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فكار هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبه، وال تعبر أ
 بالضرورة عن وجهة نظر الناشرين أو توجهاتهم
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  اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 
 تقديم

 أ.د. حمّمد جنيب العمامي
 

يعسر اليوم، إن لم نقل يستحيل، إحصاء البحوث الجامعّية 
وغير الجامعّية في فنون السرد العربي الحديثة والقديمة. وقد يعسر 
أيضا تعّرف كّل التصّورات النظريّة التي في ضوئها ُدرست هذه الفنون. 

جماال إلى مناهج غربّية سواء تمّحضت لدراسة إاّل أنّه يمكن رّدها إ
النصوص القصصّية أو لم تتمّحض. ويجد لجوء الدارسين العرب إلى 
هذه النماذج مبّرره في خلّو التراث العربي النقدي من أجهزة نظريّة 
تمّكن من مقاربة نصوص السرد وفي أّن النصوص العربّية المجراة عليها 

غربّية النشأة والتطّور. ونعني خاّصة تلك المناهج هي، في األصل، 
 الرواية والقّصة القصيرة.  

وقد توزّعت جهود الرّواد العرب وتابعيهم بين التعريف ببعض 
الزاد النظري الغربي واإلجراء التطبيقي على نصوص عربّية. وتواصل هذا 
الجهد إلى اليوم مع تفاوت بين البلدان العربّية يرجع إلى حّظ مؤّسسات 

مها من تعليم اللغتين الفرنسّية واإلنجليزيّة وإلى مدى تمّثل تعلي
المتعّلمين إلحداهما أو لكلتيهما. وتراكمت المؤّلفات معّرفًة أو مطبِّقًة 
أو مستنيرًة. وظهرت دراسات كثيرة تنقد هذا المصطلح أو ذاك وهذا 
المفهوم أو ذاك أو هذا اإلجراء أو ذاك لدى دارس بعينه أو مجموعة 

سين. ولكّن هذا الجهد الفردي لم يندرج في حركة جماعّية يكون دار 
 وكدها نقد الحصيلة الهائلة من الدراسات السرديّة العربّية نقدا علمّيا.



6 

 

وفي إطار سّد هذا النقص في المكتبة العربّية يندرج بحث 
الدكتورة فريال كامل سماحة الذي اختارت له عنوانا "في النقد البنيوي 

بي في الربع األخير من القرن العشرين". وقد أقامته على للسرد العر 
مقّدمة وخاتمة وأربعة فصول هي على التوالي: المرتكز النظري للنقد 
البنيوي للسرد العربي والنقد البنيوي وتحليل القّصة/مضمون السرد 
والنقد البنيوي وتحليل الخطاب/ملفوظ السرد وأخيرا النقد البنيوي 

تحليل الخطاب »ت الخطاب الروائي العربي: والبحث عن مكّونا
 لسعيد يقطين أنموذجا. «الروائي: الزمن، السرد، التبئير

ويسمح هذا العرض لعناوين الفصول بتبّين مراحل العمل 
الثالث: المنطلقات النظريّة والنقد البنيوي التطبيقي العربي لجانبي 

ثم كتاب بعينه النّص القصصي، المحتوى والكالم الناقل هذا المحتوى 
جمع فيه صاحبه بين النظري المترجم والتطبيقي. وهي مراحل، كما 
يبدو، تنطلق من األصل نحو الفرع ومن العام إلى الخاص فتهب بناء 
الكتاب إحكاما ال غبار عليه ومنهج تأليفه وضوحا يساعد على تتّبع ما 

 جاء فيه بيسر.
تورة فريال  أّما محتوى الفصول، وهنا تكمن طرافة بحث الدك

كامل سماحة، فتطبيق للفكرة التي قادت إلى تأليفه وهي تتّبع مآل 
النقد البنيوي الغربي في بحوث عربّية يتقن أصحابها إّما الفرنسّية أو 
اإلنجليزيّة وفي أخرى ال يتقن أصحابها ال هذه اللغة وال تلك وإنّما 

الرّواد. وقد متحوا زادهم النظري من البحوث العربّية السابقة، بحوث 
تتّبعت الباحثة، في صبر ودأب، درجة تمّثل كّل فريق للنقد البنيوي كما 
نظّر له أصحابه األصلّيون. فوقفت على اإليجابّيات والمكاسب 
والسلبّيات والثغرات. وساعدها في تنفيذ مشروعها معرفُتها اإلنجليزيَّة 
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لمّية على امتداد وتمّثُل الجهاز النظري البنيوي وما تحّلت به من روح ع
 بحثها. 

ويبدو جلّيا أّن الباحثة كانت واعية بأّن المصطلحات من أهّم 
القضايا التي تطرح عند نقل المعرفة من ثقافة إلى أخرى وبأّن دورها في 
تمّثل المفاهيم المرتبطة بها أساسي. ولذلك حرصت على إثبات 

ستعملت المقابل األعجمي عند أّول استخدام للمصطلح العربي وا
الهامش لتبّين اختالف الدارسين في استخدام المصطلحات. من ذلك 
مصطلحا قّصة وحكاية حيث يعني األّول، على سبيل المثال، المحتوى 
السردي لدى بعض النّقاد في حين يعني، لدى بعضهم اآلخر، الخطاب 

 الذي ينقل هذا المحتوى.
كما أسلفنا،   وبفضل جّديّة الباحثة وطرافة الموضوع المتمثّلة،

في تقويم مجهود "جيلين" من نّقاد السرد العربي وخاّصة الروائي منه 
فإنّنا  9111إلى سنة  9191ى امتداد عقدين وتحديدا من سنة عل

الباحثين نرى أّن نفع هذا البحث سيكون كبيرا من جهتين: جهة اطالع 
بير العرب ذوي اللسان الواحد على إيجابّيات كتب عربّية ذات رواج ك

وعلى سلبّياتها التي ال يفطن إليها غير باحث جاّد يتقن إّما الفرنسّية أو 
ويعرف تفّرعات النقد البنيوي الغربي ودقائقه ومن جهة فتح  اإلنجليزيّة

الباب لتقويم ما ينشر في البالد العربّية من بحوث تتبّنى المناهج الغربّية 
 .في نقد القصص

لم يخل من بعض هنات طفيفة  وختاما يمكن القول إّن الكتاب
شأنه شأن كل جهد بشري. ولكّنها هنات ال تمنع القول إّن الكتاب 
مفيد وإّن قراءته يسيرة ممتعة وعلمه دقيق ومنهجه سليم وفائدته 
المرتجاة كبيرة لمن رام تدقيق معلوماته في مجال النقد البنيوي ولمن 
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امل سماحة والطريق أراد مواصلة الجهد الذي بذلته الدكتورة فريال ك
الشائكة التي سارت فيها وحدها بمقدرة ودراية. ولعّل هذا الكتاب يقوم 
حّجة ال ترّد على من ينادي، اليوم، بنظريّة نقديّة عربّية أو إسالمّية. 
فالنقد البنيوي اندثر في موطنه منذ ما يربو على ثالثين سنة ولكّن 

ثّله الكثيرون منهم. ويفيدنا باحثينا ال يزالون متمّسكين به دون أن يتم
التاريخ العربي اإلسالمي أّن التمّثل شرط أساسي من شروط المرور إلى 
إنتاج المعرفة. وإنّا على يقين أّن التمّثل هو الكفيل بتحويل النظريّة 

 العربّية النقديّة من شعار إلى مطلب سهل التحّقق. 
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 المقدمة
 

العربححي الححذي  سححردلبنيححوي للإلححى دراسححة النقححد ا يطمحح هححذا الكتححاب 
الجانححب التطبيقححي منححه علححى وجححه  من القححرن العشححرين،أنجححز فححي الربححع األخيححر 

هحذا الجانححب الجحدير باالهتمححام، فقححد ل الخصحوص. وتكمححن أهميتحه فححي تناولححه
أهملتحححه الدراسححححات النقديحححة السححححابقة لصحححالح الجانححححب النظحححري أي: أهححححداف 

فة العربية، وكذلك الفلسفة للثقا هذه ةوفلسفته ومدى مالءمالبنيوي المنهج 
تمثل الناقد العربي لتصورات هذا المنهج، ومقدار وعيحه لوظيفحة الناقحد  درجة
 فيه.

قع في مجحال نقحد النقحد الحذي بغيابحه، يفي أنه  وتكمن أهميته أيضاً  
تفقحححد حركحححة النقحححد نشحححاطها، وحيويتهحححا، وتضحححمحل جحححدواها  فنقحححد النقحححد هحححو 

حثّهحححا علحححى االبتكحححار ويحححدفعها إلحححى التجحححاوز، الخمحححول وييطحححرح عنهحححا الحححذي 
 ويساعدها على تجّنب الغموض، ويخّلصها من انعدام الرؤية.

 سحرديإلى هذا الحقل ما وصلت إليحه حركحة اإلبحداع ال جذبنيوقد  
العربححي مححن إنجححازات يُعتححد بهححا، ومححا اكتسححبته الروايححة العربيححة مححن خصوصححية، 

، وبمنحاهج مختلفحة، وعلحى عحدةواٍح جعلت اإلقبال على دراستها يزداد، من ن
وجه الخصوص تلك المناهج التي يصفها أصححابها بالعلميحة، والتحي كحان محن 

علححى السححاحة النقديححة فححي الحقبححة المدروسححة، المححنهج البنيححوي  أكثرهححا بححروزاً 
و أي مضحمون السحرد الشكلي بفرعيه: "نحو القص" الذي يهتم ببنية القصحة 

الحححححذي مجالحححححه المظهحححححر اللفظحححححي أي رد أي ملفحححححوظ السححححح"بويطيقحححححا القحححححص" 
حظتححه مححن حماسححة أنصححار هححذا المححنهج، الخطححاب.  وزاد فححي اجتححذابي مححا ال

كل المناهج والحل األوحد ألزمة النقحد من   وتبّنيهم له وطرحه بصفته البديل 
ِحْظتحححه محححن التفحححاوت الظحححاهر بحححين مسحححتوى اإلبحححداع العربحححي. إضحححافة إلحححى محححا ال

االختالف البّين على صعيد الخطاب النقدي  الروائي ومستوى نقده، وكذلك
نفسحححه بحححين الوضحححوح النسحححبي فحححي بعحححض الدراسحححات والغمحححوض الطحححاغي علحححى 
أغلبهححا، مّمحححا أثححار فححي نفسححي جملححة مححن األسححئلة والتسححاؤالت جعلتهححا مححداراً 

 لبحثي منها:
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لَم اختار الناقد المنهج البنيوي؟ وهل كان تمثّله ألهدافه ومفاهيمه  
د فيه كافياً لتطويعه أو تطويره من أجل خدمة الرواية العربية؟ وما ووظيفة الناق

و أالقصححة الححداللي أي خطواتححه العمليححة فححي تحليححل الروايححة العربيححة بمسححتوييها 
الخطاب؟ وما النتائج التي خرج بها من تطبيقاته على أي اللفظي المضمون و 

ذلك علححى صححعيد الروايححة، وعلححى صححعيد المححنهج المسححتخدم فححي تحليلهححا، وكحح
صعيد الواقع العربي في الربع األخير من القرن المنصرم؟ وأخيراً ما الحصيلة 

، عحدا التي يمكن لمحاور النقد أن يخرج بها، من خالل دراسته لهذا الحقل
 إثارة هذه التساؤالت.؟

وقد فرضت الظاهرة المدروسة واألسئلة و التساؤالت التي انبثقحت  
إلحى مقدمحه وفصحول أربعحة وخاتمحة: تنحاول  بلكتحاعنهحا واتصحلت بهحا تقسحيم ا

 عشرة أعمال نقدية منشورة ، وهي:   في    الجانب النظري الفصل األول
موريس أبي ناضر من لاأللسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة  -9

 .9191صدر سنة  لبنان.
ألف ليلة وليلتان: نحو منهج بنيوي في تحليحل الروايحة، لكمحال أبحي  -2

 .9191صدر عام  ورياديب من س
مدخل إلى نظرية القصة تحلياًل و تطبيقاً ، لسمير المرزوقي وجميل  -3

 .9191صدر عام  شاكر، من تونس
بناء الرواية دراسة مقارنة قحي ثالثيحة نجيحب محفحوظ، ، لسحيزا قاسحم  -4

 .9191صدر عام  من مصر.
تحليححل الخطححاب الروائححي، الزمن،السححرد، التبئيححر، لسححعيد يقطححين مححن  -1

 .9191ب. صدر عام المغر 
بنيححة الشححكل الروائححي: الفضححاء، الححزمن، الشخصححية، لحسححن بحححراوي  -6

 .9111صدر عام  من المغرب
تقنيات السرد الروائحي فحي ضحوء المحنهج البنيحوي، ليمنحى العيحد، محن  -9

 .9111صدر عام  لبنان.
آليات السرد فحي الروايحة النوبيحة، لمحراد مبحروك محن مصحر صحدر عحام  -9

9114. 
، مححن الححيمن  آلمنححة يوسححف فححي النظريححة و التطبيححق. تقنيححات السححرد  -1

 .9119صدر عام 
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التقنيححات السحححردية فحححي روايحححات عبحححد الحححرحمن منيحححف، لعبحححد الحميحححد  -91
 .9111المحادين ، من البحرين صدر عام 

وقححد روعححي فححي انتخابهححا عححدم طغيححان التنظيححر علححى التطبيححق فيهححا،  
يدي القصححححة وشححححمول تحليلهححححا ألكثححححر مححححن مكححححون روائححححي بنيححححوي، علححححى صححححع

إضحافة إلحى التوزيحع الجغرافحي علحى أي مضحمون السحرد وملفوظحه، والخطاب، 
أقطححار العححالم العربححي واالمتححداد الزمححاني الححذي يغطححي الربححع األخيححر مححن القححرن 

 العشرين أو يكاد، وكذلك تجسيدها ألبرز معالم الظاهرة المدروسة.
جححححراء أو "السححححانكروني" مححححن أجححححل إ نححححيوقححححد تجّنبححححُت التحليححححل اآل 

الجيححل األول ثنححائي اللغححة  :البححاحثين العححربو الموازنححة بححين جيلححين مححن النقححاد 
الذي كان اتصاله بالمصادر مباشراً والجيل الثاني أحادي اللغة، الذي اعتمد 

غيحر و على الجيل األول في تنظيره وتطبيقه. وأحسب أن هذا اإلجحراء جديحد 
فيمححا أعلححم. وحححاول وأحسححب أن هححذا اإلجححراء جديححد وغيححر مسححبوِ  مسححبو  

هححذا الفصححل اإلجابححة عححن السححؤال األول وأسححئلة أخححرى متفرعححة عنححه ومتصححلة  
 به، وختمُته بنتائجه.

لححى الجانححب إوانتقححل الفصححل الثححاني بالبحححث مححن الجانححب النظححري 
أو "مضمون السرد" التطبيقي وبالتحديد الجانب المتصل بتحليل بنية القصة 

ص" فتنححاول بالتحليححل والنقححد أربعححة مححن اصححطلح علححى تسححميته بححح"نحو القحح مححا
، وانتهححى "مضححمون السححرد" األعمححال، التححي حاولححت الوصححول إلححى بنيححة القصة

 .هبنتائج
"أي الحى تحليحل الخطحاب أي "مضمون السحرد" ومن تحليل القصة 

يتححابع الفصححل الثالححث تحححري كيفيححة تعامححل الناقححد مححع االتجححاه ملفححوظ السححرد" 
ذي يرى للخطاب مكونحاٍت بنيويحة ثالثحة: الحزمن، الثاني من المنهج البنيوي الّ 

والبححد والصححيغة.  "Focalization" "أي الرؤيححة أو وجهححة النظححروالتبئيححر، 
من التنويه هنا بأن النقاد العرب اعتمدوا على آراء تودروف الذي يفصل بين 

،  (9)يحححت التبئيحححر فرعحححاً محححن فحححروع الصحححيغة الصحححيغة والتبئيحححر بينمحححا يجعحححل جن
الموازنة هنا استعراض المكّون الواحد من خالل ثالثة أعماٍل  واقتضى هدف

وروعحي  ،باسحتثناء الصحيغة التحي درسحت محن خحالل عملحين نقديحة متفاوتحة زمنيحا
                                                 

تزفيتان تودروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت، الدار البيضاء، دار توبقحال،  (9)
 .19-41ص  9111الثانية" ،  "الطبعة
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في اختيارها اعتماد الالحق على السابق في تنظيره وتطبيقه وقد خرج بنتائج 
 عديدة ألحقت به.

ر محن ناقحد المكحون الواححد لحدى أكثحالوقحوف علحى  وقد وجدُت أن
لححن يغنححي عححن تقححديم عححرض ونقححد لعمححل واحححد بكّليتححه، شححريطة أن يكححون مححن 
أنضحج األعمححال وأكثرهححا وضحوحاً والتزامححاً بححالمنهج واسحتيفاًء لمكوناتححه، فكححان 
الفصل الرابع الذي استعرض كتاب سعيد يقطين:" تحليل الخطحاب الروائحي: 

سححلمت البحححث الححى التبئيححر" واختححتم بمالحظححات نقديححة أ –السححرد  –الححزمن 
 النتائج والتوصيات.

وألن نقد النقد حوار مع المنهج فليس من اإلنصاف أن يكون هذا 
الححححوار قادمحححاً محححن خارجحححه  لحححذا وجحححب االستسحححالم لمنطحححق المحححنهج المّتبحححع 

عمححل صححعب يقتضححي  ذاوهححمفاهيمححه، ومحححاورة الناقححد مححن خححالل مفاهيمححه وب
لمححدروس، والنظريححة، والروايححات القيححام بححرحالت مكوكيّححة بححين العمححل النقححدي ا

ترجمححة المراجححع صححعوبته،  ضححعف  يزيححد مححنالمنقححودة علححى ضححخامة عححددها، و 
 قلحححةاللغحححة اإلنجليزيحححة، وكحححذلك بإلحححى الرجحححوع إليهحححا األساسحححية ممحححا اضحححطرني 

النقديححة التطبيقيححة للروايححة بشححكل خححاص، قياسححاً إلححى كثححرة اإلنتححاج الدراسححات 
 رية.النقدي الموقوف على الناحية النظ

وقد وقعحت علحى دراسحتين خرجتحا كلتاهمحا محن المغحرب سحنة إححدى 
، والثانية (9) وتسعين: األولى لحميد الحميداني بعنوان : بنية النص السردي

وهي في جزأين: ( 2) لمحمد سويرتي بعنوان: "النقد البنيوي والنص الروائي"
ج البنيحححوي األول تنحححاول نمحححاذج تحليليحححة محححن النقحححد العربحححي" محححن ناحيحححة المحححنه

ضححاء، فوالبنيححة والشخصححية والثححاني تنححاول النمححاذج نفسححها مححن جهححة الححزمن وال
 وقد وقفت كلتا الدراستين عند سنة خمس وثمانين.

مت قسحححمين: األول وهحححو القسحححم سحححأمحححا دراسحححة لحميحححداني فقحححد انق
النظححري تنححاول فيححه المححنهج الفنححي، والمححنهج الشححكلي وعلححم الداللححة البنححائي، 

ومكونات الخطاب السردي وهي عنده: السرد والشخصية  ومنطق الحكي ،

                                                 
حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبِي، المركحز الثقحافي العربحي ( 9)

 .939، ص  2111/ 9119، بيروت الطبعة الثالثة: 
 –النقد العربحي الحزمن  –محمد سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي نماذج تحليلية ( 2)

 .9119ريقيا الشر ، الدار البيضاء، الطبعة األولى ، السرد، دار إف –الفضاء 
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ضحححاء والحححزمن والوصحححف والثحححاني هحححو القسحححم التطبيقحححي تنحححاول فيحححه بالنقحححد فوال
نمححوذجين للنقححد الفنححي وأربعححة نمححاذج للنقححد البنححائي فححي العححالم العربححي، وهححي  
كتب "األلسنية والنقد العربي "نقد الروايحة محن وجهحة نظحر الدراسحات اللغويحة 

لسعيد يقطين، "بناء الرواية" لسيزا  "لقراءة والتجربةا يثة "لنبيلة سالم" "الحد
قاسم، وقد تناول لحميداني الجوانب النظرية في هذه الكتب باستثناء كتاب 
 سيزا قاسم "بناء الرواية"، فقد أفرد له فصاًل خاصاً واتخذه نموذجاً تطبيقيًا. 

