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شكر وعرفان
مْ ":قال تعالى نَُّك َزِيَد رُْتْم ألَ َك -7ابراهيم -"  لَِئْن َش

ُد ِللَّهِ " :وقال أيضا ْم ُقلِ اْلَح -152البقرة –" َو
فالفضل یعود لربي مدبر أمري ومسیر قدري، وشارح صدري ومعیني في سلك دربي 

رغم عسر الیسر، إذ تسلحت باإلیمان وتجلدت بالصبر حتى أحقق غایتي، وأسمو برایتي، 
:" فال یسعني من خالل هذا إال التقدم إلیه بجزیل الشكر، إلى من قال اهللا تعالى فیهما

َناَح الذُّ  ا َج َم ِفضْ َلُه اْخ ا َو ِغيًر ا رَبـََّياِني َص َم ا َك َم ُه ْم ُقْل َربِّ اْرَح ِة َو َم َن الرَّْح ".لِّ ِم
إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار، وعلمني العطاء دون انتظار أرجوا من اهللا أن یمد 

".قرة عیني أبي" عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار  
مرتني بفیض حنانها، وعلمتني كیف أضع إلى التي جعلت الجنة تحت قدمیها، وغ

.أمي. من الفكرة حقیقیة، وأعطتني حبها دون انتظار األجر والحساب
المیة، ریاض، : إلى إخوتي-أنفال–إلى بسمة هذه الحیاة والتي مألت الدنیا علینا 
.زاكي

.كل الشكر إلى زوجي
صائحه وتوجیهاته الذي ساعدني كثیرا بن" سامي الوافي"كل الشكر لألستاذ المشرف 

.فكانت مثال للموجه في الدروب
ن كانت كلمة  ٕ وشكرا أیضا لكل من له ید العون في هذه المذكرة من أساتذة حتى وا

.طیبة، وكل من تحملهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
.دون أن أنسى قسم اللغة العربیة وآدابها

شكرا جزیال
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هم لقــــد تعــــددت أبحــــاث العلمــــاء حســــب اتجاهــــاتهم، فمــــنهم مــــن اتجــــه نحــــو السیاســــة ومــــن

القــــدم النقــــد، و لقــــد شــــهد هــــذا األخیــــر منــــذ إلــــىمــــنهم اتجــــه ، و االجتمــــاععلــــم إلــــىمــــن اتجــــه 

تطــــــورات خاصــــــة المعاصــــــرة منهــــــا، ذلــــــك نتیجــــــة لمــــــا تشــــــهده إلــــــى وقتنــــــا الحاضــــــر تحــــــوالت و 

تبلــــورت منــــاهج نقدیــــة غربیــــة تــــأثر بهــــا النقــــاد أیــــنالســــاحة النقدیــــة مــــن حركــــة غیــــر عادیــــة، 

فضـــــول وس و هـــــذه المنـــــاهج التـــــي حركـــــت نفـــــ‘ العـــــرب ال ســـــیما مـــــا یعـــــرف ب البنیویـــــة العامـــــة

.العدید من النقاد لیتبنوها على نصوص عربیة

ـــــد عـــــد الســـــرد و  ـــــت باهتمـــــام الدارســـــین فـــــي كتالق ـــــادین التـــــي حظی ـــــاتهم النقدیـــــة مـــــن المی ب

ـــــة خصـــــبة تشـــــمل المختلفـــــة تنظیـــــرا و  ـــــر ممارســـــة، غـــــذ نجـــــده یمتـــــد بجـــــذوره فـــــي ترب علـــــى الكثی

ــــة  ــــواع األدبی ــــواعمــــن األن ــــاقي األن ــــین ب ــــة مــــن أهــــم األشــــكال الســــردیة لهــــا مكانتهــــا ب ألن الروای

فـــــي العـــــالم العربـــــي النقـــــد البنیـــــوي للروایـــــة ن لـــــم نقـــــل تتصـــــدرها، لـــــذلك عـــــرف مســـــارإاألدبیـــــة

:الباحثینمحل جدال بین الدارسین و كانت ات التي من بین اإلشكالیتحوالت كثیرة و 

كیف تنظر یمنى العید إلى المنهج البنیوي؟-

كیف وظفت یمنى العید تقنیات السرد في الروایة؟-

كیــــــف و ، البطــــــل، يو االــــــر الشخصــــــیات، : كیــــــف تنظــــــر یمنــــــى العیــــــد إلــــــى كــــــل مــــــن-

طبقت كل منها على النصوص الروائیة؟
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تقنیــــات الســــرد الروائــــي فــــي "التجربــــة النقدیــــة عنــــد یمنــــى العیــــد : وقــــد جــــاء بحثنــــا بعنــــوان

ــــــوي ــــــي. أنموذجــــــا" ضــــــوء المــــــنهج البنی ــــــت فیمــــــا یل ــــــه بخطــــــة محكمــــــة تمثل مقدمــــــة، : مــــــرفقین ل

.ملحقخل، وفصلین وخاتمة و مد

" لمصـــــــــطلحات البحـــــــــث وجـــــــــاء فیـــــــــه مفـــــــــاهیم األولیـــــــــة فالمـــــــــدخل خصصـــــــــناه لتقـــــــــدیم ال

كــــــذلك اإلصــــــالح،قــــــد، التجربــــــة النقدیــــــة فــــــي المعجــــــم و الحركــــــة النقدیــــــة نقــــــد النتعریــــــف النقــــــد

"التجربة في النقد الحدیثالتجربة في النقد القدیم و 

ــــــــذي كــــــــان نظ ــــــــه الفصــــــــل األول ال ــــــــار یلی ــــــــوان ی ــــــــا، أدرج تحــــــــت عن ــــــــد " بحت الســــــــرد والنق

ــــــوي مفهــــــوم علــــــم الســــــرد فــــــي المعــــــاجم األدبیــــــة " الســــــردیة قــــــد تعرضــــــنا فیــــــه أوال إلــــــى و " البنی

الســـــــرد عنـــــــد كـــــــل مـــــــن النقـــــــاد مو تعمال مصـــــــطلح الســـــــرد فـــــــي النقـــــــد، مفهـــــــالمتخصصـــــــة، اســـــــ

"، أیضا تعدد مصطلح السردلعرب، كذلك عند النقاد المعاصریناالغرب و 

" أمـــــا الفصــــــل الثـــــاني فیمثــــــل الجانـــــب التطبیقــــــي، أدرج تحـــــت عنــــــوان قـــــراءة فــــــي كتــــــاب 

وفـــــق آلیـــــات نقـــــد " یمنـــــى العیـــــد" للناقـــــدة " الســـــرد الروائـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج البنیـــــويتقنیـــــات 

.النقد

ســــــة العتبــــــات بــــــدءا مــــــن عتبــــــة العنــــــوان، ثــــــم دراءشــــــيقبــــــل كــــــل فقــــــد تناولنــــــا فیــــــه أوال و 

" روائیــــــا يالبنیــــــو ، یلیهــــــا المــــــنهج، ثــــــم التقــــــدیم النظــــــري العربــــــي للمــــــنهج الغــــــالف ثــــــم المقدمــــــة

أخیـــــرا الـــــرؤى النقدیـــــة عنـــــد ة طبیعـــــة المصـــــطلح، المـــــتن الروائـــــي، و بدراســـــأیضـــــا" لعیـــــدیمنـــــى ا
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األخیــــر إلــــى خاتمــــة تبــــرز أهــــم مــــا توصــــلنا لنصــــل فــــي . بعــــض النقــــاد العــــرب ثــــم حكــــم القیمــــة

.إلیه في بحثنا من نتائج

نــــه لشــــرف  ٕ ــــا وا ــــة لن كبیــــر وقــــد أتیحــــت لنــــا فرصــــة البحــــث أن نخــــرج بصــــمات ناقــــدة عربی

إلــــــى قناعتنــــــاإلــــــى حقــــــل الدراســــــة، ولقــــــد قادتنــــــا " یمنــــــى العیــــــد"مثــــــل حكمــــــت صــــــباغ الحكــــــیم 

ــــــین  ــــــي، إســــــهاماتاختیــــــار هــــــذا الموضــــــوع لنب ــــــد العرب ــــــي خدمــــــة األدب والنق ــــــة ف المــــــرأة العربی

ـــــة  ـــــر الـــــذي طالمـــــا اقتصـــــر علـــــى الرجـــــل، أیضـــــا شـــــغفي للبحـــــث فـــــي مجـــــال التجرب هـــــذا األخی

ــــــار أحــــــد كتبهــــــا  ــــــة خاصــــــة باختی ــــــة اللبنانی ــــــي ضــــــوء المــــــنهج "النقدی ــــــي ف ــــــات الســــــرد الروائ تقنی

.یمیة واضحةالذي یبعث في المتلقي روح اإلطالع علیه لما یحمله من تعل" البنیوي

ـــــك  ـــــدي واعتمـــــدنا فـــــي ذل ـــــد النق ـــــى العی ـــــك خطـــــاب یمن ـــــد لتفكی ـــــد النق ـــــات نق ـــــا آلی وقـــــد اتبعن

النقــــــد العربــــــي " عمــــــر عــــــیالن:" علـــــى مجموعــــــة مــــــن الكتــــــب التــــــي عالجــــــت الموضـــــوع أهمهــــــا

التحلیـــــــل البنیـــــــوي للروایـــــــة " فوزیـــــــة لعیـــــــوس غـــــــازي الجـــــــابري"الجدیـــــــد مقاربـــــــة فـــــــي نقـــــــد النقـــــــد 

.الخ...بنیة النص السردي" حمید لحمیداني"العربیة 

ـــــــي ـــــــل ف ـــــــي واجهتهـــــــا ككـــــــل باحـــــــث لعـــــــل أبرزهـــــــا تتمث ـــــــین الصـــــــعوبات الت ـــــــة : ومـــــــن ب قل

المراجــــع التــــي تناولـــــت كتابــــات یمنــــى العیـــــد بالدراســــة كانـــــت عائقــــا أمــــام انجـــــاز هــــذا البحـــــث، 

".یمنى العید"إذ ال یكاد الباحث أن یعثر على دراسة كاملة تحیط بنقد 

ــــــى األســــــتاذ الفاضــــــلوفــــــي األخیــــــر نتقــــــدم بجز  " یــــــل الشــــــكر وفــــــائق التقــــــدیر واالحتــــــرام إل

.على صبره الجمیل وجهده الكبیر فجزاك اهللا ألف خیر" سامي الوافي



:مقدمة

د

كمـــــا ال ننســـــى أن نتقـــــدم بالشـــــكر الكثیـــــر الكثیـــــر إلـــــى كافـــــة أســـــاتذة قســـــم اللغـــــة العربیـــــة 

.وآدابها
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:النقد-1

ــــي المحــــیط أو لســــان العــــرب وغیرهمــــا ــــد ف ــــف النق ــــاد : نجــــد تعری ــــد والتنق واالنتقــــادهــــو النق

خراج الزیف منها وأنشد سبویهتت ٕ : میز الدراهم وا

نفي الدراهم تنقاد الصیاریف***الحصى في كل هاجرةیداهاتنفي 

أخرجـــــــت منهــــــا الزیــــــف، وهـــــــذا المعنــــــى اللغــــــوي األول یشـــــــیر وانتقــــــدتهانقــــــدت الــــــدراهم 

اد بالنقـــــد التمییـــــز بـــــیمن الجیـــــد والـــــرديء فـــــي الـــــدراهم والـــــدنانیر هـــــذا یكـــــون عـــــن ر إلـــــى أن المـــــ

نقـــــدت رأســـــه بأصـــــبعي إذا : هم أیضـــــالخبـــــرة وفهـــــم وهنـــــاك معنـــــى لغـــــوي آخـــــر یـــــدل علیهـــــا قـــــو 

: أبــــي الــــدرداء أنــــه قـــــالریـــــثبته، ونقــــدت الجــــوزة أنقــــدها إذا ضـــــربتها وعلــــى ذلــــك یفســــر ضــــر 

نـــــــاه إن اغتبـــــــتهم أو عبـــــــتهم قـــــــابلوك بمثلـــــــه عإذا نقـــــــدت النـــــــاس نقـــــــدوك إن تـــــــركتهم تركـــــــوك م"

.)1("فالنقد هنا معناه العیب أو التجریح، فالنقد الذم والتفریط للمدح أو الثناء

ــــــث هجــــــري االســــــتعمالهــــــذا  ــــــرن الثال ــــــي الق ــــــد شــــــاع ف ــــــالفق ــــــه ق : روى عــــــن بعضــــــهم أن

ــــقــــد رأیــــت أ: فقلــــت شــــعر الشــــنفري فقــــال: رآنــــي البحتــــري معــــي دفتــــر شــــعري فقــــال مــــا هــــذا" ا ب

هــــذا منــــذ أیــــام عــــن ابــــن توابــــه فمــــا رأیتــــه ناقــــدا للشــــعر وممیــــز لأللفــــاظ فقلــــت لــــه أمــــا عباســــكم

.)2("عرابه وغریبةنقده وتمیزه فهذه صناعة أخرى ولكنه أعرف الناس بإ

.114، ص 2002، القاهرة، سنة 10:أحمد الشایب، أصول النقد األدبي، مكتبة النهضة المصریىة، ط- )1(
، 6أحمــــــد أحمــــــد بــــــدوي، أســــــس النقــــــد عنــــــد العــــــرب، للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــع، نهضــــــة مصــــــر، ط-)2(

.01، ص2014سنة 
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نجــــد النقــــد "یــــة وبنقــــول بــــأن النقــــد هــــو المــــادة األساســــیة فــــي معرفــــة جــــوهر األعمــــال األد

ذاتـــــي وموضـــــوعي أمـــــا فیمـــــا یخـــــص الـــــذاتي وذلـــــك وفـــــق تـــــأثر الناقـــــد بحیاتـــــه ومحیطـــــه الـــــذي 

یعـــــیش فیـــــه أمـــــا الموضـــــوعي هـــــو یقـــــوم بدراســـــة األوضـــــاع دراســـــة علمیـــــة أي أنـــــه تقیـــــد بـــــآراء 

.)1("جب التخلي علیها في آرائه النقدیةوقواعد علمیة ی

نــــــذكر علــــــى ســــــبیل المثــــــال أشــــــهر الكتــــــب التــــــي وصــــــلت إلینــــــا فــــــي النقــــــد وأقــــــدمها هــــــو 

وكتـــــــاب البیـــــــان والحیـــــــوان ) ه232-ه150(ســـــــالم الحمحـــــــي البـــــــنكتـــــــاب طبقـــــــات الشـــــــعراء 

ـــــة مـــــن قضـــــایا النقـــــد األدبـــــي، وكمـــــا وقـــــف ابـــــن قتیبـــــة علـــــى  للجـــــاحظ، حیـــــث طـــــرح فیهـــــا جمل

.جملة من اآلراء النقدیة التي كانت متداولة في عصره، الشعر والشعراء

ومــــــن هــــــذا وممــــــا عرفنــــــاه مــــــن معــــــان للنقــــــد كانــــــت أو اصــــــطالحیة إال أنــــــه فــــــي بدایاتــــــه 

:ان نقد غیر مدون أي أنه موجود في رؤوس كبار النقاد العرب ویتمثل فيك

ــــــى "-1 االهتمــــــام بالصــــــیاغة والمعــــــاني مــــــن ناحیــــــة الصــــــحة واالنســــــجام وتفضــــــیل شــــــاعر عل

".آخر

.دون البحث عن صلة الشعر بالحیاة االجتماعیةةقالسلیعلى االعتماد-2

علـــــــى الفطـــــــرة واالنفعـــــــال وذلـــــــك دون الرجـــــــوع إلـــــــى أصـــــــول مقـــــــررة الستحســـــــان عتمـــــــاداال-3

قصــــــیدة أو المفاضــــــلة بــــــین شــــــاعرین، فالنقــــــد قریبــــــا مــــــن األغــــــراض الشــــــعریة فهــــــو كالهجــــــاء، 

ــــــق، تــــــاریخ -)1( ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر، عبــــــد العزیــــــز عتی ــــــد األدبــــــي عنــــــد العــــــرب، دار النهضــــــة العربی النق
.10-8بیروت، ص 



مدخل                                                       مفاهیم عامة

9

وعنــــــــــدما یعــــــــــاب شــــــــــاعر أو قصــــــــــیدته، وكالمــــــــــدح عنــــــــــدما یثنــــــــــي الناقــــــــــد علــــــــــى قصــــــــــیدة أو 

.)1("شاعر

.لحكم والتفضیلإن النقد في بدایاته كان مثل الذم والمدح وا

:الحركة النقدیة-2

بعــــد أن عرفنــــا معنــــى النقــــد وكتابــــه القــــدماء والجــــدد فإننــــا فــــي هــــذا الصــــدد ســــوف نقـــــوم

مجموعـــــــــة األعمـــــــــال والمؤلفـــــــــات والدراســـــــــات التـــــــــي "بتعریـــــــــف الحركـــــــــة النقدیـــــــــة والتـــــــــي هـــــــــي 

مورســـــــت علـــــــى عمـــــــل أدبـــــــي شـــــــعرا كـــــــان أو نثـــــــرا ألن النقـــــــد كـــــــان مرتبطـــــــا بـــــــاألدب، فالنقـــــــد 

األدبــــي إذن یعتبــــر مبــــدئیا كخبیــــر یســــتعمل قــــدرة خاصــــة فــــي قطعــــة مــــن الفــــن األدبــــي، والنقــــد 

ـــــدراما والروایـــــة بـــــل یتنـــــاول النقـــــد نفســـــه، فـــــإذا عـــــرف األدب اإلنشـــــائي بأنـــــه  یتنـــــاول الشـــــعر وال

تغیــــر للحیــــاة فــــي صــــورة مختلفــــة مــــن الفــــن األدبــــي، فــــإن األدب النقــــدي یعــــف بأنــــه تغیــــر لهــــذا 

.)2(الذي یوضح فیهاالتغیر ولصور الفن

ـــــن وهـــــذا  ـــــي أي ف ـــــد ف ـــــب نق ـــــى یكت ـــــى فنـــــون األدب حت ـــــد أن یكـــــون مطلعـــــا عل ـــــى الناق فعل

یؤكـــــد خبـــــرة األدیـــــب الناقـــــد بـــــاألدب وألن عبـــــارة الشـــــاعر الناقـــــد أرشـــــیبالد مـــــالكیش وهـــــي التـــــي 

النقــــــاد غیــــــر الشــــــعراء بــــــأنهم كمــــــن یضــــــع الخــــــرائط لجبــــــال العــــــالم لمــــــن یریــــــد أن "یشــــــبه فیهــــــا 

.187، ص2، ج1967، سنة 4أحمد أمین، النقد األدبي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط- )1(
.187المرجع نفسه، ص- )2(
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ـــــطیرتادهـــــا  ـــــال ق ـــــم یتســـــلقوا الجب ـــــر أنهـــــم هـــــم ل ـــــیس إطـــــالق أحكـــــام جـــــاهزة . )1("غی ـــــد ل إذا فالنق

.غیر مبرورة وغیر مفسرة

ـــــول  ـــــدور'یق ـــــك" محمـــــد من ـــــي ذل ـــــة مكتفیـــــا : "ف ـــــة التأثیری ـــــت المرحل ـــــى عتب ـــــف عل ـــــذي یق وال

ـــــر : بـــــأن یقـــــول ـــــیض فإنـــــه فـــــي الحقیقـــــة ال یعتب ـــــیح، هـــــذا أســـــود وذلـــــك أب ـــــل وذلـــــك قب هـــــذا جمی

إلطـــــــالق بـــــــل یعتبـــــــر مســـــــتهترا ال یعبـــــــأ بمـــــــا یقولـــــــه أحـــــــد وال ینبغـــــــي أن عندئـــــــذ ناقـــــــدا علـــــــى ا

.)2("یعبأ

:مفهوم نقد النقد-3

إن مجموعــــــة كلمتــــــین همــــــا فــــــي األصــــــل كلمــــــة واحــــــدة، جعــــــل منهــــــا مفهومهــــــا غامضــــــا 

ــــازداد األمــــر لبســــا،  ــــه یحوطــــه الغمــــوض وعــــدم الوضــــوح، ف ــــد فــــي حــــد ذات ــــار النق ومعقــــدا باعتب

قدیمـــــة یســـــتدعیها المفهـــــوم العـــــام : متأرجحـــــا بـــــین أزمـــــة نقدیـــــة عدیـــــدةبقـــــي "كـــــون هـــــذا األخیـــــر 

.)3("تیمولوجيملكلمة نقد، وحددته یقیدها االستعمال المعاصر المعزز بالدرس االب

، "االختصـــــــاص"فـــــــالمفهوم القـــــــدیم لكلمـــــــة نقـــــــد التصـــــــدق باالســـــــتعمال األول المتعلـــــــق ب 

لقــــد أطلــــق علــــى مصــــطلح نقــــد النقــــد والعمــــل الصــــرفي فــــي تمییــــزه الجیــــد النقــــود مــــن ردیئهــــا، و 

.106، ص2000، سنة1عبد العزیز مقالح، ثالثیات نقدیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، ط- )1(
.11، ص2000، سنة 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، جسور للنشر والتوزیع، ط- )2(
ــــــوم -)3( ــــــة اآلداب والعل ــــــي المعاصــــــر، منشــــــورات كلی ــــــد العرب ــــــر النق ــــــد وتنظی ــــــد النق ــــــدغمومي، نق محمــــــد ال

.117، ص 1اإلنسانیة، المغرب، ط
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النقــــد الشـــــارح، میتـــــا نقــــد، القـــــراءة النقدیـــــة الواصــــفة، مـــــا بعـــــد النقد،أدبیـــــة : عــــدة تســـــمیات منهـــــا

.القراءة، قراءة القراءة ،كتابة الكتابة، لغة اللغة

الســـــــــابقةتعنـــــــــي : "فـــــــــي تعریفـــــــــه لنقـــــــــد النقـــــــــد بقولـــــــــهكمـــــــــا قـــــــــام عبـــــــــد الملـــــــــك مرتـــــــــاض

« Meta التعاقــــــــب، والتغییــــــــر، والمشــــــــاركة، وهــــــــي تعنــــــــي : ي، تعنــــــــيذات األصـــــــل الیونــــــــان«

ــــــوم الطبیعیــــــة  ــــــى " مــــــا یشــــــمل"أو " مــــــا یجــــــوز"أو " مــــــا بعــــــد"أو " مــــــا وراء"فــــــي العل بالقیــــــاس إل

.)1("شيء أو علم من العلوم

»ویعد سامي سویدان أول من ترجم مصطلح " critique de la critique إلى «

.)2(مصطلح نقد النقد

الكــــــالم، وعلمــــــاء األشــــــاعرة علــــــى وجــــــه الخصــــــوص، كــــــانوا یســــــتعملون كمــــــا أن علمــــــاء "

.)3("زمان الزمان"امثل هذه المصطلحات فقالو 

هــــو النقــــد الثــــاني الــــذي یكتــــب عــــن النقــــد األول، أو نقــــد " نقــــد النقــــد"وبهــــذا النــــوع یكــــون 

تـــــدل" نقـــــد النقـــــد"النقـــــد هـــــو النقـــــد الثالـــــث الـــــذي یكتـــــب عـــــن النقـــــد الثـــــاني، وبهـــــذا فـــــإن عبـــــارة 

.على التعاقب ال على أفضلیة نقد على نقد

.221، ص2002الجزائر، ط، ، في نظریة النقد، دار هومة، مرتاضعبد الملك - )1(
.223المرجع نفسه، ص- )2(
.223المرجع نفسه، ص- )3(
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:التجربة النقدیة في المعجم واإلصطالح-4

:المفهوم المعجمي-4-1

والتجربـــــة مــــــن المصــــــادر المجموعــــــة، أعتبــــــره: جــــــرب الرجــــــل: "جـــــاء فــــــي لســــــان العـــــرب

إلـــى الیـــوم قـــد جربـــت كـــل : قـــد وظـــف العـــرب هـــذا المفهـــوم منـــذ زمـــن طویـــل جـــدا، قـــال النابغـــة

.التجارب

.)1("الفنعاقدامة، إال المجد و كم جربوه، فما زادت تجاربهم أبا: وقال األعشى

ن ارتبــــــــاط مصــــــــطلح التجربــــــــة بــــــــاألدب یجعلهــــــــا بالضــــــــرورة تــــــــرتبط بمصــــــــطلح  ٕ النقــــــــد وا

تمییــــــز : النقــــــد خــــــالف النســــــیئة، والنقــــــد، والنقــــــاد: نقــــــد: "الــــــذي ورد تعریفــــــه فــــــي لســــــان العــــــرب

خراج الزیف منها، وأنشد سبویه، ٕ الدراهم وا

.یارصالنفي الدنانیر تنقاد ***تنفي یداها الحصى في كل هاجرة

نفـــــي الـــــدراهیم، وهـــــو جمـــــع علـــــى غیـــــر قیـــــاس أو درهـــــام علـــــى القیـــــاس : وروایـــــة ســـــبویه

أعطـــــاه فانتقـــــدها أي : فـــــیمن قالـــــه وقـــــد نقـــــدها ینقـــــدها نقـــــدا وانتقـــــدها وتنقـــــدها ونقـــــده إیاهـــــا نقـــــدا

ــــ عطاؤهــــا إنســــانا وأخــــذها االنتقــــاد، والنقــــد مصــــدر نقدتــــه ثقبضــــها اللی ٕ ــــدراهم وا ، النقــــد تمییــــز ال

راهم، ونقــــــــدت لــــــــه الـــــــدراهم أي أعطیتــــــــه فانتقــــــــدها أي قبضــــــــها، ونقــــــــدت دراهمـــــــه ونقدتــــــــه الــــــــد

.110، ص)جرب(، مادة 2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط- )1(



مدخل                                                       مفاهیم عامة

13

فنقــــــدني ثمنـــــــه أي : الــــــدراهم وانتقــــــدتها إذا أخرجــــــت منهــــــا الزیــــــف، وفــــــي حــــــدیث وجملــــــه قــــــال

. )1("ت فالنا إذا ناقشته في األمرذأعطاني نقدا معجال، والدرهم نقد أي وازن جید، وناق

:المفهوم االصطالحي-4-2

النقدیــــــة أو الحركــــــة النقدیــــــة هــــــي مجموعــــــة األعمــــــال والمؤلفــــــات والدراســــــات إن التجربــــــة 

التــــي مورســــت علــــى عمــــل أدبــــي شــــعرا ألن النقــــد األدبــــي كــــان مرتبطــــا كــــل االرتبــــاط بــــاألدب، 

ــــي كــــل اســــتعماالت الكلمــــة  ــــدقیق الحكــــم، وهــــو مفهــــوم نلحظــــه ف ــــي بمفهومهــــا ال ــــد تعن فكلمــــة نق

ـــــي إذن ـــــي أشـــــدها عمومـــــا، فالناقـــــد األدب ـــــى ف ـــــر یســـــتعمل قـــــدرة خاصـــــة حت ـــــدئیا كخبی ـــــر مب یعتب

فــــــي قطعــــــة مــــــن الفــــــن األدبــــــي هــــــي عمــــــل لمؤلــــــف مــــــا، فــــــیفحص مزایاهــــــا وعیوبهــــــا ویصــــــدر 

علیهـــــا الحكـــــم، ولكننـــــا حـــــین نـــــتكلم عـــــن أدب النقـــــد أو األدب النقـــــدي أي األدب الـــــذي یتكـــــون 

ــــــ ــــــد فیتن ــــــاة مباشــــــرة، وأمــــــا النق ــــــاول الحی ــــــة تتن ــــــدراما والروای ــــــد، فالشــــــعر وال اول الشــــــعر مــــــن النق

والـــــدراما والروایـــــة، بـــــل یتنـــــاول النقـــــد نفســـــه، فـــــإذا عـــــرف األدب اإلنشـــــائي بأنـــــه تفســـــیر للحیـــــاة 

ــــه تفســــیر لهــــذا التفســــیر  فــــي صــــورة مختلفــــة مــــن الفــــن األدبــــي، فــــإن األدب النقــــدي، یعــــرف بأن

ـــــط علـــــى اإلبـــــداع  ـــــیس مقصـــــور فق ـــــذي یوضـــــح فیهـــــا، أي أن النقـــــد األدبـــــي ل ولصـــــور الفـــــن ال

لنقدیـــــة كمـــــا یقـــــول عبـــــد الملـــــك ل یتعـــــداه إلـــــى نقـــــد النقـــــد األدبـــــي، والتجربـــــة ااألدبـــــي فحســـــب بـــــ

ــــاض ــــده، بــــل ال : "مرت ــــم یعمــــد إلــــى نق ــــأتي إلــــى شــــعر أو نثــــر ث ــــاس أن ی ال یمكــــن ألي مــــن الن

.334، ص14، مادة النقد، المجلد لمرجع السابقا- )1(
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منـــــاص لـــــه مـــــن أن یمـــــارس مهنـــــة النقـــــد زمنـــــا طـــــویال، كـــــي یكتســـــب الخبـــــرة، ویمتلـــــك التجربـــــة 

.)1("الكافیة لتجعل منه الحكم

:ة في النقد القدیمالتجرب-5

لقــــــــد ورد لفــــــــظ التجربــــــــة فــــــــي النقــــــــد القــــــــدیم فیمــــــــا یقابــــــــل التجربــــــــة الشخصــــــــیة بــــــــالتعبیر 

:الحدیث، فقد عقد ابن األثیر موازنة بین بیت امرئ القیس

لدى وكرها العناب والحشف البالي***كأن قلوب الطیر رطبا ویابسا 

:وبیت النابغة الذبیاني

على شغث، أي الرجال المهذب؟***هتلمولست بمستبق أخا ال

أمـــــا مــــــن جهــــــة المعنـــــى فــــــإن بیــــــت : "فـــــي المعــــــاني التـــــي اشــــــتمل علیهــــــا البیتـــــان، وقــــــال

النابغـــــة أفضـــــل، وذلـــــك ألنـــــه تضـــــمن حكمـــــة تعـــــرب عـــــن تجربـــــة اإلخـــــوان، فیتـــــأدب بهـــــا العـــــز 

ي یتضــــمنه بیــــت الجاهــــل، وینتبــــه لهــــا الفطــــن األریــــب، والنــــاس أحــــوج إلــــى معرفــــة التشــــبیه الــــذ

امــــــرئ القــــــیس، وغایــــــة مــــــا فیــــــه أنــــــه رأى صــــــورة وحاكاهــــــا فــــــي المماثلــــــة بینهــــــا وبــــــین صــــــورة 

.)2("أخرى، ولیس ثم سوى ذلك، وبیت النابغة حكمة مؤدیة تستخرج بالفكر الدقیق

.39، في نظریة النقد، مرجع سابق، صعبد الملك مرتاض- )1(
مصــــــطفى أبــــــو كریشــــــة، أصــــــول النقــــــد األدبــــــي، الشــــــركة المصــــــریة العالمیــــــة للنشــــــر لونجمــــــان، طــــــه -)2(
.218، ص1992، 1ط
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ا مــــن هــــعــــن أشــــعار العــــرب، ومــــع أودع فیطباطبــــاكمــــا ورد هــــذا اللفــــظ فــــي حــــدیث ابــــن 

أن العـــــرب أودعتـــــه أشـــــعارها فـــــي مـــــن األوصـــــاف والتشـــــبیهات واعلـــــم : "معـــــان شـــــعریة، فقـــــال

.)1("والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عیانها ومرت بها تجاربها

ــــــي مــــــر بهــــــا، مــــــع  ــــــذي ورد فــــــي أشــــــعار العــــــرب هــــــو نــــــاتج عــــــن التجربــــــة الت فــــــالحكم ال

.األوصاف والتشبیهات

ــــــي مــــــن معــــــاني وأغــــــراض ــــــن أدب ــــــه الشــــــعر كف ــــــه مــــــا یتناول ــــــو ول: "وكــــــذلك قول یســــــت تخل

ـــــت ... األشـــــعار مـــــن أن  ـــــاح لصـــــدق القـــــول فیهـــــا، ومـــــا أت ـــــوس، وترت ـــــودع حكمـــــة تألفهـــــا النف ت

.)2("به التجارب منها

فالحكمــــة تحـــــدث ألفــــة فـــــي الــــنفس، وهـــــذه األلفــــة مصـــــدرها اإلحســــاس بالصـــــدق والصــــدق إنمـــــا 

.نبع من التجربة الذاتیة التي مارسها الشاعر

أمـــــــا عـــــــن معنـــــــى التجربـــــــة الشـــــــعریة فـــــــإن مـــــــدلولها فـــــــي الحـــــــدیث عبـــــــارة عـــــــن الصـــــــورة 

ــــة النفســــیة أو الكونیــــة التــــي یصــــورها الشــــاعر حــــین یفكــــر فــــي أمــــر مــــن األمــــور تفكیــــرا  الكامل

خـــــالص فنـــــي،  ٕ حساســـــه، وفیهـــــا یرجـــــع الشـــــاعر إلـــــى إقتنـــــاع ذاتـــــي وا ٕ یـــــتم عـــــن عمیـــــق شـــــعوره وا

... بـــــل إنـــــه لیغـــــذي شـــــاعریته... ث بالحقـــــائقال إلـــــى مجـــــرد مهارتـــــه فـــــي صـــــیاغة القـــــول لیبحـــــ

وینشـــــــق عـــــــن جمـــــــال الطبیعـــــــة والـــــــنفس فالشـــــــاعر یفكـــــــر فـــــــي أمـــــــر نفســـــــي أو كـــــــوني، وهـــــــذا 

طـــــــه الحــــــاجزي، ومحمـــــــد ســــــالم، المكتبـــــــة التجاریــــــة الكبـــــــرى، .ج، عیــــــار الشـــــــعر، تــــــباطبـــــــاطابــــــن -)1(
.10، ص1965القاهرة، د ط، 

.121-120المرجع نفسه، ص ص - )2(
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حساســــا إلــــى أن یخرجــــه فــــي صــــورة شــــعریة، یرضــــي بهــــا نفســــه  ٕ التفكیــــر یملــــك علیــــه شــــعوره وا

أوال كتعبیـــــر ملفـــــوظ عمـــــا یفكـــــر فیـــــه، ثـــــم أنـــــه یكشـــــف لغیـــــره حـــــدیث الـــــنفس والحیـــــاة ومـــــا فـــــي 

ـــــــك مـــــــن إحســـــــاس بالمتعـــــــة  ـــــــنفس والحیـــــــاة ومـــــــا فـــــــي ذل ـــــــك مـــــــن إحســـــــاس لغیـــــــره حـــــــدیث ال ذل

ـــــــن . والجمـــــــال ـــــــى اب ذا عـــــــدنا إل ٕ ـــــــالنفس والكـــــــون همـــــــا محـــــــط التجـــــــارب الشـــــــعریة، وا ـــــــاف طباطب

ـــــرب مـــــن هـــــذا، فیقـــــول ـــــه حـــــدیثا یقت إن أشـــــعار العـــــرب تضـــــمنت مـــــن التشـــــبیهات : "لوجـــــدنا لدی

.)1(..."ما أدركه من ذلك عیانها وحسها

ــــــي موضــــــع آخــــــروبصــــــورة ــــــول ف ــــــرب یق ــــــو تولیســــــ: "أوضــــــح وأق األشــــــعار مــــــن أن اتخل

ظهـــــار مــــــا  ٕ یقـــــتص فیهـــــا أشـــــیاء هـــــي قائمـــــة فـــــي النفــــــوس والعقـــــول، فیحســـــن العبـــــارة عنهـــــا، وا

یمكـــــن فـــــي الضـــــمائر منهـــــا فیبـــــتهج الســـــامع لمـــــا یـــــرد علیـــــه ممـــــا عرفـــــه طبعـــــه، وقبلـــــه فهمـــــه، 

ینكشــــف للفهــــم غطــــاؤه، فیــــتمكن مــــن فیثــــار بــــذلك مــــا كــــان دفینــــا، ویبــــرز بــــه مــــا كــــان مكنونــــا، ف

ــــي  أو تــــودع حكمــــة تألقهــــا النفــــوس وترتــــاح لصــــدق القــــول ... تشــــداتهوجــــد أنــــه بعــــد العنــــاء ف

أو تضـــــــمن أشـــــــیاء یوجـــــــدها أحـــــــوال الزمـــــــان علــــــــى ... فیهـــــــا، ومـــــــا أتـــــــت بـــــــه التجـــــــارب بهـــــــا

، وحوادثـــــــــه علـــــــــى تصـــــــــرفها، فیكـــــــــون فیهـــــــــا غرائـــــــــب مستحســـــــــنة، وعجائـــــــــب بدیعـــــــــة اختالفـــــــــه

صـــــفات وحكایـــــات ومخاطبـــــات مـــــن كـــــل فـــــن توجیـــــه الحـــــال التـــــي ینشـــــأ قـــــول مســـــتطرفة، مـــــن

.)2("الشعر من أجلها

طـــــــه الحـــــــاجري، ومحمـــــــد ســـــــالم، المكتبـــــــة التجاریـــــــة الكبـــــــرى، -جتـــــــ، عیـــــــار الشـــــــعر، باطبـــــــاطابـــــــن -)1(
.122، ص1965القاهرة، دط، 

.122المصدر نفسه، ص- )2(
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فهنــــــاك أحــــــوال ینشــــــأ قــــــول الشــــــعر مــــــن أجلهــــــا، وهــــــي إمــــــا أشــــــیاء قائمــــــة فــــــي النفــــــوس 

والعقـــــــول، وأمـــــــا تجـــــــارب عاناهـــــــا الشـــــــاعر بنفســـــــه، وأمـــــــا أشـــــــیاء یوجبهـــــــا التأمـــــــل فـــــــي الكـــــــون 

حســــــان العبــــــارة عنهــــــا، حتــــــى تجــــــد صــــــدى لــــــدى والحیــــــاة، وكــــــل هــــــذه األحــــــوال بحاجــــــة إلــــــى إ

الســــامع فیثــــار عنــــده مــــا كــــان دفینــــا، وینكشــــف لدیــــه مــــا كــــان خافیــــا عنــــه ویــــرى فیهــــا الغریــــب 

.المستحسن، والعجیب المستطرف من كل ما یتناوله الشاعر

ــــــب فإنهــــــا  ــــــب أو األدی ــــــدى الشــــــاعر أو الكات ــــــوافرت ل ــــــة إذا ت ــــــا أن التجرب ونخــــــرج مــــــن هن

ـــــــدیم ك ذا تبحـــــــث الشـــــــيء الق ٕ ـــــــه موضـــــــوع حـــــــدیث، وا خـــــــرج الشـــــــيء الحـــــــدیث مـــــــن انعـــــــدمتأن

.حداثته ولحق بأقدم الموضوعات

ــــاد  ــــراه العق ــــة، مهمــــا "ومــــا ی ــــدنیا صــــالح ألن یكــــون موضــــوعا للتجرب ــــي ال أن كــــل شــــيء ف

كــــان هــــذا الموضــــوع مــــن عظــــم الشــــأن أو صــــغره، ومهمــــا كــــان هــــذا الشــــيء مــــن نفاســــة القیمــــة 

لتماثــــــل الصــــــغیر كمــــــا تبــــــدو فــــــي التماثــــــل الكبیــــــر بــــــل أو تفاهتهــــــا فعظمــــــة الفتــــــان تبــــــدو فــــــي ا

تبـــــدو العظمـــــة أكثـــــر فـــــي هـــــذا الشـــــيء الصـــــغیر، عنـــــدما یحولـــــه مـــــن شـــــيء ال قیمـــــة لـــــه إلـــــى 

ــــــدوشــــــيء معجــــــب  التأهــــــل واإلعجــــــاب فاألشــــــیاء العظیمــــــة لیســــــت هــــــي وحــــــدها الصــــــالحة یب

.)1("لموضوع التجربة

ـــــد الحـــــدیث هـــــو  فســـــه تجربتـــــه، ویقـــــف مـــــن تتضـــــح فـــــي ن"والشـــــاعر الحـــــق كمـــــا یـــــراه النق

ـــــى  ـــــة وهـــــذا الترتیـــــب یشـــــمل عل ـــــا قبـــــل أن یفكـــــر فـــــي الكتاب علـــــى أجزائهـــــا بفكـــــره، ویرتبهـــــا ترتیب

.12عباس محمود العقاد، دیوان عابر سبیل، ص- )1(
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ـــــاحیتین األفكـــــار والخـــــواطر المجـــــردة ثـــــم العملیـــــة الشـــــعریة نفســـــها التـــــي تقـــــوم علـــــى وضـــــع : ن

ـــــك  ـــــوزن والقافیـــــة، مـــــع مزاوجتهـــــا بتل هـــــذه األفكـــــار فـــــي قوالـــــب خاصـــــة معتمـــــدة علـــــى تكـــــرار ال

.)1("والخیاالت والعواطفاألفكار

ــــى حــــدیث النقــــاد العــــرب عــــن المعــــاني  ــــا إل ــــا إذا رجعن ــــه بالنقــــد القــــدیم، أنن ومــــن المســــلم ب

، وجـــــــدنا أن أبـــــــا الهـــــــالل العســـــــكري وابـــــــن األثیـــــــر یقســـــــمان واالبتكـــــــاراالحتـــــــذاءمـــــــن حیـــــــث 

قســـــم یبتدعـــــه مؤلـــــف الكـــــالم مـــــن غیـــــر أن یقتـــــدي فیـــــه بمـــــن ســــــبقه، : "المعـــــاني إلـــــى قســـــمین

القســــم یعثــــر علیــــه عنــــد الحــــوادث المتجــــددة، ویتنبــــه لــــه عنــــد األمــــور الطارئــــة، والخــــاطر وهــــذا 

ینســــــاق فیــــــه إلــــــى المعنــــــى المبتكــــــر عــــــن غیــــــر كبیــــــر كلفــــــة لشــــــاهد الحــــــال الحاضــــــرة، وربمــــــا 

ـــــا تصـــــبح أصـــــعب مـــــاال، ألنهـــــا  ـــــر شـــــاهد حـــــال متصـــــورة، وهن ـــــه المعـــــاني مـــــن غی تســـــتخرج فی

.اح المعاني، ویسكنها أجسادها من األلفاظتحتاج إلى فهم نافذ وخیال قوي یدرك أرو 

ـــــــرط، ومـــــــنهج مطـــــــروق، فاألحـــــــداث  ـــــــى مثـــــــال ســـــــابق، ورســـــــم ف ـــــــذى فیـــــــه عل وقســـــــم یحت

ــــم یســــبق الحــــدیث مثلهــــا،  ــــق المعــــاني الشــــعریة المبتكــــرة التــــي ل ــــة تخل المتجــــددة واألمــــور الطارئ

ولمـــــا كـــــان الحـــــدیث بجزیئاتـــــه واقعـــــا تحتـــــه ســـــمع األدیـــــب وبصـــــره، فإنـــــه یســـــتطیع أن یهتـــــدي 

ي مـــــن غیـــــر جهـــــد ومشــــقة، وهـــــذا أمـــــر لـــــه نصـــــیب فــــي المعـــــانواالبتـــــداعاالختـــــراعبــــذلك إلـــــى 

.)2("كبیر من تأمل النفس، ومالحظة الفكر وفلسفة الروح

.390، ص1982، 1محمد غنیمي هالل، النقد األدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط- )1(
.125السحتري، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث، صمصطفى - )2(
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:التجربة في النقد الحدیث-6

ــــــد الحــــــدیث  ــــــي النق ــــــة ف ــــــب "إن التجرب ــــــات یعق ــــــألف مــــــن جزیئ ــــــر یت ــــــاء كبی ــــــارة عــــــن بن عب

ــــــي  ــــــى مــــــا بعــــــده، ولكــــــل جــــــزئ وضــــــوحه، ووظیفتــــــه ف بعضــــــها بعضــــــا، وكــــــل جــــــزئ یــــــؤدي إل

البنــــــاء الكلــــــي وتناســــــقه حتــــــى تصــــــل إلــــــى نهایتــــــه، فالقصــــــیدة تســــــعى بجمیــــــع أبیاتهــــــا تماســــــك

لتصـــــــویر التجربـــــــة بجمیـــــــع مراحلهـــــــا، كمـــــــا أن جزیئـــــــات التجربـــــــة هـــــــي مـــــــا یصـــــــح أن یكـــــــون 

مقــــابال للمعنــــى الشــــعري الجزئــــي، كمــــا تحــــدث عنهــــا النقــــاد العــــرب وكــــل مــــا هنالــــك مــــن فــــرق 

ذا التزمــــــــوا هــــــــو أن الشــــــــعراء العــــــــرب أجــــــــازوا فــــــــي القصــــــــیدة أن ٕ تطــــــــرق عــــــــدة موضــــــــوعات وا

موضــــوعا واحــــدا، فــــإن معــــاني األبیــــات كانــــت تــــدور حولــــه دون أن تتركــــز فیــــه علــــى غیــــر مــــا 

. )1("نفهم من التجربة اآلن حیث تعني موقفا یعیش فیه الشاعر من فاتحته إلى خاتمته

.208، ص1927شكري محمد عیاد، تجارب في األدب والنقد، دار النشر، القاهرة، دط، - )1(
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السردیة : أوال

إن المصــــــــــلحات بصــــــــــفة عامــــــــــة عنــــــــــد الغــــــــــرب  غیــــــــــر مســــــــــتقرة  بــــــــــل إن لكــــــــــل ناقــــــــــد 

ــــه  ــــق، وقــــد عــــن غیــــرةتختلــــفمصــــطلحات خاصــــة ب مــــع األمــــرمصــــطلح الســــردیات أول انطل

وكـــــذلك یـــــدخل " علـــــم الحكـــــي"بــــــ آنـــــذاكوالـــــذي تـــــرجم 1969الـــــذي اقترحـــــه ســـــنة "تـــــودوروف "

" لســــردیة بمعنــــى أنهــــا قــــد نــــراه مطابقــــا للســــردیات وهـــــو اأخــــرفــــي إطــــار التســــمیات مصــــطلح 

ــــات الســــردیة مــــن خاصــــیة معطــــاة ــــا معــــین ومنهــــا یمكــــن تمییــــز الخطاب ، تشــــخص نمطــــا خطابی

)1("الخطابات الغیر السردیة 

إلـــــى هـــــذا التعریـــــف ، إضـــــافةجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص التـــــي تصـــــف الســـــردتـــــدرس مأي 

مـــــن حیـــــث كـــــون الســـــرد مكونـــــا الوآلیاتـــــهبتحلیـــــل مكونـــــات الحكـــــي ىتعنـــــ" نجـــــد أن الســـــردیة 

ــــاه وجهــــة نظــــر أو وجهــــات نظــــر متعــــددة  ــــي ثنای ــــا یحمــــل ف ــــة تشــــكل خطاب مــــن مكونــــات المدون

.)2("تبعا لطبیعة الخطاب وتوجهاته ومرجعیاته  

ردي  والغیـــــــــر الســـــــــردي الســـــــــالخطـــــــــابفقـــــــــد عملـــــــــت الســـــــــردیة  كقاعـــــــــدة لتنظـــــــــیم كـــــــــل 

إمـــــا أن یكـــــون الخطـــــاب تسلســـــال منطقیـــــا بســـــیطا للجمـــــل وبالتـــــالي : إمكـــــانیتینیمثـــــل باعتبـــــاره

مــــــا أن الســــــیمیائیةأونتیجــــــة الطــــــراد یتجــــــاوز إطــــــار اللســــــانیات إالیكــــــون الىفــــــإن المعنــــــ ٕ وا

تحلیـــــــل الخطـــــــاب الســـــــردي وقضـــــــایا النقـــــــد، دار القـــــــدس العربـــــــي والتوزیــــــــع، : شرشـــــــارعبـــــــدا لقـــــــادر-)1(
.124، ص 2009، 1، الجزائر، ط وهران

، دار صــــــفاء المصــــــلح الســــــردي فــــــي النقــــــد األدبــــــي العربــــــي الحــــــدیث: أحمــــــد رحــــــیم كــــــریم الخفــــــاجي-)2(
.37، ص1،2012، ط للنشر والتوزیع
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ــــــا واعیــــــا  ــــــایكــــــون الخطــــــاب داال وفعــــــال لغوی ــــــى تنظیمــــــه الخــــــاص هــــــذا االخــــــتالف ومحتوی عل

التیـــــــارات والمنطلقـــــــات الفكریـــــــة شـــــــكلت هاجســـــــا معرفیـــــــا أنتجتـــــــهاالصـــــــطالحي الكبیـــــــر الـــــــذي 

هــــــــذا الــــــــزخم بحتــــــــى المســــــــتقبلي بإمكانــــــــه اســــــــتیعاأولــــــــدى المتلقــــــــي مــــــــن الجیــــــــل الحــــــــداثي 

جـــــدا ویمكـــــن القـــــول أنهـــــا مســـــتحیلة ، لكـــــن العیـــــب الیكمـــــن فـــــي الجیـــــل ضـــــئیلةاالصـــــطالحي 

نمــــــا یكمـــــــن فــــــي درجـــــــة أو فــــــي ٕ النقـــــــدي للمصــــــطلحات العربیـــــــة وعـــــــدم االســــــتیعابالمتلقـــــــي وا

.على مقابل عربي واحد ومشترك اإلجماع

: المتخصصة األدبیةمفهوم علم السرد في المعاجم -1

علم القصة عند تودوروف -:علم السرد هو-1

دراسة السرد والبنیات السردیة -

)1(تقنیات خطابیة في الروایة-

، أو ه دراســـــة الســــــرد مـــــن حیـــــث هـــــو ســـــرد فقــــــطومعنـــــا:Narratologyعلـــــم الســـــرد "-2

)2("األحداثسرد أيفن قص القصة 

نمـــــا فقــــــط هـــــذا التعریـــــف لـــــیس جامعـــــا مانعـــــا، فهــــــو ال ٕ یهـــــتم بالســـــارد أو المســـــرود لـــــه وا

.التي هي غایة هذا العلم من دراسة السرداألحداثبسرد 

،1، طالمعاصــــــــــرة، دار الكتــــــــــاب العربــــــــــي بیــــــــــروتمعجــــــــــم المصــــــــــلحات األدبیـــــــــة: ســـــــــعد علــــــــــوش -)1(
. 111، ص 1985

ــــــان -)2( ــــــة لبن ــــــي ، مكتب ــــــزي عرب ــــــة لدراســــــة ومعجــــــم إنجلی ــــــة الحدیث ــــــاني ، المصــــــطلحات األدبی محمــــــد عن
.60، ص 1996، 1ط،بیروت
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ــــــم الســــــرد " -3 التــــــي یقــــــوم األســــــسواســــــتنباطوهــــــو دراســــــة الــــــنص :Narratologyعل

