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 } وق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله
ستردون إلى عالم الغيب والشهادة   والمؤمنون  

 فينبئكم بما كنتم تعملون. {

 {501سورة التوبة اآلية : }



 

     شكر وتقدير:

الشكر والحمد هلل عز وجل على توفيقنا إلعداد هذا العمل  
أتقدم بخالص شكري إلى المشرف الف اضل األستاذ سامي  
الوافي عن قبوله اإلشراف على هذا البحث، وعن سخائه  

وتوجيهاته وبنصائحه القيمة، فهو بذلك مدينا لي بفضل ال  
أشكر األساتذة الذين تفضلوا بقراءة هذه    كما ينسى.

                            األطروحة ومناقشتها.               
كما أتوجه بعميق الشكر إلى كل من ساعدني من قريب  

 أو من بعيد في إعداد هذه األطروحة.

 

 

 

 

 



 

 إهداء

المولى عز    ليس في الوجود ما نصبوا إليه غير الرضا من
مرة  في األمور الدنيا والدين أهدي ث  وجل والعافية

اني  مجهودي إلى: والديا مع خالص حبي اللذان دفع
حقيق  دائما ألتقدم إلى األمام... ساعداني دوما على ت

ة... إلى  اآلمال واألحالم ألنسج من خيوط النجاح أجمل هدي
حن ق لب،  اللذين ربياني على األخالق والفضلية. أمي أ 

إخوتي  ،  هأطال هللا عمر   أبيفية،  أعطاها هللا الصحة والعا
.لاألعزاء، زوجي الكريم، جميعا أهدي لهم هذا العم  



 ـــةمقدمــ

 

 أ 

 مقدمــة:

لما كانت معرفة سيرورة النقد األدبي العربي الحديث الراهن تعتمد على معرفة 
. فقد غدا من الالزم دراسة ما اقترضه األصول المعرفية التي أثرت فيه وتأثر بها

العرب من غيرهم، فكانت أبرز نظرية مدت مثال لها على المنجز النقدي العربي 
اليوم هي نظرية السرد التي اقتحمت واجتاحت مصطلحاتها لغة النقد األدبي حيث 
أفرزت هذه األخيرة الكثير من المصطلحات التي شغلت حيزا كبيرا من كتابات نقادنا 

لعرب سواء أكان على مستوى العرض النظري لها أم على مستوى التطبيق. فظهر ا
نمطا سرديا جديدا يختلف عن األنماط السردية السابقة تمثل في القصة القصيرة، 

في األدب العربي، وكان لها تأثير ( 02التي كان ظهورها منذ مطلع القرن العشرين )
 م، وعلى مر العصور.  واسع وعميق في الكتابة األدبية في العال

ولما كان الفن القصصي من أكثر الفنون اإلبداعية عرضة للتحوالت إي من 
أكثرها قدرة على التقاط التجربة ومعانقة فضاء النقد فإستطاع االستجابة لهذا العنف 

ني في آن واحد وهذه الحركة األدبية الجديدة برزت على الخطابي الشكلي والمضمو 
أيادي مجموعة من المبدعين العرب عامة وفي األردن خاصة أمثال: غالب هلسا 

وقد اقتحمت أقالم النقاد هذا   وعيسى الناعوري ومحمد طمليه وغيرهم رحمهم هللا.
عبد هللا رضوان الذي ساهم في الفن العربي الجديد فانسحب من بينها قلم الناقد 

اإلبداع األدبي عامة وا عطاء نظرة جديدة لهذا الملمح الحداثي خاصة، وذلك من 
خالل كتابه الذي اعتبر موضوعا للدراسة الموسومة بـ "التجربة النقدية العربية 

–عند عبد هللا رضوان في كتابه "البنى السردية نقد القصة القصيرة المعاصرة 
 وكان الهدف من هذه الدراسة هي:                                                "  -أنموذجا

وكذلك التعرف على  معرفة التجربة النقدية لعبد هللا رضوان في مجال السرد  
 فيه.الشكل الفني الحداثي الجديد والتعمق 

 من خالل تقنياته ولغته السردية والتطلع على أهم مبدعيه في األردن )القصة القصيرة(

 



 ـــةمقدمــ

 

 ب 

 ويرجع اختيار الموضوع إلى األسباب التالية:

حداثة هذا النمط السردي الجديد في الساحة األدبية العربية فكان لنا طموحا في معرفة -
في تأصيل نقد واقعي يحتفي  شخصية وتجربة هذا الناقد األردني الذي كان له الدور

 باالتجاهات النقدية الحديثة والمعاصرة.

اكتشاف الروح المتأصلة التي تقف وراء إبداعه وكتاباته كانت دوافع قوية للخوض في  -
دراسته وبيان تجربته النقدية لهذا حاولنا اإلجابة عن بعض اإلشكاليات التي كانت محل 

: ما المقصود بنقد الناقد؟ وما معنى التجربة النقدية؟ جدال الباحثين والدارسين لعل أهمها
وكيف انتقل هذا النموذج النقدي الجديد إلى الوطن العربي؟ وما مفهوم البنية السردية 
والقصة القصيرة؟ وكيف كانت تجربة عبد هللا رضوان من خالل تطبيقاته حول هذا الفن 

 الجديد؟

للعناصر الموجودة في الكتاب كان المنهج  ونظرا لما احتواه البحث من دراسة تحليلية
االجتماعي األنسب لهذه الدراسة وذلك من خالل التفحص الدقيق والتصنيف النقدي التي 

 خضعت له الدراسة.

 وجاءت خطة البحث كاآلتي:

مدخل تناول المصطلحات المتعلقة بالعنوان وهي نقد النقد والتجربة النقدية وكيفية انتقال 
 ديد إلى الوطن العربي أما الفصل األول فقد توزع على مبحثين:هذا الخطاب الج

المبحث األول: اهتم بالتعريف بمصطلحات عنوان الكتاب وهما البنية السردية والقصة 
  أما المبحث الثاني: فقد عالج سيرورة علم السرد عند العرب. القصيرة
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فحيثما  الموضوعات التي عالجها الباحثون و الدارسون، أهممن  األدبييعد موضوع النقد 
وفكرية، كانت هناك جهود نقدية مصاحبة لها، وذلك من اجل  أدبيةكانت هناك حياة 
و  أدبياحتوت على نقد  األدبيةحداثة، فجميع العصور  أكثرتقدما و  أكثرتطويرها، وجعلها 

عربي في هذا العصر بما فيها العصر الحديث فشهد الوطن ال ،لو بشكل بسيط و ساذج
من  أثارهو التأصيل النقدي سواء كان هذا في الشعر وما  اإلبداعمن جهتي  أدبيةحركة 

 أدباء، وما تركته من تصورات نقدية فقد ساهم األخرى األدبية األنواعفي  أمحركة نقدية، 
 تجاذبانهاائهم و تصوراتهم النقدية و تمخضت عن هذا هلل حركة نقدية آر  إبداعالعصر في 
 إبداعارواية بوصفها  أوو مواقف متعددة، و كلها تدور حول القصة، قصيرة  وأراءتصورات 

ذاجديدا، أدبيا عليه  األضواءالوعي فان تسليط  أوجهكان النشاط النقدي يمثل واحدا من  وا 
عن حركة الثقافة واتجاهاتها من ناحية ، وكشفا عن مدى  كشفا إبعادهيعني في احد  إنما

نية و المعرفية التي يشتمل ،هذا فضال عن القيم الفأخرىالتطور في انساق الفكر من ناحية 
: مفهوما لنقد النقد عند بعض النقاد العرب ،ثم أوالاستعرض  أنولهذا ارتأيت   .     عليها

و االصطالح، ثم بينت كيف انتقل  الكشف عن مفهوم التجربة النقدية في المعجم إلىانتقلت 
    الوطن العربي؟ إلىهذا الخطاب النقدي الجديد 

 لنقاد في العملية النقدية.ن يكون هذا العرض متضمنا آلراء و جهود اأعلى 
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 نقد النقد:

ن هذا النقد نفسه يصبح موضوعا في إموضوعا له، ف األدبيكان النقد يتخذ من العمل  إذا
لغة العمل  األولى األدبيةفان النقد الذي يعتبر لغة واصفة للغة  أخرىنقد النقد، و بعبارة 

ن هذه اللغة تمتلك قدرة على ضبط أغير  ن نقد النقد لغة واصفة للغة واصفة.إ، فاألدبي
ن "إ  .األولىموضوعها من خالل لغة تسعفها على الوقوف على كيفية اشتغال اللغة النقدية 

ة خطاب نقد النقد ينتج لغته حينما يقوى على تأطير موضوعه بأدواته النظرية و المنهجي
. معنى ذلك انه يشترط في خطاب نقد  (1)"األخرىوالمصطلحية التي تميزه عن الخطابات 

  يمتلك: أنالنقد 

 .وعي أبستمولوجيا مرتبطا بمرجعية محددة -

   .مفاهيم نسقية متضامنة و مالئمة لها صفة نسق مستقل ولو نسبيا -

      .لغة اصطالحية بدرجة كافية  -  

   لغة نظرية دقيقة تجنبا لكل خلط ينتاب المفاهيم.  -

     .قوة استداللية محققة للمعقولية و المقبولية -  

        .معدلة لصيغة سابقة أوصيغة نظرية معتبر عنها ، مقترحة  -   

 .علم( أومنهج  أومجموعة قواعد مستمدة من مرجعية محددة ) نظرية  -  

      .الموضوعتسيطر على  أنيمكن  إجرائيةدوات أ -  

 .صورة مغايرة لحالة الموضوع المنطلق إنتاجتتوخى  إستراتيجية -

                              

 )1( عبد هللا توفيقي: السيرة الذاتية )في النقد الحديث والمعاصر(، األردن، ط0، 2102، ص2.
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     وضوحا بالنسبة للفرضيات و النتائج. -  

 .لعملية التحققن تخضع ألقابلية جميع التأكيدات التي تتضمنها النظرية  -

و تمكن إحدى الطرق في هذا النقد تتمثل في اختيار نصوص عدد قليل من كبار النقاد و * 
فك رموز مفاهيمهم الفردية عن العالم، و نظرياتهم عن األدب و قوائم قيمهم و أساليبهم إي 

نقد  نصنع مع النقاد ما يصنعه النقاد مع الشعراء، و من نقاد معينين يمكن إن نعبر إلى
ن نقد النقد يجب أ"  و يرى الناقد األلماني سيجفر يد لمنشينجر: إلى نقد النقد،أكثر تجريدا 

ن يأخذ على عاتقه مسؤولية المهمة الضرورية العاجلة بإرساء مستويات نوعية مستقلة عن أ
ين و كين األدب في عصرنا جمع كثرة من القيم تسمح بالتقاء الكالسيأكل االتجاهات، و بما 

)مستويات نوعية(  إنشاءبإمكاننا  أصبحفقد  المحدثين، و تقبل االتجاهات األكثر تنوعا.
و يعرف سامي سليمان :نقد النقد " بوصفه نشاطا معرفيا و نقديا  (0)بسهولة لم تتوفر يوما "

 اإلنتاجو الفرضيات التي تتعامل مع  األطروحاتيخضع النصوص النقدية لمجموعة من 
تنوع  إلىمتصلة بما يؤدي  أوضوعا للمسائلة و االختبار من زوايا مختلفة النقدي بوصفه مو 

نو المناهج التي يعول عليها دارسو تلك المجاالت و  المداخل و على  - جميعها لتقتا ا 
التي تصنع الظاهرة  األساسيةفي عدد من المبادئ العامة التي تتصل باألطراف   –تباينها 

وهوية المتلقي الذي يتلقى  ،وماهية النقد ،النقدية. وهي النصوص النقدية والناقد القارئ
 إلىوهي: تقديم منظورات جديدة  أربعةتلك المبادئ في  إيجازالكتابة النقدية. ويمكن 

و  يلها.اقد  في قراءة النصوص النقدية و تحلواالعتداد بدور القارئ الن ،النصوص النقدية
و  أدواتهالمتوالية عن هويته و  األسئلةالنشاط النقدي بوصفه ميدانيا لطرح  إلىالنظر 

 و مراجعة الناقدمجاالته، 
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 .(0)تعديلها بصور شتى" إلىالتفسيرية مراجعة دائمة تفضي  وأطروحاتهالنظرية  لمنطلقاته2
جاذبا د و التنظير النقدي حضورا الخطاب حول النقد هو الذي يمنح نقد النق أنهذا يعني 

 األدوات، فهما معا يدرسان النقد بقصد بلوغ فهمه و فهم طبيعة المعرفة التي نتيجتها و والفتا
غير إنهما يختلفان و يتمايزان: فالنقد و التنظير موضوعان لنقد النقد، التي يسخرها في ذلك. 

ذا كان التنظير النقدي يسعى القتراح بديل جديد، فا                                                              ن نقد النقد يدرس منجزا ثابتا وموجودا.وا 
 األدبيالنقد  أسرارفاألهمية التي يكتسبها النقد بوصفه ضرورة معرفية يمكن من خاللها فهم 

له، و نقد النقد هو بحث في النقد و تفكيك  أن، و خاصة و انشغاالته  أسرارهو معرفة 
و ضرورة ملحة  أساسياسئلته..لقد غدا نقد النقد مطلبا أتقليب للنظر في كل قضاياه و 

ن كل دراسة تخضع للنقد و إتحقق من انجاز في حقل النقد و باختصار،  اللبحث في م
ذا مفهوم في تاريخ ومثال في كتاب نقد النقد، و ه إطارتقع في  نقدية سابقة، دراسةالتحقيق، 

 الجاهلي( لطه حسين...الخ. األدببين المتنبي و خصومه( للجرجاني، و كتاب)) الوساطة 

في حين نجد يوسف بكار قد أدرك منذ وقت مبكر أن خدمة النقد األدبي ال تكون إال 
بالتفاعل و الحوار و التكامل و النقد البناء، فنحن " في أمس الحاجة إلى نقد بناء نزيه، بعيد 

تجاهات و المدارس و المذاهب و المناهج كافة، والى نقد النقد عن الهوى و عن صراعات اال
 دون ادعاء أو تزييف، و ال يكون مثل هذا النقد إال بسلوك جادة األمانة

حيثما يكون في حدود المشترك  اآلخرفدنا من أو النزاهة و النقد العلمي الخالص، و  3
 .(0)"اإلنساني

                              

 )1( طراد الكبيسي: مدخل في النقد األدبي، دار اليازوري، عمان، األردن،د.ط 2112، ص57.
 )1( المرجع نفسه، ص 57.
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النقدية الالفتة للنظر في النقد الحديث، و قام  لاألعماعدد من  إلىبذلك عمد  إيماناو 
و المزالق في  األخطاءفيها. كما كشف عن بعض  الرأي إبداءو  األعمالبالتعليق على هذه 

 النقدية الحديثة. األعمالبعض  إلى إضافةبعض الكتب النقدية التراثية القديمة، 
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      :التجربة النقدية في المعجم و االصطالح4

   :المفهوم المعجمي  

اختبره، و التجربة من المصادر المجموعة، قد  جرب الرجل:العرب: "جاء في لسان     
اليوم قد جربت كل  إلىبغة: وظف العرب هذا المفهوم منذ زمن طويل جدا. قال النا

                                                                              التجارب.
 : كم جربوه، فما زادت تجاربهم  وقال األعشى

                   (1)المجد و الفنا" أبا قدامة، إال

ذي ورد تعريفه و إن ارتباط مصطلح التجربة باألدب يجعلها بالضرورة ترتبط بمصطلح النقد ال
في لسان العرب " نقد: النقد: خالف النسيئة، و النقد، و النقاد تمييز الدراهم و إخراج الزيف 

 :    منها و انشد بسوية 

 تنفي يداها الحصى، في كل هاجرة         

  نفي الدنانير تنقاد الصيار                                          

قد أودرهام على القياس فيمن قاله، و و هو جمع على غير قياس ورواية سبويه: نفي الدراهيم، 
نقدها ينقدها نقدا و انتقدها و تنقدها و نقده إياها نقدا :أعطاه فانتقدها أي قبضها الليث النقد 
تمييز الدراهم و إعطاؤها إنسانا و أخذها االنتقاد مصدر نقدته الدراهم، و انتقدتها إذا أخرجت 

ديث و حمله ،قال: فنقدني ثمنه أي أعطا نقدا معجال، و للدرهم نقد أي منها الزيف، و في ح
 .(2")وزن جيد، و ناقدت فالنا إذ ناقشته في األمر

 

                              

 )1( يوسف بكاز: نقد النقد، دار اليازوري، عمان، األردن، د.ط 2115، ص 50. 
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   المفهوم االصطالحي:5

ات و الدراسات التي مورست إن النقدية أو الحركة النقدية هي مجموعة األعمال و المؤلف    
على عمل أدبي شعرا كان أو نثرا الن النقد األدبي كان مرتبطا كل االرتباط باألدب  "فكلمة 
نقد تعني بمفهومها الدقيق الحكم و هو مفهوم نلحظه في كل استعماالت الكلمة حتى في 

و مرانة خاصة أشدها عموما، فالناقد األدبي إذن يعتبر مبدئيا كخبير يستعمل قدرة خاصة 
في قطعة من النقد األدبي هي عمل لمؤلف ما، فيفحص مزاياها و عيوبها و يصدر عليها 
حكم،و لكننا حين نتكلم عن أدب النقد أو األدب النقدي إي األدب الذي يتكون من النقد، 
فالشعر و الدراما و الرواية تتناول الحياة مباشرة، و أما النقد فيتناول الشعر و الدراما 
والرواية، بل يتناول النقد نفسه، فإذا عرف األدب اإلنشائي بان تفسير للحياة في صورة 
مختلفة من الفن األدبي، فان األدب النقدي يعرف بأنه تفسير لهذا التفسير و لصور الفن 

   (0)الذي يوضح فيها".

نقد النقد  إلىفحسب بل يتعداه  األدبي اإلبداعليس مقصور فقط على  األدبي النقد أني أ   
 إلىيأتي  الناسال يمكن ألي من >، و التجربة النقدية كما يقول عبد المالك مرتاض:األدبي
يمارس مهنة النقد زمنا طويال،     أننقده بل ال مناص له من  إلىنثر ثم يعمد  أوشعر 

  .(2) <فيما يكتسب الخبرة، و يمتلك التجربة الكافية لتجعل منه الحكم لترضى حكومته

إن التجربة ممارسة من "و نجد األستاذ سعيد يقطين يعرف التجربة و يربطها باألدب فيقول:6
ون هذا التفاعل ال يمكننا خالل تفاعل الذات )الكاتب( مع الموضوع) مادة الكتابة(، و بد

                              

 )1( ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2111، ط0، مادة )ج.ر.ب(، ص 001.
 )2( المرجع نفسه، مادة )ن.ق.د(، المجلد 03، ص 333.