وجهحود غيححره معححه فححي والتقحى كتححابي الححذي أعحده اسححتكمااًل لجهححوده 
الجانب النظري الذي تناوله لحدى نقحده لكتحاب محوريس أبحي ناضحر ومنهجيتحه 
التحححي اتبعهحححا فحححي تحليحححل كتحححاب "بنحححاء الروايحححة لسحححيزا قاسحححم  إذ أخحححذت بهحححذه 

 المنهجية في دراستي لكتاب سعيد يقطين "تحليل الخطاب الروائي".
كححذلك لححم ولححم تكححن دراسححة لحميححداني خالصححة للناحيححة التطبيقيححة و 

تكحححن خالصحححة للمحححنهج البنيحححوي الشحححكلي فقحححد بحححدأها بدراسحححة المحححنهج الفنحححي 
والمنهج الشكلي، ثم انتقل الى عوامل غريماس فمكونات الخطاب السردي 
ليصححل إلححى الجانححب التطبيقححي فيقسححمه بححين  المنهجححين الفنححي و البنيححوي. فححي 

والنقحححد  الجانحححب البنيحححوي اقتصحححر علحححى التنظيحححر فحححي كحححل محححن كتحححاب "األلسحححنية
 . األدبي" 

لحى مرتكحزه النظحري، ثالثحة فصحول تطبيقيحة إتناولت دراستي، إضحافًة 
وقد خحرج لحميحداني بنتحائج .  تغطي تحليل القصة وتحليل الخطاب مختلفة

مهمة في مجال المزج بين المناهج إذ عّد مزج الناقد العربي بحين ا"التحليحل 
لسححفي" دلححياًل علححى فشححله فححي البنيححوي" والتأويححل السوسححيولوجي" و"التأمححل الف

الوصول إلى البنية فالفكر يعمل بصورة ال واعية على إخفاء الفشل عن طريق 
 .(9) التمسك بالمبادئ القديمة

أما دراسة سويرتي بجزأيها: األول الذي تناول القصة والثاني الحذي 
تنححاول الخطححاب فقححد خلصححت للمححنهج البنيححوي، وتنححاول الجححزء األول الححذي 

عنحححد سحححنة خمحححس وثمحححانين الجانحححب النظحححري: المحححنهج البنيحححوي،  توقحححف أيضحححاً 
مفهوم البنية، لدى كل من سمر روحي الفيصل فحي كتابحه "مالمحح فحي الروايحة 

ة سعيد في "حركية اإلبداع" وموريس أبي ناضر في "األلسنية دالسورية" وخال
والنقححد األدبحححي" ونبيلحححة إبحححراهيم فحححي "نقححد الروايحححة محححن وجهحححة نظحححر الدراسحححات 

                                                 
 .939المرجع السابق، ص (  9)
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اللغوية الحديثة " ويمنى العيحد فحي "فحي معرفحة الحنص" وسحيزا قاسحم فحي "بنحاء 
الرواية" وسعيد يقطين فحي "القحراءة والتجربحة وسحمير المرزوقحي وجميحل شحاكر 

 في "مدخل إلى نظرية القصة".
وقد اتفقحت الدراسحتان دراسحة الحميحداني ودراسحة سحويرتي فحي سحنة 

( وكححححذلك فححححي 9191-9191الصححححدور وفححححي المجححححال الزمنححححي للدراسححححة )
عناوين أربعة من الكتب المدروسة، وهي كتاب موريس أبي ناصحر " األلسحنية 
والنقد األدبحي" وكتحاب نبيلحة إبحراهيم " نقحد الروايحة محن وجهحة نظحر الدراسحات 
النظرية الحديثة" وكتاب سعيد يقطين "القراءة والتجربة" وكتاب سيزا قاسم " 

الثية نجيب محفوظ لكنهما اختلفتا في التناول، بناء الرواية، دراسة مقارنة لث
  المححنهج البنيححوي ومفهححوم البنيححة: فقححد تنححاول محمححد سححويرتي الجانححب النظححري

في هذه الكتب ولم يتناول من الجانب التطبيقي سوى الشخصية وقد خحرج 
سححويرتي بنتححائج دالححة فححي مجححال تعامححل الناقححد العربححي مححع الشخصححية الروائيححة 

ن الشخص العادي أي: ربطها بحالمرجع، فحي مخالفحة صحريحة ومزجه بينها وبي
للمنهج البنيوي وعلل هذا المزج بعدم تمثل الناقد العربي للمفاهيم الشكلية 

 البنيوية والشعرية السيميائية. 
لكتححاب فححي دراسححته   محمححد سححويرتي أمححا كتححابي هححذا فقححد ألتقححى مححع

نححه فحي أن كتححابي محوريس أبححي ناضحر فححي الشخصحية والسححرد والزمن،واختلحف ع
والتقححى معححه  ،اهححتم بالجانححب التطبيقححي  أكثححر مححن أهتمامححه بالجانححب التنظيححري

أيضححاً فححي دراسححته لكتححاب سححيزا قاسححم " بنححاء الروايححة" لكنححه لححم يتفححق معححه فححي 
الجانححب المححدروس، وهححو الصححيغة فقححد درس هححو الححزمن والفضححاء والسححرد ولححم 

 يدرس الصيغة.
فيصححل وخالححدة سححعيد )ألنهمححا وقححد تجنبححت فححي كتححابي سححمر روح ال

مسا البنيوية مسًا طفيفًا( وكتاب نبيلة إبراهيم لغلبحة التنظيحر علحى التطبيحق فيحه  
(، وتنحاول بححداًل 9194كحذلك تجنبحت دراسحة يمنحى العيحد فحي معرفحة الحنص )

( الصححادر بعححده بسححت سححنوات 9111) "تقنيححات السححرد الروائححي"منححه كتححاب 
والتقى كتابي هذا مع سويرتي في دراسحته ألن مجاله التطبيقي أنضج وأوسع، 

للجانب النظري فقط من كتاب سمير المرزوقي وجميل شحاكر ، أمحا الجانحب 
الذي تناوله كتابي )التحليل العاملي للقصحة( فلحم يقحف محمحد سحويرتي عنحده 
وأمحححا سحححعيد يقطحححين فقحححد درسحححت لحححه كتحححاب "تحليحححل الخطحححاب الروائحححي " عحححام 
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لنقحاد أنضحج مشححاريع يقطحين وأكثرهحا التزامححاً ألنحه بحاعتراف كثحرة مححن ا 9191
 بالمنهج.

وقححد وقححف كتححابي إضححافة إلححى مححا ذكححر علححى أربححع دراسححات مطبوعححة 
ومتداولة صدرت بعد دراسة سويرتي وهي دراسة سعيد بحراوي "بنية الشكل 

( التححي تتححواتر اإلحححاالت إليهححا فححي األبحححاث الصححادرة فححي 9111الروائححي" )
 التسعينيات.

ى كتحححاب آمنحححة يوسحححف "تقنيحححات السحححرد فحححي النظريحححة كمحححا وقحححف علححح
( وكتاب عبحد الحميحد المححادين "التقنيحات السحردية فحي 9119والتطبيق " )

(، ألنهمحا منشححوران ومتحداوالن ويقعححان 9111روايحات عبححد الحرحمن منيححف" )
 زمانياً ومكانياً في حدود دراستي التي اهتمت بالجانب التطبيقي.

نشحور فحي مجلحة الموقحف األدبحي فقحد أما بحث كمال أبي ديحب الم
درسته في الفصل األول بسبب كثرة اإلحاالت إليه ولمكانة الناقد أبحي ديحب 

 على المستوى البنيوي.
محن الدراسحات ،التي تبلورت في هذا الكتاب ،وقد أفادت دراستي 

السحابقة وسححارت علححى طريقهححا وذهبححت إلححى مححدًى أوسححع مححن جهححة الححزمن ومححن 
وحجم المكونات التطبيقيحة المدروسحة، ممحا أحسحب أنحه جهة عدد األعمال، 

 انعكس على نوع نتائجه وطبيعة هذه النتائج.
وكمححا أفححادت دراسححتي مححن كتححابي محمححد سححويرتي وحميححد لحميححداني 

في الذكر، أفادت أيضاً من كتب كثيرة في المجال العام لنقد النقد، ال نقد نأ
"المرايححا المحدبححة" وكتححاب الروايححة فقححط مححن مثححل كتححاب عبححد العزيححز حّمححودة 

"من إشكاليات النقد العربي الجديد" وكتحاب محمحد الناصحر شكري الماضي 
وقفه على نقحد العجيمي "النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربّية" الذي 

النظرية انتفعت بعحدد محن الكتحب االنجليزيحة  الشعر دون السرد. وفي الناحية
 يويححححةالبنيويححححة أو الشححححعرية البنبويطيقححححا لعححححّل أهمهححححا كتححححاب جوناثححححان كللر"

“Structuralist Poetics”   
وحقيٌق علّي أن أتقحدم بشحكر ممتحد لاسحتاذ الحدكتور محمحد نجيحب 

األولححى حححين قححرأ الكتححاب  :مححرتين كرمححهو  بعلمححه أفححاض علححيالعمححامي، الححذي 
وأوصى بنشره والثانية حين تفضل علّي وقدم للكتاب، وحقيٌق علحّي أيضحاً أن 

رف بحححديني للكتحححب والمراجحححع التحححي درسحححتها أو رجعحححت إليهحححا ولكحححل محححن أعتححح
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جامعة آل البيت وجامعة  وعلمني من األساتذة األفاضل في الجامعة األردنية
وعححنهم أربححأ بالخطححأ إن  هفللتلمححذ علححيهم أنسححب الفححالح إن حققتحح ،الكويححت 

 أوقعت نفسي فيه.
 توّكل،وهلل الحمد والّشكر أوال وأخيرا وعليه ال         

 
 

 سماحة فريال كامل محمد صالحدكتورة/ 
24/91/2192 
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 الفصل األول
 
 

 
 
 للنقد  املرتكز النظري

 
 
  البنيوي

 
 العربي

 
 
 

 في:
 
موريس أبي ناضر من لاأللسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة  -9

 .9191لبنان. صدر سنة 
ال أبي ديب ألف ليلة وليلتان: نحو منهج بنيوي في تحليل الرواية، لكم -2

 .9191من سوريا صدر عام 
مدخل إلى نظرية القصة تحلياًل و تطبيقًا ، لسمير المرزوقي وجميل  -3

 .9191شاكر، من تونس صدر عام 
بناء الرواية دراسة مقارنة قي ثالثية نجيب محفوظ، دار التنوير، لسيزا  -4

 .9191قاسم من مصر. صدر عام 
خصية، لحسن بحراوي من بنية الشكل الروائي: الفضاء، الزمن، الش -1

 .9111المغرب صدر عام 
تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ليمنى العيد، من لبنان.  -6

 .9111صدر عام 
آليات السرد في الرواية النوبية، لمراد مبروك من مصر صدر عام  -9

9114. 
من اليمن صدر عام  آلمنة يوسفتقنيات السرد في النظرية و التطبيق.  -9

9119. 
التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف، لعبد الحميد المحادين  -1

 .9111، من البحرين صدر عام 
 خالصة. -91
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المداخل النظريحة للنقحاد، فهحي الوقوف على  ال بد لدارس النقد من

تبححين أسححباب اختيححارهم للبنيويححة منهجححا لتحلححيالتهم، كمححا تبححين مححدى تمححثلهم 
، أيضححا، أنهححا توضححح تصححوراتهم ألهححداف هححذا لمفاهيمهححا األساسححية، ويفتححرض

المنهج، وبالتالي طموحهم وغاياتهم من توظيفهم لحه فحي نقحد الروايحة العربيحة. 
ولعحححل مححححاورتهم، عبحححر األسحححئلة التاليحححة، تجلحححي الصحححورة التحححي ظهحححرت عليهحححا 

 مرتكزاتهم النظريةأو تصوراتهم لهذه المرتكزات.
إلححى أي حححد كححان تقديمححه  لححم اختححار الناقححد العربححي المححنهج البنيححوي؟

لمفاهيمحححه شحححامال ومركحححزا؟ وهحححل كحححان اتصحححاله بحححالمراجع مباشحححراً ؟ محححا أسحححباب 
اختيححاره للروايححة؟ ومححا األسححس التححي بنححى عليهححا هححذا االختيححار؟ مححا طموحححه مححن 
نقحححدها بنيويحححا؟ محححا األبعحححاد التحححي حللهحححا؟ وهحححل كحححان اختيحححاره للمحححنهج البنيحححوي 

؟ هححل كححان واعيححا لهححذا المححزج، وواعيححا  خالصححا أم ممزوجححا بغيححره مححن المنححاهج
للتناقض القائم بين البنيوية وكثير محن المنحاهج األخحرى؟ إلحى أي ححد اسحتفاد 
الناقد الالحق من السابق إن جاز أن تضم فترة ربع قرن  أكثر من جيل. هل  
كان واعيًا لنواقصه ؟ هل اختلف تعامل المتأخرين عحن تعامحل المتقحدمين محع 

أضحححافوا إلحححى التنظيحححرات الغربيحححة، أو طوروهحححا؟ أو أثحححاروا  هحححذا المحححنهج؟ وهحححل
 إشكالية نظرية من خاللها؟

هححذه هححي األسححئلة التححي يحححاول الفصححل األول اإلجابححة عنهححا مححن خححالل 
 استعراض جهود عشرة من النقاد البنيويين العرب مرتّبة زمنيًا.

 
(9 – 9) 

ايحة العربيحة يجمع النقاد على أن أول عمل بنيوي تطبيقي فحي مجحال الرو 
الممارسححححة  ناضححححر "األلسححححنية والنقححححد األدبححححي : فححححي أبححححي هححححو كتححححاب مححححوريس

. وهو يقع في مقدمة وسبعة فصول حلل (9) 9191والتطبيق" الصادر سنة 
فيها الناقد، إضافة إلى حكايات مختارة من "ألف ليلة وليلة"، خمس روايات 

" لعبححد الححرحمن عربيححة هححي "طححواحين بيححروت" لتوفيححق يوسححف عححّواد و"األنهححار
الربيعي و"بقايا صور" لحنا مينه و"موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح 

 و"الشحاذ" لنجيب محفوظ.
                                                 

 ( صدرت الطبعة األولى عن دار النهار في بيروت وهي المعتمدة هنا.9)
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لم يفصح الناقد في مقدمته المقتضبة عن سبب اختياره األلسنية ويعني 
بهححا االتجاهححات البنيويححة فححي النقححد وهححذا يتضححح مححن اسححتعانته بوظححائف بححروب 

. الرؤيححة عنحد كحل مححن جينيحت وتححودوروفوالحزمن، و  ممزوجحة بعوامحل غريمححاس،
إال أن الموازنة التي عقدها بين المناهج التي تدرس النص من الخارج، وتلك 
التححي تتناولححه مححن الححداخل، تبححّين ضححمنا، انحيححازه لاخيححرة  فالمنححاهج الخارجيححة 
أغفلتفي رأيه الحنص األدبحي ذاتحه، لحسحاب عالقتحه الحتميحة بالكاتحب والبيئحة، 

طت فححي شححرك الشححرح التعليلححي أو شححرح األصححول التححي انبثححق عنهححا هححذا فسححق
. كمححححا أن األلسححححنية "أوجححححدت  كححححذاّ تقنيححححات خاصححححة خّلصححححت (9)األدب 

األدب والتحليل األدبي من االتكال على مبادئ علحم الحنفس واالجتماعيحات 
 .(2) واأليديولوجيات الدينية والسياسية، وأعطته شيئا من االستقالل الذاتي"

أهمية المنهج عند الناقد تنبع محن خحالل تفاديحه عيحوب المنحاهج  ي إنأ
الخارجية التي "تقف حائرة أمام وصحف األثحر األدبحي.. وتحليحل بنياتحه وتقيحيم 

. وكما ترك الناقد سبب اختيار المحنهج يخضحع لتأويحل القحارئ،  (3)مدلوالته" 
ا، كمححا كححذلك فعححل بأهححداف البحححث، أو طموحححه، فهححو لححم يعلححن هححدفًا واحححدً 

ابتعد عن وضع أسئلة فحي مقدمحة البححث، إال أن القحارئ يمكنحه تظهيرهحا محن 
قراءة البحث بأكمله وهحي ال تزيحد عحن جعحل السحرد العربحي، قديمحه وحديثحه، 

والتي اتضح بالدراسة أن تمثحل وسيلة للبرهنة على صحة االفتراضات الغربية 
 .الناقد لها كان مجزوءاً 

يعححا فححي سححّلة واحححدة دون أن يميححز أحححدا أو وضححع الناقححد األلسححنيين جم
يميز بين التيحارات المختلفحة فحي مقدمتحه، علمحا بأنهحا تختلحف  فلميفرد تيارًا، 

عححححن بعضححححها اختالفًححححا كبيححححًرا. ومححححع إلماحححححه السححححريع إلححححى الجححححذور التاريخيححححة 
"لالسنية" أو التحليل البنيوي لحادب كمحا سيتضحح عنحد الناقحد فقحد تغاضحى 

سفي الذي أعطاه كثيحر محن النقحاد أهميحة قصحوى فحي تشحكل عن األساس الفل
 .(4) هذا المنهج وبروزه

                                                 
محححوريس أبحححي ناضحححر األلسحححنية، والنقحححد األدبحححي، فحححي النظريحححة والممارسحححة، بيحححروت ، دار  (9)

 .1، ص 9191النهار، 
 9ص  المرجع السابق، (2)
 .1المرجع نفسه، ص  (3)
(، 9(، المرايححا المحّدبححة مححن البنيويححة إلححى التفكيححك )ط9119( حمححودة، عبححد العزيححز، )4)

 .69، ص 232الكويت: سلسلة عالم المعرفة ع
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لم يجمع الناقد مهحاده النظحري فحي مكحان واححد فقحد وزّعحه علحى مقدمحة 
الكتحححاب ومقحححدمات الفصحححول، ومحححع هحححذا فقحححد أبقحححى بضحححع قضحححايا بعيحححدة عحححن 

ألوليحة الحصر، فضاًل عن عدم اإلشارة إليها. منهحا علحى سحبيل المثحال البنيحة ا
 للمعنى عند غريماس.

وقححد بححدا الناقححد شححديد الحمححاس للقححراءة البنيويححة لححادب، جححاعاًل منهححا  
شحححححرطا ضحححححروريا لقراءتحححححه التاريخيحححححة إذ يقحححححول: "إن القحححححراءة األلسحححححنية للحححححنص 

. ويعلحححن أنحححه سحححيقف (9)القصصحححي هحححي الشحححرط الضحححروري لقراءتحححه التاريخيحححة"
ين محن يقبلهحا، وهحو بهحذا الموقحف موقفا ثالثا بين من يرفض تاريخية النص وب

" ال يتخلى عحن عالقحة الحنص بعالمحه وتاريخحه، وال يفصحل الحنص عحن األفكحار 
ه أي إنحح  (2)السححابقة التححي حححددت هيكليتححه وحححددت ذاتححه الظححاهرة والباطنححة"

جعححل القححراءة الداخليححة مركححز الثقححل.. أو نقطححة االرتكححاز التححي تتمحححور حولهححا 
مححن هححذا الموقححف تححأثر الناقححد بكححالم بححروب ويتضححح (. 3)"خارجيححات الححنص"

الذي يقول "إن التحليل األولي للشكل هو الشرط المسبق للبحث التاريخي 
وإن كان ال يعلن هذا التحأثر. وهحو ححين يطحرح القحراءة األلسحنية  (4)والنقدي"

بديال كامال للمناهج السائدة يغفل أسحاس البنيويحة وطموحهحا. فالبنيويحة تقطحع 
 . (1) نص ومرجعه وهذا ينبع من خلفّيتها اللغوية كما هو معروفالصلة بين ال

وستظهر الممارسة التطبيقية للناقد أنه لم يمزج بين المناهج المتناقضحة 
فقححط، بححل خلححط بححين التيححارات البنيويححة المختلفححة، وهححذا مححا سححتظهره الفصححول 

 الالحقة من هذا البحث.
ا ليضححبط مححن خاللححه ويتسححاءل المححرء هنححا: هححل كححان حمححاس الناقححد كافيحح

المفاهيم البنيوية في نسق واضح ومنظم ؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من 
حححظ تعمححده اسححتعراض االتجاهححات التححي وظفهححا الناقححد فححي ممارسححته والتححي يال

عححدم وضححعها تحححت عنححاوين محححددة تححدل علححى فهمححه لنقححاط االتصححال ونقححاط 
                                                 

 .99مرجع سابق ، ص ( 9)
 .96مرجع سابق، ص ( 2)
 .96مرجع سابق، ص  (3)
خرافيححة. ترجمححة أبححو بكححر باقححادر، (، مورفولوجيححا الحكايححة ال9129( بححروب، فالديميححر )4)

 .316(، جدة: النادي الثقافي األدبي. ص 9وأحمد عبد الرحيم نصر.)ط
(1)CULLER, Jonathan, (1975). Structuralist Poetcs, 

(1st ed), London: Routledge and Keganpaul. pp 4 – 5. 



