل فكرة أن النص شكل فين حمض ،: Formeالشكل  .1

للغوية التقليدية مثل جمرد العناصر ا ناوليس املقصود بالشكل ه. تطور لألشكال الفنية  ،هو، يف الواقع
النظام هذا . إمنا يتمثل يف البناء أو النظام أو النسق الذي ينطوي عليه كل نص أديب املفردات واجلمل و 

وقد أشار روالن بارت الحقا أن أمهية . صب فيه مضامني غري حمدودة تالذي هو مبثابة الوعاء الذي 
البناء الشكلي تظهر يف احلكاية  تأما عند الشكالنيني فان تظاهرا. الشكل و موقعه من األدب 

  :واليت تستند اىل املفاهيم التالية " بروب"العجيبة اليت درسها 
يكتسي مفهوم املبىن احلكائي الذي وضعه الشكالنيون الروس أمهية بالغة  :  sujetاملبىن احلكاين . 1

فاملبىن  .)Fable(و املنت احلكائي ) Récit(االختالف بني النص السردي  إىلمن خالل كونه يشري 
ل ياقع متخعلى و  إحالتهاوهو املقصود بالنص السردي هو القصة كما مت سردها من حيث (احلكائي 

منظور فين ويف سياق تفاعل إعادة بناء من صياغة و  إعادة إىلختضع فيه األحداث والشخصيات 
فاألمر يتعلق إذن ببناء حكاية و ليس حبكاية، ألن لفظ الثانية قد تعين أحداثا . السردية النصوص

ا حدثت يف الواقع    .حقيقية أو كما يفرتض أ

                                                           
 .10تودوروف، نظرية املنهج الشكلي، ص.ت 1
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دال من ثنائية النص السردي و احلكاية ، ثالثية السرد ، ب" جريار جونيت"ويقرتح        
)Narration (والقصة)Histoire ( والنص السردي)Récit (  
  :Fableاحلكائي  املنت.2
يقف املنت و  .ا أصبح يعرف بالقصة أو احلكايةمصطلح استعمله الشكالنيون الروس للداللة على م     

هو فاملنت احلكائي . على طرف نقيض مع املبىن احلكائي الذي يشري إىل القصة كما مت سردها احلكائي 
ا احل ميكن تعريفها و . القالب السردي الذي وضعت فيه النظر عن بغض، كاية أو القصة يف حد ذا

ا أيضا على    . جمموع األحداث اليت تشكل املادة األولوية للمبىن احلائيأ

  النفسي املنهج : ثالثا 
يعترب املنهج النفسي امتدادا طبيعيا للمنهج التارخيي لكنه خيتلف عنه يف كونه اهتم اهتماما شديدا        

. ن ربط بني العمل األديب و حياة صاحبه، أو على األقل إفهو  .باألسس املعرفية اليت يقوم عليها 
 النص يف حقل التحليل النفسي واملضمون فإنه حصر الزاوية اليت ينفذ منها إىلبالرتكيز على املضمون ، 
هو يسند يف هذا إىل علم حديث وهو التحليل النفسي مبتنه املصطلحي و . الالواعي لآلثار األدبية 
  . الثقافية يف القرن العشرينال واسعا يف األوساط العلمية و املتنوع الذي أثار جد

قط مبضمون النص ، بل أنه يتخذ من النص ج يهتم فهاملنهج النفسي من هذا املنظور ، هو منو       
ية يف عيادة جيب دراستها ، متاما مثلما ندرس احلاالت املرض" حالة"األديب أو النص الفين عموما 

   .الطبيب النفساين 
  : و قد اختذ املنهج النفسي يف دراسة الظاهرة األدبية عدة اجتاهات منها   
  ي للعمل األديب االجتاه الفرويدي أو التحليل االكلينيك.1
تخذ هذه التطبيقات تو . األدبية الفنية و  عمالاألوهو النموذج اليت جتسده تطبيقات فرويد على         

ا الكالم  شكل التحليل االكلينيكي الذي هدفه تشخيص املرض من خالل أعراضه اليت ال تعدوا كو
ا ، العمل الفين عموما، و ويوفر النص األديب خصوصا.  الذي يتفوه به هذا املريض أو األفعال اليت يقوم 

مدونة كالمية صاحلة للدراسة هي أقرب إىل ذالك اهلذيان الذي يتفوه به املريض على أريكة الطبيب 
  . النفساين أثناء التنومي املغناطيسي