 )1( أحمد أمين: النقد األدبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 0295، ج2، ص 085.
 )2( عبد المالك مرتاض: في نظريته النقد: دار الطباعة، الجزائر، 2112، ص 32.
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فالناقد .(1)التأشير لعملية اإلنتاج التي نعتبرها مرحلة الحقة للمرحلة التي يقع فيها التفاعل
و تطوراته، عالما بكل خصائصه، حتى  األدبيكون مطلعا على فنون  أنبجب  األدبي

 يكتب نقدا في ذلك الفن. أنيتسنى له 
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                                 الوطن العربي: إلىالجديد انتقال النموذج النقدي 7

النقدية التي عكست التوجه الواضح  المثقفةعرف النصف الثاني من القرن العشرين حركة 
و النظريات النقدية الجديدة، وهذا المسعى يأتي في  األفكارللنقد العربي في مسعاه لتمثل 

 رأينا

             استجابة لمتطلبين هما:                                           . 1 

بكل تبعاتها المرجعية سواء ا كانت تاريخية  اإليديولوجيةالنقدية  الخطاباتمن نزعة التحرر 
مجاالت  إضافةاجتماعية. و النزوع لتعصير الخطاب النقدي العربي بتنويع مكوناته، و  أم

 لنقد الشعر.        أساساالغربية التي وضعت دة لم تشر لها البالغة جدي

الخطابية  األشكالتستجيب لمقتضيات  إجرائيةالبحث عن قواعد و ضوابط منهجية و  -2
و قد عرفت حركة  بالتحديد كالجنس الروائي على سبيل المثال. أوروباالجديدة الوافدة من 

                                                                                 يلي:  بالنظريات النقدية الجديدة عدة محطات ووسائط تتحدد في ما التأثر 
  تقديم و عرض النظريات: -ا

دأت تظهر على الساحة النقدية العربية بشكل مكثف منذ سبعينات القرن العشرين، ب    
وواضح، مقاالت و نصوص للنقاد الذين يمثلون الفكر النقدي الجديد، أو حركة النقد الجديد 

 انغولدمان، ليفي شتراوس، لويس التوسبير، لوسي في فرنسا، من أمثال روالذبارث تودوروف،
قد كانت هذه الحركية قد نمت سواء و  جاكبسون، الشكالنيون الروس، جاك دريدا و غيرهم.

نصوص مترجمة، حفلت بها مختلف المجالت المهمة بالشأن الثقافي  أوعبر مقاالت مؤلفة 

                              

 )1( محمد عدناني: التجربة والتجريب حدود التداخل والتخارج 
www.elaphblog.com. 2010-07-04  

http://www.elaphblog.com/
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"فصول" في القاهرة،" الفكر العربي المعاصر"، "الكرمل" في لبنان،" و الثقافة  ، مثلواألدبي
 و" الحوليات التونسية " في المغرب، و "القلم" و" الفكر"أفاقالجديدة"، "

وقد كانت هذه المقاالت المظهر ، (0)" في دمشقاألجنبية" في تونس، والمعرفة، " اآلداب 
مضامينها، التي تراوحت  أوجهللتواصل مع النقد الجديد، حيث عكست من خالل تعدد  األول

بين التقديم و العرض،  و بين التطبيق على نصوص شعرية و قصصية و روائية، عن 
في هذه الكتابات ، كمال  أسهمالنزعة الجديدة في الفكر النقدي العربي. و كان من ابرز من 

ديب، صالح فضل، الياس خوري، محمد مفتاح، عبد السالم المسدي، خالدة سعيد،  ابو
ناضر، حسين الواد،  أبولكريم حسن يمنى العيد، مورسب عبد اد برادة، محمد بن نيس، محم

 أقدم أنعبد الفتاح كليطو، شربل داغر.                                     و يبدو 
المقاالت تعرضت للتعريف بالحركة النقدية الجديدة في فرنسا، هي المقاالت الثالثة التي 

.حيث تناول فيها *()0299العالم في جريدة "المصّور" القاهرية عام  أمينكتبها محمود 
ثالثة تّيارات ضمن المنهج البنيوي:                                                            إلىفي فرنسا، مشيرا  األدبيالحديث عن حركة النقد 

 .                  ثبإر و يمثله كل من ليفي شتراوس و روالن  التيار الشكلي: -

 غولدمان.     و يمثله لوسيان التيار االجتماعي: –

     .عند شارل مورون :النفسيالتيار  –  

كما تحدث في هذه المقاالت عن الخاصية المشتركة بين هذه التيارات الثالث، التي       
نه رغم االهتمام المفرط بشكل أالشكل في بناء الداللة. و يرى ب أهميةهي التركيز على 

 األدبيالكشف عن مكونات النص  إمكانية تتيح البنيوّية اإلجرائية األداة، فان األدبيالعمل 
 لجانب الداللة و المعنى في العمل  إغفالها"فقد نجد في الهيكلّية رغم مغاالتها الشكلية و رغم 
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 (0)".اإلنسانيو  األدبيالتعبير  أسراراكتشاف الكثير من  إمكانيةعامة،  اإلنسانيو  األدبي8
 إعادةامل مع المنهج البنيوي و االستفادة منه في القول بضرورة التع إلىالعالم  أمينو ينتهي 

المضمونية،  و طرح  أو. عبر تخليصه من الّنزاعات المغالية و الشكالنية األدبيتقويم النقد 
                                  تكاملي سليم .                                          أساسقائم على  أدبيتصّورا جديدا يستفيد من التوجهين و من ثم يؤسس لنقد 

، ال األدبيالبحث عن منهج جديد للنقد  إلىعلى الحاجة  أكدتو في نهاية المقاالت »يقول:
سطحيا توفيقيا، بل يوّحد بين الداللة و القيمة، بين الحقيقة و يجمع بين هذه المدارس تجميعا 

ن مجمل الكتابات التي مّيزت مرحلة أو بحسب تصّوره يتبّين  (2).«الجمال في صيغة سعيدة
السبعينيات قد كانت في استلهامها للنموذج النقدي الجديد تراوح بين االنبهار، و بين المسعى 

في المراحل  أوضحكبر و التوفيقي، و استمرت هذه الحركية دون انقطاع لتتجذر بصورة ا
 الالحقة.  

ليل القصة و الرواية و الشعر،  و كانت سيرورة التطبيق للنظرية البنيوية تترّكز على تح
تواصلت هذه السيرورة لتتوسع بشكل واضح خالل مرحلة التسعينات، و يعود ذلك لتطور و 

و العربي  األوروبيالنقدي  اجاإلنتعلى  أكملوسائل و النشر التي سمحت باالّطالع بصورة 
الجامعات من األكاديميين  خريجو أسهم، و ظهور مؤلفات متخصصة، بعدما سواء على حدّ 

التصدي للتأليف و نشر الّنظرّيات النقدية الجديدة مجاالت، عملت على التعريف بالنقد  يف
ن الهيئة ع 0281سنة  أصدرتالجديد و مكّوناته، و من ابرز هذه المجالت نجد "فصول" 

عن النادي الثقافي 0220المصرّية العامة للكتاب و بعدها صدرت مجلة "عالمات" سنة 
 بجدة.

                              

 )1( عمر عيالن: النقد العربي الجديد، مقاربة في نقد النقد، الدار العربية للعلوم والنشر، بيروت، ط0، 2101م، ص 08.
)*( أعاد أمين العالم نشر هذه المقاالت في كتابه البحث عن أوروبا الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة 

.0257 
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9 

" التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب و قد آفاقمجلة "" إسهام إلىنشير  أنكما يمكننا 
عددا خصص لترجمة العدد الثامن من المجلة الفرنسية  0282في سنة  أصدرت

لطل  أساسياو هو العدد الذي يعّد مرجعا  ،)*( 80c Nummoc Nno ucتواصالت"
 األساسيةالمتعلقة بالّنظرّية الجديدة في مجال الّسرد، حيث اشتملت على المقاالت  األبحاث

 ألقطاب حركة النقد و منها:  

 التحليل البنيوي للسرد)روالذبارت(.                                      إلىمدخل  -

 )تودوروف (.                                            األدبيمقوالت الّسرد  –

 حدود الحكاية ) خبيرارحنيث (.   –  

 ات السردّية ) كلودبريموند (.  منطق الممكن –     

 ) غريماس (.   األسطوريالسرد  تأويلعناصر نظرية  –    

 طرائق اتحاد كتاب المغرب نشر هذه المقاالت مترجمة ضمن كتاب بعنوان "  أعادو قد     

   .(0) "0222صدر عام  "األدبيرد تحليل الس  

للنقد الّروائي العربي نحو  األساسيو بقدر ما عكست هذه المقاالت المترجمة التوجه   
اعتماد المنهجّيات النقدّية الجديدة في مجال السرد و السعي لالستزادة المعرفّية من منهجيات 

 إلىلمقاالت كان حاسما في توجيه النقاد في  العلم العربي ، فاّن تأثير ااألدبيطرائق التحليل 

                              
)1( محمود أمين العالم: ثالثية الرفض والهزيمة، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط0، 0287، ص 00.                 )2( 

                .02المرجع نفسه، ص 
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 األكاديميةالتطبيق المنهجي ألطروحات الّنقد الّروائي الجديد في دراساتهم النقدّية و دراساتهم 
 على حّد سواء.  

    الترجمة: -ب

حركة ترجمة النصوص و الكتب النقدية المتعلقة بالنقد الجديد و االتجاه الشكالني  أسهمت     
الباحثين و الّدارسين مجموعة هاّمة  أمامالمكتبة العربية ووضعت  أغناءو البنيوي عموما في 

و النظريات و المنهجّيات الّنقدّية، التي كان لها تأثيرها الواضح على توجهات النقد  األفكارمن 
 عربي المعاصر عموما و الّنقد الّروائي تحديدا. ال

 أول أن إلى" .وفي هذا الشأن يشير توفيق الزيد في كتابه " اثر اللسانيات في النقد العربي 
                      "الحكايات -الناسمقالة ترجمت في النقد البنيوي هّي مقال تودوروف "

N otmm hummst stl  ليلة و  ألفناضر تحت عنوان: " أبوالعربّية موريس  إلىالذي نقله
. كما (0)0250في التحليل البنيوي"، و نشره ضمن مجلة مواقف سنة  إليهاليلة كما ينظر 

مقاالت "  التي وضعها لكتابه بإرثروالن م ترجمة لمقّدمة 0253نشرت نفس المجلة في عام 
 تذكر اسم المترجم. "، لكّنها لمةنقدي  

لفصلين من  كاظم جهادبنشر الترجمة التي قام بها  1790سنة حيث قامت ذات المجّلة"
رجاء بن و  شكري المبخوتلتودوروف و هو الكتاب الذي عربه كامال )*( "الشعري ةكتاب " 

و  (2)عن دار توبقال للنشر بالمغرب."0258عام  األولىو نشرت طبعته العربية  سالمة
، التي طّورها تودوروف عن مفهوم الشعرّية و األساسيةهذا الكتاب الهام المفاهيم  يحمل
 .جاكبسونمّرة رومان  الذي صاغه ألول األدبية
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 إبراهيمو ضمن المسار الترجمي التأسيسي المتعلق بترجمة المورث الشكالني، قدم " 10
في سيرورة انفتاح الّنقد العربي على الّنظرّيات النقدّية الغربّية،  األساسيةالخطيب مساهمته 

                         ، "األدبوهّي تعرية لكتاب تودوروف الذي يحمل عنوان "نظرّية 
e aeeutlraa l  tu éerutar،0297،  و الذي ترجمه الخطيب بعنوان " نظرّية المنهج

العربية  األبحاثالشركة المغربّية ومؤسسة  أصدرتهو الّشكلي، نصوص الشكالنيين الّروس" 
سون هو نص بلجاكأساسيا الترجمة نصا  إلىالمترجم  أضافو قد  .0282ببيروت عام

                .té ra aau l (0) "القيمة المهيمنة"

المدرسة  إلعالمى نصوص القارئ العربي لالّطالع عل أماموقد فتحت ترجمة هذا الكتاب    
بمقاالته " نظرّية المنهج الّشكلي"، "حول نظرّية بوريس ايخنباوم الشكالنّية الّروسّية مثل 

" بناء القّصة القصيرة و الّرواية"  شكلوفسكيالّنثر"، "كيف صيغ معطف غوغول"، و 
 . "ّلسانّيةو ال األدبيةمشكلة الدراسة  "يوري تنبانوف، و "األغراضنظرّية  "توماشفسكيو

و سمحت هذه الّدراسات بالتعريف بأهم المفاهيم و المقترحات المنهجّية الشكالنّية التي  
في  أهمية األكثرلظهور التوجهات البنيوّية الحقا. فهذه الترجمة تعّد "الحدث  األساسكانت 

                                  (2)تنمّية االتجاهات الحديثة لنقد القّصة و الّرواية".

التي شكلت قاعدة  األساسيةالكتب المنهجية  أهمالخطيب مشروعه بترجمة احد  أكملو قد   
الذي ظهرت فالديمير بروب ـ لمجموع الدراسات السردّية، و هّو كتاب "مورفولوجيا الخرافة" ل

من  0282ته عن الّروسّية عامترجم أعيدت، و هو الكتاب الذي 0289ترجمته العربّية سنة
                                           نشره النادي الثّقافي بجّدة. نصر و بكر احمد قادر و احمد عبد الّرحيم أبوطرف 

                              

)1( عمر عيالن: النقد العربي الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 23.                                                      

)*( الشعرية: )عايتها هي البحث عن البنيات المجردة التي تميز األثر األدبي عن غيره من النشاطات اللغوية األخرى(.  )2( 

.23المرجع نفسه، ص   
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و إذا انتقلنا إلى ترجمة أعمال منظري حركة الّنقد الجديد في مجال الّسرد فإننا نجد ان كتابات 
يت و غولدمان و باختين و بيلمان نويل و غيرهم، نقلت كلها أو بارت و تودوروف و جين

فصول منها إلى الّلغة العربّية و منها ما ترجم عّدة مّرات مثل أعمال بارت و تودوروف 
بالخصوص، و قد امتّد هذا منذ فترة الّسبعينّيات لتزداد الوتيرة خالل التسعينات و بداية القرن 

ترجمة لكتابه " الكتابة في درجة الصفر" تمت  أولفاّن "  فبالنسبة لروالذبارث الجديد.
محّمد برادة ترجمة  أعادمن طرف نعيم الحفصي، منشورات وزارة الثقافة دمشق، و  0251سنة

الكتابة،التي  أهميةمشروع بارت يتناول  أن إلىمشيرا في مقدمة الترجمة  0280الكتاب سنة
الكتابة،  أنواعتسعى لتشكيل معرفة ممكنة عن تتصاعد عبر المنظورات الجديدة التي  أخذت
                                                                       (0)فرصة الجديدة للقارئ و المتلقي للتخّلص من سلطة االيدولوجيا و تداخل المفاهيم".ال وا عطاء

 سنة éruléré ti tu lu uaait األدلة" و عّرب محّمد البكري كتاب "مبادئ في علم 
، 0287طبعه سنة أعيدو  0283سوريا عام األولى، وصدر عن دار الحوار في طبعته 0293

 أوو تمتاز ترجمة هذا الكتاب بدّقة المصطلح حيث سعى المترجم ، عبر تعريب الهوامش 
            (2)تقديم اكبر قدر من المعرفة للمتلقي العربي". إلىالتوضيحات، 

، و 0222بارت " بإصدار منذر عّياشي ترجمة لكتاب " لّذة الّنص" أعمالوتواصلت ترجمات   
ترجمة جديدة لكتاب " التحليل البنيوي للقصص  أصدرتضمنه مقالة "هسهسة الّلغة" كما 

موت »مقالة بارت المشهورة عن  إليه أضافو ترجمته لكتاب " نقد و حقيقة " الذي  0223"

                              

)1( المرجع نفسه، ص 27.                                                                                            

 )2( عبد هللا أبو هيف: النقد األدبي العربي الجديد، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط0، دمشق 2111، ص 219.
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ز ترجمات منذر العّياشي بوضوح مصطلحاته و مفاهيمها،   و قربها من و تتميّ (3)"«المؤلف
 12الباحث المهتم بالّدراسات البنيوّية.