22 

 

التحليليحة التحي جاسحها، االنفصال بينها، أي لحم يوضحح الححدود بحين الحقحول 
فقحححد أجمحححل األلسحححنيين معحححا ححححين قحححال: "إن األلسحححنيين يتعحححاملون محححع الحححنص 
تعححاملهم مححع الجملححة القابلححة للوصححف علححى عححدة مسححتويات : صححوتية وتركيبيححة 
وداللية .... ونظرية المستويات التي تأخذ بها األلسنية تتمظهر  كذاّ علحى 

ى الوظائف ومستوى األعمحال صعيد النص من خالل عدة مستويات : مستو 
( 1ّ ومسححتوى السححرد، ومسححتوى المعنححى" )ص actants يقصححد العوامححل 

وهكحذا لحم يضححع االتجاهحات، تحححت عناوينهحا التحي كانححت قحد تبلححورت، إذ إن 
الحححدود كانححت واضحححة بححين اتجاهححات البنيويححة المختلفححة، بححل مححا بعححد البنيويححة 

وف. علمححاً بححأن اطححالع لححدى صححدور الكتححاب سححنة تسححع وسححبعين كمححا هححو معححر 
الناقد كان مباشرا علحى المراجحع، األمحر الحذي يظهحر محن هوامشحه التحي تحيحل 
إلحححى مراجححححع فرنسححححية. فقائمحححة هححححوامش الفصححححل األول، علحححى سححححبيل المثححححال، 
أحالححت إلححى أعمححال لبححارت وتححودوروف وغريمححاس وجينيححت وغيححرهم. وإن كححان 

جحححاه الحححذي اتبعحححه، وال فحححي مدخلحححه ال يشحححير إلحححى ناقحححد بعينحححه وال يصحححرح باالت
بأسباب انحيحازه لهحذا االتجحاه أو ذاك. وقحد يعلحل المحرء هحذا "التعتحيم" برغبحة 
الناقحد فحي االنتقححاء محن االتجاهححات المتباينحة ولحيس االلتححزام بمحنهج واحححد، أو 
حتححى اتجححاه واحححد يتمثّلححه ويسححتلهمه ويوظّفححه لخدمححة الححنص العربححي. وسححتظهر 

" التحححي اسحححتخدم الحححنص العربحححي فيهحححا لخدمحححة فصحححوله التطبيقيحححة هحححذه "المرونحححة
 نتقاء.وميله لال"تصورات" الناقد للمنهج 

وتثيححر قضححية المححنهج قضححية أخححرى تتصححل بهححا اتصححاال وثيقححًا، وهححي قضححية 
المصطلح فإلى أي درجة من درجات الوضحوح كحان تعامحل الناقحد محع الجهحاز 

لححى تكححوين االصححطالحي البنيححوي، وهححل سححاعده اتصححاله بححالمراجع الفرنسححية ع
المباشرة للكتاب أن الناقد لم يجِر  القراءةتظهر  جهاز اصطالحي دقيق؟ 

على نسق واحد في مسألة المصطلحات إذ كان أحياناً يضحع المقابحل العربحي 
للمصحطلح الفرنسححي، وكحان يضححع المصحطلح الفرنسححي بلفظحه مكتوبححاً بحححروف 

ل "مورفحام، ( ومثح29عربية أحيانا أخرى محن مثحل "فونتيحك.. سحانتكس" )ص 
( بل لم يكلف نفسه بوضع حروفها الالتينية إلى جانبها. كما 49فونام" )ص 

لححم يكححن دقيقححا فححي ترجمححة بعححض المصححطلحات فاختبححارات غريمححاس الثالثححة 
( 13يترجمها بح"التجربة األساسية والتجربة التأهيلية والتجربة التعظيمية" )ص 
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يسي واالختبار التمجيدي، فضحاًل ويعني بها االختبار الترشيحي واالختبار الرئ
  العواملّ باألعمال. Actantsعن ترجمته لح )

لححم يختلححف تعامححل الناقححد مححع مفححاهيم "بويطيقححا القححص" عححن تعاملححه مححع 
"َنْححِوه" فحي مسححألة المصحطلح ففحي الفصححل الرابحع الحذي وضححعه تححت عنححوان 

ل مححن "األنهححار والسححرد القصصححي" اتضححح أنححه يعنححي بالسححرد بنيححة الححزمن فححي كحح
القصة والخطاب، كما اتضح غمحوض الفحوار  لديحه بحين "النظحام" و"المحدة". 
وربمححا كححان سححبب هححذا االضححطراب إغفححال الناقححد لوضححع مسححرد للمصححطلحات 
وهحححي مسحححألة حيويحححة لبححححث يُعحححّد رائحححًدا فحححي إدخحححال المنحححاهج ذات "االتجحححاه 

 العلمي" إلى النقد العربي.
لمتن دراسته، فلم يذكر سحبب  مسألة أخرى أغفلها وهي تتعلق باختياره

اختيحححاره لروايحححات بعينهحححا، كمحححا لحححم يعلحححل جمعحححه بحححين التحححراث السحححردي العربحححي 
المتمثل في "ألف ليلة وليلة" والروايات الخمس األخرى. كما لم يبحين رؤيتحه 
للروايحححة وأهميتهحححا والجحححوهري فيهحححا برأيحححه. إال أن انصحححباب جهحححد الناقحححد علحححى 

وبنيحة الخطحاب )المظهحر اللفظحي( فقحط، يبحين  تحليل بنية المضمون )القصة(
أنه يُنّحي رؤية الرواية ورسالتها. وكأن األدب لديه موضوع جمالي، ال ممارسة 
اجتماعيححة. وكمححا أغضححى الناقححد عححن تحديححد رؤيححة األعمححال المنقححودة، كححذلك 
تغاضى عن إعالن موقفه من النقد تاركا القارئ يتساءل : هحل النقحد فحي نظحر 

 اضر ممارسة ثقافية، أم رؤية ومنهج يتسق مع هذه الرؤية؟ن أبي موريس
وتبقى مالحظة أخيرة تتصل بخطوات الناقد المنهجية فالناقد لحم ينتظحر 
ليضع نتائجه في خاتمة بحثه بل قحام بوضحعها فحي مقدمحة الكتحاب، والمفارقحة 
أن هحذه النتحائج بعيحدة كححل البعحد عحن المتوقحع مححن نتحائج المحنهج المسححتخدم  

ن المنهجية العلمية السليمة أن يستخدم الناقد منهجا تحليليا ليخحرج فهل م
بنتححائج تأويليححة ؟ المثححال التححالي يوضححح هححذا التضححارب المنهجححي عنححد الناقححد: 
يقحححول فحححي المقدمحححة : "لقحححد أظهحححر تحليحححل "موسحححم الهجحححرة إلحححى الشحححمال" أن 

 ينحي وإنمحا هحو ذلحكيوصف األمكنة واألشحخاص واألشحياء لحيس بالوصحف التز 
الوصف الذي يكشف عن رؤية الراوي إلى  كذاّ عالم الجنوب الذي يرمحز 

( 92إلى الطهر والبراءة وعالم الشمال الذي يرمز إلى الحدنس والغحش" )ص 
ويتسححاءل المححرء هنححا أكححان الناقححد محتاجححا إلححى التحليححل البنيححوي ليخححرج بهححذه 

ط إنتحاج النتائج وأشباهها ؟ أو ليس هحدف التحليحل البنيحوي هحو توضحيح شحرو 
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فكيف يمكن للناقحد  (2)؟ أو ليس هدفه تقنين اإلبداع ال تفسيره ؟(9) النص
 أن يتعامل مع منهج تعاماًل علمياً )منهجيًا( وهو يتجاهل أهدافه؟ 

قد يجحد المحرء عحذرا للناقحد ألنحه كحان أول محن شحق طريحق النقحد البنيحوي 
لححو أنهححا اقتصححرت للروايححة العربيححة، وقححد ال تكححون هححذه القضححايا سححببا فححي أزمححة 

عليححه وحححده، وهنححا يتوجححب تنححاول تنظيححرات مححن مشححى علححى دربححه مححن النقححاد 
العرب، وتفّحصها قبل محاول اإلجابة عن السؤال التالي: هحل تجنحب هحؤالء 

 النقاد مزالق الرائد األّول؟
 
(9 - 2) 

ديححب الححذي لمححع  أبححي ومححن الححرواد االوائححل فححي هححذا المجححال أيضححاً كمححال
النقد البنيوي وبالتحديد نحو "القحص" فحي تحليحل الشحعر  اسمه في استخدام

الجاهلي أي في مجال بعيد عن مجالحه األساسحي )السحرد/ القحص( فهحل كحان 
خروجه عن المجال األساس بدافع من إتقانه لتحليل السرد العربي واستيفائه 
ألغراضه ؟ قد يجد المرء إجابحة عحن هحذا السحؤال ححين يطّلحع علحى المحاولحة 

ديب" وهحي تلحك التحي نشحرها، فحي مجلحة  يلنقد الرواية بنيويًا عند "أب اليتيمة
تحت عنحوان "ألحف ليلحة وليلتحان: نححو محنهج  9191"الموقف األدبي" سنة 

. وينكشف للمطّلع أن هذه المحاولة لم ُتِصْب (3) بنيوي في تحليل الرواية"
ذه الدراسحة من البنيوية سوى عنوانها، األمر الحذي قحد يحدفع بهحا بعيحداً عحن هح

أن عدًدا من الباحثين الجدد اتخذوا من هذه  عليهالكن الدافع إلى الوقوف 
"المحاولححة" مرجعححا يتمثلححون بححه دون االتصححال بححالمراجع األساسححية، علمححا بححأن 

  . (4) جلها اآلن قد ترجم إلى العربية

                                                 
الجليحححل  (: خطحححاب الحكايحححة. ترجمحححة محمحححد معتصحححم وعبحححد9192( جينيحححت، جيحححرار )9)

، وينظحر كحذلك 911(. المغرب: المجلس األعلى للثقافة. ص 2األزدي وعمر حلي، )ط
Culler, Ibid. (p.4) 

 .19( عبد العزيز حموده، مرجع سابق، ص 2)
(. )والروايححة لهححاني 93-19ص ) 9191سححنة  991( مجلححة الموقححف األدبححي، العححدد 3)

 الراهب(.
ات دون المقبححول لكنهححا تعطححي فكححرة أوضححح ( قححد يعتححرف المححرء بححأن معظححم هححذه الترجمحح4)

 عن المنهج من استخدام كتاب تطبيقي يقتطف مفهوماً من هنا وآخر من هناك.
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يكفححي اسححتعراض مححنهج هححذه المحاولححة وخطواتهححا ليتبححين للمطلححع مححدى 
إلححى النقححد البنيححوي، وربمححا انحيححازه عنححه. ال يقححدم الناقححد لبحثححه  انحيححاز الناقححد

بمقدمة أو حتى بعبارة واحدة تفيد أنه اختار اتجاها ما، فهحو يشحرع فحورا فحي 
التحليل واضحعا تحليلحه تححت عنحوانين رئيسحين همحا "البنيحة الدالليحة" و"البنيحة 

و معاينة الرواية من اللغوية". تحت عنوان البنية الداللية يعلن الناقد هدفه وه
حيححث "هححي روايححة لالنهيححارات الداخليححة والخارجيححة فححي واقححع يتهححاوى بححدوره" 

(. ثححم يبححين أن الروايححة تقححع فححي هححاجس النححزوع الححذي يتسححم بانتشححار 19)ص 
الثنائيات الضحدية والحذي يفحرض موقفحا محن "الواقحع يتميحز باالحسحاس بتهافتحه 

ا ما المنهج أو االتجاه الذي ولم يوضح بعده -(19وفساده وشرنقيته" )ص 
سيتخذه منطلقا لنقده فكل ما فعله هو أنه رصد الثنائيات الضدية من سطح 
النص، فوجدها ضخمة العدد. علمًا بحأن غريمحاس كحان قحد ححدد موقحع البنيحة 
القائمححة علححى الثنائيححات الضححدية فححي عمححق الححنص، وحصححرها فححي عححدد محححدود 

 ها عححدداً غيححر محححدد مححن النصححوصجححداً مححن الثنائيححات تشححكل علححى محححدوديت
. أساس هذا العدد المحدود زوج واحد من األضداد يستدعي زوجا آخر (9)

 .كما هو معروف ( 2)من   النقائض
ومححن خححالل هححذا المححدخل األيححديولوجي تبححدو المفححاهيم مختلطححة تمامححاً 

ل تلك البنية الداللية، التي، يفترض أنها عميقة، يتم عند الناقد فتفسير تشكُ 
نتيجححة لفححاعليتي االنتقححاء والتركيححب: فاعليححة االنتقححاء هححي التححي تسححمح باختيححار 
عنصحر مححن مجموعححة مححن العناصححر ويجححدها الناقحد فححي الححنص مححن خححالل ثنائيححة 

( أمحححا 14التكحححوين الطبقحححي : أي "الطبقحححة البورجوازيحححة والطبقحححة العاملحححة" )ص 
ولية  كحذاّ التحي فاعلية التركيحب فإنهحا تنحتج  عحنّ العالقحات األفقيحة والشحاق

وترتكححز فاعليححة االنتقححاء علححى عححدد  ]....[تشححغلها الشخصححيات واألحححداث 
ضححخم مححن الثنائيححات فححي الروايححة ..وبححين هححذه الثنائيححات مححا هححو ثنائيححة سححياقية 

                                                 
(. الواقحع واألسحطورة فحي القحص الشحعبي، مجلحة عحالم الفكحر، 9196( أحمد أبحو زيحد )9)

 .91، ص 9، ع 99مج 
 

)2  ( LODGE, David: (1981). Working With 
Structuralism, (1st ed), London Boston, Melborne 
and Henly: Routledge and keganPaul. P. 18 
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خارجيحححة مثحححل الخحححارج/ الحححداخل، العحححدو/ الحححذات، الطبقحححة الحاكمحححة/ الطبقحححة 
ي بنيحححة الروايحححة ذاتهحححا مثحححل المحكومححة، كمحححا أن بينهحححا محححا هحححو ثنائيحححة داخليححة فححح

الحاضححر/ المسححتقبل، التححاريخ/ االنقطححاع عححن التححاريخ، الرجححل/ المححرأة ..إلححخ" 
وهنححححا ال بححححّد مححححن التححححذكير بححححأن البنيححححويين يؤكححححدون أن النمححححوذج  (. 14)ص 

الفححونيمي )أو الثنائيححة الضححدية( هححو نمححوذج عححام للبنححاء ولححيس وسححيلة للتحليححل 
يحات قحد تسحمح بتصحنيف أي شحيء إذ يوجحد وهم يححّذرون أيضحا محن أن الثنائ

. والخطر ينشحأ ححين يلتفحت الناقحد إلحى أي (9) دائما اختالف بين أي شيئين
شححححيئين مختلفححححين موجححححودين فححححي نححححص واحححححد. وهححححم يؤكححححدون أن المهححححم فححححي 
التقححححابالت الضححححدية هححححو أن يكححححون بوسححححعها أن تخلححححق سلسححححلة متكاملححححة مححححن 

تقابححل بححين العضححوي واآللححي عنححد التقححابالت يسححتدعي بعضححها بعضححاً مححن مثححل ال
. وهنا يقف المرء (2)على سبيل المثالD.H. Lawrenceد.هح لورنس 

محاورًا الناقد في عدد من القضايا التي تقع في صلب المنهج الذي تغاضحى 
 )ربما عمًدا( عن تقديم حصر ألبرز مفاهيمه:

هحححححل تُعحححححاين الروايحححححة بنيويحححححا بنحححححاء علحححححى مضحححححمونها األيحححححديولوجي )روايحححححة 
انهيححارات( ؟ وهححل تسححتخلص الثنائيححة مححن سححطح الححنص أم مححن عمقححه ؟ وهححل 
الثنائيات الضدية البنيوية ضخمة العدد أم أنها محدودة العدد وتشّكل أساسا 

)شححاقولية وأفقيححة( أم  وهححل عالقححات التركيححب عموديححة (3)لكححل أنححواع السححرد ؟
 هي أفقية وعالقات االنتقاء هي الشاقولية؟

الداللية بحسحب أصححاب اتجحاه "نححو القحص" تتأسحس الواقع أن البنية 
علحى ثنائيححة ضحدية تفتححرض بححدورها ثنائيحة تناقضححها: )أبحيض أسححود، ال أبححيض ال 
أسود( ويتكون المعنى في النص من خالل عالقات التضحاد والتنحاقض ضحمن 
هذه البنية وهي ما أسماه غريمحاس: البنيحة األساسحية للتعبيحر بالعالمحات الحذي 

تحليحل شحتراوس ألسحطورة أوديحب، راسحما صحيغتها علحى الشحكل استوحاه محن 
 التالي:

                                                 
(1) Selden, Raman:(1989),Practicing Theory and 
Reading Literature, (1st ed) New York, London ,   

Harvester:wheatsheaf, P.56 
)2 ( Ibid p.57. 

(3 )Culler Ibid p.76 



27 

 

  (9) ب -أ :  -أ : ب : : 
وقحد قححام غريمححاس بتحليححل أعمال"برنححانوس" بححأن جعححل الثنائيححة األساسححية 

 .(2) بين الحياة والموتلذي يقابل ا ”Isotopy”القطب الدالليفيها هي 
بحي المتسحم باالنهيحارات؟ فكيف يفسر الناقد ارتباط الداللة بحالواقع العر 

وهححذا الححربط يتنححاقض مححع البنيويححة الدالليححة علححى وجححه الخصححوص التححي ال تححرى 
المعنحححى يكمحححن فحححي مرجعيحححة الحححنص  فحححالنص فحححي نظرهحححا بنيحححة متكاملحححة مغلقحححة 
تسحححّيرها عناصحححر داخليحححة مسحححتقلة عحححن العوامحححل الموضحححوعية الخارجيحححة. وهحححذه 

تتحرك في إطحار الحنص كبنحاء،  العناصر ليست جامدة أو ثابتة بل متحركة، إذ
يمثّلهحا غريمححاس فحي مربعححه  (3) وتتحوزع علححى أقطحاب دالليححة متداخلحة ومتقابلححة

 المشهور.
هحححذا عحححن محاولحححة الناقحححد الوصحححول إلحححى البنيحححة الدالليحححة والتحححي لحححم تكلحححل 

 اللغوية ؟  بالنجاح، فماذا عن البنية 
يلححه "للبنيححة هنححا يححذهب الناقححد بعيححدا عححن المححنهج البنيححوي، إذ يبححدأ تحل

اللغوية" بحكم تقييمي مسبق فيقول: "قد تكون البنية اللغوية في "ألف ليلية 
وليلتان" أروع ما في الرواية، وأقدر عناصرها على اإلدهاش واإلثارة وهي فحي 
الوقت نفسه أقدر هذه العناصر على تجسيد "البنية الداللية" وفضح تهافحت 

 كذاّ هاجس النزوع إلى آفحا  جديحدة  الواقع وشرنقيته وتفّتته، وعلى جاليا
مضيئة، وتتفجر البنية اللغويحة عحن شحرائح الروايحة  كحذاّ، فحي كحل خليحة منهحا 

(. هنا يجد المرء نفسه أمام مزيج من المعيارية 91في كل مقطع ..إلخ" )ص
والواقعيحححة االشحححتراكية والتأويحححل واالسحححلوبية وغيرهحححا، والمحححدهش أّن "الغائحححب" 

منهج البنيوي. وكما فعل في البنية الدالليحة يعحود الناقحد هنحا الوحيد هنا هو ال
إلحححى رصحححد عشحححرات محححن األزواج المتضحححادة يأخحححذها محححن كحححالم الشخصحححيات 
وكذلك من كالم السارد، معيدا كتابة كالم الرواية ويكفي المقطع التالي محثال 

 على "هاجس نزوع" الناقد إلى خلط المناهج:

                                                 
 Lodge, Ibid  وينظر كذلك: 24، 23ع سابق ص ( السيد ابراهيم، مرج9)

p.18 
(2 )Culler Ibid. p.83 
(، مدخل إلى نظرية القصحة. تحلحيالً وتطبيقحاً 9191( سمير المرزوقي وجميل شاكر : )3)

 .999الجزائر: دار المطبوعات الجامعية. ص   -(، تونس: الدار التونسية للنشر 9)ط
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ديحبّ المثحل األول  أبحي  الكحالم لكمحال "سأختار هنا عدًدا من األمثلة
يأتي من لقاء عباس بالفالحين: هناك فر  بين أن يتكلم المرء في الثورة وأن 
يعيش هناك فر  أكيد  ...ّ وبعد قليل يتبدد ارتيحاب الفالححين، إذ يتمنطحق 

ديححب علحححى  أبححي ( وهنححا يعلححق الناقححد كمححال93عبححاس باللغححة العربيححة" )ص 
ه : "فحي هحذا الححوعي اللغحوي الححاد تبحرز الثنائيحة الضححدية المقطحع الّسحابق بقولح

األساسية ذلك أن ما فعله عباس ليبدد ارتيابهم لم يكن "فعال" بل "لغة". ثم 
إن للفعل "يتمنطق" داللة عميقة تؤكد وعحي الروايحة  كحذاّ والشخصحية لحدور 
اللغححة. تصححبح اللغححة سححالحا يتمنطححق بححه، وتححؤدي الححدور الححذي يؤديححه السححالح 

( قد يسأل سحائل أيحن البنيحة اللغويحة هنحا ؟ هحل يجحرؤ المحرء 93الضبط" )صب
على القول إن مفهوم البنية غير واضح لدى الناقد؟ وأنه يخلط بحين مضحمون  
كححالم الشخصححية ومفهومححه هححو للبنيححة اللغويححة؟ بححل مفهومححه للغححة الروايححة؟ فهححل 

 . س(9) قصد الروائي بكلمة "يتمنطق" يتسّلح أم "يتمطق"؟.
ل حقحححا َنَححححا الناقحححد "َنححححَو المححنهج" البنيحححوي ؟ وهحححل يتضحححح اآلن لحححم فهحح

أغفل الناقد التصريح بمنهجه أو ذكحر أبحرز مفاهيميحه ؟، ولحمَ نحأى بنفسحه عحن 
الرواية واتجه نحو الشعر؟قد تهحون المشحكلة هنحا لحو اقتصحر األمحر علحى هحذا 

ويحة إلحى الناقد وحده ولكن الخظحر يكمحن فحي انحزال  بعحض البحاحثين فحي البني
لغححة  سححطح الروايححة مثلححه، بححل إن أحححدهم وصححف محاولححة "أبححو ديححب" البنيويححة 

 فهل حقا هي كذلك  (2) بأنها متميزة
 
(9 - 3) 

قححد أحجمححا عححن  أبححي ديححب وكمححال أبححي ناضححر وإذا كححان كححل مححن مححوريس
ذكر سبب اختيارهما للبنيوية منهجحًا، وعحن أهحدافهما محن هحذا االختيحار، فحإن 

واضححين  (3)جميحل شحاكر كانحا فحي محدخلهما لنظريحة القصحةسمير المرزوقي و 
                                                 

رى، وأحححدث بلسححانه وغححارِِه األعلححى صححوتاً يححدل ( تمطّححق: ضححّم إحححدى شححفتيه علححى األخحح9)
 على استطابة الشيء. المعجم الوسيط )مادة مطق(.