.)1("وتلقیهم إنتاجه حكك من نظم تلبذیتعلق علیها وما

السرد-:باركان السرد الثالثةیأخذألنهابقیه سمن أفضلاألخیروهذا التعریف 

)المؤلف أوالسارد ( إنتاجه -

)القارئ أوالمسرود له ( تلقیه-

التــــــي یتســــــلح بهــــــا الباحــــــث مــــــن أجــــــل األدواتهــــــي ):علــــــم الســــــرد أو( الســــــردانیة -4

)2("الكشف عن سر العمل األدبي 

ــــذي یهــــدف"-5 ــــم ال ، بأجناســــه ألدبلــــوضــــع قواعــــد شــــاملة للتشــــكیالت الداخلیــــة إلــــى:العل

كشـــــــف نظمـــــــه إلـــــــىبمكونـــــــات الخطـــــــاب الســـــــردي وصـــــــوال ىالســـــــردیة تعنـــــــ... وأنواعـــــــه

.)3("الداخلیة 

:األتيلى النحـو عمجموعتین هما إلىالسرد وتنقسم السردیات أي علم

فــــــــي الخطــــــــاب الســــــــردي وفقــــــــا لنمــــــــوذج لغــــــــوي،مــــــــنهج لدراســــــــة" الســــــــردیات البنیویــــــــة -أ

الداللــــــة، فیقــــــوم بتحلیــــــل دونمحاولــــــة أن تقــــــیم نحــــــوا للخطــــــاب الســــــردي یكتفــــــي بالبنیــــــة 

ــــــي-)1( ــــــازغي: میجــــــان الرویل ــــــل النقــــــد ســــــعد الب ــــــي، دلی ــــــي، المركــــــز الثقــــــافي العرب ، 2ط ،بیــــــروت،األدب
.103، ص 2000

جمــــــال بغــــــداد دار " دراســــــة ســــــینمائیة تفكیكیــــــة الحكایــــــة " لمالــــــك  مرتــــــاض ألــــــف لیلــــــة ولیلــــــة اعبــــــد -)2(
.105، ص 1989، بغداد ، ط 19الشؤون الثقافیة العصمة 

ــــــــــد -)3( ــــــــــروت ، طاعب ــــــــــي بی ــــــــــافي العرب ــــــــــل الســــــــــردي ، المركــــــــــز الثق ــــــــــراهیم ، المتخی ، 1990، 1هللا إب
. 104، 105ص
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ـــــ ـــــىتشـــــكله لتصـــــل قأنمـــــاط الخطـــــاب الســـــردي وطرائ ألســـــسلتكـــــوین تصـــــور نظـــــري إل

.)1("التي یقوم علیه بناء الخطاب 

وهـــــــي تهـــــــتم بدراســـــــة معنـــــــى الخطـــــــاب الســـــــردي مـــــــن حیـــــــث : "ائیةیمیالســـــــردیات الســـــــ-ب

.)2("الداللة

: السرد في المعاجم اللغویة 1-1

منظــــور یعرفــــه  فــــابنمــــن الشــــروح فــــي المعــــاجم العربیــــة حظــــهلقــــد نــــال هــــذا المصــــطلح 

تتابعــــا، ســــرد متســــقا بعضــــه فــــي إثــــر بعــــض م، تــــأتي بــــه تقدمــــة شــــيءالســــرد فــــي اللغــــة "بقولــــه 

ســـــردا إن كـــــان جیـــــد الســـــیاق الحـــــدیث، وفـــــالن یســـــردیســـــرده ســـــردا إذا تابعـــــه، الحـــــدیث ونحـــــوه

.)3("، والسرد المتتابعمنهن تابع قراءته في حذرآوسرد القر .. .له 

، ومــــــن قولــــــه تعــــــالى فــــــي ء، إذا تتبعــــــت أثــــــره شــــــیئا بعــــــد شــــــيت الشــــــيءقصصــــــ" ویقــــــال

وهـــــــو القصـــــــص، ـره والقصـــــــة الخبـــــــرأي أتبعـــــــي أثـــــــ"یهصـــــــقُ ختـــــــهألُ ت اَلـــــــوقَ َ":ســـــــورة القصـــــــص

قصــــــص لل، أورده، والقصـــــص الخبــــــر المقصـــــوص قصــــــا وقصصـــــاوقـــــص علـــــي خبــــــره یقصـــــه 

تتبـــــع األثـــــر، وتقصـــــص الخبـــــر أو، القـــــص، القطـــــع ، جمـــــع القصـــــة التـــــي تكتـــــبكـــــافكســـــر الب

ــــذي یــــأ: والحــــدیث والقــــصواألمــــرتتبعــــه والقصــــة  تي بالقصــــة علــــى وجههــــا البیــــان، والقــــاص ال

.78عن عبدا هللا إبراهیم المتخیر السردي، ص القالسردیات في النقد الروائي العراقي ن: جاسم محمد -)1(
.78ص : المرجع نفسه -)2(
.165، ص 7، ج لسان العرب، دار صادر، بیروت: ابن منظور -)3(
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ــــــع ــــــه یتتب ــــــاصوكأن ــــــل الق ــــــص القصــــــص : معانیهــــــا وألفاظهــــــا وقی ــــــر هعــــــألتبایق ــــــرا بعــــــد خب خب

.)1("وسوقه الكالم سوقـا 

ـــــــص یتقأنیتضـــــــح ممـــــــا ســـــــبق  ـــــــةاالســـــــرد والق ـــــــي الدالل ـــــــابع الحـــــــدیث طعـــــــان ف ـــــــي تت ، ف

ــــار ــــار ختفاصــــیله، وأجزائــــهمــــن خــــالل تتبــــع مــــراألعــــن واألخب خبــــر،را بعــــد بــــ، وســــیاق األخب

.والبیانوالترابط والنسجكما یشتركان في الداللة على الجودة 

في عدد من المعاجم المتخصصة اصطالحامعنى مصطلح السرد 1-2

هـــــــــو المصـــــــــطلح العـــــــــام الـــــــــذي یشـــــــــمل علـــــــــى قـــــــــص :Narrativeالســـــــــرد:1:أوال

ابتكـــــارأو أخبـــــار ســـــواء أكـــــان  ذلـــــك مـــــن صـــــمیم الحقیقـــــة أم مـــــن خبـــــر أحـــــداث أوأوالحــــدث 

.)2("الخیال 

ــــــص:2 ــــــك ،ماضــــــیة كالمــــــاحــــــداثلألاســــــتعراض:Narration:الق وقــــــد یوجــــــد ذل

حــــــــوار المســــــــرحیة لتعریــــــــف الجمهــــــــور ضــــــــمن ســــــــرد طویــــــــل كالقصــــــــة أو الروایــــــــة أو ضــــــــمن

، وأن تأخــــــذ منــــــيالتسلســــــل الز ة مراعــــــاحــــــداث لــــــم یشــــــهد تمثیلهــــــا علــــــى خشــــــبة المســــــرح مــــــع أب

.)3("بعضها بحجز بعض األحداث

.75-74، ص ص السابقالمرجع -)1(
ـــــدس-)2( ـــــة ومـــــراد كامـــــل المهن ـــــة مجـــــدي وهیب ـــــي اللغـــــة أو اآلداب، مكتب ـــــة ف ، معجـــــم المصـــــطلحات العربی

.112ص ،1979،لبنان بیروت
.110ص : المرجع نفسه -)3(
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Narrationالسرد: 1:ثانیا

یحیـــــل أي ال)1()"فـــــي تعـــــارض مـــــع الوصـــــف(خطـــــاب مغلـــــق حیـــــث یـــــدخل زمـــــن الـــــدال "-أ

.على مرجع خارجه

.)2("والسرد  خطاب غیر منجز: -ب

أي قـــــانون )3("األدبـــــيیخضـــــع لمنطـــــق والحكـــــي والقـــــص هـــــو كـــــل مـــــا) قـــــانون الســـــرد(-ج

.والنتیجة والسببالعلة والمعلول 

Narration:السردطریقة :السرد: ثالثا

ـــــــص حـــــــادث ـــــــرانسNarrative,القصـــــــة ق ـــــــول ب ـــــــى ا" :یق ـــــــص أن معن لمصـــــــطلح هـــــــو ق

ــــة واحــــدة أو ــــرحادث ــــة أكث ــــت أو حقیقی ــــة كان ــــى النتیجــــة ( ، خیالی ــــاه منصــــبا عل حیــــث یكــــون معن

دراك البنــــــــاء الخــــــــاص بالقصــــــــةوالعملیــــــــة والهــــــــدف والفعــــــــل والب ٕ المصــــــــطلح واســــــــتخدام، نــــــــاء وا

.)4("الستة العناصرهذهمنیدل على االقتصاد أي على تركیب یضم أي عنصرین

ومـــــن الواضـــــح أن تعریـــــف مجـــــدي وهبـــــة یقتصـــــر مفهـــــوم الســـــرد علـــــى نقـــــل الحـــــدث دون 

.وكذلك بقیة التعریفات هومتلقیهاالعتناء بمرسل

.110، ص المعاصرة، معجم المصطلحات األدبیةسعید علوش-)1(
.110المرجع نفسه ص -)2(
110، ص المرجع نفسه-)3(
.60-59حمید عناني، المصطلحات األدبیة المعاصرة، ص ص -)4(
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استعمال مصطلحات السرد في النقد -2

كلمــــة الســــرد فــــي كتابــــاتهم النقدیــــة فمــــنهم مــــن لمــــن مــــرادف العــــرب أكثــــراســــتعمل النقــــاد

:استعمل

ـــــــه ) :récit( المصـــــــالح -1 ـــــــى القصـــــــة ویعرب ـــــــىبمعن ـــــــم أن )1("الحكـــــــي"إل هـــــــذا مـــــــع العل

تـــــأتي بمعنـــــى الحكایــــــة اســــــتعماالته، ولكـــــن أغلـــــب المصـــــطلح قـــــد یـــــأتي بمعنــــــى الســـــرد

والباحــــــــث حمیــــــــد ) المســـــــرودة عبــــــــر الســـــــارداألحــــــــداثأي جملـــــــة (حكــــــــي موالقصـــــــة، وال

وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن األحــــــــداث فــــــــي القصــــــــة و ) القصــــــــة(یســــــــتعمله بمعنــــــــى "لحمیــــــــداني 

.)2(:ویوضح الرسم التاليوداللتها

الشكلالمادة

لــــــــــم الســــــــــینمائي الصــــــــــور ف، الالروایــــــــــةالتعبیر 
الخ ....المتحركة 

الســـــــــــــــرد = الســـــــــــــــريالكـــــــــــــــالم
والخطاب 

الخیــــــــــال الحــــــــــادث ، أوعــــــــــالم الواقــــــــــع المضمون
متخیلة أوأحادیث واقعیة 

الحكي = القصة بحد ذاتها 

.20، ص1993، 2، طبنیة النص السردي المركز الثقافي العربي، بیروت: حمید لحمیداني-)1(
.104ص : المرجع نفسه -)2(
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ـــــــص"فعـــــــل الســـــــرد أوالفعـــــــل الســـــــردي -2 ـــــــ)1("وفعـــــــل الق ـــــــابالن المســـــــتوى ویب دو أنهمـــــــا یق

ــــــث ــــــت أوالثال ــــــد جینی ــــــث عن ــــــى الثال ــــــى فســــــعید بنكــــــراد الNarrating، المعن یســــــتقر عل

متـــــرادفین عنـــــده، ومـــــن الواضـــــع أنهمـــــا غیـــــر وكأنهمـــــا). ســـــرد(علـــــى وال) قـــــص(الجـــــذر 

قـــــول الســـــارد، أو صـــــوت الســـــارد، : رد وفعـــــل القـــــص بــــــ ســـــفعـــــل ال" ـبـــــفذلـــــك وهـــــو یعـــــر 

تم بدراســــــــة الخطــــــــاب الحامــــــــل لمضــــــــمون القصــــــــة، للخطــــــــاب هــــــــیوهــــــــذا الجانــــــــب عنــــــــه

ال وجــــــود للمــــــادة القصصــــــیة إال مــــــن كنشــــــاط تلفظــــــي، یخبــــــر عــــــن الــــــذات المتكملــــــة، إذ

)2("فظة بالخطاب والحاملة للمضمون فعل القص لخالل الذات المت

.récitهو هفالسرد عند)3("یدل به على معنى السرد) :"récit( المصطلح -3

یكــــون مفهــــوم القــــص عنــــد علــــوش مرادفــــا للســــرد، دفــــي معجمــــه ویكــــا" :قــــص"و"ســــرد"-4

ویعـــــرف )4()القـــــص(إلـــــى) récit(والـــــذي هـــــذه المـــــرة یختلـــــف عـــــن زمیلیـــــه اللـــــذان ترجمـــــا 

: بـ

 " ـــــــب ـــــــي الغال ـــــــىلإلشـــــــارةیســـــــتعمل المصـــــــطلح ف ـــــــي طابعـــــــه إل الخطـــــــاب الســـــــردي ف

على شخصیات تنجز أفعاال واشتمالهالتصویري، 

، ص ص 1،1996، ط الربــــــــــاط، ، دار المــــــــــاننحــــــــــو ســــــــــنیمائیات لالیــــــــــدیولوجیا: ســــــــــعید بنكــــــــــراد -)1(
.91، 73، 63ص 

.81ص : المرجع نفسه -)2(
، ص 1،1990حســــــــن بحــــــــراوي ، بنیــــــــة الشــــــــكل الروائــــــــي، المركــــــــز الثقــــــــافي العربــــــــي، بیــــــــروت ط -)3(

.166، 120، 112ص ص 
.179، ص1،1985، طعجم المصطلحات العربیة المعاصرة، دار الكتاب العربي، مسعید علوش-)4(
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ف ، تعنـــــي ئ، القـــــص كتتـــــابع زمنـــــي الوظـــــا)بـــــروب(میائیین، بعـــــد ویعـــــرف بعـــــض الســـــی

كتصــــــویري وزمنــــــي بینمــــــا یهــــــتم الســــــرد بطبقــــــة مــــــن ) القــــــص(الحركــــــة وهكــــــذا یــــــدرك 

.)1("الخطاب 

: فالقص عنده ینطبق على 

.السرد كخطاب تصویري لشخصیات تنجز أفعاال-أ

.القصة بصفتها مجموعة أحداث متتالیة ومتتابعة زمنیا-ب

:هيعدة مصطلحات یدل بها على السرد -5

-Narration 2(-أخبار-ویعرف بهام یشال شریم بـ(

-DISCOURS 3()سرد ، خطاب ، لغة المخاطبة ( وهي عنده(

-Récit 4()، قصص سرد( تقابل(

توضــــــح ) ص ، القصــــــ، الســــــرد، الخطــــــاب، لغــــــة المخاطبــــــةاألخبــــــارهــــــذه التشــــــكیلة مــــــن 

ـد اســـــــتقرت المصـــــــطلح الثـــــــاني قـــــــأناآلن، فمـــــــن المعـــــــروف مـــــــدى تبلبـــــــل المصـــــــطلح عنـــــــده

) .   القصة(هو أالن، والثالثة االستعمال األشهر )السرد(ـبواألول) الخطاب(ـترجمته ب

.179، ص السابقالمرجع -)1(
ص ،1984الدراســـــــات األدبیـــــــة، المؤسســـــــة الجامعیـــــــة بیـــــــروت، ط، دلـــــــیال جوزیـــــــف میشـــــــال شـــــــریم-)2(

.79نقال عن أحمد رحیم الخفاجي ، المصطلح السردي ، ص 138
.154ص ،المرجع نفسه-)3(
.160ص ،المرجع نفسه-)4(



السرد والنقد البنیوي:الفصل األول

31

: مفهوم السرد عند النقاد الغرب -3

وقـــــد ارتـــــبط بالمواضـــــیع والقضـــــایا التـــــي اإلنســـــانيیعـــــد الســـــرد مـــــن أقـــــدم أشـــــكال التعبیـــــر 

فالیونــــان الســــابقة فكــــل عهــــد وخصوصــــیاته واألمــــمعهــــد الرومــــان والیونــــان إلــــىیعــــود زمانهــــا 

األســـــــطوریینمـــــــن خـــــــالل أفعـــــــال " المالحمبـــــــ"مـــــــثال اشـــــــتهروا بالســـــــردیات الخیالیـــــــة المعروفـــــــة 

واآللهــــــة ، كمــــــا اهــــــتم الیونــــــان بســــــرد القصــــــص االستكشــــــافیة التــــــي تــــــروي المغــــــامرات الرائعــــــة 

.في المدن المختلفة

أن وصــــــــلت الدراســــــــات إلــــــــىأن الســــــــردیات الرومانیــــــــة ارتبطــــــــت بالشــــــــعریة نفــــــــي حــــــــی

ــــــوتطــــــورت  حضــــــیت األبحــــــاث العلمیــــــة المشــــــعلة بالســــــرد باالهتمــــــام "فقــــــد اآلنمــــــا علیــــــه ىإل

ــــــي الكبیــــــر  ــــــة جدیــــــدة ف ــــــذین وضــــــعوا أساســــــا لثــــــورة منهجی ــــــروس ال ــــــذ ظهــــــور الشــــــكالنیین ال من

.)1("دراسة األدب واللغة 

ـــــه  ـــــة بمفهـــــوم الســـــرد نجـــــد أن ـــــین التعـــــاریف المتعلق ـــــذي یحـــــاول " ومـــــن ب ـــــراوي ال ـــــة ال طریق

أن یعرفنــــا علـــــى حكایـــــة بســــیطة وبأســـــلوب تخیلـــــي یراعــــي فیـــــه نظـــــام تتــــابع األحـــــداث  وكـــــذلك 

ــــــار عــــــن سل ــــــة بتصــــــرفات الشخصــــــیة هــــــو األخب ــــــائع المقترن ســــــلة متصــــــلة مــــــن الحــــــوادث والوق

.)2(ودوافع أفعالها

ــــــــادر شرســــــــار-)1( ــــــــد الق ــــــــل الخطــــــــاب الســــــــردي ت: عب ــــــــدحلی ــــــــيوقضــــــــایا النق ــــــــدس العرب للنشــــــــر ، دار الق
.121، ص 2009، 1الجزائر، ط ، وهران والتوزیع

ربــــــي دار صــــــفاء للنشــــــر المصــــــطلح الســــــردي فــــــي النقــــــد األدبــــــي الع: أحمــــــد رحــــــیم كــــــریم الخفــــــاجي -)2(
.37، ص 2012، 1والتوزیع ط 
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و الثنائیـــــــة التـــــــي هـــــــین نســـــــتخلص أن مـــــــدام مفهـــــــوم الســـــــرد عنـــــــد الـــــــروس عـــــــریفمـــــــن الت

ومـــــن بــــــین هــــــؤالء ،والمبنـــــى الحكــــــائيالحكــــــائيتبنوهـــــا فــــــي دراســـــتهم لــــــه وهـــــي ثنائیــــــة المـــــتن 

)1(:من السردتوماشفسكّي الذي یمیز بین نمطین" الدراسیین نجد الشكالني الروسي

ـــــي- ـــــا نتبـــــع الحكـــــي مـــــن خـــــالل الـــــراوي:ســـــرد ذات ـــــوفرین ) تمع أو ظـــــرف مســـــ(فإنن مت

.على تفسیر لكل خبر

ا علـــــى كـــــل شـــــيء حتـــــى األفكـــــار الســـــردیة  عـــــیكـــــون الكاتـــــب مطل:ســـــرد موضـــــوعي -

.لألبطال

التعریفــــــات الخاصــــــة  بالســــــرد نــــــذكر بعـــــض للنقــــــاد الفرنســــــیین الــــــذین أســــــهموا فــــــي ومـــــن 

الخطـــــاب :" الـــــذي یعرفـــــه بقولـــــه) greimas.j.a(،"غریمـــــاس"مجـــــال الســـــرد أیمـــــا إســـــهام مـــــنهم 

.)2("ذو طبیعة مجازیة، تنهض الشخصیات بمهمة إنجاز األفعال فیهالسردي

، أفعــــــــالبمعنــــــــى أن الســــــــرد أصــــــــبح موضــــــــوعا أساســــــــه مــــــــا تنجــــــــوه الشخصــــــــیات مــــــــن 

. فـــــي تعاقـــــبأفعـــــاالإن الســـــرد یـــــروي أحـــــداثا، :" قـــــائال" فیلیـــــب هـــــامون"تعریـــــف إلیـــــهونضـــــیف 

.)3(..."مظهر زمني

ــــــــداني حم-)1( ــــــــد الحمی ــــــــي، : ی ــــــــافي العرب ــــــــنص الســــــــردي، المركــــــــزي الثق ــــــــة ال ــــــــدار البیضــــــــاء ط بنی ، 1ال
.45، ص 2000

.40المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحدیث، ص : أحمد رحیم كریم الخفاجي-)2(
.38ص : المرجع نفسه-)3(
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تـــــــودوروف حیـــــــث یعطـــــــي عـــــــدة تعریفـــــــات منهـــــــا بحســـــــب مفهـــــــوم إســـــــهامونجـــــــد أیضـــــــا 

إن الســــرد یقابــــل الخطــــاب وعلیــــه فــــإن مــــا یهــــم العمــــل األدبــــي هـــــو أن " الخطــــاب حیــــث یقــــول

راوي یـــــروي القصـــــة ویوجـــــد أمامـــــه قـــــارئ یتلقاهـــــا، فـــــال تهـــــم ) أي الســـــرد(یوجـــــد فـــــي الخطـــــاب 

.)1("قلها لنااألحداث المرویة بقدر ما تهم الطریقة التي یتبعها الراوي في ن

فــــــي تقـــــــدیم مفهــــــوم الســـــــرد " روالن بـــــــارث"هــــــذه التعریفـــــــات محاولــــــة إلـــــــىونجــــــد موازنــــــة 

، وقــــد إلیــــهمرســــل إلــــىأنــــه رســــالة یــــتم إرســــالها مــــن مرســــل :" وربطــــه بــــالمفهوم النقــــدي الحــــدیث

ــــة ــــة، والســــرد لدیــــه حاضــــر فــــي األســــطورة والحكای ــــه ...تكــــون هــــذه الرســــالة شــــفویة أو كتابی ، إن

ـــــار  ـــــة )2("یخ اإلنســـــانیة نفســـــهایبـــــدأ مـــــن ت ـــــه المختلف ، نفهـــــم مـــــن القـــــول أن الســـــرد موجـــــود بطرائق

فـــــي مجمـــــل األجنـــــاس األدبیـــــة حـــــق النصـــــوص العربیـــــة القدیمـــــة ومـــــن بینهـــــا الشـــــفاهیة أیضـــــا، 

متوالیـــــة مـــــن األحـــــداث حقیقیـــــة أم لعـــــرض لحـــــدث أو :" فـــــإن الســـــرد" تجیـــــرار جنیـــــ"أمـــــا عنـــــد 

ــــــة، عــــــرض بواســــــطة اللغــــــة، وبصــــــفة خاصــــــة ــــــةخیالی ، أي أن الســــــرد )3("بواســــــطة لغــــــة مكتوب

.المكتوبة منهاصة یشمل كل من الخطابات الشفویة والمكتوبة وبخا

.40ص: السابقالمرجع -)1(
الخطــــــــاب : حــــــــدود الســـــــرد، ترجمـــــــة بــــــــن عیســـــــى بوحمالـــــــة، عبــــــــد الـــــــرحیم مراشـــــــدة: جیـــــــرار جنیـــــــث-)2(

.09العربي، صالسردي والشعر 
طرائــــــق تحلیــــــل الســــــرد األدبــــــي، دراســــــات منشــــــورات اتحــــــاد كتــــــاب المغــــــرب، الربــــــاط، المغــــــرب، دط، -)3(

.71ص، 1992
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إن :" بقولــــــــه" واالس مــــــــارتن"بالنســــــــبة لتعریــــــــف الســــــــرد فــــــــي النقــــــــد األنجلــــــــوأمریكي نجــــــــد 

أیضــــــا، ونجــــــد )1("الجمهــــــور أو القــــــارئإلــــــىالســــــرد جمعیــــــة بــــــالمعنى األعــــــم، خطــــــاب موجــــــه 

القــــــص نــــــوع مــــــن الســــــلوك البشــــــري، وهــــــو " بــــــین القــــــص والســــــرد حیــــــث یعتبــــــر" شــــــولز یمــــــایز"

الكائنــــــات البشــــــریة ضــــــروریا إلــــــىبخاصــــــة ســــــلوك محاكــــــاتي أو تمثیلــــــي توصــــــل مــــــن خاللــــــه 

.)2("من الرسائل، والسرد عملیة بناء وترتیب األحداث في القص

امـــــا یشـــــمل كـــــل نســـــتخلص مـــــن القـــــولین أن القـــــص یمتـــــاز مـــــن الســـــرد بكونـــــه مفهومـــــا ع

القــــــص ویــــــوازي مفهــــــوم الجــــــنس والســــــرد أخــــــص مــــــن القــــــص لكونــــــه مجموعــــــة قــــــوانین ألــــــوان

.وقواعد أو طرائق للتعبیر

:وعموما فالسردیة أو علم السرد یبرز تیارین هما

) غریمــــــاسبــــــروب، بریمــــــون،(هــــــذا التیــــــار كــــــل مــــــن حیــــــث یمثــــــل:الســــــردیة الداللیــــــة

ویقصــــــــد بــــــــه أنهــــــــا تهــــــــتم لمضــــــــمون األفعــــــــال الســــــــردیة، دون االهتمــــــــام الــــــــذي یكونهــــــــا، أي 

.بالمنطق الذي یحكم تعاقب تلك األفعال داخل النص

یهــــتم هــــذا ) تبــــارث، تــــودوروف، جنیــــ(ویمثــــل هــــذا التیــــار كــــل مــــن :الســــردیة اللســــانیة

ـــــل فـــــي كـــــل مـــــن رواة ـــــي تتمث ـــــة للخطـــــاب، الت ـــــار بالمظـــــاهر اللغوی ســـــرد ورؤى ال، وأســـــالیب التی

.)3(يوعالقات تربط الراوي بالمرو 

.47المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحدیث، ص: أحمد رحیم كریم الخفاجي-)1(
.47المرجع نفسه، ص -)2(
.35، ص 2003الحدیثة، المركز الثقافي العربي، السردیة العربیة : عبد اهللا إبراهیم-)3(
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نمــــــا هــــــي  ٕ إذن إن الســــــردیة لیســــــت نموذجــــــا تحلیلیــــــا جامــــــدا نفرضــــــه علــــــى النصــــــوص، وا

وســـــــیلة الستكشـــــــاف العمیـــــــق المـــــــرتهن بقـــــــدرات الناقـــــــد ومـــــــدى اســـــــتجابة النصـــــــوص لوســـــــائله 

.الوصفیة والتحلیلیة والتأویلیة

:مفهوم السرد عند النقاد العرب-4

ـــــدیم ینتمـــــي  ـــــي الق ـــــه أن الســـــرد العرب ـــــىممـــــا ال شـــــك فی ـــــث نشـــــأ إل الســـــرود الشـــــفاهیة، حی

فــــي ظــــل ســــیادة مطلقــــة للمشــــافهة، و لــــم یــــتم التــــدوین إال فــــي وقــــت الحــــق، األمــــر الــــذي یؤكــــد 

قضــــــیة تاریخیــــــة مهمــــــة، وهــــــي أن المــــــدونات الســــــردیة ال تمثــــــل ســــــوى المرحلــــــة األخیــــــرة التــــــي 

قــــد شــــكل المــــوروث الحكــــائي العربــــي بنیــــة خاصــــة تنوعــــت قبــــل تدوینــــه، فيكــــان علیهــــا المــــرو 

فـــــأفرزت مواضـــــیع كثیـــــرة ومتنوعـــــة ضـــــلت تتســـــع وتتمـــــایز " خاللهـــــا الثقافـــــة العربیـــــة اإلســـــالمیة

.)1("إلى أن شكلت لنفسها مصنفات انتضمت فیما بعد في أغراض وأنواع محددة

عـــــرف الســـــردإذ ی" ســـــعید یقطـــــین"ســـــرد شـــــغل العدیـــــد مـــــن النقـــــاد العـــــرب، ومـــــن بیـــــنهم لفا

عـــــــــرض لحـــــــــدث أو سلســـــــــلة مـــــــــن األحـــــــــداث الواقعیـــــــــة أو الخیالیـــــــــة بواســـــــــطة اللغـــــــــة :" بأنـــــــــه

وبخاصـــــة اللغـــــة المكتوبـــــة، وهـــــي فعـــــل ال حـــــدود لـــــه، یتســـــع لیشـــــمل مختلـــــف الخطابـــــات ســـــواء 

.)2("أكانت أدبیة أو غیر أدبیة

الســـــرد وامتــــــداد الحكایـــــة، قــــــراءة فـــــي نصـــــوص جزائریــــــة وعربیـــــة معاصــــــرة، : عبـــــد القـــــادر بــــــن ســـــالم-)1(
.09، ص 2009، 1منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط

.19، ص 1997، 1الكالم والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط: سعید یقطین-)2(
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ـــــــا ضـــــــمن هـــــــذا  ـــــــم كلـــــــي هـــــــو البیوطیق ـــــــر ســـــــعید یقطـــــــین الســـــــردیات فرعـــــــا مـــــــن عل یعتب

.)1(المخطط

العالم االختصاصالبیوطیقا   

موضوعهاألدبیة 

االختصاصالشعریات  السردیات 

موضوعهالشعریة  السردیة 

ـــــاض"نجـــــد " ســـــعید یقطـــــین"إضـــــافة إلـــــى أراء  الســـــرد " یشـــــیر إلـــــى أن " عبـــــد المالـــــك مرت

المؤلـــــــف، القـــــــارئ والشخصـــــــیة، واللغـــــــة : یقتضـــــــي میثاقـــــــا تنشـــــــط بداخلـــــــه أربعـــــــة مصـــــــطلحات

بمجــــرد أن ینــــتقص، ینشــــأ عــــن فـــــن الســــرد الــــذي هــــو انجــــاز اللغـــــة فــــي شــــریط محكــــي یعـــــالج 

لـــــه شخصـــــیات تصـــــمم أحـــــداث خیالیـــــة أو واقعیـــــة فـــــي زمـــــان معـــــین وغیـــــر محـــــدد تـــــنهض بتمثی

.)2("هندستها مؤلف أدبي

ــــــف  ــــــي المؤل ــــــد حــــــدد عناصــــــر الســــــرد ف ــــــاض ق ــــــك مرت ــــــد المال ــــــا نســــــتنتج أن عب ومــــــن هن

.والقارئ والشخصیة واللغة

:السرد یبنى على دعامتین أساسیتین هما:" فإن" حمید لحمیداني"من منظور و 

.أن یحتوي عل قصة ما تضم أحداثا معینة-

.65المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحدیث، ص : أحمد رحیم الخفاجي-)1(
ـــــاض-)2( ـــــك مرت ـــــد المال ـــــة، : عب ـــــة الروای ـــــي نظری ـــــات الســـــرد(ف ـــــي تقنی ـــــة، دط، د ، )بحـــــث ف ، عـــــالم المعرف

.256، ص 1990
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ـــــك أن یعـــــین الطریقـــــة - التـــــي یحكـــــي بهـــــا تلـــــك القصـــــة وتســـــمى هـــــذه الطریقـــــة ســـــردا ذل

.أن القصة الواحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة

.)1("ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي

ـــــه فـــــإن عملیـــــة الســـــرد هـــــي تلـــــك التقنیـــــة التـــــي تعتمـــــد فـــــي ســـــرد حكایـــــة مـــــا شـــــفویة  ومن

ـــــة، و ـــــت أم كتابی ـــــ" كان ـــــرق ب ـــــرق فـــــي الف ـــــة ف ـــــات الســـــردیة الشـــــفویة والســـــردیات الكتابی ین المروی

.)2("البنیة واألسالیب، وأشكال التعبیر والعوالم المتخیلة التي تشكل محتوى ذلك التعبیر

تطــــــل الســــــردیة علــــــى تلــــــك الخاصــــــیة :" الســــــردیة بقولــــــه" رشــــــید بــــــن مالــــــك"كمــــــا یعــــــرف 

ز بــــــین الخطابــــــات الســــــردیة التــــــي تخــــــص نموذجــــــا مــــــن الخطابــــــات، ومــــــن خاللهــــــا یــــــتم التمییــــــ

.)3("سردیةالوالخطابات الغیر 

انبثقــــــــــت الســــــــــردیة العربیــــــــــة الحدیثــــــــــة، بوصــــــــــفها ظــــــــــاهرة أدبیــــــــــة ثقافیــــــــــة مــــــــــن خضــــــــــم 

ـــــــي  ـــــــة، فهـــــــي الثمـــــــرة الت ـــــــواع األدبی ـــــــات والنصـــــــوص واألن ـــــــین المرجعی ـــــــاعالت المحتدمـــــــة ب التف

ثقافیــــــة جدیــــــدة ت بــــــین الرصــــــید التقلیــــــدي ومــــــؤثرات مــــــانتهــــــت إلیهــــــا حركــــــة التمــــــازج، التــــــي قا

.والحراك الذي عصف باألنواع األدبیة التقلیدیة

.45بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني-)1(
عــــــادة تفســــــیر النشــــــأة، : عبــــــد اهللا إبــــــراهیم-)2( ٕ الســــــردیة العربیــــــة الحدیثــــــة تفكیــــــك الخطــــــاب االســــــتعماري وا

.07، ص 2003، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
.92تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص : عبد القادر شرشال-)3(
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:السرد عند النقاد المعاصرین-5

تحــــدث العـــــرب والغـــــرب المحـــــدثین والمعاصــــرین عـــــن قضـــــیة الســـــرد بمــــا أنهـــــا مـــــن أكبـــــر 

القــــدیم، بحیــــث ال زالــــت تشــــغل حیــــزا ذقضــــایا األدبیــــة التــــي شــــغلت تفكیــــر النقــــاد والبــــاحثین منــــ

یومنـــــا هـــــذا وذلـــــك مـــــن خـــــالل إلـــــى–العربیـــــة والغربیـــــة -دبیـــــة النقدیـــــة واســـــعا فـــــي الســـــاحة األ

الســــرد فــــي النقــــد المعاصــــر ینــــدرج ضــــمن المفــــاهیم المســــتحدثة "تشــــابك قضــــایاه وبهــــذا أصــــبح 

فــــــــي الســــــــاحة النقدیــــــــة العربیــــــــة، اســــــــتعمله النقــــــــاد لیكــــــــون المفهــــــــوم الجــــــــامع لكــــــــل التجلیــــــــات 

تي فـــــــي هـــــــذه القضـــــــیة اســـــــتدراج أصـــــــول المتصـــــــلة بالعمـــــــل الروائـــــــي أو الحكـــــــائي، كمـــــــا تـــــــأ

مكانیـــــةالحدیثـــــة آراء كثیـــــرة منهـــــا مـــــا تكـــــون عـــــن األدب الســـــردي الســـــردیة العربیـــــة ٕ أن یكـــــون وا

أصــــــال مــــــن أصــــــوله وأخــــــرى تــــــراه محضــــــنا ترعرعــــــت فــــــي أوســــــاطه، ومــــــنهم مــــــن یؤكــــــد بــــــأن 

.)1("المرویات السردیة العربیة هي األدب الشرعي لها

وهنــــــاك مــــــن یــــــرى أنهــــــا نتیجــــــة المتــــــزاج الثقافــــــة العربیــــــة مــــــع الغربیــــــة إال أن الســــــردیات 

إثـــــــر اتصـــــــالنا بـــــــاآلداب األوروبیـــــــة فـــــــي " الحدیثـــــــة هـــــــي مســـــــتجلبة مـــــــن األدب الغربـــــــي وعلـــــــى

العصــــر الحــــدیث تولــــدت نظــــرة جدیــــدة لــــم یكــــن األدب العربــــي بهــــا عهــــد مــــن قبــــل فأخــــذ النثــــر 

الروایــــة والقصــــة، فالقصــــة فــــي معناهــــا الفنــــي وغایتهــــا العربــــي یغــــزو مجــــاال جدیــــدا هــــو مجــــال

.)2("شأنها شأن المسرحیة قد نشأت في أدبنا الحدیث بتأثر باألدب العربياإلنسانیة

عــــــادة تفســــــیر ال: عبــــــد اهللا إبــــــراهیم-)1( ٕ نشــــــأة، الســــــردیة العربیــــــة الحدیثــــــة تفكیــــــك الخطــــــاب االســــــتعماري وا
.05، ص 2003الدار البیضاء، المغرب، 

.05المرجع نفسه، ص-)2(
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المنهجیة العدیدة لنقاد العرب المحدثین توخت تحدید " كما قاموا بمجموع من المحاوالت

Modern The Story Short:( المصطلح السردي ومن أبرز هذه المحاوالت نذكر منها

Arabic (وما أورده من هندسة " عبد العزیز عبد المجید:" وهو كتاب باالنجلیزیة لـ

في سنة " المصطلحات العربیة في اللغة واألدب"المصطلحات العربیة من خالل معجمه 

.م1979

ــــــص  ــــــره مصــــــطلحا حــــــدیثا للق ــــــة للســــــرد، تعتب ــــــي هــــــذه المصــــــطلحات رؤی ــــــدمت ف وكمــــــا ق

د حـــــــدث أو أحـــــــداث أو خبـــــــر أو أخبـــــــار، ســـــــواء أكـــــــان ذلـــــــك فـــــــي صـــــــمیم یشـــــــمل علـــــــى قصـــــــ

ــــى  ــــاحثون ونقــــاد آخــــرون مــــن جهــــة أخــــرى عل ــــال، وعمــــل ب إذاعــــةالحقیقــــة أو مــــن ابتكــــار الخی

المصـــــطلحات الســـــردیة فـــــي أبحـــــاثهم ودراســـــاتهم مـــــن خـــــالل تطبیقهـــــا علـــــى التـــــراث القصصـــــي 

.العربي منذ نزول القرآن الكریم والبحث في التأثیر القصصي

:تعدد مصطلح السرد-6

المصطلح
اسم المترجم

NarratologieNarratinité

السردیةالسردیةمحمد ناصر العجمي
القصصیةنظریة القصةالمرزوقي وجمیل شاكر

؟السردیةزیتونيلطیف 

؟السردانیة، علم السردلك مرتاضعبد الم

السردیةالسردیاتمحمد معتصم
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؟علم القص، علم الروایةعلم السرد، محمد عناني

السردیةدراسة السردالتهامي، الراجي الهاشمي

السردیةالمسردیةعبد السالم المسدي

؟التحلیل السردي، علم السرد القصصيقاسم المقداد

؟علم السردیاتعبد الحمید بورایو

السردیة؟رشید بن مالك

؟فن السرد، النظریة السردیةعبد الرحمان أیوب

؟السردلوجیةرشید بن حدو

؟السردیة، علم السرد، السردیاتإبراهیمعبد اهللا 

السردیة، الحكائیةالسردیاتسعید یقطین

؟القصیاتطریق شیخ أمین

الساردیة؟سعید الغانمي

؟دراسة الروایة، دراسة الحكایةةبسام برك
)1(

ــــــاهیم(یوســــــف وغلیســــــي، الشــــــعریات والســــــردیات -)1( ــــــي الحــــــدود والمف ، منشــــــورات )قــــــراءة اصــــــطالحیة ف
ـــــــوبر مخبـــــــر الســـــــرد ، ص ص 2006العربـــــــي جامعـــــــة منتـــــــوري، دط، دار أقطـــــــاب الفكـــــــر، قســـــــنطینة، أكت

47-48.
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.البنیویة األصول والنشأة: ثانیا

:مصطلح البنیویةتحدید -2

:لكلمة بنیةالداللة اللغویة 1- 2

والُبنــــــى ویــــــروى أحســــــنوا البنــــــيوهــــــو البنیــــــة والبنیــــــة، مــــــا بنیتــــــهُ " ورد فــــــي لســــــان العــــــرب

ــــذي هــــو ممــــدود جــــاز : أبــــو اســــحاققــــالالبنــــى، ن أراد البنــــاء ال ٕ إنمــــا أراد بــــالبنى جمــــع بنیــــة وا

.كالفعل، والفعل الشرفالشعر وقد تكون البنایة في قصره في

:قال لبید

فبنى لنا بیتا رفیعا سمكه

.فسما إلیها كهلها وغالمها

ــــي ــــة مــــن المــــدر أو الصــــوف، وكــــذلك البنــــى مــــن الكــــرم، وأنشــــد : ابــــن أعراب ــــى، األبنی البن

:الحطیئةبیت 

. أولئك قوم إن بنو أحسنوا البنى

ــــة، وهــــي مثــــل رشــــوة، ورشــــا: وقــــال غیــــره ــــة التــــي یقــــال بنی ــــة الهیب ُبنــــي علیهــــا ، كــــأن البنی

.)1(مثل المشیة والرًكبة، وبنى فالن بیتا بناًء وبنى

ومــــــن هنــــــا فالبنیــــــة فــــــي اللغــــــة تحمــــــل معنــــــى اإلنجــــــاز والتشــــــیید، أي إخــــــراج شــــــيء مــــــن 

.الظهورإلىالعدم 

.160، ص)بنى(، مادة 7، ج2000، 1العرب، دار صادر، بیروت، طلسان : ابن منظور-)1(
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: الداللة االصطالحیة2- 2

ـــــــر تجلیهـــــــا  ـــــــك إث ـــــــات، وذل ـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن االختالف ـــــــد مصـــــــطلح البنی ـــــــد واجـــــــه تحدی لق

معرفیــــــة مختلفــــــة، فهــــــي لیســــــت حكــــــرا علــــــى اللســــــانیات والنقــــــد األدبــــــي وتمظهرهــــــا فــــــي حقــــــول

ـــــال ـــــاء إذ یق ـــــم الفیزی ـــــث نجـــــدها فـــــي عل ـــــة :" فقـــــط، حی ـــــذرة] تركیـــــب[بنی ـــــاء )1(""ال ـــــم الكیمی " ، وعل

عـــــن كلمـــــة مماثلـــــة لهـــــا هـــــي انبثقـــــت" كلمـــــة البنیـــــة أنونجـــــد كـــــذلك )2(المركـــــب] تركیـــــب[بنیـــــة 

، أوفــــــي النقــــــد األدبــــــي عنــــــد الشــــــكالنیین )الجســــــطالة(كلمــــــة الشــــــكل، ســــــواء فــــــي علــــــم الــــــنفس 

.)3("الروس

ذا رجعنــــــــا  ٕ البنیــــــــة أو "اللســــــــاني السویســــــــري دیسوســــــــیر نجــــــــده كــــــــان یعبــــــــر عــــــــن إلــــــــىوا

ـــــــى حـــــــد تقریـــــــر جـــــــون بیاجیـــــــه . )4("النســـــــق أو النظـــــــام دون أن یصـــــــدع بمصـــــــطلح البنیـــــــة عل

ر تعریــــف للبنیــــة وقــــد قــــدم دي سوســــی.)5("أقــــدم بنیــــة عرفــــت ودرســــت:" حیــــث یــــراه جــــون بیاجیــــه

خالـــــــــدة حامـــــــــد، دار الشـــــــــؤون : البنیویـــــــــة والتفكیـــــــــك، تطـــــــــورات النقـــــــــد األدبـــــــــي، تـــــــــر: راافینـــــــــران. س-)1(
.16، ص2002، 1الثقافیة العامة، بغداد، ط

.16المرجع نفسه، ص-)2(
ء لـــــدنیا الطباعـــــة والنشـــــر، اإلســـــكندریة، مـــــدخل إلـــــى منـــــاهج النقـــــد المعاصـــــر، دار وفـــــا: بســـــام قطـــــوس)3(
.124، ص 2006، 1ط
ــــــــوم : یوســــــــف وغلیســــــــي-)4( ــــــــدار العربیــــــــة للعل إشــــــــكالیة المصــــــــطلح فــــــــي الخطــــــــاب النقــــــــدي العربــــــــي، ال

.120، ص 2008، 1ناشرون، الجزائر، ط
.120المرجع نفسه، ص -)5(
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یتـــــألف مـــــن بنیـــــة، أو سلســـــلة مـــــن " باعتبـــــار أن النســـــق. )1("نســـــق مـــــن التحـــــوالت" باعتبارهـــــا 

.)2("البنى الصغیرة التي تشكل مجموع البنیة التي تشكل النسق

علمــــا بــــأن مــــن شــــأن هــــذا النســــق أن یظــــل قائمــــا ویــــزداد ثــــراء بفضــــل الــــدور الــــذي تقــــوم 

.به هذه التحوالت نفسها

مجموعـــــة مـــــن "دورثـــــي بـــــایش ســـــلیر قـــــد قـــــدمت تعریفـــــا للبنیـــــة، حیـــــث تعتبرهـــــا كمـــــا نجـــــد 

الشــــــــروط التــــــــي تربطهــــــــا عالقــــــــة یــــــــتم تحدیــــــــدها باســــــــتمرار، بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن التحــــــــوالت 

ــــــي أشــــــار إلیهــــــا جــــــون بیاجیــــــه فهــــــي . )3("الحاصــــــلة أمــــــا عــــــن ســــــمات وخصــــــائص البنیــــــة الت

.)4("ضباط الداخليالشمولیة والتحول، وذاتیة االنضباط، أو االن:" ثالث خصائص

ـــــي ینتظمهـــــا النســـــق، فالبنیـــــة  ـــــي الشـــــمولیة التماســـــك والتناســـــق الـــــداخلي للعناصـــــر الت تعن

أجـــــزاء تنـــــتج أنظمــــــة "لیســـــت مجـــــرد وحـــــدات مســــــتقلة تـــــم جمعهـــــا قســــــرا أو تعســـــفا، إنمـــــا هــــــي 

.)5("داخلیة من شأنها أن تحدد طبیعة األجزاء وطبیعة اكتمال البنیة ذاتها

.19البنیویة والتفكیك، تطورات النقد األدبي، ص : راافینران. س-)1(
.19المرجع نفسه، ص -)2(
.21المرجع نفسه، ص-)3(
.121إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، مرجع سابق، ص: یوسف وغلیسي-)4(
ـــــدار البیضـــــاء، : میجـــــان الرویلـــــي وســـــعد البـــــازغي-)5( ـــــافي العربـــــي، ال ـــــي، المركـــــز الثق ـــــل الناقـــــد األدب دلی
.70، ص2002، 3ط
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ا أن البنیـــــــة ال تتـــــــألف مـــــــن عناصـــــــر خارجیـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن فهـــــــذه الخاصـــــــیة تبـــــــرز لنـــــــ

الكــــل، بــــل هــــي تتكــــون مــــن عناصــــر خارجیــــة خاضــــعة للقــــوانین الممیــــزة للنســــق، ولــــیس المهــــم 

.في النسق العنصر أو الكل بل العالقات القائمة بین هذه العناصر

ــــــة التــــــي ال  ــــــرات داخــــــل البنی ــــــداخلي للتغی أمــــــا عــــــن التحــــــوالت فإنهــــــا تخضــــــع للقــــــانون ال

نمـــــا تتحـــــول  ٕ بنیـــــة فاعلـــــة ایجابیـــــة تســـــهم بـــــدورها فـــــي "إلـــــىیمكـــــن أن تظـــــل فـــــي حالـــــة ثبـــــات وا

.)1("التكوین وفي البناء وفي تحدید القوانین ذاتها

یـــــة ال یمكـــــن أن كمــــا أن هـــــذه الســـــمة تعبـــــر عـــــن حقیقـــــة هامـــــة فـــــي البنیویـــــة وهـــــي أن البن

تظــــل فــــي حالــــة ســــكون مطلــــق، بــــل هــــي دائمــــا تقبــــل مــــن التغیــــرات مــــا یتضــــمن مــــع الحاجــــات 

ـــــل ـــــات النســـــق أو تعارضـــــاتها، المحـــــددة مـــــن قب ـــــي "عالق ـــــنص األدب ـــــي یحتویهـــــا ال فاألفكـــــار الت

.)2(مثال تصبح بموجب هذا التحول سببا لبزوغ أفكار جدیدة

داخلي فهــــــي تمكــــــن البنیــــــة مــــــن تنظــــــیم أمــــــا خاصــــــیة ذاتیــــــة االنضــــــباط أو االنضــــــباط الــــــ

ال تعتمــــد علــــى مرجــــع خارجهــــا لتبریـــــر "نفســــها كــــي تحــــافظ علــــى وحــــدتها واســــتمراریتها، فهــــي 

جراءاتها التحویلیة ٕ .)3("أو تعلیل عملیاتها وا

.125مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص مدخل إلى : بسام قطوس-)1(
ــــــك، دار المســــــیرة للنشــــــر : إبــــــراهیم محمــــــود خلیــــــل-)2( ــــــى التفكی ــــــد األدبــــــي الحــــــدیث مــــــن المحاكــــــاة إل النق

.96، ص 2003، 1والتوزیع والطباعة عمان، ط
ـــــدار البیضـــــا-)3( ـــــافي العربـــــي، ال ـــــي، المركـــــز الثق ـــــل الناقـــــد األدب ء، میجـــــان الرویلـــــي وســـــعد البـــــازغي، دلی
.71، ص 2002، 3ط
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فــــي الجرجــــانيالقــــاهرأقرهــــا عبــــد "نقادنــــا القــــدامى نجــــد الفكــــرة التــــي إلــــىوعنــــد رجوعنــــا 

.)1("نظریة النظم ال تختلف عن نسق دیسوسیر، فكالهما یؤدي مفهوم البنیة

أمـــــا فـــــي أدبنـــــا العربـــــي الحـــــدیث، نجـــــد عـــــددا مـــــن النقـــــاد العـــــرب الـــــذین اهتمـــــوا بالنیویـــــة 

فــــــي دراســــــاتهم وطبقــــــوا مبادئهــــــا وأسســــــها علــــــى النصــــــوص التــــــي درســــــوها، ونشــــــیر فــــــي هــــــذا 

ســـــیزا قاســـــم یمنـــــى العیـــــد، عبـــــد الكـــــریم حســـــن،كمـــــال أبـــــو دیـــــب، : المجـــــال أســـــماء مـــــن طـــــراز

.الخ...خالدة سعید، عبد اهللا الغذامي، جمال شحید، إلیاس خوري، سامي سویداني

تقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج "حیـــــث نجـــــد الناقـــــدة یمنـــــى العیـــــد فـــــي كتابهـــــا 

یـــــــة إن البنیویـــــــة تفســـــــیر الحـــــــدث علـــــــى مســـــــتوى البن:" عرفـــــــت البنیویـــــــة حیـــــــث تقـــــــول" البنیـــــــوي

فالحــــدث هــــو كــــذلك یحكــــم وجــــوده فــــي بنیــــة، وقیــــام الحــــدث علــــى مســــتوى البنیــــة یعنــــي أن لــــه 

رادتـــــــه، هــــــــذه اإلنســـــــانمحكـــــــوم بعقالنیـــــــة، هـــــــي عقالنیـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن وعـــــــي تهاســـــــتقاللی ٕ وا

.)2("اآللیة الداخلیة: العقالنیة هي ما نسمیه

إلــــــىیعتــــــزم الولــــــوج :" عبــــــد الســــــالم المســــــدي یعــــــرف المــــــنهج البنیــــــوي بأنــــــهأیضــــــانجــــــد 

.)3("بنیة النص الداللیة من خالل بنیته التركیبیة

.71وسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، ص ی-)1(
لبنان، شركة المطبوعات - تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت: یمنى العید-)2(

.193، ص1990، 1ل، ط.م.اللبنانیة ش
.77، ص 1991، 1ونس، طتقضیة البنیویة دراسة ونماذج، وزارة الثقافة، : عبد السالم المسدي-)3(
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ـــــه ـــــد رضـــــا بأن ـــــى:" كمـــــا عرفـــــه فـــــائق مصـــــطفى وعب البحـــــث عـــــن مـــــنهج فكـــــري یقـــــوم عل

ـــــتظم ممـــــا یجعـــــل  ـــــي تعطـــــي العناصـــــر المتحـــــدة قیمـــــة، ووصـــــفها فـــــي مجمـــــوع من العالقـــــات الت

.)1("إدراك هذه المجموعات في أوضاعها الدالةمن الممكن

قاربـــــت ترجماتـــــه العربیـــــة "ولقـــــد واجـــــه مصـــــطلح البنیـــــة غیـــــاب ترجمـــــة موحـــــدة لـــــه، حیـــــث 

.)2("عشرین ترجمة

وهــــــي أكثــــــر وأشــــــیع الترجمــــــات نجــــــدها عنــــــد عبــــــد ) بكســــــر البــــــاء(بالبنیویــــــة "فقــــــد تــــــرجم 

الكـــــریم حســـــن، عبـــــد اهللا الغــــــذامي، ســـــامي ســـــویداني، یمنـــــى العیــــــد، كمـــــال أبـــــو دیـــــب، جــــــابر 

البناویـــــــة ذلككـــــــو ، )بضـــــــم البـــــــاء(عصـــــــفور، عبـــــــد العزیـــــــز حمـــــــودة، وتـــــــرجم كـــــــذلك بالبنیویـــــــة 

بنیویـــــة ونجـــــدها عنـــــد العـــــالم الجزائـــــري عبـــــد الرحمـــــان الحـــــاج نیانیـــــة، البنائیـــــة، البنیوانیـــــة، الوالب

.)3("صالح، وكذا الهیكلیة وتشیع في عدد من الكتابات التونسیة

كمـــــــــا نجـــــــــد مـــــــــن یصـــــــــطنع مصـــــــــطلح المـــــــــذهب البنیـــــــــوي، المـــــــــنهج البنیـــــــــوي، النظریـــــــــة 

.البنیویة

،)4("منهج ولیست مذهب"كما أقر جون بیاجیه وعموما فإن البنیویة

في النقد األدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات، دار الكتب للطباعة والنشر : فائق مصطفى وعبد الرضا-)1(
.182، ص 1989بغداد، د ط، 

.26یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ص -)2(
.26المرجع نفسه، ص -)3(
الجزائري المعاصر، من  الالنسویة إلى األلسنیة، المؤسسة الوطنیة للفنون النقد : یوسف وغلیسي-)4(

.120، ص 2002المطبعیة، الجزائر، 
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.نقدي یعنى بدراسة النصوص األدبیة من داخلهافهي منهج 

ـــــى فكـــــرة جوهریـــــة مفادهـــــا ـــــاطإن :" ویتأســـــس هـــــذا المـــــنهج عل العـــــام لفكـــــرة أو عـــــدة االرتب

أفكــــار مرتبطــــة بعضــــها بــــبعض علــــى أســــاس العناصــــر المكونــــة لهــــا فــــي ضــــوء نظــــام منطقــــي 

.)1("مركب

ات بمــــــا فیـــــــه فــــــالمنهج البنیــــــوي یبــــــدأ بــــــالنص وینتهــــــي بــــــه، مســــــتقال عــــــن شــــــتى الســــــیاق

لـــــروالن بـــــارث التـــــي تســـــعى إلـــــى تجریــــــد األدب " مـــــوت المؤلــــــف"مؤلفـــــه، وهنـــــا تـــــدخل نظریـــــة 

.والفن من النزعة اإلنسانیة

:أصول وروافد البنیویة-3

:ما یليإلىترجع أصول وروافد البنیویة 

)2(:مدرسة جنیف1- 3

العــــــــــــــــــالم اللغــــــــــــــــــوي السویســــــــــــــــــري فردینــــــــــــــــــان دیسوســــــــــــــــــیر إلــــــــــــــــــىیرجــــــــــــــــــع الفضــــــــــــــــــل 

"Soussure.De.f " ـــــــــــث إن هـــــــــــذه ـــــــــــف، حی ـــــــــــي جامعـــــــــــة جنی ـــــــــــى المحاضـــــــــــرات ف ـــــــــــذي ألق ال

إنمـــــــــا قـــــــــام طلبتـــــــــه شـــــــــارل بـــــــــالي ،كتـــــــــابالمحاضـــــــــرات لـــــــــم یقـــــــــم دیسوســـــــــیر بجمعهـــــــــا فـــــــــي 

إشكالیة المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طیبة، القاهرة، د ط، د ت، ص : سمیر سعید الحجازي-)1(
213.