على المقاربة  تأثير أحداثفي  أسهمو هذا الشكل من الترجمة الذي سيتم بالعمق المعرفي 
جديدة في تحليل للمقاربات الّنقدّية ال التأثيرتنمّية  إلى أدىالنقدّية لدى النّقاد العرب، و 

يرى عبد هللا القدامي في المقّدمة التي كتبها  الشأنالخطاب الّسردي العربي، و في هذا 
 يؤسس لمرجعية علمية تتشكل مع ما يماثلها " هذا المسعى أنلترجمة كتاب نقد و حقيقة 

      (0)".لتكون مكتبة نقدّية للباحث العربي

تودوروف، فقد نالت حّظها من اهتمام المترجمين باعتباره من  تزيفتان أعمالترجمة  أما   
الّنقد الجديد في فرنسا، و من المنظرين البازين للّشعرّية و نظرّية السرد.       أعالمبين 

م، و هو الكتاب الذي أعاد فيه 0289سنة «نقد النقد»حيث ترجم سامي سويدان كتاب 
"مدخل تودوروف تشكيل الّرؤية تجاه حركة النقد البنيوي" أما الصديق بوعالم فقد ترجم كتاب 

، و الذي توّلى مراجعّية 0223الّصادر عن دار الّشرقّيات بالقاهرة سنة إلى األدب العجائبي"
 وتوّصل   (   2)و التقديم له محمد برادة "

منهجية تودوروف و رؤيته الّنقدّية تمّيزت باعتمادها الجوهري على الّنقد  أن إلىالمترجم 
و على بحوث الشكالنيين الذين ترجم نصوصهم في كتابه المعروف " نظرّية  الشكالني،

د البنيوي الجديد في فرنسا والسّيما صّياغة مفاهيم حركة الّنق أعالكما اّنه  0297" سنةاألدب
الذي يعّد معلما  األخيرانتقلنا للحديث عن ترجمات هذا  إذاو    جيرار جنين. أطروحات

                              
)0( عمر عيالن: النقد العربي الجديد، مقاربة في نقد النقد، مرجع سبق ذكره، ص29.                                  )2( 

المرجع نفسه، ص25.                                                                                             )3( 
 المرجع نفسه، ص28.
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التي نقلت  أعماله أننجد  فإننافي الّنقد الفرنسي الجديد  اإلجرائيةبارزا و متمّيزا بخصوصّيته 
 13مقاالته أساسيةربّية، هي بصورة للع

الواضحة في  أصداؤهاالتي تتعّلق بمنهجّية مقاربة النصوص الّسردّية، و قد كان لترجمات جنيت 
الّنقد العربي المعاصر، حيث تكاد ال تخلو دراسة نقدية عن القّصة و الّرواية و الّسرد عموما، من 

ترجمة لكتاب جيرار جنيت هو تعريب  أول" و ،  رؤية السردّية و الّزمن الّسرديمفاهيمه حول ال
     (0)."0287لكتاب " مدخل لجامع الّنص" الّصادر سنة  أيوبعبد الرحمان 

كان التّيار البنيوي و الشعري في النقد الجديد قد خال اهتمام النّقاد و المترجمين،فاّن  تّيار  إذاو  
" و قد تّم و سوسيولوجيا الّنص قد حّظي بدوره باهتمام الباحثين و المترجمين.البنيوّية التكوينّية 
لهذا  األساسيو  لاألو على كتابات "لوسيانغولدمان" الذي يعّد المنّظم  أساسيةالتركيز بصورة 

كتيبا بعنوان "المنهجّية في علم االجتماع  0287التّيار، حيث عّرب له مصطفى المسناوي عام
للبنيوية  األساسيةعن دار الحداثة و تقّدم هذا العمل المبادئ  األولى" صدر في طبعته األدبي

     (2)(. té ér true lu)المتواري". اإللهالتكوينية التي اعتمدها غولدمان في كتابه التطبيقي 
ذاو  كانت نظرّية مؤسس البنيوّية التكوينية قد نالت حّظها من اهتمام النّقاد و المترجمين، فان  ا 

باختين للغة  أعمالترجمة  أنكتابات ميخائيل باختين لم تكن عن ذلك االهتمام، فبالرغم من 
الثمانينات بترجمة كتاب "الملحمة و  فاّن القارئ العربي عرفها بداية الفرنسّية تّمت في السّتينات،

ذا.   و 0280الّرواية"و الذي نقله للعربية جمال شحيد و صدر عام  ناقد من نقاد  إلىانتقلنا  ا 
لبيارف زيما  األساسيالكتاب  أننجد " فإننااالتجاه الّسوسيولوجي، و بالتحديد سوسيولوجيا الّنص، 

قد تّمت ترجمته من طرف عايدة لطفي،  «ألدبيامن اجل سوسيولوجيا الّنص »الذي يحمل عنوان 

                              

)0( المرجع نفسه، ص28.                                                                                             
 )2( المرجع نفسه، ص28.
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بالقاهرة تحت عنوان" النقد الّنشر و التوزيع  عن دار الفكر للّدراسات و 0220صدر عامو 
 14(3)".األدبينحو علم اجتماع للنص  -االجتماعي

و في مجال آخر من مجاالت الترجمة ألعمال النقاد المنتمين لحركة النقد الجديد، نجد أن 
الثالث الذي يحمل توجهات الّنقد الّنفسي، لم ينل نفس القدر من االهتمام، مثلما هو  التّيار

اآلن بالنسبة للتيار البنيوي الشعري و البنيوي السوسيولوجي بدليل أّننا ال نكاد نعثر على 
المترجمة،  أوجاك الكان باستثناء المقاالت المؤلفة  أو ترجمات لكتب شارل مورون،

من   زكريا. إبراهيمبعض الكتب مثل كتاب " مشكلة البنية" لمؤلفه  أومجاالت المنشورة في ال
خالل العرض السابق الذي تناول جانبا من جوانب حركة الترجمة التي عرفها ميدان النقد 

المتصل بالتّيارات المكّونة للنقد الجديد حول التوجهات البنيوية ثم يليها االتجاه البنيوي  األدبي
الّنقد الّنفسي. و تشكل هذه السيرورة مؤّشرا على درجة  األخيرةفي المرحلة  يأتي التكويني ثم

كثافة الّدراسات التي تناولت الّرواية  أنالّنقد الّروائي العربي بهذه المناهج. حيث نجد  تأثر
 " فاغلب الكتب خضعت لنفس المسار التدرجي.    

 

 

 

 المتأثرت في مرحلة الثمانينات و التسعينيات تحديدا، غلب عليها استلهام الّنقد التي صدر 
حركة  أهميةو من هنا تبرز  ،(0)بتّيار النقد البنيوي ثم النقد البنيوي التكويني، فالنقد النفسي"

                              

)0( المرجع نفسه، ص22.                                                                                             
المرجع نفسه.                                                                                                        )2(

 )3( المرجع نفسه.                                   
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واقع نقدي جديد يسعى في جانب كبير منه الستلهام نظريات و مناهج و  إحداثالترجمة في 
قراءة النصوص الّروائّية و مقاربتها  إعادةتعين في  إجرائية أدواتو من ثّم توظيف مفاهيم، 

والنقد العربي الحديث  األوروبيالالستونية و الوضعّية، التي عرفها النقد  األنماطبعيدا عن 
 15على حد سواء. 

   و الكتابات الن ظري ة: التأليف -ج

شكلت الكتابات الّنظرية مرحلة الحقة، جسّدت بداية التمثل اإليجابي للمناهج الّنقدّية   
يتم حتما بعد نضج القّيم و المنهجّيات النقدّية لدى  للتأليفاالنتقال  أنالمعاصرة، حيث 

ّية للرؤى النظرّية و المنطلقات الفلسف لألسساستيعابا  أخرىالنّقاد و تعكس من ناحّية 
الّنظري  اإلنتاجو قد عرف النقد العربي مخاض و مد و جزر، في تفاعله مع  النقدّية.
و الغربي عموما. و قد توجت هذه العملّية بظهور كتابات كثيرة و متنوعة  األوروبيالّنقدي 

 أساسيةو السنوات التي تلتها مباشرة بداية تشّكل النهج البنيوي كقيمة  0259فقد عرفت سنة
 أسهمتهاّمة  إصداراتالعالم العربي، و ذلك من خالل ظهور ثالث  النقدية فيللممارسة 

الثالث هي  اإلصداراتفي التعريف و التقديم و التنظيم للبنيوّية في العالم العربي. و هذه 
، و 0255لصالح فضل "نظرّية البنائّية"، كتاب 0259"كتاب "مشكلة البنية"لزكريا ابراهيم

كتاب مشكلة البنية يكتسي  أنحيث .0252ديب أبولكمال  "الخفاء و التجلي ة "جدلي كتاب
الّطرم الفلسفي الذي يمّيزه من  أسلوب إلىالذي يستند من حيث طابعه الشمولي العام، أهمية

خالل جملة التساؤالت التي يعرضها، حول مفهوم البنية و الّنسف و التحّول، و يسعى بعد 
شتراوس  إلىسني لالّنظرّية البنيوّية من سوسير األ بإعالمذلك للتقديم و التعريف 

فكرة  إلىالكان النفساني، و انتهاء بالتوسير الماركسي.   و من ثّم يصل  إلىاالنتربولوجي، 
الفكر البنيوي حقيقة استيمولوجية، تخترق مختلف مجاالت المعرفة  أنمركزّية مؤّداها 

                              

 )0( المرجع نفسه، ص32.
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كتاب وضع  أهمفيعّد في مرحلة صدوره  األدبيفي النقد كتاب نظرّية البنائّية  أما.اإلنسانية
العلمي و المنهجي  األسلوب، و ذلك كونه اعتمد األدبيفي التعريف بالبنيوّية في ميدان الّنقد 

المتسلسل في تقديم المعلومات المتصلة بحركة النقد البنيوي، و لكن وفق رؤية كاتبه 
 16الخاّصة.

ذاو  الّنظرّية  األطروحةكان الّطابع الممّيز لكتابات الباحثين السابقين هو االشتغال على  ا 
يقرن المستوى الّنظري بالتطبيق، و  ، فان كتاب " جدلّية الخفاء و الّتجلي"األولىبالّدرجة 

ديب بالمسعى الذي  أبوهّو النصوص الّشعرّية،و يبدو وعي  باألساسمجال تطبيق الّنظرّية 
تغيير الفكر  إلىاّنه يهدف من خالل هذه الّدراسة »على  تأكيدهيقوم به واضحا من خالل 

و الشعر. و نقله من مستوى فكر سيتم بالرؤية  اإلنسانالعربي في معاينته للثقافة و 
 ىإلفكر بنيوي ال يقنع بادراك الّظواهر المعزولة، بل يطمح  إلىالشخصانية و السطحّية 

في البنيات العميقة للّنصوص،و   معنى ذلك البحث  (0)«للظواهر األساسيةتحديد المكّونات 
الكشف عن شبكة العالقات المؤسسة للبنية الّنصّية و تحّوالتها، بما يتيح رصد الّدالالت 

 الممكنة و يبرز القيم الجمالية و الفنّية للنص الشعري.   

غّيرت الّنظرة الّنقدّية  إجرائيةمفهومية و  آفاقبفتح المجال الّدرس الّنقدي العربي على   
التحليل و  أدواتعموما و ساعدت في تطوير  األدبيالعربية لتلقي النص الشعري و 

 تنويعها.     

ن ة مباشرة، و توزعت بير كانت الكتب التي سبق ذكرها قد تناولت الحركة البنيوّية بصو  إذا 
مجال  أننسّجل  فإنناالمحتوى الفلسفي و الجانب النظري و التطبيق على النص الشعري، 

بالمنهجيات الجديدة و منها بالتحديد  التأثرعن  بمنأىالنقد المتعلق بتحليل القّصة، لم يبق 

                              

 )0( نفس المرجع، ص33.
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الذي يحمل  إبراهيم نبيلةالذي قدمه بروب و مثال ذلك " كتاب النقد المورفولوجي للحكاية 
، من يواكير 0253الواقعّية" الصادر سنة  إلى"قصصنا الشعبي من الرومانسية  عنوان

و استفادت من  (2)الكتابات النقدّية العربية التي تطرقت للتحليل المورفولوجي للحكاية."
 17اجرائياته في تحليل النصوص السردّية.

واية من وجهة نظر هذا التوجه المنهجي في كتابها "نقد الرّ  إبراهيم نبيلة"و قد طّورت 
و تكون بذلك قد فسحت المجال  (0)"0281عام  أصدرتهالّدراسات اللغوّية الحديثة" الذي 

يمنى العيد في كتبها "في معرفة  أمثالمن  آخرونلمجهودات نقدية الحقة قّدمها باحثون 
. و تقنّيات الّسرد الّروائي في ضوء المنهج 0289، "الّراوي: الموقع و الشكل"0283النص" 
نظرّية القّصة"   إلى"جميل شاكر و سمير المرزوقي في كتابهما "مدخل أو. 0221البنيوي" 
 18(2)."0223، و عبد الحميد بورايو في كتابه "منق الّسرد"0287

 

                              
)0( كمال أبو ديب، حدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم، ط0، بيروت، 0252، ص8.         )2( 

 عمر عيالن، النقد العربي الجديد، مرجع سبق ذكره، ص31.

نفس المرجع.                                                                                                        )0(
 )2( نفس المرجع، ص30.
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ردية:     البنية الس 

 مفهوم البنية: -1

                                                                                 لغة:        -1-1
:" البني نقيض الهدم، بنّي البّناء أنجاء في لسان العرب البن منظور، ماّدة )ب.ن.ي( 

و ابتناه و بناه و البناء:المبنّي و  مقصور: و بنيانا و بنية و بناية بنيالبناء بنيا و بناء. و 
   (0)لبناء في السفن."حنيفة" ا أبو، و استعمل " أبنيةالجمع 

الّداللة المتكّررة هنا هّي: )البناء(. و كذلك يشير المفهوم الّلغوي في ثناياه  أننستخلص  -
 مراحل في عملّية البناء.   إلى

)بنى(، هيئة يبنى عليها شيء ما بعد ضّمر مكوناته  أنو معجم مقاييس الّلغة  في أما    
      (2)..."أبنيتهبعضها على بعض نقول:" بنيت البناء 

يقول:" ال نظم  إذو بالمعنى نفسه وردت هذه الّلفظة عند الجرجاني في " علم المعاني"  -   
كما (3)ي الكالم و ال ترتيب حّتى يعلق بعضها ببعض و يبنى بعضها على بعض...."ف

فراشا  األرضوردت لفظة )بنى( في القران الكريم: و مثال ذلك قوله تعالى) الذي جعل لكم 
 19(3)و الّسماء بناء(

 

 

                              
)0( ابن منظور: لسان العرب، مادة )ب.ن.ي(، دار صادر، بيروت مجلد2، ط0، 2113، ص090-091.                )2( 

أبو الحسن، حمدين زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم دار الفكر العربي، ط0، 0252، ص312.   )3( 
عبد القاهر جرجاني: دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تحقيق محمد شاكر، دار المني، جدة، ط3، 0222، ص77.      )3( 

 سورة البقرة، اآلية 22.                                                                                 
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                                                                        اصطالحا:-1-2
بمقتضى رابطة تماسك تجعل من  أجزاءهالّنظام الذي تتحّدى كل  إلىالبنية مفهوم يشير  "

العالمات التي تتفاصل و يحّدد بعضها سبيل  أومن الوحدات  الّلغة مجموعة منتظمة
     (0)التبادل"

متضافرة فيما  أجزاءالبنية تتكّون من مجموعة عناصر و  أنالمفهوم نجد من خالل هذا 
                                                      بينها.

الّصورة المشكلة و المتصورة في الّنص و المستقّرة من  أنها:" على أيضاكما تعرف البنية 
ة ثابتة و هي تتحّدد من خالل بقّية بنية الشيء، لها صورة هيكل أنها أيّناحية الشكل. 

"                               (2)."البنى التي يشّد بعضها بعض داخل الّنص أوالعناصر 
التعين، فإّنها ما تصوغه و  إلىالتجريد منه  إلىو لما كانت البنية مفهوم عقلي هو اقرب 

 (    3)نفسها." األشياءتعقله من عالقات 

بنية و حركتها من خالل هّي ما نعقله من عالقات العناصر المكّونة لل إذافالبنية       
 20 و تعالقها معا.تضافرها 

 

 

 

 

                              

)0( عدي عدنان محمد: بنية الحكاية في البخالء للجاحظ، دار نيبور، العراق، ط0، 2100، ص38.                     

)2( سمير سعيد: مشكالت الحداثة في النقد العربي، دار الثقافة للنشر: القاهرة، ط0، 2112، ص298.                 
 )3( عدي عدنان محمد: بنية الحكاية في البخالء للجاحظ، مرجع سبق ذكره. 
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ردي ة          :ثانيا: الس 

رد -1        :مفهوم الس 

       لغة: -1-1   

طلح )الّسرد( بالعديد من الشروح في و المعاجم العربّية، فقد عّرفه"ابن لقد حظي مص    
به متسقا بعضه في اثر بعض متتابعا، سرد  تأتيشيء  إلى:" تقدمت شيء بأنهمنظور" 

كان جّيد السياق  إذا. و فالن يسرد الحديث سردا، تابعه إذاالحديث    و نحوه يسرده سردا: 
: أيلم يكن يسرد الحديث سردا  -صلى هللا عليه و سلم -له )...(   و فيه صدق الكالم له

نجده  و ابن منظور هنا(0)يتابعه و يستعجل فيه و يسرد القران تابع قراءته في حذر منه."
البن فارس"  يرّكز في تعريفه للسرد على التتابع و جودة الّسّياق كما جاء في مقاييس الّلغة "

كثيرة يتصل  أشياءمطرد و منقاس هو يدل على توالي  أصل:" الّسين و الّراء و الّدال أن
بعضها ببعض، و من ذلك الّسرد اسم جامع للّدروع و ما اشببها من عمل الحلق. قال اّلّل 

ّدرا، قالوا: معناه: ليكن ذلك مق:" و قّدر في الّسرد"، -عليه السالم -وجّل في شان داوود عزّ 
 ال يكون الثقب ضّيقا و المسمار غليظا و ال يكون المسمار دقيقا و الثّقب

21 

 

 

 

                              

 )0( ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 2113، مادة )سارد(، ص027.
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الّسرد  أنعلى  اآلخرهذا يرّكز هو  و ابن فارس في تعريفه(0)واسعا بل يكون على تقدير."
تشترك في معنى  أنهاهو:" التوالي المنطقي" و من خالل هذه التعريفات المعجمّية يتضح لنا 

 رد و هو التتابع و التوالي و االتساق.   واحد للسّ 

                                                                        اصطالحا:-1-2      
و هّو يختلف عن الحكاية  األدبيالكيفّية التي يتّم بها بناء النص  إلىيحيلنا مصطلح الّسرد 

، التي تساهم في األساسيةالقصص  أركان، فالسرد يعد احد (2)عن الّنص  أيضاكما يختلف 
السّياق،  إيجادالقّصة و تتابعها فنيا فكلمة السرد اصطالحا تعني التتابع و  أجزاءالّربط بين 

   أحداث أو تعني "المصطلح الذي يشمل قص حدث فإنها األدبيمن حيث االصطالح  أما
              (3)من ابتكار الخيال". أوذلك من صميم الحقيقة  أكانسواء  أخبار أوخبر  أو

شيوعا في الكتابات النقدية،  األكثرو مصطلح الّسرد يعد من المصطلحات النقدّية الحديثة 
على صعيد  أوفقد استقطب هذا المصطلح الكثير من الباحثين سواء على مستوى التنظير 

في تحديد مدلوله و ذلك  -العرب و الغرب –الممارسة التطبيقّية، فاختلف الباحثون 
 أن" حميد لحميداني يرى ف ل فريق من النّقاد:كالختالف المفهوم باختالف المنهج السردي ل

الّسرد هو:" الكيفية التي تروى بها القصة، عن طريق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من 
 22 عّلق بالّراوي و المروي له،مؤثرات بعضها مت

 والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاتها، كما يقول الحكي عامة على دعامتين أساسيتين: 

 ألن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة.                   أوال: 

                              

)0( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تدقيق وضبط: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، )د.ط(، 0222، المجلد 
الثالث، مادة )سارد(.                                                                                                  
)2( ناصر عبد الرزاق الموفي، القصة العربية... عصر اإلبداع )دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري( دار النشر 

للجامعات، القاهرة، مصر، ص02.                                                                             )3( 
 شربيط محمد شربيط، تطور البيئة الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص30.
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 (0)بها القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا" تحكيأن يعين الطريقة التي ثانيا:  

ومن هنا نستخلص أن كل قصة أو رواية باعتبارها محكيا أو مرويا فالطريقة التي تروي بها 
تكون سردا وهنا القصة أو الرواية يفترض فيها وجود طرفان، أي شخص يحكي، وشخص 

 يحكي له، وهما الراوي والمروي له.