(، المؤثرات البنيوية في النقد العربي الحديث فحي سحورية 9119( انظر خالد أعرج، )2)
 . 91ولبنان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلب، ص 

(، تححونس: الححدار التونسححية 9( )ط9191اً )( مححدخل إلححى نظريححة القصححة تحلححيالً وتطبيقحح3)
 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. وهي الطبعة المعتمدة هنا. –للنشر 
 



29 

 

فحححي هحححاتين المسحححألتين، إذ هحححدف الناقحححدان إلحححى إطحححالع القحححارئ علحححى "أهحححم 
االكتشححافات فححي مجححال التنظيححر العلمححاني  كححذاّ لفححن القححص فححال يبححّدد وقتححه 

( فالححححدافع، إذن، وعححححٌي 99وجهححححده فححححي مالحقححححة المراجححححع والمصححححادر" )ص
لالطححالع علححى أحححدث اتجاهححات النقححد عنححد اآلخحححر، بحاجححة القححارئ العربححي 

وربمححا وعححي بأزمححة نقديححة عربيححة. أمححا الهححدف مححن الشححق التطبيقححي مححن الكتححاب 
فهو "إثبات جدوى ماابتكره غيرنا في تحليل تراثنا في انتظار أن نخلق نححن 

(. وهمححا يعلنححان إيمانهمححا 93أدوات يمكححن أن يسححتعملها الغيححر  كححذاّ" )ص
وبإمكانحححات توظيفحححه. ويسحححتدركان بأنهمحححا ال يقحححدمان نمحححاذج  بحححالمنهج البنيحححوي

تطبيقية كاملة، فالهدف هو إثبات جحدوى المحنهج محن خحالل أمثلحة، ال تصحل 
إلى حّد استخالص البنية من أي من النصحوص المدروسحة. وقحد يسحجل لهمحا 
أن تطبيقهمحا جحاء مناسححباً لطموحهمحا، بينمححا كحان الطمحوح )النظححري( أكبحر مححن 

التطبيقي( عنحد كثيحر محن البنيحويين العحرب، الحذين أسحفرت ممارسحاتهم الواقع )
مجتحزأة كمحا اتضحح الححال أو   ةعن أمثلة لالستدالل على مفحاهيم نقديحة منتقحا

ناضحر وكمحا سحيظهر عنحد حسحن بححراوي ويمنحى العيحد وآمنحة يوسحف أبي عند 
 وغيرهم، ممن سيأتي ذكرهم الحقًا.

سححححبي عنححححد الناقححححَدين، فححححإن وعلححححى  الححححرغم مححححن الوضححححوح المنهجححححي الن
استخدامها للتحليل الوظائفي  لبروب، جنباً إلحى جنحب محع تحليحل غريمحاس، 
يدل على تداخل الحقول المنهجية لديهما، فالوظائف عنحد بحروب، وإن كحان 

نهحححا تقحححف عنحححد ححححدود فإدورهحححا جوهريحححاً فحححي بلحححورة التحليحححل البنيحححوي الحقحححًا، 
لتحليححل " الوظححائفي" إلححى المسححتوى الشححكلية وال تتعححداها، أمححا الححذي خححرج با

البنيوي فهو غريماس عندما وضح العالقات بين مجاالت الفعل السبعة عنحد 
فمشحححروع  (9)بحححروب، وعنحححدما أقحححام هحححذه العالقحححات علحححى الثنائيحححات الضحححدية

غريمححححاس ينسححححخ مشححححروع بححححروب ويحححححل محلححححه، لححححذا ال يجححححوز الجمححححع بححححين 
 المشروعين في تحليل واحد.

ن بالجمع بين بروب وغريمحاس، بحل جمعحا أيضحًا، بحين ولم يكتف الناقدا
أكثر من منهج، وهما يجهران بهحذا الجمحع فيقحوالن:"إن النقحد كحاألدب ثحري 
متشحححعب قحححد يحححنقص محححن قيمتحححه اسحححتعمال منظحححار واححححد والتمسحححك المتحجحححر 

                                                 
. وينظر كذلك: نبيلة ابراهيم )ال تا ريحخ( فحن القحص فحي 91(أبو زيد، مرجع سابق، ص 9)

 . 43النظرية والتطبيق ، القاهرة مكتبة غريب ص أحمد 
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بنظريحححة ال تفحححي إال بحاجحححة، وال تكشحححف إال عحححن جانحححب وحيحححد محححن جوانحححب 
ذن، يعححّدان التمسححك بمححنهج واحححد نوعححاً مححن ( فالناقححدان، إ92متعححددة" )ص

الجمود ال فكاك منه إال بتعدد بين المناهج عند الناقد الواحد. بهحذه النظحرة 
ال يفححر  الناقححدان بححين المححنهج واألداة، بححل إن المححنهج هنححا ال يزيححد عححن كونححه 

النقد هنا ممارسة استهالكية   أي إنأداة قابلة لالستبدال قبولها لالستخدام. 
ضها حاجة المستهلك ال رؤية لادب واإلنسحان والعحالم. وممحا يؤكحد هحذه تفر 

النظرة "االستهالكية" للمحنهج محا ذكحره الناقحدان فحي خاتمحة التقحديم "وحسحبنا 
( كأنهمححا يوحيححان بححأن 93أن نثبححت .. جححدوى اسححتعمال الغيححر  كححذاّ. " )ص

ا أزمححححة النقححححد يمكححححن أن تحححححل عححححن طريححححق اقتححححراض المنححححاهج واألدوات. وهنحححح
يتساءل المرء: هل تقتحرض المنحاهج أم تسحتخلص محن النصحوص؟ وهحل تححل 

 أزمة المنهج باالقتراض أم أن هذا االقتراض يزيد األزمة تفاقمًا؟
تاريخ نظرية األدب منحذ عصحر أرسحطو  قراءة  قد يجد المرء اإلجابة في

 إلى عصر جينيت.
ن البنيحححويين ، شحححأنهما شحححأن كثيحححر مححح(9)هحححل بهحححرت المنحححاهج الغربيحححة الناقحححدين

العححرب، فأخححذا منهححا بقصححد االسححتفادة أو االسححتلهام، دون األخححذ بالحسححبان 
الفلسفة التي انبثقت عنها هحذه المنحاهج، مغضحين بقصحد، أو بغيحر قصحد عحن 

 أهدافها ومراميها؟
 وهنا يبرز سؤال آخر: أكانت أهداف المنهج واضحة لديهما؟

علححى وعححي تححام بهححدف  والجححواب أنهمححا بخححالف كثيححر مححن البنيححويين كانححا
المحححنهج البنيحححوي الشحححكلي وهحححو دراسحححة النصحححوص الحكائيحححة قصحححد اسحححتنباط 
"مجمحححوع األجهحححزة الشحححكالنية  كحححذاّ التحححي تمثحححل النحححواة المولحححدة لمختلحححف 

(. وكحذلك كانحا علحى وعحي بكثيحر محن 99أشكال الخطابحات القصصحية" )ص 
لة عحححّداه معضححح النقحححد الموجحححه إلحححى البنيويحححة، لكنهمحححا بقيحححا ححححائرين أمحححام سحححؤال

كان االنغحال  المنهجحي يحؤدي إلحى التحجحر إذا "ما العمل    أكاديمية، وهو: 
( ويبححححدو جليححححاً مححححن ممارسححححتهما 91واالنفتححححاح يفضححححي إلححححى االنتقائيححححة؟" )ص

 التطبيقية، أنهما ماال إلى الشق الثاني من السؤال.
 

                                                 
(، 9(، مححححن إشححححكاليات النقححححد العربححححي الجديححححد،) ط9119( شححححكري عزيححححز الماضححححي،)9)

 .1بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص
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أمححا فححي الممارسححة النظريححة التححي غطححت أكثححر مححن نصححف حجححم الكتححاب، 
دم الناقدان حصرًا نظريحًا لمقحوالت بحروب وغريمحاس وبريمونحد وجينيحت فقد ق

أي مقوالت اتجاهي البنيوية: "نححو القحص" و"بويطيقحا القحص"، إالّ أنهمحا لحم 
يقححححدما مقححححوالت نحححححو القححححص متتابعححححة، وكححححان األولححححى وضححححع مقححححوالت بححححروب 
وغريمححاس وبريمونححد متتابعحححة تليهححا مقححوالت جينيحححت ال أن يفصححل بححين بحححروب 

 ريماس وبريموند كما هو حاصل عندهما.وغ
ومححع أن الناقححدين اتصححال بالمصححادر الفرنسححية، بححال وسححيط وهنححا يسححّجل 
لهما وضوح المفاهيم وشمول العرض، إالّ أنهما ينفردان ببعض المصطلحات 
"كالهيكليحححححة"، وقحححححد حرصحححححا علحححححى وضحححححع المصحححححطلح الالتينحححححي إلحححححى جانحححححب 

ا سحيعتري عحدداً منهحا محن مثحل المصطلح المعّرب ممحا بحّدد الغمحوض الحذي كح
( ال 99)ص السحححححرد  أي ملفحححححوظ"discourse""الحححححنص" ويقصحححححدان بحححححه 

"text"  وبذا تجنبا غموض الجهاز االصطالحي وكذلك قلقه الذي وقع فيه
"أبو ناضر" وغيره، كما أنهما تفاديا التقصير الذي وقع فيه عدد من البنيويين 

، فألحقحححا بالكتحححاب مسحححرداً وسحححعيد يقطحححين أبحححي ناضحححر العحححرب ومحححنهم محححوريس
 للمصطلحات.

ولكحححي يثبتحححا جحححدوى محححا ابتكحححره اآلخحححر، فقحححد اسحححتخدم الناقحححدان المحححتن 
للبرهنحححة علحححى صححححة المقحححوالت البنيويحححة. وقحححد وسحححعا دائحححرة التطبيحححق لتشحححمل 
الحكايححة والروايححة والمسححرحية وحتححى القصححيدة القديمححة، إذ حلححال نصححاً لححح"أبي 

( 9)أبي ديحب زفة لم يسبقهما فيها سوى كمالنواس" تحلياًل وظائفيًا في مجا
 الذي استخدم مقوالت بروب لتحليل الشعر الجاهلي 

 
(9 - 4) 

فحححي السحححنة نفسحححها التحححي صحححدر فيهحححا كتحححاب "محححدخل إلحححى نظريحححة القصحححة" 
لسمير المرزوقي وجميل شاكر، من تونس، صدر كتاب "بنحاء الروايحة: دراسحة 

دة سححيزا قاسححم مححن مصححر، وفيححه للناقحح (2) مقارنححة فححي ثالثيححة نجيححب محفححوظ"

                                                 
(، نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، مجلة 9199( انظر: كمال أبو ديب )9)

 .911/916المعرفة، ع 
ة ، عححن دار التنححوير فححي بيححروت، وهححي الطبعحح9191( صححدرت الطبعححة األولححى منححه سححنة 2)

 المعتمدة هنا.
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أعلنت صراحة تبنيها للمنهج البنيوي، وقد ُعّد الكتاب نقلحة نوعيحة فحي حينحه 
خحذ مرجعحاً أعفحى  كمحا اتُ ( 9) التسامه بوضحوح نظحري شحهد بحه كثيحر محن النقحاد

كثيححراً مححن البححاحثين العححرب مححن االتصححال بالمصححادر، ومححنهم الححذين ظهححروا فححي 
. كانححت الناقححدة حريصححة علححى (2)التسححعينيات أواخححر الثمانينيححات وعلححى مححدى

تحديد أهدافها فلم تخلط بين موضوع الدراسة ومنهجها  فالدراسة المقارنحة 
لحححذا حرصحححت علحححى  ،لحححديها شحححكل محححن أشحححكال الممارسحححة النقديحححة، ال محححنهج

تحديححححد المححححنهج المتبححححع والححححذي انحححححازت إليححححه دون أن تنكححححر أهميححححة الزوايححححا 
( وهحي لحم 91ألعمال األدبية من خاللهحا )صاألخرى التي يمكن أن تدرس ا

ُتَسحمِّ االتجحاه البنيحوي الحذي اختارتحه لكنهححا أوضححت أنهحا تعتمحد أساسحاً علححى 
 تحليلها سيقتصر على الخطاب أي إن(. 99أعمال جينيت وأوسبنسكي)ص

 وهو االتجاه المعروف بح "بويطيقا القص".  أي  ملفوظ السرد 
خلي جعلهحححا تعلحححن ابتحححداء أنهحححا لحححن ووعحححي الناقحححدة بححححدود منهجهحححا الحححدا

تسححعى إلححى إطححال  أحكححام قيميححة، فبحثهححا فححي "جححوهره دراسححة وصححفية للبنيححة. 
(، وقححححد سحححاعدها هحححذا الحححوعي، علححححى 29والمقارنحححة ال تعنحححي المفاضحححلة" )ص

تحديد الهدف من دراستها الذي يتلخص في السعي إلى فهم عميحق لحادب 
فححي ظلهححا. أ لتقاليححد التححي نشححالعربححي المعاصححر مححن خححالل دراسححته فححي ضححوء ا

والثححاني محاولححة إرسححاء قواعححد علميححة لدراسححة الروايححة دراسححة نقديححة موضححوعية 
قيمة المنهج التحي   للناقدة  (. وهكذا تنجلي29تنطلق من النص نفسه )ص

تنبححححع مححححن موضححححوعيته وكأنهححححا تححححومج إلححححى أن بقيححححة المنححححاهج تفتقححححر إلححححى هححححذه 
ص الخارجيحة. ومحن هنحا فقحد ألزمحت الموضوعية حين تلتفت إلحى عالقحات الحن

بمحنهج واححد بحل باتجحاه ، على المسحتوى النظحري علحى األقحل ،الناقدة نفسها
واحد بخالف كثير من البنيويين العرب الحذين انتقحوا محن االتجحاهين، وكحذلك 

 جمعوا بينهما وبين مناهج تفسيرية ومعيارية تتناقض معهما.
ار جينيحححت، لحححم يكحححن كافيحححاً ويبحححدو أن اعتمحححاد الناقحححدة علحححى أعمحححال جيحححر 

لتتبعححه فححي تقسححيم فصححول الكتححاب إذ قسححمت الكتححاب  اعتمححاداً علححى تعريححف 
للقحص، وبحذا كانحت أقسحام كتابهحا تشحمل  M.J. Lefebvreجان لوفيف 

                                                 
(، الححححدار 2111( )3(، بنيححححة الحححنص السححححردي، )ط9119( انظحححر حميححححد لحميحححداني )9)

 .939وص 991بيروت: المركز الثقافي العربي ص –البيضاء 
 ( هذا ما سينجلي لدى عرض األعمال األخرى في هذه الدراسة.2)
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ها اختلفحت عحن جينيحت أي إن(، 21، 29بنى الزمان والمكان والمنظور )ص
ووظائفححه مححن خححالل  بإفرادهححا فصححاًل خاصححاً للمكححان استقصححت فيححه كححل أنواعححه

تقنيحححة الوصحححف الزمانيحححة فحححي "الثالثيحححة" لتقحححارن نتائجهحححا بنتحححائج الوصحححف فحححي 
 الروايات الغربية.

وقححد كححان اتصححال الناقححدة بححالمراجع الفرنسححية واإلنجليزيححة مباشححرًا، األمححر 
الححححذي أسحححححهم فحححححي الوضحححححوح النسحححححبي الحححححذي اتسحححححم بحححححه جهازهحححححا المفحححححاهيمي 

محن الهفححوات التحي أشححار إليهحا الناقححد  واالصحطالحي، ولكحن ترجمتهححا لحم تخححل
. ومحع هحذا يظحل عملهحا محن (9)حميد لحميداني في دراسته التطبيقية لكتابهحا

أكثر األعمال البنيوية تماسكًا ووضوحًا وانسجامًا مع المنهج  لذا كان لجوء  
كثير من الباحثين إليه متكررًا، بل إن كثيراً منهم اكتفى به وبغيره من المراجع 

ة التطبيقيحححة، علحححى نقائصحححها، وهحححذا أوقعهحححم فحححي شحححيء غيحححر قليحححل محححن العربيححح
 االرتباك والغموض  البتعادهم عن المصادر ابتعاداً مضاعفًا. 

وسحححيظهر هحححذا فحححي أعمحححال محححراد مبحححروك وآمنحححه يوسحححف وعبحححد الحميحححد 
 المحادين.

وبخالف كثير من البنيويين العحرب أعلنحت الناقحدة عحن أسحباب اختيارهحا 
فححوظ متنححاً أساسححياً لبحثهححا، وهححي تتعلححق بححالمنهج التطبيقحححي ثالثيححة نجيححب مح

المقحححارن الحححذي يقتضحححي أعمحححااًل ذات قيمححححة فنيحححة وألن قالحححب الثالثيحححة غربححححي 
(، أما المحتن المرجعحي )الغربحي( فكحان أعمحااًل متعحددة لبلحزاك 29األصل )ص

وفلححححوبير وجلححححزورذي وجححححويس وغيححححرهم. وال تسححححأم الناقححححدة مححححن التكححححرار فححححي 
أنهححححا سححححتبتعد عححححن إصححححدار أحكححححام القيمححححة انسححححجاماً مححححع المححححنهج تقححححديمها ب

التحليلححي، وأن همهححا األسححاس هححو أن تقححدم صححورة عححنِ بنححى الزمححان والمكححان 
والمنظحور فحي روايحات محفحوظ الحثالث، فهحل التزمحت بوعحدها؟ وهحل أصححابت 

 .هذا الكتابمرماها؟ الجواب يأتي في الفصل الثالث من 
 
(9 - 1) 

                                                 
لمصححطلحات ( يأخححذ حميححد لحميححداني علححى الناقححدة ترجمتهححا غيححر الدقيقححة لعححدد مححن ا9)

، وكحححذلك 939/933والمفحححاهيم، محححن مثحححل مفهومهحححا للوقفحححة فحححي بنيحححة المحححدة الزمنيحححة ص 
بححالفرا ، وإسححقاطها لعبححارات بححارث مححن ترجمتهححا لححه. انظححر حميححد  Espaceترجمتهححا لححح 

 .941لحميداني، مرجع سبا ، ص
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ين صدور كتاب سيزا قاسم "بناء الرواية" وكتاب خمس سنوات تفصل ب
الباححححث المغربحححي حسحححن بححححراوي "بنيحححة الشحححكل الروائحححي": الفضحححاء، الحححزمن، 

فهححل كححان تعامححل الناقححد مححع المححنهج  9111إذ صححدر سححنة  (9) الشخصححية"
البنيوي أفضل من تعاملهحا؟ وهحل أكسحبه "المحوروث البنيحوي العربحي" إن جحاز 

امل مع المكونات األساسية في هذا المنهج؟. هذا ما التعبير، نضجًا في التع
ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه وال بحد، ابتحداًء، محن معرفحة أسحباب اختيحار 

 الناقد للمنهج البنيوي.
يعلل الناقد انصحرافه إلحى المحنهج البنيحوي بهيمنحة الدراسحات المضحمونية 

ت بالذاتيحة والتحيّحز والسوسيولوجية على النقد الروائي واتصاف هذه الدراسحا
(، كمححا يححرى أن تجاهححل الشححكل، فححي النقححد السححائد، أّدى إلححى ضححياع 29)ص

الطريححق إلححى المضححمون نفسححه كمكححّون مححن مكّونححات الروايححة فالدراسححة العلميححة 
(. كحأن 29للمضمون برأيه ممكنة فقحط، عحن طريحق التغلغحل فحي الشحكل )ص

بعد عن الموضوعية وبغلبة الناقد يرى أسباب أزمة النقد العربي تنحصر في ال
النقححد المضحححموني فقححط. والناقحححد ال ينكححر أهميحححة المضححمون، بحححل يعححّده هحححدفاً 
ينبغححي الوصححول إليححه باالسححتعانة بمححنهج علمححي يعبححر إلححى المضححمون مححن خححالل 

(  22الشكل فالشكل في نظره هو الهحدف المركحزي للممارسحة النقديحة )ص
ت الشحححكل، فحححي الروايحححة لحححذا فهحححو يطمحححح، محححن خحححالل دراسحححته لحححبعض مكونحححا

المغربيحححة، إلحححى االنتقحححال محححن المعرفحححة النظريحححة: الشحححعرية والنقديحححة "إلحححى أفحححق 
( ويسححعى عبححر تحليححل الشححكل "إلححى بلححورة 22التحليححل البنيححوي المنححتج" )ص

(، 22الوظائف الجمالية والغايات الفنية المتجسدة في البنحاء الشحكلي" )ص
نيوية الشكلية إطاراً عاماً ويتعامل معها ويستدرك الناقد هنا ليؤكد أنه يتخذ الب

بوصححححفها أسححححلوباً فححححي العمححححل، ومنهجححححاً لبنححححاء النمححححاذج والتصححححورات، ولححححيس 
(. علمححاً بححأن البنيححويين أنفسححهم لححم 22"كمعتقححد أو دوغححم" حسححب قولححه )ص
ه يفصححل بححين المححنهج ورؤيححة أي إنحح. (2) يححّدعوا بححأن البنيويححة مححذهب أو معتقححد

والعالم، فهو ال يزيد عن كونه أداة ليس إاّل. وهو هنا الناقد لادب واإلنسان 
يلتقي مع سمير المرزوقي وجميل شاكر في هذه النظرة الضيقة للمنهج. وهو 

                                                 
دار عن المركز الثقافي العربي بالح 9111( صدرت الطبعة األولى من هذا الكتاب سنة 9)

 البيضاء، وهي المعتمدة هنا.
 .22 – 29( زكريا ابراهيم، مشكلة البنية، مرجع سابق، ص2)
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يعد بأن يكون مساهمًة في تحليل بنية الشكل في الخطاب الروائحي المغربحي 
وخطحححححوة جديحححححدة علحححححى طريحححححق االقتحححححراب محححححن مظحححححاهر التقنيحححححة الروائيحححححة فحححححي 

 (.22الكبرى" )ص"تمفصالتها 
لم تجمع مقدمة الناقد مفاهيمه النظريحة كلهحا، فقحد وزعهحا علحى محداخل 
الفصول أيضًا، ولم يختر من مكونات الخطحاب سحوى المكحان والحزمن مازجحاً 

يعحّدها البنيويحون محن مكونحات "القصحة" دون أن  ال إياهما مع الشخصحية التحي
 يئاً عحن تحليحل بنيحة القصحةيشير إلحى ذلحك، أو ربمحا ينتبحه إلحى أنحه لحم يحذكر شح

أو "نحو القصة" حسحب المصحطلح المعحروف. كمحا أنحه  "أي مضمون السرد"
أهمحححل التبئيحححر والصحححيغة وهمحححا محححن أهحححم مكونحححات الخطحححاب محححن وجهحححة نظحححر 
"بويطيقححا القححص". فهححل تناسحححب مسححتوى التطبيححق محححع مسححتوى الطمححوح عنحححد 

 الناقد؟ 
"فنيحًا" ال "بنيويحًا"، إضحافة يثبت التطبيق أنه تعامل محع الشخصحية تعحاماًل 

إلححى أنححه كححان ال يقححف بانتقائيتححه عنححد اختيححار "المكونححات" أو العناصححر البنيويححة 
الكبحححرى، بحححل يمتحححد أيضحححاً إلحححى "مكّونحححات المكونحححات"  إذ كحححان انتقائيحححاً فحححي 
المكّون الواحد، فلم يذكر من تقنيحات البنيحة الزمنيحة للخطحاب، سحوى النظحام 

يثه عن تقنيات المكحان فحيخلط فيحه بحين مقحوالت (. أما حد991والمدة )ص
"أيديولوجيحححة وأخحححرى فنيحححة" وال يأخحححذ محححن البنيويحححة سحححوى مفهحححوم "الثنائيحححات 

أبححي  الضحدية" الحذي يسحتخدمه "بمرونححة" ال مثيحل لهحا سحوى عنححد الناقحد كمحال
، فهححو يستخلصححها، مثلححه، مححن سححطح الححنص بححل يفوقححه فححي المرونححة حححين ديححب

، وبححذا (9) الواحححدة مححن روايتححين لححروائيين مختلفححين يسححتخلص ركنححي الثنائيححة 
 .(2) ينفي أن يكون للثنائية أي صلة بالبناء

وبححداًل مححن أن يقححدم حصححراً شححاماًل ومركححزاً للمفححاهيم التححي يححود االعتمححاد 
عليهحححا بحححّدد الناقحححد جهحححده فحححي متابعحححة التحححدرج التحححاريخي للتنظيحححرات المتصحححلة 

ه مثَحل سحعيد يقطحين وكحان يمكنحه تحوفير هحذا بالمفاهيم التي اعتمد عليها، َمثَحلُ 
الجهد وصبه في المفاهيم األساسية، وبذا يحتقلص حجحم التنظيحر لديحه )أكثحر 

                                                 
 ( سيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل الحقا.9)
( يصبح لها عالقة بالصورة، ويكثر بين البنيويين العرب من يخلط مفهوم البنيحة بمفهحوم 2)

 الصورة.