.117إلى األلسنیة، مرجع سابق، ص النقد الجزائري المعاصر، من  الالنسویة: یوسف وغلیسي-)2(
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)Parlly.Ch ( یـــــــــر سیشـــــــــهاي بلأو)Sechehaye.A ( بنشـــــــــر محاضـــــــــراته فـــــــــي كتـــــــــاب تحـــــــــت

.)cours de Linguistique générale")1:" عنوان

ن أهــــــم مــــــا ركــــــز علیــــــه دیسوســــــیر فــــــي هــــــذه المحاضــــــرات  ٕ القضــــــیة العلمیــــــة والرغبــــــة "وا

نتــــــائج دقیقــــــة ومســــــتقرة فــــــي مجــــــال الدراســــــات إلــــــىفــــــي االنضــــــباط والمنهجیــــــة فــــــي الوصــــــول 

.)2("اللغویة

فیــــــــرى دیسوســــــــیر أن اللغــــــــة واقــــــــع قــــــــائم بذاتــــــــه وال تحتــــــــاج إلــــــــى أي عنصــــــــر خــــــــارجي 

الفكـــــــرة التـــــــي تقـــــــوم بعـــــــزل األشـــــــیاء عـــــــن بعضـــــــها معارضـــــــة "لتحدیـــــــدها فكـــــــان الهـــــــدف منهـــــــا 

ومــــن )3("الــــبعض، ومــــن جهــــة أخــــرى الكشــــف عــــن العالقــــات فــــي تلــــك التقــــابالت التــــي تقیمهــــا

:المفاهیم الثنائیة لدى دیسوسیر نذكر

:والكالماللغة -أ

ــــــــینالفصــــــــلدیسوســــــــیرحــــــــاول ــــــــار أن اللغــــــــة واقــــــــع مصــــــــب طلح اللغــــــــة والكــــــــالم، باعتب

)4("الكـــــالمإنتـــــاجتمثــــل مجموعـــــة القــــوانین والقواعـــــد العامـــــة التــــي تـــــتحكم فــــي :" اجتمــــاعي فهـــــي

یوسف غازي ومجید نصر، منشورات : محاضرات في األلسنیة العامة، ترجمة: فردینان دیسوسیر-)1(
.64، نقال عن یوسف وغلیسي، مناهج النقد المعاصر، ص1986المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، 

العربي، نقد السردیات، العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، كفر تلقي البنیویة في النقد: وائل سید عبد الرحیم-)2(
.18، ص2008، 1الشیخ، ط

، 1المنهج البنیوي بحث في األصول والمبادئ والتطبیقات، دار الهدى، عین ملیلة، ط: الزواوي بغورة-)3(
.35، ص2001

.127مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس-)4(
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التطبیـــــق الفعلـــــي لتلـــــك القـــــوانین والقواعـــــد :" بینمـــــا یعـــــد الكـــــالم عمـــــل فـــــردي إرادي متغیـــــر، فهـــــو

.)1("یتنوع بتنوع األفرادالعامة والمستوى الفردي المشخص منها، ولذلك فالكالم 

):الدال والمدلول(اللسانیة العالمة- ب

یعتبــــــر الــــــدال هــــــو الترجمــــــة الصــــــوتیة "، حیــــــث "اتحــــــاد الــــــدال والمــــــدلول"تعتبــــــر العالمــــــة 

، فدیسوســـــــیر یـــــــرى أن )2("لتصـــــــور مـــــــا، فـــــــي حـــــــین أن المـــــــدلول هـــــــو الجانـــــــب الـــــــذهني للـــــــدال

العنصــــــر اآلخــــــر فهــــــو الصــــــورة المفهــــــوم أمــــــا :" الكلمــــــة تتكــــــون مــــــن عنصــــــرین أساســــــیین همــــــا

، ونبـــــه دیسوســـــیر إلـــــى أن الصـــــورة الســـــمعیة لـــــیس المقصـــــود بهـــــا الجانـــــب المـــــادي )3("الســـــمعیة

نمــــــا  ٕ للصــــــوت، أي لــــــیس ذلــــــك الصــــــوت الناشــــــئ عــــــن تحریــــــك الفــــــم أو الــــــذي تســــــمعه األذن، وا

.هو األثر النفسي الذي یتركه الصوت فینا

ــــــدال والمــــــدلو  ــــــة بــــــین ال ــــــد دیسوســــــیر أن العالق ــــــة اعتباطیــــــة"ل هــــــي مجــــــرد ویعتق )4("عالق

أي أنهــــــا عالقــــــة غیــــــر معللــــــة وغیــــــر مفســــــرة، فالــــــدال اختیــــــار صــــــوتیا عشــــــوائیا تواضــــــع علیــــــه 

.أهل اللغة الواحدة للداللة به على مدلول معین

.127، صقالسابالمرجع -)1(
.38خالدة حامد، ص: البنیویة والتفكیك، تطورات النقد األدبي، تر: رافیندران.س-)2(
.25تلقي البنیویة في النقد العربي، نقد السردیات، ص: وائل سید عبد الرحیم-)3(
.37المنهج البنیوي بحث في األصول والمبادئ والتطبیقات، ص: الزواوي بغورة-)4(
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:التزامنیة والتعاقب-ج

أو تعاقبیـــــة] ســـــنكرونیة [ اللغـــــة إمـــــا تزامنیـــــا دراســـــة نســـــق"ومعنـــــاه أنـــــه ممكـــــن أن تكـــــون 

، فالســـــــنكرونیة هـــــــي دراســـــــة نســـــــق لغـــــــة معینـــــــة فـــــــي مرحلـــــــة زمنیـــــــة محـــــــددة )1(]"دایكرونیـــــــة [ 

مســـــتقلة عـــــن أي تطـــــور تـــــاریخي، بینمـــــا تـــــدل الدایكرونیـــــة دراســـــة الظـــــاهرة اللغویـــــة فـــــي جانبهـــــا 

ضــــــــمن مســــــــارها أخــــــــرىإلــــــــى مرحلــــــــةكــــــــي التطــــــــوري، أو نتیجــــــــة تعاقبهــــــــا وتغیرهــــــــا مــــــــن ر الح

.التاریخي

ـــــ ـــــرز المف ـــــد دیسوســـــیر تكمـــــن وعمومـــــا فـــــإن أب ـــــادئ البنیویـــــة عن اهیم التـــــي كشـــــفت عـــــن مب

:فیما یلي

.اهتمامه بطبیعة اللغة وجوهرها"-

: تعریفــــــه للعالمــــــة اللغویــــــة بأنهــــــا نتــــــاج مكــــــون مؤتلــــــف مــــــن عنصــــــرین متحــــــدین همــــــا-

.الدال والمدلول

:اهتمامه بمبدأ نظامیة اللغة، ویبرز ذلك في اعتقاده-

 العالقـــــــات والقـــــــوانین تحكـــــــم مجموعـــــــة مـــــــن أن اللغـــــــة عبـــــــارة عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن

.العناصر المنتظمة في تناسق

 وأنهـــــا نظـــــام العالمـــــات فـــــال قیمـــــة لوحـــــداتها وســـــائر مكوناتهـــــا إال بالعالقـــــة القائمـــــة

.فیما بینها

.42البنیویة والتفكیك، مرجع سابق، ص:رافیندران.س-)1(
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 ـــــــر ـــــــي طبیعـــــــة التغی ـــــــة للغـــــــة هـــــــي المتحكمـــــــة ف ـــــــة الراهن ـــــــة النظامی أن قواعـــــــد الحال

.اللغوي القائم على أساس التعاقب

.ج التزامني في دراسة اللغةتبنیه للمنه-

ــــــــــة بتموقعهــــــــــا ضــــــــــمن عالقاتهــــــــــا االســــــــــتبدالیة - توضــــــــــیحه أن قیمــــــــــة العالمــــــــــة مرهون

والتركیبیـــــة، التــــــي یمكـــــن أن یســــــمح لهــــــا نظامهـــــا البیــــــاني ولــــــیس بمـــــا معناهــــــا الــــــذاتي 

)1(".الوضعي

.)2()1930- 1915: (الشكالنیون الروس2- 3

تجمعــــین إنشــــاءقامــــت هــــذه المدرســــة فــــي النصــــف األول مــــن القــــرن العشــــرین حیــــث تــــم 

:أو حلقتین هما

)3("حلقة موسكو وجماعة األبویاز" 

:حلقة موسكو-أ

یدرســــون بجامعــــة موســــكو علــــى كــــانواتبلــــورت علــــى یــــد لفیــــف مــــن النقــــاد الــــروس الــــذین 

صــــــــالفي بیــــــــوتر یوغــــــــاتریف والعــــــــالم ور اللــــــــرومــــــــان جاكبســــــــون، وبرفقــــــــه عــــــــالم الفلك: رأســــــــهم

ـــــــو كـــــــورغـــــــرو غـــــــورياللغـــــــوي  ـــــــذكر كـــــــذلكفین ـــــــوریس توماشیفســـــــكي، ون ـــــــرك وب : ، وســـــــیب بی

مبادئ في اللسانیات البنیویة دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة، دار القصة للنشر، الجزائر، د : الطیب دبه-)1(
.52- 51، ص ص 2001ط، 

.117النقد الجزائري المعاصر، من الالنسویة إلى األلسنیة، ص: یوسف وغلیسي-)2(
.66نقد األدبي، صیوسف وغلیسي، مناهج ال-)3(
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الـــــذي كـــــان مـــــن رؤوس هـــــذه الحلقـــــة ثـــــم تبـــــرأ منهـــــا، مثلمـــــا ) 1975-1885(میخائیـــــل بـــــاختین 

) مورفولوجیـــــــــة الحكایـــــــــة(صـــــــــاحب األثـــــــــر الخالـــــــــد ) 1970-1875(نـــــــــذكر فالدمیـــــــــر بـــــــــروب 

دراســـــته نقطـــــة انطـــــالق جوهریـــــة فـــــي دراســـــة النصـــــوص الحكائیـــــة عامـــــة ، حیـــــث تعتبـــــر 1928

).ما قام به أتباعه بارث، تودوروف، وغریماسإلىإضافة (،

ـــــــدفاع عـــــــن الشـــــــعر الجدیـــــــد، وكـــــــذا البحـــــــث فـــــــي "هـــــــذه الحلقـــــــة اهتمـــــــت باللســـــــانیات وال

ـــــــــى، فهـــــــــدفت )1("الشـــــــــؤون األدبیـــــــــة وماهیـــــــــة الشـــــــــكل دراســـــــــات لســـــــــانیة وشـــــــــعریة "انجـــــــــاز إل

.)2("وعروضیة وفلكلوریة

:جماعة األوبویار- ب

، وتعنـــــــي هـــــــذه التســـــــمیة بطرســـــــبرغبمدینـــــــة ســـــــان 1916تأسســـــــت هـــــــذه الجماعـــــــة ســـــــنة 

ـــــــــور شكولفســـــــــكي : جمعیـــــــــة دراســـــــــة اللغـــــــــة الشـــــــــعریة ومـــــــــن أعضـــــــــائها نـــــــــذكر -1893(فیكت

.ولیف جاكوبنسكي) 1959-1866(وبوریس ایخنباوم ) 1984

ــــــىاألدب "بــــــرز أعضــــــائها مــــــن تحــــــول أ ــــــى دراســــــة اللغــــــة إل ــــــل اللســــــانیات فهــــــدفت إل حق

.)3("الشعریة حیث كانت هذه األخیرة الحب األول لهذه الجماعة

.66، صالسابقالمرجع -)1(
.75بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص-)2(
.67یوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، ص-)3(
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ــــــدي،  ــــــار النق ــــــر الشــــــكالنیة كلمــــــة وضــــــعها أعــــــداء هــــــذا التی ــــــه "وتعتب فهــــــي وصــــــف أطلق

حــــــاولوا ، فــــــي حـــــین )1("علیهـــــا خصــــــومها الـــــذین حــــــاولوا تشـــــویه الحركــــــة مـــــن أفكــــــار أصـــــحابه

.)2("مورفولوجیین والتمییزیین"تسمیة أنفسهم 

فجعلـــــوا مـــــن الدراســـــات "لقـــــد ركـــــز الشـــــكالنیون الـــــروس اهتمـــــامهم علـــــى مفهـــــوم األدبیـــــة، 

ــــــم األدبلضــــــربا مــــــن المعرفــــــة العاألدبیــــــة ــــــون علیــــــه عل ــــــة وهــــــو مــــــا یطلق حیــــــث حــــــدده )3("می

نمـــــ:" جاكبســـــون بشـــــكل دقیـــــق بقولـــــه ٕ ا األدبیـــــة أي مـــــا موضـــــوع علـــــم األدب لـــــیس هـــــو األدب وا

.)4("یجعل منه إبداعا أدبیا

ــــــروس باالهتمــــــام  ــــــه محــــــور دراســــــتهم بــــــاألثركــــــذلك ســــــعى الشــــــكالنیون ال األدبــــــي، وجعل

ــــه وســــیرته حیــــث یقــــول ، ومركــــز اهتمــــامهم النقــــدي واالبتعــــاد عمــــا یتصــــل بحیــــاة المؤلــــف وبیئت

فــــــي دراســــــتنا ال نتنــــــاول القضــــــایا البیوغرافیــــــة أو النفســــــیة المتعلقــــــة باإلبــــــداع، إننــــــا:" إیخنبــــــاوم

مؤكـــــدین علـــــى أن هـــــذه القضـــــایا التـــــي تبقـــــى جـــــد مهمـــــة ومعقـــــدة فـــــي الوقـــــت نفســـــه، یجـــــب أن 

.)5("ىتبحث عن مكانها في العلوم األخر 

.163، ص2008، 1نظریة األدب، دراسة في المدارس النقدیة، مكتبة األدب، القاهرة، ط: شفیع السید-)1(
.67النقد األدبي، صیوسف وغلیسي، مناهج -)2(
، منشأة المعارف اإلسكندریة، د 2النقد األدبي المعاصر، البنیویة وما بعدها، ج: محمد زغلول سالم-)3(

.34، ص2007ط، 
(4) Michel arrivé، La se niotique litteraire، in semiotique، lécol de paris،
p34 aussi courtés et greimas، op، cit، littérarité، p14.

.58، ص2007نظریة النص األدبي، دار صومة، الجزائر، د ط، : نقال عن، عبد المالك مرتاض
78بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص-)5(
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كمـــــا ركـــــز الشـــــكالنیون علـــــى شـــــكل، فهـــــم یبحثـــــون فـــــي العالقـــــة بـــــین العناصـــــر بعضـــــها 

إن الوقـــــــائع الفنیـــــــة "یهملـــــــون مســـــــألة المعنـــــــى، وقیمـــــــوا مفهــــــوم جدیـــــــد للشـــــــكل حیـــــــث بــــــبعض و 

ـــــي تشـــــكل  ـــــوعي للفـــــن ال یعبـــــر عـــــن نفســـــه فـــــي العناصـــــر الت ـــــأن االخـــــتالف الن كانـــــت تشـــــهد ب

ـــــــك العناصـــــــر، وهكـــــــذا یكتســـــــب مفهـــــــوم  ـــــــي االســـــــتعمال المتمیـــــــز لتل نمـــــــا ف ٕ ـــــــي، وا العمـــــــل األدب

.)1("إضافي أو أي ارتباط متبادلأي مفهومإلىالشكل معنى آخر، فال یعود بحاجة 

تحـــــت ضـــــغط 1930ســـــرعان  مـــــا انتهـــــت الشـــــكالنیة الروســـــیة فـــــي حـــــدود ســـــنة "ولكـــــن 

.)2("1932سنة أوجهوتوجهاتها، هذا الضغط الذي بلغ ألفكارهاالرفض الرسمي 

):1948-1926(حلقة براغ اللغویة - 1

فیلــــــــــیم بزعامــــــــــة 1926تأسســــــــــت فــــــــــي تشیكوســــــــــلوفاكیا، فــــــــــي الســــــــــادس مــــــــــن أكتــــــــــوبر 

ـــــــا، إنجلتـــــــرا،  ـــــــدا، ألمانی ـــــــة هولن ـــــــدان مختلف ـــــــد مـــــــن العلمـــــــاء مـــــــن بل ماتســـــــیوس، وضـــــــمت العدی

جاكبســــــون، هافرنیــــــك ترنكــــــا، روبكــــــا، ویــــــذكر أن تســــــمیة حلقــــــة بـــــــراغ : فرنســــــا، نــــــذكر كــــــذلك

، فهــــــي تضــــــم عنصــــــرین مــــــن "حلقــــــة موســــــكو اللغویــــــة"وضــــــعت علــــــى غــــــرار تســــــمیة "اللغویــــــة 

.)3("ن وبوجاترفجاكبسو : أبرز أعضاء حلقة موسكو هما

النقد األدبي واستثماره لبعض التوجهات اللسانیة، ملتقى الخطاب النقدي المعاصر : قویدر شتان-)1(
.166، ص2004مارس 23،24قضایاه واتجاهاته، خنشلة،

.68- 67یوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، ص-)2(
.42تلقي البنیویة في النقد العربي، ص : وائل سید عبد الرحیم-)3(



السرد والنقد البنیوي:الفصل األول

55

رفـــــــع مبـــــــدأ محایثـــــــة الـــــــنص األدبـــــــي ضـــــــمن "وبارتبـــــــاط الشـــــــكلیة الروســـــــیة بحلقـــــــة بـــــــراغ 

ــــــى اعتبــــــار )1("مقاربــــــة بنیویــــــة ــــــى االهتمــــــام بالشــــــيء مــــــن أم، عل ــــــدل عل مصــــــطلح المحایثــــــة ی

فــــالنظرة المحایثــــة هــــي النظــــرة التــــي تفســــر األشــــیاء "ون، حیــــث هــــو ال مــــن حیــــث یجــــب أن یكــــ

موضــــــوعات تحكمهــــــا قــــــوانین تنبــــــع مــــــن داخلهــــــا ولیســــــت مــــــن فــــــي ذاتهــــــا، ومــــــن حیــــــث هــــــي

الشــــكالنیین مــــع حلقــــة بــــراغ كــــل منعطــــف كبیــــر، جعــــل منهــــا انضــــمامأدى، ولقــــد )2("خارجهــــا

مدرســـــة مـــــن أكبـــــر المـــــدارس اللســـــانیة الحدیثـــــة وأشـــــهرها، وذلـــــك نتیجـــــة تـــــأثرهم بـــــدروس اللغـــــة 

.التي جاء بها دیسوسیر

ــــة مــــع ح"ویعتبــــر  ــــد دراســــة أول ظهــــور لمصــــطلح بنی ــــة تفی ــــث أصــــبحت بنی ــــراغ، حی ــــة ب لق

، فـــــــذكر هـــــــذا المصـــــــطلح بطریقـــــــة منهجیـــــــة مقصـــــــودة )3("العالقـــــــات داخـــــــل لغـــــــة مـــــــن اللغـــــــات

ــــــــة الســــــــابقة، فصــــــــاغ جاكبســــــــون مصــــــــطلح ــــــــي مجــــــــال عكــــــــس اســــــــتعماالته العفوی ــــــــة ف البنیوی

:الدراسات األدبیة وعرفها بشكل واضح في النص التالي

ــــه األشــــد تنوعــــا، فمــــن إن كــــان علینــــا أن نحــــدد الفكــــرة "  التــــي تقــــود العلــــم الحــــالي بتجلیات

الصـــــعب أن نقـــــع علـــــى خیـــــار أنســـــب مـــــن البنیویـــــة، فـــــالعلم المعاصـــــر ال یعـــــالج أیـــــة مجموعـــــة 

نمـــــــا باعتبارهـــــــا كـــــــال بنیویـــــــا أو مـــــــن الظـــــــواهر التـــــــي یتفحصـــــــها بوصـــــــفها كتلـــــــة ٕ میكانیكیـــــــة، وا

ســــــواء كانــــــت ســــــكونیة أو نظامــــــا تتمثــــــل المهمــــــة األساســــــیة بالكشــــــف عــــــن قوانینــــــه الداخلیــــــة 

68یوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، مرجع سابق،ص-)1(
.134یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، مرجع سابق، ص-)2(
.44المنهج البنیوي، مرجع سابق، ص: الزواوي بغورة-)3(
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ویبــــــــدو أن المنبــــــــه الخــــــــارجي لــــــــم یعــــــــد بــــــــؤرة االهتمامــــــــات العلمیــــــــة، بــــــــل األســــــــستطوریــــــــة،

الداخلیـــــــة للتطـــــــور، فالتصـــــــور المیكـــــــانیكي للســـــــیرورات أو العملیـــــــات تخلـــــــي الطریـــــــق للســـــــؤال 

.)1("المتعلق بوظیفة هذه السیرورات

مـــــــوا بدراســـــــة القـــــــوانین حلقـــــــة بـــــــراغ اشـــــــتهرت بدراســـــــاتها الصـــــــوتیة، حیـــــــث اهتونجـــــــد أن 

حــــــاول تنمیــــــة االتجــــــاه البنیــــــوي فــــــي دراســــــة "التــــــي تحكــــــم بنیــــــة الــــــنظم الصــــــوتیة فجاكبســــــون 

ـــــة)2("الصـــــوتیات ـــــار أن كـــــل حـــــدث صـــــوتي هـــــو وحـــــدة جزئی تنـــــتظم مـــــع وحـــــدات ، علـــــى اعتب

أو الحــــــروف عناصــــــر ذات ) الفونیمـــــات(مســـــتویات مختلفــــــة، فالوحـــــدات الصــــــوتیة أخـــــرى فــــــي

.معنى، ولكنها ال تكتسب معناها إال بدخولها في نظام أشمل

:Tel quel (1960(كیل جماعة تیل- 2

إن حركة البنیویة في فرنسا لم تزدهر إال خالل استینات، وذلك بالجهود الرائدة لجماعة " 

)Tel quel ( الموسمیة باالسم نفسه، والتي أسسها الناقد الروائي فیلیب صولر سنة ومجلتها

، وكان من أبرز أعضائها زوجته الفرنسیة ذات األصل البلغاري جولیا كریستیفا، روالن 1960

إلى العربیة نجدها ) Tel quel(بارث، میشال فوكو، جاك دریدا، وواضح من خالل الترجمة 

ص حرصا شدیدا على النظر اآلني المحایث للظواهر أو فهي بالتالي تحر ) كما هو(تعني 

، تر ثائر دیب، وزارة الثقافة، دمشق، )األدب والنظریة البنیویة(بؤس البنیویة : لیونارد جاكبسون-)1(
.97- 96، ص 2001

محمد عزام، تحلیل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -)2(
.45، ص 2003د ط، 
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النصوص، وتجدر اإلشارة بأن معرفة العالم الغربي للحركة الشكالنیة قد تأخر إلى سنوات 

في أمریكا أكثر من أوروبا، خاصة بعد رحیل الشكالنیةالخمسینات والستینات، حیث عرفت 

مي بهذه الحركة إال سنة لر أول تعریف عجاكبسون إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، ولم یظه

إال عام ) اللغة األساسیة للبنیویة وما بعدها(، وأعمال جاكبسون لم تترجم إلى الفرنسیة 1955

، ومختارات تزفیتان تودوروف التي تتضمن نصوص الشكالنیین الروس لم تظهر إال 1963

.)1("1970، وترجمة كتاب فالدمیر بروب قد تأخر إلى سنة 1965سنة 

.فروع البنیویة واتجاهاتها-4

:فضال عن اللسانیات البنیویة والبنیویة الشكالنیة انبثقت عن البنیویة فروع نذكر منها

:البنیویة التكوینیة1- 4

إلى البنیویة التكوینیة، والمنظر األساسي اإلشارةال یمكن إنهاء الحدیث عن البنیویة دون 

) Lucien.Goldman)1913 -1970" لوسیان غولدمان"للبنیویة التكوینیة هو الهنغاري 

من النظریة الماركسیة التي تربط بین السلوك اإلنساني، البنى االقتصادیة، والذي استفاد

الماركسیین من قبله وعلى رأسهم السیاسیة واالجتماعیة المحیطة به، وكذلك من تطبیقات النقاد

.جورج لوكاتش، ومیخائیل باختین

68یوسف وغلیسي، مناهج النقد األدبي، مرجع سابق،ص-)1(
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ولقــــــد رفــــــض لوســــــیان جولــــــدمان الفكــــــرة التــــــي تــــــرى فــــــي النصــــــوص األدبیــــــة إبــــــداعات " 

ــــــوم علــــــى أبنیــــــة عقلیــــــة تتجــــــاوز الفــــــرد  ــــــة فردیــــــة، فهــــــو یــــــرى أن النصــــــوص األدبیــــــة تق لعبقری

)1(."جماعات أو طبقاتإلىوترجع 

لقـــــــد مثلـــــــت البنیویـــــــة التكوینیـــــــة حـــــــول هـــــــذه النقطـــــــة تغییـــــــرا :"یقـــــــول لوســـــــیان جولـــــــدمان

ـــــــة أن الطـــــــابع  ـــــــى وجـــــــه الدق ـــــــار أن فرضـــــــیتها األصـــــــولیة هـــــــي عل ـــــــي االتجـــــــاه باعتب كـــــــامال ف

ـــــــداعالجمـــــــاعي  ـــــــة لإلب ـــــــى العقلی ـــــــدع متجانســـــــة مـــــــع البن ـــــــى عـــــــالم المب ـــــــي آت مـــــــن أن بن األدب

یملــــــــك لـــــــبعض الجماعـــــــات االجتماعیـــــــة أو هـــــــي علـــــــى عالقــــــــة واضـــــــحة معهـــــــا، فـــــــي حـــــــین 

الكاتـــــــب علـــــــى مســـــــتوى المضـــــــامین، أي علـــــــى مســـــــتوى إبـــــــداع عـــــــوالم خیالیـــــــة تحركهـــــــا هـــــــذه 

.)2("البنى بحریة كاملة

العـــــالم لــــــه رؤیـــــةقــــــد اســـــتفاد مـــــن مفهــــــوم الرؤیـــــة للعـــــالم، ومصــــــطلح لباحـــــثكمـــــا نجـــــد 

تكـــــوین نســـــق مـــــن األفكـــــار البالغـــــة االنســـــجام "أهمیـــــة كبیـــــرة عنـــــده، بحیـــــث تعنـــــي رؤیـــــة العـــــالم 

ــــالواقع  ــــورة وعیهــــا ب ــــتمكن بواســــطتها مــــن بل ــــي ظــــروف اســــتثنائیة ت ــــة ف ــــة اجتماعی ــــدى كــــل طبق ل

النظریة الأدبیة المعاصرة، تر جابر عصفور، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، : رامان سلدن-)1(
.24- 23، ص 1991القاهرة، 
واإلیمان للنشر وائل سید عبد الرحیم، تلقي البنیویة في النقد العربي، كفر الشیخ، دار العلم : نقال عن

.87، ص2009، 1والتوزیع، ط
بدر الدین العردوكي، دار الحوار للنشر : مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، تر: لوسیان غولدمان-)2(

.234_233، ص1995والتوزیع، الالذقیة، 
.87وائل سید عبد الرحیم، ص: نقال عن 
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دراك مجمــــــــوع طموحاتهــــــــا العلمیــــــــة  ٕ ، فالفاعــــــــل الجمعــــــــي هــــــــو الــــــــذي )1("والقافیــــــــةوالعاطفیــــــــةوا

ــــة ال ــــدمان مــــن یحقــــق رؤی ــــائم "عــــالم بحیــــث تتأســــس هــــذه األخیــــرة حســــب غول ــــي الق ــــوعي الفعل ال

واقعهــــا وماضــــیها علــــى الســــواء والمترســــب فیهــــا وفــــي بناهــــا إلــــىالمتجســــد فــــي الطبقــــة اســــتنادا 

مـــــا یمكـــــن أن تفعلـــــه طبقـــــة اجتماعیـــــة مـــــا التحتیـــــة، والـــــوعي الممكـــــن الـــــذي یتصـــــور علـــــى أنـــــه

.)2("تفقد طابعها الطبقيبعد أن تتعرض لمتغیرات مختلفة دون أن 

فـــــي المجتمـــــع، وهـــــذا مـــــا یجعـــــل الـــــنص األدبـــــي الطبقـــــيوبالتـــــالي فـــــإن األفكـــــار موقعهـــــا 

ـــــــا مـــــــن صـــــــاحبه وموقعـــــــه وفكـــــــره ووضـــــــعیته  ـــــــك انطالق ـــــــالواقع االجتمـــــــاعي، وذل ـــــــة ب ـــــــه عالق ل

الثقافیـــــة، ومـــــن هنـــــا فالبنیویـــــة التكوینیـــــة جـــــاءت لتعطـــــي البنیویـــــة الشـــــكلیة دفعـــــا جدیـــــدا حیـــــث 

لنص ال الــــــنص حتــــــى وهــــــو بنیــــــة ال یمكــــــن عزلــــــه عــــــن بنیتــــــه الكبــــــرى وهــــــو المجتمــــــع، فــــــا"أن 

یولـــــد فـــــي فـــــراغ وال ینـــــتج مـــــن فـــــراغ، فمـــــن اإلنصـــــاف ومـــــن المنطـــــق أن نـــــدرس البنیـــــة الكبـــــرى 

الفهــــــم : "، وبالتــــــالي فالبنیویــــــة التكوینیــــــة تقــــــوم علــــــى مفهــــــومین)3("التــــــي یتموضــــــع فیهــــــا الــــــنص

ـــــه، فـــــي حـــــین أن المفهـــــوم )4("والشـــــرح ، فمعنـــــى المفهـــــوم األول أو الفهـــــم بنیـــــة الشـــــيء فـــــي ذات

ن وتطــــور ضــــع تلــــك البنیــــة الثــــاني یعنــــي و  فــــي بنیــــة أكبــــر، وذلــــك مــــن خــــالل تتبــــع مراحــــل تكــــوّ

، 2یات ومواقف، مطبعة أنفوبرانت، فاس، طالنقد األدبي المعاصر مناهج ونظر : حمید الحمیداني-)1(
.70، ص 2012

القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، منشورات اتحاد الكتاب : حبیب مونسي-)2(
.160، ص 2000العرب، دط، 

المعاصر النقد األدبي واستثماره لبعض التوجهات اللسانیة، ملتقى الخطاب النقدي : قویدر شتان-)3(
.168، ص2004مارس 23،24قضایاه واتجاهاته، خنشلة،

37المنهج البنیوي بحث في األصول والمبادئ والتطبیقات، ص: الزواوي بغورة-)4(
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ـــــة  ـــــك البنی ـــــدمانتل أننـــــا ال نســـــتطیع أن نعـــــزل أي عمـــــل أو أیـــــة مســـــألة أو نظریـــــة :" فـــــرأى غول

اق الثقــــافي الــــذي نشــــأ فیــــه هــــذا العمــــل وترعــــرع وتطــــور ضــــمنه، ویضــــیف إلــــى ذلــــك یعــــن الســــ

ر العـــــام المحـــــیط بهـــــا، أو مـــــن خـــــالل أن كـــــل مســـــألة خاصـــــة یجـــــب فهمهـــــا مـــــن خـــــالل اإلطـــــا

، فالبنیویـــــة التكوینیـــــة تتنـــــاول الـــــنص األدبـــــي باعتبـــــاره بنیـــــة )1("تـــــاریخ المجتمـــــع الـــــذي نشـــــأ فیـــــه

.إبداعیة متولدة عن بنیة اجتماعیة

هــــــو التكــــــوینيوالبنیــــــويومــــــن هنــــــا نالحــــــظ أن القاســــــم المشــــــترك بــــــین المــــــنهج البنیــــــوي

ین، فالبنیویـــــة التكوینیـــــة تراعـــــي النمـــــو والتطـــــور فـــــي البنیـــــة، وأن الخـــــالف الجـــــوهري هـــــو التكـــــو 

.حین أن المنهج یهتم بالثبات والسكون

:األنثروبولوجیا البنیویة2- 4

قبـــــــــل الحـــــــــدیث عـــــــــن األنثروبولوجیـــــــــا البنیویـــــــــة ال بـــــــــد مـــــــــن التعـــــــــرف علـــــــــى مصـــــــــطلح 

اإلثنوغرافیــــــــا واإلثنولوجیــــــــا فیعنــــــــي األول: األنثروبولوجیــــــــا، والــــــــذي یتــــــــألف مــــــــن فــــــــرعین همــــــــا

العمــــــل علـــــــى مالحظــــــة وتحلیـــــــل الجماعــــــات اإلنســـــــانیة المختلفــــــة بـــــــالنظر إلــــــى خصوصـــــــیتها 

ــــة، أمــــا  بهــــدف تصــــویر حیــــاة كــــل جماعــــة مــــن هــــذه الجماعــــات بــــأكبر قــــدر ممكــــن مــــن األمان

.وغرافیة التي أجریت من قبلثناإلثنولوجیا فیتم فیها تحلیل نتائج األبحاث اال

.207قضیة البنیویة، دراسة ونماذج، مرجع سابق، ص : عبد السالم المسري-)1(
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ـــــى فرعیهـــــا تر  ـــــا اعتمـــــادا عل ـــــد فاالنثروبولوجی ـــــة عـــــن النـــــاس، "ی ـــــى معرفـــــة كلی الوصـــــول إل

ــــاس إن  ــــل عــــن النــــاس أمكــــنعــــن كــــل الن ــــي العصــــر الحــــالي فحســــب، ب ــــیس عــــن النــــاس ف ول

.)1("منذ األصول وحتى الیوم، وعبر كل الحضارات أیضا

األنثروبولوجیــــــــا البنیویــــــــة نهــــــــج مــــــــن البنیویــــــــة صــــــــاغها األنثروبولــــــــوجي كلــــــــود وتعتبــــــــر 

تــــــأثر بــــــالمنهج البنیــــــوي فــــــي معالجــــــة اللغــــــة "فــــــي أواخــــــر األربعینــــــات، حیــــــث *لیفــــــي شــــــتراوس

ــــــي مجالــــــه التخصصــــــي  ــــــأراد أن یقتــــــبس ویطبــــــق أسســــــه ف ، حیــــــث )االنثروبولوجیــــــا(واألدب، ف

ــــــي یهــــــتم بهــــــا األلســــــني، إذ یعتبــــــر أول مــــــن  ــــــأثر تــــــأثرا بالغــــــا بــــــالظواهر الت اللغویــــــات تبنــــــىت

لظــــــواهر التــــــي یهــــــتم بهــــــا األنثروبولــــــوجي، اویــــــرى فیهــــــا نفــــــس) نســــــبة لدیسوســــــیر(السوســــــریة 

فمفــــردات القرابــــة عنــــده مشــــابهة لمــــا هــــو علیــــه األمــــر فــــي حــــال الفونیمــــات، وذلــــك ألن أنظمــــة 

القرابـــــــة والفونیمـــــــات ال یكـــــــون لهمـــــــا معنـــــــى إال إذا تحـــــــددا وفقـــــــا لنظـــــــام معـــــــین، ومـــــــن خـــــــالل 

مــــــن ذلــــــك أنظمــــــة القرابــــــة ركــــــز شــــــتراوس علــــــى تــــــداول النســــــاء بــــــین رجــــــال المجتمــــــع جــــــاعال

ـــــة تنـــــاظرا بـــــین اللغـــــة والكـــــالم، فـــــاعتبر القواعـــــد التـــــي یـــــتم علـــــى أساســـــها تـــــداول النســـــاء موازی

ـــــع  ـــــرى شـــــتراوس أن من ـــــة ی للغـــــة والنســـــاء أنفســـــهن یجعلهـــــن مـــــوازین للكـــــالم، ومـــــن نظـــــام القراب

، )كلود لیفي شتراوس: (فرنسوا دوس: امش، الجزء الثامن، على ه)تاریخ الفلسفة: (فرنسوا شاتلیه-)1(
. 146م، ص 1958، السنة األولى، یونیو ]6عدد رقم[، مجلة المنار، )ومؤسس البنیویة وآخر الكبار(

.52نقال عن الدكتور وائل سید عبد الرحیم، ص 
أخرة، ، درس العلوم في مرحلة مت1908كلود لیفي شتراوس عالم األنثروبولوجیا، ولد في بلجیكا عام * 

، اهتم بدراسة األساطیر والشعائر وأبنیة القرابة بنیویا وله كتب منها 1932تحصل على إجازة الفلسفة سنة 
).األسطورة والمعنى(ومقاالت في األناسة ) األنثروبولوجیا البنیویة(
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ــــــى  ــــــر عل نمــــــا هــــــو قاعــــــدة ســــــلوك تجب ٕ ــــــوع وا ــــــیس مجــــــرد شــــــيء ممن ــــــزواج مــــــن المحرمــــــات ل ال

مـــــــــن خــــــــالل التبـــــــــادل الــــــــذي یعتبـــــــــره االجتمــــــــاعيط للوجـــــــــود التبــــــــادل والعطــــــــاء، وهـــــــــي شــــــــر 

ـــــه )1("ضـــــروري ـــــث مـــــن خالل ـــــة، "، بحی ـــــة النووی ـــــر مـــــن محـــــیط العائل ـــــة أكب ـــــة اجتماعی ـــــق بنی یخل

أي العائلــــــــة المكونــــــــة مــــــــن أب وأم وأوالد، إذ لــــــــو حــــــــدث أن اقتصــــــــر أو ســــــــمح بــــــــالزواج مــــــــن 

ـــــــــة ـــــــــي لمـــــــــا أصـــــــــبح هنـــــــــاك مجتمـــــــــع بمعنـــــــــاه -أي مـــــــــن بـــــــــین محارمهـــــــــا-داخـــــــــل العائل الكل

.)2("الشامل

جمـــــل إلـــــىطبـــــق المـــــنهج البنیـــــوي فـــــي دراســـــته لألســـــطورة، وذلـــــك بتقطیعهـــــا "كمـــــا نجـــــده 

قصـــــیرة وكتابــــــة كــــــل جملــــــة علــــــى بطاقــــــة فهــــــرس، ثــــــم قــــــام بتصــــــنیف الجمــــــل طبقــــــا لعالقاتهــــــا 

بوظیفــــــة مــــــن الوظــــــائف مســــــتندة إلــــــى شــــــخص مــــــن األشــــــخاص، وهنــــــا یظهــــــر تــــــأثره بتحلیــــــل 

تؤلـــــف بـــــروب البنیـــــوي، ویتضـــــح بعـــــد ذلـــــك أن جمـــــال تتكـــــرر أكثـــــر مـــــن غیرهـــــا، وهـــــذه الجمـــــل

جهـــــا معـــــا الســـــتخالص المعنـــــى وبعـــــد أن یقـــــوم حزمـــــة مـــــن العالقـــــات التـــــي یمكـــــن تركیبهـــــا ودم

الباحـــــث بهــــــذا اإلجـــــراء فــــــي أكثــــــر مـــــن أســــــطورة یســـــتنتج أن الجمــــــل التــــــي تتكـــــرر أكثــــــر هــــــي 

التـــــي تكـــــون أكثـــــر نســـــیج فـــــي األســـــطورة، ومـــــن األســـــاطیر التـــــي قـــــام شـــــتراوس بتحلیلهـــــا هـــــي 

.)3("أسطورة سمك الورنك

.57-55- 54وائل سید عبد الرحیم، تلقي البنیویة في النقد العربي، ص -)1(
135، ص )األدب والنظریة البنیویة(بؤس البنیویة، : جاكسونلیونارد -)2(

.57نقال عن وائل سید عبد الرحیم، ص 
- 80، ص 2002في النقد والنقد األلسني، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، دط، : إبراهیم خلیل-)3(

82.
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لذهنیــــــة العمیقـــــة العامـــــة كمــــــامحاولـــــة منظمــــــة لكشـــــف البنـــــى ا"وعمومـــــا فاألنثروبولوجیـــــا 

والفلســـــفة والریاضـــــیات وفـــــي األدبكبـــــر فـــــي نفســـــها فـــــي القرابـــــة والبنـــــى االجتماعیـــــة األتجلـــــو

.)1("النماذج النفسیة الالواعیة التي تحفز السلوك اإلنساني

دبي، إصدار اتحاد عبد النبي اصطیف، مجلة الموقف األ: عصر البنیویة، تر: ادیث كروتسئایل-)1(
.28، ص 1984الكتاب العرب، دمشق، حزیران 
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:تمهید

ــــــة لصــــــیقة بهــــــا لطالمــــــا ــــــه تقنی ــــــك ألن ــــــة دون غیرهــــــا، ذل اخــــــتص الســــــرد باألعمــــــال النثری

.في القصة والمقالة والخطابة كما نجده في الروایةفنلفیه

ــــین  ــــة مــــن أهــــم األشــــكال الســــردیة لهــــا مكانتهــــا ب ــــم وألن الروای ــــة إن ل ــــاقي األنــــواع األدبی ب

.نقل تتصدرها، مما جلب أنظار المنشغلین بحقل األدب بصفة عامة قدیم وحدیثا

ـــــي القـــــرآن الكـــــریم  ـــــظ الســـــرد ف ـــــد ورد لف ـــــهولق ـــــك فـــــي قول قَـــــدِّرْ :" وذل ـــــاِبَغاتٍ وَ ـــــلْ َس َم َأنِ اعْ

ا ِإنِّي اِلًح ُلوا صَ َم ِد وَاعْ ْ یرٌ ِفي السَّر ُلونَ َبصِ َم ا َتْع .)1("ِبَم

ــــــك الخطابــــــات، ســــــواء  ــــــف تل ــــــي ال تتمتــــــع لتشــــــمل مختل فالســــــرد هــــــو إحــــــدى األفعــــــال الت

فیبــــــــدعها اإلنســــــــان، ویربطهــــــــا بــــــــأي نظــــــــام لســــــــاني أو غیــــــــر ) أدبیــــــــة أو غیــــــــر ذلــــــــك(كانــــــــت 

بـــــــاختالف النظـــــــام الـــــــذي اســــــتعمل فیـــــــه، بحیـــــــث عـــــــرف لســــــاني، وهـــــــو یختلـــــــف فـــــــي تجلیاتــــــه

ــــــت الســــــرد هــــــو ــــــة سلســــــلة مــــــن األأوعــــــرض لحــــــدث :" جیــــــرار جینی حــــــداث الواقعــــــة أو الخیالی

.)2("بواسطة اللغة، وبخاصة اللغة المكتوبة

فهـــــو ربـــــط العمـــــل الســـــردي مـــــن خـــــالل عنصـــــر الخیـــــال والواقـــــع وذلـــــك باســـــتعمال اللغـــــة، 

.وبهذا القول ركز على اللغة المكتوبة أكثر

.11:سورة سبأ، اآلیة-)1(
.19، ص1997، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، طسعید یقطین، الكالم والخبر، المركز -)2(
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حیـــــث لـــــم یحـــــط خطـــــاب نقـــــد النقـــــد باهتمـــــام كبیـــــر مـــــن قبـــــل الدارســـــین، عكـــــس االهتمـــــام 

بقیـــــة الدراســـــات النقدیـــــة األخـــــرى، ألن قـــــراءة كتـــــاب علـــــى كتـــــاب ال تثیـــــر اهتمـــــام لقیتـــــهالـــــذي 

القـــــراء كثیـــــرا ســـــواء فـــــي أدبنـــــا العربـــــي أو فـــــي بعـــــض اآلداب األخـــــرى، كمـــــا یـــــرى تــــــودوروف 

.في كتابه نقد النقاد

.لذا حاولنا في فصلنا الثاني أن نستقرأ أهم ما ورد في أحد الكتب النقدیة العربیة

تقنیــــات الســــرد الروائــــي فــــي ضــــوء المـــــنهج " رة یمنــــى العیــــد یحمــــل عنـــــوانوكتــــاب الــــدكتو 

ــــــة معرفــــــة منهجهــــــا : بــــــدءا بدراســــــة" البنیــــــوي عتبــــــة الكتــــــاب ثــــــم دراســــــة مــــــتن الكتــــــاب، ومحاول

.ومصطلحاتها النقدیة

ـــــــــي معناهـــــــــا اللغـــــــــوي  ـــــــــة ف ـــــــــات أود أن ُأعـــــــــرف العتب ـــــــــي دراســـــــــة العتب ـــــــــدأ ف ـــــــــل أن أب قب

:واالصطالحي

:تعریف العتبة-1

فة البـــــاب التـــــي توطـــــأ، وقیـــــل،":ة لغـــــةالعتبـــــ-أ العتبـــــة العلیـــــا والخشـــــبة التـــــي فـــــوق : َأســـــُك

.)1("العضادتان: الحاجب واألسكفة السفلى، العارضتان: األعلى

بدایـــــة الــــنص أو عتبــــة القـــــراءة والتــــي تمــــارس تـــــأثیرا " ونعنــــي بهــــا:العتبــــة اصـــــطالحا- ب

ـــــى  ـــــارئ والمتلقـــــي، وانتهـــــت إل ـــــى الق ـــــدایات الحســـــنة إعـــــدادخاصـــــا عل ـــــق بالب قائمـــــة تتعل

.21، ص)ة.ب.ت.ع(، مادة 1، ط10لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج: ابن منظور-)1(
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والبـــــــدایات الســـــــیئة، والبدایـــــــة تفـــــــتح الـــــــنص علـــــــى مرجعیـــــــة الجـــــــنس األدبـــــــي المخـــــــزون 

األفكــــــــار والقواعــــــــد المحكمــــــــة فیــــــــه، والتــــــــي تســــــــتمد شــــــــرعیتها مــــــــن النمــــــــوذج النصــــــــي 

ـــــى ذاتـــــه وتعطیـــــه طـــــابع االســـــتقاللیة عـــــن  ـــــة تغلـــــق الـــــنص عل المهـــــیمن، كمـــــا أن البدای