كما وديب أو النرجسية  أكان هدف فرويد األول هو الكشف عن تظاهرات العصاب مثل عقدة و        
دراسته للوحة و ، للكاتب الروسي ديستويوفسكي " االخوة كرامازوف"يظهر ذالك يف دراسته لرواية 

  .للرسام االيطايل ليوناردو دافينشي" املوناليزا"
ذا املنهج حيث أصدر الناقد عز الدين امساعيل كتابه       التفسري النفسي " وقد تأثر النقد العريب 

" السراب "عن طبيعة الصراع النفسي الذي يعاين منه البطل يف رواية حيث كشف القناع " لألدب 
  .لنجيب حمفوظ و هو صراع تغذية عقدة اوديب 
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    النقد النفسي أو تنضيد النصوص. 2

من االستعارات امللحة اىل (يف كتابه " شارل مورون "أرسى قواعد هذا االجتاه الناقد الفرنسي         
يقوم هذا " . ستيفان ماالرميه"دراسة نفسية ألعمال الشاعر الفرنسي هو و ، )األسطورة الشخصية

االستعارات ن خالل مجع وتصنيف كل الدالالت والرموز و مو التحليل على عملية تنضيد للنصوص 
تلك شفرات استنباط الصور األكثر إحلاحا ، مث تأيت يف النهاية فك مث القيام بتحليلها و الواردة يف النص 

  .ما تدل عليه مباله عالقة بشخصية املبدع و نفسيته إىل الوصولامللحة و االستعارات 
  الرواية األسرية .3
أو رواية   Roman Familialeأسست الناقدة الفرنسية مارت روبرت ملفهوم الرواية األسرية        

تصورات الطفل الصغري للعالقات للداللة على أحالم و   Roman des originesاألصول 
فإذا كان تصوره قائم على اعتبار نفسه طفال لقيطا فان ذالك عربت عنه الرواية الرومانسية . ية األسر 

اعتبار إذا كان تصوره قائم على و ، التصورات العجيبة اخلارقة و ل البطل للتجارب ائمة على ميالعجيبة الق
  .  ة البطل للعاملعنه الرواية الواقعية القائمة على مواجه تلك عرب نفسه طفال غري شرعي فان ذ

  املنهج االجتماعي : رابعا 
لكن يف إطار يتسم كامتداد طبيعي للمنهج التارخيي و ميكن اعتبار املنهج االجتماعي أيضا         

 بل قد حيمل يف طياته أبعادا، اع التنظري الذي يستند إىل مفاهيم حمددة يف علم االجتمبالتنظيم و 
  . كما هو الشأن بالنسبة ملفهوم اإلبداع يف الواقعية االشرتاكية، سياسية يديولوجية و ا

، يب والواقع االجتماعياألدائمة بني العمل الفين و يرتكز النقد االجتماعي على العالقة اجلدلية الق        
.  منذ أرسطو إىل العصر احلديث ظري األدببني النقد ومنهي عالقة كثريا ما كانت موضع اختالف و 
 "هيغل"أمهيتها من خالل بعض املسلمات املتداولة يف النقد املعاصر مثل مقولة اجلدلية املقولة  تسي تكو 
أن الرواية هي اجلنس األديب األكثر "مفادها و  "لوكاش"اليت تبناها الناقد  )الرواية ملحمة برجوازية  (

يعرب عن مهوم  أن العمل األديب إمناو تنطوي هذه املقولة على حقيقة ".  .انتشارا يف العصر احلديث 
  . بالتايل هو املرآة املعاكسة له يف خمتلف جوانب احلياةو ، اجملتمع 
ويسند املنهج االجتماعي إىل مفاهيم حمددة تفرعت منها فيما بعد نظريات واجتاهات مستقلة       

  : و من هذه النظريات . ولكنها مكملة لبعضها البعض 
  
  النقد املاركسي .1
لقد ظهر املهج االجتماعي يف البداية لنتيجة تطور الفكر املاركسي الذي اعترب األدب بنية فوقية       

Superstructure  بدأ هذا التيار . تظاهرة من تظاهرا النظام السياسي القائم هي مبثابة حمصلة و
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 عن تصوره لوظيفة األدب يف كتابة عن النقدي مع أعمال الناقد اجملري األصل جورج لوكاش الذي عرب
اجتماعية حمددة  الرواية حيث يسوق فكرة مفهوم الشخصية النموذجية اليت تعرب عن حقبة تارخيية و