36 

 

مححححن ثلححححث الكتححححاب(، وتتضححححح المفححححاهيم األساسححححية، وقححححد تقححححل الخروقححححات 
 الواضحة للمنهج المختار.

لم يمنع اعتماد الناقد علحى المراجحع الفرنسحية محن لجوئحه إلحى عحدد محن 
جححع المترجمححة إلححى العربيححة، إالّ أنححه لححم يرجححع، وكححذلك لححم يشححر، إلححى أي المرا

دراسححة عربيحححة سحححابقة لبنيححة الشحححكل الروائحححي، علمحححاً بححأن دراسحححته صحححدرت عحححام 
 خلو قائمة دورياته من مجلة فصول. يالحظ، وكذلك 9111

أنه يتحدث بإعجاب كبير عن عحدد محن النقحاد البنيحويين  للنظر والالفت
أن يأخححذ بتنظيححراتهم. مححن ذلححك مدحححه المفححرط لغريمححاس مححع الغححربيين، دون 

(، وانحيححححازه فححححي 22تحاشححححيه األخححححذ بنموذجححححه فححححي تحليححححل الشخصححححية )ص
تحليلهححا إلححى تقسححيمات فيليححب هححامون الثالثيححة التححي تنتهححي عمليححاً عنححد الناقححد 
إلى تقسيم تصنيفي مضموني: "الشخصية الجاذبة: نموذج الشيخ والمناضحل 

خصحححية المرهوبحححة: نمحححوذج األب واإلقطحححاعي والمسحححتعمر" و والمحححرأة" و "الش
"الشخصححية ذات الكثافححة السححيكولوجية: اللقححيط والشححاذ جنسححياً والشخصححية 

 (.269المركبة" )ص
ويبححدو أيضححاً أن اعتمححاده علححى تلححك المراجححع الفرنسححية جعلححه يبقححي كثيححراً 
 محححن المصحححطلحات علحححى حالهحححا )أي أبقحححى ألفاظهحححا الفرنسحححية وكتبهحححا بححححروف

عربية(، فتعج صفحات كتابه بتلك المصطلحات التي لم تكتب إلحى جوارهحا 
حروفهححا الالتينيححة أيضححًا، منهححا علححى سححبيل المثححال، ال الحصححر: "التيبولوجيححة" 

 التعححدد[( "والبوليفونيححة" 22)ص ]المعتقححد[( "والححدوغم" 1)ص ]التصحنيف[
 ]عححححححححححدد الصححححححححححفحات والسححححححححححطور[(، "والتيبوغرافيححححححححححة" 39)ص ]الصححححححححححوتي

"واألنطولححححححححححححححوجي" )229الكلححححححححححححححيّ )ص[(، و"الطوطولححححححححححححححوجي" 921)ص
(، وغيرها كثير. 299)ص ]اإلقطاع[(، "والفيودالية" 231)ص ]الوجودي[

هحححذا فضحححاًل عحححن اسحححتخدامه بعحححض المصحححطلحات اسحححتخداماً ينحححأى بهحححا عحححن 
معناهحححا، وقحححد يلتحححبس بمعحححان أخحححرى محححن مثحححل "التحريحححف الزمنحححي" ويقصحححد بحححه 

وسعيد يقطين لم  أبي ناضر مثله مثل موريس(، و 936المفارقات الزمنية )ص
يلحححق بفهحححارس الكتحححاب مسحححرداً للمصحححطلحات. علمحححاً بحححأن لحححم يقحححم بتوضحححيح 

 مفاهيمها في تقديمه النظري. 
توسعه فيصل في عدد روايات المتن إلى اثنتين وثالثحين  في يبالغ الناقد

يهحا فحي رواية مغربية ذكرهحا فحي الفهحارس وروايحة أخحرى أسحقطها، محع إشحارته إل
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(. وقحد 969متن الكتاب وهي رواية "إنهحا الحيحاة" إلسحماعيل البوعنحاني )ص
أعلن أنحه اختحار أاّل يقيحد نفسحه بحأي شحرط العتمحاده علحى أن "جحوهر الشحكل 
ينفححي كححل شححرطية مسححبقة وأن الروايححة مهمححا كانححت متواضححعة ومحححدودة األفححق 

ه (. وهحححو هنحححا ينحححاقض نفسححح29يمكحححن أن تكشحححف عحححن أسحححرار شحححكلية" )ص
مرتين: األولى في تحديده االنتماء: فكل الروايات المدروسة مغربية  والثانية 
ححححين أسحححقط روايحححة البوعنحححاني محححن فهارسحححه ووصحححفها داخحححل المحححتن بأنهحححا "محححن 

 (.969أضعف الروايات المغربية شكاًل ومضمونًا" )ص
فهل تالفى الناقد الوقوع في أحكام القيمة كما رغب وأكد في تقديمه؟ 

السححابق، ومواقححف أخححرى كثيححرة تثبححت أن مححا قالححه الناقححد فححي تنظيححره الموقححف 
يختلف عن واقع تطبيقه، وهذا يتأكد من وقوع الناقحد فحي كثيحر محن األخطحاء 
المنهجيحححة األساسحححية، فهحححو لحححم يقحححع علحححى أي محححن البنحححى الحححثالث التحححي خطحححط 
للوصحول إليهححا فححي أي مححن الروايححات المدروسححة، بححل لححم يقححع علححى بنيححة مكححّوٍن 

احد في أي رواية منها، ففي معالجته لتقنيات بنية الزمن، كان يحأتي بنمحوذج و 
واحد من رواية مختلفة عن كل تقنية من هذه التقنيات، كأّن هدفه األوحد لم 
يتعد تأكيد صحة محا توصحل إليحه جينيحت فحي هحذا المجحال، إضحافة إلحى خلحط 

ل إلحى بنيحة المكحان الناقد بين مفهحوم البنيحة ومفهحوم الصحورة فبحداًل محن الوصحو 
وصححححححل إلححححححى صححححححورة المكححححححان وبححححححداًل مححححححن الوقححححححوع علححححححى بنححححححى العوامححححححل )أو 

 الشخصيات( أورد صور هذه الشخصيات.
 ن مفاهيمها تختلط لديه؟أفهل يخلط الناقد بين المناهج أم 

 
 (9 - 6)  

إن كحححان حسحححن بححححراوي قحححد وقحححع فحححي عحححدد محححن المخالفحححات المنهجيحححة 
"تقنيحححات السحححرد الروائحححي فحححي ضحححوء المحححنهج  الكبيحححرة فحححي تجربتحححه األولحححى فحححإن

لم يكن تجربة يمنى العيد األولى، لحذا يصحعب إيجحاد أعحذار لهحا  (9)البنيوي"
الححذي ، (2) إن عححادت إلكتكححرار مححا وقعححت فيححه فححي كتابهححا" فححي معرفححة الححنص"

خلطت فيه بين الشعرية والفنية والشكلية كمحا عرفحت عنحد ميخائيحل بحاختين، 
                                                 

عن دار الفارابي بيروت، وهي الطبعة  9111سنة ( صدرت الطبعة األولى من الكتاب 9)
 المعتمدة هنا.

 من دار اآلفا  الجديدة بيروت. 9193( صدرت الطبعة األولى منه سنة 2)
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البنحححي إلحححى تفسحححير دالالتهحححا تفسحححيراً اجتماعيحححاً أو  بحيحححث قفحححزت عحححن تحديحححد
أيدولوجيًا، إلى درجة جعلت الناقد محمد سحويرتي يتسحاءل إن كانحت األدبيحة 

. أمححا أحححد أسححباب اختيححار هححذا الكتححاب (9) )الشححعرية( مفهومححة عنححد الناقححدة
ليمنححى العيححد فهححو صححدوره بعححد سححبع سححنوات مححن صححدور كتابهححا السححابق علححى 

 ازدادت مفاهيمها البنيوية رسوخًا.توقع أن تكون 
تحدد الناقدة هدفها من هذا الكتاب، وهو هحدف تعليمحي غايتحه تقحديم 

الطالع على الجديد من المعارف ا إلى خطوات منهجية تسد حاجة الطالب
(. فالكتححاب فححي أساسححه مجموعححة محاضححرات أمضححت الناقححدة فتححرة مححن 1)ص

اً وإضححافًة ونقححدًا. ودافعهححا شححعورها الححزمن تشححتغل عليهححا بلححورًة وتطححويراً وتححدقيق
المححححححححادة أو إلححححححححى صححححححححياغتها  بافتقححححححححار المكتبححححححححة النقديححححححححة إلححححححححى مثححححححححل هححححححححذه

 (. 6)صالمنهجية
فهححححل كانححححت الناقححححدة منهجيححححة فححححي صححححياغتها؟ وهححححي تعتححححرف أيضححححاً أنهححححا 
بتطويرها وتدقيقها وتنقيحها للمادة ابتعدت بها عن مرجعها المعرفي ومنحتها 

ساءل المرء كيف يمكن التوفيق بين الهدف التعليمي طابعها الخاص. وهنا يت
 وما يتطلبه من أمانة في نقل المنهج وبين االبتعاد به عن مرجعه المعرفي؟ 

وهحححل كانحححت معالجحححة الناقحححدة كافيحححة للخحححروج بمحححنهج جديحححد أو مطحححور، 
يتصف بسمات خاصة ويحتفظ في الوقت نفسه بصالته بالمنهج األم؟ تذكر 

أيضححاً أنهححا أقامححت سححياقاً منهجيححاً لححه خطواتححه المتسححقة  الناقححدة فححي تقححديمها،
(. وهحذا التصحريح يحدفع المحرء إلحى 6لمعارف ليس لها مثل هحذا السحيا  )ص

التسحاؤل هنححا أيضححًا: أحقحا كانححت المفححاهيم البنيويححة الشحكلية مشححتتة بححال سححيا  
إلحى أن جحاءت الناقحدة لتخلحق لهحا هححذا السحيا ؟ ألحم يصحدر كتابهحا بعحد سححت 

، وبعحد (2) نة من صدور كتحاب روبحرت سحكولز "البنيويحة فحي األدب"عشرة س
بحل  (3) خمس عشرة سنة من صدور كتحاب جوناثححان كللحر "الشحعرية البنيويحة"

إن المفححاهيم البنيويححة كلهححا قححد تبلححورت واسححتقرت وخبححت، بعححد أن تجاوزتهححا 
                                                 

(، الحححدار البيضحححاء: 9(، النقحححد البنيحححوي والحححنص الروائحححي)ط9119( محمحححد سحححويرتي، )9)
 31-34أفريقيا الشر . ص

(2) SCHOLES, Robert, (1974) Structuralism In 
Literature,(1st ed), New Haven and London: Yale    
University Press. 
)3  ( CULLER (1975) Ibid. 
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محا المفاهيم التي أتت بعدها وانبثقت عنها، والتحي اصحطلح علحى تسحميتها بحح "
بعححد البنيويحححة"، بححل إن النقحححد منحححذ الثمانينيححاًت كحححان قحححد تحححول إلحححى التاريخيحححة 

 .(9) الجديدة والنقد الثقافي
تناقض آخر وقعت فيه الناقدة عندما أعلنحت أنهحا قامحت بتطحوير المحادة 

( ثححم عححادت وذكححرت فححي 6وتنقيحهححا فابتعححدت بهححا عححن مرجعهححا المعرفححي)ص
الحفححححاظ علححححى طححححابع هححححذه المفححححاهيم  الصححححفحة التاليححححة "أنححححه كححححان ال بححححد مححححن

القواعدي العلمي ليكون بالمقدور استخدامها كأدوات مفهوميحة تخحص تقنيحة 
(. كيحححف يمكحححن أن 9الشحححكل وتعحححين علحححى كشحححف أسحححرار اللعحححب الفنحححي" )ص

تبتعد كثيرًا عن مرجعها المعرفي وعن معناها المفهومي ثم تعود لتحافظ علحى 
؟ وسححؤال آخححر يبححرز مححن هححذه النقطححة طححابع هححذه المفححاهيم القواعححدي العلمححي

وهو: هل تستخدم المفاهيم البنيوية لكشف أسرار اللعب الفني السطحي أم 
لكشححف أسححرار لعححب اللغححة )العميححق(؟ أو لححيس هححدف البنيويححة الشححكلية التححي 

هححو البحححث عححن كيفيححة اشححتغال قححوانين خاصححا تسححتخدمها الناقححدة اسححتخداماً 
 اللغة في األدب؟

فيه الناقدة حين تضع كتاباً لغاية تعليمية، فتخرج عحن تناقض ثالث تقع 
المنهج الحذي يفتحرض أن تنقلحه بأمانحة، إلحى منحاهج أخحرى. وتحّدعي تجريبحه أو 

وتؤكحححد الناقحححدة هحححذا التجريحححب ححححين تقحححول: "أن تملحححك المعرفحححة  ، 2اختبحححاره
ضححححروري لححححيس إلحسححححان اسححححتخدامها بححححل لرفضححححها مححححن موقححححع المعرفححححة بهححححا" 

الناقححححدة المفححححاهيم الشححححكلية أم رفضححححت تفّهححححم هححححذه (. فهححححل رفضححححت 9)ص
 المفاهيم؟ 
هذا الهحدف األخيحر تكحون الناقحدة قحد جمعحت بحين أهحداف ثالثحة: ب     

هحححي هنحححا مثلهحححا مثحححل سحححمير  و      تعلحححيم المحححنهج وتطحححويره ومحححن ثحححم رفضحححه  
المرزوقي، وجميل شحاكر، وحسحن بححراوى، وغيحرهم كثيحر، ممحن يعحد المحنهج 

ال منظومحححة محححن المعحححارف مرتكحححزة علحححى فلسحححفة ثابتحححة ورؤيحححة  تجربحححة أو أداة،

                                                 
(1) PECK, J and M. COYLE. (1984) Literary Terms 
and Criticism (2nd ed 1993) 

Hampshire and London: The MacMilan Press. P. 
169. 

 اءها في كثير من خطواتها كما سيتضح الحقا.وقد سارت الباحثة آمنة يوسف ور  2
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لادب واإلنسان والكون. ولهذا السبب فقد انتزع المنهج البنيوي الشحكلي 
 .ال غير أداة فيمن فلسفته، وجرد من أهدافه واختزل 

 
محححن التجحححاوزات المنهجيحححة التحححي تقحححع فيهحححا الناقحححدة مزجهحححا بحححين المحححنهج 

نيحوي ححين تسحعي إلحى ضحمان حياديحة القحارىء، البنيوي الشكلي، ومحا بعحد الب
بحين نحوعين محن القحراءة: القحراءة  ميحز( وهحي ت99ولّذته في الوقحت نفسحه )ص

السحححلبية التحححي تتمحححاهى محححع "القحححول" )الخطحححاب( محححن موقحححع امححححاء المعرفحححة  
والقراءة المنتجة التي "تمارس فعل التحويل للثقافة وتترك أثرها المحدد لها" 

تجاهحل أن معظحم النقحد الححذي وجحه إلحى البنيويحة الشححكلية، (. وكأنهحا ت99)ص
أو اتجحاه غريمحاس، بالحذات وهحو االتجحاه الحذي سحتطبقه فحي كتابهحا، قحد وجحه 

. (9)إليه  لتجاهله التام للقحارىء والنظحر إلحى موقعحه بأنحه موقحع بسحيط وموححد
وبهذا الجمحع بحين التحليحل والتأويحل تكحون الناقحدة قحد وقعحت فيمحا ححذر منحه 

ناثححان كللححر وهححو عحححدم التمييححز بححين ضحححربين مححن المشححاريع النقديحححة: األول جو 
ينطلححق مححن المعنحححى ويحححاول أن تسحححتنبط الكيفيححة التححي يتكحححون بهححا، "واآلخحححر 
ينطلق من األشكال ويسعي إلى تأويلها كي يقول محا تعنيحه هحذه األشحكال فحي 

 . (2) الواقع"
المفحححححاهيم فحححححي  فحححححي التقحححححديم، تعطحححححي الناقحححححدة لنفسحححححها ححححححق التصحححححرف 

المستعارة من المنهج البنيوي الشكلي، وهي تعترف أنها تنوي التصرف فيها 
واجتراح ما تريده منها ثم تقوم بإحياء المتقطف من المنهج عن طريق تحويله 

(، فمحن أي االتجاهحات اسحتعارت الناقحدة مفاهيمهحا؟ 23إلى شكل آخر )ص
د كمححا فعححل غريمححاس وهححل كانححت قححادرة حقححاً علححى تطويرهححا وإحيائهححا مححن جديحح

 بوظائف بروب على سبيل المثال؟
اعتمدت الناقدة في كتابها على جهود كل من بروب وبريموند غريمحاس 
وتححححودوروف وجينيححححت، مسححححتعينة بشححححكل أساسححححي بالعححححدد الثححححامن مححححن مجلححححة 

                                                 
)1 ( PAYNE:(1996)A Dictionary of Cultural and 
Critical Theory, (5th ed) (2000) Oxford:Black Well. p. 
360. 

 
(، 2112، سححححححنة )911(" اللغححححححة والمعنححححححى والتأويححححححل"، مجلححححححة اآلداب األجنبيححححححة، ع 2)

 .29ص
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الباريسية وهو العدد المخصص  "Communications""تواصالت" 
"  3نيحت فحي كتابحه " أشكححال(. وكذلك على جي9166للسرد )الصادر سنة 

"Figuers III"  وقد أشارت إلى هذه المراجع في متن الكتاب، دون أن
توثححححق مححححا تنقلححححه منهححححا فححححي الهححححوامش، ودون أن تخصححححص فهرسححححاً للمراجححححع 
المعتمدة. ولم توضح الناقدة خطتها المنهجيحة فحي تقحديمها فقحد كحان هحدفها 

ن خطتهححا تتضححح مححن تقسححيمها فححي هححذا التقححديم تبريريححاً أكثححر منححه منهجيححاً لكحح
للكتاب، فقد خصصت قسماً للعمحل السحردي الروائحي محن حيحث هحو حكايحة 
"ومارسححت فيححه مفاهيمهححا المسححتعارة مححن " نحححو القححص" وقسححماً آخححر للعمححل 
السححردي الروائححي مححن حيححث هححو "قححول"  خطححابّ مسححتعيرة مفححاهيم تححودورف 

قتصححارها فححي وجينيححت فححي تحليححل الخطححاب. وقححد بححررت فححي تقححديمها عححدم ا
التطبيق على عمل روائي واحد "بحأن غايتهحا "تقحديم خطحوات منهجيحة لدراسحة 

(، وهححذا التبريححر هححو الححذي يوقعهححا فححي التنححاقض 31عمححل سححردي روائححي" )ص
فالغايححة تحححتم عليهححا اتخححاذ عمححل سححردي واحححد مثححااًل إليضححاح مختلححف نقححاط 

كحححون قحححد  البححححث، عنحححدها سحححتكون خطواتهحححا المنهجيحححة متكاملحححة، وعنحححدها ت
أي بنيحححة مضحححمون  كشحححفت عحححن البنحححى المختلفحححة لهحححذا العمحححل بنيحححة القصحححة" 

. وتكون قد سارت أيضاً على أي بنية ملفوظ السرد و"بنية الخطاب"السرد، 
خطى أصحاب المنهج أمثال بارت وتودوروف وجينيت ، إذ اكتفى كل واحد 

بحأن تقحديم منهم بتحليل رواية واحدة فقط. وقد يجحرؤ المحرء علحى االسحتنتاج 
أمثلححة مختلفححة مححن أعمححال متعححددة، هححو وسححيلة لححتخلص البححاحثين مححن االلتححزام 
بالوصول إلى بنية العمل المدروس. وكحأن هحدف الباححث البنيحوي العربحي هحو 
البرهنة على صحة مفاهيم غريماس وجينيت مبعثرة، وليس الوصول إلى البنى 

نهجية" سوى ناقٍد أو اثنين  أو البنية المشتركة. ولم ينج من هذه "المرونة الم
 كما سيتضح الحقًا.