القاص أو حتى  أما عبد المالك مرتاض "عرق السرد بأنه" الطريقة التي يختارها الراوي أو
المبدع الشعبي، ليقدم بها الحديث إلى المتلقي فكان السرد إذن هو نسيج الكالم، ولكن في 

 .(2)صورة حكي"

أما عند الناقد المغزي "سعيد يقطين" فالسرد فعل ال حدود به، يتسع ليشمل مختلف 
 .(3)الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه اإلنسان أينما وحيثما كان"

معنى أن السرد مجال واسع يشمل كل الخطابات سواء أكانت أدبية كالقصة أو الرواية أو 
 المسرح وغيرها...، أو غير أدبية، 

 يمارسه اإلنسان حيثما كان في مختلف الرقع الجغرافية.

  23في حين يرى "عز الدين إسماعيل" أن السرد هو "نقل الحادثة

، إضافة إلى رأي "عبد هللا إبراهيم" الذي يقول بأن السرد (0)لغوية"من صورة حقيقية إلى صورة 
 (2)هو "الفعل الذي تنطوي فيه السمة الشاملة لعملية القص، وهو كل ما يتعلق بالقص"

ومما سبق يتضح أن السرد هو الطريقة التي يقوم من خاللها السارد الراوي ينقل النص المسرود 
ود إليه )المروي له( يقوم بتمثيل أحداثه شخصيات من زمن )المروي( بشكل لفظي إلى المسر 

 محدد فالسرد إذن يتناول التغير الملحوظ في الشخصيات والمرافق والظروف المحيطة بها.

                              
)0( حميد لحميداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي دار البيضاء، بيروت، ط3، 2111، ص37.           )2( 

عبد المالك بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، د. ط، 0223، ص: 83.                                           )3( 
 سعيد يقطين: الكالم والخبر، مقدمة السرد العر بي المركز الثقافي العربي، بيروت، ط0، د. س، ص02.



 القضايا النقدية في الكتاب                                                           الفصل األول:     

 

 35 

(: "يمكن أن يؤدي الحكي بواسطة earh .a أما عند النقاد الغرب فقد عرفه "روالن بارت" )
بواسطة الصورة ثابت أو متحركة، وبالحركة أو كتابية اللغة المستعلمة شفاهية كانت أم 

والحكاية واألمثولة  الحزافةوبواسطة االمتزاج المنظم لكل هذه المواد، إنه حاضر في األسطورة و 
واللوحة المرسومة، وفي الزجاج  اإليحاءوالقصة والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما والملهاة و 
 .(3)المزوق والسينما واألنشوطات والمنوعات والمحادثات"

( فيرى السرد بأنه "عرض لحدث أو سلسلة من Guaaua .Gأما بالنسبة "جيرار جنيت" )
 .(3)األحداث الواقعية أو الخيالية بواسطة اللغة وبخاصة اللغة المكتوبة"

ة األحداث سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية أي خيالية إذن السرد عنده هو سرد أو رواي
 24بواسطة اللغة المكتوبة التي خصصها.

السرد بمعناه الشامل هو منظومة المفاهيم الثقافّية التي  أننقول  أنيمكن  األخيرو في 
تتضّمنها النصوص، بصرف الّنظر عن جنسها   و نوعها، فالّسرد موجود في الحكاية كما 

الرحالت و التاريخ و المالمح  أدب، و الحكم و الّسير و األمثالفي الشعر و  هو موجود
 المتنّوعة.          األسطورية

 

 

 

                                                 
                              

)0( عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، د.س، ص003.                               

)2( عبد هللا إبراهيم: السردية العربية، البحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العر بية للدراسات والنشر 

بيروت، لبنان، ط3، 2111، ص:08.                                                                         )3( سعيد 
يقطين: الكالم والخبر"مقدمة السرد العربي"، ص02.                                                          )3( أمنة 

 يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا، ط0، 0225، ص28-25.
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ردي ة:    -2       مفهوم البنية الس 

اآلراء و المفاهيم حول البنية الّسردّية باختالف التيارات و االتجاهات في اختلفت  لقد  
تعني  رثابروالن و عند  لحبكةلمرادفة  فورسترفالبنية الّسردّية عند  العصر الحديث،

الّزمان و المنطق في الّنص السردي. و عند  أوالتتابع و السببّية،  أوالمنطق و  التعاقب
على  المكانّية  أوتغليب احد العناصر الزمنّية  إلىاودين موير تعني " الخروج عن التسجيلة 

متنوعة و من  أشكاال، و عند الشكالنيين تعني التغريب، و عند سائر البنيويين تتخذ اآلخر
، و تختلف باختالف الماّدة األنواعتعددة ثم ال تكون هناك بنية واحدة بل هناك بنى سردية م

الداللة بصورة مباشرة بل  بأداءالمعالجة الفنّية في كل منها حيث ال تقوم الكلمات و الجمل 
و الزمان و المكان في تركيب صورة دالة داللة نوعّية و  األشخاصو  األشياءتقوم باستخدام 

ليس  ألنهة و بالتغّيرات التي تعتريها، الّسرديّ  األنواعمفتوحة و هي نماذج مرتبطة بتطّور 
خارج هذا النموذج الموجود بالفعل في النصوص اّنه  األدبيهناك شيء يسّمى بنية الّنوع 

 25(0)في صورته النموذجّية". األدبيالّنوع 

وخالصة القول أن هناك مجموعة من الخصائص النوعية مثل البنية السردية الروائية والبنية 
والتي تشكل باجتماعها البنية السردية للنوع األدبي السردي، وتساهم في تقويمه  الدرامية،
 وتطويره. 

 

 

 

 

                              

 )0( عبد الرحيم الكردي: البنية السردية للقصة القصيرة، المكتبة الورقية للكتب المصور، د.ط، 2103، ص22.
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    القصيرة:القصة 

 . التعريف اللغوية:1.1  

نما ورد  إن لفظة قصة ليست من األلفاظ الجديدة التي دخلت اللغة العربية حديثا، وا 
ذ كنا نؤكد أن مدلولها المعنوي والفني، قد  ذكرها في التراث األدبي والعلمي القديم، وا 

 غيرات كثيرة نتيجة االحتكاك بالثقافات األجنبية.طرأ عليه ت

وقد ورد في "لسان العرب" القصة: الخبر وهو القصص، وقص على خبره يقصه قصا 
وقصصا أورده، والقصص: الخبر المقصوص بكسر القاف: جميع القصة التي تكتب 
وتقصص كالمه حفظه: وتقصص الخبر: تتبعه والقصة: األمر والحديث واقتصص 

ث: رويته على وجهه وقص عليه الخبر قصصا، والقص البيان، والقصص بالفتح الحدي
 .(1)االسم والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها"

وجاء في "معجم الوسيط" قصص الخبر: تتبعه والكالم حفظه، القاص الذي يروي القصة 
صوص واألثر القصة التي تكتب والجملة على وجهها، القصص: رواية الخبر والخبر المق

من الكالم والحديث واألمر والخبر والشأن وحكاية نثرية تستمد من الخيال أو الواقع أو 
 .(2)منهما معا"

وبهذا نجد أن القصة تروي حدثا أدبيا أي بلغة أدبية عن طريق الكتابة أو الراوية وتشعب 
  1عنها واالختالف بينها. هذه المعاني يؤدي إلى تشعب الثقافات المأخوذة

 

 
                                         

)1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان 2112، ط3، مج12، ص121.                     
 )2( إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، تركيا ج1، ص)037، 021(.
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 . المفهوم االصطالحي:1.1

"تثير القصة القصيرة بعض اإلشكاليات عندما نريد تعريفها فبعض النقاد يقصر تعريف 
القصة القصيرة على قصرها وقلة صفحاتها، مما دعا بعض الكتاب إلى تقديم تلخيص 
للرواية على أنه قصة قصيرة، كما صنع محمد تيمور، وبعضهم يقصر تعريفها على أنها 

تها في جلسة واحدة وذلك ألنها في نظر هؤالء حكاية هي "التي يمكن االنتهاء من قراء
على أن القصة القصيرة هي تجربة أدبية تعتبر بالنكر  المحدثونقصيرة، واستقر النقاد 

نستطيع الجزم بأنها تقوم على التركيز والتكثيف في عن لحظة في حياة إنسان، ومن ثم 
عا أو شهر أو أكثر من ذلك وصف لحظة واحدة، قد تمد زمنيا ساعات أو أياما أو أسبو 

غير أن القاص ال يهتم فيها بالتفاصيل التي يمكن أن يهتم بها الراوي لكنه ال يعني سوى 
 .(1)بتعميق اللحظة التي يصورها، لكي تعطي إيحاء مركزا حول ما تدل عليه"

والقصة القصيرة عند محفوظ كحوال هي تلك القصة التي تمثل: "حدثا واحدا في وقت 
وتناول شخصية مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة مفردة أو مجموعة من العواطف واحد، 

ذا  1111و 1011التي أثارها موقف واحد، والقصة القصيرة يتراوح طولها بين  كلمة، وا 
 troh  troh أقصوصة كلمة سميت  011نقصت من هذا الطول، وزادت عن 

 hroos ، ذا تقصت عن ذا ازدادت عن  cthkt كلمة سميت سكاتش  011وا   21111وا 

 

                                         

)1( أحمد محمد عوين: دراسات في السرد الحديث والمعاصر، دار الوفاء اإلسكندرية، مصر، 2117، ط1، 
ص11-10(.                                                                                               

 )2( محفوظ كحوال: األجناس األدبية، دار نوميديا، د.ط، 2110، ص01.
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ونجد رشاد رشدي يعرفها على أنها "تروي خبرا ولكن ال يمكن أن نعتبر كل خبر أو 
مجموعة من األخبار قصة، فاألجل أن يصبح الخبر قصة يجب أن تتوفر فيه خصائص 

 .(1)معينة"

هذه الخصائص التي أشار إليها تتمثل في األثر الكلي الذي تطبعه هذه القصة، بواسطة 
قصصي يتشكل من بداية ووسط ونهاية متطلبا شخصيات تحركها هذه األحداث للوصول 

 هي لحظة تنوير، وكزاوية يسلط عليها الضوء في حياة فرد إبراز معنى للقارئ.

فالقصة تعالج موقفا أو حدثا زمنيا للوصول إلى أثر كلي ومغزى محددا في نفس المتلقي، 
هذه األخيرة التي يحدد بها عبد هللا الركيبي مفهوم  وذلك بإيجاز مستعينة ببقية سماتها،

القصة القصيرة عنده، فيرى بأنها تعبر عن موقف معين في حياة الفرد، يتوفر على وحدة 
يجاز في التعبير للوصول إلى نهاية، ويرى أن هذه  الفعل والزمان والمكان وذلك بتركيز وا 

ونات القصة مثل: الشخصية السمات ال تكفي بل ال بد االعتناء بعناصر أو مك
القصصية والحدث والعقدة واللغة والحوار أي بالقالب الشكلي للقصة القصيرة وهذا األخير 
ال يكفي بل يجب إسناد المضمون إلى تشكل وحدة متكاملة، وهكذا تكون القصة القصيرة 

  3الفنية تعبر عن موقف أو لحظة معينة من الزمن في حياة اإلنسان. 

 

 

 

 

 
                                         

 )1( رشاد رشدي: فن القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، 1700، ط2، ص10.
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 سيرورة علم السرد عند العرب:

تهافت البحث النقدي الغربي على إشاعة رؤى واتجاهات دراسة السرد الغربية في 
كتاباته، مذ بدأت خطى الغزو الثقافي العربي تتسلل عبر مغربنا العربي، فاشتغل 
إخوتنا المغاربة تسويد الصفات التي عرضت للمنجز الغربي في ميدان السرد "فمنذ 

حسين الواد ومحمد بن صالح بن عمر  بداية التسعينات استطاعة دراسات كل من
والرشيد الغزي ومحمود طرشونة وعلي العشي وراضية كبير وعبد السالم ومحمد 

في ميدان القصة رشيد ثابت اختراق وكسر حاجز البحث النقدي الكالسيكي 
، حيث لم تخل محاوالتهم من تعثر نظرا لحداثة النقد الجديد الذي يتطلب (1)والرواية"

ة وفهما أكثر لطبيعة البحث فيه، وجهاز اصطالحاته المعقد. عالوة على قتله معاشر 
ذلك فإن مسألة نقل المصطلح إلى العربية تأرجحت ما بين الخلط الذي ظهر في 
هذه المحاوالت والترادف في المصطلحات المستعملة "ولعل... هذه المشاكل من 

يهام في المصطلح تعود إلى حداثة مقولة  ( 2)النقد اللساني العربي..."تشتت للمادة وا 

وقد بات حاليا "إن مشكلة نقدنا المعاصر مع اتجاهات النقد بإزاء النقد الغربي. 
األدبي الحديث هي األساس مشكلة االستيعاب الواضح والمتكامل والدقيق ألسسها 

مبدئيا ثالثة أطراف هي: المترجم والناقد وأدواتها ومصطلحاتها، ونرى أن لها 
حائرا أمام إيجاد مرادف باللغة العربية معبر ومواز  المترجموالقارئ.   فكثيرا ما يقف 

 تماما لمصطلح نقدي أجنبي، فيضطر إلى اختيار 

المصطلح كما هو بلغته األصلية مع بعض التعديل الصوتي، أو واحد من أمرين، إبقاء 
استخدام مرادف قريب، وفي كال األمرين ال نصل إلى مفهوم جلي لما يريد المترجم 
التعبير عنه، ناهيك عن ذكر العدد غير القليل من المفردات التي يستخدمها المترجمون 

محدود من المرادفات قد تصل كل حسب رؤيته، وبهذا نجد للمصطلح الواحد عددا غير 
ا األمر أصبح نوعا من االنحراف في التقريب أي أن هذ( 1)إلى مقاربة عدد المترجمين" 

باستعمال ألفاظ وتعبيرات لم تعد بعد من المصطلحات فهي غير متفق عليها بعد لحداثة 
بتة عهدها في اللغات األوروبية، كما يقول فاولر في معجم مصطلحاته األدبية غير ثا

المعنى، وال تزال مثار جدل ونقاش بين النقاد، إلى جانب قلق على القارئ العادي، أي 
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ن  غير المتخصص في النقد واألدب، إذ ال بد أن يفهم تلك األلفاظ والتعابير، حتى وا 
 عرف المقابل لها باللغات األوروبية.

 لعربي الحديث إلى:"يعزز هذه اإلشكالية في النقد اعبد هللا إبراهيم، ونجد الدكتور 

 . حضور الرؤية وغياب المنهج.   1

 (2). غياب الرؤية وحضور المنهج."2

الناقد قد يمتلك رؤية في فهمه للظاهرة األدبية لكنه يفتقر إلى منهج ضابط  أي أن
   4لعرض مزاياها الفنية بدقة، وقد 

وحسب رأي عبد هللا إبراهيم "يستحيل المنهج إلى صرامة قاتلة وحد قاطع يفعل العكس. 
بالنصوص األدبية ما يشاء من غير عملية مزاوجة مع رؤية الباحث وما يتفق وذوقه 

 .(1)وذوق الجمهور"

فلقد ظل المصطلح الخاص بالسرد مهيمنا على الرغم من عدم استقرار مفاهيمه من ناحية، 
ماته من ناحية أخرى "ولقد تبين من بعض الدراسات المتخصصة أنه يوجد وعدم توحيد ترج

أكثر من ألف مصطلح خاص بالقصة والرواية، وأن ما سمي بالصحوة القصصية التي 
حدثت في السبعينيات من هذا القرن قد عبرت عن نفسها بانفجار مصطلحي ومفهومي.. 

محمد رشاد الحمزاوي" إلى "أم كل هذه الدكتور ' نبه. و (2)جاءت هكذا منقولة عن اآلخرين"
المصطلحات السردية ال تمت إلى العربية بصلة، ألن الساحة العربية خالية منها، فهي 
مترجمة كلها مما كان مدعاة لتوافر أنواعها ومترادفاتها وتضارب تلك المترادفات. لذا 

مفاهيمها،  اتسمت هذه المصطلحات بالغموض والسطحية والخطأ الناتج عن سوء إدراك
 . (3)إلى نصف قرن لغرز آلياتها الفنية"كما إن توافر لنا من كمية هذه المصطلحات يحتاج 

                                         

)1( نفس المرجع، ص03.                                                                                   
 )2( نفس المرجع.
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فالنقد األدبي العربي الحديث في مجال البحث السردي خصوصا في اصطالحاته رهين 
 نقدةأشخاص معينين، تتفاوت ثقافاتهم الواحدة عن األخرى، فنجد مثال "أن اصطالحات 

من بئر الثقافة الفرنسية، بينما نجد الحال مختلفا عند نقدة المشرق  تمتحي المغرب العرب
   5 اإلنجليزية، وما بين جبالعربي الذين ينهلون من 

فكل منهما غدا يتصور األلفاظ موضوعة بإزاء الصور ( 1)شاسع" بونالفرنسية واإلنجليزية 
أللفاظ مجهولة المعنى، ولعل الذهنية التي يراها على وفق رؤيته الخاصة باعتباتر أن ا

مقولة "الستيوطي" تنطبق تمام االنطباق على حال االضطراب االصطالحي الحاصل من 
المترجمين والنقاد فهو يتساءل "هل األلفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية_ أي الصور 

 ....التي تصورها الواضع، في ذهنه، عند إرادة الوضع_ أو بإزاء الماهيات الخارجية؟
فإن من رأى شبحا من بعيد، وظنه حجرا أطلق عليه لفظ الحجر، فإذا دنا منه وظنه 
شجرا أطلق عليه اسم الشجر، فإذا دنا منه وظنه فرسا، أطلق عليه اسم الفرس، فإذا 
تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ اإلنسان، فبان بهذا أن إطالق اللفظ، دائر مع المعاني 

.لقد شرع (2)على أنه الوضع للمعنى الذهني ال الخارجي" دون الخارجية، فدلالذهنية 
النقاد العرب على تطبيق المصطلح على النصوص األدبية من غير فحص وتدقيق حول 
مواءمة المصطلح للنصوص العربية فصاروا كمن يشتروا سرجا لحصان لم يأت بعد، 

ية وليست وليدة وكأن الصور الذهنية للمصطلح األدبي غير مرتبطة بالظاهرات الواقع
منها، وهكذا وجودوا دعوات لوضع نظرية سردية تنطلق من إبداعاتهم ونتائجهم العربية 

                                         

نفس المرجع.                                                                                              )1(
)2( نفس المرجع.                                                                                            

 )3( نفس المرجع، ص02.
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ولكن هب سيتحقق ذلك؟ بطبيعة الحال ال يمكن ألن أية محاولة لوضع نظرية نقدية 
 6)سردية( تدرس طرائق التعبير في النصوص األدبية العربية. 