.)1("ىغیره من النصوص األخر 

وعتبـــــات الــــــنص تســــــاعد علــــــى فــــــتح مغــــــالیق المخطوطــــــات وتســــــاعد فــــــي قراءتهــــــا وتحدیــــــد 

.)2("قیمتها المعرفیة والتاریخیة وما إلى ذلك

:عتبة العنوان-1-1

یعـــــد العنـــــوان مـــــن بـــــین أهـــــم عناصـــــر الـــــنص، فهـــــو أول مـــــا یواجـــــه القـــــارئ، لیدفعـــــه إلـــــى 

لهـــــــذا فتعریفـــــــه یطـــــــرح العدیـــــــد مـــــــن محاولـــــــة إیجـــــــاد تفســـــــیر أولـــــــي لـــــــه، قبـــــــل قراءتـــــــه للمـــــــتن، 

لـــــُح علینـــــا لتحلیلـــــه وتفكیكـــــه، فـــــالعنوان عبـــــارة عـــــن كتلـــــة مطبوعـــــة علـــــى صـــــفحة "التســـــاؤالت، وُی

.)3("اسم الكاتب أو دار النشر: العنوان الحاملة لمصطلحات أخرى مثل

ــــــــنص: حســــــــین حمــــــــزي-)1( ــــــــة ال ــــــــدال-نظری ــــــــى ســــــــیمیائیة ال ــــــــى إل ــــــــة المعن ، منشــــــــورات 1، ط-مــــــــن بنی
.115، ص2007االختالف، الجزائر العاصمة، 

أفریقیــــا -دراســــة فــــي مقــــدمات الــــنص العربــــي القــــدیم-مــــدخل إلــــى عتبــــات الــــنص: لعبــــد الــــرزاق بــــال-)2(
.115، ص2000الشرق، بیروت، لبنان، 

ــــــد الحــــــق-)3( ــــــى عب ــــــنص إل ــــــات مــــــن ال ــــــرار جین ــــــات لجی ــــــد، عتب ــــــاص(بلعاب منشــــــورات االخــــــتالف، ) المن
.67، الجزائر، ص2008، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط
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الــــذي یمیــــز الكتــــاب بــــین الكتــــب، كمــــا یمیــــز اإلنســــان باســــمه بــــین االســــم"والعنــــوان هــــو 

النـــــــاس، والعنـــــــوان یكــــــــون للكاتـــــــب وقــــــــد یكـــــــون للفصـــــــول داخــــــــل الكتـــــــاب، كمــــــــا یـــــــدل علــــــــى 

أو یعـــــرض الروایـــــةشخصـــــیات أو أمـــــاكن أو علـــــى بـــــرامج ســـــردي فهـــــو یختصـــــر ســـــلفا مغـــــامرة 

.)1("إلیها، وال یكتسب معناه إال بعد قراءة الروایةطریقه للنظر

ـــــــذي یتحـــــــد معـــــــه  ویكـــــــون بـــــــذلك العنـــــــوان نـــــــص یـــــــرتبط بـــــــنص آخـــــــر أي بالمضـــــــمون ال

ویشـــــكل معــــــه عالقــــــة، قــــــد ال تــــــأتي العالقــــــة واضـــــحة فــــــي بدایــــــة األمــــــر، وتكــــــون مؤولــــــة مــــــن 

" بســــام قطــــوس"طــــرف القــــارئ وســــرعان مــــا تتضــــح عنــــد قــــراءة المضــــمون، وهــــذا مــــا یوضــــحه 

ــــا بال:" فــــي قولــــه مضــــمون، و لكنــــه یبتعــــد عنــــه فــــي الكثیــــر العنــــوان مفتــــاح تــــأویلي یــــرتبط أحیان

ــــة عالقــــة ــــه بالمضــــمون، وأی ــــدوا العنــــوان شــــكلیا ال عالقــــة مباشــــرة ل یمكــــن أن مــــن األحیــــان فیب

یقیمهــــــــا المــــــــؤول وهــــــــي عالقــــــــة مــــــــن صــــــــنع القــــــــارئ المثقــــــــف، أي الخلفیــــــــة الفكریــــــــة الذهنیــــــــة 

.)2("المثقفة

ــــــوان عالقــــــة یقیمهــــــا  ــــــة بــــــین المضــــــمون والعن ــــــه فــــــإن العالق ــــــارئ المثقــــــف، الــــــذي ومن الق

یحمـــــل خلفیـــــة مرجعیـــــة عـــــن انتاجـــــات المبـــــدع الســـــابقة وأیضـــــا الثقافـــــة الواســـــعة فـــــي مجـــــاالت 

.مختلفة

.126، ص2002، دار النهار للنشر، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، ط: زیتونيلطیف-)1(
.126، ص2002سیمیاء النوان، مركز رؤیا للتصمیم، إربد، عمان، : بسام قطوس-)2(
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حیــــــث عــــــرف " لعبــــــد اهللا الغــــــذامي" ویمكــــــن أن نأخــــــذ هــــــذا التعریــــــف البســــــیط والشــــــامل 

أقــــل لقــــاء بــــین القــــارئ والــــنص، وكأنــــه نقطــــة االفتــــراض حیــــث صــــار هــــو :" العنــــوان علــــى أنــــه

.)1("أعمال الكاتب وأول أعمال القارئاآلخر 

" تقنیـــــــات الســــــــرد الروائـــــــي فـــــــي ضــــــــوء المـــــــنهج البنیــــــــوي" والعنـــــــوان الـــــــذي بــــــــین أیـــــــدینا 

یحتـــــاج هـــــو كـــــذلك للتفكیـــــك والتحلیـــــل حتـــــى نتعـــــرف علـــــى الهـــــدف مـــــن " یمنـــــى العیـــــد"للـــــدكتورة 

.لكتابهاوضع هذا العنوان 

.یمنى العید: المؤلف

.لبنان-بیروت–دار الفارابي : الناشر

ل.م.شركة المطبوعات اللبنانیة ش: التنضید

.بسام العنداري: خطوط الغالف

.1990األولى : الطبعة

.جمیع الحقوق محفوظة للناشر

ــــرة  ــــي فق ــــي األســــفل ف ــــد ف ــــى العی ــــدمت یمن ــــد ق ــــي للغــــالف فق ــــة مــــن "أمــــا الوجــــه الخلف الغای

"هذا الكتاب

، 6مــــــــن البنیویــــــــة إلــــــــى التشــــــــریحیة، نظریــــــــة وتطبیــــــــق، ط-الخطیئــــــــة والتفكیــــــــر: عبــــــــد اهللا الغــــــــذامي-)1(
.263، ص2006العربي، المغرب، المركز الثقافي 
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ـــــاب ـــــاب فهـــــو مـــــن حجـــــم متوســـــط، عـــــدد صـــــفحات : أمـــــا عـــــن حجـــــم الكت 200هـــــذا الكت

.صفحة ذات أوراق بیضاء

.فصول) 06(عدد فصول هذا الكتاب ستة 

أ فـــــي دراســــة عتبـــــة المقدمـــــة أود أن أشــــیر إلـــــى أن یمنـــــى العیــــد قـــــد أغفلـــــت دوقبــــل أن أبـــــ

.عن كتابة خاتمة الكتاب فوقعت في عیب منهجي أخل بدراستها

الكتــــاب قــــدمت شــــرح ألهــــم كمــــا أن كتابهــــا یخلــــوا مــــن اإلهــــداء ومــــن المــــدخل وفــــي آخــــر 

.المصطلحات والمفاهیم الواردة في الكتاب

وتعمــــــدت أیضــــــا إلــــــى عــــــدم ذكــــــر مراجــــــع دراســــــتها، بمــــــا یخــــــل باألمانــــــة العلمیــــــة، فیفقــــــد 

:" أمـــــا العنـــــوان الجزئـــــي" تقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي:" فـــــالعنوان الرئیســـــي هـــــودراســـــتها المصـــــداقیة

".في ضوء المنهج البنیوي

:عتبة الغالف-1-2

الغـــــــالف هـــــــو أول مـــــــا یلفـــــــت انتبـــــــاه القـــــــارئ، لمـــــــا یحمـــــــل مـــــــن أیقونـــــــات وألـــــــوان تثیـــــــر 

قبــــــل تصـــــــفح ءة أولیـــــــة یصــــــنعها المتلقـــــــي فــــــي ذهنـــــــهتســــــاؤالت لـــــــدى المتلقــــــي، وتوجهـــــــه لقــــــرا

.المتن

:وسنأخذ كدراسة الصفحة األولى للغالف والتي تحتوي على
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یمنـــــى : اســـــم المؤلـــــفسلســـــلة دراســـــات نقدیـــــة ثـــــم تلتهـــــا : فـــــي وســـــط أعلـــــى الكتـــــاب موجـــــود-

.العید بخط عریض أسود

ـــــــوان  ـــــــي"أمـــــــا بالنســـــــبة للعن ـــــــات الســـــــرد الروائ ـــــــث " تقنی ـــــــاب بحی ـــــــى ظهـــــــر الكت یظهـــــــر عل

فــــي " یتوســــط صــــفحة الغــــالف بخــــط عــــریض أســــود ویوجــــد عنــــوان جزئــــي أســــفله بخــــط هافــــت 

".ضوء المنهج البنیوي

وفي أسفل وسط الغالف یوجد شكل-

ــــي أســــفل صــــفحة الغــــالف - ــــةوف ــــارابي" وجــــد دار النشــــر وهــــي تاألمامی ــــي " الف ــــد جــــاءت ف وق

شــــكل أیقونیــــا یتمثــــل فــــي معــــین أســــود، وفــــي داخــــل المعــــین دائــــرة صــــغیرة بیضــــاء وقــــد جــــاءت 

.هذا عن وصف صفحة الغالف األمامیةعلى الیسار

ــــــى الیســــــار أمــــــا " عــــــن الصــــــفحة التــــــي تلیهــــــا مباشــــــرة مكتــــــوب فــــــي وســــــط الصــــــفحة عل

وبـــــین مـــــا یلیهـــــا بخـــــط أســـــود وفـــــي األســـــفل ذكـــــرت كـــــل وفصـــــل بینهـــــا" سلســـــلة دراســـــات نقدیـــــة

.الروائي في ضوء المنهج البنیويالسردتقنیات : عنوان الكتاب: المعلومات
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:عتبة المقدمة-1-3

، و اقـــــــل systématiqueنظامیـــــــة أكثـــــــرعالقـــــــة "بأنهـــــــایعــــــرف جـــــــاك دریـــــــدا المقدمـــــــة

وحیــــدة، لمنطــــق الكتــــاب، فهــــي historique et circonstancielتاریخیــــة و ظرفیــــة 

)1(."و سخیةأساسیةتعالج قضایا 

تتمیـــــــز بتتبعهـــــــا للتحدیـــــــد، فهـــــــي تســـــــیر وفـــــــق مـــــــنهج معـــــــین تـــــــدرس أنهـــــــاو هـــــــذا یعنـــــــي 

قــــــارئ المقدمــــــة مــــــن خاللهــــــا یتعــــــرف علــــــى المضــــــمون أنقضــــــایا رئیســــــة بــــــداخل المــــــتن، أي 

.العام للكتاب

ــــــد فــــــي المقدمــــــة  ــــــى العی ــــــى لقــــــد ذكــــــرت یمن ــــــى شــــــكل أنعل أفكــــــارفصــــــولها جــــــاءت عل

.التوضیحیةاألمثلةما یضاف و بلورته بما تراه مناسب من إلیهأضافترئیسیة، ثم 

مكتبتنــــــا إن"مــــــادة هـــــذه الكتــــــاب معرفیـــــة،و ذكــــــرت یمنـــــى العیــــــد الســـــبب بقولهــــــا أنكمـــــا 

ــــــــر، و بشــــــــكل ملحــــــــوظ،  ــــــــة مازالــــــــت تفتق ــــــــل هــــــــذه المــــــــادة، ا والــــــــى صــــــــیاغتها إلــــــــىالنقدی مث

. )2("المنهجیة كنت ازداد قناعة بضرورة انجاز هذا الكتاب

الســـــیاق المنهجـــــي، إقامـــــة: أوالو مـــــن خـــــالل صـــــیاغتها لمـــــادة هـــــذا الكتـــــاب كـــــان علیهـــــا 

.كما كانت مادتها تخص بنیة الشكل

.18عبد الحق بالعابد، عتبات جیرار جینیت، ص -)1(
ـــــد-)2( ـــــى العی ـــــوي، دار الفـــــارابي: یمن ـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج البنی ـــــات الســـــرد الروائ ـــــروت-تقنی ـــــان، -بی لبن

.6، ص1990، 1ل، ط.م.سلسلة الدراسات النقدیة، شركة المطبوعات اللبنانیة ش
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لهــــــذه أواألدوات،-بـــــل اكتفــــــي بنــــــوع مــــــن التطبیـــــق لهــــــذه المفــــــاهیم": أیضــــــاكمـــــا قالــــــت 

مــــــن یــــــود اســــــتخدامها علــــــى ذلــــــك، فالغایــــــة مــــــن أســــــاعدالقواعــــــد و القــــــوانین، بحیــــــث -األدوات

البـــــــد مـــــــن وضـــــــع تقنیـــــــات للســـــــرد إذن، و قبـــــــل أي شـــــــيء، تعلیمیـــــــة، أوالهـــــــذا الكتـــــــاب هـــــــي 

.)1("الروائي موضع الوضوح المعرفي

:المنهج-2

تعتمـــــد الناقـــــدة یمنـــــى العیـــــد المـــــنهج البنیـــــوي و البنیـــــوي التكـــــویني فـــــي ممارســـــتها النقدیـــــة 

ــــة فــــي  ــــت هاجســــا لهــــا، و المتمثل ــــي انطالقــــا مــــن فكــــرة كان ــــى النصــــوص، و كــــان هــــذا التبن عل

ـــــــد  ـــــــى النق ـــــــوي التكـــــــویني عل ـــــــوي و البنی ـــــــيعالقـــــــة المـــــــنهج البنی ـــــــنص عمومـــــــا،األدب ـــــــى ال وعل

.خصوصااألدبي

البنیویـــــة دخلـــــت مجالنـــــا الثقـــــافي، " :لنـــــا الســـــبب فـــــي اختیارهـــــا حیـــــث تقـــــولالناقـــــدة تقـــــدم ف

البنیویـــــة أهمیـــــةیحتـــــدم النقـــــاش حـــــول یـــــدور علـــــى لســـــان المثقفین،البنیویـــــةنســـــمع كالمـــــا علـــــى 

فكریـــــة تعتمـــــد أبحـــــاثتســـــتوقفنا ... نقـــــرأ مقـــــاالت و كتـــــب تتـــــرجم للبنیویـــــة،كثبـــــرهفـــــي لقـــــاءات 

ـــــرى  ـــــوي، ن ـــــد أنالمـــــنهج البنی ـــــيالنق ـــــادةیتجـــــه حـــــدیثا مـــــن األدب ـــــةاإلف وتضـــــیف )2("مـــــن البنیوی

.7ص، السابقالمصدر -)1(
، 1990، 1یمنـــــى العیـــــد، فـــــي معرفـــــة الـــــنص، دراســـــات فـــــي النقـــــد األدبـــــي، دار اآلفـــــاق، بیـــــروت، ط-)2(

.37.38ص
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ة التكوینیـــــة اختـــــرت العمـــــل علـــــى الـــــنص انطالقـــــا مـــــن اختیـــــار البنیویـــــة و البنیویـــــإنـــــي":قائلـــــة

.)1("في خطوطها العریضة

یعـــــــد المـــــــنهج البنیـــــــوي فـــــــي نظـــــــر یمنـــــــى العیـــــــد علـــــــى انـــــــه ال یرصـــــــد نظـــــــام النصـــــــیة و 

و المضـــــمون و البنیــــــات اكتشـــــاف المضـــــمر فـــــي كــــــل هـــــذا الشـــــكلإلــــــىحســـــب، بـــــل یتعـــــدى 

ــــــي الداخلیــــــة، حتــــــى یظهــــــر  المــــــنهج البنیــــــوي منطــــــق البنیــــــات العمیقــــــة،و طبیعتهــــــا العلمیــــــة ف

داخلیـــــــة أوالممارســـــــة، ســـــــواء كانـــــــت هـــــــذه الممارســـــــة خارجیـــــــة تمـــــــس المحـــــــیط االجتمـــــــاعي، 

" : األمــــرالعیــــد فــــي هــــذا غیــــره مــــن الحقول،حیــــث تقــــول الناقــــدة یمنــــىأواألدبــــيتمــــس الحقــــل 

ــــــم یكــــــن إنرغــــــم طابعــــــه الســــــریع و العــــــام، ــــــى كشــــــف مــــــا ل ــــــه عل ــــــت قدرت ــــــوي اثب المــــــنهج البنی

ـــــا مـــــن خصـــــائص الشـــــكل و الظـــــاهر، و اســـــتطاع  ـــــىیصـــــل أنمعروف العـــــام و المشـــــترك و إل

مـــــا هـــــو منطـــــق، كمـــــا اثبـــــت هـــــذا المـــــنهج خصوصـــــیته، فاعتمـــــده إلـــــىو مـــــا هـــــو علمـــــي إلـــــى

،و دراســــــة العقلیــــــات البدائیــــــة، كمــــــا هــــــو فــــــي میــــــادین عــــــدة، ســــــاطیراألالبــــــاحثون فــــــي دراســــــة 

.)2("األدبيمنها میدان النقد 

الــــــنهج الــــــذي تعتمــــــده هــــــو المــــــنهج البنیــــــوي التكــــــویني، كمــــــا هــــــو أنو مــــــن هنــــــا یتبــــــین 

:عنــــــد میخائیــــــل بــــــاختین حیــــــث یقــــــولكــــــذلكمعــــــروف عنــــــد لوســــــیان غولــــــدمان، كمــــــا عــــــرف 

محمــــد عــــزام، تحلیــــل الخطــــاب األدبــــي فــــي ضــــوء المنــــاهج النقدیــــة الحدیثــــة دراســــة فــــي النقــــد، اتحــــاد -)1(
.294، ص2003كتاب العرب، دمشق، د ط، 

.48:صیمنى العید، في معرفة النص،-)2(
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ـــــد الحـــــدیث " ـــــا حیـــــث معـــــرض الكـــــالم عنـــــد النق ـــــه العـــــدة بمـــــا فیهـــــا االتجـــــاه أولســـــنا هن اتجاهات

، المســــــتفید مــــــن انجــــــازات البحــــــوث العلمیـــــــة علــــــى اللغــــــة و علــــــى البنیــــــة،و الـــــــذي الماركســــــي

ـــــــي حرصـــــــه علـــــــى كشـــــــف المســـــــتوى  ـــــــدیولوجيیشـــــــكل ف ـــــــنص، اســـــــتمرارا لالتجـــــــاه األی فـــــــي ال

باإلشـــــــــارةلـــــــــذلك اكتفـــــــــى بالبنیویـــــــــة التكوینیـــــــــة،ولـــــــــدماني للنقـــــــــد السوســـــــــیولوجي، المســـــــــمى غال

.)1("إلیها

:تقرأ یمنى العید النصوص وفق مرحلتین

تشـــــتغل یمنـــــى العیـــــد علـــــى النصـــــوص وفـــــق المـــــنهج البنیـــــوي، حیـــــث تبـــــدأ : المرحلـــــة األولـــــى-

باســــتخالص البنیــــة الدالــــة وتقــــوم بتفكیــــك عناصــــره، ثــــم تحــــاول فهــــم هــــذه العناصــــر مــــن خــــالل 

التـــــــي تقـــــــوم بجمـــــــع هـــــــذه العناصـــــــر فـــــــي وحـــــــدة بنیویـــــــة، كمـــــــا تـــــــدل علـــــــى معاینـــــــة أنســـــــاقها، 

.العالقات الداخلیة-النظام-النسق-البنیة: المصطلحات التالیة

تقــــوم بتســــخیر هــــذه البنیــــات انطالقــــا مــــن البیئــــة التــــي نشــــأت فیهــــا : أمــــا فــــي المرحلــــة الثانیــــة-

الدالـــــــة أو البنیـــــــة ثـــــــم تقـــــــوم باإلتســـــــاع شـــــــیئا فشـــــــیئا حتـــــــى تشـــــــمل بـــــــذلك الظـــــــروف الخارجیـــــــة 

ـــــــة ـــــــةواالجتماعی ـــــــى المصـــــــطلحات التالی ـــــــدل عل الكـــــــالم الجمـــــــاعي -اللغـــــــة-الخـــــــارج: كمـــــــا ت

.الداخل-والتاریخیةتماعیةاالجمخزون الذاكرة -والفردي

.12المصدر السابق، ص-)1(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

77

ــــنص داخــــال معرفــــا فــــي الخــــارج هــــو مرجعــــه :" توجههــــا بقولهــــاتؤكــــدإذ  ــــیس ال " الخــــارج"ل

نـــــاإقناعاســـــتقالله علـــــى هـــــو حضـــــور فـــــي الـــــنص، یـــــنهض بـــــه عالمـــــا مســـــتقال، عالمـــــا یســـــاعد

بـــــه أدبیـــــا متمیـــــزا ببنیـــــة، كمـــــا هـــــو نســـــق هـــــذه البنیـــــة هیأتهـــــا ونظمهـــــا، وعلیـــــه فـــــإن النظـــــر فـــــي 

)1(."العالقات الداخلیة في النص لیست إال مرحلة أولى تلیها مرحلة ثانیة

ـــــى البنیـــــة  ـــــة األشـــــمل إل ـــــل فـــــي صـــــوتها الناقـــــدة مـــــن البنی ـــــي تنق ـــــة الثانیـــــة الت هـــــذه المرحل

.تفسیر البنیة للنص األدبيلاالجتماعیةاللغویة ومن البنیة 

.یمنى العید: النظري العربي للمنهج البنیوي روائیاالتقدیم-3

تتزایــــــد عـــــــدد الدراســـــــات البنیویـــــــة فــــــي النقـــــــد العربـــــــي بتزایـــــــد عــــــدد القـــــــابلین علـــــــى هـــــــذا 

المــــــنهج، ممــــــن أقبلــــــوا علــــــى تجدیــــــد منهجیــــــتهم وأدواتهــــــم النقدیــــــة مــــــن غیــــــر قلــــــق، لــــــذا كانــــــت 

تكشـــــــفها مجــــــادالتهم مـــــــع الرافضــــــین للمـــــــنهج البنیــــــوي، والمتخـــــــوفین منـــــــه قناعــــــة النقـــــــاد التــــــي 

.مبنیة على هذا اإلیمان بقدرة البنیویة على إنقاذ النقد العربي

ـــــــه الدراســـــــات  ـــــــذي قدمت ـــــــى فحـــــــص اإلطـــــــار النظـــــــري ال ـــــــي هـــــــذا البحـــــــث عل وســـــــنعمل ف

هـــــدت لـــــه العربیـــــة للمـــــنهج البنیـــــوي، ولكثـــــرة عـــــدد الدراســـــات التـــــي مارســـــت اإلجـــــراء البنیـــــوي وم

أطــــر معظمهــــا واعتمادهــــا بــــأطر نظریــــة، مــــا یعنــــي صــــعوبة اإلحاطــــة بهــــا فضــــال علــــى تشــــابه

بعضــــــها علــــــى بعــــــض، كــــــان الــــــرأي أن نقــــــف عنــــــد نمــــــاذج مــــــن النقــــــاد كــــــان لهــــــم حضــــــورهم 

.12.13المصدر السابق، ص-)1(
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ـــــــو دراســـــــة بعضـــــــهم مـــــــن التـــــــأثر بمـــــــا قـــــــالوه  المتمیـــــــز فـــــــي التنظیـــــــر البنیـــــــوي، فـــــــال تكـــــــاد تخل

عـــــن التمثـــــل العربـــــي للبنیویـــــة فـــــي النقـــــد الروائـــــي، ومارســـــوه، كمـــــا أنهـــــم یعطـــــون صـــــورة جلیـــــة 

. یمنى العید: وأهم هذه النماذج تأثیرا

لقــــد كشــــفت دراســــات یمنــــى العیــــد عــــن موقــــف عقائــــدي تجــــاه البنیویــــة ظــــل یــــتحكم بهــــا " 

وتطلعهــــــا فــــــي كثیــــــر مــــــن أعمالهــــــا، وانتابتهــــــا حیــــــرة واضــــــحة بــــــین رؤیتهــــــا الماركســــــیة للواقــــــع،

.)1("مع علمها بتناقض األمرینالمنهج البنیوي وآلیاتهإلى اإلفادة من مقوالت 

فـــــي (كانـــــت البنیویـــــة منهجـــــا فـــــي عـــــدد مـــــن دراســـــات یمنـــــى العیـــــد، منـــــذ كتابهـــــا المبكـــــر 

ــــــنص ــــــد 1982) معرفــــــة ال ــــــي النق ــــــة ف ــــــة حدیث ــــــدیم نظری ــــــى تق ــــــه إل ــــــذي ســــــعت مــــــن خالل ، ال

ـــــین فیهـــــا رؤیتهـــــا  ـــــة تب ـــــة بمقـــــدمات نظری ـــــث تســـــتهل ممارســـــاتها النقدی ـــــي حی ـــــة، العرب المنهجی

، فهـــــي تتبنـــــى التیـــــار النقـــــدي الـــــذي یجـــــد )2("أن یصـــــیر النقـــــد علمـــــا" والســـــیما التأكیـــــد علـــــى 

ـــــة،  ـــــه فـــــي البنیوی ـــــة، أساســـــا هامـــــا ل ولكنـــــه تنبـــــه إلـــــى أن تیارهـــــا النقـــــدي یختلـــــف مـــــع البنیوی

أحـــــاول النظـــــر فـــــي العالقـــــات الداخلیـــــة فـــــي الـــــنص " وتحـــــدد یمنـــــى العیـــــد منهجیتهـــــا بـــــالقول

، وتـــــــرى أن البحـــــــث عـــــــن بنیـــــــة الـــــــنص وداللتـــــــه )3("إغالقـــــــه علـــــــى نفســـــــهدون عزلـــــــة ودون 

-فوزیــــــة لعیــــــوس غــــــازي الجــــــابري، التحلیــــــل البنیــــــوي للروایــــــة العربیــــــة، دار صــــــفاء للنشــــــر والتوزیــــــع -)1(
.82هـ، ص1432-م2011، 1، ط-عمان

20، ص1984، 2یمنــــــى العیــــــد، فــــــي معرفــــــة الــــــنص، منشــــــورات دار اآلفــــــاق الجدیــــــدة، بیــــــروت، ط-)2(
.83نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص

.83نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص12المرجع نفسه، ص-)3(
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مـــــن إنجـــــازات االتجـــــاه الماركســـــي بالكشـــــف االســـــتفادةعمـــــل غیـــــر كـــــاف، لـــــذا فهـــــي تحـــــاول 

)1(".في النصالمستوى األیدیولوجي"عن 

وفـــــي مســـــاهمة منهـــــا للتعریـــــف بالمنشـــــأ اللســـــاني للبنیویـــــة، تقـــــدم یمنـــــى العیـــــد استعراضـــــا 

سوســــــیر تــــــأثیره فــــــي البنیویــــــة وهــــــي تســــــهب فــــــي تبیــــــان أهمیــــــة البنیویــــــة إلیضــــــاح جهــــــود دي 

، )2("أثبــــت قدرتــــه علــــى كشــــف مــــا لــــم یكــــن معروفــــا مــــن خصــــائص الشــــكل"التــــي تراهــــا منهجــــا 

فأثبـــــت خصـــــوبته فـــــي كثیـــــر مـــــن الحقـــــول ،)3("اســـــتطاع أن یصـــــل إلـــــى العـــــام والمشـــــترك"وأنـــــه 

یضـــــيء بنیــــــة "المعرفیـــــة كاألســـــاطیر ودراســــــة العقلیـــــة البدائیــــــة، فضـــــال علــــــى قدرتـــــه علــــــى أن 

والتبشـــــیر بهــــــا، بـــــل هــــــي تتراجــــــع بالبنیویــــــةاإلشــــــارة ، ولكــــــن الناقـــــدة ال تســــــتمر فـــــي)4("الـــــنص

.عن رأیها في أهمیة البنیویة بحجة أن عملها غیر كاف

ــــى الــــرغم مــــن عــــدم ــــرى ضــــرورةإنكارهــــاوعل ردفهــــا باالتجــــاه أهمیــــة المفــــاهیم البنیویــــة، ن

.الماركسي واألیدیولوجي عند باختین

ـــــــة ونشـــــــیر  ـــــــة باألدبی ـــــــر عـــــــن البنیوی ـــــــى أنهـــــــاكمـــــــا أن تعب ـــــــة "تســـــــتعمل إل مصـــــــطلح أدبی

، ثـــــــم تجعـــــــل )5("وقـــــــد یـــــــومئ إلـــــــى البنیویـــــــة الشـــــــكلیة دون أن یعنیهـــــــا وحـــــــدها...بمعنـــــــاه العـــــــام

.83نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص12، صالسابقالمرجع -)1(
.83صنقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، 37المرجع نفسه، ص-)2(
.83نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص37المرجع نفسه، ص-)3(
.83نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص38المرجع نفسه، ص-)4(
.85نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص64المرجع نفسه، ص-)5(
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األدبیــــــــة :" مقــــــــابال لمــــــــنهج الواقعیــــــــة، وتنتهــــــــي یمنــــــــى العیــــــــد إلــــــــى القــــــــول أناألدیبــــــــة منهجــــــــا 

یكتفــــــــــي بوضـــــــــع الـــــــــنص تحــــــــــت مشـــــــــرحة الفــــــــــرز ...وصـــــــــلت إلـــــــــى جعــــــــــل الـــــــــنص هیكلیـــــــــة

حركــــــــة انتظــــــــام العالقــــــــة بــــــــین عناصــــــــر "، وأنهــــــــا أي األدبیــــــــة، تهــــــــتم بدراســــــــة )1("واإلحصــــــــاء

.)2("النص

العیـــــــــد فـــــــــي تحدیـــــــــد إن االقتباســـــــــات الســـــــــابقة تكشـــــــــف لنـــــــــا بجـــــــــالء اضـــــــــطراب یمنـــــــــى

.األدبیة ومفهومها، فضال على إلتباس توظیف المصطلح عنهامصطلح

تقنیــــــات :" وفــــــي دراســــــة تالیــــــة لهــــــا یشــــــیر عنوانهــــــا صــــــراحة إلــــــى المــــــنهج البنیــــــوي، هــــــي

، ســــــعت یمنــــــى العیــــــد إلــــــى اإلفــــــادة مــــــن 1990" الســــــرد الروائــــــي فــــــي ضــــــوء المــــــنهج البنیــــــوي

لروائــــــي، وصــــــار معروفــــــا لــــــدى القــــــارئ، وتحــــــدد إجــــــراءات المــــــنهج الــــــذي انتشــــــر فــــــي النقــــــد ا

صــــیاغة "تهــــدف مــــن خاللــــه إلــــى ) تعلیمیــــة(یمنــــى العیــــد غایتهــــا مــــن كتابهــــا بأنــــه یحمــــل ســــمة 

ــــنص الســــردي الروائــــي ــــة ال ، وهــــي فــــي )3("منهجیــــة تخــــص الوظــــائف التــــي تؤدیهــــا عناصــــر بنی

حــــــول ) فــــــي معرفــــــة الــــــنص(فــــــي كتابهــــــا هــــــذه الدراســــــة تــــــتخلص مــــــن حیرتهــــــا التــــــي تنازعتهــــــا

ـــــة اعتمـــــاد  ـــــي وأهمی ـــــد الروائ ـــــل االتجـــــاهالنق ـــــاهج النصـــــیة فـــــي تحلی ـــــب المن ـــــى جان الماركســـــي إل

هیكـــــل البنیـــــة للكشـــــف عـــــن أســـــرار اللعبـــــة "الـــــنص، وتحـــــدد اتجـــــاه النقـــــد الحـــــدیث نحـــــو تحلیـــــل 

85نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص65المرجع السابق، ص-)1(
.85نقال عن فوزیة لعیوس غازي الجابري ، ص65-64المرجع نفسه،ص ص-)2(
نقـــــال عـــــن فوزیـــــة لعیـــــوس 15تقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج البنیـــــوي، ص: یمنـــــى العیـــــد-)3(

.87غازي الجابري ، ص
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بعضــــها ، وهــــي جملــــة تنــــاقض )1("الفنیــــة، لكونــــه یتعامــــل مــــع مــــا یقــــول ولــــیس مــــع القــــول نفســــه

.فهما شيء واحد ولیس نقیضین)القول نفسه(هو ) ما یقول(بعضا و

ال یعنــــــي بأننــــــا "وتســــــتدرك یمنــــــى العیــــــد، مدافعــــــة عــــــن نفســــــها بــــــأن كالمهــــــا عــــــن البنیــــــة 

متحیــــــزین لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الممارســـــــة النقدیـــــــة، أو أننــــــا مـــــــن دعـــــــاة هـــــــذا االتجـــــــاه فـــــــي النقـــــــد 

مـــــنهج یهـــــتم ببنیـــــة الشـــــكل "جدیـــــد أنهـــــا ضـــــد ، وتعلـــــن مـــــن )2("الحـــــدیث، أو مـــــن المفضـــــلین لـــــه

.)3("بمعاني النص...وال یتدخل

لنـــــرى كیـــــف یتنـــــاقض هـــــذا ) فـــــي ضـــــوء المـــــنهج البنیـــــوي(ونـــــذكر هنـــــا بعنـــــوان دراســـــتها " 

القــــول مــــع المــــنهج الــــذي ارتضـــــته عنوانــــا لكتابهــــا، فــــإذا لــــم تكـــــن تــــؤمن بمثــــل هــــذه الممارســـــة 

.)4("!تابة دراسة في ضوئها؟النقدیة، وال تدعو إلیها، فما الحاجة غلى ك

ـــــاول فـــــي هـــــذه الدراســـــة العمـــــل الســـــردي  ـــــد تتن ـــــي العی مـــــن آراء انطالقـــــاواألغـــــرب أن یمن

الشـــــــكالنیین الـــــــروس، فـــــــي تمییـــــــزهم بـــــــین المـــــــتن الحكـــــــائي والمبنـــــــي الحكـــــــائي، وهـــــــي ثنائیـــــــة 

:وتحدد أسس تناولها العمل السردي بـ. د البنیوي فیما بعدقاعتمدها الن

.ترابط األفعال وفق منطق خاص-1

نقـــــال عـــــن فوزیـــــة لعیـــــوس 11تقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج البنیـــــوي، ص: یمنـــــى العیـــــد-)1(
.88غازي الجابري ، ص

.13تقنیات السرد الروائي، ص: یمنى العید-)2(
.14المصدر نفسه، ص-)3(
.88فوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص-)4(
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.الحوافز التي تتحكم بالعالقات بین الشخصیات-2

.الشخصیات وعالقاتها فیما بینها-3

وهـــــي فـــــي هـــــذه األســـــس تخلـــــط مـــــا هـــــو بنیـــــوي بمـــــا هـــــو لـــــیس بنیـــــوي فـــــالمنطق الخـــــاص 

ــــــات  ــــــل عالق ــــــى حــــــین تمث ــــــة، عل ــــــات إنمــــــا هــــــم اســــــم آخــــــر للبنی ــــــذي یحكــــــم األفعــــــال والعالق ال

بحثـــــه ألن لهـــــا موقفهـــــا الخـــــاص مـــــن موضـــــوع ا بینهـــــا أمـــــرا ال تقـــــر البنیویـــــةالشخصـــــیات فیمـــــ

الشخصــــــــیة أصــــــــال، وهــــــــي هنــــــــا أیضــــــــا تخلــــــــط بــــــــین أنمــــــــوذجي تــــــــدوروف وغریمــــــــاس علــــــــى 

.، وتقدمها على أنهما أنموذج واحداختالفهما

فــــــي هــــــذا كلــــــه إلــــــى مصــــــادرها، األمــــــر الــــــذي یربــــــك إشــــــارتهاوممــــــا یزیــــــد الخلــــــط عــــــدم 

صــــــیل مــــــا تقــــــول إلــــــى غیــــــر ذلــــــك مــــــا نظــــــرت فــــــي بقیــــــة كتبهــــــا حــــــول قارئهــــــا وهــــــو یســــــعى لتأ

.المنهج البنیوي

:المصادر والمراجع-4

المالحــــــــظ أن یمنــــــــى العیــــــــد فــــــــي كتابهــــــــا تقنیــــــــات الســــــــرد الروائــــــــي فــــــــي ضــــــــوء المــــــــنهج 

ـــــوي ـــــد دراســـــتها :" البنی ـــــة، فیفق ـــــة العلمی تعمـــــدت عـــــدم ذكـــــر مراجـــــع دراســـــتها، ممـــــا یخـــــل باألمان

.)1("قارئها وهو یسعى لتأصیل ما تقولالمصداقیة األمر الذي یربك 

.314، ص2007، 1بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، أمانة عمان، األردن، طحفناوي-)1(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

83

: الراوي"اإلفادة من بعض كتبها حیث استعانت بكتابها وتشیر حواشي الكتاب إلى تكرار

,Communicationإلى مجلة إضافة" الموقع والشكل NO 8,1986 Seuil . كما أشارت

:أیضا في حواشي الكتاب إلى

:فالدمییر بروب في الترجمة الفرنسیة الكتابة

Morphologie Du Cont .Points.Ed :Seuil. Paris 1970 .

:راجع) 49(أیضا ذكرت في الهامش صفحة تسعة وأربعون 

Pour lire le Récit.J.L. Dumortier .fr. plazomet.

Ed: J. Duculot, paris- Gemblousc.

1980.Ed: a.dchoecls.Bruscelles.1980/

,Communication:المجلة الفرنسیةإلىأیضا الرجوع  NO 8,1966 Seuil . في صدد

.حدیثها عن الحوافز

كما أن حدیثها عن لوحة العوامل قادها الحدیث إلى الهامش إلى ذكر الفضل في بلورة 

.راجع كتابه" غریماس"هذه اللوحة على النحو الذي تقدم إلى الباحث والناقد المعروف 

Sémantique structural.Ed:librairie larousse.paris.1966.p180 .

كمــــا أنهـــــا فـــــي فصـــــلها الثالــــث المعنـــــون بالعمـــــل الســـــردي الروائــــي مـــــن حیـــــث هـــــو قـــــول، 

:ذكرت في الهامش أنها في هذا الصدد یمكن مراجعة

Gérard Genette: Figures III,Ed: Du seuil paris 1972.
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ـــــاب أنهـــــا اعتمـــــدت علـــــى مـــــا قدمـــــه تـــــودوروف مـــــن  كمـــــا تشـــــیر أیضـــــا فـــــي حاشـــــیة الكت

:شرح لمفهوم زمن القص، انظر

Communication, NO 8,1966 Seuil.

." الطیـــــــب صـــــــالح: إضـــــــافة إلـــــــى ذكرهـــــــا فـــــــي الحاشـــــــیة الروایـــــــات التـــــــي طبقـــــــت علیهـــــــا

.المقطع األول من الروایة" موسم الهجرة إلى الشمال

:كما صرحت باألقوال التي استشهدت بها مثل

.بجمالیون" شاو.ب.ج"كذلك قول " رابي نعمان براتسالف" قول لـ

ـــــى العیـــــد فهـــــي تـــــذكر فـــــي الحاشـــــیة أن هـــــذا التوضـــــیح أخذتـــــه مـــــن  ـــــدما توضـــــح یمن وعن

ـــــه فـــــي الترجمـــــة الفرنســـــیة ـــــاختین فـــــي اللغـــــة، انظـــــر كتاب ـــــة ب " الماركســـــیة وفلســـــفة اللغـــــة:" نظری

.Les Editions de Minuits,1977: صدر عن

.فهي إذن تثیر في الحواشي فقط

:ذكرت مایليأما في آخر الكتاب فقد 

صدر عن دار الفاربي

في سلسلة دراسات نقدیة

عمر سعید جرادةاألدب والثقافة في الیمن عبر العصور.

عفیف دمشقیة. داالنفعالیة واالبالغیة في بعض أقاصیص میخائیل نعیمة.

  عفیف فراج. دالحریة في أدب المرأة.
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حسین مروة. ددراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي.

  عبد المطلب صالحدراسات في أدب الواقعیة والواقعیة االشتراكیة.

  علوي عبد اهللا ظاهرالزبیري شعره ونثره وآراء الدارسین فیه.

 محمد مباركمواقف في اللغة والفكر واألدب.

الفني       هورسة ریدیكراإلبداعالواقعیة في االنعكاس والفعل ودیالكتیك.

مسرح الالمعقول وقضایا أخرى                            یوسف عبد المسیح ثروت

یمنى العیدممارسات في النقد األدبي.

یمنى العیدلداللة االجتماعیة لحركة األدب الرومنطیقي في لبنانا.

 یوسف العانيالتجربة المسرحیة معایشة وانعكاسات.

   سعید مرادایزنشتاین.

شاكر نوريالمقاومة في األدب السوفیاتي.

صدر للمؤلفة

1970-بیروت–بیت الحكمة إصالح قوامه المرأة : قاسم أمین.

1970-بیروت–رحالة العرب         بیت الحكمة : أمین الریحاني

 1974-بیروت–ممارسات في النقد األدبي             دار الفارابي.

 بیروت-حركة األدب الرومنطیقي في لبنان  دار الفارابيلاالجتماعیةالداللة-



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

86

 بیروت–في معرفة النص                      دار اآلفاق الجدیدة-

            1986-بیروت–مؤسسة األبحاث العربیة الراوي الموقع والشكل.

                1987-الدار البیضاء–دار توبقال في القول الشعري.

ترجمة للمؤلفة

 باالشتراك مع محمد البكري صدر عن دار                                                     )      باختین(الماركسیة وفلسفة اللغة

.1987-الدار البیضاء–توبقال  

".الكلمات المفتاحیة:" طبیعة المصطلحات-5

:تقنیات السرد

لقـــــد عمـــــل الدارســـــون فـــــي تعیـــــین تقنیـــــات الـــــنص الســـــردي مـــــن خـــــالل مجمـــــوع األحـــــداث 

التـــــي تقـــــوم بهـــــا الشخصـــــیات، وتـــــدور هـــــذه األحـــــداث فـــــي الفضـــــاء الزمكـــــاني، حیـــــث ال یخلـــــو 

ـــــة، األقصوصـــــة، الرســـــالة(أي نـــــص مـــــن النصـــــوص الســـــردیة  إحـــــدىمـــــن ...) القصـــــة، الروای

ألنهــــا هــــي التــــي تخلــــق النســــیج الســــردي هــــذه التقنیــــات، إن لــــم تكــــن فــــي معظــــم األحیــــان كلهــــا

.وبهذا حاولوا الفصل في تقدیم مفاهیم هذه التقنیات

):Temps(الزمان -أ

ـــــزمن ـــــا ال ـــــا وال نســـــتطیع إدراكـــــه بحواســـــنا ولكنن ـــــه، تدركـــــه عقولن شـــــيء یصـــــعب اإلمســـــاك ب

فــــنحن نــــرى حركــــة عقــــرب الثــــواني بینمــــا "قــــد نــــدرك آثــــاره التــــي یعتقــــد الــــبعض أنهــــا الــــزمن، 
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ــــــرب الســــــاعات ال نســــــتط ــــــدرك حركــــــة عق ــــــرتبط بالســــــرعةیع أن ن ــــــزمن ی ــــــة نفســــــها، وال والدق

بالمكــــــان والحركــــــة التــــــي لوالهــــــا لمــــــا اســــــتطعنا إدراك الــــــزمن، والزمــــــان تــــــابع للحركــــــة نــــــاتج 

عنهـــــــا، والحركـــــــة ال یمكـــــــن أن تحـــــــدث إال فـــــــي المكـــــــان، وقـــــــد فـــــــرق العـــــــرب بـــــــین الزمـــــــان 

مــــــن حركــــــة أو أبطــــــأ منهــــــا وال یكــــــون والحركــــــة، وهــــــم یــــــرون أنــــــه قــــــد تكــــــون حركــــــة أســــــرع

.)1("زمان أسرع من زمان أو أبطأ منه

وتمثیــــل الزمــــان یتطلــــب وقتــــا قــــد یقتصــــر أو یطــــول، كمــــا أن تلقــــي هــــذا الزمــــان یســــتغرق " 

لـــــــذا (...) وقتـــــــا أیضـــــــا، ولهـــــــذا یتطلـــــــب االعتنـــــــاء بالزمـــــــان الممثـــــــل وبزمـــــــان التلقـــــــي مـــــــع 

كایــــــة، ولقــــــد میــــــز جیــــــرار جینیــــــت بــــــین یختلــــــف زمــــــان الحكایــــــة المرویــــــة بزمــــــان تلقــــــي الح

.)2("والدیمومة والتواترالترتیبهذین الزمنین من وجهة نظر

):Emplacement(المكان - ب

المكــــــــان باهتمــــــــام الفالســــــــفة والنقــــــــاد قــــــــدیما وحــــــــدیثا، وتعــــــــددت المجــــــــاالت التــــــــي حظــــــــي

ـــــــد مفهومـــــــه ـــــــه، وتحدی ـــــــات ل ـــــــدیم تعریف ـــــــت تق ـــــــي مفهـــــــوم . درســـــــته، وحاول ویجـــــــٌد الباحـــــــث ف

ــــر مــــن  ــــنص الســــردي بأنواعــــه "المكــــان بحیــــث یعتب العناصــــر الضــــروریة فــــي رســــم شــــكل ال

ظهــــر التنســــیقي وبهــــذا یكــــون مظهــــرا جمــــالي للمفهــــو مــــن البنیــــات األساســــیة التــــي تضــــیف 

، للمركــــــز الثقــــــافي العربــــــي، المغــــــرب، )د ط(محمـــــد أیــــــوب، الزمــــــان والمكــــــان فــــــي القصــــــة القصــــــیرة، -)1(
.20م، ص1965

، مطبوعـــــــات جامعـــــــة منتـــــــوري، )د ط(، )نظریـــــــة الســـــــرد الحدیثـــــــة(مجلـــــــة الســـــــردیات محمـــــــد ســـــــاري،-)2(
.24، ص 2004جانفي 01: عین ملیلة، العدد
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كمــــــا تعــــــرض )1("األمــــــامإلــــــىمتماشــــــي مــــــع حركــــــات الشخصــــــیات واألحــــــداث التــــــي تــــــدفع 

هــــــذا المصــــــطلح إلــــــى العدیــــــد مــــــن الدراســــــات مــــــن طــــــرف مجمــــــوع المنظــــــرین وقــــــدمت لــــــه 

:تعریفات وهي كاآلتي

، وقــــد جــــاء متــــأخر بالقیــــاس إلــــى بقیــــة اإلبــــداعيعنصــــر البنــــاء الفنــــي للعمــــل "المكــــان هــــو 

.العناصر التي ینهض بها العمل الفني األدبي

داللیـــــا فـــــي دراســـــتهم بتحدیـــــده كمفهـــــوم نقـــــدي إجرائـــــي لقـــــد اتخـــــذ النقـــــاد مـــــن المكـــــان حقـــــال

ــــى الماضــــيكمــــا أن المكــــان هــــو الصــــفة الوحیــــدة ــــي تطــــل عل ــــإخالص لــــه الت ــــؤرخ لــــه ب وت

ــــــــى مســــــــتوى االســــــــتقطاب ــــــــك عل ــــــــى مســــــــتوى الــــــــذاتي ســــــــواء كــــــــان ذل الموضــــــــوعي أو عل

.)2(")اني، النفسيالوجد(

ــــــوري لوتمــــــان"أمــــــا  ــــــه" ی ــــــه بأن ــــــوم بتعریف وعــــــة األشــــــیاء المتجانســــــة مــــــن الظــــــاهر مجم:" فیق

عالقــــــات بهمــــــاوالحــــــاالت والوظــــــائف واألشــــــكال والصــــــور والــــــدالالت المتغیــــــرة التــــــي تقــــــوم 

.)3("شبیهة بالعالقات المكانیة المألوفة العادیة مثل االمتداد والمسافة

الروایـــــــة العربیـــــــة، المؤسســـــــة العربیـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر، شــــــاكر النابلســـــــي، جمالیـــــــات المكـــــــان فـــــــي -)1(
.10، ص1994، 1ط
ـــــــب الحـــــــدیث، األردن، ط-)2( ـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي، عـــــــالم الكت ـــــــادیس فوغـــــــالي، الزمـــــــان والمكـــــــان ف ، 1ب

.181، ص2008
.26المرجع نفسه، ص-)3(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

89

ــــــى المكــــــان مــــــن ــــــي العمــــــل وبهــــــذا یبق ــــــداعي الضــــــروري والخاصــــــة ف عناصــــــر العمــــــل اإلب

السردي

):Le Personnage(الشخصیات -ج

داخـــــل كـــــل ســـــرد، تتخـــــذ الشخصـــــیة موقعـــــا اســـــتراتیجیا، فهـــــي مفـــــرق الطـــــرق إلســـــقاطات " 

، واألشــــــخاص فــــــي القصــــــة مــــــن أهــــــم عناصــــــر الحبكــــــة، وهــــــم )1("القــــــراء والنقــــــاد والمــــــؤلفین

.األبطال

والكاتــــــب یخلقهــــــم علــــــى مســــــرح قصــــــته یــــــربط بهــــــم ســــــیر العمــــــل وهــــــو مصــــــدر األعمــــــال، 

القصصـــــي فیتصـــــرفون وفقـــــا لســـــنن الحیـــــاة، وتصـــــرفهم هـــــذا بتفاعـــــل القـــــارئ معهـــــم تفـــــاعال 

.عاطفیا وفكریا ونفسیا

دراســـــــة الشخصـــــــیة علـــــــى مســـــــتویات عـــــــدة، فـــــــیمكن تحلیـــــــل الفـــــــاعلین الـــــــذین "كمـــــــا یمكـــــــن 

لـــــذین یأخـــــذهم علـــــى عـــــاتقهم المســـــار تشــــكلهم الدراســـــة، والفـــــاعلین الـــــذین یشـــــكلهم الـــــنص وا

ــــــة مــــــن " غریمــــــاس"وهــــــذا كمــــــا أوردهــــــا )2("الســــــردي، كمــــــا یمكــــــن جمــــــع الوظــــــائف المنطقی

.للبرنامج السردي للشخصیاتخالل إعالنه

، مطبوعـــــــات جامعـــــــة منتـــــــوري، )د ط(، )نظریـــــــة الســـــــرد الحدیثـــــــة(ســـــــاري، مجلـــــــة الســـــــردیات محمـــــــد-)1(
.26م،ص2004جانفي 01عین ملیلة، العدد 

.26المرجع نفسه، ص-)2(
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:األحداث-د