وقححد يّسححرت "المرونححة المنهجيححة" للناقححدة حريححًة الحححّد لهححا فححي اسححتخدام 
المصطلحات فهي تتخذ لنفسها مصطلحات خاصحة لحم تتكحرر عنحد أي ناقحد 
سحححواها محححن مثحححل اسحححتخدامها لمصحححطلح "الروائحححي" إذ يتبحححين للحححدارس أنهحححا ال 

واية" من حيث هي فن معروف، وإنمحا تقصحد بحه كحل تقصد به النسبَة إلى "الر 
عمححل يرويححه سححارد  فهححي تقححول: "قصححدت بالعمححل الروائححي العمححل الححذي يححروي 
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 كححذاّ بقصححد اإليهححام بفنيححة مححا، وال يقتصححر فيححه علححى السححرد  *بواسححطة راوي
(. لحيس 29 كذاّ، سحواء أكحان هحذا العمحل روايحة أم كحان قصحة" )هحامش ص

سحححلوب الناقحححدة المرتبحححك والغحححامض وال طبيعحححة هحححدف هحححذه الدراسحححة تقيحححيم أ
اسحححتيعابها للمحححنهج البنيحححوي، إذ تكفحححي فحححي هحححذا الصحححدد، اإلحالحححة إلحححى نقحححد 

 .(9)الدكتور عبد العزيز حمودة له
وكانححت تطبيقححات الناقححدة فححي شححقي الدراسححة، )كمححا سيتضححح الحقححاً فححي 
 مجحال تحليححل القصححة، علححى وجححه التحديحد(، بعيححدة عححن روح المححنهج وهدفححه،

أما في مجحال تحليحل "القحول" فلحم تحزد محاولتهحا عحن تقحديم تأويحل لمضحمون 
رواية "أرابيسك" ألنطحون شحماس، بحل إعحادة كتابحة كحالم الشخصحيات، ولحيس 
فححي هححذه الدراسححة مححن البنيويححة سححوى األسححهم التححي اسححتخدمتها لتوضححيح مححاال 

 (. 949 - 941يحتاج إلى توضيح      )ص
ع بهحدف توضحيح الخطحوات المنهجيحة إذا كانت هحذه ححال مشحروع وضح

بين يحدي الباححث العربحي، فكيحف يكحون إنتحاج هحذا الباححث الحذي اتخحذ منحه 
ومححن غيححره مرجعححاً يفتححرض أن يغنيححه عححن المصححادر األصححلية؟ قححد تكححون هححذه 
الوقفححة القصححيرة قححد أعطححت صححورة عححن منهجيححة ناقححدة ذات تجربححة طويلححة فححي 

هحححي الحححال عنحححد البحححاحثين الحححذين مجححال الكتابحححة النقديحححة والتححدريس، فكيحححف 
ألنهحححم أححححاديو اللغحححة   دشحححنوا تجحححاربهم باالعتمحححاد أساسحححاً علحححى مراجحححع عربيحححة،

 ومنهم الباحث القادم؟
 
(9 - 9)  

آليحات "فحي تقديمحه لكتابحه يضع الباحث مراد عبحد الحرحمن مبحروك هدفحه     
 بجحححالء، وهحححو البححححث عحححن خصوصحححية الروايحححة(2) "السحححرد فحححي الروايحححة النوبيحححة

دافعه قلحة  و النوبية. بل خصوصية المجتمع النوبي من خالل ثالث روايات،
(. أمحححا اختيحححاره آلليحححات السحححرد فبسحححبب 2الدراسحححات فحححي هحححذا المجحححال )ص

عالقتهححا "برؤيححة الروايححة"، وألن هححذه اآلليححات "تعنححى بححالمبنى الحكححائي، الححذي 
 ة وإمالئية ال مجال هنا، لحصرها.يعج الكتاب أيضاً بأخطاٍء لغوي  *                                                 

، 62، 11، 49، 43، 26، 94( المرايححا المحدبححة،مرجع سححابق، انظححر الصححفحات: )9)
212 ،216 ،211 ،291 ،299 ،296 ،299 ،396.) 

عححن دار حححراء بالقححاهرة، وهححي  9114( صححدرت الطبعححة األولححى مححن هححذا الكتححاب سححنة 2)
 المعتمدة هنا.
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ادهححححا يححححربط صححححيغ الروايححححة وأحححححداثها وشخصححححياتها ومشححححاهدها ومواقفهححححا وأبع
الداللية في نسق متكامل من خالل تفاعل هذه العناصحر محع بعضحها الحبعض، 
ذلحححك ألن السحححرد محححا هحححو إال خطحححاب مكتحححوب أو ملفحححوظ يخبرنحححا عحححن العحححالم 
المطححروح فححي الححنص األدبححي، ومححن ثححم تتوافححق طبيعححة السححرد وآلياتححه مححع طبيعححة 

سححن ( ويحمححل هححذا الطححرح جملححة مححن القضححايا يح3الواقححع المعبححر عنححه" )ص
 مناقشتها في نقاط ثالث:

  النقطة األولى: يود الناقد البححث عحن خصوصحية الروايحة النوبيحة بحل
، (9) خصوصية المجتمع النوبي من خالل محنهج يلغحي الخصوصحية

 أو ال يكترث بها وهو المنهج البنيوي الشكلي باتجاهيه.
 النقطة الثانية: يخلط الناقد بحين آليحات السحرد فحي " البنيويحة" وبحين 

األدوات في الواقعية االجتماعية التي تسحتخلص محن سحطح الحنص، 
وتححتلخص فححي رسححم الشخصححية، وتصححوير المكححان والنسححيج اللغححوي 

، أما اآلليات البنيوية فال تستخلص من سحطح الحنص،  (2) ...الخ.
وهي ال تحيحل إلحى واقحع اجتمحاعي، وبالتحالي ال تحرتبط برؤيحة محا، بحل 

وعحي الكاتحب ولحيس محن خحالل وعيحه إن اختيارها يتم محن خحالل ال 
. وكحححان أولحححى بالكاتحححب اسحححتخدام (3) حسحححب مبحححادئ هحححذا المحححنهج

المحححنهج الحححواقعي االجتمحححاعي بحححداًل محححن الجمحححع بحححين النقحححد البنيحححوي 
التحي تحتححاج  الشحكلي وبعحض التحأويالت االجتماعيححة و األيديولوجيحة

 .إلى كثير جهد كي ترتقي إلى منهج
 اقحد أن آليحات السحرد تكحاد تكحون واححدة النقطة الثالثة: يتجاهحل الن

فحححي كحححل الروايحححات مهمحححا اختلفحححت لغاتهحححا أو موضحححوعاتها، فتقنيحححات 
الححححزمن مححححن مثححححل االسححححترجاع واالسححححتبا  وغيرهححححا، وكححححذلك تقنيححححات 
الصححيغة والتبئيححر ال تعبّححر عححن واقححع خححارجي بقححدر مححا تعبححر عححن واقححع 

                                                 
(1( Selden,Raman (1985), A Reader Guide to 

contemporary Literry  Theory, (4th ed) (1997) 
Hertfordshire: Prentice Hall. P.84 

 
( يمكحححححن فحححححي هحححححذا المجحححححال مراجعحححححة كتحححححاب عبدالمحسحححححن طحححححه بحححححدر، 2)
 (، "نجيب محفوظ: الرؤية واألداة"،  القاهرة، دار الثقافة9199)
 33مصر، ص (: مشكلة البنية: مكتبة9191( زكريا إبراهيم )3)
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ة لغححوي داخلححي، حسححب المفهححوم البنيححوي لكححل مححن الححزمن والصححيغ
والتبئيححححححححححر "فقححححححححححد دعححححححححححا جينيححححححححححت إلححححححححححى درس القصححححححححححة كتوسححححححححححع 

"expantion"  للفعححل بححالمفهوم النحححوي، أيححا كححان حجححم هحححذا
التوسحححع:  فححححّ "أنحححا أمشحححى" و "مشحححى سحححمير" محححثالن علحححى القصحححة 
الصححغرى وهححذا المفهححوم النحححوي يجعححل تحليححل الخطححاب السححردي 

لصححيغة شححبيهاً بتحليححل الفعححل، فيدرسححه مححن وجوهححه الثالثححة: الححزمن وا
 . (9) والصوت"

وقححد يغححض المححرء الطححرف عححن هححذا الخلححط المنهجححي لححو أن الناقححد قححد وصححل 
فعاًل إلحى تحقيحق مبتغحاه، ولكحن واقحع كتابحه يؤكحد أنحه لحم يصحل إلحى خصوصحية 
الروايححة النوبيححة وكححذلك لححم يكتشححف بنيتهححا، واختلطححت عليححه آلياتهححا، كححل مححا 

ليحات فحي الروايحات الححثالث وصحل إليحه كحان البرهنححة علحى وجحود بعحض هححذه اآل
 (. 946، 944، 942المدروسة )ص

، فقححد (2) وهححو بححذا يحححذو حححذو صححاحبي كتححاب "مححدخل إلححى نظريححة القصححة"
جعله أحد أهم مراجعه لكنهما كانا أكثر واقعيحة فحي طموحهمحا. وسحتظهر فحي 
ثنايححا مداخلححه التنظيريححة للفصححول جملححة مححن المغالطححات المنهجيححة التححي يمكححن 

 ها بما يلي:التمثيل علي
  يخلحححط الناقحححد بحححين الصحححيغة ) كمحححا هحححي معروفحححة لحححدى تحححودوروف

(، 22، 29الفعحل الماضحي والمضحارع )ص يوجينيت وبين زمنح
علمححاً بححأن الصححيغة تتعلححق بحكايححة األقححوال والتححي يححأتي الخطححاب 
فيهححا علححى ثالثححة أوضححاع:الخطاب المحححّول والخطححاب المنقححول 

إن جححاء زمححن الفعححل  وفححي الصححيغة ال يهححم( 3)والخطححاب المسححرد
ماضحححياً أم مضحححارعاً كمحححا هحححو معلحححوم فقحححد تحححأتي صحححيغة الخطحححاب 
المنقول )الحوار( بالمضارع وبالماضي، وكان عليه معالجة هذا 
الجانححب مححن خححالل زمححن السححرد: الاّلحححق والسححابق والمتواقححت 

 . (4) والمقحم
                                                 

(، بيححروت: دار 9(، معجححم مصححطلحات نقححد الروايححة، )ط2112( لطيححف زيتححوني، )9)
 .933النهار. ص

 ( مرجع سابق.2)
 .999-991( جينيت، خطاب الحكاية: مرجع سابق أنظر ص3)
 .239( جينيت: المرجع السابق، ص4)
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  ،يعتري فهمه لجهاز غريماس العاملي كثيحر محن الحنقص والخلحط
بحححين الشخصحححية والعامحححل والممثحححل، بحححل يلغحححي محححن  يحححزيمفهحححو ال 

العوامل العامل الموضوع ويطلق على العامل الذات "الشخصية 
( ويجمححححححححع العامححححححححل المسححححححححاعد والمعححححححححاكس 19الفاعلححححححححة )ص

ويسحّميهما المضححادين والمسحاعدين" ويفسححر "المشحارك" تفسححيراً 
(، علمححاً بأنححه رجححع إليححه مححرة 19،11معاكسححاً لمححا أريححد منححه )ص

" Semantique Structuraleة فحححي كتابحححه "واححححد
 (.19)ص

أما المراجع البنيوية األخرى التي استفاد منها الناقد، فهحي ال تعحدو " تحليحل 
سححابقاً  هالخطححاب الروائححي" ليقطححين "ومححدخل إلححى نظريححة القصححة" المشححار إليحح

"ومفهوم الرؤية السردية" لبوطيب عبد العالي. أمحا بقيحة مراجعحه فهحي تاريخيحة 
ألنححه خصححص قسححماً مححن كتابححه للمتغيححرات الحياتيححة  ، رافيححة وسوسححيولوجيةوجغ

التوفيحق كحان سححيحالف والسحمات والمالمحح االجتماعيححة للنوبحة وأهلهحا. ولعححل 
 نه اتبع المنهج االجتماعي، أو السيوسيولوجي. الو  أكثرالناقد 

 أما قضية المصطلح فهي تأخذ لدى الباححث أبعحاداً تزيحد فحي تأزمهحا، وتكفحي
( وكححذلك إلححى 11، 19اإلشححارة إلححى معالجححة الباحححث لعوامححل غريمححاس )ص

االسحححححترجاع واالسحححححتبا  محححححن )النظحححححام أو الترتيحححححب( عنحححححد جينيحححححت  يمفهحححححوم
( ليظهححر إلححى أي حححد زاد هححذا البحححث فححي تعقيححدها، وقححد يتسححاءل 916)ص

سححائل  لححم اختححار الباححححث الروايححة بالححذات متنححاً لبحثحححه مححادام همححه األساسحححي 
 خصوصية المجتمع النوبي؟ البحث عن

الكاتحححب النحححوبي إن: "والجحححواب يجحححده فحححي المقدمحححة إذ يقحححول الباححححث      
يحمل خصوصية مجتمعحه". ويحأتي سحرده الروائحي معبحراً عحن هحذه الخصوصحية 

رؤية الناقحد للروايحة تتفحق محع نظريحة االنعكحاس، التحي لحم يشحر  أي إن(، 2)ص
قححد اسححتخدم )منهجححًا( يتنححاقض إليهححا ولححم يسححتعن بححأي مرجححع لهححا ومححع ذلححك ف

تمامًا مع رؤيته. أما أسباب اختياره للروايحات الحثالث: "دنقلحه" إلدريحس علحي 
و " والكشححر" لحجححاج أدول و "بححين النهححر والجبححل" لحسححن نححور فححتكمن فححي 
قلححة الدراسححات التححي تناولتهححا وفححي أنهححا تعححالج المرحلححة التاريخيححة المهمححة فححي 

يلهم محححن بلحححدانهم بعحححد بنحححاء السحححد العحححالي حيحححاة النحححوبيين، وهحححي مرحلحححة رحححح
(. أمححححا المكونححححات البنيويححححة التححححي حححححاول دراسححححتها فهححححي الشخصححححية 92)ص
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والصحححححيغة والزمحححححان والمكحححححان، وكحححححان فحححححي تقديمحححححه التنظيحححححري لهحححححا يستحضحححححر 
التصورات البنيوية )من مفهومه هو لها(، أما في تطبيقه، فقد كان يبتعد كثيراً 

 عنها.
 
(9 - 9) 

الفجحححوة بحححين التنظيحححر والتطبيحححق ال تخحححص الباححححث محححراد مبحححروك وهحححذه       
وحححده، فقححد وقححع فيهححا كثيححر  مححن البححاحثين العححرب ومححنهم: آمنححة يوسححف فححي 

 . (9)بحثها المعنون: بح "تقنيات السرد في النظرية والتطبيق"
فقد تناولت الباحثة أيضًا، روايات ثحالث، ولكنهحا محن الحيمن هحذه المحرة، محن 

نيوية شكلية مدفوعة بأسباب عدة منها: جّدة الموضوع، وتوفر خالل مقاربة ب
المعطححى الروائححي اليمنححي إضححافة إلححى" "قصححد التجريححب )الفنححي(   كححذاّ الححذي 
ينطلححق مححن المحححنهج البنيححوي الشححكلي الحححذي يقححارب بنيححة السحححرد الروائححي محححن 
الداخل )الفني(   كذاّ ال من الخارج )المرجعي(" ومن هذه األسحباب أيضحاً 

شححعورها "بمسححؤولية النقححد فححي إضححاءة الطريححق للروائححي كححي يكتححب   كححذاّ ، 
 (1شكاًل جديداً". )ص

أما طموحها فقد فا  كثيراً طموح مراد مبروك فهي تسعى إلى "معرفة الشكل 
الروائي اليمني الحديث بالقياس إلى الرواية العربية من جهة، والرواية العالمية 

 (.1من جهة أخرى" )ص
تعامل معه البد من محاورة اللمنهج، و اال إلى الحديث عن تقييم وقبل االنتق

 الباحثة في الدوافع والطموح. من خالل نقاط ثالث:
النقطححة األولححى تتصححل بححدافع التجريححب: فقححد يفهححم المححرء أن يجححرب 
المبدع لونًا قصصحيًا أو شحعريًا أمحا ان ينحتهج الناقحد منهجحاً قصحد التجريحب أو 

دعي مسحححاءلته عحححن فلسححفته أو رؤيتحححه للمحححنهج، فهحححل االختبححار فهحححذا أمحححر يسححت
 فيمحا اويوظفهحالمنهج مجموعة أدوات وإجراءات يختار منها الناقد محا يشحاء 

يشاء؟ أم أن المنهج رؤية ذات طبيعة متميزة تجلو فهم الناقحد لحادب ودوره 

                                                 
عححححن دار الحححححوار فححححي  9119( صححححدرت الطبعححححة األولححححى مححححن هححححذا الكتححححاب سححححنة 9)

 ذقية، وهي المعتمدة هنا.الال
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قد ووظيفته، بل تبين موقف الناقد محن القحيم السحائدة وكحذلك إلى الن ونظرته 
 ؟(9) إلنسان ولمهمتهفهمه ل

أي  (2) ويبدو هنا، جليًا تحأثر الباحثحة بيمنحى العيحد فحي هحذا االتجحاه 
اختبار المنهج أو تجريبه، دون أن تصّرح بهذا التحأثّر، وإن كحان يسحهل  قضية

 36، 21االسححتدالل عليححه مححن عححدد الهححوامش التححي تحيححل فيهححا إليهححا )ص ،
ا فحححححححي الكتابحححححححة متحححححححأثر ، ... الحححححححخ(. بحححححححل إن أسحححححححلوبه63، 69، 39، 39،

(، وهنححححا مكمححححن الخطححححر. فححححالخطورة تححححأتي مححححن اسححححتغناء عححححدد مححححن 1بهححححا)ص
علحى ،الباحثين العرب عن المصادر األساسية بلغتها، أو حتى المترجمة منهحا 

،وانصححرافهم عنهححا إلححى االعتمححاد علححى المراجححع التطبيقيححة العربيححة التححي ،عالتها
مراجع االتجاه البنيوي الشكلي د والمقصو     يعتريها كثيرمن النقص والخلل،

 على وجه التحديد.  
ونقطحححة ثانيحححة تسحححتدعي المسحححاءلة وهحححي قحححول الناقحححدة عحححن المحححنهج 

، فهحل المحنهج "الفنحي "البنيوي الشكلي بأنحه يقحارب بنيحة السحرد محن الحداخل 
بسحححطح الحححنص، وكحححذلك  "الفنحححي "البنيحححوي الشحححكلي محححنهج فنحححي؟ أال يتصحححل 

المحنهج البنيحوي الشحكلي أهميحة لإلنسحان مبحدعاً   بالفنان المبحدع؟ وهحل يعطحي
؟ أفححححال يبحححححث المححححنهج  شخصححححية روائيححححة :كححححان أو قارئححححًا، أو حتححححى متخححححياًل 

أي النظحححام الحححذي يسحححبق   :سحححجم الموححححد المن البنيحححوي الشحححكلي عحححن البحححاطن
وكيححف يوصححف المححنهج البنيححوي بالفنيححة  (3)كينونححة اإلنسححان ويقصححي وجححوده؟

 يز؟ وهو يلغي الفرادة والتم
أمححححا إذا كانححححت تعنححححي بالححححداخل الفنححححي السححححطح الححححذي تناولححححه النقححححد 

فهحححححي إذن تمحححححزج بحححححين منهجحححححين متبحححححاينين، بحححححل (4) المسحححححمى بالنقحححححد الفنحححححي
د متناقضحححين يبححححث أححححدهما عّمحححا يجمحححع النصحححوص محححن نظحححام تحتحححي موِحححح

 ويبحث اآلخر عّما يميز بينها ويعطيها فرادتها.