محكومة باإلخفاق، ذلك ألن هذه الفنون غير أصلية من قصة قصيرة وروائية، وغيرهما 
بحكم عالقتها باألصل الغربي لها، وبحكم مجاراتها ومسايرتها لتطور تقنيات هذه الفنون 
عند الغرب وبطبيعة الحال سيجدون ما يتمتع به النص الغربي من تقنيات وأساليب 

ن اختلفت  اللغة، فيكون بذلك عرض لألحداث يتمتع به النمط الغربي المتأثر به، وا 
الوحيد للتجديد ولوضع نظرية سردية للنصوص األدبية العربية تنطلق من بالغة الميدان 

 اللغة، ال طرائف التعبير المتأثرة بالتقنيات الغربية.

ولعل من مشاكل اضطراب المصطلح السردي في النقد األدبي الغربي الحديث هي:   
احد ال ينصرف إلى التعدد، على سبيل المثال . تعدد تعريب المصطلح، والمصطلح و 1"

( وغيرها. لوجية( تعرب ب) السرديات والسردية وعلم السرد والسرد و olgolttrrrNال )
والمصطلح واحد ليس فيه كل هذه التعددية، وهذا ما يجعل أستاذنا الطاهر" يسخر ويهزأ 

 .(1)ت والسرجيات("بكل هذه التسميات متندرا عليها، وواصفا لهذا الخليط ب)الملخيا

(، مثل تعددية مفهوم )السرد(، مع العلم أن 2. تعدد المفاهيم لمصطلح واحد )2
( يفهم منها مرة على أنها تتابع erttrraaNو  nlrttrraNالمصطلحات الثابتة مثل )

المسرودة من األحداث في القصة، ومرة هي طرائق عرض تتابع األحداث ومرة األحداث 
 السارد.

 

                                         

)1( نفس المرجع، ص02.                                                                                   
الروائي، دار العربية للكتاب.                                                                                

 )2( نفس المرجع.
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 7المفاهيم والمصطلحات، وقد مر تعدد مفهومه أما عن. تعدد 3

( مثل: )القصص، 3تعدد اصطالحاته، فقد تكون المصطلحات اآلتية بديلة عنه )
 الحكي، الرواية، األخبار، الصيغة(.

. سوء فهم المصطلحات السردية مثل مصطلح )السردية( الذي ترجم إلى )الساردية(، 4
(. الذي توهم فيه أغلب النقدة العرب ما خال oglolrttrrNومصطلح )علم السرد( )

)علوط محمد، وسعيد يقطيي، وعبد هللا إبراهيم(، بأن جعلوا بداية البحث فيه وانطالقته 
على يد الرسبي "فالديمير بروب" ومن تابعه في طريقة دراسته للقصص )بريمون 

ح فهو يعود وغريماس(، مع العلم أن هؤالء الثالثة ال عالقة لهم بهذا المصطل
  . (1)ل)تودوروف مخترع هذا المصطلح نفسه)، وبارت وجبينت ومن تابعهم حصرا"

"ومن المرجح أن يكون سببه إشكالية المصطلح السردي هو تطور الفنون السردية 
والزخم الهائل في وتداخلها وتشابك بعضها ببعض مما أدى إلى تأزم وتفاقم هذه المشكلة 

، كما أن االنتقائية واالجتهاد الفردي في استعمال المصطلح إنتاج المصطلحات السردية
النقدي في الميدان التطبيقي من غير مسوغات علمية دقيقة أحيانا لهذه االنتقائية أو 
فحص مدى صالحية أو مواءمة المصطلح المختار والنصوص األدبية المطلق عليها 

أي أن كل هذا يعمل (2)المعاصر"النقدي  الهمسبب آخر في تصاعد ونمو هذا المشكل و 
 8على عدم تعامل البحث السردي ومصطلحاته في نقدنا العربي الحاضر.

 

                                         

 )1( علي جواد الطاهر، كلمات، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1770، ط1، ص137.
)1( أحمد رحيم كريم الخفاجي: المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، مرجع سبق ذكر ه، ص00-

                                                                                                        .01
 )2( نفس المرجع السابق، ص00. 
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وفي األخير نقول أن الدراسة السردية بمختلف تياراتها واتجاهاتها ال بد وأن تكون 
يأخذ الوحدات من بروب وبعدها بوحدات  مرقعامنهجيا انتقائيا كما أنشرنا سابقا 

الزمن من جينيت والنحو من تودوروف وبريمون وغيرهم.       ولعل روالن بارت و 
هذه األسباب وغيرها هي ما أدت بالوقوع في جدل من أن الشرق شرق، والغرب 
غرب، فهناك فرق بين من يملكون عقلية اإلنتاج، ومن يكتنفون باالستهالك الرخيص 

ذا أردنا أن نبين عالقة القصة بعلم السرد ال بد من الل جوء إلى فهم هذا العلم في وا 
 المعاجم األدبية المتخصصة:                         

 " علم السرد: 1"       

 هو علم القصة عند )تودوروف(   . 1    

 بنيات السردية. دراسة السرد، وال. 2   

   (1)تقنيات خطابية في الرواية. 3  

هذه التعريفات جميعا تستلزم قارئا ملما بمستويات دراسة القصة عند تودوروف حتى 
لقصة الذي يرادف علم السرد، إال د. سعيد علوش بعلم ايصل إلى معرفة ما يقصده 

                  أنها مع ماتتسم به من اإليجاز ال تعطي صورة واضحة عن طبيعة هذا العلم.                                                          
     : yoooohrrras" علم السرد 2"

.                                                                      (2)دراسة السرد من حيث هو سرد فقط أو فن قص القصة أي سرد األحداثومعناه 
  9معنى أن هذا العلم يهتم بسرد األحداث التي هي غاية هذا العلم من دراسة السرد.

 
                                         

 )1( المرجع نفسه، ص 00.
 )2( المر جع نفسه، ص 05.                                                                                  
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 : yoooohrrras" علم السرد 3"

هو دراسة النص واستنباط األسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم "
 .    (1)"إنتاجه وتلقيه

السرد الثالثة: السرد، السارد، المسرود له.  بأركاننالحظ أن هذا التعريف يأخذ      
لقد شهدت ترجمة مصطلح على السرد في البحث النقدي العربي الحديث اختالفا 

 كبيرا بين اكتفاء ويمكننا أن نوزعهم على قسمين هما:                 

 بترجمة واحدة في كتاباته النقدية.   التزمقسم أوال:   

قسم اضطرب وتردد بين أكثر من ترجمة له فالقسم األقل ترجم هذا المصطلح ثانيا: 
 بـ:                                                               

وهي ترجمة كل من جميل شاكر وسمير المرزوقي، وهي . )نظرية القصة(: 1" 
كلمتين هما )علم+سرد( وليس فيه أية ترجمة غير مقبولة ألن المصطلح منحوت من 

داللة على كلمة )القصة( أو معنى القصة، كذلك لفظة )نظرية( ال توجد فيه، بل 
( وهي تترجم عادة بـ )على( ولعل التعبير المناسب لـ )نظرية olgoتوجد الالحقة )
 (.                  olgoNrttrrl( وليس )yrltoryeltoالقصة( هو )

وهي ترجمة األستاذ الدكتور علي جواد الطاهر، وهو يقدم مسوغا : . )القصصية(2
 منه اخترعوهو الذي " Nrttrrيعني قص -الفعل"لهذه الترجمة بقوله: 

( وذلك ألن السرد عنده جزء من عملية السارد في إخباره Nrttrrlolgoالـ ) 
 أعم              بالحوادث وتدخله فيها بالتعليق أحيانا وبالمشاركة أحيانا أخرى، والقص
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من ذلك فال يصح أن نطلق على أصل هذا المصطلح فرنسية األصل )السرد( بل 
)القص(، وهو يعني في أقل ما يعنيه )نظرية القصة( أو )فن القصة(، وفي هذا الرأي 

 تجعلنا ال نأخذ به وهي: الهناتبعض 

هو موافقته للجذر أ. يبدو أن سبب ترجمة األستاذ الطاهر هذا المصطلح ب)القصصية( 
العربي القديم )القص(، ودالالته التي فيها نوع من الشبه مع المصطلح األجنبي، مع العلم 
أن مصطلح )القص( ال يدل في معاجمنا العربية على )النسج( والمهارة بقدر ما يدل عليه 
مصطلح )السرد(، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع مصطلح لسرد عندهم_ أي الغرب_ 

 يعني طرائق التعبير وعرض الحدث ومكوناته.الذي 

ب. إن مصطلح )السرد( ال يدل عند الغرب على الجزء المتعلق بالسارد فقط بل قد يأتي 
 .(2)مرادفا لمعنى القصة، وقد يأتي مرادفا بمعنى الخطاب السردي"
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اب فالمعنى الذي ذهب إليه األستاذ الطاهر يتفق ورؤية أفالطون القديمة في تصنيفه لخط
السارد والمشارك في األحداث والسارد غير المشارك فيها الذي يكتفي بوظيفة التعليق والتي 
طورها كل من تودورف وجنيت_ إذ يرادف السرد عند الدكتور الطاهر )الصيغة( عند 
جينيت وهي إحدى مكونات فعل السرد أو السرد وليس العكس كما ذهب أستاذنا الطاهر. 

الشفاهي في قصته فقط، فهو أي السارد بمثابة يرتبط بتدخل السارد "فالسرد عند أفالطون 
موقع السارد وزاوية رؤيته للمادة الحكائية بينما السرد هو النسيج اللغوي الذي تنتظم فيه 
تلك المادة ومكوناتها من سارد ومسرود ومسرود إليه والمعبر عنها عبر أساليب الصوغ 

 عليه األستاذ الطاهر بـ )السرد( هو الصيغة عند الغربيين  أطلقفما  (3)الفنية"

 

 

 

 

 

 

10    

                                         

)1( نفس المرجع، ص11.                                                                                   
 )2(  نفس المرجع.
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عليه )القص( هو الخطاب السردي أو  أطلقوهي "إحدى مكونات الخطاب السردي وما 
المادة الحكائية في  تمظهراتفالصيغة_ أي السرد عنده األستاذ الطاهر_ هي جزء من 

  (1)فعالية السرد أو السرد تحديدا".
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 د:يتمه

صيقة ها من الفنون وهذا ألنها تقنية لالنظرية السردية باألعمال األدبية دون غير  اختصت
  كالقصة والرواية والمقالة وغيرها.

ال السرد لما لها من مكانة بين باقي األنواع وباعتبار أن القصة القصيرة شكل من أشك
وتتجاوز  في الزمن امتداألدبية باعتبارها موقف حيوي محدود اإلطار، يفقد جوهره الفني إذا 

بعدها  بالضرورةداللته مجرد عرض أحداث أو وقائع، إلى ما وراء من حالة نفسية لها 
 المؤلف يقول برنتير "إننا نطلب من حيث .ير فيها واقعية حقيقيةاالجتماعي، يكون التصو 

تصويرا يتفق مع الواقع والحقيقة ال أكثر وال أقل قصصه أن يصور لنا الحياة في القاص 
  (1) كما هم" ولن يقدر عن ذلك إال بعد التجرد من ذاتيته مكتفيا بأن يرينا أشخاص قصصه

للموقف فكيف يرى الكاتب وكيف يلحظ؟  االختيارومفتاح الجودة للقصة القصيرة جودة 
ثيف لدى االبصار السطحية وكيف ينقد برؤيته وملحوظاته إلى ما وراء الظهر الذي يبدو ك

، فقد ذلك الطريق لتصورها، ولهذا ينبغي أعماقهامنحت معالم العابرة، فإذا تحددت الرؤية و 
الحيوي الذي يتضمن ما أن يطيل المرء النظر وال يظن بطوله حتى يهتدي إلى الموقف 

يستحق بذل الجهد في تصويره ونقده واإليحاء بمكنونه لهذا حاولنا في الفصل الثاني أن 
ية العربية لمؤلفه عبد هللا رضوان، الذي يعد محاولة نستقرء أهم ما ورد في أحد الكتب النقد

جريئة وجادة لخوض غمار النقد على هذا الفن العربي الحديث والكتاب يحمل عنوان: البنى 
نقد القصة القصيرة. بدءا بدراسة عتبة العنوان ثم عتبة المقدمة وأخيرا دراسة متن السردية: 

نقدية التي أضاف في هذا المحاولة التي قام الكتاب ومحاولة معرفة منهجة ومصطلحاته ال
     بها وكذا معرفة رؤيته النقدية، فهل هي رؤية عربية قديمة؟ أم رؤية حديثة؟

 

 

                                         

 .92، ص 1، ط9002نقد القصة القصيرة والرواية، دار وائل، األردن، عمان، مصادر  –(1) 
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يعد العنوان من بين أهم عناصر النص، فهو أول ما يواجه القارئ  . عتبة العنوان:1
ليدفعه إلى محاولة إيجاد تفسير أولي له قبل قراءته للمتن، لهذا فتعريفه يطرح العديد من 
التساؤالت، ويلح علينا لتحليله وتفكيكه، "فالعنوان عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة 

، ويرى لوي هويك أن (1): اسم الكتاب أو دار النشر"العنوان الحاملة لمصطلحات أخرى مثل
العنوان: "مجموعة العالمات اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على 

أي أنه  (9)المستهدف" جمهورهرأس النص لتدل عليه وتعنيه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب 
ن الكاتب والقراء من جهة بحث به الخط الذي يربط بين الكاتب والكتابة من جهة، وبي

أخرى، وبين الكاتب والناشر من جهة ثالثة، فقد يبخل الناشر ليعدل في العنوان بعد موافقة 
ضفاء بعض الجمالية عليه، والهدف هنا تسويق تجاري  المؤلف بهدف جذب الجمهور وا 

يحتاج هو  البنى السردية: نقد القصة القصيرة"بالدرجة األولى والعنوان الذي بين أيدينا" 
كذلك للتفعيل والتحليل حتى نتعرف على هدف المؤلف من وضع هذا العنوان لكتابه، بدءا 

 بدراسته معجميا ثم دالليا.

 . البنية المعجمية:أ

 * مصطلح السرد في المعاجم العربية القديمة:

 . جاء في معجم العين: "سرد القراءة والحديث يسرده سردا، أي يتابع بعضه بعضا". 1"

 . جاء في القاموس المحيط: "السرد: نسيج الدرع ويعني جودة سياف الحديث".9"

    . جاء في أساس البالغة: "قال: الشماخ يصف حمرا: شككت3"

 1(3)كما تابعت سعد العنان الخوارز   ناب على هو    بأمساء الذ    

 العربية القديمة:معنى مصطلح القص في المعاجم 

                                         

)1( عبد الحق بلعابد: عتبات أجيرار جنيت من النص إلى المناصب، الدار العربية للعلوم ناشرون الجزائر، 9002،11،ط1، 

ص71.                                                                                                                 
)9( المرجع نفسه.                                                                                                          

 )3( أحمد رحيم كريم الخفاجي: المصطلح السردي األدبي العربي الحديث، مرجع سبق ذكره، ص72. 



لقصيرةقراءة لكتاب البنى السردية نقد القصة ا                                     الثانيالفصل   

 

 54 

 . جاء في معجم العين: "قص: القص والقاص، يقص القصص قصصا، والقصة 1"

                        .معروفة

. جاء في أساسه البالغة: قصصه وقصصت أثره، وقصصته: اتبعته قصصا)...( 9
وخرجت في أثر فالن قصصا )فارتدا على آثارهما قصصا( )...( وقص عليه الحديث 

ا، واقتصه وتقصصت كالم فالن، وله قصة عجيبة، وقصص حسن، وقصيصته والرؤي
 وقصص وقصائص وأقاصيص.

واألثر أي عند  القصيصة قال هدبة بن خشرم: فقصوا عليه ذنبا وتجاوزوا ذنوبهم عند
على الناس ما يرق القصة، والحكاية، ورفع قصته إلى السلطان، والقصاص يقصون 

                                                             .                (1)قلوبهم"
 ويبدوا أن ما بينه هذان النصان من معنى للقص هو الكالم والخبر واإلخبار.

 ب. البنية الداللية:

في حقيقة األمر لم نجد داللة لفظ السرد في هذا الكتاب للناقد عبد هللا رضوان إذ أنه ال 
ذا المصطلح في النقد العربي الحديث، إذا ورد مصطلح السرد في بأس أن نتقدم بتعريف ه

النقد العربي الحديث، إذا ورد مصطلح السرد في النقد العربي الحديث بمفهومين: مرة 
 قصة ومرة بوصفه خطابا.بوصفه 

          أوال: تعريفات السرد بوصفه قصة:

داخل العمل القصصي لذلك هو مجموعة األحداث واألعمال التي يقوم بها األشخاص أ. 
 يؤكد مظهره الزمني.

    1هو إنجاز اللغة في شريط محكي يعالج أحداثا خيالية في زمان  ب.

 معين، وحيز محدد لشخص بتمثيله شخصيا يصمم هندستنا مؤلف أديب.

                                         

 )1( المرجع نفسه، ص10.
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والسرد هو بث الصوت والصورة بواسطة اللغة وتحويل ذلك إلى أنجاز سردي أي ج. 
 مقطوعة زمنية ولوحة حيزية.

السرد هو مجموعة من األحداث التي تقع أو التي يقوم بها أشخاص تربط فيما بينهم  د.
 عالقات، وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما يفعلون.

السرد هو الوسيط الذي ينتقل كما يشاء في تصويره لألحداث وفي وصفه للخلفية سواء  و. 
في عرضه للحدث وطريقة تسلسله في تنقالته الحرة كما يشاء في أكانت مكانية أو زمانية و 

 (1)الزمان والمكان".

من هذه التعريفات كلها أنها تشترك في داللة واحدة وهي أن السرد هو المصطلح  ويتضح
الذي يشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبر وأخبار سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أو 

في تغييب أمرين من أهم سمات الخطاب هما: السارد والمسرود  من ابتكار الخيال وتشترك
 إليه.

    ثانيا: تعريفات السرد بوصفه خطابا:

 الكالم الذي من خالله تروي الوقائع، وتعرض األشخاص.      أ.    

المستوى الثالث  السارد، حيث يروي حكايته وهذا التعريف يقابلالعملية التي يقوم بها  ب.
 للسرد عند جينيت وفيه غياب جلي للمسرود له.   

الطريقة التي تحكى به القصة وهو الطريقة التي يمثل بها مضمون القصة وهو يماثل ج. 
 الخطاب ويتضمن مرسال ومرسال إليه.   

هو داللة واتصال بين متخاطبين يكون أحدهما مرسال واآلخر مرسال إليه، وقد يتبادالن د.   
 األدوار في نفس الخطاب. 
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الصيغة هنا غير السرد الذي صيغة وليست السرد عبارة عن مادة حكائية تقدمها الو.       
 1.(9)يصطلح به الراوي غي تقديم هذه المادة"

وتبرز الداللة المشتركة من خالل هذه التعريفات أن علم السرد هو العلم الذي يهتم  
بمظاهر الخطاب السردي من حيث األسلوب والبناء والداللة أي أن السرد بمعناه العام 

التي تتشكل مجتمعة في النص السردي، وبما أن السرد من  يدل على مجمل التقنيات
 صنع اإلنسان فهو عبارة عن نسيج الكالم، ولكنه في صورة حكي.