هـــــي اقتـــــران فعـــــل بـــــزمن، وهـــــو الزم فـــــي القصـــــة ألنهـــــا ال تقـــــوم إال بـــــه، ویســـــتطیع القـــــاص 

دون مقدماتـــــــــه أو نتاجــــــــه كمــــــــا فــــــــي القصـــــــــة إذا أراد أن یكتفــــــــي بعــــــــرض الحــــــــدث نفســــــــه

ـــــةتالقصـــــیرة، أو قـــــد یعـــــرض هـــــذا الحـــــدث بتفصـــــیال ـــــة مـــــثال فـــــي القصـــــة الطویل أو الروای

الفعــــل بكــــل إجرائــــه إنــــه لمــــا كانــــت القصــــة الطویلــــة هــــي الفرصــــة الســــانحة لعــــرض:" یقــــول

ـــــه، كـــــان الكاتـــــب القصصـــــي أبـــــرع وأجـــــود، وكانـــــت قصـــــته أروع حقـــــا كلمـــــا اســـــتطاع  ونقائ

فمنهـــــا مـــــا یهـــــتم ، وتتفـــــاوت القصـــــص فـــــي بیـــــان هـــــذا العنصـــــر،)1("ل هـــــذه الفرصـــــةاســـــتغال

بالحــــــدث ویــــــؤثر علــــــى غیــــــره ویتقــــــدم فــــــي عرضــــــه صــــــور مشــــــوقة، كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي 

قصــــــص ألـــــــف لیلــــــة ولیلـــــــة، وفـــــــي القصــــــص البولیســـــــیة، وتبقـــــــى األحــــــداث هـــــــي المحـــــــرك 

.األساسي للعناصر السردیة إلى جانب العناصر األخرى سالفة الذكر

" .تقنیات " هي و الناقدة في بدایة عنوانها ذكرت كلمة مفتاحیة

"أسلوب العمل" و المقصود بكلمة تقنیات حیث نجدها في المعاجم العربیة تعني 

" مستشار تقني / عامل / فني، تجهیز : " اسم منسوب إلى تقن-

.ما له عالقة بالعلوم الصناعیة -

ـــــــــة، ســـــــــالم-)1( ـــــــــة الحدیث ـــــــــي القصـــــــــة العربی ـــــــــول، دراســـــــــات ف ، دار نشـــــــــأة المعـــــــــارف )د ط(محمـــــــــد زغل
.11، ص)دت(اإلسكندریة، 
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أســـــلوب أو فنیـــــة فـــــي انجـــــاز عمـــــل أو بحـــــث علمـــــي و نحـــــو : مصـــــدر صـــــناعي مـــــن تقـــــن -

ـــــــن  ـــــــة أو ف ـــــــي تخـــــــتص بمهن ـــــــق الت ـــــــة الوســـــــائل و األســـــــالیب و الطرائ ـــــــك ، أو عملی ـــــــة " ذل تقنی

الروایة / القصة 

لهــــــــــذا نجــــــــــدها فــــــــــي اســــــــــتخداماتها اللغویــــــــــة الجاریــــــــــة ترجمــــــــــة الكلمــــــــــة انجلیزیــــــــــة هــــــــــي 

techniqueـــــــ ـــــــة ترجمـــــــة للكلمـــــــة ، كمـــــــا أن معـــــــاجم عربی ـــــــر كلمـــــــة تقنی ة أخـــــــرى تعتب

التـــــي تعنـــــي حصـــــیلة المعرفـــــة العلمیـــــة المتعلقـــــة باإلنتـــــاج لـــــذلك Technologyاالنجلیزیـــــة

ــــــةTechnologyفــــــان اســــــتخدام كلمــــــة تقنیــــــة كمــــــرادف للكلمــــــة  ، ألن هــــــي ترجمــــــة غیــــــر دقیق

)1(" التقنیة معناها أقرب ما یكون إلى إتقان التطبیق عملیا و لیس عامیا 

" الروایة " من الكلمات المفتاحیة و 

یـــــــة و المنبـــــــت ظهـــــــر فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیثتعتبـــــــر الروایـــــــة جـــــــنس أدبـــــــي عربـــــــي الماه

وتعـــــــد مـــــــن أهـــــــم اإلبـــــــداعات األدبیـــــــة التـــــــي شـــــــهدها هـــــــذا العصـــــــر فحظیـــــــت بعنایـــــــة خاصـــــــة 

ـــــه ممیزاتـــــه " فتراكمـــــت حولهـــــا الدراســـــات و األبحـــــاث كونهـــــا  األصـــــلیة نـــــوع قصصـــــي مبتكـــــر ل

ـــــه ســـــاضـــــیع و فـــــي مســـــتوى المو  ـــــق واألداء و ل ـــــي مســـــتوى األســـــالیب والطرائ هـــــو ماته الخاصـــــة ف

84، ص2003، 95القیسي، أمانة عمان الكبرى، أیار، العدد مجلة عمان، محمد –)1(
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ــــــؤدي  ــــــاریخ و مــــــا ی ــــــة والت ــــــزة للهوی ــــــرد ضــــــروبا مــــــن التصــــــور متمی ــــــاج )1("الف ــــــة نت أي أن الروای

.الرؤیة األصل والروح والمنبت و دخیل غربي 

واخــــــــتالف رؤاهـــــــــم وأفكـــــــــارهم وطریقـــــــــة المالحــــــــظ أنهـــــــــا تعبـــــــــر عــــــــن حیـــــــــاة الشـــــــــعوبو 

ــــالي بامعاشــــرهم و  ــــة و لت ــــة هامــــة تقــــوم أیضــــا بحو فهــــي تعبــــر عــــن الواقــــع بدرجــــة علی صــــلة مرحل

رؤى أصــــــحابها غریبــــــة لتكــــــون بــــــذلك و آلیاتهــــــافــــــي حیــــــاة مجتمــــــع مــــــا، أذا فالروایــــــة أصــــــولها و 

دراســـــتها ألنهـــــا مطبقـــــة غالبـــــا صـــــعب علـــــى غیـــــر الغربـــــي النظـــــر فیهـــــا و نتـــــاج غربـــــي محـــــض ی

ألنهـــــا نشـــــأت فـــــي ثقافـــــة وحضـــــارة –فـــــي بدایـــــة األمـــــر عنـــــد العـــــرب –علـــــى نصـــــوص غربیـــــة 

فــــــــي مثــــــــار إشــــــــكالیاتمخالفــــــــة لحضــــــــارتهم وبیئــــــــتهم، وقــــــــد كانــــــــت كــــــــذلك مــــــــدار خالفــــــــات و 

رة مكتوبــــــة لــــــم تظهــــــر لنــــــا لقــــــد ظهــــــرت ألول مــــــبدراســــــات كثیــــــرة، و ، إال أنهــــــا حضــــــتالغــــــرب

ل الخیـــــامهیمنـــــة علـــــى البالغـــــة والكتابـــــة و كیفیـــــة ســـــاطعةكنـــــوع شـــــفوي، وظلـــــت بصـــــفة دائمـــــة و 

ــــت و كمــــا نجــــد.  ــــة تفاعل ــــف أشــــكال التعبیــــر لتشــــكل عــــالم خــــاص أن الروای اســــتفادت مــــن مختل

ـــــــأثرت بهـــــــا  ـــــــ" بهـــــــا ف ـــــــت بالرصـــــــید المعرفـــــــي و تفاعلـــــــت الروای ـــــــة بحـــــــث ة واعتن العلمـــــــي بطریق

، 2004، 1أة الجـــــــنس الروائـــــــي بالمشـــــــرق العربـــــــي، دار الجنـــــــوب للنشـــــــر، ط، نشـــــــالصـــــــادق قســـــــومة-)1(
.22، صتونس
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غل العـــــالم فـــــي جمیـــــع ترتیبهـــــا فاشـــــتغل الروائـــــي كمـــــا یشـــــتالمعلومـــــات و العلمـــــاء فـــــي استقصـــــاء

)1(".وثائق مادته

ــــد تعــــددت تعــــار یــــف الر و  فكــــل باحــــث یعرفهــــا حســــب اتجاهــــه وایــــة مــــن باحــــث ألخــــرلق

ـــــــة أنهـــــــا او  ـــــــاختین یعتبـــــــر الروای ـــــــي تخصصـــــــه مـــــــثال میخائیـــــــل ب ـــــــاریخ ف ـــــــدة المتصـــــــلة بالت لوحی

)2(".وایة هي الجنس الوحید الذي نشأ وتغذى بالعهد الحدیث من التاریخإن الر :"قوله

انتشـــــارا مقارنـــــة كمـــــا أن مشـــــال قســـــنطیني یـــــرى أن الروایـــــة هـــــي الجـــــنس األدبـــــي األكثـــــر

. باألجناس األدبیة األخرى 

كــــــــل مــــــــنهم یبــــــــرر مــــــــا نالحظــــــــه أن منظــــــــرو وأصــــــــحاب االتجــــــــاه الروائــــــــي كثــــــــر، و إذا

انفتحـــــــت علـــــــى واتجاهـــــــه كمـــــــا أن الروایـــــــة اســـــــتفادت و تقنیتـــــــه األدبیـــــــةو لموقعـــــــه األیـــــــدیولوجي

ــــــــة األخــــــــرى و األجنــــــــاس ــــــــف األنــــــــواع القدیمــــــــة الشــــــــفویة"مــــــــن األدبی ــــــــراث : مختل الشــــــــعر، الت

ــــــــــة،األســــــــــاطیر، الشــــــــــعبي ــــــــــر الحدیث ــــــــــف أنــــــــــواع التعبی ــــــــــة، التحقیــــــــــق : المســــــــــرح ومختل المقال

علـــــــى األفـــــــالم، المسلســـــــالت، و : الصـــــــحفي، االســـــــتجواب، ومختلـــــــف أشـــــــكال التعبیـــــــر الجدیـــــــدة

، 1الحـــــــدود، منشـــــــورات االخـــــــتالف، طقضـــــــایا الروایـــــــة العربیـــــــة الجدیـــــــدة الوجـــــــود و : ســـــــعید یقطـــــــین–) 1(
.38، ص ،الجزائر2012

.09، ص أة الجنس الروائي بالمشرق العربي، مرجع سبق ذكره، نشالصادق قسومة-)2(
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ـــــــاء والتنظـــــــیم النصـــــــي  ـــــــا و مســـــــتوى البن ـــــــت وحاكتهـــــــا أحیان ـــــــى تحویلهـــــــا أحیعمل ـــــــا أخـــــــرىعل ان

)1(" وقامت في أحیانا ثالثة بمعارضتها 

أن یتفاعــــــل معهــــــا " هــــــي لغتهــــــا الوســــــطى التــــــي یمكــــــن ) الروایــــــة ( كمــــــا أن مــــــا یمیزهــــــا 

ي أفرزتهـــــا ، اللغـــــة التـــــوهـــــذه اللغـــــة هـــــي بكلمــــة وجیـــــزةكــــل قـــــارئ مهمـــــا كـــــان مســــتواه التعلیمـــــي

)2(".هذه الوسائط الجدیدة 

ظهـــــــور وع ســـــــردي جدیـــــــد نتیجـــــــة لتطـــــــور و یث كنـــــــظهـــــــور الروایـــــــة فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدو 

ــــــــــي المطبعــــــــــة، أداة الوســــــــــائل التكنو  ــــــــــدة والمتطــــــــــورة ف ــــــــــل هــــــــــذه الوســــــــــائل الجدی ــــــــــة ویتمث لوجی

الروایـــــــة بصـــــــفة خاصـــــــة قـــــــد بصـــــــفة عامـــــــة و بهـــــــذا یكـــــــون األدبالتســـــــجیل، أداة التصـــــــویر، و 

تحســـــین اســــتفادا مــــن تطــــویر الوســــائل التكنولوجیــــة بشـــــكل كبیــــر ممــــا أدى إلــــى تنــــوع الكتابــــة و 

عـــــرض الحـــــدیث أو سلســـــلة " هـــــي الروایـــــة كمـــــا یراهـــــا جیراجونیـــــت أدائهـــــا مـــــع مـــــرور الـــــزمن و 

)3(."بخاصة اللغة المكتوبة خیالیة بواسطة اللغة، و من األحداث الواقعة  واقعیة أو

.37، ص لحدودالروایة العربیة الجدیدة الوجود و قضایا ا: سعید یقطین–)1(
.37، ص المرجع نفسه-)2(
ـــــــــي، محمـــــــــد معتصـــــــــ: تـــــــــر، جیراجینـــــــــات، خطـــــــــاب الحكایـــــــــة-)3( م عبـــــــــد الجلیـــــــــل األزدي و عمـــــــــر الحل

.45، ص 2000االختالف، الجزائر، منشورات 
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نتــــــاج تخیــــــل یكــــــون ذا طــــــول مــــــا یســــــعى فیــــــه الكاتــــــب إذا " كمــــــا یعرفهــــــا معجــــــم الروس 

بدراســــــة أخـــــــالق الشخصـــــــیات وطباعهـــــــا خـــــــوارق و ام بمغـــــــامرات ذات خــــــط مـــــــن الشــــــد االهتمـــــــ

)1(."وأحاسیسها وأهوائها وتكون هذه الشخصیات متخیلة وتقدم وكأنها من الواقع

تكــــــون ، ا لصــــــیقة بمفهــــــوم القصــــــة، نجــــــدهمفهومهــــــاإن مــــــا نالحــــــظ كلمــــــا تطرقنــــــا إلــــــى

ـــــة ـــــة أو خیالی ـــــان تســـــتمد مادتهـــــا ذات حـــــوادث حقیقی مـــــن الواقـــــع مـــــن ، ألنهـــــا فـــــي بعـــــض األحی

.الناس في ظروفهم و شواغلهم ورؤاهمالذي یعیشهخالل وصلها بالواقع

، أدبیــــة، أنتجتهــــا حضــــارة الغــــرب وهــــي نتــــاج قــــائم علــــى أســــس جمالیــــة، فكریــــةكمــــا أنهــــا

.اآلن تتقدم لتحل مكانتها على قمة الفنون األدبیة 

ــــــع  ــــــى جمی ــــــل هــــــي ملتق ــــــاریخ ب ــــــي عرفهــــــا الت ــــــة الت ــــــون األدبی كمــــــا تســــــتفید مــــــن جــــــل الفن

ــــةاأل ــــاس األدبی ــــر الســــردیة و هــــي األكثــــر انفتاحــــا أمــــام األنمــــاطو جن هــــي مختلفــــة الســــردیة والغی

علـــــــى شـــــــكلها أیضـــــــا الـــــــذي یقـــــــوم القصصـــــــیة الســـــــابقة فـــــــي مادتهـــــــا وســـــــماتها و عـــــــن األنـــــــواع

روایــــــة قابلـــــة للجمـــــع بـــــین األقــــــوال ال" ائـــــتالف بـــــین جمیـــــع عناصــــــرها وأدواتهـــــا القابلـــــة للتغییـــــر

كتابهـــــــا اخـــــــذین مـــــــن الحكایـــــــة حینهـــــــا ومـــــــن كـــــــان و التحالیـــــــل ر و واألشـــــــعار والخطـــــــب واألخبـــــــا

)2(."من الملحمة حینا أو الشعر حینا رابعاالخرافة أحیانا ثانیة ومن الخطبة حینا ثالثا و 

.44، ص أة الجنس الروائي بالمشرق العربي، نشالصادق قسومة-)1(
مركز النشر الجامعي، تونس، : شأتها في األدب العربي الحدیثالروایة مقوماتها و ن: الصادق قسومة-)2(

.34، ص 2000
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لغـــــات ، الفصـــــحى، العلمیـــــة، اللغـــــة الراقیـــــة، اللغـــــة المبتذلـــــة( كمـــــا تتمیـــــز بتعـــــدد اللغـــــات 

).لهجات ، الالطبقة االجتماعیة المختلفة، لغات المهن

التعریـــــب بحیـــــث أصـــــبح نشـــــأة طریـــــق الترجمـــــة و النقـــــل و " العـــــرب عـــــنقـــــد انتقـــــت إلـــــىو 

)1(."عربیة نتیجة للثقافة األوروبیة الروایة ال

یـــــة التـــــي عـــــدت فاتحـــــة حیـــــث تعتبـــــر روایـــــة زینـــــب لمحمـــــد حســـــین هیكـــــل أول روایـــــة عرب

یــــــذانا لبدایــــــة الروایــــــة الفنیــــــة فــــــي أدبنــــــا أمــــــا خطابهــــــا فیتجلــــــى لنــــــا عــــــن طریــــــق عهــــــد جدیــــــد و  ٕ ا

یظهــــــر "هــــــو شــــــكل حــــــوارات بــــــین شخصــــــیات الروایــــــة و العالمــــــات الكالمیــــــة التــــــي تــــــدور فــــــي 

ممـــــــا یجعــــــــل دراســـــــته جـــــــد دقیقــــــــة فـــــــي مســـــــتویات غیــــــــر متجانســـــــةتحـــــــت أشـــــــكال متنوعــــــــة و 

)2(."شكلیا

ـــــة نوعـــــان ـــــا فـــــي الســـــطح أو " :وخطـــــاب الروای ـــــا ومضـــــمونا كامنـــــا خطاب ـــــى متجلی أو (معن

)3(.) "معنى عمیق 

ـــــ ات ســـــردي، وصـــــفي، خطـــــابي أو أربعـــــة أصـــــناف مـــــن الملفوظـــــ" وفر علـــــىكمـــــا أنهـــــا تت

)4(."شفوي

.19، ص الجزائر1تحلیل النص السردي، منشورات االختالف، ط: محمد بوعزة-)1(
عبـــــــد : ل األدبـــــــي نـــــــزالتحلیـــــــالمنـــــــاهج والتقنیـــــــات المعاصـــــــرة و الروایـــــــة مـــــــدخل إلـــــــى: برنـــــــار فالیـــــــت-)2(

.43، ص 2002األول، دار الحكمة، الجزائر ، السداسيالحمید بورایو
.54المرجع نفسه ص -)3(
.34المرجع نفسه ص -)4(
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ـــــة ال تتحـــــدد باإلطـــــارو  ـــــي الروای نمـــــاالمرســـــوم لهـــــا و الشخصـــــیات ف ٕ مـــــن خـــــالل مـــــواقفهم ا

وحركــــاتهم وطبـــــاعهم وكالمهـــــم وســـــلوكیاتهم وهـــــي تـــــؤثر فـــــي الخطـــــاب الروائـــــي كمـــــا أن دراســـــة 

نـــــــه لیســـــــت مختلفـــــــة فـــــــي ذاتهـــــــا عـــــــن دراســـــــة األوصـــــــاف یالحـــــــظ أ" )ت الشخصـــــــیا( الصـــــــور

)1("یتعلـــــــــق بالتقـــــــــدم الخـــــــــارجي للشخصـــــــــیاتفیمـــــــــالیســـــــــت هنالـــــــــك خصوصـــــــــیة ســـــــــیمیولوجیة

.ت التي نسجها الروائي في عملهقاتتحدد أیضا من خالل العالو 

للروایــــة أهمیـــــة كونهـــــا مـــــن أهــــم األنـــــواع القصصـــــیة ألنهـــــا تنفــــتح علـــــى أجنـــــاس األدبیـــــة و 

مرونتهــــــا یرجــــــع ذلــــــك إلــــــىالتطــــــور و أكثرهــــــا قــــــدرة علــــــى النمــــــو و غرزهــــــا روافــــــد، و المختلفــــــة أ

وطــــــــولقواعــــــــدها ســــــــنن األجنــــــــاس األدبیــــــــة التقلیدیــــــــة و عــــــــدم تقییــــــــدها بوتحررهــــــــا وتجاوزهــــــــا و 

.سارها الذي أكسبها قوةم

للروایـــــة مبـــــادئ تقـــــوم علیهـــــا منـــــذ ظهورهـــــا هـــــذا مـــــا جعلهـــــا تتمیـــــز عـــــن بـــــاقي األجنـــــاسو 

: األدبیة األخرى المتمثلة في

.مبدأ الزمن ذي السمة التاریخیة-

.مبدأ االنتساب إلى مكان معین -

.مبدأ اتصال الموضوع بالواقع -

.مبدأ اإلیمان بأهمیة المجتمع -

لتقنیــــــات المعاصــــــرة للتحلیــــــل األدبــــــي، مرجــــــع ســــــبق االمنــــــاهج و ، الروایــــــة مــــــدخل إلــــــىبرنــــــار فالیــــــت-)1(
.41، ص ذكره
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.مبدأ أهمیة الفرد -

.مبدأ المیل إلى نوع معین من الشخصیات -

: للروایة سمات عدیدة لعل أهمهاو 

.سمة الترابط بین اللغة و الواقع -

كما تتسم أیضا بتحرر الخطاب -

سمة تعدد األصوات -

كما أن للروایة سمة أخرى تتجلى في تجدید األسلوب -

لكـــــــن أیضـــــــا بواســـــــطة هـــــــذه ال تكـــــــون ممیـــــــزة بمادتهـــــــا و " والمالحـــــــظ أیضـــــــا أن الروایـــــــة 

ـــــة فـــــي أ ـــــةالخاصـــــیة األساســـــیة المتمثل ـــــة ووســـــط ونهای ـــــا هـــــو و )1("ن یكـــــون لهـــــا بدای الشـــــكل هن

یختـــــاره الـــــراوي مـــــن هـــــو مجمـــــوع مـــــابهـــــا القصـــــة المحكیـــــة فـــــي الروایـــــة و الطریقـــــة التـــــي تقـــــدم

.)القارئ ( وحیل لكي یقدم القصة للمروي لهوسائل

ـــــزتین أساســـــیتین همـــــا تقـــــوم و كمـــــا أنهـــــا ـــــى ركی ـــــنهض عل ـــــة مـــــن " ت ـــــوافر العناصـــــر الفنی ت

حـــــدث وشخصـــــیة وزمـــــان ومكـــــان ومـــــن طریقـــــة قـــــص لنســـــخ تلـــــك العناصـــــر وتقـــــدیمها بصـــــور 

ة أســــــلوب الســــــرد ومــــــا البنــــــاء علــــــى الثانیــــــركیــــــزة األولــــــى یطلــــــق مــــــتن الروایــــــة و علــــــى الفنیــــــة و 

، 3شـــــر والتوزیـــــع، طالنالمركـــــز الثقـــــافي العربـــــي للطباعـــــة و ، بنیـــــة الـــــنص الســـــردي: حمیـــــد لحمیـــــداني-)1(
.46، ص ، بیروت2000



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

99

ــــك العناصــــر و الفنــــي للروایــــة إال ــــاء تل ــــة بن ــــة فیمــــكیفی ا بینهــــا بواســــطة الســــرد العالقــــات المتداخل

)1(".ف وحواروسائله من وصبأسالیبه و 

ـــــــة كمـــــــا تعـــــــد ا ـــــــاة" لروای ـــــــة و .... شـــــــریحة مـــــــن الحی ـــــــك عناصـــــــر الروای ـــــــة لتفكی أي محاول

)2(".أتالف الحیاة فیهاتؤدي إلى

تكــــــــون نالحظـــــــه أیضــــــــا أن الروایـــــــة المعاصــــــــرة تتقـــــــاطع فیهـــــــا المنــــــــاهج الحدیثـــــــة لمـــــــا و 

ــــزه، نمجــــاال خصــــبا لتحدیــــد خطاباتهــــا ــــذي یمی ــــب الفنــــي ال ــــك عــــن الجان ــــي ، و یبــــر اهی ــــك ف ز ذل

اســـــتعمال تقنیـــــات القصـــــة وتشـــــابك عناصـــــرها، فیتولـــــد عـــــن ذلـــــك أماطـــــا ســـــردیة وبـــــذلك تتنـــــوع 

ـــــــــق توظیـــــــــفو  ـــــــــف المشـــــــــاهد وف أصـــــــــبحت فـــــــــي 18خـــــــــالل القـــــــــرن هـــــــــذه العناصـــــــــر، و تختل

ـــــاج حضـــــارة  ـــــر نت ـــــة أو فـــــي األخی ـــــة فـــــي النهای ـــــى، فالروای ـــــة أداة األدب األول المجتمعـــــات العربی

ـــــــة اجتاحـــــــت أو غـــــــزت  مجموعـــــــة مـــــــن الخیـــــــوط بالغـــــــة الكثـــــــرة ، قوامهـــــــا الـــــــبالد العربیـــــــةغربی

النقـــــد ( راســـــات كثیـــــرة عـــــن العـــــرب فخضـــــعت لنقـــــد، إال أنهـــــا حظیـــــت بدوالمتداخلـــــة والمتشـــــابكة

للروایـــــــة علـــــــى حســـــــاب الوجـــــــود أهـــــــتم أكثـــــــر بقضـــــــایا الوجـــــــود الموضـــــــوعي" الـــــــذي)لروائـــــــي ا

)3(."الذاتي

الســـــردي مقارنـــــة نقدیـــــة فـــــي التخـــــاص والـــــرؤى والداللـــــة، المركـــــز الثقـــــافيالمتخیـــــل : عبـــــد اهللا إبـــــراهیم-)1(
.115، ص1990، 1العربي، الدار البیضاء، حزیران، ط

.14، ص حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، مرجع سبق ذكره-)2(
.12الحدود، مرجع سبق ذكره، صقضایا الروایة العربیة الجدیدة الوجود و : عید یقطینس-)3(
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: المتن الروائي-6

ــــا ــــم تحــــدد فــــي عنــــوان كتابهــــا عــــدد الروای ت التــــي ستدرســــها بــــل مــــن الملفــــت أن الناقــــدة ل

."نهج السردي تقنیات السرد الروائي في ضوء الم" صرحت بعنوانها

تنهــــا النقــــدي هــــو قبــــل كــــل شــــيء تعلیمیــــة فطبیعــــة مو الكتــــاب هــــي أوالغایتهــــا مــــن هــــذا و 

.صلها الخامسهذا في فو " أرابیسك " ثال تحلیلي لروایة قدمت معبارة عن روایة و 

كمــــا طبقــــت أیضــــا علــــى القصــــة فــــي فصــــلها الثــــاني العمــــل الســــردي الروائــــي مــــن حیــــث 

هـــــي وزعتهـــــا كفصـــــول و حـــــظ أن یمنـــــى العیـــــد هـــــو قـــــول أمـــــا عـــــن توزیعهـــــا للمـــــتن المـــــدروس نال

:ستة فصول 

.دراسة موضوعها الشكل: الفصل األول

.العمل السردي الروائي من حیث هو حكایة: الفصل الثاني

.العمل السردي الروائي من حیث هو قول: الفصل الثالث

.الموقعزاویة الرؤیة و : الفصل الرابع

."أرابیسك " مثال تحلیلي لروایة : الخامسالفصل

.األسئلة األولىالقصة القصیرة و : السادسالفصل 
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:الدراسات المرتبطة بالبنیویة -7

یجــــــد النقــــــاد العــــــرب فــــــي محاولــــــة اســــــتیعاب هــــــذه المنــــــاهج مثــــــل المــــــنهج البنیــــــوي مــــــثال 

ـــــنص  الناقـــــد محمـــــد ســـــیرتي یبـــــدأ دراســـــته التـــــي أرادهـــــا أن تكـــــون معالجـــــة اإلشـــــكالیة تتنـــــاول ال

یفـــــتح ، یبـــــدأها بأســـــئلة البنیـــــوي مـــــن طـــــرف الناقـــــد العربـــــيالروائـــــي العربـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج

.نتساءل معه حتى نتمكن من فهم الرؤیة العربیة لهذا المنهجبها الحوار النقدي و 

ما مدى تمثل النقاد العرب موضوع البحث البنیوي في أدواته العلمیة ؟ -"

لیة النقد األدبي ؟ ما هي المقوالت النقدیة التي یمارسها هؤالء النقاد في ضوء عم-

استنجدوا بمناهج أخرى ؟ / هل اقتصروا على توظیف المنهج أ-

)1("ما مدى تطبیق النقاد العرب للمنهج البنیوي على النص الروائي ؟-

ــــى أســــاس هــــذه األســــلة ســــنحاول معرفــــة بعــــض الــــرؤى النقدیــــة العر  یــــة التــــي حاولــــت بعل

: عتمــــادا علــــى نخبــــة مــــن النقــــاد أمثــــالالعربیــــة اممارســــة المــــنهج البنیــــوي فــــي دراســــتها للروایــــة 

الن مرتــــــاض وغیــــــرهم،لـــــك الم، عبــــــد یمنـــــى العیــــــد، ســـــیزا قاســــــم، أحمـــــد قاســــــم، ســــــعید یقطـــــین

.ا في میدان النقد العربي المعاصرهؤالء النقاد برزو 

ـــــي و  ـــــوي ف ـــــالمنهج البنی ـــــي ب ـــــت الخطـــــاب الروائ ـــــي تناول ـــــد الت ـــــى العی ـــــدة یمن ـــــدأ مـــــن الناق لنب

تنطلــــــق مــــــن تحدیــــــد الخطــــــوات التــــــي ' فــــــي معرفــــــة الــــــنص' ففــــــي كتابتهــــــا لهــــــا عــــــدة دراســــــات 

.8: الشرق الدار البیضاء، ص، إفریقیاالنقد البنیوي والنص الروائي: محمد سویرتي-)1(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

102

ــــوي " :المــــنهج أثنــــاء إجابتهــــا علــــى الســــؤالیتخــــذها  ــــف یقــــارب المــــنهج البنی موضــــوعه الــــذي كی

ـــــي؟ ـــــد یكـــــون الـــــنص األدب ـــــ. )1("ق ـــــذهب إلـــــى أن المـــــنهج یب ـــــة المـــــراد دراســـــتها، ت دأ بتحدیـــــد البنی

ج منهـــــــا ثـــــــم تحلـــــــل هـــــــا عمـــــــا هـــــــو خـــــــار ، یشـــــــترط عزلأي النظـــــــر إلـــــــى الـــــــنص كبنیـــــــة مســـــــتقلة

.عناصرها الداخلیة

ـــــنص كلهـــــاكمـــــا تـــــرى أن ا لـــــى ، و قـــــد یكتفـــــي بـــــالتركیز علمـــــنهج قـــــد یتنـــــاول عناصـــــر ال

ـــــة ـــــة غانـــــدي الصـــــغیر' الـــــبعض منهـــــا فقـــــط، ففـــــي دراســـــتها للروای ـــــى ' رحل تقتصـــــر بالتحلیـــــل عل

ـــــة ا ـــــي، و وظیف ـــــنمط الســـــرد الروائ ـــــلشخصـــــیة كصـــــورة ل ـــــك ت ـــــي ذل ـــــروب هـــــي ف ـــــي نهج مـــــنهج ب ف

.مفهومه للوظیفة

ـــــي كتبهـــــا التعلیمـــــي ـــــي كبنیـــــة كلیـــــة ' تقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي ' وف ـــــاول الخطـــــاب الروائ تتن

فتقســـــــم ' تـــــــودوروف ' والت الســـــــردیة التـــــــي وضـــــــعها یـــــــیجمـــــــع عناصـــــــرها البنائیـــــــة معتمـــــــدة الم

وفــــــق فــــــي الحــــــالتین تســــــیر قصــــــة وخطــــــاب، ثــــــم تحلــــــل مكونــــــات كــــــل منهــــــا ، و الروایــــــة إلــــــى

ـــــك تشـــــید بـــــاها لنفســـــها و الوجهـــــة التـــــي رســـــمت ـــــوي رغـــــم طابعـــــه العـــــام بنـــــاء علـــــى ذل لمنهج البنی

بیـــــة بكشـــــفه ممیـــــزات الشـــــكل األدبـــــي ، إذ تـــــراه قـــــد اتخـــــذ مكانـــــه ضـــــمن الدراســـــات األدوالســـــریع

ولوجیـــــــــة روبثمجـــــــــال البحـــــــــوث األنخلیـــــــــة محـــــــــددا طبیعتهـــــــــا العلمیـــــــــة خاصـــــــــة، و البنیـــــــــات الداو 

.ألساطیر في مقدمتها النقد األدبياو 

.35، ص یمنى العید، في معرفة النص-)1(
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إشـــــادتها بـــــالمنهج فأنهـــــا تعـــــود لتفضـــــح الـــــنقص الكـــــامن فیـــــه محاولـــــة إقامـــــة رؤیـــــة رغـــــم و 

.روائيخاصة تستند إلیها أثناء الممارسة النقدیة مع مراعاة خصوصیة الخطاب ال

ـــــى ا ـــــى مـــــرحلتینإذن فالناقـــــدة یمن ـــــوي وتقســـــم دراســـــتها إل ـــــد تســـــتفید مـــــن المـــــنهج البنی . لعی

، ثـــــم تفكـــــك عناصـــــرها یـــــد البنیـــــة العامـــــة لـــــنصتبـــــدأ بتحدفـــــي األولـــــى تطبـــــق المـــــنهج البنیـــــوي 

فـــــي المرحلـــــة الثانیـــــة تعتمـــــد إلـــــى ربـــــط البنیـــــة د العالقـــــات التـــــي تـــــربط فیمـــــا بینهـــــا، و مـــــع رصـــــ

ماعیـــــــة مســـــــتعینة بـــــــالمنهج البنیـــــــوي االجتالتـــــــي تمثـــــــل مرجعیاتهـــــــا المعرفیـــــــة و الدالـــــــة بالبنیـــــــات

ص داخــــــال الــــــنلــــــیس:"وتوضــــــح منهجهــــــا فــــــي قولهــــــا" غولــــــدمان" والتكــــــویني كمــــــا عــــــرف عنــــــد

ــــنص یــــنهض بــــه عالمــــا مســــتقال معــــزوال عــــن خــــارج جــــو مرجعــــه ، الخــــارج هــــو حضــــور فــــي ال

هیأتهـــــا ونظامهـــــا كمـــــا یســـــاعد علـــــى إقناعنـــــا أدبیـــــا ، متمیـــــزا ببنیـــــة لهـــــا هـــــو نســـــق هـــــذه البنیـــــة

ــــنص لیســــت إال،و  ــــة فــــي ال ــــه فــــان النظــــر فــــي العالقــــات الداخلی ــــى تلیهــــا ثانیــــةعلی ، مرحلــــة أول

ــــ ــــربط ب ــــتم فیهــــا ال ــــة هــــو أیضــــایی ــــي هــــذه ن هــــذه العالقــــات الداخلی ــــي الوقــــت نفســــه النظــــر ف ، ف

)1(".النصالعالقات في

ــــــدة أخــــــرى اهتمــــــ ــــــك ناق ــــــي إنهــــــاتهنال ــــــنص الروائ ــــــل ال ــــــوي كوســــــیلة لتحلی ــــــالمنهج البنی ب

هـــــذا بنـــــاء الروایـــــة منـــــذ البدایـــــة بأنهـــــا تتبنـــــى' تصـــــرح فـــــي كتابهـــــا ' ســـــیزا أحمـــــد قاســـــم 'الناقـــــدة 

فـــــــي ضـــــــوء التـــــــزامن و :" ، فتقـــــــول'لثالثیـــــــة نجیـــــــب محفـــــــوظ ' المقارنـــــــة المـــــــنهج فـــــــي دراســـــــتها

.12، ص یمنى العید، في معرفة النص-)1(
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ــــةبالدرا ــــة التطبیقی ــــىســــة النقدی ــــا أن نســــتند إل ــــد لن ــــنهج البنــــائي، كــــان ال ب ، حیــــث أن الســــمات ال

ــــي نریــــد أن نرصــــدها بــــین األعمــــال موضــــوع الدراســــة هــــي ســــمات تتعلــــق بالشــــكل والبنــــاء، الت

.)1("تابه نظریة األدب المنهج الداخليفي ك' رینیه ویلك ' هذا المنهج سماه و 

كبنیـــــــة تحـــــــدد المـــــــنهج الـــــــداخلي بـــــــالمنهج الـــــــذي یتعامـــــــل مـــــــع الـــــــنص األدبـــــــي مباشـــــــرةو 

ــــا لــــه عناصــــره الخاصــــةبیئتهــــا التــــي كانــــت بواحــــدة معزولــــة عــــن مؤلفهــــا و  ــــد ال اعتبارهــــا كیان ب

ـــــى هـــــذا األســـــاس  ـــــد التعامـــــل معـــــه عل ـــــوي فألنهـــــا12للنق ـــــارت المـــــنهج البنی ذا اخت ٕ ـــــولي ، وا ال ت

الخـــــارج الـــــذي وألحـــــت علـــــى ضـــــرورة دراســـــتهاهتمامـــــا لـــــم ســـــمته الناقـــــدة یمنـــــى العیـــــد بالخـــــارج 

ترافهــــا بأهمیتــــه تبعــــده عــــن فــــرغم اع' ســــیزا قاســــم ' مــــن الــــنص كائنــــا حیــــا متطــــورا یتغیــــریجعــــل

.دراستها

: یمنى العید والروایة-8

: بنیة الشخصیات-8-1

الشخصـــــــیات ال بـــــــد لنـــــــا أن نشـــــــیر إلـــــــى أن قبـــــــل أن نتعمـــــــق فـــــــي دراســـــــة فـــــــي البدایـــــــة و 

لــــك كــــون العالقــــات فیمــــا بینهــــا عــــن الحــــوافز ذعوبة فــــي فصــــل دراســــة الشخصــــیات و هنــــاك صــــ

.ذلك ألنها مستندة إلى حوافز تدفعها إلى فعل ما تفعل الشخصیات تقوم بأفعالها و 

قــــــدم تفصــــــیال " ' تــــــودوروف ' اســــــتنادا إلــــــى مــــــا قیــــــل حــــــول موضــــــوع الحــــــوافز نجــــــد أن و 

' لمجمــــــل الحــــــوافز التــــــي تحكــــــم أفعــــــال الشخصــــــیات فــــــي عالقــــــات الســــــرد الروائــــــي فلقــــــد رأى 



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

105

ـــــــــات القائمـــــــــة و ' تـــــــــودوروف  ـــــــــرة بـــــــــیأن العالق ـــــــــي األعمـــــــــال الســـــــــردیة المتغی ن الشخصـــــــــیات ف

رجاعـــــه إلـــــىاســـــةیمكـــــن، بعـــــد الدر ، لكـــــم والروائیـــــة تبـــــدو متعـــــددة ٕ ثالثـــــة ، اختـــــزال هـــــذا التعـــــدد وا

: حوافز أساسیة

. الرغبة-

. التواصل-

)1(. "المشاركة-

هــــــذه الحــــــوافز األساســــــیة هــــــي حــــــوافز ایجابیــــــة أي أنهــــــا تقــــــوم بعملیــــــة الــــــدفاع لتكـــــــوین 

Eléments' بـــارث ' نشـــر1964ت تقـــارب بـــین الشخصـــیات الروائیـــة وفـــي ســـنة عالقـــا

de Sémiologieكتبـــه حـــول الدالـــة تحـــت عنـــوان ' غریمـــاس ' ، وبعـــد ذلـــك بســـنتین نشـــر

Sémantique Structurale فـــــي نفـــــس الســـــنة ظهـــــرت أول المقاربـــــات المتعلقـــــة ، و

. العدد الثامنcommunicationsبسیمیائیة السرد في مجلة 

قاربـــــــة جدیـــــــدة ن م، أدى إلـــــــى تكـــــــویعلـــــــى هـــــــذا أصـــــــبح الـــــــنص نظامـــــــا تأسیســـــــیابنـــــــاءا و 

فقــــــد ففیــــــه طرحــــــت وبشــــــمولیة ال متناهیــــــة، انــــــه عنصــــــر الشخصــــــیةلعناصــــــر الفعــــــل الســــــردي

ـــــــل الســـــــ ـــــــة الشخصـــــــیةكولوجيیكانـــــــت أول المحـــــــاوالت للتحلی ـــــــت اللســـــــانیات لمقول ـــــــث كان ، حی

ــــــة  ــــــي النظری ــــــاهیم المســــــتعملة ف ــــــه كــــــل المف ــــــذي تفرعــــــت فی ــــــع ال ــــــى هــــــذا المنب أول الســــــابقین إل

ــــــان، یمنــــــى العیــــــد تقنیــــــات الســــــرد ال-)1( روائــــــي فــــــي ضــــــوء المــــــنهج البنیــــــوي، دار الفــــــارابي، بیــــــروت، لبن
.51.52، ص ص 1990، 1ط
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، ســـــواء فیمـــــا یتعلـــــق بتحدیـــــد مكونـــــات الـــــنص الســـــردي أوالشخصـــــیاتتحدیـــــد نمـــــط أشـــــغال و 

بهــــــذا أصــــــبحت الشخصــــــیة مقولــــــة ســــــیكولوجیة تحیــــــل إلــــــى كــــــائن حــــــي و ، مســــــتویات التحلیــــــل

.'بارث ' تعبیرفي ورق على حد 

: على ثالثة أنواع من الشخصیاتیجب قبل كل شيء اإلحالةو 

.شخصیات مرجعیة -

.شاریة إشخصیات -

. صیات استنكاریةشخ-

. یحیل إلى عالم سبقت المعرفة به: النوع األول

.یحدد اآلثار الممكنة من المؤلف: النوع الثاني

.شخصیات یكون دورها ربط أجزاء العمل السردي: النوع الثالث

: ن تحدید الشخصیة في ثالث مقارباتأیضا یمك

. یتعلق بمدلول الشخصیة: المحور األول" 

.یتعلق بدال الشخصیة: نيالمحور الثا

)1(".یتعلق بمستویات التحلیل: المحور الثالث

، 1ســــــعید بنكــــــراد، دار الكــــــالم، الربــــــاط، ط:الروائیــــــة، تــــــریولوجیا الشخصــــــیات ، ســــــیمفیلیــــــب هــــــامون-)1(
.08ص



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

107

: تصنیف الشخصیات-8-2

): في الدراسات الحدیثة :( عند النقاد الغرب

كــــــذلك حــــــدیث فــــــي نفــــــس الوقــــــتة الشخصــــــیة الروائیــــــة موضــــــوع قــــــدیم و موضــــــوع دراســــــ

ـــــدیم، و  ـــــث تناولتـــــه مـــــدارس النقـــــد الق ـــــة ترتكانـــــت نظرتهـــــا الشخصـــــیة نظـــــرة حی كـــــز علـــــى تقلیدی

ق ســـــلوكاتها انطـــــالوصـــــف تقلیـــــدي لصـــــفات الشخصـــــیة، وتقـــــوم بتحلیـــــل عالقتهـــــا الشخصـــــیة و 

. من معطیات أولیة

الحــــدیث فیضــــع نصــــب عینــــه وصــــف الوظــــائف التــــي تقــــوم بهـــــا أمــــا االتجــــاه الجــــدي و " 

)1(".صیات ضمن بنیة النص الروائي ككلهذه الشخ

یـــــة هـــــي مـــــا یكســـــب صـــــفة األهمیــــــة ة الروائبالتـــــالي فالوظـــــائف التـــــي تؤدیهـــــا الشخصـــــیو 

العنایــــة فــــي الدراســــات الحدیثــــة التــــي تتجــــاذب دراســــة لهــــا وهــــذه األخیــــرة هــــي مركــــز االهتمــــام و 

.الشخصیة بوصفها جزء ال یتجزأ من العملیة السردیة 

هـــــرت فـــــي الســـــتینات والمقصـــــود بالدراســـــات الحدیثـــــة حركـــــة الشـــــكالنیین الـــــروس التـــــي ظ

ــــة تعــــود إلــــى، رغــــم مــــن القــــرن الماضــــي ، العشــــرینیات مــــن القــــرن الماضــــيأن جــــذورها الحقیقی

ــــــى العشــــــرینات أیــــــن تــــــم تح ــــــیال رغــــــم أن جــــــذورها الحقیقیــــــة تعــــــود إل لیــــــل بنیــــــة النصــــــوص تحل

.غیره و ' فاردینان دیسوسیر' ات أمثال سانیلذلك بمساعدة باحثین في مجال الداخلیا و 

.199، ص 2008، 13یة، العدد، مجلة العلوم اإلنسان)الشخصیة الروائیة(قیسمون جمیلة، -)1(
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: الشخصیة عند فالدیمیر بروب 

حقـــــل الدراســـــات مـــــن المنظـــــرین األوائـــــل فـــــيرواد الشـــــكالنیة، و تبـــــر بـــــروب أحـــــد أهـــــمیع

وجیـــــــة قـــــــد قــــــدم هـــــــذا الباحــــــث تصــــــوره عـــــــن الشخصــــــیة فـــــــي كتابــــــه مرفولالبنیویــــــة الداللیــــــة، و 

البــــــارز فـــــي هــــــذا الكتــــــاب الــــــذي یعتبـــــر الفــــــتح المبــــــین للدراســــــات الحكایـــــة الخرافیــــــة الروســــــیة و 

ـــــروب بالجانـــــب المورفو  ـــــة هـــــو اهتمـــــام ب ـــــوجي للشالبنیویـــــة الداللی ـــــة مـــــع تعظـــــم ل خصـــــیة الحكائی

.أفعالها ومختلف الوظائف الصادرة عنها

ن ذلـــــــك مـــــــأو الـــــــدور المحـــــــدد لشخصـــــــیة معینـــــــة و الوظیفـــــــة عنـــــــد بـــــــروب هـــــــي الحركـــــــةو 

بینمـــــا الوظیفـــــة ،حیـــــث داللتهـــــا فـــــي تطـــــور األحـــــداث والعقـــــدة والشخصـــــیة عنـــــد بـــــروب متغیـــــرة

. تشكل مكونا ثابتا

التـــــــي أســـــــماها )وماشفســـــــكي ت( الشـــــــكالني الروســـــــيهـــــــذه الوظـــــــائف التـــــــي اســـــــتنبطها و " 

مورفولوجیــــــــا (وظــــــــائف وذلــــــــك فــــــــي كتابــــــــه، لكــــــــن بــــــــروب قــــــــام بتغییــــــــر اســــــــمها إلــــــــىالحـــــــوافز

ــــــة ــــــى بنائهــــــا م، و 1828) الحكای ــــــة اعتمــــــادا عل ــــــه مــــــن ضــــــرورة دراســــــة الحكای ــــــق فی ــــــك انطل ذل

)1(."اتي الذي قام به سابقوه في البحثالداخلي ال على التصنیف الموضوع

.14، ص 2005، 1محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد العرب، دمشق، ط-)1(
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عنــــــد فالدیمیــــــر بــــــروب عــــــدد الوظــــــائف داخــــــل الحكایــــــة بإحــــــدى وثالثــــــین وظیفــــــة یكــــــاد 

ــــات و یجــــزم  ــــع الحكای ــــة أنهــــا متشــــابهة فــــي جمی ــــة حكای ــــارب مائ ــــك مــــن خــــالل دراســــته مــــا یق ذل

.عجیبة روسیة 

ـــــر محـــــدودة وهـــــيرأى أن هـــــذه الوظـــــائف قابو "  ـــــة للتجمـــــع فـــــي ســـــبع دوائ ـــــرة للفعـــــل : ل دائ

أو شخصـــــــیة (دائـــــــرة الفعـــــــل المســـــــاعد، دائـــــــرة فعـــــــل األمیـــــــرة، المعتـــــــدي، دائـــــــرة الفعـــــــل الواهـــــــب

دارة فعل الباحثو ) موضوع البحث ٕ )1(".دائرة فعل البطل، دائرة فعل البطل المزیف: ا

ــــــه مركــــــز و  ــــــة ان ــــــروي للشخصــــــیة الحكائی ــــــذي قدمــــــه ب ــــــى هــــــذا التصــــــنیف ال المالحــــــظ عل

ــــي هــــذا ا ــــول ف ــــي تقــــوم بهــــا الشخصــــیة ومجمــــل الق ــــى األفعــــال واألدوار الت ــــروب عل لصــــدد أن ب

لنصــــــي أو التركیبــــــي بـــــــل درســــــها مــــــن محورهـــــــا لــــــم یــــــدرس الشخصـــــــیات مــــــن حیــــــث بنائهـــــــا ا

ــــداللي و  ــــهال ــــنص، و مــــا تؤدی ــــیس همــــن أفعــــال أو وظــــائف داخــــل ال ــــالي فل ــــبالت ــــي ن ا وجــــود حقیق

القصـــــــــة لـــــــــربط وحـــــــــداتها أو مزایـــــــــا طبیعیـــــــــة خاصـــــــــة بهـــــــــا بـــــــــل هـــــــــي عنصـــــــــر تلجـــــــــأ إلیهـــــــــا

.األحداث و مالولتوضیحها والتمییز بین مختلف األع

.24، ص1991، 1ط ، ، المركز الثقافي العرب، الدار البیضاءحمید لحمیداني، بنیة النص السردي-)1(
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: الشخصیة عند تزفیطان تدوروف 

" دوروف أن الشخصــــــیة لهــــــا دور كبیــــــر فــــــي الروایــــــة فیقــــــول فــــــي هــــــذا المعنــــــى یــــــرى تــــــو 

أساســـــیا بحكـــــم أنهـــــا المكـــــون روایـــــة بوصـــــفها حكایـــــة دورا حاســـــما و إن الشخصـــــیة تشـــــغل فـــــي ال

)1(."الذي تنتظم انطالقا منه مختلف عناصر الروایة 

ــــــ ــــــم یضــــــع ت ــــــودوروف تصــــــنیفا ألنمــــــاط الشخصــــــیات و ل نمــــــا درس عالق ٕ ات الشخصــــــیات ا

: تودوروف لدراسة هذه العالقات هي خالصة القواعد التي یضعها ببعضها و 

:و هي تتفرع إلى : مسانید أساسیة أو قاعدیة –1" 

.وابرز شكل لها وهو الحب: الرغبة-أ

).كتم أسرار المقربین ( هو كتم األسرار : التواصل-ب

).مساعدة المقربین ( وشكلها األبرز هو المساعدة : المشاركة-ج

: وهي تتفرع إلى: قواعد االشتقاق-2

التواصــــــل –الرغبــــــة (وهــــــو یعنــــــي بهــــــا أن المســــــانید الثالثــــــة األولــــــى : قاعــــــدة التعــــــارض -أ

:ثة مسانید ضدیة هي یعارضها ثال) المشاركة –

).الرغبة (ضد الحب : الكراهیة-1

).التواصل (ضد األسرار : الجهر -2

ـــــي الســـــرد-)1( ـــــد الوهـــــاب ف ـــــق عب ـــــالرفی ـــــي الحـــــامي، دار محمـــــدة، دراســـــة تطبیقی ـــــاتیح ' عل ، د 'سلســـــلة مف
.114، ص 2000ط ،
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).المشاركة(ضد المساعدة : اإلعاقة-3

وهــــــــي تعنــــــــي مــــــــن ســــــــیقع عیــــــــه فعــــــــل هــــــــذه المســــــــانید القاعدیــــــــة أو: قاعــــــــدة المفعولیــــــــة -ب

)1(."التعارضیة

" الســــــــكونیةبتــــــــة أوالثا" نــــــــوعین مــــــــن الشخصــــــــیات الشخصــــــــیة " تــــــــودوروف "عــــــــرض "