                                                 
 .49(. مرجع سابق، ص 9119( شكري الماضي )9)
 .69( تقنيات السرد الروائي: مرجع سابق ص 2)
( البنيويححة ، فلسححفة مححوت اإلنسححان. ترجمححة جححورج طرابيشححي 9191( روجيححه جححارودي )3)

 .31( بيروت : دار الطليعة ، ص 3)ط
 
 . 6( حميد لحميداني، مرجع سابق ص 4)
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الباحثة : فكيف يمكحن معرفحة موقحع الروايحة أما النقطة الثالثة: فتتناول طموح 
اليمنية بالنسبة للرواية العربية وكذلك بالنسبة للرواية العالمية من غير أن تقوم 

 ؟(9) بدراسة مقارنة بينها كما فعلت سيزا قاسم على سبيل المثال
ال يجد المرء فيما سبق سبباً كافياً لتفضيل الباحثحة المحنهج البنيحوي 

بالححداخلي الفنححي" فححي مقابححل النقححد الخححارجي فهححل "هححا لححه  الشححكلي سححوى نعت
 النقد الخارجي غير فني؟

وكححححذلك يشححححوب تعريفهححححا للمححححنهج خلححححط بححححين الشححححكلية والبنيويححححة 
الشكلية. وذلك حين تؤكد " أن المنهج البنيحوي الشحكلي الحذي: ينطلحق منحه 
ليس ذلك المنهج الحذي ظهحر منحذ أوائحل القحرن لحدى الشحكالنيين الحروس ثحم 
انتهى )مات(. بل المنهج البنيوي المعاصر السرداني  كذاّ ) الححي( الحذي 
تبلورت )وبرزت( آراء منظريحه منحذ أواسحط هحذا القحرن علحى يحد  كحذاّ جملحة 

( واضح أن الحدود بحين الحقلحين المنهجيحين: 91من النقاد الفرنسيين" )ص
هج الشححكلي، والبنيحححوي الشححكلي، متداخلحححة لححدى الباحثحححة  فصحححيح أن للمحححن

نقحد القحرن العشحرين بمحا أدخلحه محن مفحاهيم أهمهحا  فحيالشكلي تاثيراً واضححاً 
 إال2) وغيرها ،وإماطة اللثام عن األداة ،والتغريب،والقصة،بين الحبكة تمييزال

أن المحححنهج الشحححكلي لحححيس بنيويحححًا. فهحححو لحححم يتنحححاول العالقحححات بحححين العناصحححر 
إن أحححد أعححالم الشححكلية  أوالوظححائف التححي اكتشححفها، فقححد اكتفححى بتعححدادها بححل

 . (3) عرف األدب بأنه حاصل جمع الوسائل األسلوبية التي يستخدمها
كذلك لم يحسب أحد من النقاد بروب على البنيويين، فقد اكتفى 
بتحديد الوظائف مقرراً أن العالقات التي بينها هي عالقات زمنية وسببية، أما 

حححين  (4) ة فهحححو غريمححاسالححذي أخححرج جهححاز بححروب مححن الشححكلية إلححى البنيويحح
اكتشححححححف العالقححححححات الزوجيححححححة الضححححححدية بححححححين دوائححححححر أعمححححححال الشخصححححححيات 
الدراماتيكيحة عنححد بحروب فالبنيححة، ليسححت حاصحل جمححع العناصحر الداخلححة فيهححا 

 . (1) العالقات بين تلك العناصر بل هي منظومة
                                                 

 ء الرواية،مرجع سابق( بنا9)
(2)Selden(1985) Ibid P.33  
(3)Selden (1985) Ibid  (Mayakovsky) والناقحد هحو مايكوفسحكي 

P.31 
(4)Selden (1985) Ibid P.74 

 31ح21( زكريا ابراهيم، مرجع سابق، ص  1)
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بعححد تحديححد المححنهج حححددت الباحثححة مكححونين سححتختارهما، لتحليححل 
ث وهمححححا الرؤيححححة السححححردية والححححزمن السححححردي. وتحوطححححاً مححححن " الروايححححات الححححثال

( تعلحن 94االنزال  إلى مناهج أخرى كالنفسي أو االجتماعي وسحواهما" )ص
الباحثححة أنهححا لححن تشححير إلححى الوظححائف التححي تؤديهححا التقنيححات المختلفححة ضححمن 
هححذين المكححونين. أي سححتكتفي بالوصححف. لكححن هححذا التحححوط لححم يمنعهححا مححن 

الذي لحم يحنج منحه أغلحب البنيحويين العحرب، فجعلحت الفصحل  المزج المنهجي
الثالححث مححن كتابهححا مقتصححراً علححى لغححة الححنص، فيمححا يشححبه الدراسححة األسححلوبية، 
متناولحححة فيحححه التضحححاد اللغحححوي، والعاميحححة والفصححححى، واألخطحححاء اللغويحححة، وفيحححه 

 أيضًا الذي مزج بحين لغحة سحطح الحنص وعمقحه أبي ديب ينجلي تأثرها بكمال
 (. 29إذ كان تحليله لرواية هاني الراهب مرجعاً من مراجعها. )ص .(9)

وفحي اإلجمححال يتصححف التقححديم النظححري للباحثححة بالقصححور واالنتقائيححة 
حتى من المكون الواحد فهي، على سبيل المثحال، لحم تسحتقص كحل مكونحات 

 تطبيقاتها كما سيتضح الحقًا.  فيالبنية الزمنية، وهذا سوف يؤثر 
التححححي سححححبقت اإلشححححارة إليهححححا عححححدم اتصححححال الباحثححححة ومححححن المآخححححذ 

بالمصادر، واعتمادها على التطبيقات العربية، إذ تخلو قائمة مراجعها، فضاًل 
المصححححدر  الحححذي يفتحححرض أن يكحححونعحححن هوامشحححها، محححن أي مؤلّحححف لجينيحححت 

األساسححي لبحثهححا. وقححد يصححعب علححى المححرء إيجححاد عححذر للباحثححة فقححد صححدر  
بعد صدور ترجمات عديدة لجينيت وتودوروف  كتابها سنة سبع وتسعين أي

 إن لم يسعفها االطالع عليها بلغة أخرى.
أما جهازها االصطالحي فقد اسحتعارته محن سحيزا قاسحم ويمنحى العيحد 

(. 41فلححم تخلححط بححين الشححخص والشخصححية )صحرصححا إال أنهححا كانححت أكثححر 
ن لكححن الخلححط حححدث فححي مفهومهححا للثنائيححات الضححديّة، إذ مزجححت بينهححا وبححي

(، بححل إنهححا 93ديححب" ص  ) ي"أبحح ىخطححمتتبعححة الطبححا  فححي لغححة سححطح الححنص 
(. وكذلك 93عدت تلّون لغة النص، بين الفصيحة والعامية، ثنائية ضدية)ص

فححإن تعريفهححا للتنححاص يبتعححد عححن المفهححوم البنيححوي )أو مححا بعححد البنيححوي بصححورة 
 (. 94أد ( فهي تعني به التضمين القرآني والمعارضة األدبية )ص

أن الباحثة لم تعلل اختيارها للروايحة دون غيرهحا محن للنظر  والالفت
األنحواع السحردية أي لحم تحذكر أهميحة الروايحة أو قيمتهحا كمحا لحم تقحدم مفهومهححا 

                                                 
 16، مرجع سابق، ص …( ألف ليلة وليلتان 9)
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هححي للروايححة. واكتفححت بنقححل بعححض التعريفححات واختتمتهححا بمفهححوم الروايححة لححدى 
ولها، وقد نقلته عن البنيويين اللسانيين أو "السردانيين اللسانيين" على حد ق

كرومححي حسححن. وهححذا نصححه "إن الفححن شححيء قححائم بذاتححه، عححالم مسححتقل بنفسححه 
فحي ذاتحه  –وليس وسيلة إلى أغراض أخرى مهمحا كانحت أهميتهحا فهحو ال يعحد 

قالبًا لتضمينات سياسية واجتماعية، أو خلقية أو ما شابه ذلك. فهو عالم  –
لحب مسحبقة وال محن حقحائق ثابتحة يخلق قوانينه من داخله وال يستمدها من قوا

في المجتمع. إن الرواية ال تعبر عن حقيقة بحل تعبحر عحن نفسحها وهحذا كحاف. 
(. وهنحا تسحلم بهحذا 22)ص(9) فالفن ال يحاكى وال يعلم إنحه ببسحاطة يوجحد"

المفهوم الحذي ينتهحي بمحا يحذّكر بمبحادئ النقحد الجديحد. ويسحتخلص محن عحدم 
م به، وعليه فإن الرواية في نظرها محا هحي إال مناقشتها لهذا التعريف أنها تسل

مجموعة من اإلمكانات اللغوية ال "صورة لغوية سردية مكتوبة للفعل البشري 
. وبذا ايضًا، تنتفي ضرورة التساؤل عن الجوهري في (2)تجسد رؤية جديدة"

 الرواية أهو شكلها أم التجربة اإلنسانية فيها؟. 
سححبب اختيارهححا للروايححة مجححااًل  وإذا كانححت الباحثححة قححد أغفلححت ذكححر

لتحليلها فهي لم تغفل في مقحدمتها، ذكحر أسحباب اختيارهحا للروايحات الحثالث 
التي وصفها الناقد عبد الملك مرتاض فحي تقديمحه للكتحاب بأنهحا محن " أخيحر 

(. فقد اختحارت "الرهينحة"  لزيحد 9ما جادت به قرائح الروائيين اليمنيين" )ص
أنهححا نمححوذج للروايححة الواقعيححة، واختححارت " السححمار مطيححع دمححاج ألنهححا تفتححرض 

الثالثة" لسعيد عولقي ألنها نموذج لرواية تيار الوعي. واختارت "مدينة المياه 
المعلقححححة" لمحمححححد مثنححححى علححححى افتححححراض أنهححححا " نمححححوذج للروايححححة الجديححححدة أو 

(. وهحذه األسحباب تنحأى بالبححث 91الواقعية المعاصرة" على ححد قولهحا )ص
البنيويححححة الشححححكلية التححححي ال تكتححححرث بالمححححذاهب األدبيححححة كمححححا هححححو  بعيححححداً عححححن

 معروف.

                                                 
بعنححوان "حححول بعححض المفححاهيم فححي الروايححة  ( تنقححل الباحثححة هححذا الححنص عححن مقالححة الناقححد9)

 .926-921، ص 14، يونيو3الجديدة"، مجلة تجليات الحداثة، جامعة وهران، عدد
، عمحان: منشحورات جامعحة القحدس 9( فنون النثر األدبي، ط9116( شكري الماضي )2)

 .96المفتوحة ص
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وقححد يتوقححع المححرء أن يكححون هححذا العححدد المحححدود مححن الروايححات قححد 
يّسححر لهححا فرصححة أفضححل مححن حسححن بحححراوي، فححي الكشححف عححن البنححى الروائيححة. 

 فهل اكتشفتها؟ هذا ما سيظهر في الفصل الثالث من هذا البحث.
 
(9 - 1) 

إلى البحرين تستمر محاوالت الباحثين العرب في مقاربة  من اليمن
عبححححد الحميححححد البحرينححححي المححححنهج البنيححححوي الشححححكلي، حيححححث يخححححرج الباحححححث 

.   (9) المحادين بكتابه: "التقنيات السحردية فحي روايحات عبحد الحرحمن منيحف"
ويرجعها إلى خالفا لغيره من الباحثين ، العربي و  يجهر المحادين بأزمة النقد

ان الجانححب األيححديولوجي االجتمححاعي علححى منححاهج دراسححة الروايححة العربيححة طغيحح
(، وإلحححححى عجحححححز السحححححرديات عحححححن حلهحححححا ألسحححححباب هحححححي: حداثحححححة تلحححححك 9)ص

الدراسحات السححردية، وعححدم تجححذرها فححي صححميم الثقافححة العربيححة وموقححف بعححض 
الجامعات العربية منها، وإضاعة الفكر النقحدي العربحي لكثيحر محن جهحوده فحي 

ور النقد الحداثي في التراث، وكذلك إشكالية المصحطلح الناجمحة تلمس جذ
(. ويبحححدو أن الناقحححد يتجحححه إلححححى 9،1عحححن الترجمحححة عحححن لغحححات مختلفححححة )ص 

 المنهج البنيوي ألنه يتوسم فيه الحل لهذه األزمة.
وقححد اختححار روايححات عبححد الححرحمن منيححف "لتكححون موضححوعاً لدراسححة 

لفححة التححي اعتمححدها  الروائححيّ فححي بنائيححة مححن خححالل توصححيف التقنيححات المخت
(. إذن، هحو ال يصحرح بأنحه يبغحي الوصحول إلحى بنحى 99رواياته المختلفة" )ص

الروايححات، فطموحححه ال يتعححدى توصححيف التقنيححات المختلفححة فيهححا، وقححد يكححون 
المحححادين أول باحححث عربححي يتفححق طموحححه فححي مقدمتححه مححع تطبيقححه فححي مححتن 

ح النظححري والواقححع العملححي، بححل إن الكتححاب، هنححا تختفححي الفجححوة بححين الطمححو 
الباحححث لححم يخصححص فصححاًل نظريححاً واكتفححى فححي المقدمححة بعححرض منهجيتححه فححي 
دراسة الروايات الخمس المختارة لمنيف، كما قام بتوضيح المفاهيم التاليحة: 
الراوي والزمن والفضاء وكحذلك مفهحوم أسحلوبية الروايحة، وهحي تشحّكل عنحاوين 

ينهحححا تطبيقاتحححه، ولحححم يعلحححل الباححححث جمعحححه بحححين الفصحححول األربعحححة التحححي قسحححم ب
 منهجين: أحدهما يتناول سطح النص والثاني عمقه. 

                                                 
ة للدراسحات عن المؤسسحة العربيح 9111( صدرت الطبعة األولى من هذا الكتاب سنة 9)

 في بيروت، وهي المعتمدة هنا.
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وقحححد يكحححون أيضحححاً محححن البحححاحثين القلحححة الحححذين صحححّبوا جهحححودهم فحححي 
التطبيق ال التنظير، ولكن هل يحدل تطبيقحه علحى تمثحل تحام للمفحاهيم البنيويحة؟ 

 ثالث من هذا البحث.هذا هو السؤال الذي ستتبين إجابته في الفصل ال
ال تظهحححر فحححي مقدمحححة الباححححث المختصحححرة أي إشحححارة إلحححى اتصحححالة بالمصحححادر 
بشكل مباشر لكن هوامش فصوله تدل على اعتماده، مثله مثل آمنحة يوسحف 
ومراد مبروك، على المراجع العربية أكثر من اعتماده علحى المصحادر األصحلية 

أ األسححماء التاليححة: محمححد أو حتححى المترجمححة، ففححي هححوامش الفصححل األول تُقححر 
سويرتي، وسحامي سحويدان وحميحد الحميحداني وبيرسحي لوبحوك وانجيحل سحمعان 
 وحسن بحراوي، وعبد العالي بو طيب.. الخ، ولم يرجع لجينيت إال مرتين.

 
وإذا كان يؤخذ على كثرة من الباحثين العحرب إطنحابهم فحي الجانحب 

مححن المفححاهيم، مثححال علححى  النظححري فقححد أخححّل اختححزال الباحححث للتنظيححر بكثيححر
ذلك: عجزه عن إيجاد الصحلة بحين الزمحان والمكحان. كحذلك يخحالف الباححث 
كثيححححراً محححححن البنيحححححويين العحححححرب فحححححي سححححبب اختيحححححاره لروايحححححات منيحححححف: "شحححححر  
المتوسحححط"و "النهايحححات" و"األشحححجار واغتيحححال محححرزو " و"سحححبا  المسحححافات 

جربحة الروائحي وفحي الطويلة" ونماذج محن "محدن الملحح" إذ يحصحره فحي طحول ت
أن الروايات "تمتلك محا يحفحز الفضحول المعرفحي والهحم العلمحي للوصحول إلحى 
التقنيات العامة/ التي تححدد أعمالحه فنيحًا، وتوصحل إلحى اآلليحات السحردية التحي 
مححن مجمححل تعالقهححا كححان لرواياتححه بنيانهححا العححام   ... ّ ودراسححة عبححد الححرحمن 

ل المحنهج المالئححم هحو مححنهج البنيويححة منيحف      كححذاّ محن منظححور تقنحي يجعحح
(. فالهدف البنيحوي عنحده ينحصحر فحي آليحات تكحوين 99، 99السردية" )ص

البناء ال البناء نفسه. وقد يفهم من كالمه أن هدفه من الدراسحة ينصحب علحى 
( وقحد تكحون هحذه 99المؤلف، حين يقحول "دراسحة عبحد الحرحمن منيحف" )ص

بدأ أساسي عنحد منظحري البنيويحة الشحكلية زلة قلم، فإقصاء المؤلف أو موته م
 ال يحتاج إلى تدليل.

أمححا الهححدف اآلخححر فيتضححارب مححع البنيويححة فححي الفلسححفة وفححي الغايححة 
وهو دراسة الروايات دراسة أسلوبية إحصائية، مما يبرهن على النظرة المزجية 

 التي تهيمن على الباحثين العرب.
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تحليحححل :الشحححكلي  وهنحححا يبحححرز سحححؤال: بحححم يختلحححف المحححنهج البنيحححوي
، ماداما األسلوبي عن المنهج  ،أي تحليل ملفوظ السرد، الخطاب بالتحديد

والجحواب        يتخذان من النص وحده منفصاًل عما سواه هدفاً لتحليلهما؟
أن االخححتالف يكمححن فححي الهححدف وفححي األدوات. فحححين تبحححث يححتلخص فححي 
تهحتم األسحلوبية بكيفيحة  فية اشتغال قحوانين اللغحة فحي الخطحاب يالبنيوية عن ك

انزياح الخطاب عن هذه القوانين. وفي حين تعّد البنيوية الحنص أدبيحاً بمقحدار 
تماثلححه مححع قواعححد النسححق/ اللغححة  تعححّده األسححلوبية أدبيححاً بمقححدار اختالفححه عححن 
النسق. وفي حين تبحث البنيويحة عحن النمحوذج، أو النسحق، أو البنحاء الموّححد 

  تبحححث األسححلوبية عححن األسححباب  اعهححا ومؤلفيهححاللنصححوص علححى اخححتالف أنو 
التححي تجعححل النصححوص عنححد كاتححب مححا أو عصححر مححا فريححدة. وفححي حححين تقصححي 
البنيوية األديب نهائيًا أو "تميته" تنشغل األسلوبية بالبحث عن فحرادة أسحلوبه 

وفي حين تقترب األسلوبية من علم النفس "إذ تُعرض عنحد فوسحلر  (9)وتميزه
بسيكولوجية تقبل وجود رابطة بين العنصحر األسحلوبي والعحالم وشبتزر ممتزجة 

"  تلغحي البنيويححة كحل صححلة بالعحالم الححداخلي للمؤلححف أو (2) الحداخلي لصححاحبه
 الشخصحية. وفحي ححين تعححد األسحلوبية الخطحاب صححوغاً للغحة عحن وعححي وإدراك

  تلغححي البنيويححة وعححي الكاتححب فححالبنى تكمححن فححي العمححق وتعمححل بطريقححة ال (3)
رية، وتكمن خلف العالقات المدركة أي: تمارس عملهحا محن وراء الحوعي شعو 

 (. 4) المباشر لافراد
 
(9 - 91) 

 وقححححد يكححححون أكثححححر التنظيححححرات شححححمواًل، قياسححححاً بمححححا سححححبق، وأكثرهححححا
انسحححجاما م تطبيقاتهاوأقلهحححافجوة بحححين الطمحححوح والواقحححع هحححي تنظيحححرات الناقحححد 

                                                 
، 999، ص2،ع9(، علم اللغة والنقد األدبحي، فصحول، مجحح9199( عبده الراجحي )9)

 -923، ص2ع  9(، األسلوبية الحديثحة فصحول مجحح9199أنظر كذلك محمود عّياد  )
939. 

 .942، ص2، ع9(، األسلوبية وعلم التاريخ، فصول، مجح9199( سليمان العطار )2)
، األسحححلوبية واألسحححلوب: نححححو بحححديل ألسحححني فحححي نقحححد 9199( عبحححد السحححالم المسحححدي 3)

 .999ليبيا: الدار العربية للكتاب. ص –األدب. تونس 
 .33( زكريا إبراهيم، مرجع سابق، ص4)
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. (9) ئي:الحزمن، السحرد، التبئيحر"سعيد يقطين في كتابه" تحليل الخطاب الروا
لحذا ستخصحص لححه هحذه الدراسححة فصحاًل تطبيقيحاً كححاماًل هحو الفصححل الرابحع نظححراً 

 ألهمية الكتاب على المستوى التطبيقي.
 
(9 – 99) 

يظهححر اسححتطالع المقححدمات والمححداخل النظريححة للمححتن المححدروس أن 
يويحة الشحكلية" الحذي يتحو  إلحى تحقيقحه محن خحالل " البن العربحي طمحوح الناقحد

 ية:نحو الروا يسيرالمنهج والثاني يسير نحو يسير في خطين: األول 
فيتراوح بين إقامة نظرية للرواية العربية تستفيد من  الخط األولأما  

اقتححححراض أدوات  ،وبحححين سححححعيد يقطينيمثحححل هححححذا االتجحححاه  منجحححزات الغححححرب 
سححححمير اه  هححححذا االتجحححح ويتقاسححححممنهجيححححة تسححححد الفجححححوة فححححي المكتبححححة العربيححححة 

أو التخلص من المناهج الخارجية التعليلية والبعيدة  .رالمرزوقي وجميل شاك
ناضحر وحسحن بححراوي  وبحين  يبحوريس أمما أراد  كل من :كعن الموضوعية 

آمنة  وتبعتهايمنى العيد ما أرادت ك :أواختباره  تجريب المنهج بقصد رفضه
النقححد العربححي مححن  وقححد وجححد مححن يسححعى إلححى إيجححاد حححل شححاٍف ألزمححة .يوسححف

 عبد الحميد المحادين.:كخالل البنيوية الشكلية 
وأما االتجاه الثاني فيتراوح بين البحث عن موقٍع للروايحة العربيحة أو 

وآمنة   سيزا قاسم  كل منوتمثله  :أوالعربيةالمحلية قياساً إلى الرواية العالمية 
 المحليحححةيوسحححف. وإمحححا البححححث عحححن خصوصحححية المجتمحححع محححن خحححالل الروايحححة 

 مراد مبروك. ويمثله
يقححول     كححأن لسححان حححال الناقححد العربححي يقححول: البنيويححة هححي الحححل

ذلححك دون أن يسححأل نفسحححه عححن فلسححفتها والظحححروف التححي أوجحححدتها ودون أن 
يقف عند أهدافها أو يتبصحر قبحل االقتطحاف محن مفاهيمهحا، التحي قحدمها عحدد 

سححم وسححمير المرزوقححي سححيزا قامححن مثححل :قليححل مححنهم بوضححوح وتركيححز وشححمول 
أو اقتطف منها متجاهاًل المفاهيم ما أغلبهم فقد اختزل هذه ، أوجميل شاكر

أن االقتطاف إن قُِبَل مع غيره فهو غير مقبحول محع هحذا المحنهج ألنحه ببسحاطة 
 "بنيوي".