* أما بالنسبة لمصطلح القصة القصيرة فتحدد داللتها عند هذا الناقد من خالل كتابه 
، وأنها فيقول: " القصة القصيرة هي جنس أدبي مستقل بذاته عن فنون القول المختلفة

ن تشابهت مع الرواية كونها تقول حكاية _سردا_ حدثا، فإنها تفارقها وتتميز عنها  وا 
بجنسها األدبي الخاص بها، إنها فن، والفن كما يقول بارت ال يعرف الضوضاء بالمعنى 

، يعني أن (1)، وخالص، فليس هناك وحدة ضائعة أبدا"نقياإلخباري للكلمة، إنه نظام 
 نقين سردي يختلف عن األجناس األدبية األخرى من حيث أنها فن القصة القصيرة ف

 خالص. 

القصة وفي دراسة عتبة العنوان ال بد من اإلشارة إلى االستخدام الزمني في العنوان "
 القصيرة".

فالقصة القصيرة تتميز عن سائر الفنون السردية بضيق المساحة النصية، ذلك الضيق 
 القصيرة. الذي يتواءم مع االسم: القصة

هي قصة من حيث نوع سردي، يعالج أحداثا، وقصيرة من حيث نوع كمي، بما يميزها 
 عن األنواع األخرى مثل: الرواية والقصة الطويلة وغيرها.

    2ويظل الزمن عنصرا هاما من العناصر التي تدخل في مفهوم

                                         

)1( المرجع نفسه، ص)28-28(.                                                                                     
 )9( المرجع نفسه، ص27.           

 )1( عبد هللا رضوان: البنى السردية، نقد القصة القصيرة، عمان، 1228، ط1، ص2.
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ا أو توازي أو القصة القصيرة والتمييز بينها وبين أجناس أدبية أخرى تقع على حدوده
تتقابل معا. والسمة الرئيسية التي تبدو للوهلة األولى في زمن القصة القصيرة هي أنه 
"قصير" وهذا القسم جزء داخل في مصطلح هذا الجنس األدبي على األقل في العربية 

ومع ذلك فهو تحديد . elleNooNواإلنجليزية، ومفهوم ضمنا من المصطلح الفرنسي 
صر الزمني يمكن أن يقاس عندما تكون اللحظة الزمنية ممتدة على خط خادع، فمفهوم الق

 تتابعي يمكن تحديد نقطة البدء والنهاية فيه.

"وقد شغلت قضية الزمن من وعالقته بالعمل األدبي النقاد من عهد أرسطو حين وضع 
 1(1)قانون الوحدات الثالث: وحدة المكان، وحدة الزمان، ووحدة الحدث"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 )1( أحمد درويش: تقنيات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي، دار نو بار للطباعة، القاهرة 1222، ط1، ص922.
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قبل الشروع في دراسة عتبة المقدمة أود أن أشير إلى أن الكتاب لم يحتوي  عتبة المقدمة:
على إهداء، واإلهداء هو تقدير من الكاتب ألشخاص آخرين، قد يكونون أشخاصا أو 

 مجموعات كالمؤسسات الوصية المتمثلة في دار النشر.

وأقل تاريخية وظرفية لمنطق المقدمة بأنها" عالقة أكثر نظامية،  "دريدا "جاك يعرف
وهذا يعني أنها تتميز تتبعها للتحديد،  (1)الكتاب، فهي وحيدة، تعالج قضايا أساسية وسخية

فهي تسير وفق منهج معين تدريس قضايا رئيسية داخل المتن، وسخية أي أن القارئ 
 للمقدمة يتعرف على المضمون العام للكتاب.

وبهذا تكون مستوى مقدمية هي مقدمة علم وهذا  لقد جاءت مقدمة الكتاب على شكل فصل
النوع من المستوى، يكون متضمنا في وظيفة من وظائف المقدمة وهي السعي إلى تنبيه 
خباره بأصل الكتاب وظروفه ومراحل تأليفه ومقصد مؤلفه وهذا ما يمكن  القارئ وتوجيهه وا 

الوظيفة المركزية، وقد جاء  أن نصطلح عليه بإستراتيجية البوح واالعتراف ويمكن اعتبارها
من كتاب كما تناولها  الفصل األولهو  المقدمةفي المعاجم اللغوية ما يدل على معنى 

عبد هللا رضوان يتناول هذا الفصل شيء من اإلجمال األسس التي يقوم عليها الكتاب، 
لف أهم تخطيط تأليفه، وهي كذلك نقال طويل يقدم به المؤ والتي بدونها ال يمكن أن يفهم 

 المبادئ والمناهج التي سيقوم عليها مؤلفه فيما بعد.

"تقنيات القص في القصة إذ يعرفنا عبد هللا رضوان في هذه المقدمة والتي كانت معنوية بـ 
على تقنيات القص في القصة القصيرة األردنية وهي تقنيات يلجأ إليها  القصيرة األردنية"

وتتبع المؤلف أو الناقد ذلك من خالل دراسة معمقة  الكاتب لخلق الشكل الفني الذي يريد،
    1 من القصص المنتقاة وفقا لتقسيم

 

 

 

                                         

 )1( عبد الحق بعابد، عتبات، مرجع سبق ذكره، ص113.
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منها أثار  تاريخي عمد إليه وراعى أن يكون ممثال لتطور استخدام تقنيات القص المتعددة.
لديه الرغبة في تتبع تقنيات القص، وكيف تمثله القصاصون األردنيون هي متابعته لوقائع 

البحث الذي قدمته  1223ندوة مكناس التي نظمت من طرف اتحاد كتاب المغرب عام 
إلياس خوري في الندوة وبخاصة قدرته على التقاط الجوهري في الكتابة القصصية القصيرة. 

ثق له موضوع هذه الدراسة بهدف التعرف على تقنيات القص في التجربة ومن عنا انب
 القصصية األردنية انطالقا من االفتراضات التالية:

 إن القصة نظام.   

 إن القصة بنية.    –

 إن القصة قول لغوي أساسي.    –

 إن القصة تقنيات حيادية.     –

 إن القصة رؤية للمجتمع والحياة.                                                     –   

* ولعل عنوان الدراسة يشير في أول وهلة باالتجاه البنيوي في النقد، لكن عندما خضعت 
الدراسة في منهجها للتخصص والتصنيف النقدي فإن ما يبرز من المناهج بشكل عميق 

يبق للجانب البنيوي سوى بعض ولم )الواقعية االشتراكية(  جتماعيالمنهج االوواضح هو 
التسميات التي لم تفعل كجانب منهجي في الدراسة وحتى أبين أن المنهج االجتماعي هو 
المنهج الذي بينت عليه الدراسة هو رؤية الباحث عبد هللا رضوان لدور البنية في اإلبداع، 

التي تقطع النص عما هو خارجي وتكتفي بالعالقات إذ هي رؤية تخالف الرؤية البنيوية 
الداخلية في النص ولعل الرؤية للمفاهيم النقدية وللعملية النقدية بمجملها هو أن أؤكد أن 
هذه التقنيات هي مجرد وسائل يلجأ إليها المبدع لخلق الشكل الفني الذي يريد. أي أنها 

 بذاتها حيادية.

 

 



لقصيرةقراءة لكتاب البنى السردية نقد القصة ا                                     الثانيالفصل   

 

 60 

نما تجيء قيمتها كيفية توظيفها لحمل خطاب المبدع ال قيمة اجتماعية_ سياسية_  لها، وا 
عبر حمل وعي ورؤية الشخصيات التي يخلقها المبدع في قصصه. كما أن حسن 

تقان التعامل معها هو الذي يجعل المبدع فنا"  .(1)استخدامها وا 

إن هذه الرؤية لدور البنية )الشكل) هي رؤية أصحاب المنهج االجتماعي )الواقعية 
شتراكية( التي ترى أن الشكل تابع للمضمون وأن المضمون هو الذي يفرض الشكل اال

 ويطلبه.

في واقعها االجتماعي كبنى فنية تحمل حركة الواقع وبنية المجتمع فيقول: "ونظرا لتنوع 
زوايا الرؤيا لدى مبدعي القص، ولتنوع مهاراتهم ووعيهم في توظيف تقنيات القص، ونظرا 

ية هي في النتيجة بنية اجتماعية بشكل أو بآخر، فإن تنوعا واضحا فهو ألن أية بنية فن
  1.(9)أشكال هذه البنية يظل أمرا مفروغا منه، ومطلوبا دائما"

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                         

)1( عبد هللا رضوان: البنى السردية: نقد القصة القصيرة، مرجع سبق ذكره، ص2.                                   )9( 

 المرجع نفسه، ص2.
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السردية: نقد  البني* وقسم الناقد عبد هللا رضوان دراسته من خالل هذا الكتاب المعنون بـ 
توزع على ثالثة فصول، الفصل األول جاء  إلى قسمين القسم األول القصة القصيرة"

بعنوان البنى السردية، والذي تناول فيه تقنيات القص في القصة القصيرة األردنية: هذه 
رئيسية  خطاطةالتقنيات رغم تنوعها وتعدد صيغ استخدامها فلقد حاول الناقد وضع 

  ألشكالها وقد شملت هذه األخيرة ما يلي:

 مستوياته.                                       أشكاله_ أزمانه،: السرد -

 الحوار.                                                               –

 الوصف.                                                                –

 التداعي.                    – 

 المونولوج.                                                                   –

 اللغة باعتبارها أداة القص. –  

سنتطرق في دراستها وقد وظف هذه التقنيات على مجموعة من القصص األردنية التي 
 الحقا.

أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن لغة القصة القصيرة باعتبارها أداة صياغة واستخدام 
التقنيات القصية المختلفة حيث عمد في هذا الفصل إلى األخذ بتجربة كل من محمود 
شقير وجمال أبو حمدان باعتبار كل منهما يمثل مدرسة مختلفة في التجربة القصصية 

 ردنية ثم تابع خط البناء اللغوي لدى من تبعهم من القصاصين.األ

أما الفصل الثالث فكانت دراسته فيه تدور حول االتجاه المقوم في القصة القصيرة األردنية 
االتجاه المقاوم ضد م. التي كانت هذه الفترة فترة 1271إلى غاية  1282من سنة 

  سها على القصة القصيرة.االستعمارية الصهيوني والبريطاني ومدى انعكا
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أما القسم الثاني من الدراسة تناول فيه دراسات تطبيقية حول القصة القصيرة األردنية لثالثة 
( قاصا حيث كانت كلها نصوص قصصية أردنية، حيث أردف هذه الفصول 93وعشرين )

 بملحق ضم نبذة عن حياته الخاصة وأهم إصداراته.
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يقع كتاب "التيه السردية: نقد القصة القصيرة" للناقد األردني عبد هللا  . عتبة المتن:3
( صفحة ما من منشورات دار الكندي للنشر والتوزيع، عمان، سنة 872رضوان في )

، ويتألف الكتاب من قسمين تضمن القسم األول على ثالثة فصول وكان الفصل 1228
الحديث عن تقنيات القص في  األول عبارة عن مقدمة للكتاب حيث خصصه صاحبه في

القصة القصيرة األردنية، والذي تشمل على كل خطوات المقدمة من تمهيد للموضوع 
والخطة التي اتبعها في رسم بحثه، أما الفصل الثاني  دراستهوأسباب اختياره والهدف من 

قصة فتحدث فيه عن لغة القصة القصيرة وتناول في الفصل الثالث: االتجاه المقاوم في ال
م، أما القسم الثاني: دراسات تطبيقية في 1271إلى غاية  1282القصيرة األردنية من 

 القصة القصيرة األردنية.   

لقد أشار الناقد عبد هللا رضوان في هذا الفصل  أوال: تقنيات القص في القصة القصيرة:
صف إلى عدة تقنيات سردية اعتمد عليها في تطبيقاته وهي: السرد والحوار والو 

والتداعي والمونولوج واللغة ولكن من جهة أخرى لم يعطينا مفهوما ولو بسيطا لكل تقنية 
تناولها، باعتبار أن  من هذه التقنيات فهو بين وجودها فقط من خالل القصص التي

هذه التقنيات هي الموضوع األساسي الذي انبثقت منه الدراسة. فال بأس أن أورد لكل 
  بسيط حتى نتمكن من فهمها من خالل دراسته التطبيقية. تقنية مفهوما ولو بشكل
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                                     . السرد/ مظاهره، أزماته، مستوياته:1

لدراسة النص السردي ال بد من البحث في الكيفية التي يتم بها  أ. مظاهر السرد: 
خالل ربط العالقة بين "هو" التقدم واإلخبار عن األحداث داخل القصة، ويتم ذلك من 

الحكاية و"أنا" الخطاب أي بين من يؤدي األفعال في الحكاية )الشخصية( وبين من 
في هذا الصدد  تودوروفيقدمها )السارد(، وتتحدد تسمية هذا الفعل ب"الرؤية" "ويقدم 

ع م (1)والرواية"" الزمنالتقسيم الثالثي المتكامل الذي اقترحه جون بويون في كتابه "
إجرائه لبعض التعديالت البسيطة، حتى يحدد أشكال العالقة القائمة بين الراوي وما 

 في ثالث حاالت:  متمظهرةيرويه عن الشخصيات، وتكون هذه العالقة 

)الرؤية من الخلف(، في هذه الحالة تكون معرفة الراوي أكثر من  الراوي والشخصية:
إليه، إنه يعرف ما قامت به، وما ستقوم  ةبالنسبمعرفة الشخصيات فهي ال تملك أسرارا 

 به أو ما تفكر فيه.

)الرؤية مع(: في هذا النوع من الرؤيا تساوي معرفة الراوي  الشخصية":»الراوي 
 والشخصية، حيث ال نطلع على األحداث إال وقت وقوعها.

)الرؤيا من الخارج(: في هذا النوع من الرؤيا تكون معرفة الراوي  الشخصية: >الراوي 
بالشخصيات محدودة جدا، وحقيقتها غائبة عن إدراكه الكلي، وهوال يقدم لنا منها إال ما 

" باإلضافة (9)هو ظاهر للعيان، وهذه الرؤيا نادرة جدا في السرد القديم والحديث
 1تودوروف  سيشيد للمقترحات السابقة في مجال أنواع الرؤية

وتكون هذه الرؤيا  الرؤية البانوراميةأو  الرؤية المتعددة األوجهإلى نوع رابع يدعوه 
قائمة في الحاالت التي يقوم فيها الراوي باالنتقال بين الشخصيات، ويقدم لنا رؤاها 
المتعددة حول موضوع واحد أو حادثة واحدة، فنحصل على رؤى مختلفة لشخصيات 

 .           (1)مواجهة الحدث نفسه"شتى في 

                                         

)1( عمر عيالن: في مناهج تحليل الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 9002، د ط، ص23.         )9( 
 المرجع نفسه.



لقصيرةقراءة لكتاب البنى السردية نقد القصة ا                                     الثانيالفصل   

 

 65 

ويمكن تحديد ثالثة مظاهر للسرد من خالل دراسة المكون الزمني في الخطاب السردي 
 وهو مجال التواتر كما يرى تودوروف:                                   

 حيث إن خطابا واحد سيرد حادثة واحدة. . السرد للمفرد:1"

 تسرد عدة خطابات لحادثة واحدة.                        وفيه  . السرد التكراري:2

 .      (9)ويمثله خطاب واحد يسرد عدة أحداث متماثلة" . السرد المتشابه:3

الزمن السردي أداة تساعد السارد على فهم شخصياته، ودوافعها  ب. الزمن السردي:
خصيات ووقعها. ومنطلقاتها، كما يمكنه عن طريق استخدامها أن يعبر عن هذه الش

نجد جيرارجنيت قد بنى رؤيته للزمن السردي على أساس المقارنة بين زمن القصة 
)األحداث كما وقعت فعال( وزمن الحكاية )األحداث كما تظهر في السرد( واستطاع أن 
يصل إلى أهمية التفاوت بين هذين النوعين من الزمن، وهو التفاوت الذي يخلق األنماط 

ى في السرد، هذا التفاوت هو الذي سيدعونا إلى محاولة النظر إلى اإليقاعية الكبر 
الزمن السردي غير متجاوزين للعالقة التي تربطه بالزمن الخارجي الذي ينتج عنه، 
حيث ال بد أن "تقاس سرعته في ضوء نوع من الزمان أكثر أساسية، أو أن يكون البديل 

   1هو أن ينساب الزمان بالنسبة إلى نفسه، وهذا

وعلى هذا األساس، يمكن أن تكون نظرتنا إلى سمات الزمن السردي ( 1)باطل منطقيا"
قائمة على رؤية عدد من العوامل التي تقوم على العالقة بين الزمن السردي والزمن 
الطبيعي، وهي العالقة التي يمكن عن طريقها إقامة مقارنات بين طل منهما، تكون 

التي تميزها وعلى أساس هذه المقارنات يمكن وضع مفيدة في تحديد هذه السمات 
 التمييز التالي:

 

 

                                         

)1( المرجع نفسه، ص28.                                                                                       )9( 
 المرجع نفسه، ص101.
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وهي السمة التي يمكن  )"(: الزمن الطبيعي سيال مستمو، والزمن السردي متقطع:
حيث المؤلف ومن ثم السارد يعمد إلى اختيار « الفن اختيار»النظر إليها بدءا بمقولة: 

نفسه يقوم بخرق بعض األحداث أحداث معينة لوضعها داخل خط سرده، وفي الوقت 
وعلى هذا، فإن الزمن الطبيعي يسير مساره المعتاد، دون توقف أو انقطاع، مستشرقا 
المستقبل، وغير قبل للعودة إلى الوراء، في خط مستقيم تكون له النقاط الحديثة 

 (9)المتعاقبة".

إذا كان سرد يوم في حياة إنسان، بكل تفصيالت هذا اليوم، تحتاج إلى عدة مئات من 
الصفحات فإن عمل السارد األهم هو انتقاء ما يبدو على درجة من األهمية، لكي يظهر 

الزمن الواقعي يكون متصال في حين إن الزمان »رسالته السردية. وهو ما يؤكد أن 
التي يسبب  الشدراتوهي  (3)«منعزلةشدرات في المتمثل في العمل األدبي يظهر 

 وجودها الفجوات الزمنية، باالنتقال المفاجئ عبر األحداث.

إن هذا الفراق الذي يمنح الزمن السردي سمة األولى في حرية الحركة، دون التقيد 
رؤية خاصة بالخط التصاعدي السيال للزمن الطبيعي هذا الفراق يعد ناتجا عن وجود 

    1خل العمل السردي، رؤية تخدم فهو المقام األول إستراتيجية النصية للسارد دا

تماس مستويات الزمن في النص السردي، بل إنه على مستوى آخر. يعد منتجا وتؤكد 
 آلليات السرد التي تمنحه خصوصية بالنسبة للفتوى األدبية األخرى.      