ـــــــنصالتـــــــي ال ـــــــر مـــــــع ال ـــــــ" ، والشخصـــــــیة تتغی ـــــــة أو الدینامكیـــــــة حركی ـــــــر " ةالنامی التـــــــي ال تتغی

بحســــب مــــا یطــــرأ علــــى القــــص مــــن القــــول، كمــــا توجــــد فــــي النمذجــــة الشــــكلیة تقســــیمات أخــــرى 

)2(".البسیطةالشخصیة المعقدة أو" و"الشخصیة الثانویة "و"الشخصیة الرئیسیة "ـ ك

فتــــــــدوروف یجــــــــرد الشخصــــــــیة مــــــــن محتواهــــــــا الــــــــداللي ویتوقــــــــف عنــــــــد وظیفتهــــــــا علیــــــــه و 

ـــــــة فیجعلهـــــــا ب ـــــــارة الســـــــردیةالنحوی ـــــــي العب ـــــــة الفاعـــــــل ف ـــــــر الشخصـــــــیة قضـــــــیة ، مثاب أي أن یعتب

.ن ورقي لیس له وجود خارج الكلمات، فهي مجرد كائلسانیة

: الشخصیة عند روالن بارث 

ـــــــــارث ' یعـــــــــرف  ـــــــــاج تر " الشخصـــــــــیة بأنهـــــــــا ' روالن ب ـــــــــي یمكـــــــــن أن یتكـــــــــون مـــــــــن نت كیب

ما تضــــــم تركیبــــــة معقــــــدة عنــــــدومجموعــــــة مــــــن الســــــیمات التــــــي تتكــــــرر فتكــــــون تركیبــــــة قــــــادرة أ

ــــــاجي-)1( ــــــد األدبــــــي العربــــــي الحــــــدیث، المصــــــطلح الســــــرداحمــــــد رحــــــیم كــــــریم لخف 394، ص ي فــــــي النق
1طمـــــدخل إلـــــى التحلیـــــل البنیـــــوي للنصـــــوص، دار الحداثـــــة، المغـــــرب، نقـــــال عـــــن، دلیلـــــة مرســـــلي وأخریـــــات

.87.89ص ص ،1985،
ــــــــــــة "، بنــــــــــــاء الشخصــــــــــــیة فــــــــــــي القصــــــــــــة القصــــــــــــیرةبابــــــــــــا هــــــــــــواري خلیفــــــــــــة-)2( یــــــــــــوم الخمــــــــــــیس " مقال

.11-29، على الساعة 12/03/2015
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التعــــــــــدد هــــــــــو مــــــــــا یحــــــــــدد شخصــــــــــیة هــــــــــذا التعقیــــــــــد أو هــــــــــذا عالمــــــــــات متناســــــــــقة متنــــــــــافرة و 

)1(".الشخصیة

ـــــارث ا ـــــاول روالن ب ـــــالثیتن مســـــتوى األفعـــــال، : لشخصـــــیة مـــــن خـــــالل مســـــتوى وظـــــائف ث

ــــــث یجعــــــل مــــــن الشخصــــــیة ، مســــــتوى الســــــردمســــــتوى العوامــــــل ــــــه وســــــطا حی ، كمــــــا نجــــــد موقف

الخطـــــاب ینـــــتج : ا أن الخطـــــاب ینـــــتج الشخصـــــیات فیقـــــولعالمـــــة لســـــانیة تنـــــتج الخطـــــاب كمـــــ

الشخصــــــیات فكــــــأن هنــــــاك شــــــیئا مــــــن التضــــــافر الحمــــــیم بــــــین الخطــــــاب والشخصــــــیات فكأنمــــــا 

الشخصــــــیات فكــــــأنتضــــــطرب عبــــــر عالقــــــة معقــــــدة تقــــــوم علــــــى التمثیــــــل الجمــــــالي العــــــاطفي  

.قدة مجرد شخصیةكأن الخطاب یصبح عبر هذه العالقة المععینان من الخطاب و 

بـــــــین لـــــــذي هـــــــو تركیـــــــب لغـــــــوي للـــــــنص األدبـــــــي و فبـــــــارث هنـــــــا یســـــــاوي بـــــــین الخطـــــــاب ا

أصـــــبح ینظـــــر إلـــــى ي النقـــــد التقلیـــــدي أنهـــــا هـــــي كـــــل شـــــيء، و الشخصـــــیة التـــــي كـــــان یعتقـــــد فـــــ

.وال لمدالشخصیة نظرة مختلفة فتارة تكون داال و تارة

یـــــة الـــــنص نعضـــــوا أساســـــیا فـــــي تكـــــوین بفـــــروالن بـــــارث عـــــد الشخصـــــیة عنصـــــرا و علیـــــهو 

. و ال یتجزأ عن العمل الروائي 

: ' غریماس' ـأما بالنسبة ل

ـــــة و -)1( ـــــة مرشـــــد أحمـــــد، البنی ـــــة فـــــي روای ـــــراهیمالدالل ـــــة للدراســـــات و نصـــــر اهللاإب النشـــــر، ، المؤسســـــة العربی
.35ص ، 2005، 1ط 
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فقــــــد تمكــــــن مــــــن وضــــــع نمــــــوذج للتحلیــــــل یقــــــوم علــــــى ســــــتة عوامــــــل تنــــــتظم وفــــــق ثالثــــــة 

( Sujet Vs Objet )عامـــل الـــذات أو فـــاعال مقابـــل موضـــوعأصـــناف یضـــم األول 

( Destinateur Vs Destinataire )والثــاني مخبــرا أو مرســال مقابــل المرســل إلیــه

.Adjuvant Vs Oppesant )(ثالث مساعد مقابل و 

موضوع ذات  

) المتلقي ( مرسل           مرسل إلیه 

) معیق ( مساعد          معارض 

: من خالل ثالث عالقاتتتألف إلىعلى أن هذه العوامل ال

ــــین مــــن یرغــــب  ــــة التــــي تجمــــع ب ــــذات ' عالقــــة الرغب ' الموضــــوع ' و مــــا هــــو مرغــــوب ' ال

' المرســـــل إلیـــــه ' و موجـــــه إلیـــــه' المرســـــل ' عالقـــــة التواصـــــل التـــــي تجمـــــع بـــــین موجـــــه للـــــذات و 

ــــین أو منــــع حصــــولهما و  ــــتج عنهــــا إمــــا تحقیــــق عالقت یــــدخل ضــــمنهما و عالقــــة الصــــراع التــــي ین

یقــــــف األول إلـــــى جانـــــب الــــــذات ' المعـــــارض ' اآلخـــــر و ' المســــــاعد ' دعى أحـــــدهما امالن یـــــعـــــ

.بینما یعمل الثاني على عرقلتهما 

، أنــــــه مشــــــروع تطــــــور للمشــــــروع البروبــــــي،مــــــا یمكــــــن مالحظتــــــه علــــــى تصــــــور غریمــــــاس

.ترتیب لدوائر فعل الشخصیة تنظیم و فالنموذج العاملي هو إعادة

.هذا عن بعض نقاد الغرب للشخصیة 
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: أما عن النقاد العرب

ــــة  ــــى أن الروای ــــة بــــل بعــــض النقــــاد یــــذهب إل " تعــــد الشخصــــیة عنصــــرا أساســــیا فــــي الروای

ایــــة ، إذ تعــــد الشخصــــیة مــــدار الحــــدث ســــواء فــــي الرو ي فــــن الشخصــــیة وذلــــك ال غرابــــة فیــــههــــ

ـــــــاریخ نفســـــــه و  ـــــــع أو الت ـــــــىأو الواق ـــــــي صـــــــورها األول ـــــــى ف ـــــــة حت ـــــــة الخرافی ـــــــي الحكای ـــــــة ف المتمثل

، فـــــــان الشخصـــــــیة تلعـــــــب الـــــــدور الرئیســـــــي فیهـــــــا ألنهـــــــا هـــــــي التـــــــي تنـــــــتج الســـــــیرةوالملحمـــــــة و 

)1(."أو تصارعهما معااألحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبیعة

.فمن النقاد العرب نذكر یمنى العید الشخصیة عندها التي هي موضوع بحثنا

ـــــــد دراســـــــة العمـــــــل الســـــــ ـــــــى العی ـــــــي تتنـــــــاول یمن ردي و فـــــــي كتابهـــــــا تقنیـــــــات الســـــــرد الروائ

. الروائي من حیث هو حكایة

الحــــــوافز التــــــي تعمــــــل علــــــى الــــــتحكم بعالقــــــة أنــــــه یشــــــمل دراســــــة لتــــــرابط األفعــــــال و نجــــــد 

رصـــــد (الشخصــــیات ثــــم تتطـــــرق إلــــى دراســــة العالقـــــة بــــین الشخصــــیات بـــــین بعضــــهم الــــبعض 

ــــــد الحــــــوافز ــــــات وتحدی ــــــد الحــــــوافز مــــــن خــــــالل اعتبارهــــــا أغــــــراض )العالق ــــــى العی ــــــت یمن ، تناول

الرغبـــــــــة التواصـــــــــل، :" دها فـــــــــي ثـــــــــالث حـــــــــوافزتحـــــــــدالداللـــــــــة االصـــــــــطالحیة و فتجردهـــــــــا مـــــــــن

)2(."المشاركة

، 1لمعمـــــار الروائـــــي، دار الوفـــــاء للنشـــــر والتوزیـــــع، طدورهـــــا فـــــي امحمـــــد علـــــي ســـــالمة، الشخصـــــیة و -)1(
.11، ص 2007

.29، ص 1999، 1روائي، دار الفرابي، بیروت، ط، تقنیات السرد الیمنى العید-)2(
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كالكراهیـــــــة( هـــــــذه الحـــــــوافز بـــــــدورها قســـــــمتها یمنـــــــى العیـــــــد إلـــــــى قســـــــمین حـــــــوافز ســـــــلبیة 

ـــــــةو  ـــــــة ) اإلعاق ـــــــزواج كالحـــــــب و (وحـــــــوافز ایجابی ـــــــدة بمحصـــــــلة ) ال ثمـــــــة إذا مـــــــن ' تخـــــــرج الناق

.'الفعل موضوع فعل ثمة من یقع علیه و ) فاعل فعل ( یفعل 

ــــــى تحدیــــــد عوامــــــل العمــــــل الســــــردي علــــــى وفــــــق تحدیــــــد غریمــــــاس مــــــن  تنتقــــــل الناقــــــدة إل

ال یمكـــــــن للقـــــــارئ اســـــــتخدامها إال بعـــــــد معرفـــــــة جیـــــــدة " غیـــــــر اإلشـــــــارة إلیـــــــه ذاهبـــــــة إلـــــــى انـــــــه 

بتـــــذل المـــــنهج الـــــذي آلیـــــا یبتـــــذل العمـــــل كمـــــا یهـــــذا االســـــتخدام ســـــطحیا و اءحـــــاإلیو ... ســـــلیمة و 

ذه العوامــــــل تمــــــارس وظیفــــــة تجــــــد العیــــــد هــــــویشــــــوه مفــــــاهیم النقــــــد الحــــــدیث، و یــــــدعي اعتمــــــاده 

قامةالبناء و  ٕ )1(."العالقاتا

نالحـــــــــظ أن یمنـــــــــى العیـــــــــد فـــــــــي تحدیـــــــــدها لـــــــــثالث حـــــــــوافز كـــــــــان ذلـــــــــك وفـــــــــق منهجیـــــــــة 

.)عالقات خطر ( في دراسته لروایة' وروفتود'

مـــــــا یمكـــــــن استخالصـــــــه عـــــــن عنصـــــــر الشخصـــــــیة الروائیـــــــة أنهـــــــا حاضـــــــرة حضـــــــور و -

، هـــــذا األخیـــــر الـــــذي أوى لـــــى عكـــــس حضـــــورها فـــــي النقـــــد الغربـــــيضـــــئیل فـــــي نقـــــدنا العربـــــي ع

، فقـــــد عمـــــل النقـــــاد الغـــــرب علـــــى دراســـــة هـــــذا المصـــــطلح مـــــن حاهتمامـــــا كبیـــــرا لهـــــذا المصـــــطل

.لجوانبمختلف ا

، 1التحلیــــــــل البنیــــــــوي للروایــــــــة العربــــــــي، دار صــــــــفاء، عمــــــــان، ط،لعیــــــــوس غــــــــازي الجــــــــابريفوزیــــــــة -)1(
.314، ص ه1432_ م 2011
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فــــــي الجــــــزء التطبیقــــــي ' تقنیــــــات الســــــرد الروائــــــي ' فــــــي كتابهــــــا ' یمنــــــى العیــــــد ' اســــــتهلت 

.العالقات فیما بینهاه دراسة الشخصیات و ة في احد فصولمتناول

" تطرقــــت لهــــا یمنــــى العیــــد فــــي الــــدرس والتحلیــــل قصــــة لقــــد كــــان مــــن بــــین أعمــــال التــــي و 

)1(."مضجع العروس

.دراستها، أي الشخصیات الفاعلة والعالقات فیما بینهاهي تسعى إلىو 

تحكـــــي هـــــذه القصـــــة عـــــن فتـــــاة اســـــمها لیلـــــى أحبـــــت فتـــــى اســـــمه " :ومـــــوجز هـــــذه القصـــــة

لــــه تخبرهــــا ' مخلصــــة ' عتبرهــــا لیلــــى صــــدیقة تتــــياللكــــن نجیبــــة التــــي تظهــــر ودا للیلــــى و ســــلیم 

، كمـــــا أنهـــــا ة الحقـــــد لـــــهتبتعـــــد عـــــن ســـــلیم مبدیـــــق لیلـــــى نجیبـــــة و ، تصـــــدبـــــأن ســـــلیم یحبهـــــا هـــــي

أن تكتشــــــــف خطأهــــــــا ترضــــــــى بــــــــالزواج مــــــــن رجــــــــل كهــــــــل ال تحبــــــــه غیــــــــر أن لیلــــــــة ال تلبــــــــث

ذلـــــــك ا أخبرتهـــــــا بـــــــه نجیبـــــــة لـــــــم یكـــــــن صـــــــحیحا، لقـــــــد كـــــــذبت نجیبـــــــة علیهـــــــا، و ، فمـــــــجهالتهـــــــاو 

فــــي لیلـــــة العـــــرس تطلـــــب لیلـــــى ، و ... زواج مــــن هـــــذا الرجـــــل الكهـــــل لتحملهــــا علـــــى القبـــــول بـــــال

تعـــــرض علیـــــه تخبـــــره أن لیلـــــى ســـــلیم وتخبـــــره الحقیقـــــة، و مـــــن صـــــدیقها سوســـــان أن تـــــذهب إلـــــى

ـــــدافع الشـــــرفالهـــــروب معـــــه، لكـــــن  ـــــرفض ب ـــــور هـــــذه ســـــلیم ی ـــــل سوســـــان جـــــواب ســـــلیم فتث ، تنق

ـــــــــران األرواح المتمـــــــــردةجبـــــــــ-)1( ـــــــــل جب ـــــــــة لمران خلی ـــــــــران ، المجموعـــــــــة الكامل ـــــــــل جب ـــــــــران خلی ؤلفـــــــــات جب
.154، ص )د ط ( صادر، بیروت، ، دار بالعربیة
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فـــــي نهایـــــة قتـــــل ســـــلیم ثـــــم قتـــــل نفســـــها و ، فتبـــــادر إلـــــىالتقالیـــــد التـــــي حرمتهـــــا مـــــن حبیبهـــــاضـــــد

)1(".ماالقصة یتقدم الكاهن من الجثتین ثم یلعنه

ســــــــلیم، لیلــــــــى " فــــــــي البدایــــــــة شخصــــــــیات هــــــــذه القصــــــــة وهــــــــم ' یمنــــــــى العیــــــــد ' ذكــــــــرت 

)2(".، سوسان، نجیبة، الكاهن)سم له في القصة ال ا( العریس

ة فعالقــــــتهم غیــــــر مــــــن ثمــــــوفــــــي القصــــــة أشــــــخاص مبهمــــــین، ال اســــــم لهــــــم، وال صــــــوت و 

. ، إنهم في القصة كحواشي أو كدیكور بحیث كانت اإلشارة إلیهم سریعة عابرةفاعلة

: رصد العالقات و تحدید الحوافز

عالقـــــات محوریـــــة حیـــــث قســـــمتها إلـــــىتناولـــــت الناقـــــدة هـــــذه القصـــــة مـــــن منظـــــور بنیـــــوي 

كــــل العالقــــات األخــــرى تــــي كانــــت لیلــــى طــــرف فیهــــا، و ، فأشــــارت إلــــى كــــل العالقــــات الوثانویــــة

.ائمة بین بقیة الشخصیات في القصةالق

ــــات بــــین الشخصــــیات إلــــى مضــــجع (لوحــــة العوامــــل لقصــــة"یصــــل بنــــا هــــذا الرصــــد للعالق

: )العروس 

.55–54ص -، صتقنیات السرد الروائيیمنى العید، 1یمنى العید -)1(
.55، ص المصدر نفسه-)2(
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المرسل                               الفاعل                                المرسل إلیه 

لیلى                                   الحب                                    سلیم

المعیقالمساعد                              الموضوع                   

نجیبة                 سوسان                               الزواج                     

)1("01: مخطط رقم

هـــــــذه اللوحـــــــة المســـــــتندة إلـــــــى التحلیـــــــل الهیكلـــــــي للقصـــــــة ال تعطـــــــي اهتمامـــــــات لـــــــدالالت 

داللتهـــــــا كشـــــــفنا و ) مضـــــــجع العـــــــروس ( حیـــــــث لـــــــو قرأنـــــــا التـــــــي بإمكـــــــان القـــــــراءة أن تكشـــــــفها

: لها دالالت أخرى یحملها النصلسمحت قراءتنا أن نرسم لوحة أخرى

الفاعل                                المرسل إلیه المرسل                             
الحب                                    سلیملیلى                           

' المجتمع و الناس فیه  الراويخلفها صوتو (
) الوعي ()                                                            ' الكاتب(

المعیقوضوع                          المالمساعد                    
الكاهن –سوسان                                 الزواج                             نجیبة 

المحبة و الخیر                                              العادات و التقالید التي یخدمانها 

)2("02:المخطط رقم 

.65، صیمنى العید، تقنیات السرد الروائي-)1(
.66ص ،المصدر نفسه-)2(
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تح مـــــع الشخصـــــیات باعتبارهـــــا عالقـــــات فیمـــــا بینهـــــا مـــــع فـــــ' یمنـــــى العیـــــد ' لقـــــد تعاملـــــت 

فـــــت عنـــــد ، كمـــــا وقلهـــــا المجـــــال لتحلیـــــل كـــــل شخصـــــیة وربطهـــــا بالحـــــدث منهـــــا شخصـــــیة لیلـــــى

، العــــــریس وحــــــددت مجموعــــــة العالئــــــق شخصــــــیة كــــــل مــــــن ســــــلیم و سوســــــان، نجیبــــــة، الكــــــاهن

.من خالل بنیات القصة 

: الراوي و البطل-8-3

فــــــي العمــــــل الروائــــــي ' یمنــــــى العیــــــد ' ناقــــــدة اللبنانیــــــة نا للشخصــــــیات عنــــــد البعــــــد دراســــــتو 

ـــــواع الســـــرد ـــــار أحـــــداث أن ـــــك الشخصـــــیات مـــــا یعـــــرف بالبطـــــل ، وجـــــدنا ضـــــمخاصـــــة باعتب ن تل

اره مـــــن بدایـــــة الروایـــــة ، الـــــذي یتتبـــــع القـــــارئ مســـــعـــــروف أنـــــه المحـــــرك األساســـــي لألحـــــداثالمو 

بطـــــل ربمـــــا یتبـــــادر إلـــــى الـــــذهن لمـــــاذا لـــــیس اللنهایتهـــــا ونحـــــن فـــــي دراســـــتنا لعنصـــــري الـــــراوي و 

.كل واحد على حدى ؟ 

أثنـــــاء تطبیقهـــــا البطـــــل و أن الناقـــــدة فـــــي معـــــرض حـــــدیثها علـــــى الـــــراوي أو: نجیـــــب ونقـــــول

مــــــا ذلــــــك، أو تــــــذكر الــــــراوي مــــــع عالقتــــــه بالشخصــــــیات و روایــــــات تــــــذكر االثنــــــین معــــــاعلــــــى ال

: سنشرحه فیما یلي

' ن الــــــروس أمثــــــال تطــــــرق لهمــــــا الشــــــكالنیو قــــــد) أبطــــــل الــــــراوي و ( هــــــذین العنصــــــرینإن

س أي در ن مئـــــــة حكایــــــة روســـــــیة دراســـــــة شـــــــكالنیة، حیـــــــث درس أكثــــــر مـــــــ'فالدیمیــــــر بـــــــروب 

عة شخصــــــیات ســــــبظیفــــــة و و 31، لیصــــــل إلــــــى أنهــــــا تحملهــــــا البنیــــــة الداخلیــــــة لهــــــذه الحكایــــــات
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' توماشفســـــــكي':كالنیین آخـــــــرین أمثـــــــال شـــــــ، لتـــــــأتي بعـــــــده جهـــــــود أساســـــــیة مـــــــن بینهـــــــا البطـــــــل

ــــــ ــــــود بریمــــــون ' ذي جــــــاء بمــــــا یعــــــرف بــــــالحوافز وال ' بــــــالنموذج العــــــاملي، و' غریمــــــاس ' و' كل

، كـــــل هـــــؤالء اســـــتفادت مـــــن دراســـــتهم الناقـــــدة 'جیـــــرار جینـــــات ' ، 'روالن بـــــارث ' ، 'تـــــودوروف

روائیهـــــــا " فـــــــي تحلیلهـــــــا لروایـــــــات عربیـــــــة معاصـــــــرة، والتـــــــي تـــــــرى أنخاصـــــــة ' یمنـــــــى العیـــــــد ' 

ـــــدعوا شخصـــــیات قـــــ ـــــةاســـــتطاعوا أن یب ـــــى الرؤی ـــــدو متحركـــــة مـــــن علـــــىوالنطـــــق و ادرة عل أن تب

)1(."هیمنة الراوي، البطل، ومن تسلطه ومن مصادرته لنطق الشخصیات األخرى

یظهـــــر مـــــن القـــــول أن الـــــروائیین المعاصـــــرین اســـــتطاعوا أن یتخبطـــــوا تلـــــك المباشـــــرة فـــــي 

ــــراو ، و )ســــرد األحــــداث (الســــرد  ــــك الســــلطة التــــي یفرضــــها ال ــــى تل ــــتحكم فــــي الشخصــــیات إل ي لل

.جعلها أكثر تحررا

ا الــــذي یبنــــي العمــــل فــــي ســــبیل نصــــرته، بــــل تنــــوع فــــي لــــم یعــــد هــــو فقــــط هــــذ" أمــــا البطــــل

وهــــــي تصــــــارع ضــــــد وقــــــف أحیانــــــا یصــــــغي إلــــــى أصــــــوات الشخصــــــیات األخــــــرىمأســــــاویاته، و 

)2(".موقعه المهیمن

، بــــــل تنوعــــــت نهایتــــــه نصــــــرة البطــــــلأي أن العمــــــل الروائــــــي لــــــم یعــــــد یبنــــــى فقــــــط ألجــــــل

).نهایة مأساویة ( موته بین خسارته أو، و )نهایة فرحة ( بین نصرته 

.82، ص یمنى العید، الراوي الموقع والشكل-)1(
.82، ص المرجع نفسه-)2(
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)1(."یكشف بها عالم قصهفالراوي هو وسیلة أو أداة تقنیة یستخدمها الكاتب ل" 

: ةیمكن أن نلخص نوعین من الروا

.راوي یحلل األحداث من الداخل/ * أ

.الخارجراوي یراقب األحداث من /* ب

: على أن الراوي الذي یحلل األحداث من الداخل هو واحد من اثنین

.بطل یروي قصته بضمیر أل أنا، وهو بهذا المعنى راو حاضر-1

راو غیر حاضر مثل هذا الذي یكتب، ، انه راو كلي المعرفة رغم أنهكاتب یعرف كل شيء-2

.بین األحداثأو یروي، یسقط المسافة بینه و 

: وي الذي یراقب األحداث من الخارج فهو واحد من اثنینأما الرا

.هو بهذا المعنى حاضر لكنه ال یتدخلراو شاهد و –1

حلل، انه ینقل، لكن بواسطة وهو بهذا المعنى غیر حاضر، لكنه ال یسقط ال یكاتب یروي و -2

.      بین األحداثالمسافة بینه و 

جیـــــــرار ' ، یتضـــــــح اســـــــتفادتها مـــــــن دراســـــــة وحـــــــة الشـــــــاملة التـــــــي تقـــــــدمها الناقــــــدةبهــــــذه الل

جعــل حضــور الــراوي أو عــدم حضــوره هــو فقــد( Figure 3 )مــن خــالل كتابــه ' جینــات 

.90، ص تقنیات السرد الروائيیمنى العید -)1(
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الــــــذي اعتمــــــد فــــــي تحدیــــــد أنــــــواع ' تــــــودوروف ' كــــــذلك أوال فــــــي تحدیــــــد أنــــــواع الــــــرواة و ا ر معیــــــا

:الرواة على الرؤیة فقد میز ثالثة أنواع من الرواة 

.الرؤیة من الخلف: راو یعلم أكثر من شخصیة–1

.الرؤیة مع: راو یعلم بقدر ما تعلم الشخصیة–2

.الرؤیة من الخارج: راو یعلم أقل مما تعلم الشخصیة–3

: تلخیص اللوحة الشاملة عن الراوي 

: تأتي الناقدة اللبنانیة لكي تعطي لوحة أكثر دقة عن الراوي بهذا الشكل

: لل األحداث من الداخلراو یح–أ " 

.حاضر) ضمیر أل أنا ( بطل یروي قصته –1

.غیر حاضر) كلي المعرفة ( كاتب یعرف كل شيء –2

.غیر مبررة) 2(مع النوع و مبررة ) 1(هي مع النوع افة مع األحداث معدومة و هنا المس

: راو یراقب األحداث من الخارج–ب 

.حاضر Témoinشاهد -1

.كاتب ال یحلل ینقل بواسطة غیر حاضر–2

)1("هنا المسافة مع األحداث قائمة 

.92، ص المرجع السابق-)1(
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وكمــــا ذكرنــــا ســــابقا فــــان ،الــــرواةبهــــذا الشــــكل تلخــــص الناقــــدة اللوحــــة التــــي تخــــص أنــــواع

ــــذلك نجــــدها تعطــــي الحــــل وص فــــي تطبیقاتهــــا لمختلــــف الدراســــاتالناقــــدة تنطلــــق مــــن النصــــ ، ل

:ـیات وتبدأ بلكل نوع نموذجا خاص به وخاصة من الروا

:الراوي بضمیر األنا -أ

ال یــــروي قصــــته لكــــن هــــذا الــــراوي لــــیس، مــــع مســــافة الــــزمن، هــــو تمامــــا ویكــــون عــــادة بطــــ

، أي هــــو الــــراوي، الن الــــراوي هــــو مــــن یــــتكلم فــــي  زمــــن حاضــــر عــــن بطــــل كأنــــهالبطــــل، ذلــــك

الزمنیــــة المســــافة أن " لــــئن كــــان الــــراوي هــــو البطــــل فــــان ثمــــة مســــافة زمنیــــة تــــنهض مــــع الســــرد 

ــــــذاكرة وتســــــمح بإعــــــادةهــــــي مســــــافة التحــــــول، وهــــــي بهــــــذا المعنــــــي، مســــــافة تــــــنهض علیهــــــا ال

) الـــــراوي النـــــاظر فـــــي موضـــــوعه ( ، فتقیـــــیم االخـــــتالف بـــــین مـــــن یـــــروي النظـــــر والنقـــــد والتقیـــــیم

)1(".)خصیة البطل موضوع النظر ش( ومن یروى عنه

موســـــــم الهجـــــــرة إلـــــــى ( مقطعـــــــا مـــــــن روایـــــــة ' یمنـــــــى العیـــــــد ' فـــــــي هـــــــذا العنصـــــــر تأخـــــــذ 

.للتحلیل وبالضبط من المقطع األول' الطیب صالح ') الشمال 

علــــى ، ســــبعة أعــــوامطویلــــةعــــدت إلــــى أهلــــي یــــا ســــادتي بعــــد غیبــــة "یبــــدأ الــــراوي روایتــــه 

الكثیــــر وغــــاب عنــــي الكثیــــر لكــــن تلــــك ، تعلمــــت، كنــــت خاللهــــا أتعلــــم فــــي أوروبــــاوجــــه التحدیــــد

شــــوق عظــــیم إلــــى أهلــــي فــــي تلــــك القریــــة الصــــغیرة عنــــد قصـــة أخــــرى، المهــــم أننــــي عــــدت وبــــي

.95، ص  المرجع نفسه-)1(
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، ولمــــا جئــــتهم كانــــت لحظــــة عجیبــــة أنــــاواحلــــم بهــــممنحــــي النیــــل ســــبعة أعــــوام وأنــــا احــــن إلیهــــا

، ولــــــم یمــــــض  وقــــــت طویــــــل حتــــــى وجـــــدتي حقیقــــــة قائمــــــا بیــــــنهم، فرحبــــــوا بــــــي وضــــــجوا حــــــولي

ذلـــــك دفـــــئ الحیـــــاة ، فكـــــأني مقـــــرور طلعـــــت علیـــــه الشـــــمس ثلـــــج یـــــذوب فـــــي دخیلتـــــيأحسســـــت

تعـــــودت أذنـــــاي أصـــــواتهم، ' د حیتانهـــــا تمـــــوت مـــــن البـــــر ' ، فقدتـــــه زمانـــــا فـــــي بـــــالد فـــــي العشـــــیرة

ــــاي أشــــكالهم يء مــــن ، قــــام بینــــي وبیــــنهم شــــمــــن كثــــرة مــــا فكــــرت فــــیهم فــــي الغیبــــة، والفــــت عین

)1(".أول وهلة رایتهم  لكن الضباب راح، واستیقظت ثاني یوم وصولي، الضباب

المقطــــــع تــــــأتي الناقــــــدة للتحلیــــــل علــــــى أســــــاس أن الــــــراوي هنــــــا یــــــروي انطالقــــــا مــــــن هــــــذا 

ي، ســـــــادتعلـــــــم، أت، كنـــــــتأهلـــــــي،عـــــــدت(بضـــــــمیر األنـــــــا وذلـــــــك یتضـــــــح مـــــــن خـــــــالل األفعـــــــال

ـــــم ـــــكوغیرهـــــا مـــــن األفعـــــال...) احل ـــــى ذل ـــــراويالدالـــــة عل ـــــان ال ـــــى ذلـــــك ف ـــــا یقـــــیم ، ضـــــف إل هن

ــــة ــــنص، هــــمســــافة زمنی لتحــــول واالنتقــــال ، وهــــي مســــافة اذه المســــافة هــــي بشــــكل واضــــح فــــي ال

والتغییـــــر الـــــذي طـــــرا علـــــى الشخصـــــیة لمـــــا كـــــان مـــــن ســـــبب یـــــدعوه إلـــــى أن یـــــروي عـــــن نفســـــه 

ــــه وبعــــد أن طلعــــت علیــــه الشــــمس  اخــــذ یــــرى  فهــــو بعــــد إحساســــه بــــان ثلجــــا یــــذوب فــــي دخیلت

.مرآة، یرى قد راح الضباب وبدأت الیقظة في الیوم الثاني من وصوله نفسه فيإلى

مــــــن ، أویتخــــــذ مــــــن نفســــــهتحلیــــــل أن الــــــراوي بضــــــمیر األنــــــانســــــتنتج مــــــن خــــــالل هــــــذا ال

ــــــى' فالطیــــــب صــــــالح ' ،غیــــــره موضــــــوعا لســــــرده ــــــا یــــــروي عــــــن نفســــــه لكــــــن التنقــــــل إل دور هن

96، ص السابقالمرجع -)1(
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، ولعــــل هــــذه اإلمكانیــــة نتیجــــة لتملكهــــا لتقنیــــات بنــــاء عــــالم روائــــي، لكــــي یكــــون بإمكانــــهالــــراوي

.السرد وقدرتها على إبداع فنیته 

) :كلي المعرفة ( شيءالكاتب الذي یعرف كل- ب

هـــــذه ، فهـــــذا عـــــن قصـــــد الن الـــــراوي فـــــيالناقـــــدة هنـــــا الكاتـــــب ولـــــیس الـــــراويلقـــــد ذكـــــرت

، مــــن  یكتــــب هــــو دائمــــا كاتــــب، ولــــیس معنــــى ذلــــك أن نفــــي الحالــــة یظهــــر انــــه هــــو مــــن یــــروي

ـــــــل ألن عالقـــــــة ـــــــر مبـــــــررة فنیـــــــا، و ب ـــــــراوي بمـــــــا یـــــــروى غی ـــــــب الروائـــــــي ال یســـــــتخدم ال ألن الكات

ــــــه مــــــ ــــــا وراء تقنیــــــات تمكن ــــــاء خفی ــــــراوي بضــــــمیر الشخصــــــیات، و ن البق ــــــروي ال هــــــذا العنصــــــر ی

ــــب  علــــى الــــرغم مــــن هــــذه الصــــفة إال یعنــــي أنــــه روا غیــــر حاضــــر، لكــــن و و هــــذا ' هــــو ' الغائ

.أنه یدخل في السرد أي أنه یروي من الداخل 

ففــــي هــــذا العنصــــر تطــــرح الناقــــدة تســــاؤال و هــــو أنــــه كیــــف یمكــــن لــــراو غیــــر حاضــــر أن 

داخل ؟ یروي من ال

هــــــــو یســــــــرد خلــــــــف بــــــــد للكاتــــــــب مــــــــن وســــــــیلة فنیــــــــة تخفیــــــــه، و فــــــــالجواب یقــــــــول أنــــــــه ال

الخصــــــیات، و الش ٕ ألنــــــه اتضــــــح أنــــــه هــــــو ذاتــــــه الــــــراوي الــــــذي یــــــروي و انكشــــــف تدخلــــــه هــــــذا، و ا

ـــــه أن یعـــــرف كـــــل شـــــيء، و  ـــــه كـــــذلك یخول ـــــارئ تصـــــدیقه إال إذا كـــــان ل ـــــى الق بهـــــذا یصـــــعب عل

.استعداد بقبول ما یقوله الراوي 
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الكاتــــــب هــــــو الــــــذي یخلقهــــــا إذا خلــــــق الــــــراوي هــــــو الظــــــل الفنــــــي للكاتــــــب، و " نلــــــذلك فــــــا

)1(."ویمارسها معیدا إنتاجها ومبدعا لها، أو یتملك تقنیات السردوات سردهأد

، فـــــــان الكاتـــــــب یتقـــــــدم وي الـــــــذي یعتبـــــــر الظـــــــل الفنـــــــي للكاتـــــــبفـــــــي حـــــــال غیـــــــاب الـــــــراو 

ـــــل للحـــــوادث الهـــــوبضـــــمیر  ـــــار أو نق ـــــل أخب وذج ن النمـــــوإ ، فیصـــــبح العمـــــل الســـــردي بمجـــــرد نق

' محمــــد عبــــده ' الــــذي تطبــــق علیــــه منــــى العیــــد مــــأخوذ مــــن الــــذي یطبــــق علیــــه هــــذا العنصــــر و 

وضــــــــوع تمهیــــــــدا اتفــــــــق ثالثــــــــة علــــــــى درس الم: " ، یقــــــــول )حكایــــــــات االحــــــــتالل والمقاومــــــــة ( 

ـــــــلتحدیـــــــد ســـــــاعة الصـــــــفر و  ـــــــذي حول ـــــــى ركـــــــام مـــــــن اســـــــتطلعوا المكـــــــان ال ه طـــــــائرات العـــــــدو إل

بشـــــكل حمایـــــة االثنـــــان لثالثـــــة محمـــــود علـــــى الجســـــر مباشـــــرة و انتشـــــر ا) ...(المســـــلحالبـــــاطون

ــــــى ضــــــفتي النهــــــر ــــــر رمــــــان و . وكماشــــــة عل ــــــق كف ــــــب مــــــن طری كــــــان هــــــاجس (...) جــــــاء الجی

فــــــاعتقلوا جمیــــــع عناصــــــر الحــــــاجز .) ( ..اإلســــــرائیلیین معرفــــــة كیــــــف تمكــــــن الثالثــــــة اإلفــــــالت 

محاكمــــــة المســــــؤول صــــــارخین او ؤ محــــــاكمتهم بعــــــد أن حلــــــوا المیلیشــــــیات المحلیــــــة و بــــــدوا ؤ بــــــدو 

)2(... "في وجهه أمام زمالئه 

رى الجیـــــب قادمـــــا ، فهـــــو الـــــذي یـــــهنـــــا حاضـــــر وبشـــــكل مكشـــــوف) الكاتـــــب ( الروائـــــي إن

ـــــق كفـــــر زمـــــان ـــــم یـــــرى اإلســـــرائیلیمـــــن طری هـــــو یعـــــرف مـــــا یعتقلـــــون عناصـــــر الحـــــاجز، و نی، ث

ــــدهم ( هــــو هاجســــهم ــــذي یــــدور فــــي خل ــــه ذهــــب إ)رأي هــــذا ال ــــ، بــــل ان ــــك فــــي ى أبل عــــد مــــن ذل

.97ص السابق،المرجع -)1(
.98ص ،المرجع نفسه-)2(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

127

ــــــــة، و  ــــــــى المعرف ــــــــقدرتــــــــه عل ــــــــي ف محاكمــــــــة المســــــــؤول، و ال نعــــــــرف كی ــــــــدور الروائ ــــــــیس بمق ( ل

فــــــي ، كمــــــا أنــــــه یســــــمعهم یصــــــرخونأن یكــــــون حاضــــــرا مثــــــل هــــــذا المكــــــان) الكاتــــــب العربــــــي

بشـــــكل واضـــــح تكشـــــف و ' عبـــــده لمحمـــــد' ه الروایـــــة أمـــــام زمالئـــــه إذا فـــــان هـــــذوجـــــه المســـــؤول و 

.ذي له معرفة كل شيءحضور الراوي الكاتب ال

: الراوي الشاهد-ج

لــــــراوي الشــــــاهد، حاضــــــر لكنــــــه ال یتــــــدخل، وال یحلــــــل، انــــــه یــــــروي مــــــن الخــــــارج، یكــــــون ا

بمثابــــة العــــین التــــي تكتفــــي بنقــــل " ، مثــــل هــــذا یكــــون وعــــن مســــافة بینــــه وبــــین مــــن یــــروي عنــــه

لمســـــموع بمثابـــــة األذن التـــــي تكتفـــــي أیضـــــا بنقـــــل الهـــــا النظـــــر، و یســـــمح المرئـــــي فـــــي حـــــدود مـــــا 

)1(".في حدود ما یسمح به السمع

ــــــــك أن الناقــــــــدة  ــــــــراوي الشــــــــاهد متــــــــأث' یمنــــــــى العیــــــــد ' معنــــــــى ذل ر بمنجــــــــزات تــــــــرى أن ال

فــــــــالراوي بهــــــــذا المعنــــــــى یشــــــــبه ، التكنولوجیــــــــا الحدیثــــــــة وبشــــــــكل خــــــــاص األعمــــــــال الســــــــینمائیة

.المخرج

راوي الشــــــاهد یتطلــــــب مهـــــارة عالیــــــة وتملكـــــا جیــــــدا ألدوات الســــــرد، لـــــلعـــــل أن اســــــتخدام او 

هــــــي قائمــــــة فــــــي البنیــــــة أن أهمیتــــــه ال تظهــــــر فــــــي المقطــــــع الســــــردي أو تظهــــــر بمســــــتواه بــــــل و 

ذي ینكســـــــر فیـــــــه زمـــــــن الســـــــرد وتنقطـــــــع فیـــــــه الصـــــــور ، بحیـــــــث أن الشـــــــكل الـــــــالكلیـــــــة للعمـــــــل
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، تكــــــون فیــــــه فضــــــاء نصــــــهاســــــتكمال، هــــــذه األخیــــــرة التــــــي یقــــــوم بهــــــا الــــــراوي ألجــــــلوتركیبهــــــا

ــــــبعضإمكانیــــــة ــــــى بعضــــــها ال ــــــة ، تتحــــــاور فیــــــه العناصــــــرللصــــــور أن تحیــــــل عل المكونــــــة للبنی

تتولـــــد الـــــدالالت فیظهـــــر أن البنـــــاء هـــــو تحـــــاورا داخلیـــــا وبهـــــذا یتبـــــین العالقـــــات فیمـــــا بینهـــــا، و 

ــــول و  ــــذي یق ــــك ال ــــل ذل ــــة تنطــــق هــــ" لكــــن بــــال قائ ــــذي تتوخــــاه عمیلــــة الن جعــــل البنی و األمــــر ال

)1(".د، باعتماد تقنیة الراوي الشاهد، ولیس مجرد إقامة بنیة شكلیةالسر 

ــــــد مــــــن بنیتهــــــا أن تنطــــــق یجــــــب أن  ــــــة الســــــرد إذا كانــــــت تری ــــــول یظهــــــر أن عملی مــــــن الق

.تعتمد تقنیة الراوي الشاهد ألنه هو من یحقق لها ذلك

' النمـــــوذج الـــــذي تقترحـــــه الناقـــــدة الـــــذي تنطبــــــق علیـــــه هـــــذه التقنیـــــة مـــــأخوذ مـــــن روایــــــة و 

) .تحت شرفة أنجي ( ' حسن داوود 

، تمیـــــــل ابـــــــل یمشـــــــین كمـــــــا لـــــــو كـــــــن أخـــــــر القافلـــــــةعلـــــــى الرصـــــــیف المق" یقـــــــول المقطـــــــع

)2(".وتبقى الثالثة، المحدودبة الظهر قلیال، على بعد خطواتالواحدة على أذن أخرى

ـــــارات فعبـــــارة  ـــــدة بتحلیـــــل العب ـــــدأ الناق ـــــل ' تب ـــــى الرصـــــیف المقاب فهـــــي تشـــــیر إلـــــى أن ' عل

یمشــــــــي علیــــــــه یقابــــــــل الرصــــــــیف الــــــــذيیقــــــــف فــــــــي الرصــــــــیف المقابــــــــل أي اآلخــــــــر، و الــــــــراوي

ـــــالراوي هنـــــا حاضـــــر و  ـــــه ف ـــــدخل، ولكـــــن سیقتصـــــر فقـــــط لكن یظهـــــر مـــــن ســـــرده أنـــــه ال یریـــــد الت

ـــــز وابنقـــــل مـــــا شـــــاهده، فهـــــو مجـــــرد شـــــاهد یصـــــف و  ـــــة حـــــیمی ـــــة الظهـــــر ' دة مـــــن الثالث الحدودب
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تمثیـــــل ': ات بالنســـــبة للـــــراوي الشـــــاهد فیقـــــول، فهـــــن نكـــــر هـــــؤالء الفتیـــــات ال أســـــماء لهـــــن' ال قلـــــی

.ال أخرى' على أذن أخرى ' واحدة، وال' واحدة 

ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن الـــــــراوي ال یتعـــــــرض الكـــــــالم الفتیـــــــات عنـــــــدما تمیـــــــل واحـــــــدة علـــــــى 

قــــــدور الــــــراوي الشــــــاهد أن ، فلــــــیس بمخــــــرى فــــــان الكــــــالم فــــــي هــــــذه الوضــــــعیة وكأنــــــه وشوشــــــةأ

حــــــرص كــــــل الحــــــرص علــــــى أن یكــــــون دوره فقــــــط مجــــــرد ، إذا الــــــراوي الشــــــاهد هنــــــا ینقلــــــه لنــــــا

.شاهد 

: كاتب یروي من خارج غیر حاضر -د

عرفــــة فیــــرى مــــن علــــى لكنــــه لــــیس كلــــي الملكاتــــب الــــراوي هنــــا هــــو الــــذي یــــروي و یكــــون او 

یكـــــون مـــــا یقولـــــه أحیانـــــا مـــــا رواه اآلخـــــرون أو یســـــمعه مـــــن مســـــافة بمـــــا یـــــروي، فیبقـــــى خـــــارج و 

.في مساوئ الراوي كلي المعرفة ذلك حتى یتجنب الوقوعو اآلخرین

ــــــرحمن تســــــتعرض الناقــــــدة نموذجــــــا تطبیقیــــــا لهــــــذا العنصــــــرو  مــــــأخوذ مــــــن روایــــــة عبــــــد ال

' التیه –مدن الملح ' : منیف

لكثیــــــــرون أنهــــــــا كانــــــــت تهــــــــزج و تحــــــــدو وكانــــــــت الــــــــدموع تتســــــــاقط مــــــــن قــــــــال ا: " یقــــــــول

ـــــت دمـــــوع فـــــرح أم حـــــزنال تعـــــرف مـــــا إذاعینیهـــــا، و  ـــــرككان ض هكـــــذا تجـــــاه ، لكـــــن مـــــن رآهـــــا ت

)1(...."النشوةن الهیاج و المعسكر أصابته حالة م

.105ص السابق،المرجع -)1(
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هنـــــا شـــــائع و معـــــروف لـــــدى ، فـــــالراوي ومـــــن الـــــنص یظهـــــر الـــــراوي خـــــارج وغیـــــر حاضـــــر

ــــل مباشــــرة و  ــــا ال ینق ــــالراوي هن ــــدى شــــخص واحــــد، ف ــــیس ل ــــرین ول ــــى مســــافة الكثی ــــروي عل نمــــا ی ٕ ا

.منه

ـــــه الـــــراوي، و یلهـــــا أن مـــــا یـــــدعم عـــــدم حضـــــور نكشـــــف الناقـــــدة أیضـــــا فـــــي تحلو  عـــــدم تدخل

ــــدموعهــــو ت ــــل مغــــزى ال ــــد االحتمــــال حلی ــــى قی ــــرح ' ، فتبق أو كلیهمــــا ' دمــــوع حــــزن ' أو ' دمــــوع ف

المـــــــرأة التـــــــي تـــــــركض .... ، فهـــــــو ال یعـــــــرف ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن الكثیـــــــرین الـــــــذین رأوا معـــــــا

.باتجاه المعسكر لم یتدخلوا أیضا

تكشـــــف الناقـــــدة عـــــن علـــــى حـــــدى بنموذجیـــــة التطبیقیـــــةربعـــــد هـــــذا التحلیـــــل لكـــــل عنصـــــو 

.ذلك بالنظر إلى عالقة صوت الراوي بأصوات الشخصیات ثة أنماط أسلوبیة، و ثال

أن كهنــــا یتــــرك الــــراوي الكــــالم لشخصــــیات بمعنــــى ذلــــ:نمــــط أســــلوبي یتصــــف بالمباشــــرة/ أ 

ــــــــذي روى ــــــــراوي ال ــــــــدم بهــــــــا، ویتركهــــــــا تنطــــــــق مباشــــــــرة ال بصــــــــوته عــــــــن هــــــــذه الشخصــــــــیة یتق

امي أو الشــــــــفهي فیضــــــــعه الــــــــراوي بــــــــین م الشخصــــــــیة العــــــــ، هــــــــذا النطــــــــق هــــــــو كــــــــالبصــــــــوتها

: ترى الناقدة أن هذا النطاق الشفهي مؤشرات منها و ، مزدوجین

أنـــــا ' اســـــتعمال ضـــــمیر المـــــتكلم . ره أن الشخصـــــیة تخطـــــب أو تحـــــاور أخـــــرباعتبـــــا:الحـــــوار-

.’أنا ' ، فتستخدم طبعا ضمیر المتكلم فالشخصیة تتكلم بنفسها عن نفسها'
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الحـــــــوار ألنـــــــه كـــــــالم فـــــــي هـــــــي صـــــــیغة یقتضـــــــیهاو : لفعـــــــل المضـــــــارعیغة ااســـــــتعمال صـــــــ

ویقــــع الســــیاق الســــردي ككــــالم فــــي زمــــن حاضــــریظهــــر الكــــالم الحــــواري فــــي . زمــــن الحاضــــر

.في سیاق زمني سابق علیه

)1(."' .....ولدي یطالبك ب ' : تمتمتبكت المرأة دموعا غزیرة و : " ومثال على ذلك

ـــــنمط األولا هـــــو مثـــــال توضـــــیحي بـــــین هـــــذو  ماضـــــي ، فـــــالراوي یـــــروي بصـــــیغة الفعـــــل الال

ـــــأتي نطـــــق المـــــرأة' بكـــــت '  ـــــم ی ـــــع فـــــي زمـــــن حاضـــــر، أو مـــــا تمتمـــــتث ـــــه لیشـــــكل كالمـــــا یق ، ب

أن هنـــــاك آخـــــر تتحـــــدث معـــــه المـــــرأة لیـــــدل علـــــى' یطالبـــــك ' فیـــــأتي بصـــــیغة الفعـــــل المضـــــارع 

.الذي وضع بین مزدوجتین و 

م هنـــــا یبقـــــى بصـــــوت الـــــراوي، وان بـــــدا لنـــــا الكـــــال: مباشـــــرة النمـــــط أســـــلوبي یتصـــــف بال/ ب 

بكــــــت امــــــرأة دموعــــــا :" الــــــراويیقــــــول أنــــــه لشخصــــــیة مــــــا، كمثــــــال توضــــــیحي تقترحــــــه الناقــــــدة، و 

)2(..."تمتمت بأن ولدها كان یطالبه غزیرة و 

ـــــــد هـــــــذا المثـــــــال أن الكـــــــالم للمـــــــ نمـــــــا بنقلـــــــه یفی ٕ رأة لكنـــــــه ال یقدمـــــــه مباشـــــــرة بصـــــــوتها، وا

ـــــذلبصـــــوته ـــــى اك، محـــــوال ب ـــــك مباشـــــرة و اللأســـــلوب الصـــــیاغة مـــــن المباشـــــرة إل ـــــي ذل یســـــتعین ف

ــــة مــــثال اســــتخدم الــــراوي كلمــــة  ــــه نطــــق المــــرأة  كمــــا ' بــــأن ' بوســــائل لغوی لیؤكــــد باســــتعمالها بأن

.109ص السابق،المرجع -)1(
.109ص ،لمرجع نفسه-)2(
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الماضـــــي النـــــاقص لیعطـــــي كـــــالم المـــــرأة طـــــابع الـــــزمن ' كـــــان ' اســـــتخدم الـــــراوي الكاتـــــب فعـــــل 

.بحكم نقله هو له  و لكالملیفید من جهة ثانیة أن هذا او الحاضر

: نمط أسلوبي ال مباشر حر / ج 

ذا هــــــســــــتعماال فــــــي الســــــرد الروائــــــي الحــــــدیث، و الناقــــــدة یمنــــــى العیــــــد تــــــرى بأنــــــه األكثــــــر ا

طـــــق الشخصـــــیة فیبـــــدوا الكـــــالم ملتبســـــا، بـــــین أن صـــــوت نالـــــنمط یـــــداخل بـــــین صـــــوت الـــــراوي و 

.بین أن یكون بصوت الشخصیةیكون بصوت الراوي، و 

ــــــــول  ــــــــراويمثــــــــال ق ــــــــرة متمتمــــــــة: " ال ــــــــد بكــــــــت دموعــــــــا غزی ــــــــدها : كانــــــــت المــــــــرأة ق أن ول

)1(... "یطالبه

المالحظ أن الكاتـــــب الروائـــــي فـــــ، األفعــــال تحلـــــل الناقـــــدة هـــــذا المثــــالانطالقــــا مـــــن داللـــــة و 

الفعـــــل الماضـــــي كـــــان ابتـــــدأ بـــــه الجملـــــة أبقــــــى فعـــــل تمتمـــــت باســـــم الفاعـــــل متمتمـــــة و اســـــتبدل

ــــى الكــــالم فــــي زمــــن ماضــــي أي أبقــــى الســــ ــــا حــــریص عل رد ســــردا لــــزمن مضــــى إذا فــــالراوي هن

ــــــا بصــــــوتهاأن یكــــــون  ــــــك بوضــــــعه و ، كــــــالم المــــــرأة كالمــــــا منطوق ــــــین بعــــــد ذل ــــــة ' النقطت ' متمنی

لبـــــه لـــــم إن ولـــــدها یط' ، كمـــــا أن جملـــــة ر إلـــــى توقـــــف صـــــوت لیبـــــدأ صـــــوت المـــــرأةكأنـــــه یشـــــیو 

نطــــق المــــرأة ، و كــــأن الــــراوي یشــــیر إلــــى أنهــــا لیســــت تمتمــــا یــــأتي موضــــوعة ضــــمن مــــزدوجتین

بـــــــدا صـــــــوت الشخصـــــــیة، و صـــــــوت الـــــــراوي و : حـــــــاء بتـــــــداخل الصـــــــوتینأمكـــــــن اإلی: " وبـــــــذلك.