  .قضاياهاوختتزل مهومها و 
   سوسيولوجيا األدب.2       

لذي يتضمن احملاور ا" سوسيولوجيا األدب"يف كتابه " روبريت اسكاربيت"لقد نظر هلا هذا االجتاه        
ى اعتبار األدب نشاطا رتكيز يف هذا الكتاب علالقد مت و  .ة العامة لدراسة األدب دراسة سوسيولوجي

من هنا كان الرتكيز على عالقة األدب بالنظام الطبقي و . اديا له قوانينه اليت خيضع هلااقتصاجتماعيا و 
. ما إىل ذالك من املوضوعات و ، املعايري اليت تتحكم باملقروئية  ة األدب باالديولوجيا السياسية و وعالق

ومنط التحليل املعتمد يف هذا النوع من الدراسة هو اجلداول اإلحصائية و املعلومات اليت هلا عالقة 
  . باملوضوع املدروس

  البنوية التكوينية.3
العمل األديب ينطوي على  ن فكرة أ انطالقا من، " لوسيان غودملان"لقد صاغ هذه النظرية الناقد       

 معقدة تفرضها عليه مؤسسة األدبمن خالل خضوعه لبنيات متشابكة و تصوير للواقع االجتماعي 
  : هو البحث يف مكونات النص االجتماعية املتمثلة يف " غولدمان"فهدف . توجهات املبدع اخلاصة و 

 شخصية الكاتب  .1

 الخ ،األحداث االجتماعية و السياسية  .2

 لشكل و األسلوب و داللتهما الثقافية و االجتماعية ا .3

مث تأيت بعد ذالك عملية إعادة ، مث يقوم الناقد بعد ذالك بفك الرموز اليت عربت عن هذه العناصر 
تؤكد هذه النظرية على حقيقية أن و . واقع االجتماعي يف صورته اخلامترتيب العناصر الروائية لتالئم ال

لكنه علينا أن نأخذ بعني االعتبار األبعاد الرمزية ، لحظة التارخيية اليت أنتجته النص األديب مسكون بال
ا    .للبنية االجتماعية اليت خيتز

  . ية للعامل ذات امتدادات اجتماعية و ليس برؤية فرديةل األديب عند غولدمان يعرب عن رؤ فالعم      
  
  

  السيميائي املنهج البنوي و : خامسا
ل حتليل سيميائي يتصف املنهج البنيوي بداية من مخسينيات القرن العشرين مث توسع يف شكظهر       

والنموذج اجملسد . زية يف اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها النص على أكثر من صعيدهاباملرونة واجل
أو علم  لسردياما أصبح يعرف بتحليل اخلطاب  وللمنظومة اإلجرائية اليت تقرتحها البنيوية والسيميائية ه
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من بني أهم تلك و . "3صورة"يف كتابه " جريار جونيت"الناقد الفرنسي  هالسرد الذي أرسى قواعد
  :املفاهيم نقرتح ما يلي 

  : Achronieزمنية   -مفارقة خارج .1
ولكنهـا جمـرّدة مـن أي )  Anachronie( هي ضرب من املفارقات السردية "جريار جونيت "عند     

زمنيـة علـى قـدرة الـنص السـردي  -وحتيـل املفارقـة خـارج  .اإلحالة على فرتة زمنية حمّددة مظهر من مظاهر
  .1على جتاوز تبعيته للتسلسل الكرونولوجي خصوصا واملفاهيم التقليدية للزمن عموما

    
  : Actantالفاعل  .2

جاء مصطلح الفاعل يف النقد املعاصـر ليأخـذ مكـان مصـطلح الشخصـية العـام الـذي كـان متـداوال يف     
  .النقد الكالسيكي

، ) الــذي يضــم ســبعة أنــواع مــن الشخصــيات " ( بــروب " ، انطالقــا مــن تقســيم " غرميــاس " ويقــرتح     
  :ينها على املنوال التايل ستة أقطاب فاعلة تتمحور حول ثالثة عناصر أو عالقات تتفاعل فيما ب