 

 

     

                                         

شكاليات النوع السردي، مؤسسة االنتشار لبنان، بيروت، 9002، ط1، ص30.     )1( هيثم الحاج علي: الزمن النوعي وا 
                                                                                                     )9( المرجع نفسه، 

 ص31.                                                                                       )3( المرجع نفسه.
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إذا كان الزمن قرين الوعي به، فإن  السردي:)*(: التزامن: بين الزمن الطبيعي والزمن 
واحد  حدثيهذا الوعي يكون أحادي في الزمن الطبيعي بحيث ال يمكنه إدراك سوى خط 

لصيق به، أما في الزمن السردي فإن السارد. يوصفه الذات الواعية للسرد وعيا أول. 
في أكثر من يمكنه إدراك عدة خطوط زمنية تتيح له فرصة عرضة األحداث المتزامنة 

النص  ةتخطيالعرض التزامني سيتعارض مع  ممنمكان واألكثر من شخصية، 
ينكسر الزمن، يتحرر من » السردي، مما سيؤدي إيقاف خط لصالح آخر، ففي السرد 

 .(1)«، وعليه فاألحداث تتعاقب وفق تاريخية واضحة بل تتقاطع وتتزامنخطيته

الكرونولوجي للزمن الطبيعي يتيح له الطابع " إن تحرر الزمن السردي من هيمنة 
ة تتبع أكثر من خط زمني واحد، ثم وضع هذه الخطوط المتزامنة المتوازية، أو إمكاني
منها، على األقل في خط سردي واحد يكون قادرا_ عن طريق التسيير بحرية إلى أجزاء 

 األمام والخلق_ أن يستوعب هذه الخطوط جميعها في صورة تستوحيها خطية النص
 .                                (9)السردي الناتجة عن كونه لغة"

الزمن الطبيعي_ إذن_ زمن متعدد بتعدد الشخصيات التي تعيشه وتعيه، لكن الزمن 
السردي يمتاز باقتراحه بسارد ووجهة نظر هذا السارد واقترانها بعدة شخصيات تتيح 

 حد. لوعي هذا السارد أن يتتبع عدة خطوط في آن وا

وهكذا يكون التزامن سمة مميزة للزمن السردي تتيح لنا إدراك أن هذا الزمن ناتج وعي 
      1السارد أساسا. هذا األخير الذي ينتج عنه ذلك الزمن المتخيل.

                     )*(: الزمن السردي وخطة اللغة:

الزمن السردي، حيث مكتوبا عامال مهما من عوامل التحكم في سمات يعد كون السرد 
غالبا ما يكون السرد إلى الوراء، بمعنى أنه يقص عن الماضي في الوقت الذي يمتد فيه 

 شريط اللغة إلى األمام.

                                         

)1( المرجع نفسه، ص39.                                                                                       )9( 
 المرجع نفسه.
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إذا كانت القصة_ النص السردي عموما_ ال يمكن توقيفها، أو إرجاعها، كما يحدث في 
ة يدعو إلى مقارنة دائمة بين تقنية الفيديو أو السينما، فإن الشعل األمثل للقراءة المتسلس

تصاعد شريط اللغة وتقطع خط السرد، وعلى ذلك يمكن النظر إلى زمانية الخط 
السردي بوصفها زمانية مخصوصة خاضعة لوعي السارد في األساس، وما وعي 
المتلقي إال إعادة قراءة لوعي السارد للتتابعات الحديثة، وعموما يمكن أن نالحظه في 

 ( المؤلف      زمن حقيقي.  1"وعي )   المخطط التالي:

 ( السارد       زمن سردي.9وعي )                              

 ( الشخصية     زمن داخلي.3وعي )                              

 (1)( القارئ      زمن نصي."8وعي )                              

 ج. مستويات السرد:

ن بارت من خالل مجمل كتاباته على فتح المجال النصي على القراءات لقد عمل روال
الجديدة التي تؤسس لمنظورات تنمح الحرية للقارئ في كشف وسير أغوار النصوص 
ذا كان  اإلبداعية المختلفة وفق مسار منتظم ومؤطر بآلية البحث عن نسق ناظم، "وا 

مع النقد الكالسيكي، وأسس للرؤية قد أحدث انقالبا وقطعية منهجيته عن راسين" عمله "
  1النقدية الجديدة في مقاربة النص السردي، فإن المسار النقدي "لبارت" تعزز من الناحية

، 1277اإلجرائية بشره لمقاله المنهجي "مثدمة في التحليل البنيوي للسرد" الذي نشره عام 
حيث توصل إلى جملة  والذي ضمنه البحث في مكونات النص السردي بتنويعاته المختلفة

من النتائج القابلة لإلنجاز في مستوى التحليل، هذه المستويات التي يتمظهر من خاللها 
مستوى الوظائف ومستوى األفعال السرد تمثل بنية متشابهة تحكمها عناصر تحليلية هي: 

                        (.1)ومستوى السرد أو الخطاب السردي"

الوظائف التي يقصدها هي الوحدات البنائية السردية الصغيرة التي  الوظائف:مستوى  .1
يتأسس وفقها الخطاب السردي، وتتشكل من مجمل مكونات النص وتتعدد فقد تتسع لتشمل 

                                         

 )1( المرجع نفسه، ص38.
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مقاطع بأكملها وقد تتضاءل لتكون في مستوى الجزيئات اللفظية. ويتقسم مستوى الوظائف 
 إلى قسمين:

 وتنقسم إلى قسمين: لتوزيعية:" الوحدات الوظيفية ا

البنائية  هو الوحدات التوزيعية األساسية التي تكون الهيكل بمثابة العناصر: 11القسم 
 األساسية النسبي والمنطقي.

وظيفة الوحدات التوزيعية الثانوية: هي ربط الصالت وملئ التجاويف  :12القسم 
المرتبطة ببنية السرد القائمة بين عناصر الهيكل األساسي وتوضيح المسارات 

 .(9)األساسي"

أو القرائن، وهي الوحدات التي تتسم بكونها تحيلنا على هيئة، أو صفة  الوظائف اإلدماجية:
تتعلق بمكونات المتن الحكائي، وتنقسم إلى قسمين مختلفين يقوم كل قسم بوظيفة محددة من 

 السرد:

 .بالتنصياتيقوم بوصف المشاعر األحاسيس والطباع والصفات الخاصة : 11القسم 

  1.(3)معلومات عن األماكن التي تقع فيها األحداث وأزمنتها" :12القسم 

وهو المستوى الذي تتحدد من خالله مجموع األعمال المنجزة في  . مستوى األفعال:2
النص السردي، والتي يتميز تحديد الفاعلين فيها والمفعول بهم تماما مثلها ما هو محدد، 

 بالعالقات النحوية في الدراسات اللغوية.

يتعلق مستوى الخطاب بالجانب اإلنجازي للغة داخل النص السردي  . مستوى السرد:3
جموع الرموز والعالقات اللغوية القائمة التي تربط بين السارد المرسل والمتلقب في وبم

 النص. وتتمظهر من خالل الوحدات الوظائف التكوينية. 

                                         

)1( عمر عيالن: في مناهج تحليل الخطاب السردي، مرجع سبق ذكره، ص78.                                  )9( 

المرجع نفسه، ص77.                                                                                            )3( 
 المرجع نفسه، ص71.
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 -ويشير بارت إلى أن هناك مفاهيم تقسم الساردين أو الرواة إلى ثالث أنواع:         "
 فيكون مشخصا: معروفا ومحددا. 

 – الالشخصي يعرف بالشخصيات في مستواها الخارجي والداخلي.فهو يمثل السارد  -
 .(1)فيمثل السارد الذي يحدد سرده في مستوى ما تعرفه وتراه الشخصيات فقط"

 وفي رأي جيرارجنيت تتمثل مستويات السرد في: الحكاية والقصة والسرد.

ير واللغة بصفة ويعد الحوار األسلوب األنسب لتنويع التعاب الحوار:وثاني تقنية هي . 2
عامة، فاستخدام القاص الضمير وذلك ليتحاور ونفسه أو مع الشخصيات فهو يقع في 

  المونواوج، وذلك للتحليل النفسي لهذه الشخصيات.

في القصة عدد من الوظائف، فهو يوهم أوال بواقعية القصة، وله وظيفة وصفية  وللحوار
بقدرته الدرامية وطابعه التلقائي المباشر  باإلضافة إلى الوظيفة السردية، ويتميز الحوار

   1في وضع القارئ مباشرة أمام الشخصيات المتحاورة، وللحوار أيضا وظيفة

لغوية، "إذ يسمح للكاتب بممارسة التعدد اللغوي وتجريب أساليب الكالم واللهجات 
بضمير )هو( والرطانات اإلقليمية والمهنية، كما أنه يتعدى بوجوده الدرامي على السرد 

 .(1)لينقل الكالم إلى الحاكي بضمير )األنا("

ورغم هذه الوظائف المتعددة إال أنه يجب االلتفات إلى أن اإلسراف في استخدام 
المشهد_ دون حاجة حقيقية إليه_ ودون ضرورة فنية_ فيه إضعاف للنص، وقد يتحول 

 ة.يالمسرحة إلى صبه من الق

ولقد أشار الناقد إلى هذه التقنية التي طفت على المجموعة  الوصف:ثالث تقنية هي . 3
القصصية، وذلك من وصف للشخصيات واألماكن، وغيرها نظرا الرتباط الوصف ارتباطا 

دون أن نسرد، وال يمكن أن نسرد دون أن نصف إذا ال يمكن أن كبيرا بالسرد "
العربية بجمل فعلية . ذلك أن السرد يمتاز في كثير من األحيان في القصة (9)نصف"

قصيرة، واستخدام الجمل فاالهتمام بحقائق المشهد في هذا الوصف، هو الذي يجعل هذه 
                                         

 )1( المرجع نفسه، ص10.
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الصورة نسخة طبق األصل للوحة الموصوفة، وتمتاز هذه الصورة ومثيالتها هذا التدرج في 
الوصف، فهو ال يكاد ينتقل من جزئية إلى أخرى حتى ينتهي من األولى ويتأكد أنها أخذت 
كل ما تستحقه من اسم وتحديد، وبالوصف تستطيع جذب القارئ وجعله مشدودا وهذا هو 

 غرض القاص من الوصف.

وظيفتان رئيسيتان في القصة أولهما تجميلية، وقد كان النقد القديم يعد الوصف  وللوصف"
في القصة ومتعة هدنة لألسلوب، وكلما كان هذا الوصف دقيقا ومسهبا كلما عد  حلية

من األحداث أما الوظيفة الثانية للوصف فهي التي يشير إليها النقاد عادة اليوم  ارواجو 
   1تقريبا على أنها بلراكألنها فرضت نفسها منذ 

 .                (1)وهي ذات طبيعة تفسيرية ورمزية معامن اهم التقاليد القصصية 

الكاتب في ممارسة حريته توحي هذه التقنية برغبة : التداعي ورابع تقنية هي. 4
الداخلية من خالل فعل القص، دونما لتقيد بأساليب ومضامين بعينها، كما يوحي في 
ذات الوقت أن الكاتب قد وصل مرحلة لم يكن قادرا بعدها على التماسك فأراد أن 

حباط ولوعة.  يتعلقيتداعى و   بكل ما يعاينه من شخص وا 

تها جو التواصل بين لتقنية يخلق بواسطوهذه ا :المونولوج وخامس تقنية هي. 5
الشخصيات، وتوضيح مواقف معينة والتعليق عليها، حيث ترى أحالم عبد اللطيف 

 حادي "أن المونولوج الداخلي هو أحد تقنيات تيار الوعي وترى فيه فرعين:  

    المونولوج الداخلي المباشر: أي بضمير المتكلم والذي يغيب فيه المؤلف         
المونولوج الداخلي غير المباشر: بضميري المخاطب والغائب، وهو يعكس األول حيث 

 .(9)يحضر هنا المؤلف هذا الذي يصور مستوى الالوعي"

 والتي يعتبرها عبد هللا رضوان أداة القص . اللغة:6

 أداة صياغة واستخدام التقنيات  -

                                         

)1( نبيل حمدي الشاهد: بنية السرد في القصة القصيرة، دار الوراق األردن_ عمان، 9013، ط1، ص912.      )9( عبد 
  .988، ص1228ردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالك مرتاض: تحليل الخطاب الس
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 القصية المختلفة.   

فاللغة تشكل الوعاء المادي، الذي يكتسب فيه البناء القصصي وجودا واقعيا )فالبعد 
لق منها األبعاد األخرى وترتكز عليها( والمسألة األكثر اللغوي هو البؤرة التي تنط

نما أداة إنتاج،  إلحاحا هي "إن لغة القصة القصية ليست خارجها، وليست أداة إتصال وا 
والنسيج الداخلي الذي يتحدد بجميع العناصر األخرى ويحددها في آن، ولهذا البعد في 

واقترابها من لغة الشعر في  بسبب كثافتها الشديدةالقصة القصيرة خصوصية أكثر 
أجواء تعبيرية ورمزية، سواء علة صعيد الجملة التي تنتج صورا ومجازات أو على 

                  صعيد الداللة
1 

العامة التي تنتجها القصة كلها، فاللغة التي تضفي جمالية خاصة على القصة بواسطة 
تؤسس العالقات الجمالية لهذا النظام الحرف الدائم لقواعد اللغة المعيارية أي عندما 

الجمالي المؤكد على تحويل مستمر للمسافات القائمة بين الدال والمدلول، وخلق داللة 
مشبعة بطاقة البث اإليجابي، هي لغة شاعرية تستعير من النص الشعري  جديدة

( إمكاناته التي تجعل القارئ يتعامل مع تلك الموجودات النصية )الكلمات العالئق
تعامال شعريا يمنح القصة غنائية مميزة يعلو فيها البوح الوجداني أو المناجاة أو 

 ، وتتبين من خالل قراءات كثيرة للقصة أذلها ثالثة نماذج من لغة القص.(1)التداعيات"

إذ يعلو فيها الخطاب، وتصرح اللغة في منبر الوعظ أ. أنموذج في اللغة اإلنشائية: 
 كأنها أداة تواصلية ال إنتاجية.واإلرشاد، واإلخبار و 

تحمل واقعية الكلمة وصورها الشعرية الشفافة، ب. أنموذج يتشكل في لغة بسيطة: 
وأحيانا رومانسيتها الصارخة ويتخفى القاص فيها وراء الراوي ويعمل قاص هذا 

 نموذج على خلو التعبير القصصي من اإلفاضة التي ال تغني الداللة.األ

                                         

)1( نبيل حمدي الشاهد: بنية السرد في القصة القصيرة، مرجع سبق ذكره، ص )998-993(.                    )9( 
 أحالم عبد اللطيف حاري: جماليات اللغة في القصة القصيرة، الدار البيضاء، المغرب،9008، ط1، ص)81-80(.
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فإما أن تجر القاص إلى يه اللغة الشعرية وتمتلك خطورتها بذاتها: ج. أنموذج تعلو ف
ما أن تسمو بقصته وتأشيرة دخولها إلى دائرة  آليات الشعر وتقضي على قصصية، وا 

* وبعد                                                                                              .(9)القص بجدارة"
التي طبقها الناقد حول مجموعة قصصية، ولجأ في  لمفهوم البسيط لهذه التقنياتهذا ا

ذلك إلى تقسيم تاريخه ليكون معبرا عن تطور حركة القص في مجال استخدام تقنيات 
القص المتعددة بحيث اعترف بأن هذا التقسيم الذي اعتمده ال ينجح كثيرا في وضع 

 القص. –تجديد  -مفاصل مقنعة في سيار تطور

 م التالي للمجموعة القصصية:         سيقولقد وظف تقنيات وفقا لت

 الرواد األوائل    -    

 الرواد الشباب     -    

 الشباب   -     

   الجديد   الجيل -    

قيم تحليله نا "زنوج وبدو وفالحون" و غالب هلسمجموعة  ختارنسوف  انبدور  حننو 
إياها. فمن يدرس آراء غالب النقدية في العملية األدبية يلمس إصراره الكبير على إبراز 

تبدو  –إبداعا وتذوقا  –بل إن مجمل التجربة األدبية  "الشخصي" في التجربة األدبية،
وغير واختياره الواعي  عند هلسا تجربة شخصية، وهذا يعمق لنا مقولة وعي الفنان

من حيث محموالتها "المؤدلجة"  –التاريخية  -االجتماعية–الواعي لمرجعيته المعرفية 
، وتأثرها برؤية المبدع وموقفه ووعيه، شخصا نيتهابالتالي الشخصية ولكن وحتى في 

الحق الموضوعي في  فللفنانفإنها تضل موضوعية في طبيعة المادة المعرفية المقدمة، 
 ؤية واالختيار وهذا ما سنجده واضحا في المرجعية        الر 

 التاريخية التي قدمها "غالب" في إبداعه حول مجتمعه ووطنه       -االجتماعية–

ومع هذا فإنني ال أعدم إشارات مكانية تحدد الموقع الجغرافي في قصص  -األردن–
حديد المكاني هنا ال تجيء زنوج وبدو وفالحون، وقيمة الت -هذه المجموعة التي أدرسها
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نما لتعيننا على تحديد المعرفي، أي للمكان داخل النص  اإلطالقيمن التوظيف  وا 
 المكان الجغرافي، حيث تدور األحداث وتقدم مرجعيات النص.                

 فمن خالل المقطع القصصي الذي تناوله الناقد عبد هللا رضوان 

ذا الجزء من نص "جان باجوت جلوب" أنموذج مثاليا للعالقة ثل همللمبدع غالب هلسا ت
فهم العالقة األردني خارج إطار  االجتماعيبين األدبي من جهة، وبين التاريخي 

التاريخية بين الثورة العربية الكبرى شكيل دولة عربية مستقلة في آسيا العربية وبين 
بريطاني والفرنسي على آسيا ظهور الكيانات السياسية العربية المشتة االنتداب ال

العربية، صحيح أن الهاشميين لم يستطيعوا تحقيق هدفهم في دولة عربية مركزية بديلة 
للدولة العثمانية في آسيا العربية، ولكنهم استطاعوا تخليص شرق األردن من ربقة وعد 
بلفور، كما استطاعوا إقامة حكم عربي هاشمي في سوريا ما لبث بعد ميسلون أن 

 ركز في العراق.     تم
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إن حضور الشيخ يستوجب مغادرة الجميع، وعندها تبدأ الممارسة غير إنسانية، مجرد 
أداء آلي ال عالقة له بالمشاعر، لتتعمق خالل ذلك حالة القهر واالستغالل الجنسي 

الموقف الجنسي، الذي يتم على  ضد المرأة التي تفتقد حتى حقها في امتالك خصوصية
مسمع من الرجال، ةفالمجتمع مجتمع رجال، ال عيب على الرجال والمرأة مجرد أداة أو 

.      بل إن مزيدا من القهر (1)"على هونك ياالقي الخير، على هونكللتندر: "حالة 
واالستغالل يصل إلى أقصى درجات اإلنتهاك للشرط اإلنساني، يطرحه لنا هلسا في 

 تصويره لذروة الموقف الجنسي بإشارات موجزة لكنها معبرة عن الحالة:  

الحظ ارتباط مفردات )يتوتر،          (9)«.....، تتوجع وتئن يتوتر جسد الشيخ.» 
 ينخر، يرفس، بقسوة( بالرجل وما لذلك من دالالت القوة والفحولة بإرادة و بقرار.                