.110ص السابق،لمرجع -)1(
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ــــه كــــالم المــــرأة ــــدا مــــاالكــــالم المنقــــول كأن ــــه منقــــول، أو ب ــــه المــــرأة بصــــوتها كأن فــــي هــــذا و . تقول

هــــــو مــــــا ه و بــــــاس احــــــتفظ الكــــــالم بنبــــــرة صــــــوت صــــــاحبه بــــــالرغم مــــــن توســــــط الــــــراوي لنقلــــــتاالل

)1(".األسلوبي الحرح تسمیة هذا النمطیوض

: الرؤى النقدیة عند بعض النقاد العرب -9

ــــین النقــــاد العــــرب  ــــه ' عمــــر عــــیالن ' نجــــد مــــن ب ــــة النقــــد العر ' فــــي كتاب ــــد مقارب بــــي الجدی

تقنیــــــات الســــــرد الروائــــــي فــــــي ضــــــوء ' ، حیــــــث قــــــام بنقــــــد وصــــــفي فــــــي كتــــــاب 'فــــــي نقــــــد النقــــــد 

ــــد، و ـلــــ' المــــنهج البنیــــوي  : " ســــبب اختبــــار هــــذا الكتــــاب یقــــول یــــذكر عمــــر عــــیالنیمنــــى العی

مؤسســـــا علــــــى '  تقنیـــــات الســـــرد الروائــــــي فـــــي ضـــــوء مــــــنهج البنیـــــوي ' كـــــان اختیارنـــــا الكتــــــاب 

ــــــة نضــــــج مفترضــــــة لمســــــار نقــــــدي  حقیقــــــة جوهریــــــة تتمثــــــل فــــــي أن هــــــذا الكتــــــاب یشــــــكل مرحل

)2(".ته الناقدة منذ بدایة الثمانیناتبدأ

بــــــین مســــــوغات اختیــــــار الكتــــــاب هــــــو كمــــــا أن مــــــن : " ك ســــــببا آخــــــر فیقــــــولیــــــذكر كــــــذلو 

نهج البنیـــــــــوي فـــــــــي مجـــــــــال دراســـــــــة خصوصـــــــــیته المتمیـــــــــزة بالطـــــــــابع التعلیمـــــــــي التلقینـــــــــي للمـــــــــ

)3(".السرد

.111ص السابق،لمرجع -)1(
، الــــــدار العربیــــــة للعلــــــوم ناشــــــرون )مقاربــــــة فــــــي نقــــــد النقــــــد ( الجدیــــــد عمــــــر عــــــیالن ، النقــــــد العربــــــي-)2(

.85، ص 2010، 1ل، منشورات االختالف، ط . م . ش
.86المرجع نفسه ، ص -)3(
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بـــــل ســـــردي واحـــــد حیـــــث تطبـــــق مـــــنهج البنیـــــويفیمنــــى العیـــــد فـــــي كتابهـــــا ال تلتـــــزم بـــــنص 

بالتـــــــالي فـــــــان الغایـــــــةنصـــــــوص المتعـــــــددة، و تمثـــــــل القضـــــــایا المنهجیـــــــة عبـــــــر االنتقـــــــال بـــــــین ال

، حیـــــث یـــــتم انتقـــــاء النمـــــاذج التـــــي حثـــــة هـــــي فـــــي أساســـــها ذات بعـــــد تعلیمـــــيالمتوخـــــاة مـــــن البا

هــــــذا اإلجــــــراء ســــــتجیب لإلجــــــراء النقــــــدي بصــــــورة أمثــــــل، دون تتبــــــع البنــــــاء النصــــــي بأكملــــــه، و ت

ـــــي رأینـــــا بجانـــــب حقیقـــــة الـــــدرس البنیـــــوي فـــــي مقاربـــــة الـــــنص األدبـــــي الـــــذي یـــــرى فیـــــه بنیـــــة  ف

اقــــــــدة علــــــــى طرحهــــــــا مــــــــة متكاملــــــــة و یتضــــــــح إصــــــــرار النواحــــــــدة تتقــــــــاطع عبــــــــر أنســــــــاق ناظ

یفضـــــل أن ... نحـــــن فـــــي كالمنـــــا مـــــن بنیـــــة العمـــــل الســـــردي الروائـــــي : " التجزئـــــي حیـــــث تقـــــول

ذه مـــــــثال إلیضـــــــاح ســـــــردي روائـــــــي أو قصصـــــــي واحـــــــد نتخـــــــقتصـــــــر البحـــــــث علـــــــى عمـــــــلیال 

ـــــــف نقـــــــاط البحـــــــث، و  ـــــــرى أن تعـــــــددمختل ـــــــاول الواحـــــــد وفـــــــق مـــــــا نـــــــراه مناســـــــبا األمثلـــــــة و ن نتن

ـــــاط المـــــذكورةإل ـــــا یضـــــاح كـــــل نقطـــــة مـــــن النق ، لیســـــت دراســـــة العمـــــل الســـــردي الروائـــــي، فغایتن

لــــــذا فمــــــا نختــــــاره مــــــن أعمــــــال . ات منهجیــــــة لدراســــــة عمــــــل ســـــردي روائــــــيغایتنـــــا تقــــــدیم خطــــــو 

)1(".المنهجیةسردیة سیكون في خدمة الدراسة

.الناقدة هذا القول یشیر بوضوح إلى طبیعة الممارسة النقدیة المتبعة من طرف 

28، ص تقنیات السرد الروائي،یمنى العید-)1(
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التـــــي قـــــدمها ' تزیفتـــــان تـــــودوروف ' عمومـــــا الناقـــــدة بنـــــت بحثهـــــا أساســـــا علـــــى مقترحـــــات 

ونســـــخت مراحـــــل الدراســـــة لتطـــــابق ' مقـــــوالت الســـــرد األدبـــــي ' فـــــي مقالتـــــه التـــــي تحمـــــل عنـــــوان 

: ، الذي توزعت الفصول المحوریة فیه كما یأتي ة لكتابهامع الفصول األساسی

.الروائي من حیث هو حكایةالعمل السردي –2الفصل 

.العمل السردي الروائي من حیث هو قول–3الفصل 

.الموقع زاویة الرؤیة و –4الفصل 

' أرابیسك ' مثال تحلیلي لروایة –5الفصل 

ــــــق بدراســــــة القصــــــة بوصــــــ ــــــي الفصــــــل المتعل ــــــةو ف ــــــى األهمی ــــــتم التطــــــرق إل ــــــة ی فها حكای

ـــــي  ـــــدیم األحـــــداثالت ـــــة تق ـــــة ا، و یتخـــــذها ســـــیاق طریق ـــــتم مـــــن خاللهـــــا إدراك الحكایـــــةاآللی ـــــي ی لت

الكیفیـــــة و فاألحـــــداث ال تمتلـــــك قیمتهـــــا فـــــي ذاتهـــــا بـــــل عبـــــر الطریقـــــة التـــــي تقـــــدم مـــــن خاللهـــــا  

و بـــــذلك ال تعـــــود مجموعـــــة األحـــــداث التـــــي وقعـــــت هـــــي األهـــــم فـــــي " ، یتهـــــاالتـــــي تـــــتم بهـــــا روا

)1(."كیف یروي الراوي الحكایة: روایة العمل السردي بل كیفیة ال

ــــــى صــــــعوبات و یكــــــون متو  ــــــق ســــــیرها نحــــــو اعتراضــــــبوعــــــا بتعــــــرض الشخصــــــیة إل ات تعی

ـــــة المعطیـــــات بشـــــكل الحلقـــــة الثانیـــــة فـــــي و . الهـــــدف المرســـــوم هـــــذا المســـــتوى الـــــذي تمثلـــــه جمل

ــــــــذي یمكــــــــن ــــــــه المســــــــار ال ــــــــدة، وهــــــــو مســــــــتوى تتناســــــــل فی ــــــــة الوســــــــطى أو العق تســــــــمیته الحلق

28ص السابق،المرجع -)1(
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أمـــــــا المرحلـــــــة األخیـــــــرة فهـــــــي بمثابـــــــة و صـــــــراعات التـــــــي علـــــــى البطـــــــل تجاوزهـــــــا الالمواجهــــــات و 

.بذلك ینتهي السرد ل إلى حل ایجابي لصالح الشخصیة و الوصو 

ـــــا لدراســـــة منطـــــق و  ـــــدم الناقـــــدة نموذجـــــا تطبیقی ـــــرابط األفعـــــال فـــــي الســـــرد، مـــــن خـــــالل تق ت

تقــــــوم "و)1("'حكایــــــات وأســــــاطیر یمنیــــــة ' الجرجــــــوف المــــــأخوذة مــــــن كتــــــاب الحكایــــــة" تحلیلهــــــا 

ى أربعـــــــة مقـــــــاطع تتضـــــــمن فـــــــي بنیتهـــــــا المســـــــار األولـــــــي لمنطـــــــق تطـــــــوربتقســـــــیم الحكایـــــــة إلـــــــ

الفتیــــــات ، حیـــــث تبـــــدأ بخـــــروج مجموعـــــةاألفعـــــال مـــــن الحالـــــة إلـــــى التحـــــول والوضــــــع النهـــــائي

المرحلـــــة النهائیـــــة تـــــأتي یة بوقـــــوع الفتـــــاة فـــــي قبضـــــة الجرجـــــوف، و ، ثـــــم تتـــــأزم الوضـــــعللقطـــــاف

)2(".بقتل الجرجوف وعودة الفتاة بصحبة أخیها للبیت

الــــــذي ، یســــــتند إلــــــى مفهــــــوم الحلقــــــة الســــــردیة، و منطــــــق التحلیــــــل الــــــذي اعتمدتــــــه الناقــــــدةو 

غیـــــر أننـــــا ال نعثـــــر علــــــى أي ' منطـــــق المكنـــــات الســـــردیة ' طرحـــــه كلـــــود بریمـــــون فـــــي مقالـــــه 

ـــــدى الناقـــــدة، و أثـــــر اإلحا ـــــى مفهـــــوم بریمـــــون ل ـــــة إل ـــــد ل ـــــي اعتمـــــدتها لتحدی ـــــى التقســـــیمات الت ال إل

لحركـــــــة قســـــــمتها إلـــــــى تمطـــــــن أساســـــــین یـــــــتم وقفهمـــــــا تطـــــــویر امفهـــــــوم الحلقـــــــة الســـــــردیة حـــــــین

ــــــــات و أســــــــاطیر یمنیــــــــة، دار العــــــــودة، بیــــــــروت، دار الكلمــــــــة صــــــــنعاء -)1( ــــــــي محمــــــــد عبــــــــدو، حكای عل
.89، النقد العربي ص عمر عیالن: نقال عن21، 11، ص ص 1978

.89، ص عمر عیالن، النقد العربي الجدید-)2(
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، مســـــــــــار التهـــــــــــدیم Améliorationمســـــــــــار للتحســـــــــــین " ، همـــــــــــا الفعلیـــــــــــة للســـــــــــرد

Dégradation")1(

الحكایـــــة هـــــي بنیـــــة مجـــــردة تتضـــــمن " هــــذه الحقیقـــــة یجـــــدها تـــــودوروف حـــــین یقـــــرر بـــــأن و 

، غیـــــــر أن جـــــــوهر یفرضـــــــها طـــــــابع األحـــــــداث المكونـــــــة لهـــــــامجموعـــــــة مـــــــن اإلجـــــــراءات التـــــــي 

، بــــل مــــن خــــالل نســــق العالقــــات جمیــــع تتــــابعي للوقــــائع بصــــورة بســــیطةالحكایــــة ال یــــتم عبــــر ت

ـــــة  إنمـــــا العالقـــــة  ـــــؤدي إلـــــى تشـــــكیل حكای القائمـــــة بـــــین األحـــــداث فمجـــــرد جمـــــع األحـــــداث ال ی

)2(".ن مجمل الوقائع هي التي تؤلف ذلكاالتفاقیة بی

ـــــودوروف مـــــن ح ـــــة ت ـــــدة بمنهجی ـــــد التزمـــــت الناق ـــــى العناصـــــر المكونـــــو ق ـــــث تقســـــیمه إل ة ی

، حیـــــــث تناولـــــــت منطـــــــق تــــــرابط األفعـــــــال المكونـــــــة للـــــــنص 'القصـــــــة بكونهـــــــا حكایــــــة ' لدراســــــة 

فــــــي مســــــار ، بوصــــــفه المســــــتوى األول الــــــذي یتــــــیح إمكانیــــــة ضــــــبط العالقــــــة الماســــــةرديالســــــ

، حیــــــث أنــــــه ذا المنطــــــق الفعلــــــي یتمیــــــز بالنســــــبیة، واإلطــــــالقهــــــو . الحالــــــة والتحویــــــل الســــــردیین

مكوناتهـــــــا بـــــــل عبـــــــر دورهـــــــا الـــــــوظیفي داخـــــــل النظـــــــر لألفعـــــــال مـــــــن حیـــــــث طبیعتهـــــــا و ال یـــــــتم

، تشـــــــــكل هـــــــــذه تـــــــــرابط فیمـــــــــا بینهـــــــــا بعالقـــــــــات وظیفیـــــــــةأي أن األفعـــــــــال ت" الســــــــیاق الســـــــــردي 

ــــات ق یكــــون ، كمــــا تحــــدد لهــــا نمــــط بنیویــــا یكــــاد واعــــد مشــــتركة بــــین النصــــوص الحكائیــــةالعالق

)1(-69Ibid .; p 69 90، ص عمر عیالن، النقد العربي الجدید: نقال عن .
)2(-T.Todorov:les catégories du récit littéléraire,commu-nication ,No.8,1966.
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ـــــة و )1("واحـــــدا البنائیـــــة محكومـــــة وفـــــق منطـــــق یضـــــمن صـــــیرورة الحكایـــــة هـــــذه العالقـــــة الوظیفی

.الحاالت ل الوضعیات و عبر انتقا

ــــر تصــــورها الخــــاصقــــد شــــرحت یمنــــى الو  ــــد هــــذا المســــار عب ــــه عی ــــذي بنــــت مــــن خالل ، ال

هـــــذا الخـــــروج یعـــــد بمثابــــــة دة بخــــــروج الشخصـــــیة نحـــــو غایـــــة معینــــــة، و أن الحكایـــــات تبـــــدأ عـــــا

.الحلقة األولى في المسار السردي

بــــــروي : ن أمثــــــالمقابــــــل ذلــــــك إشــــــارة عامــــــة مجملــــــة لمختلــــــف منظــــــري الســــــرد مــــــنجــــــد بو 

.جنیت وغریماس وتودوروف و 

الشخصــــــــیات كــــــــذلك فهــــــــي تجعــــــــل مــــــــن الحــــــــوافز جــــــــزءا مــــــــن العالقــــــــات التــــــــي تحكــــــــم 

: هـــــــي أفعـــــــال الشخصـــــــیات فنقـــــــول' حـــــــوافزال' ، علـــــــى اعتبـــــــار أن والصـــــــالت القائمـــــــة بینهمـــــــا

مبوبــــة لمجمـــــل الحــــوافز التـــــي تحكــــم أفعـــــال زلـــــة و تـــــودوروف لوحــــة محیطـــــة لكــــن مختقــــدم "... 

)2(."هي الرغبة، التواصل، المشاركة... قات السرد الروائي الشخصیات في عال

االختـــــزال طالـــــت أیضـــــا منظومـــــة العالقـــــات التـــــي اقترحهـــــا كمـــــا أن نزعـــــت االختصـــــار و 

الـــذي Le schéma actancielالناقـــد غریمـــاس ضـــمن مـــا أســـماه النمـــوذج ألعـــاملي 

، تشـــــتغل فـــــي شـــــكل حزمـــــة ســـــتة مجموعـــــاتبموجبـــــه األفعـــــال فـــــي الـــــنص الســـــردي إلـــــىیقســـــم

ـــــدور الـــــوظیفي أســـــماها  ، القائمـــــة lesactants' العوامـــــل' مـــــن األفعـــــال تـــــؤدي نفـــــس ال

.31، ص یمنى العید، تقنیات السرد الروائي-)1(
.51، صالمرجع نفسه-)2(
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. المســـــاعد المعـــــارض، الموضـــــوع المرســـــل، المرســـــل إلیـــــه، الـــــذات: تقابـــــل هـــــيعلـــــى قاعـــــدة ال

الرغبـــــة، : هـــــيوتـــــرتبط هـــــذه العوامـــــل فـــــي ســـــیاق ثنائیـــــة تـــــتحكم فیهـــــا ثـــــالث عالقـــــات أساســـــیة 

، یمثـــــــل نیـــــــة تتقاطعـــــــان عبـــــــر محـــــــورین متقطعـــــــینالثافالعالقـــــــة األولـــــــى و . الصـــــــراع والتواصـــــــل

ــــــذات والموضــــــوعالمحــــــور ــــــه عالاألول عالقــــــة الرغبــــــة بــــــین ال قــــــة ، أمــــــا المحــــــور الثــــــاني فتمثل

ا العالقـــــــة الثالثـــــــة فهـــــــي التواصـــــــل ، أمـــــــوالعامـــــــل المعـــــــارضالصـــــــراع بـــــــین العامـــــــل المســـــــاعد

: بین المرسل والمرسل إلیه، كما یتضح في الشكل التاليتكون و 

المرسل

الذات 

المساعد                                 المعارض

محور الصراع                 

الموضوع 

المرسل إلیه

: و قد قدم غریماس ترسیما نظریا للنموذج العاملي على الشكل اآلتي 

المرسل إلیهالمرسل            

المساعد                                              المعارض 

الموضوع

الذات
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ـــــدمت ترســـــیمة مغـــــایرة لمـــــا نســـــمیه "  النمـــــوذج العـــــاملي بصـــــورة غیـــــر أمـــــا الناقـــــدة فقـــــد ق

هــــو مــــا یجعــــل الشــــكل الــــذي قدمتــــه بیعــــة الصــــالت القائمــــة بــــین العوامــــل، و ال تفــــي بطدقیقــــة، و 

ـــــي كتابهـــــا  ســـــهم المعینـــــة لعالقـــــة قطت األســـــ، حیـــــث أنهـــــا أفاقـــــدا للفائـــــدة المعرفیـــــة المطلوبـــــةف

حصـــــلت كـــــل العامـــــل الموضـــــوع و كـــــل مـــــن عامـــــل الـــــذات و عوامـــــل ببعضـــــها، وغیـــــرت موقـــــع

)1(".واحد منهما مكان آلخر

كمــــا أن جـــــوهر العالقـــــات التــــي  یبنـــــى وفقهـــــا النظــــام العـــــاملي هـــــي فــــي األســـــاس نســـــبیة 

مرســــــــل هــــــــو الهیئــــــــة ، حیــــــــث أن اللســــــــردیة المماثلــــــــة فــــــــي مســــــــتوى الســــــــطحمــــــــن المكونــــــــات ا

ــــــام األساســــــیة للســــــرد و  ــــــذات بالقی ــــــف ال ــــــذي كل ــــــام بینهمــــــهــــــو ال ــــــد یق ــــــى عق ــــــاءا عل . ابالفعــــــل بن

ــــــذات هــــــ ــــــى الموضــــــوع، و وتكــــــون غایــــــة ال فــــــي یكــــــون المرســــــل هــــــو المســــــتفیدي الحصــــــول عل

الســـــعي م العامـــــل المعـــــارض بفعـــــل اإلعانـــــة و ، فـــــي حـــــین یقـــــو النهایـــــة لتحقیـــــق موضـــــوع الرغبـــــة

.لعدم تمكن الذات من تحقیق االتصال بالموضوع 

ـــــده األكمـــــا یضـــــیف غریمـــــاس  ـــــةفـــــي ســـــیاق تحدی ـــــه بدوار العاملی واحـــــد مكـــــان فاعـــــلإ، أن

ــــــة، و  ــــــوم بعــــــدة أدوار عاملی ــــــي داخــــــل هــــــذا إذا كــــــان المرســــــل ذات قیمــــــة فكأن یق ریــــــة قائمــــــة ف

لـــــــذات تقـــــــوم ، فنجـــــــد أن اهـــــــا تعـــــــود الفائـــــــدة علـــــــى الـــــــذات نفســـــــهاعنـــــــد تحققالـــــــذات الفاعلـــــــة، و 

شكاالت ورهانات الفكر العربي ، والنص األدبيسامي سویدان، النقد العربي الحدیث -)1( ٕ قضایا وا
نقال عن عمر عیالن، النقد العربي ، 73، ص2001–2000، خریف شتاء 117–116المعاصر، عدد 

.93، ص الجدید
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ــــــس الوقــــــت و : بــــــثالث أدوار عاملیــــــة هــــــي ــــــذات فــــــي نف ــــــه، و ال ــــــم هــــــذالمرســــــل، المرســــــل إلی ا ل

' مضــــــجع العــــــروس ' تنتبــــــه لــــــه الناقــــــدة یمنــــــى العیــــــد حینمــــــا قســــــمت األدوار العاملیــــــة لقصــــــة 

: على الشكل التالي 

المرسل                           الموضوع                        المرسل إلیه 

سلیم الزواج                   لیلى                  

المعارض الفاعل     المساعد          

نجیبة ، الكاهن الحب        سوسان           

ـــــا تطبیقهـــــا علـــــى قصـــــة لفهـــــذه الترســـــیمة إذا حاو  ـــــو ' العـــــروس مضـــــجع ' ن نجـــــد أنهـــــا تخل

ء علـــــى طبیعـــــة النمـــــوذج العـــــاملي، ألن لیلـــــى هـــــي المرســـــل والـــــذات االنســـــجام بنـــــاو مــــن الدقـــــة، 

لـــــى المرســـــل إلیـــــه نفســـــه لیفـــــي نفـــــس الوقـــــت وتســـــعى لالتصـــــال بموضـــــوع الرغبـــــة وهـــــو ســـــلیم و 

مــــــل المعیــــــق قــــــائمین فــــــي العاألن المســــــتفیدة مــــــن فعــــــل التواصــــــل، ویبقــــــى العامــــــل المســــــاعد و 

: الشكل األتي لذلك نرى أن الترسیمة تكون علىموقعهما، و 

المرسل إلیه الموضوع              المرسل 

لیلى سلیم                   

المعارضالذات                المساعد 

نجیبة، الكاهن          لیلى         
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أن مـــــا قدمتـــــه الناقـــــدة یمنـــــى العیـــــد بشـــــأن النمـــــوذج " عـــــیالن فـــــي نهـــــده هـــــذا یـــــرى رفعمـــــ

یفـــــــة التعلیمیـــــــة ال یمكـــــــن أن یـــــــؤدي الوظلي بقـــــــي فـــــــي المســـــــتوى الشـــــــكلي الســـــــطحي، و العـــــــام

خلفیـــــــات األساســـــــیة للمشـــــــروع ذلـــــــك للقصـــــــور الكبیـــــــر فـــــــي تحدیـــــــد المـــــــن طرفهـــــــا، و ةالمتوخـــــــا

اكتفــــــــت باإلشــــــــارة إلــــــــى مكنونــــــــات النمــــــــوذج العــــــــاملي دون البحــــــــث فــــــــي شــــــــبكة المــــــــدروس، و 

الوصــــــول إلــــــى جملــــــة النتــــــائج العالقــــــات والخصــــــائص التــــــي تحكمــــــه، والنظــــــام الــــــذي یســــــیره و 

)1(".لنص السردية تطبیق النموذج على االممكنة التي تنتجها عملی

: العمل السردي من حیث هو قول

ــــة بصــــورة أساســــیة إلــــى التقســــیم  فــــي المســــتوى الثــــاني مــــن دراســــة القصــــة اســــتندت الباحث

روف حیــــث طــــرح دراســــة مســــتوى الخطــــاب فــــي القصــــة فــــي ثــــالث مباحــــث و الــــذي اقترحــــه تــــود

)Aspect،")2، والمظهرMode، الصیغة Tempsالزمن " هي 

عرضـــــتها علـــــى الشـــــكل الباحثـــــة هـــــذه المباحـــــث وأعطتهـــــا صـــــفة المقـــــوالت و قـــــد ترجمـــــت و 

: التالي

. مقولة زمن القص -

.مقولة هیئة القص -

.95، ص عمر عیالن، النقد العربي الجدید-)1(
96Tzvetanص ،نقال عن عمر عیالن النقد العربي الجدید-)2( Todorov : les catégories de

récit littéraire P 145 – 149 .
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.مقولة نمط القص -

ــــى و  ــــي الهــــامش عل ــــا ف ــــي الســــیاق التعلیمــــي بإحالتن ــــدرج ف ــــذي یت ــــدة تصــــورها ال تــــدعم الناق

Figuresجیـــــرار جانیـــــت فـــــي كتابـــــه  ш ـــــو ذا بـــــدأنا بحثنـــــا فـــــي مقول ٕ ة زمـــــن القـــــص فإننـــــا ا

متها الناقـــــــــدة علـــــــــى غـــــــــرار التـــــــــي قســـــــــطـــــــــابع التعمیمـــــــــي فـــــــــي دراســـــــــة مكوناتهـــــــــا، و نالحـــــــــظ ال

)1(".رتیب أو النظام، المدة، والتواترالت" جنیت إلى تودوروف و 

ـــــدة إ ـــــب تقســـــمه الناق ـــــق بمســـــتوى األحـــــداث و لـــــفبالنســـــبة للترتی ـــــب أول یتعل الوقـــــائع، ى ترتی

، یقتـــــــه التـــــــي ارتآهـــــــا لتقـــــــدیم األحـــــــداثالـــــــراوي و لطر ترتیـــــــب ثـــــــاني یكـــــــون خاضـــــــعا لمنظـــــــور و 

ــــــتخلص إلــــــى أن الشــــــكل األو  ــــــائع ل ى الثــــــاني یكــــــون المســــــتو و ' القصــــــة ' ل یمثــــــل مســــــتوى الوق

ــــت باإلشــــارةمســــتوى الخطــــاب ــــراوي یكســــر زمــــن القصــــة و ، كمــــا اكتف ــــى أن ال یخلخــــل مســــار إل

ى زمــــــــن لــــــــأهملــــــــت كلیــــــــة كــــــــل إشــــــــارة إألحــــــــداث عبــــــــر انتقالــــــــه بــــــــین الماضــــــــي والحاضــــــــر و ا

ــــــراوي یكســــــر زمــــــن قصــــــته: " ل تقــــــولالمســــــتقب هــــــذا القــــــص لیفتحــــــه ، أو یكســــــر حاضــــــرأن ال

فیكســـــر زمـــــن قصـــــه أكثـــــر هـــــده اللعبـــــة ) الكاتـــــب( قـــــد یكـــــرر الـــــراوي علـــــى زمـــــن مـــــاض لـــــه، و 

قــــد یتفــــنن فــــي و ...لــــى مــــاض قریــــب حینــــا وعلــــى مــــاض بعیــــد حینــــا آخــــر ، و یفتحــــه عمــــن مــــرة

.73، ص یمنى العید تقنیات السرد الروائي-)1(
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ــــــداخ ــــــة عــــــدة أزمنــــــة لیبــــــینلهــــــذه اللعبــــــة فی ــــــق غایــــــات فنی ــــــق فضــــــاء لعــــــالم قصــــــه، ولیحق خل

)1(").منها التشویق والتماسك، واإلیهام بالحقیقي( أخرى

لكــــن لــــیس فــــي نصــــها ' أودیــــب ' لقــــد اختــــارت یمنــــى العیــــد نموذجــــا تطبیقیــــا هــــو قصــــة 

األصــــلي بــــل عمــــدت إلــــى تلخیصــــه ثــــم عمــــدت إلــــى ترتیــــب أحــــداث هــــذا الملخــــص فــــي مرحلــــة 

ـــــــا تاری ـــــــا تتابعی ـــــــى ترتیب ـــــــاطع وقائعیـــــــة خأول ـــــــا ضـــــــمن عشـــــــر مق و، ز، ، ه ،، د، جأ، ب: " ی

القـــــــول أمـــــــا مســـــــتوى . )القصـــــــة ( و مســـــــتوى الوقـــــــائع لتقـــــــول أن هـــــــذا الترتیـــــــب هـــــــ. ح، ط، ي

ح، د، ه، : وي بإعــــــادة ترتیبهــــــا فكانــــــت كمــــــا یلــــــيفكــــــان بصــــــورة أخــــــرى قــــــام الــــــرا) الخطــــــاب(

)2(."، يج، ب، أ، ز، ط، و

ذا انتقلنــــا إلــــى المبحــــث الو  ٕ Duréeهــــو المــــدة فــــي دراســــة الــــزمن فــــي الروایــــة و ثــــاني ا

، حیــــث تمكننــــا العالقــــة القامــــة بــــین زمــــن القصــــة وزمــــن الســــردالــــذي حــــدده جیــــرار جنیــــت فــــي و 

ك عالقــــــــــة األحــــــــــداث بالوصــــــــــف أو دراســــــــــة المــــــــــدة مــــــــــن معرفــــــــــة المســــــــــتوى األســــــــــلوبي إلدرا

" بأنهـــــا ' المـــــدة' تعـــــرف یمنـــــى العیـــــد ا مـــــن توجیـــــه الـــــراوي لمســـــار الســـــرد و ، انطالقـــــالعـــــرض

ـــــا ـــــائعســـــرعة القـــــص و تتحـــــدد ب ـــــین مـــــدة الوق ـــــذي تســـــتغرقه، ، لنظر فـــــي العالقـــــة ب أو الوقـــــت ال

)3(".النص قیاسا لعدد أسطره أو صفحاتهطول و 

75، ص السابقالمرجع -)1(
.80، ص المرجع نفسه-)2(
.82، ص المرجع نفسه-)3(
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ــــــــي األربعــــــــة و  اســــــــتنادا لهــــــــذا التصــــــــور فإنهــــــــا تتحــــــــدث عــــــــن حركــــــــات االســــــــتغراق الزمن

ســــــــتغراق الزمنــــــــيالمتلقـــــــي بمفهــــــــوم اال، غایتــــــــه إبــــــــالغ ب تعلیمــــــــي مدرســـــــيالمعروفـــــــة بأســــــــلو 

ـــــة علـــــى قصـــــة  ـــــل ' حـــــة المتكســـــرة األجن' واعتمـــــدت فـــــي اســـــتخراج نمـــــاذج التطبیقی لجبـــــران خلی

توضــــــیح النمــــــوذج حیــــــث مارســــــت مقارنــــــة انتقالیــــــة مدرســــــیة غایتهــــــا األساســــــیة هــــــي"جبــــــران، 

ـــــي المطـــــروح ـــــر إننـــــا نجـــــد أن األمثلـــــة المقدمـــــة مجتـــــازة عـــــن ســـــیاقها وال یمكـــــن أن اإلجرائ ، غی

النقـــــــدي المنهجیـــــــة لـــــــدى المتلقـــــــي حتـــــــى یكـــــــون بمقـــــــدوره ممارســـــــة اإلجـــــــراء تعمـــــــق المعرفـــــــة 

)1(".الحقا

ـــــة األولـــــى التـــــي تســـــمیها القفـــــز  ـــــدم المثـــــال اآلتـــــيEllipseفبالنســـــبة للحركـــــة الزمنی ': تق

محبتـــــي لســـــلمى تتـــــدرج مـــــن شـــــغف فتـــــى فـــــي وذهـــــب الربیـــــع وتـــــاله الصـــــیف وجـــــاء الخریـــــف و 

'... صباح العمر بامرأة حسناء

تكـــــاد هـــــذه و ، الوقـــــائعنالحـــــظ مـــــرور تســـــعة أشـــــهر علـــــى مســـــتوى : " علیـــــه قائلـــــةوتعلـــــق 

)2(".أن تعادل الصفر على مستوى القولالمدة

فإنهـــــــا تقـــــــدم pauseأمـــــــا بالنســـــــبة للحركـــــــة الزمنیـــــــة الثانیـــــــة التـــــــي تســـــــمیها االســـــــتراحة 

.'األجنحة المتكسرة ' تزأ من قصة مثاال مج

.99، النقد العربي الجدید ص عمر عیالن-)1(
.83ص ،الروائي، تقنیات السردیمنى العید-)2(
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Sommaire' اإلیجـــــــــــاز' الرابعـــــــــــة نفـــــــــــس الشـــــــــــيء یحـــــــــــدث مـــــــــــع الحركـــــــــــة الزمنیـــــــــــة و 

.لجبران خلیل جبران أیضا ' خلیل الحافر ' المأخوذة من قصة 

ــــال و أمــــا فیمــــا یخــــص ال ــــى أي مث ــــر عل ــــنحن ال نعث نمــــا اكمشــــهد ف ٕ " تفــــت بتعریفهــــا بأنهــــا ا

، الطــــــول الــــــذي تســــــتغرقه ادل مــــــدة الــــــزمن علــــــى مســــــتوى الوقــــــائع، حیــــــث تعــــــتخــــــص الحــــــوار

)1(".على مستوى القول

فالمنهجیــــــة المعتمــــــدة فــــــي تقــــــدیم مكونــــــات النقــــــد البنیــــــوي لدراســــــة الــــــزمن الســــــردي " إذن 

. تمیزت في االختزال في المفاهیم 

تنطـــــوي علیهـــــا الخصوصـــــیات التـــــياســـــتیعاب الناقـــــدة الســـــلیم لألبعـــــاد و فعلـــــى الـــــرغم مـــــن 

ـــــة ـــــة ال یمكـــــن أن تأســـــس لرؤیـــــة متكاالتقســـــیمات المنهجی ـــــة ، إال أنهـــــا بحكـــــم منطلـــــق المنهجی مل

)2(".ویة للنصوص السردیةللخطاب النقدي في إدراك الخصائص البنی

ه الناقــــــــدة بشــــــــأن علــــــــى مــــــــا قدمتــــــــ' عمــــــــر عــــــــیالن 'فــــــــي مســــــــتوى أخــــــــر مــــــــن تعلیــــــــق و 

ـــــدها' المـــــدة ' االســـــتغراق الزمنـــــي ـــــم تشـــــر فـــــي تحدی ـــــى أن الناقـــــدة ل ـــــة تشـــــیر إل للحركـــــات الزمنی

ـــــت، و  ـــــرار جنی ـــــى جی ـــــي حـــــدد مـــــإل ـــــة الت ـــــى الخطاطـــــة الرمزی ـــــین زمـــــن نال إل ـــــة ب خاللهـــــا العالق

ـو یرمــــز لهــــا بــــtemps de récitزمــــن الخطــــاب أو كمــــا یســــمیها زمــــن الســــرد القصــــة و 

.84، صالسابقالمرجع -)1(
100، النقد العربي الجدید ص عمر عیالن-)2(
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TRوزمـــــن الحكایـــــةtemps de l’histoire ـیرمـــــز لهـــــا بـــــوTH والتـــــي یقـــــدمها كمـــــا

" :یأتي

Pause : Tr = n.Th = 0 donc Tr = ∞ > th

Scene : Rt = Th

Sommaire : Tr < Th

Ellipses : Tr = 0 ; Th = N , donc TR < ∞ TH 1

تتطلبــــــه صــــــر أساســــــي تقتضــــــیه األمانــــــة العلمیــــــة، و النظریــــــة عناألصــــــولفاإلحالــــــة إلــــــى 

حتــــــى النزعــــــة التعلیمیــــــة مــــــن طــــــرف الناقــــــدة التــــــي نســــــبت لنفســــــها الصــــــیغ الرمزیــــــة للحركــــــات 

ــــــــى مصــــــــدرهاالزمنیــــــــة ل ــــــــدة فهــــــــي ، بمصــــــــطلحات جدلســــــــرد مــــــــن خــــــــالل اإلشــــــــارة إل ــــــــق ی تطل

' وقــــــائع ' مصــــــطلح بمعنــــــى الخطــــــاب أو القــــــص، و Discoursعلــــــى' قــــــول ' مصــــــطلح 

لـــــــزمن ق إلـــــــى ا/ نشــــــیر بـــــــالرمز ز" وتقــــــدم ذلـــــــك بقولهـــــــا ' الحكایـــــــة ' بمعنـــــــىhistoireعلــــــى 

نكتـــــب المعادلـــــة علـــــى و إلـــــى الـــــزمن علـــــة مســـــتوى الوقـــــائع و / علـــــى مســـــتوى القـــــول وبـــــالرمز ز

: النحو التالي 

Ellipseالقفز -

.و أي أن زمن القص أقصر بما ال نهایة من زمن الوقائع/ز<ق /ز

100Gérard Genetteنقال عن عمر عیالن النقد العربي الجدید، ص-)1( : Figures 3 ,
seuil1971 , p 123 .
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pauseاالستراحة-

.و أي أن زمن القص أطول بما ال نهایة من زمن الوقائع/ ز∞<ق / ز

scéneالمشهد-

.و أي أن زمن القص یساوي زمن الوقائع / ز = ق / ز 

sommaireاإلیجاز-

)1("لوقائعو أي أن زمن القص أقصر من زمن ا/ ز <ق / ز 

ــــــالتواتر و  ــــــي المحــــــدد ب ــــــث مــــــن االســــــتغراق الزمن ــــــى العنصــــــر الثال ــــــدة إل ــــــل الناق حــــــین تنتق

fréquenceمـــــد علـــــى مـــــا امـــــت بـــــه ســـــابقا حیـــــث تصـــــرح بأنهـــــا تعتنجـــــدها تخـــــالف مـــــا ق

.قدمه جیرار جنیت 

: الرؤیة السردیة

دراســـــة الـــــنص الســـــردي لـــــدى یمنـــــى العیـــــد نجـــــد أنهـــــا إذا انتقلنـــــا إلـــــى القســـــم الثـــــاني مـــــن 

ــــــق مصــــــطلح  ــــــة القــــــص ' تطل ــــــوي بالرؤیــــــة الســــــردیة ' هیئ ــــــي النقــــــد البنی ــــــى مــــــا یعــــــرف ف . عل

ــــث الطــــرح النظــــري للســــؤا ــــاني مهمــــا مــــن حی ــــدو القســــم الث ــــب ویب ــــین الكات ــــالتمییز ب ــــق ب ل المتعل

ـــــــــراوي، و  ـــــــــنص و الوظیوال ـــــــــراوي فـــــــــي ال ـــــــــة قتـــــــــه بالشخصـــــــــیات عالفـــــــــة التـــــــــي یؤدیهـــــــــا ال الروائی

أن البحـــــث فـــــي مقولــــــة هیئـــــة القـــــص یتجـــــاوز موقفــــــا " تقـــــرر مـــــن خــــــالل إجابتهـــــا المختلفـــــة، و 

.84، 83، 82، ص ص ص یمنى العید، تقنیات السرد الروائي-)1(
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تتحــــول بــــذلك التــــي كتبهــــا الكاتــــب هــــي تعبیــــر عنــــه، أو عــــن شخصــــه و كــــان یــــرى أن القصــــة

)1(".القصة إلى دراسة عن الكاتب

ـــــــى دمـــــــجو  ـــــــة الســـــــردیة عل ـــــــي عرضـــــــها لمفهـــــــوم الرؤی ـــــــدة ف ـــــــد اعتمـــــــدت الناق التصـــــــور ق

ــــودوروف و لالمنهجــــي لكــــ ــــث قامــــت بصــــیاغة جــــدول یشــــمل أربعــــة و مــــن ت ضــــعیات جنیــــت حی

: هذه الوضعیات تعود في أصلها إلى حالتین أساسیتین للراوي في عالقته بما یروى، و 

.تخص الراوي المشارك في األحداث أو الداخلياألولى و -

قـــــــد األحـــــــداث أو الـــــــراوي الخـــــــارجي، و أمـــــــا الحالـــــــة الثانیـــــــة فتتعلـــــــق بـــــــالراوي الـــــــذي یراقـــــــب-

: قدمت یمنى العید تصورها ضمن التقسیم اآلتي

: راو یحلل األحداث من الداخل–أ " 

.حاضر ) ضمیر األنا ( بطل یروي قصته –1

.غیر حاضر) كلي المعرفة ( كاتب یعرف كل شيء –2

: راو یراقب األحداث من الخارج–ب 

. شاهد حاضر –1

)2(".اسطة الغیر حاضرراو ال یحلل، ینقل بو –2

89ص ،، تقنیات السرد الروائيالعیدیمنى -)1(
92ص ،نفسهالمرجع -)2(
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التقســــیم الــــذي تقترحــــه الناقــــدة نجــــد أنــــه نفـــــس التقســــیم الــــذي طرحــــه جیــــرار جنیــــت فـــــي و 

.مبحث الصوت السردي 

اعتبـــــارا تحدیـــــد وضـــــعیاتهمقـــــد وقفـــــت الناقـــــدة فـــــي تحلیـــــل وضـــــعیات القـــــائمین بالســـــرد و و 

: ف من الرواة همقدمت لنا أربعة أصناو افة القامة بین الراوي و ما یروى، من المس

.الراوي بضمیر األنا –1

.الراوي كلي المعرفة –2

.الراوي الشاهد–3

.الراوي الذي یروي من الخارج -4

، حیــــــــث التوضــــــــیحیة مــــــــن نصــــــــوص روائیــــــــة متعــــــــددةنجـــــــد أن الناقــــــــدة قــــــــدمت األمثلــــــــة 

' موســـــــم الهجـــــــرة إلـــــــى الشـــــــمال ' قـــــــدمت تمـــــــثال للنمـــــــوذج األول بـــــــالمقطع األول مـــــــن روایـــــــة 

ــــــــص  ــــــــال مــــــــن ن ــــــــه مث ــــــــدمت ل ــــــــاني فق ــــــــب صــــــــالح أم النمــــــــوذج الث ــــــــات االحــــــــتالل ' للطی حكای

ــــده'  المقاومــــةو  ــــةلمحمــــد عب ــــث فهــــو مــــأخوذ مــــن روای تحــــت شــــرفة أنجــــي ' ، أمــــا النمــــوذج الثال

لعبــــــد الــــــرحمن ' مــــــدن الملــــــح ' النمــــــوذج األخیــــــر فقــــــد مثلــــــت لــــــه مــــــن ثالثیــــــة لحســــــن داوود و ' 

' ة نالتی' وایة منیف من ر 
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:  مقولة نمط القص الصیغة

ــــــة نمــــــط القــــــص مــــــن  ــــــت یمنــــــى العیــــــد الحــــــدیث عــــــن صــــــیغ الخطــــــاب ضــــــمن مقول تناول

كیــــــــف یــــــــروي : " لمتعلقــــــــة بأســــــــلوبیة الخطــــــــاب الروائــــــــيخــــــــالل طرحهــــــــا األســــــــئلة األساســــــــیة ا

هـــــل یـــــرى هـــــل یـــــروي لنـــــا التفاصـــــیل كلهـــــا ؟، هـــــل یتصـــــرف ؟ وهـــــو إذ یفعـــــل ذلـــــكالـــــراوي مـــــا 

عنهـــــــا ؟ أم انـــــــه یـــــــداخل بـــــــین ، أم یـــــــروي بصـــــــوته بصـــــــوتها مباشـــــــرةیــــــدع الشخصـــــــیات تقـــــــول

)1("و كیف ؟. صوتها وصوته

ــــــــراوي وخطــــــــاب هــــــــذه األســــــــئلة هــــــــي التــــــــي تضــــــــ بط مجمــــــــل صــــــــیغ تفاعــــــــل خطــــــــاب ال

ـــــــرى، و  ـــــــه األســـــــلوبیة الكب ـــــــي مجاالت ـــــــنص الســـــــردي، ف ـــــــي ال ـــــــدة الشخصـــــــیات ف ـــــــد أوردت الناق ق

القائمـــــــة بــــــــین صـــــــوت الـــــــراوي وأصــــــــوات هـــــــا تمثــــــــل العالقـــــــةثالثـــــــة أنمـــــــاط أســــــــلوبیة نـــــــرى أن

: هذه األنماط هي الشخصیات و 

و تكون فیه الشخصیة تتكلم بصوتها بصورة مباشرة : نمط أسلوبي یتصف بالمباشرة- 1"

فیــــــه یــــــتم نقــــــل كــــــالم الشخصــــــیات مــــــن طــــــرف و : نمــــــط أســــــلوبي یتصــــــف بــــــاال مباشــــــرة–2

. الراوین بأسلوبه الخاص

.107یمنى العید ، تقنیات السرد الروائي ص -)1(
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ت صــــــــو وهــــــــو نمــــــــط یــــــــداخل بــــــــین صــــــــوت الــــــــراوي و : اشــــــــر حــــــــرنمــــــــط أســــــــلوبي ال مب–3

)1(".الشخصیة فیبدو الكالم ملتبسا

، حیـــــث نجـــــد یقتهـــــا المألوفـــــة فـــــي تقـــــدیم النمـــــاذجنجـــــد أن الناقـــــدة هـــــذه المـــــرة تخـــــالف طر 

اكتفـــــت بوضـــــع جملـــــة روائـــــي للتمثیـــــل لنمـــــاذج صـــــیغ الخطـــــاب، و أنهـــــا لـــــم تعـــــد إلـــــى أي نـــــص

ـــــــر األشـــــــكال ألســـــــلوب الخطـــــــاب البمثابـــــــة نمـــــــوذج  ـــــــم قامـــــــت بتحریرهـــــــا وقلبهـــــــا عب مباشـــــــر، ث

ــــــت فــــــي قــــــراءة النصــــــوص الروائیــــــة، و بــــــذلك تكــــــون قــــــد تخلصــــــت مــــــن التزامهــــــا الــــــثالث و  حول

الــــــــدرس النقــــــــدي إلــــــــى مجــــــــرد أمثلــــــــة قریبــــــــة فــــــــي صــــــــیاغتها مــــــــن تعلیمیــــــــة القواعــــــــد النحویــــــــة 

.المبسطة 

) : زاویة الرؤیة / الموقع : ( هیئة القص 

إال مفاهیمهـــــا الســـــردیة علـــــى تـــــودوروف وجیـــــرار جنیـــــتفـــــياتكلـــــتن إ د و یمنـــــى العیـــــأن 

مــــا تــــؤمن و ' زاویــــة الرؤیــــة أو زاویــــة النظــــر' وحاولــــت تبیــــین مصــــطلح ســــردي مهــــم هــــوأنهــــا قــــد

ان تــــــداخل مــــــع دید الــــــوالء للبنیویــــــة الشــــــكالنیة و بــــــه مــــــن مبــــــادئ ذلــــــك أن هــــــذا المصــــــطلح شــــــ

.المروي له ة بین الراوي و مفهوم الموقع في اإلشارة إلى العالق

األول هــــــــو " ، المصــــــــطلحان ینتمیــــــــان إلــــــــى منطقــــــــین نظــــــــریین مختلفــــــــین حســــــــب العیــــــــد

ـــــنص األدبـــــي، و المنطلـــــق الشـــــك ـــــه المفهـــــومي لل ـــــواقعي فـــــي لي فـــــي عزل ـــــاني هـــــو المنطلـــــق ال الث

.108،109،110ص، ص، ص السابقالمرجع -)1(
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تثبیتـــــه المفهـــــومي للعالقـــــة بـــــین األدبـــــي و المرجعـــــي و محاولتـــــه عبـــــر بحـــــث مســـــتمر ومتطـــــور 

)1(".في حضوره كشكل أدبي ممیزمرجعيقراءة ال

ـــــــنص كب' زاویـــــــة النظـــــــر ' أن مصـــــــطلح  ـــــــى ال نیـــــــة أشـــــــد لحمـــــــة بالشـــــــكلیة التـــــــي تـــــــرى إل

الــــــــذي یكتفــــــــي ، معزولــــــــة ال كحمولــــــــة إیدیولوجیــــــــة، وبــــــــذلك یوضــــــــع الــــــــراوي موضــــــــع الشــــــــاهد

ــــــة المصــــــور ــــــى أن بامتهــــــان وظیف ــــــد إل ــــــى العی ــــــة النظــــــر " ، تتوصــــــل یمن ــــــر زاوی اســــــتعمال تعبی

ظــــــــري الــــــــذي ینتمــــــــي إلیــــــــه هــــــــذا یــــــــة یبــــــــدو أكثــــــــر اتســــــــاقا مــــــــع األســــــــاس النبــــــــدل زاویــــــــة الرؤ 

)2(".المصطلح

ان انتمــــــى كالهمــــــا إلــــــى البنیویــــــة الشــــــكلیة أمــــــا اجتراحهــــــا لمصــــــطلح الموقــــــع فقــــــد جــــــاء و 

( ال بـــــد لنـــــا: " اولـــــة الـــــربط بـــــین بنیـــــة الشـــــكل واإلیــــدیولوجي الـــــذي تصـــــنعه، تقـــــولاســــتجابة لمح

ــــبعض یســــ...)  ــــة، و مي الممــــن أن نشــــیر إلــــى أن ال ــــة الرؤی ــــنص األدبــــي زاوی ــــي ال نحــــن وقــــع ف