  
  )إرادة الفعل ( عالقة الرغبة .1  

  املوضوع   الفاعل      
  )معرفة ( عالقة تواصل .2  

رِسل       
ُ
  املرَسل إليه  )  املوضوع   الفاعل  (   امل

  )اإلرادة ( عالقة صراع .3  
  ُمعاِرض  ) املوضوع   الفاعل  (   مساعد       

  
إىل إجنـاز الفعـل إمنـا ) أو البطـل املزيـف( جلملة من العالقات إىل فكرة أن الـذي يـدفع البطـل وتشري هذه ا

رِسـل بكشـف هـذا املوضـوع للبطـل .)شيء ذو قيمة بالنسبة إليـه (هو وجود املوضوع 
ُ
وغالبـا مـا  .ويقـوم امل
مواجهـــــة الـــــذي يُـــــؤازره يف )  Adjuvant( يـــــنجح البطـــــل يف الوصـــــول إىل املوضـــــوع بفضـــــل املســـــاِعد 

  .Opposants (2( املعارضني 
     
  : Acteur / Personnageالشخصية  / املمثل .3

                                                           
 .11ص.2002بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عامل الكتب  1
 .12ـ  11صبوعلي كحال،  2
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كــان النقــد الكالســـيكي يركــز خصوصـــا علــى التحليــل األخالقـــي للشخصــية ، مهمـــال يف ذلــك وظيفتهـــا 
حــّدد أنــواع الشخصــيات يف احلكايــة الشــعبية الروســية حســب " فالدميــري بــروب " وعنــدما جــاء  .الســردية

  :وظيفتها، وحصرها يف سبعة
أو الشخصـــية الـــيت جيـــري ( األمــــرية  .4املســـاعد . 3) أو املمـــّون ( املـــانح . 2) أو الشــــرير ( املعتـــدي   .1

رِسل . 5) البحث عنها 
ُ
زيف.7البطل .  6) وهو الذي يرسل البطل يف مهّمة( امل

ُ
  .البطل امل

فالســـمة تتعلـــق . الســـمة والـــدور: ويركــز النقـــد املعاصـــر يف دراســـة الشخصـــية علـــى عنصـــرين أساســـيني مهـــا 
 .)، اخل التـاجر، األمـري، اخلـادم( هنـة ، أو بامل) كرميـة ، قاسـية ، اخل ( باألوصاف الـيت حتملهـا الشخصـية 

وحيــدث  .)حمتــال ، ُمنقــذ ، اخل ( لشخصــية يف الــنص الســردي أمــا الــدور فيتعلــق بالوظيفــة الــيت تشــغلها ا
  .)األمري ( أحيانا أن تكون السمة هي يف نفس الوقت الدور ،  مثل  شخصـية 

أن الشخصــــية تكتســــب مستهــــا مــــن خــــالل متّيزهــــا عــــرب فضــــاء الوظــــائف الــــيت " تــــودوروف " ويــــرى     
  .1تشغلها

  
  : Actionالفعل  .4

ــا، أي الفعــل مــن الزاويــة النحويــة، بــل إىل الفعــل      ُيشــُري الفعــل يف الســيميائية ال إىل الكلمــة يف حــد ذا
ـــنص وتســـاعد دراســـة الفعـــل املســـرود يف حتديـــد طبيعـــة األدوار املنوطـــة بشخصـــيات الـــنص  .املســـرود يف ال
  .السردي وتركيبها

فالفعــل هــو مــا تقــوم بــه الشخصــية ، حيــث ميكــن حصــره مــن خــالل املســار الســردي ، ومــن خــالل     
  .العقدة حتديدا

   .ويعترب الفعل ، أو جمموعة األفعال ، احملور األساسي ألي عمل قصصي   
ا    :فالقصة ميكن تعريفها على أ

  .فعل جيري تنفيذه  -
 .اثفعل أو تسلسل جمموعة من األفعال أو األحد  -

 .وجود شخصية تقوم بفعل ما  -

ا الشخصية.وصف فعل ما من البداية إىل النهاية  -  .عالقة بني جمموعة من األفعال تقوم 

  .فالسرد ،من هذا املنظور ، ال يعدو أن يكون متثيال جملموعة من  األفعال
  

                                                           
 .13ـ  12صنفسه،  1
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وعلـى هـذا . لألفعـال اإلنسـانية احلقيقـة)  Transposition( غـري أن السـرد يقـوم بعمليـة نقـل        
  .1األساس ميكن اعتبار كل نص سردي هو إعادة رسم أو وصف خالقة لألفعال اإلنسانية