 ئن( بالمرأة، وما لذلك                 ت –ثم ارتباط مفردات )مخزية، مهانة، تتوجع   

من دالالت العجز والضعف، والتعامل مع الحالة بمنطق سلبي، وبوضع بشيء "بالعيب 
والمرض" معا، وبالطبع يبرز في السياق مدى براعة مبدعنا في التقاط الجوهر للتعبير 

حالة القهر والعجز الذي تعيشه المرأة البدوية في المجتمع القبلي شبه المثالي عن 
المصور على أن هذا القهر يستوجب ردود فعل ومواصفات اجتماعية تتبع التجاوز 

 وفعل التمرد.    
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ا يتضح لنا ومن خالل هذا التحليل لهذا الجزء القصصي لصاحبه غالب هلس    
مجموعة من التقنيات القصصية وهي الوصف والحوار والتداعي والحظنا من خالل 

 المقاطع أن اللغة كانت قريبة جدا من الشعر وبسيطة بعبارتها وألفاظها.  

العالم بكل شيء على حد رؤية والبنية السردية في هذا السياق تتخذ شكل السارد     
"سارد شخصي يعبر عن وجوده من خالل  رضوان، أو كما يقول ستانزل: الناقد عبد هللا

 .   (1)التداخالت، والتعليقات... السارد هو الوسيط الذي ينقل الحكاية"

ومن هنا فهو عندما يقيم البنية السردية عند غالب هلسا، فإنه يطرحها من خالل   
كما "ام بهذه الحركة وحملها، يقول: ربطها بحركة الواقع ويضعها في دورها تجاه اإللتز 

الحظنا في السياق، فإن براعة "غالب هلسا" قد تجلت في تقديم صيغة متطورة من 
السياسي المعاش، بحيث يبرز نبض الواقع -السرد المرتبط بحركة الواقع اإلجتماعي

مع غنى مميز في  -العشائر األردنية في النص–محمال بهموم اإلنسان المعبر عنه 
فاصيل، التفاصيل الموضوعية، وقد ضمنت فنيا لتقديم سرد غني بالمعرفة، واضح الت

الرؤية والموقف وهذه إحدى خواص القص الواقعي، والذي تقدم خطابه، قوله من خالل 
 نص قصصي

القصصي من خالل نص قصصي له بنية الخاصة به، وهذا ما يضعنا في صميم   1
 .(1)"تبلورت ونمت بنية قصصية متفوقة ذات حضورالتجربة القصصية األردنية وقد 

 

 

 

 

 

                                         

 )1( المرجع نفسه.
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 :  ثانيا: لغة القصة القصيرة

وفي تقييمه لغة القصة القصيرة في األردن، فإنه ينطلق من رؤية المنهج اإلجتماعي 
إذا انطلقنا من »ؤية فيقول: )الواقعية االشتراكية( للغة باعتبارها حاملة للموقف والر 

مقولة أن اللغة هي العامل األساسي والحاسم في بنية القص الفني، كما أنها تملك 
ارتباطا حادا بالموقف الفكري، األيدولوجي الذي يتخذه القاص في حياته فإن دراسة 
المعجم اللغوي لقاص ما يمكن أن يعطي مؤشرا قويا على وجهات نظر ووعي المبدع، 

فإننا فيما يتعلق بأدلوجة المبدع  "أحمد عودة"بقنا ذلك على بعض قصص مبدعنا ولو ط
 أولهما: نلتقي بموقفين: 

يضم معجما لغويا خاصا بالشخصيات السلبية التي تقف ضد الحياة، هي شخصيات 
وثانيهما: " الفرح، العطور، األزهار..." غنية في الغالب من أهم مفردات هذا المعجم

يضم معجما لغويا يبدو لصيقا بالشخصيات المسحوقة الطبية، وهي فقيرة في الغالب، 
             (9)«".الحزن، البؤس، األرض..."ومن مفردات هذا المعجم 

* لعله من الواضح في هذا النموذج وغيره من النماذج، مدى التعمق في الرؤية 
اعية)الواقعية االشتراكية( في هذه الممارسات لدى عبد هللا رضوان. إذ يؤدي بذلك االجتم

ما تذهب إليه نحن حاليا في عدنا هذه الممارسة من صميم المنهج االجتماعي وبعدها 
 عن جوهر المنهج البنيوي.                                       

خدام لغة شعرية تعتمد التشابيه واالستعارات، ومن فتجديد لغة القص أبو حمدان، باست  
 1ثم الصور الشعرية للوصول إلى استخدام

 أخراننثري يعتمد الشعرية بالدرجة األولى، وتبين من خالل قصته  المفردة في سياق
" األرض دافئة يعيب –كثيرة أنه توجد عالقة جديدة بين المفردات، دقة التصوير في 

هذه اللغة الشعرية، وهذا التحكم باألداة الفنية يظل ( 1)-التراب.."حنوها، غمره شدا 
يعاني من اإلفراط في استخدام "كان" مدخال للجملة بحيث وجدت "ثالثة وثمانية" 

                                         

)1( المرجع نفسه، ص 18.                                                                                      )9( 
 المرجع نفسه، ص )28-28(.
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استخداما لها في القصة األولى من المجموعة أي أن أبو حمدان لم يتخلص من لعنة 
ن كان قد نجح في تطوير لغة قصصية خاصته في القصة  جيله إذ صح القول، وا 

األردنية.                                                                            
"ومع أنه ال يوجد هنالك وبهذا أقول أن لغة القصة القصيرة تبدو أكثر دقة وأرهف حشا، 

فإن استقراء  –قانون صارم للحدود اللغوية المقبولة أو المفروضة في هذا الجنس األدبي 
أعمال كبار الكتاب في هذا المجال، يمكن أن يعطينا مجموعة من المؤشرات 
لخصائص هذه اللغة، مثل الميل إلى استخدام الجمل القصيرة ذات االيقاع السريع 
واالستغناء غالبا عن أدوات الربط بين الجمل المتتالية، واختيار الصور المكثفة الخادة، 

اب القصة القصيرة، إلى أن تكون بعض جملهم قريبة من لغة والميل عند كثير من كت
 .                            (9)الشعر حتى في الموسيقى"

بهذه الخصائص التي تكتسبها اللغة هي خصائص تتناسب مع الهدف الذي تريد القصة 
                                                                             القصيرة أن تؤديه من كثافة المشاعر وتوجيهها نحو هدف معين وحول موقف معين.
لقد نجح عبد هللا رضوان في استخدام اللغة من خالل التعبير عنها بأسلوب يتالءم مع 
القصة القصيرة باعتبارها أداة لبقص ولغة القاص الخاصة التي تظهر من خالل 

 1السرد.

 

 

 

 

 

 

                                         

)1( المرجع نفسه، ص 10.                                                                                      )9( 
 أحمد درويش: تقنيات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي، دار نوبار، القاهرة، 1222، ط1، ص 311.
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 م(.1461-1441ه المقاوم في القصة القصيرة األردنية: )ثالثا: االتجا

من أول وهلة تبين أن هذه الفترة التاريخية من النضال والمقاومة قد انعكست على 
اإلبداع األدبي عامة والفني على وجه الخصوص.فجاء المسار النقدي متابعا لالتجاه 

قصص التي أشار إليها المقاوم في القصة القصيرة وأحسن عبد هللا رضوان تقسيم ال
هذه القصص المختارة عملت على إعالء »ترتيبت يوافق زمنها التاريخي حيث يقول 

فكرة المقاومة سواء كانت مقاومة عسكرية، ضد االحتالل الصهيوني أو اتخذت شكل 
 .(1)«الجهاد اليومي لتحقيق الشرط اإلنساني لحياة العائلة

أردني مقاوم، أشرق ولقد أشار الناقد إلى غياب القصة التي تتحدث عن واقع أردني 
وغياب كذلك القصة التي تتحدث عن المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وبداية مع العلم 

، مما يشير إلى غياب القاص عن 1278أن بداية انطالق الثورة الفلسطينية كانت سنة 
 حركة الواقع الثأر أو المقاوم.

وهذا يدل على أن تاريخ لحظة اإلبداع مرتبط بالزمن التاريخي لهذا حيث يقول في هذا 
ال يمكن أن نتعامل نقديا مع قصة كتبت في بداية »الصدد عبد هللا رضوان 

الخمسينيات بنفس طرق تعاملنا مع قصة حديثة، ذلك أن فن القصة لم يكتسب هذه 
ن القرن العشرين وهي سنوات خارجة عن الخصوصية في بلدنا إال في الربع األخير م

 .(2)«مدار هذا البحث

مثال إذا عدنا إلى قصة "هل رأيت أحمد للمرحوم أمين فارس ملحمة هذه القصة تحدثت 
 12821عن المقاومة الفلسطينية أثناء حرب 

ن  فلقد ركز الناقد عبد هللا رضوان في هذه القصة على البنية الفنية القصصية، وا 
لى األسلوب الكالسيكي بناء، متمثال في السرد واعتماد العقدة ثم حل الحدث، اعتمدت ع

              كل ذلك بلغة وصفية بسيطة تصل بسهولة إلى قارئها.         

                                         

)1( عبد هللا رضوان: نقد القصة القصيرة، مرجع سبق ذكره، ص22.                                            )9( 

 المرجع نفسه، ص22.
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هنا إذن حدد الموضوع وخصوصيته، وجمالية البناء الفني كذلك وهي شروط قل ما 
 نجدها لدى رواد القصة.

القصصية التي تناوالها عبد هللا رضوان في هذا الفصل  من خالل قراءتي للمجموعة
 توصلت إلى ما يلي: 

. تدني وعي القاص، وعدم قدرته على فهم قيمة وأهمية ما يدور في حركة الواقع، 1
وكان توجه القاص يتمثل في مناقشة قضايا إنسانية عامة وهي قضية المقاومة وكان 

 ذا توجه اجتماعي في الغالب.

ع بروز وعي طبقي في نتاج بعض القصص جه مسيطرا على القصص م. كان التو 9
 خاصة أمين فارس ملحس وغيرهم.

جاءت على  1271و 1282. معظم المجموعات القصصية التي صدرت بين عام 3
شكل ترف كتابي كما أشار إلى ذلك الناقد في كتابه اهتمت بمالحظة بعض العالقات 

رحلة مشاعر غريبة، عالقات في مدن أجنبية االجتماعية المتخلية_ حب زائف مثال_ 
أو مصايف عربية_ ولعل أبرز أمثلة على ذلك "عطف أم" وقصص أخرى "والغابة 

 القرمزية".

. عدم إحساس القاص المحلي بأهمية ودور الصراع العربي اإلسرائيلي عامة والفلسطيني 8
رة القصص التي واألردني من جهة واإلسرائيلي من جهة أخرى بصفة خاصة، ووجدت ند

أشارت إلى هذا الجانب من خالل عدد القصص التي تناولها الناقد. ولكن على الرغم من 
ذلك فقد وظف الناقد مجموعة قصصية تتالءم وعنوان فصله وخاصة بالنظر إلى الفترة 

مقاومة ونضال تعبر عن الواقع المعاش التاريخية التي كتبت فيها القصة القصيرة كلها فترة 
 م مبدعيها.بأقال
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هذا القسم الذي شمل أعمال  القسم الثاني: دراسات تطبيقية في القصة القصيرة األردنية:
ثالثة وعشرين قاصا، فقد جاء تأكيدا للمنهج االجتماعي لدى عبد هللا رضوان، إذ يصرح 
هو نفسه في استخدام هذا المنهج، وليس هذا فقط، بل إن تطبيقاته النقدية تؤكد هذا يقول: 

والمخرج الوحيد الذي أراه لمناقشة هذه المجموعة_ مجموعة جمال أبو حمدان_ "أحزان  "
كثيرة وثالثة غزالن" ودراستها هو أن نتركها تقدم نفسها لنرى ما ذا تود أن تعطينا وكيف 
تعطينا الذي نريده، إنها محاولة اختراق العمل من داخله لفهمه ومناقشته مع الحفاظ على 

إصدار الحكم وهو محاولة االلتزام بالمنهج الواقعي في الحكم، هذا المنهج  الخط العام في
             .(1)الذي أراه المرجع األول واألخير إبراز مدى نجاح العمل أو كالمه"

رضوان هذه اإلبداعات التي يريد منها أن تقدم نفسها، فإنه يربطها  وعندما يقرأ عبد هللا
مقاومة والنضال يقول "إذن فالقاص يبحث عن شيء آخر يكاد بحركة الواقع التي تطلب ال

يتفق مع خطة العام، اإلنسان المهزوم، الحزين المستسلم لواقعه، لقد تعتمد القاص أن 
يجيء بنموذج مقاوم، يأخذ أبطال التراث العالمي ليرينا إياه، ليس من وجهه البطولي 

نما من وجه آخر، حتى إن األسد ولشدة ا ستسالم الطرق اآلخر، وحزنه لم يأبه المشرق، وا 
ى المقاومة له، فخرج سبارتا كوس حزينا باكيا، وكأنني بجمال يريد إقناعنا بال جدو 

 .(9)والنضال، وأن الحزن وتال انكسار هو الحقيقة الوحيدة في الحياة"

وفي المقابل فإنه عندما يحكم على مجموعة قصصية بالفشل فإنه يحكم عليها بسبب 
   1ا حركة الواقع، يقول: "ولكن ما أكبر المفارقات مقارنته

التي يقع فيها العبسي أحيانا، وهي كبيرة ليس بكمها، ولكن بحجمها ومدلوالتها، ذلك أن 
العبسي، ال يأبه كثيرا لواقعه الموضوعي، أو لنقل إنه أحيانا يلغي الفراق بين الواقعين 
الموضوعي والفني، ففي قصة "الدوايمة" وجود المنفي مسألة ضرورية الكتمال الحدث 

امد الذيب" ولكن أن يكون المنفي محددا موضوعيا في الواقع حتى يعمق شخصية "ح

                                         

)1( المرجع نفسه، ص111.                                                                                     )9( 
 المرجع نفسه، ص190.
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القائم باسم الكرك، فهو خطأ، ليس بالبسيط، ونستغرب من العبسي الوقوع فيه، فالواقع 
 ( 1)الموضوعي ليس مكانا فقط بقدر ما هو عالقات" 

تي ملتزما بالمنهج االجتماعي في كل قراءاته حول هذه القصص ال فعبد هللا رضوان كان
 1طبق عليها.

 

                                         

 )1( المرجع نفسه، ص392.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لخاتمةا  
 

 

السردية: نقد القصة القصيرة" لعبد هللا رضوان توصلنا إلى  البنيبعد هذه الدراسة النقدية لكتاب "
 النتائج التالية:

على الكتاب، وجدنا أن الناقد اتبع األسلوب السردي في القسمين اللذان تناولهما  اطالعنا/ عند 1
 باعتبار أن المميزات األساسية لهذا السرد في الدقة والوضوح والتركيز وواقعية الوصف.

 / استطاع الناقد أن يبرز براعته في تجربته النقدية من خالل دراسته لهذا الكتاب.2

 .أردنييني القصة القصيرة من خالل مجموعة قصصية هائلة لمبدعين / بيان تقنيات القص ف3

/ اللغة باعتبارها أداة القص وأداة صياغة واستخدام التقنيات القصية المختلفة، فهي تحافظ على 4
 بناء توتري يساعد على سرعة التواصل بين القصة وقارئها.

صورته جماليا على القصة انعكست  1491-1441المقاوم خالل فترتين  االتجاه/ ظهور 5
 القصيرة األردنية.

المقاوم في القصة  لالتجاه/ كان المسار النقدي عند عبد هللا رضوان من خالل متابعته التطبيقية 9
 القصيرة األردنية مرتبطا بالفترات التاريخية.

صة / قدم الناقد عبد هللا رضوان دراسات تطبيقية في القصة القصيرة لمجموعة من رواد الق1
 األردنية مبينا من خال تطبيقاته المنهج والتقنيات التي لجأ إليها القاص.

اعتبارا أن القصة هي التعبير  القصيفي دراسته حول  االجتماعي/ اعتماد الناقد على المنهج 1
تحليله النقدي للقصة وعرض مادته ، فالناقد كان متتبعا دقيقا في االجتماعيةعن المجتمع وأحواله 

، إلى أننا ال ننكر أن الناقد كان ينزاح أثناء ممارسته النقدية إلى ما يتوافق مع رؤيته النقدية
 وتوجهه الفكري.

وفي الختام يمكننا القول أننا حاولنا من خالل هذا البحث أن نرصد تجربة وشخصية هذا الناقد 
المعاصرة وكذا األردني الذي كان له دور في تأصيل نقد واقعي باالتجاهات النقدية الحديثة و 

84



لخاتمةا  
 

 

الكشف عن تقنيات القص المختلفة من خالل اإلطالع على المجموعة القصصية المتنوعة، وهكذا 
نرجو أن يكون البحث قد فتح أفاق جديدة لبحوث أخرى حول هذا المجال النقدي الفني )نقد القصة 

 القصيرة(.

 وفي األخير نحمد هللا أن أعاننا في إخراج عملنا هذا إلى النور.
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 ملخص البحث:

التجربة النقدية العربية عند عبد هللا رضوان من خالل كتابه الموسوم بالبنى السردية: نقد القصة  تناولت
 المختلفة وهي على الترتيب: القصيرة البحث في آليات القصة القصيرة 

 .اللغة، المونولوج التداعي،، الوصف، الحوار، السرد: أشكاله، أزمانه، مستوياته -

باعتبارها مجرد وسائل يلجأ إليها المبدع لخلق الشكل الفني الذي يريد حيث سار الناقد من هذه التقنيات 
خالل تطبيقاته لهذه التقنيات في القصة القصيرة على المنهج االجتماعي باعتبار على أن القصة هي 

 التعبير عن أحوال المجتمع.

 رد، القصة القصيرة، عبد هللا رضوان.، البنية، السالكلمات المفتاحية: النقد
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