ــــالرغ ــــا ب ــــع اللفظــــي هن ــــة هــــذا المصــــطلح، نفضــــل اســــتعمال مصــــطلح الموق ــــدیرنا ألهمی م مــــن تق

هـــــــو مـــــــرتبط بنظـــــــرة فكریـــــــة لـــــــنص ، بـــــــل لـــــــیس شـــــــكلیا وال هـــــــو مجـــــــرد استحســـــــان أو أســـــــتناب

)3(".األدبي

.113، تقنیات السرد الروائي صیمنى العید-)1(
.112المصدر نفسه ص -)2(
.33، ص والشكلالموقع : یمنى العید، الراوي -)3(
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ـــــتلمس الواقـــــع المجتمعـــــي مـــــن خـــــالل اللغـــــة  و –إذا –وحـــــده الموقـــــع  مـــــن یســـــمح لنـــــا ب

ــــه مصــــطلح  ــــ' هــــذا مــــا لــــم یفعل ــــة الرؤی ــــه العیــــد فــــي معرفــــة مــــع تــــودوروف الــــذي ا' ازاوی عتمدت

.النص قبال

قـــــــــق لـــــــــه االســـــــــتمارة عـــــــــن مصـــــــــطلح الموقـــــــــع، حیـــــــــث ارتضـــــــــت لـــــــــه أي قبـــــــــل أن تح-

:التعریف اآلتي

یـــــــة ، إنهـــــــا زاو الـــــــنصالـــــــذي یقدمـــــــه الرؤیـــــــة هـــــــي موقـــــــع یحـــــــدد وجـــــــع العـــــــالم المتخیـــــــل" 

)1(".تفرض تشكیال معینا لعناصر النص

الــــــرأي لولــــــد بــــــونــــــى العیــــــد بخصــــــوص مشــــــكل الرؤیــــــة تــــــأتي، و لكــــــن صــــــعوبة نظریــــــة یم

مــــن كونهــــا تنطلــــق بشــــكل واضــــح مــــن شــــعریة تــــودورف التــــي تحیــــل إلیــــه كثیــــرا  لكــــن " علیبــــة 

)2(".جها بشكل ضمني نحو تصورات باختینتقدیمها یبقى مت

ــــة -وهــــو ــــنصمــــا یال–حقیق ــــة ال ــــي معرف ــــد ف ــــى عمــــل العی ، إال أنهــــا مــــا لبثــــا أن حــــظ عل

ـــــع ومحیلـــــة صـــــراحة إلـــــى أعمـــــال بـــــاختینرســـــمت ـــــة باصـــــطالح الموق ، إذ تكـــــاد توجههـــــا متعلق

.منه غایة التطابق حیث یألفها القارئ تطلب

لـــــیس العمـــــل األدبـــــي هـــــو مجـــــرد " تضـــــیف متـــــأثرة بحواریـــــة بـــــاختین فـــــي موضـــــع آخـــــر و 

ـــــة وقـــــع، وال هـــــو مجـــــرد قـــــول لموقـــــع، بـــــل أن العمـــــل األدبـــــيم ـــــنهض مـــــن موقـــــع هـــــو بنی ، إذ ی

.89، ص یمنى العید، في معرفة النص-)1(
.154النقد العربي ص محمد ولد بوعلیبة، النقد الغربي و -)2(
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ــــــــه و عــــــــالم ال یمكنــــــــه أن ین ــــــــه هــــــــو دینامكیت لــــــــى تعــــــــدد هــــــــو انفتاحــــــــه عمــــــــو إال بصــــــــراعي فی

)1(".األصوات و تناقض المواقع

العالمــــــات علــــــى أنهــــــا كــــــون ا الكثیــــــف ببــــــاختین راحــــــت تنظــــــر معــــــه إلــــــىهــــــألجــــــل تعلقو 

ینبنــــــي وفــــــق منطــــــق ذا وحینمــــــا ینــــــتظم التعبیــــــر وینبنــــــي إنمــــــا ینــــــتظم و هكــــــ"إیــــــدیولوجي، تكتــــــب 

)2(".ینهض منه أو اإلیدیولوجي یسمیه ویحكمهخاص هو أثر موقع 

مـــــا : زاویـــــة الرؤیـــــة ینـــــزاح بنـــــا صـــــوب الســـــؤال التـــــالي/ ثـــــم أن مناقشـــــة موضـــــوع الموقـــــع 

ان كانـــــــت قـــــــد جعلـــــــت ه یمنـــــــى العیـــــــد بـــــــین مفهـــــــوم الـــــــراوي والكاتـــــــب ؟ و الفـــــــرق الـــــــذي صـــــــنعت

ـــــارب المفهـــــومین قـــــد حـــــدا  ـــــط بینهمـــــا بینهمـــــا فـــــرق ؟ فهـــــل تمســـــكت بـــــه أم أن تق ـــــى الخل بهـــــا إل

مجموعــــــــة " ائف الــــــــراوي اإلیهــــــــام بحقیقــــــــة الســــــــرد فهــــــــي تــــــــراه ظــــــــألن مــــــــن أهــــــــم و أحیانــــــــا ؟ و 

الشــــــروط األدائیــــــة التــــــي تمكــــــن مــــــن یــــــروي بــــــأن یــــــروي كمــــــا لــــــو انــــــه فعــــــال ســــــمع أو رأى أو 

)3(").صادقة بما یروي ( عالقة فعلیة لو أنه حقا علىعرف ما یروى أي كما

32، ص والشكلالموقع: الراويیمنى العید،-)1(
26المرجع نفسه ص -)2(
.96، ص یمنى العید تقنیات السرد الروائي-)3(
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بهـــــذا لمعنـــــى الـــــراوي هـــــو: " ل مـــــن ذلـــــك إلـــــى الفصـــــل بـــــین الـــــراوي والكاتـــــب فتقـــــوللتصـــــ

اة ســـــرده أو یتملـــــك تقنیـــــات الســـــرد الكاتـــــب هـــــو الـــــذي یخلـــــق أدو شخصـــــیة ظـــــل فنـــــي للكاتـــــب، و 

)1(".معیدا إنتاجهایمارسها و 

العیـــــد فـــــي هـــــذا الخصـــــوص یصـــــل إلـــــى مفـــــاده إذ یتتبـــــع ســـــقطاتلكـــــن محمـــــد ســـــویرتي

ـــــراوي أو المؤلـــــف عـــــن المحكـــــي " أنهـــــا  ـــــز بـــــین ال ـــــف موقفـــــا واضـــــحا فـــــي مســـــألة التمیی " ال تق
ـــــــي قولهـــــــا )2( ـــــــد ی: " ف ـــــــب ق ـــــــه صـــــــوت الكات ـــــــي بالضـــــــرورة ان كـــــــون أن وجـــــــود صـــــــوت ال یعن

)3(".صوت الراوي لیس صوت الكاتب وقد یكون كذلك

الناقــــــــدة تخلــــــــط أیضــــــــا بــــــــین الــــــــراوي " أن –الحــــــــال هــــــــذه و –هكــــــــذا یتــــــــراءى لســــــــویرتي 

ــــــذي یســــــردن م ــــــف ال ــــــه الحــــــوار بــــــین شخصــــــیتینوالمؤل ــــــراوي ، هكــــــذا یحــــــشــــــهدا جــــــرى فی ول ال

یبــــــدو جلیــــــا أن و ( ... ) الحــــــوار إلــــــى مجــــــرد خبــــــر ویقــــــیم بــــــین القــــــارئ والشخصــــــیات حــــــاجزا 

طفى لــــــیس صــــــمار لقولهــــــا أن الحــــــوار بــــــین تفیــــــده و الناقــــــدة تــــــرفض تحویــــــل الحــــــوار إلــــــى أخبــــــ

ـــــب عنهمـــــا، و  ـــــه الكات ـــــل حـــــوارا منقـــــوال، یروی ـــــة أي مـــــن حـــــوارا مباشـــــرا، ب ـــــة الفنی هـــــو مـــــن الناحی

.96ص السابقالمصدر -)1(
.119روائي ص لالنص امحمد سویرتي ، النقد البنیوي و -)2(
.119المرجع نفسه ص -)3(



في ضوء المنهج تقنیات السرد الروائي " قراءة في كتاب :الثانيالفصل 
.وفق آلیات نقد النقد" یمنى العید"للناقدة " البنیوي 

157

یحمـــــل الـــــراوي الـــــذي هـــــو هنـــــا للكاتـــــب، مســـــؤولیة صـــــحة مـــــا حیـــــث هـــــو إخبـــــاري یـــــروى عـــــن 

)1(".یرویه

:حكم القیمة-10

أســـــهموا فـــــي إثـــــراء النقـــــد العربـــــي نواحـــــدة مـــــن الـــــذی" دیمنـــــى العیـــــ"تعـــــد الناقـــــدة اللبنانیـــــة 

المعاصـــــــر، تنظیـــــــرا وتطبیقـــــــا، إضـــــــافة إلـــــــى أن أعمالهـــــــا شـــــــكلت بعـــــــدا قویـــــــا وواضـــــــحا فـــــــي 

الحركــــــــة النقدیــــــــة النســــــــائیة، ورغــــــــم مــــــــا تكتســــــــبه كتبهــــــــا مــــــــن أهمیــــــــة إال أن الدراســــــــات التــــــــي 

یمنـــــى "عالجتهـــــا تبقـــــى قلیلـــــة، إذ ال یكـــــاد الباحـــــث أن یعثـــــر علـــــى دراســـــة كاملـــــة تحـــــیط بنقـــــد 

".لعیدا

ـــــــي دراســـــــتنا لكتابهـــــــا التعلیمـــــــي  ـــــــي ضـــــــوء المـــــــنهج "ونحـــــــن ف ـــــــي ف ـــــــات الســـــــرد الروائ تقنی

ــــوي ــــث صــــرحت مــــن خــــالل عنــــوان " البنی ــــي ذكرتهــــا، حی ــــم بالفصــــول الت نالحــــظ أن عنوانهــــا مل

".المنهج البنیوي"كتابها بالمنهج الذي اتبعته أال وهو 

-:ن الكتــــاب أال وهـــــيونحــــن ركزنــــا فـــــي دراســــتنا علـــــى الفصــــول التــــي لهـــــا عالقــــة بعنـــــوا

.العمل السردي الروائي من حیث هو حكایة

.العمل السردي الروائي من حیث هو قول-

.باإلضافة إلى زاویة الرؤیة والموقع-

.119ص السابق،المرجع -)1(
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ـــــــــى طروحـــــــــات " یمنـــــــــى العیـــــــــد"ونالحـــــــــظ أن  قـــــــــد اتكـــــــــأت فـــــــــي مفاهیمهـــــــــا الســـــــــردیة عل

ــــــــودوروف" ــــــــات"و" ت ــــــــة "جیــــــــرار جین " بــــــــروب"، أیضــــــــا واعتمــــــــدت فــــــــي دراســــــــتها علــــــــى منهجی

، والمالحـــــــظ أن جـــــــّل تطبیقاتهـــــــا أحاطــــــــت بالنصـــــــوص الروائیـــــــة العربیـــــــة، فهــــــــي "غریمـــــــاس"و

تقســـــم الروایـــــة إلـــــى قصـــــة وخطـــــاب ثـــــم تحلـــــل مكونـــــات كـــــل منهـــــا وفـــــي الحـــــالتین تســـــیر وفـــــق 

الوجهـــــة التـــــي رســـــمتها لنفســـــها، وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك تشـــــید بـــــالمنهج البنیـــــوي رغـــــم طابعـــــه العـــــام 

كانـــــة ضـــــمن الدراســـــات األدبیـــــة بكشـــــفه ممیـــــزات الشـــــكل األدبـــــي والســـــریع، إذ تـــــراه قـــــد اتخـــــذ م

ـــــــة  ـــــــّدمت معرف ـــــــث ق ـــــــة حی ـــــــر أرى أن عناصـــــــر الموضـــــــوع ملّم ـــــــي األخی ـــــــة وف ـــــــات الداخلی والبنی

.بتقنیات السرد الروائي وبمفاهیم البنیویة وذلك من خالل استنادها إلى أمثلة توضیحیة
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ـــــام هـــــذا البحـــــث، و  ـــــه فـــــي خت ـــــة ومـــــا یمكـــــن قول مـــــن خـــــالل الوقـــــوف علـــــى التجربـــــة النقدی

نصـــــل " نیـــــويتقنیـــــات الســـــرد الروائـــــي فـــــي ضـــــوء المـــــنهج الب"لیمنـــــى العیـــــد مـــــن خـــــالل كتابهـــــا 

:لیكون دلیال على بعضها اآلخرسنذكر بعضها إلى أهم نتائج البحث و 

قــــــراءة النصــــــوص ، هــــــو وعلــــــى غــــــرار النقــــــاد اآلخــــــرین" لعیــــــدیمنــــــى ا"أن النقــــــد عنــــــد -

ــــراءة معرفیــــة منتجــــة و  ــــراءة ســــلبیة تجعــــل مــــن اق ــــار لــــیس ق العربــــي مجــــرد ملتقــــي ىءلق

نمـــــا هــــــو قـــــراءة نشــــــطة إیجابیـــــة ومنهجیـــــة تــــــؤدي إلـــــى  ٕ نتــــــاج نـــــص آخــــــرإفحســـــب، وا

لعـــــل حكــــم الناقــــدة هـــــو أن ابیتــــه مــــن خـــــالل نقــــد الــــنص، و رئ إیجفبــــالقراءة یثبــــت القـــــا

.یكون كل قارئ ناقد

ـــــدي مؤســـــ- ـــــین الغـــــرب والعـــــرب، و مشـــــروعها النق ـــــة ب ـــــات معرفی ـــــى خلفی اعتمادهـــــا س عل

البنیویــــــة داثیــــــة، ال ســــــیما البیویــــــة عمومــــــا، و علــــــى الكثیــــــر مــــــن النظریــــــات الغربیــــــة الح

.التكوینیة خصوصا

یـــــــة للومیـــــــان غولـــــــدمان خاصـــــــة،ال صـــــــدرا رحبـــــــا البنیویـــــــة التكوینأن البیوســـــــة عامـــــــة و -

تنا اللبنانیــــــة یمنــــــى علــــــى وجــــــه الخصــــــوص ناقــــــدمــــــن طــــــرف نقادنــــــا العــــــرب و نــــــذكر

.العید

ــــاب أال  و تبنیهــــا لمــــنهج واحــــد فــــي هــــذ- ــــه " المــــنهج البنیــــوي"هــــو ا الكت حیــــث صــــرحت ب

.في عنوان كتابها
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األجناس األدبیة تجسیدا ارتبطت بروایات عربیة ألنها أكثر " یمنى العید"جل تطبیقات -

.للواقع

فـــــي دراســـــة العناصـــــر التـــــي تـــــدخل و البنیـــــويفـــــي تطبیقاتهـــــا للمـــــنهج " یمنـــــى العیـــــد"إن -

ال تتـــــرك عنصـــــرا إال وطبقـــــت علیـــــه " وي، البطـــــلالـــــرا‘ الشخصـــــیات" فـــــي بنـــــاء الروایـــــة

.خصوصیتهایبینهذا ماعلى نصوص عربیة و 

ـــــــي مفاهیمهـــــــا- ـــــــى طروحـــــــات اتكـــــــأت ف ـــــــودورو "الســـــــردیة عل ـــــــات"و" فت ـــــــرار جین " " جی

"غریماس"و" بروب

أمثلة إلىبمفاهیم البنیویة استنادا م معرفة بتقنیات السرد الروائي و هذا الكتاب یقد-

توضیحیة

ال ، و باالهتمـــــــامت النقدیـــــــة العربیـــــــة جمیـــــــع المحـــــــاوالىو فـــــــي الختـــــــام نأمـــــــل أن تـــــــول-

.لنقادنا و نقادنا العرباالعتبارتبقى مجرد حبر على ورق، هكذا حتى نعید 





یمنى العید حیاتها وآثارها

میالدها

التعلیم في الخارج

النشاطات التي مارستها

مصادر ثقافتها

الوظائف التي تقلدتها

الكتب التي ألفتها

الكتب التي ألفتها باإلشراك

 باإلشراكالكتب المترجمة

المؤتمرات والندوات التي شاركت فیها
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:یمنى العید حیاتها وآثارها

عاصــــــمة جنــــــوب "فــــــي مدینــــــة صــــــیدا " یمنــــــى العیــــــد")1("حكمــــــت صــــــباغ الحكــــــیم"ولــــــدت 

فـــــي حـــــي مـــــن أحیائهـــــا القدیمـــــة، قریبـــــا مـــــن البحـــــر الـــــذي كـــــان منظـــــره المترامـــــي یبعـــــث " لبنـــــان

.البعید، عالم ما وراء البحاراكتشاففیها رغبة 

ــــــــــي  ــــــــــاة ف ــــــــــى الحی ــــــــــین إخوانهــــــــــا وأخواتهــــــــــا، تفتحــــــــــت عل ــــــــــدكتورة األصــــــــــغر ب ــــــــــت ال كان

.واالنفتاحاالستقبالاألربعینات، سنوات 

ـــــــة التكمیلیـــــــة" جمعیـــــــة المقاصـــــــد اإلســـــــالمیة"درســـــــت فـــــــي مـــــــدارس  حتـــــــى نهایـــــــة المرحل

هــــــي أســـــــاس دراســـــــتهافقــــــرأت القـــــــرآن وحفظــــــت الكثیـــــــر مــــــن صـــــــوره، وكانـــــــت اللغــــــة العربیـــــــة 

تربـــــت فـــــي وســـــط عـــــائلي، اجتمـــــاعي محـــــافظ، ولكـــــن التمـــــرد علـــــى التقالیـــــد المتحجـــــرة والشـــــوق 

.إلى اآلخر المختلف یدكان علیها جدران روحها ونوافذ قلوبها

ـــــة  ـــــة المرحل ـــــد نهای ـــــي صـــــیدا عن ـــــف ف ـــــى الخمســـــینات، یتوق ـــــات، حت ـــــیم البن ولمـــــا كـــــان تعل

.مدرسة داخلیة للراهبات في العاصمة بیروتالتكمیلیة، أكملت دراستها الثانویة في 

:وفي بیروت أتیح لها أمران

.تعلم اللغة الفرنسیة في مدار الراهبات-

.297، ص 2007، 1یعلي، خفناوي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، أمانة عمان، األردن، ط- )1(
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التعــــــرف علــــــى حیــــــاة اجتماعیــــــة وثقافیــــــة ثریــــــة ومتنوعــــــة، هــــــي مــــــن خصــــــائص المــــــدن -

.الكبرى

بمتابعـــــــة دراســـــــتها الجامعیـــــــة فـــــــي بـــــــاریس، لكـــــــي تكتـــــــف العـــــــالم " یمنـــــــى العیـــــــد"حملـــــــت 

م الثقافــــــة األخــــــرى والنــــــاس المختلفــــــین حضــــــارة وتفكیــــــرا، وأســــــالیب وحیــــــاة، تقــــــول اآلخــــــر، عــــــال

".إنه توقي إلى التنوع والثراء: "الناقدة

:التعلیم في الخارج

أســــــــتاذة زائــــــــرة فــــــــي مركــــــــز البحــــــــوث التطبیقیــــــــة والدراســــــــات الســــــــنویة فــــــــي صــــــــنعاء :1998

).الیمن(

ــــــى 10/95 ــــــة، أســــــتاذة زائــــــرة فــــــي جامعــــــة الســــــوریی:04/1996إل ن الجدیــــــدة، بــــــاریس الثالث

ـــــــات  ـــــــت بإعطـــــــاء حلق ـــــــس إدارة الجامعـــــــة المـــــــذكورة، كلف ـــــــى دعـــــــوة رســـــــمیة مـــــــن مجل ـــــــاء عل بن

حــــــــول الروایــــــــة العربیــــــــة، وبتــــــــدریس كــــــــل مــــــــن مــــــــادتي األدب العربــــــــي Séminaireدراســــــــیة 

.الحدیث والمنهجیة

ــــیمن، ودعیــــت عــــدة مــــرات بصــــفة أســــتاذة زائــــرة إللقــــاء محاضــــرات فــــي جامعــــة صــــنعاء فــــي  ال

.كلیة اآلداب، قسم اللغة العربي

.لمدة أسبوعین، مادة السرد الروائي:1985



ملحق

166

.لمدة شهرین، مادتي السرد الروائي واألدب الحدیث:1987

.لمدة شهرین، مادتي السرد الروائي وأدب النهضة:1988

.لمدة شهرین، مادتي السرد الروائي والسیر الشعبیة الیمنیة:1990

:التي مارستهاالنشاطات 

ســــــــنة فــــــــي 12حتــــــــى الیــــــــوم، منهــــــــا 1972عضــــــــو فــــــــي إتحــــــــاد الكتــــــــاب اللبنــــــــانیین منــــــــذ -

.المجلس اإلداري

ــــــوبي عــــــام - ــــــان الجن ــــــافي للبن ــــــس الثق ــــــى 1968عضــــــو مؤســــــس للمجل ، وعضــــــو مشــــــارك حت

.الیوم

ــــــل - ــــــي عــــــدد مــــــن المجــــــاالت العربیــــــة مث ــــــق"مســــــاهمة ف " المــــــدى"و" دفــــــاتر نســــــائیة"و" الطری

).لتحریرعضو مجلس ا(

ـــــــة - ـــــــي الصـــــــحف اللبنانی ـــــــدوات، ف ـــــــي الن ـــــــاالت وبعـــــــض المـــــــداخالت ف نشـــــــر عـــــــدد مـــــــن المق

" المعلـــــــــم"و" الخلـــــــــیج"و" البیـــــــــان"و" الحیـــــــــاة"و" النهــــــــار"و" النـــــــــداء"و" الســـــــــفیر: "والعربیــــــــة مثـــــــــل

".الوطن"و

ولكــــــن رفــــــض عائلتهــــــا ذلــــــك بشــــــكل قــــــاطع آلمهــــــا كثیــــــرا، فوجــــــدت نفســــــها محیــــــرة علــــــى 

عیــــــة فــــــي دار المعلمــــــین العلیــــــا فــــــي بیــــــروت بعــــــد ذلــــــك ســــــلك التعلــــــیم، متابعــــــة دراســــــتها الجام
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ــــع إلــــى الوظیفــــة، تقــــول الناقــــدة ــــاریس : "وهــــي ال تتطل ــــى ب كنــــت أكــــره الوظیفــــة، وبقــــي الســــفر إل

)1(".لتحصیل علمي وثقافة حلمي

بتعلــــــیم اللغــــــة اهتمامهــــــا، كافأتهــــــا البعثــــــة الفرنســــــیة فــــــي صــــــیدا علــــــى 1973وفــــــي عــــــام 

.الفرنسیة لطلبات الثانویة التي كانت حلمت بها

ـــــدكتوراه فـــــي الســـــوربون، 1977وفـــــي عـــــام  ـــــل شـــــهادة ال ـــــت، ناقشـــــت أطروحتهـــــا لنی وانتقل

قســــــم اللغــــــة -كلیــــــة اآلداب–إثرهــــــا مــــــن التعلــــــیم الثــــــانوي إلــــــى التعلــــــیم فــــــي الجامعــــــة اللبنانیــــــة 

.العربیة

:مصادر ثقافتها

یـــــة للناقـــــدة، فجمعـــــت بـــــین مـــــا هـــــو عربـــــي أصـــــیل وبـــــین مـــــا هـــــو تنوعـــــت المصـــــادر الثقاف

اللغـــــة العربیـــــة، القـــــرآن الكـــــریم، : غربـــــي دخیـــــل، فكانـــــت المصـــــادر العربیـــــة فـــــي األســـــاس هـــــي

.األدب العربي والتاریخ اإلسالمي العربي

أمــــــا المصــــــادر الغربیــــــة فــــــیمكن حصــــــرها فــــــي مــــــا قرأتــــــه مــــــن األدب الفرنســــــي كالروایــــــة 

والكثیـــــر ممـــــا ... ، والواقعیـــــة، والبنیویـــــة، والشـــــكالنیون الـــــروسكســـــیةالمار عـــــن توالشـــــعر، قـــــرأ

ــــــرأت  ــــــى التــــــراث النقــــــدي العربــــــي، فق ــــــد عــــــادت إل ــــــداللي والتأویــــــل، فق ــــــق بالتحلیــــــل ال هــــــو متعل

.للجرجاني والقرطاجي والجاحظ

.االنترنتبحث من - )1(
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:الوظائف التي تقلدتها

.تدریس مادة األدب العربي في المدارس الثانویة ودار المعلمین:1960-1967

.مدیرة ثانویة صیدا الرسمیة للبنات، ومدرسة في الوقت نفسه:1967-1977

أســــــــتاذة فــــــــي كلیــــــــة اآلداب قســــــــم اللغــــــــة العربیــــــــة فــــــــي الجامعــــــــة اللبنانیــــــــة، :1977-2006

.الفرع األول

ـــــة فـــــي  خاصـــــة إضـــــافة إلـــــى جملـــــة " ائـــــيالنقـــــد الرو "أصـــــدرت سلســـــلة مـــــن الكتـــــب النقدی

.من األبحاث والدراسات المنشورة في المجاالت والدوریات العربیة

:الكتب التي ألفتها

.1998فن الروایة العربیة بین الحكایة وتمیز الخطاب، دار اآلداب بیروت -

تحـــــــول فـــــــي التحـــــــول مقاربـــــــة للكتابـــــــة األدبیـــــــة فـــــــي زمـــــــن الحـــــــرب اللبنانیـــــــة، دار : الكتابـــــــة-

.1993) ترجمة دراسة منه إلى اإلنجلیزیة(اب بیروت اآلد

.1990تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي بیروت -

.1986الموقع والشكل، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت : الراوي-
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ترجمــــــة دراســــــة (فــــــي معرفــــــة الــــــنص، دار اآلفــــــاق الجدیــــــدة، بیــــــروت ودار الثقافــــــة المغــــــرب -

.1983) منه إلى اإلنجلیزیة

الرومــــــــــانطیقي فــــــــــي لبنــــــــــان، دار الفــــــــــارابي، بیــــــــــروت الداللــــــــــة االجتماعیــــــــــة لحركــــــــــة األدب-

.1979) 1977أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة، جامعة السوریون، باریس الرابعة (

.1970ممارسة في النقد العربي، دار الفارابي بیروت -

.1970بین الحكمة، بیروت إصالح قوامه المرأة، : قاسم أمین-

.1970رحالة العرب، بیت الحكمة بیروت : أمین الریحاني-

:الكتب التي ألفتها باإلشراك

.ضمن الثقافة في لبنان دار الطلیعة بیروت" النقد األدبي والثقافي الوطنیة":1977

ة مشـــــكلة الشـــــعر العربـــــي الحـــــدیث فـــــي لبنـــــان ضـــــمن قضـــــایا فـــــي الثقافـــــة والدیمقراطیـــــ:1980

.، دار العلم للمالیین، بیروت)المؤتمر األول للكتاب اللبنانیین(

، ضـــــــــمن حســـــــــین مـــــــــروى "حســـــــــین مـــــــــروى والمـــــــــنهج الـــــــــواقعي فـــــــــي النقـــــــــد األدبـــــــــي":1981

.شهادات في فكره ونضاله، دار الفارابي، بیروت

منظــــــــور فكـــــــــري یخلــــــــق نمـــــــــط بنیتــــــــه فـــــــــي القــــــــص العربـــــــــي " قتــــــــل مفهــــــــوم البطـــــــــل":1986

.ة العربیة بین الواقع واإلیدیولوجیة، دار الحوار، سوریاالمعاصر ضمن الروای
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: ، ضــــــــمن كتــــــــاب"ســــــــطور وعنــــــــاوین مــــــــن ســــــــیرة مهــــــــدي عامــــــــل"و" فــــــــي التنــــــــاقض":1986

.، دار الفارابي بیروت"النظریة والممارسة في فكر مهدي عامل"

قـــــراءة فـــــي شـــــعر عبـــــد (، ضـــــمن الـــــنص المفتـــــوح "مرجعیتـــــه وشـــــعریتهشـــــعر المقـــــالح":1991

.، دار اآلداب، بیروت)المقالحالعزیز 

:الكتب المترجمة باإلشراك

.1995، 1السیرة الذاتیة والوظیفة المزدوجة، مجلة الطریق عدد -

Le liban : une culture en qu’être d’identité, dans internationale de

l’imaginaire, numéro 0b :le libon second. Pp 66-73 , Babel :maison de

cultures de monde, paris 1995.

.1996، شباط 2، ك1تاریخیة أو المتمة الونوسیة، مجلة الطریق عدد... -

ـــــة اآلداب"- ـــــة الشـــــعریة فـــــي مجل ـــــول "الحداث ـــــدوة مجلـــــة (1994، اآلداب، أیل قـــــدمت ضـــــمن ق

).1994اآلداب ودورها في الحیاة الثقافیة العربیة التي عقدت في عمان في تموز 

، 6مجلــــــة قضــــــایا وشــــــهادات عــــــدد" وحكایــــــة لــــــم تكتمــــــل فــــــي ثالثیــــــة محمــــــد دیــــــبالواقعیــــــة "-

1994.

.1993، سنة 127في المنهج والمعنى الخاص للروایة، الموقف األدبي، عدد-
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.1993، سنة 32، شؤون أدبیة، عدد"لعبة البدائل في میرمار لنجیب محفوظ"-

.1993، 413عدد، اآلداب "سیرة شعر، سیرة الشاعرة نازك المالئكة"-

ــــــار الحــــــواس"- ــــــت البنكــــــا واختی ــــــي ســــــید العتمــــــة، توقی ــــــي ف ــــــة والخطــــــاب الروائ ــــــد " الحكای الناق

.1993حزیرانأیار 

.1993، صیف 72، موافق عدد"الظل والصدى مشهد الخراب"-

.1993، 8-7جدیدة في نقد القصة والروایة، اآلداب عدداتجاهات-

.1993، 1لطریق، عدد، ا"حكایة المكبوت وغربة الكتابة"-

.1993، 24، المجلة العربیة للثقافة، عدد"المعنى الغائب"-

.1993، 1، اآلداب، عدد"الهویة بین الحكایة والروایة"-

.1992، 2/1، اآلداب، عدد "المركب وحوار الضفة األخرى"-

.1988، الطریق، حریران، "الحوار والمنهج:حسین مروة"-

بداع "- ٕ .1987، 1، مجلة الیمن الجدید، عدد"الخطاب المختلفاألسطورة وا

.1972، الطریق، أیار "ودبالمرفق والرؤیة الفكریة عند مارون ع"-

.1970حزیران، الطریق، "أدب حیران بین الوعي والواقع"-
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:الندوات والمؤتمرات التي شاركت فیها

محمـــــــد حســـــــن "دوة ، دراســـــــة قــــــدمت ضـــــــمن نــــــ"زینــــــب البـــــــدایات واألســــــئلة المضـــــــمرة":1996

كـــــانون األول 16إلـــــى 12التـــــي عقـــــدت فـــــي القـــــاهرة مـــــن " المصـــــریةاالســـــتنارةهیكـــــل وجهـــــود 

.بدعوة من المجلس األعلى للثقافة

دراســــــتان قــــــدمتا ضــــــمن " مالمــــــح التجدیــــــد فــــــي القصــــــة العمانیــــــة"و" شــــــعریة القصــــــة":1996

التــــــي عقــــــدت فــــــي مســــــقط بــــــدعوة مــــــن النــــــادي الثقــــــافي فــــــي " أســــــئلة الــــــنص القصصــــــي"نــــــدوة 

.سلطة عمان، في أیلول

)".نجوم أریحاللیانا بدر(جمالیة المكان في روایة العربیة الحدیثة ":1996

:دراسة قدمت ضمن ندوة

Myths.Historicalarchetypes and symbolic figures in arabic literature

towards a new hermeneuticalaaproach

.1995التي نظمها المعهد األلماني للدراسات الشرقیة في بیروت حریران 

دراســـــــة قـــــــدمت ضـــــــمن نشـــــــاطات معـــــــرض " الـــــــوعي المعرفـــــــي فـــــــي الروایـــــــة العربیـــــــة":1995

.1995بدعوة من مكتبة األسد، أیلول الكتاب العربي في دمشق 
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ـــــة المزدوجـــــة":1995 ـــــة والوظیف ـــــة الروائی ـــــة، دراســـــة " الســـــیرة الذاتی ـــــا می ـــــة حن دراســـــة فـــــي ثالثی

التــــــي عقـــــدت فــــــي أكســــــفورد بــــــدعوة مــــــن تجمــــــع أســــــتاذة " الســــــیرة الذاتیــــــة"قـــــدمت ضــــــمن نــــــدوة 

).ترجمة إلى اإلنجلیزیة(1995األدب العربي في أروبا، في نیسان 

ـــــي مجلـــــة اآلداب":1994 ـــــة الشـــــعریة ف ـــــة اآلداب ودورهـــــا فـــــي "الحداث ـــــي نـــــدوة مجل ـــــدمت ف ، ق

ــــاء والكتــــاب  ــــدعوة مــــن اإلتحــــاد العــــام لألدب ــــي عمــــان ب ــــدت ف ــــي عق ــــة، الت ــــة العربی ــــاة الثقافی الحی

.1994العرب في تموز 

، مداخلـــــــة ضـــــــمن النقـــــــد األدبـــــــي للقصـــــــة "فـــــــي المـــــــنهج والمعنـــــــى الخـــــــاص للحكایـــــــة":1993

نشــــــــرت فــــــــي الموقــــــــف األدبــــــــي، 1993عقــــــــدت فــــــــي دمشــــــــق فــــــــي حریــــــــران والروایــــــــة، التــــــــي 

.1993، 172عدد

ـــــــة":1992 ـــــــة الكتاب ـــــــة وحداث ـــــــاب "خـــــــراب المدین ـــــــدمت ضـــــــمن مـــــــؤتمر إتحـــــــاد الكت ، دراســـــــة ق

الكتابـــــة األدبیـــــة فـــــي العشـــــرین ســـــنة األخیـــــرة، الـــــذي عقـــــد فـــــي بیـــــروت، فـــــي نیســـــان : اللبنـــــانیین

1992.

، مداخلــــة ضـــــمن النــــدوة الدراســـــیة فــــي ذكـــــرى الروائــــي غالـــــب هلســـــا "الكتابــــة والحیلـــــة":1990

.1990شباط 01إلى 02كانون الثاني 31التي عقدت في عمان من 

، دراســــــــــة قــــــــــدمت ضــــــــــمن مــــــــــؤتمر األدب "الكتابــــــــــة اإلبداعیــــــــــة والحــــــــــرب اللبنانیــــــــــة":1989

).أللمانیةترجمة إلى ا(واإلسالم الذي عقد في برلین في تشرین األول 
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دراســـــــــة قـــــــــدمت ضـــــــــمن نـــــــــدوة مئویـــــــــة أمـــــــــین " أمـــــــــین الریحـــــــــاني، بالغـــــــــة المعنـــــــــى":1987

أیــــــارالریحــــــاني التــــــي عقــــــدت فــــــي بیــــــروت بــــــدعوة مــــــن الحركــــــة الثقافیــــــة فــــــي إنطلیــــــاس فــــــي 

1987.

، دراســــــة قــــــدمت ضــــــمن نــــــدوة اإلبــــــداع والنقــــــد "ســــــؤال فــــــي معرفــــــة الــــــنص: الواقعیــــــة":1985

.1985في آذار التي عقدت في الدار البیضاء 

دراســـــــات فـــــــي : ، دراســـــــة قـــــــدمت ضـــــــمن نـــــــدوة"القصـــــــة القصـــــــیرة واألســـــــئلة األولـــــــى":1983

، ونشــــــرت أعمالهــــــا فــــــي كتــــــاب 1983القصــــــة العربیــــــة، التــــــي عقــــــدت فــــــي مكنــــــاس فــــــي آذار 

ــــــة" ــــــي القصــــــة العربی ــــــروت "دراســــــات ف ــــــة، بی ــــــاس، مؤسســــــة األبحــــــاث العربی ــــــدوة مكن ــــــائع ن ، وق

1986.

، دراســـــة قـــــدمت ضـــــمن المـــــؤتمر األول "ربـــــي الحـــــدیث فـــــي لبنـــــانمشـــــكلة الشـــــعر الع":1979

.1979للكتاب اللبنانیین الذي عقد في بیروت في 

، دراســـــــــة قـــــــــدمت ضـــــــــمن المـــــــــؤتمر الحـــــــــادي "األدب المعاصـــــــــر وآفـــــــــاق المســـــــــتقبل":1977

ــــــذي عقــــــد فــــــي طــــــرابلس الغــــــرب مــــــن  ــــــى 24عشــــــر لألدبــــــاء العــــــرب ال ــــــول 30إل ، 1977أیل

ــــــه فــــــي كتــــــاب  المــــــؤتمر الحــــــادي عشــــــر لألدبــــــاء والكتــــــاب العــــــرب، منشــــــورات "ونشــــــرت أعمال

.1977، طرابلس ألیبیینإتحاد الكتاب واألدباء 
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مـــــا تقـــــدم، فـــــإن إســـــهامات الناقـــــدة تنوعـــــت وتعـــــددت فـــــي مختلـــــف المجـــــاالت وبنـــــاء علـــــى

، الشــــــيء الــــــذي دفــــــع الــــــدءوبواالختصاصــــــات، ممــــــا یــــــدل علــــــى حركتهــــــا الحیویــــــة ونشــــــاطها 

ــــــى  ــــــى العیــــــد"مؤسســــــة العــــــویس الثقافیــــــة إل 1992/1993جــــــائزة العــــــویس الثقافیــــــة لعــــــام " یمن

وهـــــذا عـــــن " األبحـــــاث األدبیـــــة والنقدیـــــة"، فـــــي حقـــــل )تمـــــنح الجـــــائزة كـــــل ســـــنتین(الـــــدورة الثالثـــــة 

.مجمل أعمالها
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:بیبلیوغرافیا المؤلفات ودراسات الناقدة

:دار الفارابي–ممارسات في النقد األدبي 

.الفارابي–الداللة االجتماعیة لحركة األدب الرومنطقي في لبنان 

.دار اآلفاق الجدیدة–في معرفة النص 

.مؤسسة األبحاث العربیة–الموقع والشكل : الراوي

.توبقال-في القول الشعري 

.الفارابي–تقنیات السرد الروائي 

الروایة العربیة بین الواقع واألیدیولوجیة، تألیف مشترك 

.مشترك–النص المفتوح 

.رحالة العرب: أمین الریحاني

.إصالح قوامة المرأة: قاسم أمین

.والنقددراسات مختلفة عن الكتابة والروایة والشعر





:قائمة المصادر والمراجع

178

:القرآن الكریم

.المصادر-1

العیـــــد یمنــــــى، تقنیـــــات الســــــرد الروائـــــي فــــــي ضـــــوء المــــــنهج البنیـــــوي، دار الفرابــــــي، بیــــــروت، -

.1،1990ل، ط-م-لبنان، سلسلة الدراسات النقدیة، شركة المطبوعات اللبنانیة، ش

:المراجع-2

:العربیةباللغةالمراجع -أ

.1967، 4أمین أحمد، النقد األدبي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط-

أبـــــــو كریشـــــــة مصـــــــطفى طـــــــه، أصـــــــول النقـــــــد األدبـــــــي، الشـــــــركة المصـــــــریة العالمیـــــــة للنشـــــــر -

.1992، 1لونجمان، ط

.2000، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: ابن منظور-

الحــــــــاجري ومحمــــــــد ســــــــالم، المكتبــــــــة التجاریــــــــة طــــــــه . ابــــــــن طباطبــــــــا، عیــــــــار الشــــــــعر، تــــــــج-

.1956الكبرى، القاهرة، القاهرة، د ط، 

.2003إبراهیم عبد اهللا، السردیة العربیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، بیروت، -

، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، )دط(أیـــــــوب محمـــــــد، الزمـــــــان والمكـــــــان فـــــــي القصـــــــة القصـــــــیرة -

.1965المغرب 

.1990، 1المخیل السردي، المركز الثقافي العربي بیروت، طإبراهیم عبد اهللا، -
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ــــد العــــرب،  للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، نهضــــة - بــــدوي أحمــــد أحمــــد، أســــس النقــــد األدبــــي عن

.2002، 6مصر، ط

.1990، 1بحراوي حسن، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-

.1996، 1ار األمان، الرباط، طبنكراد سعید، نحو سیمیائیات االدیولوجي، د-

بلعابــــــــد عبــــــــد الحــــــــق، عتبــــــــات جیــــــــرار جینـــــــــات مــــــــن الــــــــنص إلــــــــى المنــــــــاص، منشـــــــــورات -

.، الجزائر2008، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طاالختالف

بــــالل عبــــد الــــرزاق، مــــدخل إلــــى عتبــــات الــــنص، دراســــة فــــي مقــــدمات النقــــد العربــــي القــــدیم، -

.2000إفریقیا الشرق، بیروت لبنان، 

ـــــــــزواويبغـــــــــورة- ـــــــــات،: ال دار المـــــــــنهج البنیـــــــــوي بحـــــــــث فـــــــــي األصـــــــــول والمبـــــــــادئ والتطبیق

.2001، 1الهدى، عین ملیلة، ط

.، الجزائر1بوعزة محمد، تحلیل النص السردي، منشورات االختالف ،ط-

المــــــــنهج فــــــــي النقــــــــد العربــــــــي المعاصــــــــر، دار طیبــــــــة، إشــــــــكالیةالحجــــــــازي ســــــــمیر ســــــــعید، -

.دط، د تالقاهرة،

ـــــــل - ـــــــراهیمخلی ـــــــرى، عمـــــــان، إب ـــــــة عمـــــــان الكب ـــــــد األلســـــــني، منشـــــــورات أمان ـــــــد والنق ـــــــي النق ، ف

.2002دط،

، النقـــــد األدبـــــي الحــــــدیث مـــــن المحاكـــــاة إلـــــى التفكیـــــك، دار المســــــیرة إبـــــراهیمخلیـــــل محمـــــود -

.2003، 1للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط
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الــــــدغمومي محمــــــد، نقــــــد النقــــــد وتنظیــــــر النقــــــد العربــــــي المعاصــــــر، منشــــــورات كلیــــــة اآلداب -

.1المغرب، ط،اإلنسانیةوالعلوم 

لبنـــــان، ،، دار النهـــــار للنشـــــر1زیتـــــوني عبـــــد اللطیـــــف، معجـــــم مصـــــطلحات نقـــــد الروایـــــة، ط-

2002.

الــــــدار لعربــــــي، دلیــــــل الناقــــــد األدبــــــي، المركــــــز الثقــــــافي ا: میجــــــان الرویلــــــيو ســــــعد البــــــازغي-

.2002، 3البیضاء، ط

، 2المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي، بیــــــروت، طاألدبیـــــةشـــــریم جوزیــــــف میشــــــال، دلیــــــل الدراســــــات -

2000.

تحلیــــــــل الخطــــــــاب الســــــــردي وقضــــــــایا النقــــــــد، دار القــــــــدس العربــــــــي : عبــــــــدا لقــــــــادر شرشــــــــار-

.2009، 1والتوزیع، وهران، الجزائر، ط 

ـــــــات، دار : فـــــــائق مصـــــــطفىو عبـــــــد الرضـــــــا - فـــــــي النقـــــــد األدبـــــــي الحـــــــدیث منطلقـــــــات وتطبیق

.1989للطباعة والنشر بغداد، د ط، الكتب 

ـــــــة للعلـــــــوم - ـــــــد، الـــــــدار العربی ـــــــي نقـــــــد النق ـــــــد، مقاربـــــــة ف ـــــــد العربـــــــي الجدی عـــــــیالن عمـــــــر، النق

.2010، 1ناشرون، ط

د عـــــــزام محمـــــــد، تحلیـــــــل الخطـــــــاب األدبـــــــي علـــــــى ضـــــــوء المنـــــــاهج النقدیـــــــة الحدیثـــــــة، اتحـــــــا-

.2005، 1طالكتاب العرب، دمشق، 
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، 1منشـــــــــورات اتحـــــــــاد العـــــــــرب، دمشـــــــــق، طعـــــــــزام محمـــــــــد، شـــــــــعریة الخطـــــــــاب الســـــــــردي،-

2005.

.1986، بیروت، العربیةالعید یمنى، الراوي، الموقع والشكل، مؤسسة األبحاث -

.1984، 2في معرفة النص، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، طیمنىالعید -

.1927،)دط(ي، تجارب األدب والنقد، دار النشر، القاهرة، عیاد محمد شكر -

ـــــــوش- ـــــــروت، : ســـــــعیدعل ـــــــي بی ـــــــاب العرب ـــــــة المعاصـــــــرة، دار الكت معجـــــــم المصـــــــلحات األدبی

.1985، 1ط

ــــــة لدراســــــة ومعجــــــم إنجلیــــــزي محمــــــد،عنــــــاني - ــــــة الحدیث ــــــي،المصــــــطلحات األدبی ــــــة عرب مكتب

.1،1996طلبنان بیروت، 

والتفكیــــــر، مــــــن البنیویــــــة إلــــــى التشــــــریحیة، نظریــــــة وتطبیــــــق، الغــــــذامي عبــــــد اهللا، الخطیئــــــة -

.2006، المركز الثقافي العربي، لمغرب، 6ط

مــــــدخل إلــــــى منــــــاهج النقــــــد المعاصــــــر، دار وفــــــاء لــــــدنیا الطباعــــــة والنشــــــر، : بســــــامقطــــــوس-

.2006، 1اإلسكندریة، ط

شــــــر قســــــومة الصــــــادق، الروایــــــة مقوماتهــــــا ونشــــــأتها فــــــي األدب العربــــــي الحــــــدیث، مركــــــز الن-

.2000الجامعي، تونس، 

ــــــي، دار الجنــــــوب للنشــــــر، ط- ، 1قســــــومة الصــــــادق، نشــــــأة الجــــــنس الروائــــــي بالمشــــــرق العرب

.2004تونس، 
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ـــــــداني - ـــــــدلحمی ـــــــدار البیضـــــــاء: حمی ـــــــافي العربـــــــي، ال ـــــــنص الســـــــردي، المركـــــــزي الثق ،بنیـــــــة ال

.2000، 1ط

جمـــــــال " دراســـــــة ســـــــینمائیة تفكیكیـــــــة الحكایـــــــة " ألـــــــف لیلـــــــة ولیلـــــــة ،عبـــــــد المالـــــــكمرتـــــــاض -

.1989، بغداد ، ط 19بغداد دار الشؤون الثقافیة العصمة 

.1،2002، طدار هومة، الجزائر، النقدفي نظریة ،عبد المالكمرتاض -

.1991، 1قضیة البنیویة دراسة ونماذج، وزارة الثقافة، تونس، ط: عبد السالمالمسدي -

.2000، 1عبد العزیز، ثالثیات نقدیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، طمفتاح-

ـــــاض - ـــــكمرت ـــــد المال ـــــة، ،عب ـــــة الروای ـــــات الســـــردبحـــــث فـــــي (فـــــي نظری ، عـــــالم المعرفـــــة، )تقنی

.1990، دط

طــــــــه الحــــــــاجري ومحمــــــــد ســــــــالم، المكتبــــــــة التجاریــــــــة . ابــــــــن طباطبــــــــا، عیــــــــار الشــــــــعر، تــــــــج-

.1956الكبرى، القاهرة، القاهرة، د ط، 

.1982، 1هالل محمد غنیمي، النقد األدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، ط-

العربــــــــي، الــــــــدار العربیــــــــة المصــــــــطلح فــــــــي الخطــــــــاب النقــــــــديإشــــــــكالیةیوســــــــف، وغلیســــــــي-

.2008، 1للعلوم ناشرون، الجزائر، ط

ـــــــاهیم(، الشـــــــعریات والســـــــردیات یوســـــــفوغلیســـــــي- ـــــــي الحـــــــدود والمف ـــــــراءة اصـــــــطالحیة ف ، )ق

لســـــــــرد العربـــــــــي جامعـــــــــة منتـــــــــوري، دط، دار أقطـــــــــاب الفكـــــــــر، قســـــــــنطینة، منشـــــــــورات مخبـــــــــر ا

.2006أكتوبر 
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.1،1997الكالم والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط،سعیدیقطین -

:المراجع المترجمة-ب

ــــــــرحیم مراشــــــــدة،جیــــــــرار جنیــــــــث- ــــــــة، عبــــــــد ال : حــــــــدود الســــــــرد، ترجمــــــــة بــــــــن عیســــــــى بوحمال
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، خطـــــــــاب الحكایـــــــــة، تـــــــــر محمـــــــــد معتصـــــــــم عبـــــــــد الجلیـــــــــل األزدي وعمـــــــــر جیـــــــــرار جنیـــــــــث-

.2001الحابي، منشورات االختالف، الجزائر، 

ـــــت- ـــــار فالی ـــــل األ: برن ـــــات المعاصـــــرة، للتحلی ـــــاهج والتقنی ـــــى المن ـــــة مـــــدخل إل ـــــرالروای ـــــي، ت : دب

.2001عبد الحمید بورایو، السداسي األول، دار الحكمة، الجزائرن

ســـــــعید بـــــــن كـــــــرادن دار الكـــــــالم، : فیلیــــــب هـــــــامون، ســـــــیمیولوجیا الشخصـــــــیات الروائیةــــــــ تــــــر-

.1الرباط، ط

:المعاجم والقوامیس-3

ـــــــوش- ـــــــروت، : ســـــــعیدعل ـــــــي بی ـــــــاب العرب ـــــــة المعاصـــــــرة، دار الكت معجـــــــم المصـــــــلحات األدبی

.1985، 1ط

.2002لبنان، , ، دار النهار للنشر1زیتوني عبد اللطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط-

:المجالت والدوریات-4

، دط، مطبوعـــــــــات جامعـــــــــة )نظریـــــــــة الســـــــــرد الحدیثـــــــــة(محمـــــــــد ســـــــــاري، مجلـــــــــة الســـــــــردیات -

.2004جانفي 01منتوري، عین ملیلة، العدد
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ـــــــاریخ الفلســـــــفة: (فرنســـــــوا شـــــــاتیلیه- ـــــــامن، علـــــــى هـــــــ)ت كلـــــــود : (امش فراســـــــودوس، الجـــــــزء الث

الســـــنة )] 06(عـــــدد رقـــــم [ ، مجلـــــة المنـــــار، )مؤســـــس البنیویـــــة وآخـــــر الكبـــــار) (لیخـــــي شـــــتراوس

.1958األولى، یونیو 

.2008، 13، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد )الشخصیة الروائیة(قیسمون جمیلة، -

ــــــــي القصــــــــة القصــــــــیرة، - ــــــــاء الشخصــــــــیة ف ــــــــة، بن ــــــــا هــــــــواري خلیف ــــــــة"باب ــــــــوم " مقال الخمــــــــیس ی

.11:29، على الساعة 12/03/2015

:األنترنت-5
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