    
  : Adjuvantالفاعل املساعد  .5

  Opposants (.2الفاعلون املعارضون  (ويقابلها . الشخصية اليت تساعد البطل على إجناز مهّمته    
  
  : Sujet Agent /العامل  .6
وتنقسم هذه القدرة  .)Sujet opérateur( الشخصية الفاعلة أو الفاعل القادر على إجناز الفعل   

  :على الفعل إىل نوعني 
  .)حبث عن موضوع ، مواجهة ُمعارضني ، اخل ( القيام بفعل مادي .أ

  .3)إقناع ، إخبار ، اخل ( القيام بفعل معنوي .ب
  
  : Amplitude (de l'anachronie))  املفارقة السردية ( مدى  .7
املفارقـــة الســـردية علـــى املـــّدة الزمنيـــة الـــيت تغطيهـــا املفارقـــة " مـــدى " مصـــطلح "جـــريار جونيـــت " يُطلـــق   

وبالتحديـد الـزمن ( السردية ، مقارنة مبدى املدة الزمنيـة الـيت تفصـل بـني زمـن املفارقـة السـردية وزمـن السـرد 
املفارقــة ( فاحلــدث الــذي يــتم اســرتجاعه  .)ال للمفارقــة الســردية الــذي توقــف عنــده الســرد ، مفســحا اجملــ

قــد يغطــي مــدة زمنيــة حمــددة بثالثــة أيــام ، بينمــا يبتعــد زمــن وقــوع هــذا احلــدث عــن زمــن الســرد ) الســردية 
  .4بعدة سنوات أو قرون

 
  : Prolèpseالّالحقة  .8

ـــا ال تشـــكل جـــزًءا أساســـيا فيـــه تعتـــرب الالحقـــة مـــن أهـــم الظـــواهر الـــيت ختـــرتق الـــنص الســـردي، مـــع     . أ
، هي خروج عـن اإلطـار الطبيعـي للسـرد بـذكر حـدث ) Analèpse( والالحقة، على عكس السابقة 

فــالراوي الــذي يســرد لنــا علــى التــوايل مــا . وقـع يف زمــن الحــق أو متقــدم عــن الــزمن الــذي وصــل إليـه الســرد

                                                           
 .14ـ  13صبوعلي كحال،  1
  .14صنفسه،  2
 .15ـ  14صنفسه،  3
  .16صنفسه،  4



18 
 

) 1969(يــــذكر احلــــدث األخــــري  قــــد 1969مث يف ســــنة   1965مث  يف ســــنة   1960وقــــع يف ســــنة 
  .1على سبيل اإلشارة غالًبا) 1960( مباشرة بعد احلدث األول 

  
  : Prolèpse interneالّالحقة الداخلية  .أ

هـي عبـارة عـن خـروج مؤقـت عـن املسـار الطبيعـي للسـرد بـذكر حـدث وقـع )) جـريار جونيـت (( عند     
ــــني احلــــربني الكــــونيتني . داخــــل زمــــن القصــــة ــــل يف فــــرتة مــــا ب ( فــــإذا ُوضــــعت القصــــة يف إطــــار زمــــين يتمث

  .2فإن الالحقة الداخلية تتمثل يف حدث وقع يف هذه الفرتة وليس بعدها أو قبلها)  1939ـ1919
  
  : Prolèpse externeالّالحقة اخلارجية  .ب
علــى عكــس الالحقــة الداخليــة، تتضــمن الالحقــة اخلارجيــة حــدثا وقــع خــارج زمــن القصــة، كــأن يــذكر    

  .19503السارد، يف نفس املثال املذكور أعاله، حدثا وقع يف سنة 
  
  : Combinaisons de séquencesانتظام املتتاليات   .9

ا املتتاليات يف نص سردي معطىالطريقة اليت     أن احلكاية حتتوي على عـدد " بروب " ويرى  . تنتظم 
ولـــيس هـــذا بـــاألمر اهلـــني ألن  .مـــن متتاليـــات تـــدخل يف صـــميم مهمـــة الباحـــث الـــذي عليـــه أن حيـــددها

، يف األخـــري ، أن احلكايـــة تنـــتظم فيهـــا متتاليـــات " بـــروب " واكتشـــف  .املتتاليـــات قـــد تتكـــرر أو تتشـــابه
  :ديدة ومتنوعة حصرها يف ثالثة  وهي ع
  .) Situation initiale( الوضعية األصلية  -
  .) Nœd( العقدة  -
    Situation finale (.4( الوضعية النهائية  -

  
  
  
   
  

                                                           
  .17ـ 16صبوعلي كحال،  1
  .17ـ  16صنفسه،  2
  .17صنفسه،  3
  .19صنفسه،  4
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  : Ellipseاإلضمار  .10
ويرتتـب  .جزء من احلكاية أو القصة يقوم الـراوي بإسـقاطه مـن دون أن يـؤثر ذلـك علـى البنيـة السـردية    

علــى هــذا اإلســقاط بــروز ثغــرات يف التسلســل الكرونولــوجي لألحــداث حيــث ختتفــي فــرتة زمنيــة طويلــة يف 
  ويف الغالب يشري السارد إىل هذا  .الغالب مما يُعطي االنطباع بأن جزءا من القصة قد مت إسقاطه

  :اإلسقاط بطرق خمتلفة منها 
  .)ومرت عشر سنوات ( كأن يقول حتديد الفرتة الزمنية املسقطة بطريقة مباشرة   -
، حيــث ) إال بعــد انتهــاء احلــرب ) س(ومل يعــد ( حتديــد هــذه الفــرتة بطريقــة غــري مباشــرة كــأن يقــول  -

  .ميكن استنباط دميومة هذا اإلسقاط من خالل سياق القصة
مشــى زمــان وجــاء ( عــدم حتديــد دميومــة هــذا اإلســقاط ، وهــي طريقــة القــص الشــعيب وجتســدها عبــارة  -

  .)زمان 
  .1ويهتم النقد املعاصر بالبحث يف دالالت اإلضمار وأبعاده املختلفة    

  
جمل  .11

ُ
  : Sommaireامل

. جزء من القصة يرويه السارد على وجه السرعة، متخطيا بذلك كثريًا من التفاصـيل واملشـاهد الدراميـة    
خَتَصـر ال يشـكل عنصـرا أساسـيا يف بنيـة القّصـة، وإمنـا يلجـأ 

ُ
جمـل أو امل

ُ
ويرجع ذلك إىل كون هذا اجلزء امل

ومنـوذج اجملمـل الـذي يتكـرر . ياتإليه السارد لتوضيح فكرة أو إحالة القارئ على أسباب ودوافع الشخص
يف معظــم النصــوص الســردية هــو أن يســرد الــراوي يف صــفحة أو صــفحتني مجلــة مــن األحــداث اســتغرقت 

  .2عدة سنوات
  

  : Pauseالتوقف  .12
هـــــو توقـــــف الـــــراوي عـــــن الســـــرد بصـــــورة مؤقتـــــة، ليســـــتغّله يف الوصـــــف والتحليـــــل النفســـــي والعـــــاطفي     

  .3للشخصيات
   
  
  
  

                                                           
 .20ــــ 19صبوعلي كحال،  1
  .20صنفسه،  2
  . 21ــــ 20صنفسه،  3



20 
 

  
  : Annonceاإلنباء  .13

ويــؤدي اإلنبــاء وظيفــة يف نظــام األحــداث تقــوم علــى رفــع درجــة  .إشــارة الســارد إىل مــا ســيحدث الحقــا
( وغالبا ما يستعمل السارد هلذا الغرض عبارات مثـل  .التشويق القصصي وخلق حالة انتظار لدى املتلقي

  .1، اخل. ) .سيكتشف فيما بعد أن( أو) هل سيتمكن من فعل ذلك 
  

  : Motif / Raison d'agirاحلافز  .14
 .واحلــــافز هــــو اخــــتالف بــــني احلــــدث الفيزيقــــي والفعــــل اإلنســــاين)  Cause( االخــــتالف بــــني الســــبب 

والرسـم  .فالسبب يكون يف الغالـب مسـتقال عـن الفعـل أو احلـدث بينمـا يتعـّذر الفصـل بـني احلـافز والفعـل
  : 2البياين املوايل يوضح هذا الفرق

  
  
  

  الفعل                        الفاعل         الدافع      السبب                                             
  -+         +                     قرأ حممد كتابا           .1                                             

  +         +          +          فتح أمحد مظلته          .2                                             
  +          -+                   ارتعد كمال من الربد     .3                                             
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