                                                 
، عححححن المركححححز الثقححححافي فححححي 9191( صححححدرت الطبعححححة األولححححى مححححن هححححذا الكتححححاب سححححنة 9)

 .9113لثانية الصادرة سنة المغرب، والطبعة المعتمدة هنا هي ا
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ولححم يكتححف الناقححد باالقتطححاف مححن المححنهج الواحححد، بححل قححام بححالمزج 
 أو بغير وعي. أو االقتطاف بوعي بين المناهج التحليلية والتفسيرية

وكححان نتيجححة لهححذا المححزج )أو ربمححا سححببه( أن الناقححد لححم يفححر  بححين 
الصورة والبنية واآللية واألداة ولعل هحذا نحاجم عحن  غيحاب أو تغييحب أهحداف 

 الناقحد  المنهج البنيوي وفلسفته، إذ لو كانت هذه األهداف حاضرة لما مزج
فحي الرؤيحة والهحدف، إذ كيحف يمكحن المحزج  متناقضحينالعميقحة )بين منهجحين 

اتجحححاه  :لمنهج البنيحححوي الشحححكليكحححابحححين محححنهج يحححرى المعنحححى فحححي بنيحححة الحححنص  
نظرية حسب مفاهيم وآخر يرى المعنى في وعي القارئ ، غريماس بالتحديد 

وهححو   (9) القحراءة. هححذا المحزج الححذي يرفضحه منطححق البنيويحة وكححذلك منطوقهحا
 المححنهج أداة ال رؤيححة لححادب واإلنسححان والعححالم يححدل علححى أن الناقححد يححرى فححي

 . ومفاهيم وأدوات تتسق مع هذه الرؤية.(2)
وكحان االتصحال المباشحر لعحدد مححن البحاحثين بالمصحادر الغربيحة، سححبباً 

سححيزا قاسححم وسححمير المرزوقححي مححن مثححل فححي وضححوح المفححاهيم البنيويححة لححديهم 
كافيححاً لكححي يخححرج وسححعيد يقطححين لكححن اتصححال عححدد آخححر مححنهم بهححا لححم يكححن  

أبححي  مححوريسكبجهححاز مفححاهيمي شححامل، ومركححز، وواضححح الحححدود بححين الحقححول  
 ، يمنى العيد وحسن بحراوي.أبي ديب كمالو ، ناضر

أما من استعاض عن المصادر الغربية بنتحاج الفوج األول والثاني من 
البنيويين العرب وأغلبهم من  بحاحثي التسحعينيات فقحد غامحت لحديهم الححدود 

الحقول المنهجية، وتفاقمت وترسخت لدى كثير منهم فكرة أن المنهج  بين
هحححو رزمحححة محححن األدوات ال أكثحححر. وعحححانى الجهحححاز االصحححطالحي لحححدى البنيحححوي 

 وحسححن بحححراوي كمصححطلح لغمححوض  عححدد مححن المشححاكل منهححا ا العربححي مححن 
واإلفحححححراط فحححححي ابتكحححححار  أبحححححي ناضحححححر محححححوريسكمصحححححطلح يمنحححححى عيحححححد والقلحححححق  
ين وسححعيد يقطحح أبححي ديححب يمنححى العيححد وكمححالطلح كمصححمصححطلحات جديدة

كمححا فعححل كححل مححن مححراد مبححروك وعبححد الحميححد وربمححا التفححريط فححي المصححطلح  
إغفال وضع مسحرد خحاص بالمصحطلحات المسحتخدمة المحادين. كما  جرى 

سحححعيد يقطحححين وحسحححن بححححراوي أو توضحححيح لهحححا فحححي  وناضحححر، يأبحححمحححن قبحححل 
                                                 

( الشححعرية، ترجمححة شححكري المبخححوت ورجححاء بححن سححالمة، 9193( ودوروف، تزفيتححان، )9)
 .21، الدار البيضاء: دار توبقال ص9111، 2ط
 .91(، مرجع سابق ص9119( لماضي،)2)
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 عاني منهحا أصححاب المحنهج أنفسحهمالتقديم، مما فاقم أزمة المصطلح التي ي
 ، فكيف الحال عند من ينقل المصطلح إلى لغة أخرى؟(9)

ولححم يبححرز مححن النقححاد مححن آثححار إشححكالية نظريححة أو قححام يتطححوير فعلححي 
  وأخحص بالحذكرللمنهج "المقترض" على الرغم من ظن بعضهم أن فعل ذلك 

و ذاك أذا فاالنتقحححاء مححن هحححأبحححي ديححب ويمنحححى العيححد وسحححعيد   يقطححين،  كمححال
والتلفيحححق، وكحححذلك إزاححححة عنصحححر محححن هنحححا وإضحححافته هنحححاك وابتحححداع عحححدد محححن 

 المصطلحات ليس تطويرًا..
وقد يتساءل المرء إن كان الناقد لم يفلح فحي بنحاء محنهج نحابع محن  

قححد ال يرجححع   النصححوص العربيححة فلححَم عجححز عححن تطححوير المنححاهج المسححتوردة؟
ة فقحط وإنمحا ألن الناقحد ححين تحولى السبب إلى ضحعف تمثحل المفحاهيم البنيويح

هححححذه المهمححححة الصححححعبة لححححم يحححححدد مهمححححة المححححنهج وطبيعتححححه، ولححححم يححححدرك أن 
لذا فقد تغافحل عحن  (2) االختالف بين المناهج ما هو إالّ اختالف في الرؤى

فلسححفة المححنهج الححذي ولححد فححي إطححار لحححه تناقضححاته ومشححاكله التححي تختلححف عححن 
عن النقد الذي وجه إلى البنيوية الشكلية مشاكل األمة وقضاياها. كما أغفل 

إضافة إلى أن هذا الناقد لم يححدد  (3)في مهدها لفشلها في تحقيق أهدافها
المهم والجوهري في الرواية العربية التي تجسد هموم اإلنسان العربي، وفيها 

 ترتبط ذاته بموضوعها ارتباطاً عضوياً حتى في أكثر الروايات "غنائية".
روايححة ان تكححون لحححدى أغلححب هححؤالء النقححاد مجموعححة محححن لححم تعححُد ال 

اإلمكانححات اللغويححة أن تسححّخر للبرهنححة علححى مقححوالت المححنهج المسححتورد ال أن 
يسححححخر المححححنهج لخححححدمتها، وحتححححى أولئححححك الححححذين سححححعوا إلححححى البحححححث عححححن 
خصوصححيتها مححن خححالل هححذا المححنهج فقححد جححانبوا الصححواب حححين اتجهححوا إلححى 

لحححم يعثحححروا علححححى الخصوصحححية وأخفقحححوا فححححي محححنهج يلغحححي الخصوصحححية، ولححححذا 
 الوصول إلى البنية.            

                                                 
( 9199وانظر كذلك: فريال غحزول ) 33( حمودة، المرايا المحدبة، مرجع سابق، ص9)

 .293، ص9199، يناير 2، ع9األجنبية فصول، مج عرض الدوريات
 .991( ، مرجع سابق ص 9119( الماضي:)2)
(3 )CULLER, Ibid P. 257 
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هذا هو حال النقد البنيوي للرواية العربيحة فحي مجحال التنظيحر. فهحل  
تدارك في التحليل ما قّصر عنه في التنظير، الفصحول الثالثحة التاليحة سحتحاول 

 جابة. إالحصول على 
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   في:
 
 (9191لموريس أبي ناضر ) (: األلسنية والنقد األدبي9 – 2) 
لسحححححمير المرزوقحححححي وجميحححححل شحححححاكر  ( محححححدخل إلحححححى نظريحححححة القصحححححة.2 – 2) 
(9191 ) 
 ( :9111ليمنى العيد ) قنيات السرد الروائي(  ت3  – 2) 
 ( :9114وك )لمراد مبر  ( آليات السرد في الرواية النوبية4 - 2)
 ( الخالصة1 - 2)
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 توطئة :
 أبي ناضر يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي عند كل من موريس

وسححمير المرزوقححي ويمنححى العيححد، ومححراد مبححروك، فححي مجححال البحححث عححن "بنيححة 
القصة" أو "البنية الداللية" التي يحاول النقاد التوصل إليها محن خحالل "نححو 

ند غريماس وغيره، ويطمح عأو بنية المعنى  لسرد مضمون ا  أي بنية القص"
 إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما هدف الناقد من دراسة الرواية من خالل منهج "نحو القص" ؟ -
 وكيف كان تمثله العملي لمفاهيمه؟ -
 وهل خرج بنتائج تتصل بالرواية العربية؟  -
 هل أثار إشكالية نظرية من خالل تطبيقه؟  -
اً للطريحق المسحدود الحذي انتهحى إليحه غريمحاس وغيحره وهل كحان واعيح -

 وضع نحو عالمي للقص؟ إلى  ممن طمحوا 
 
 لموريس أبي ناضر ( "األلسنية والنقد األدبي" 9 – 2)

فحي ممارسحته النقديحة بحين  أبحي ناضحر انقسمت جهود الناقحد محوريس
ر اتجححاهي البنيويححة الشححكلية: االتجححاه المسححمى "بنحححو القححص" واالتجححاه اآلخحح

، أي (9) الحححذي اصحححطلح علحححى تسحححميته "بشحححعرية القحححص" أو بويطيقحححا القحححص
واآلخححر الححذي يتنححاول   أي مضححمون السححرد  االتجححاه الححذي يتنححاول بنيححة القصححة

وقد هدف الناقد من توظيف تصوره لهذه  . أي ملفوظ السرد  بنية الخطاب
، المفاهيم إلى الوصحول إلحى بنيحة القصحة أو "شحكل المضحمون" حسحب تعبيحره

في نصين سرديين أحدهما قديم وهو: "ألف ليلة وليلة" والثاني ححديث هحو: 
 "طواحين بيروت" لتوفيق يوسف عواد. 

يقدم الناقد لتطبيقه بمدخل مختزل ال تكتمل فيحه، صحورة المفحاهيم 
النقديحححة التحححي سحححيتخذها أساسحححاً لحححه. ويعلحححن فحححي هحححذا المحححدخل، صحححراحة، ان 

، ويعترف (2)ط ضروري لقراءته التاريخيةالقراءة األلسنية للنص القصصي شر 
(. 96بأنه سيقف موقفًا ثالثًا بحين محن يحرفض تاريخيحة الحنص ومحن يتقبلهحا )ص

                                                 
(9)LODGE, Ibid P. 18 . 
( يمكن أن يستشف القارئ هنا رأي بروب دون أن يشير الناقد إلى ذلحك "انظحر بحروب 2)

 .316في رده على شتراوس في مورفولوجيا الحكاية الخرافية ص
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فقحححد  ،أن الناقحححد لحححم يجمحححع تحليلحححه لليحححالي فحححي فصحححل واححححدللنظحححر  والالفححت
وضعه في فصلين اكتفى في األول بإحصاء الوظائف حسحب مخطحط بحروب، 

ين هححذه الوظححائف وليعمححل عليهححا تصححورات وعححاد فححي الفصححل الثححاني ليححزاوج بحح
غريماس مع العلم بان منهج غريماس هو تطوير لمنهج بروب وسوريو، بل إن 

ويحسن . (9) غريماس هو الذي أخرج منهج بروب من الشكلية إلى البنيوية
تحليلحه لروايحة "طحواحين الوقحوف علحى  المرور بمعالجته أللف ليلحة وليلحة قبحل

 بيروت".
لنحححاس والوظحححائف" و "النححححو الوظحححائفي" خصحححص تححححت عنحححواني "ا

الناقد فصلي الكتاب األولين لتحليل الليالي. ولكنه لم يحلل كل الليالي بحل 
مجموعة مختارة لم يعلحن عحن أسحس اختيارهحا حتحى إنحه لحم يشحر إلحى مواقعهحا 
في الطبعة المعتمدة، أسفر تحليله في الفصحل األول عحن العثحور علحى ثالثحين 

أمحا الوظيفحة الناقصحة والتحي ،حدى وثالثحين كمحا هحو معحروف وظيفة من أصل إ
( عنححححد 99فهححححي وظيفححححة الوسحححم أي الوظيفححححة رقححححم ) *لحححم يعلححححن عححححن نقصحححانها

 .(2)بروب
كما أسفر عن نتيجتين األولى قوله إنه ليس من الضروري أن تظهر 

، أما النتيجة الثانية فهي قوله (3) الوظائف في كل قصة. )هذه نتيجة لبروب(
ذا "المخطححط قابححل للتطبيححق فححي مجححاالت عححدة: فححي القصححة كمححا فححي بححان هحح

المسححححرحية، فححححي السححححينما، كمححححا فححححي الرسححححوم المتحركححححة، وحتححححى فححححي الشححححعر 
(. واضح أن ال صلة للنتحائج بحالنص المحدروس فمحا الحذي 41القصصي" )ص

                                                 
)1( GREIMAS,A. J. (1966) Structuralism Semantics In: 
Selden, Raman: the theory of Criticism from Plato to 
the Present. (10th ed) London and New York: 
Longman. P360. 

وذكحر  91تقتضي اإلشارة إلى أن الناقد حميحد الحميحداني الححظ نقصحان الوظيفحة رقحم   *
األداة السحرية" والواقع إنه  أو أن مترجم كتاب بروبّ قد جانب الصحواب  أنها "استالم

)أنظحر بحروب  94والصححيح أنحه رقحم  91مرتين هنا: األولى حين أعطى هذه الوظيفة رقم 
( والثانيحة حححين ظححن أن "أبححا ناضحر" قححد حححذفها والواقححع أنحه وضححعها تحححت عنححوان 911ص 

عنححد بححروب فتعريفهححا  91الوظيفححة رقححم  " أمححا39آخححر. "ينظححر فححي  كتححاب" أبححي ناضححر ص
( وقحححد أثبتهححا أبحححو ناضحححر تححححت 994عنححده "التححححول المكحححاني بححين مملكتحححين" )بحححروب ص

 .39عنوان "التنقل" ص
 .996(  بروب: مرجع سابق، ص2)
 .99( بروب:مرجع سابق، ص3)
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لححم يجححرؤ فخححرج بححه الناقححد مححن تحليلححه أللححف ليلححة وليلححة؟ أمححا نتيجتححه الثانيححة 
نفسححه علححى الجهححر بهححا بححل إنححه ال يححرى مخططححه يصححلح إالّ  صححاحب المخطححط

 لحححادب الشحححعبي أمحححا النصحححوص اإلبداعيحححة فمخططحححه يكحححون مفيحححداً لهحححا فقحححط
"حيثما يكون التواتر هو القانون كما هو الحال في اللغة والفولكلور، وحينما 
يكون الفن نتاجاً لعبقري متفرد فإن استعمال المناهج المنضبطة سيؤدي إلحى 

ج إيجابيحححة، فقحححط، إذا كانحححت دراسحححة العناصححر المتكحححررة  قحححدّ تمحححت محححع نتححائ
. وربمحا كحان يحتكلم عحن مشحروع (9) دراسة التفرد وهحو بالنسحبة  لحهّ معجحزة"

 غريماس هنا ال وظائف بروب.  
وهنححا يتسححاءل المححرء: كيححف اسححتطاع الناقححد القفححز إلححى هححذا التعمححيم 

خحرج بنتيجحة واححدة تتصحل وهو لم يحلل سوى جزء يسير من الليالي، ولحم ي
 بها.

في الفصل الثاني يستأنف الناقد تحليله لليحالي فيحرى أن الوححدات 
الصغرى )الوظائف( كالوحدات األلسحنية الصحغرى  ...ّ ال قيمحة لهحا إالّ محن 
خححححالل العالقححححات التححححي تنشححححئها مححححع بقيححححة الوحححححدات فححححي انتظامهححححا النظمححححي 

ل إلى ستة عشر زوجاً مستخلصاً وهنا يزاوج بين الوظائف ليص. واالستبدالي 
محححن مزاوجتحححه نمحححوذج التماثحححل الحححذي يكتحححب معادلتحححه خطحححأ )أ : ب : أ : ب( 
والصحيح أن المعادلة الرباعية الحدود للبنية األولية للمعنحى تكتحب هكحذا   

 .(2) بّ ألنها مبنية على العالقة بين الضد والنقيض -أ :  -أ : ب : : 
الوظحائف ال يحتم بعيحداً عحن العالقحات ويستنتج أن فهحم التحرابط بحين 

التي تقيمها فحي تمحورهحا االسحتبدالي والنظمحي وأن بحروز الوظحائف علحى خحط 
سحححير القصحححة يخضحححع للتسلسحححل المنطقحححي ال الزمنحححي هنحححا مغالطحححة فالقصحححص 

والسححببي فححي الوقححت نفسححه. ويخلححص بمفهححوم  (3) تخضححع للتسلسححل الزمنححي
ارة إلححححى المرجححححع فيقححححول: للقصححححة مححححأخوذ بتحريححححف مححححن غريمححححاس دون اإلشحححح

"والقصحححة مجموعحححة أححححداث أو مجموعحححة وظحححائف تعبحححر عحححن نظحححام محححن القحححيم 
( أمححا كححالم 19بعضححهم يريححد االحتفححاظ بححه وبعضححهم يريححد انتزاعححه عنححوة" )ص

غريمححاس فمفححاده أن كححل السححرديات تتكححون فححي أساسححها مححن تحويححل قيمححة أو 
                                                 

 .362( غريماس: مرجع سابق، ص9)
)2( Lodge, Ibid P.18 

 .11( تودوروف، مرجع سابق، ص3)
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هححل وظححف الناقححد  وهنححا يتسححاءل المحرء      (9) موضحوع مححن عامححل إلحى آخححر"
مفاهيم كل من بروب وغريماس أو بعضها من أجل خدمة النص العربي أم أن 

 النص موظف هنا للبرهنة على صحتها؟
لعل انتقاء الناقد لبعض حكايات "ألحف ليلحة وليلحة" يعطحي الجحواب 
هنححا، وكححان أجححدى للنقححد العربححي لححو أن الناقححد حلححل نصححوص الليححالي جميعهححا 

وبين ما يتفق منها مع مفحاهيم الغحربيين ومحا يفتحر  أو لحو  فأخرج منها قوانينها
أنه استفاد من تحليله في التمييز بين الحكايات الشحعبية العربيحة والحكايحات 
الروسية التي كان بروب قد أخرج مخططه منها، وربما استخدمها في التمييز 
 بححين الحكايححة الشححعبية وغيرهححا مححن أنححواع السححرد القصصححي كمححا اقتححرح بححروب

 . (2) نفسه
وخالصحححة محححا يمكحححن أن يخحححرج بحححه القحححارئ هحححو أن الناقحححد اسحححتخدم 
الحكايححححات ليبححححرهن علححححى وجححححود وظححححائف بححححروب بححححل هححححو يعلححححن عححححن ذلححححك 

(. وكحححأن هحححدف التحليحححل االنتقحححال محححن العحححام إلحححى الخحححاص فقحححط ال 41)ص
 .(3) االنتقال من الخاص إلى العام

 اضححر"، يحسححنوقبححل االنتقححال إلححى الفصححل الثالححث فححي كتححاب "أبححو ن
العنحححاوين التاليحححة: "النححاس والوظحححائف" فحححالعنوان يحمحححل مغالطحححة الوقححوف علحححى 

منهجيحححححة صحححححريحة "النحححححاس" فحححححي التحليحححححل الوظحححححائفي ال وجحححححود لهحححححم بحححححل إن 
الشخصيات الفنية ال قيمة لها إزاء الوظيفة فهي متغيرة والوظيفة هحي الثابتحة، 

 أشبه بالفاعحل النححويفبروب يجرد الوظيفة من صاحبها واسمه وصفاته فهو 
واأللسححححنية والبنيويححححة كالهمححححا تقصححححي الححححذات اإلنسححححانية أو تعححححدها عقححححدة  (4)

 عالقات أو نقطة تقاطع لخطوط القوة وليست مركزاً التخاذ القرار أو الخلق
وذلك ألن جوهر المشروع البنيوي يكمن في النظام الذي يسبق وجحوده  (1)

                                                 
)1( In the theory of Greimas (…) all narratives consists 
essentially of the transfer of an object or value from 
one actant to another”. Lodge, Ibid P.18.   

 .369( بروب: مرجع سابق، ص 2)
 .34( جينيت: ، خطاب الحكاية، ص3)
 .91ص. و ينظر سويرتي 91( بروب: مرجع سابق، ص4)
(. البنيويحححححة: فلسحححححفة محححححوت اإلنسحححححان، ترجمحححححة جحححححورج 9191( روجيحححححه غحححححارودي )1)

 .31(، بيروت: دار الطليعة، ص3طرابيشي )ط
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افى مححع الححذات بححالمفهومين المثححالي وجححود اإلبححداع الفححردي، وهححذا النظححام يتنحح
  .(9) والوجودي

فالمبححدأ العححام فححي البنيويححة يسححير بعكححس مبححادئ الفرديححة فهححو ضححد 
الكثافححة النفسححية العاليححة للشخصححيات الروائيححة، كمححا يقححول كللححر فالبنيويححة فححي 
أعرافها تتجاوز الفرد وتجعلحه فضحاء تلتقحي فيحه القحوى والوقحائع ولحيس جحوهراً 

 . (2) يراً متميزاً ومتغ
والشخصيححححححححححة بنححححححححححاًء علحححححححححى هحححححححححذا المفهحححححححححوم مححححححححححا هحححححححححي إالّ مسححححححححححاهم      

"Participant"  ال كينونححة"being"(3) ويذهب شولز إلى حد القول .
 جحزء محن جوهرهحالذات فقط بل تعاديها فهذا العحداء  بأن البنيوية ال تقصي ا

(4) . 
ول، علحى ال يدل عنوان الفصل الثالث، مثله مثل عنوان الفصحل األ

ُحسححِن تمثححٍل لمقححوالت غريمححاس فقححد جححاء العنححوان هكححذا "طححواحين بيححروت: 
األشححححححخاص والعوامل":األشححححححخاص ال الممثلححححححون )وال حتححححححى الشخصححححححيات( 
والعوامل". وحتى ال يكون الحكم على الممارسة النقدية من عنوانها، فإنه ال 

احين منححاص مححن اسححتعراض الجهححد المبححذول لمحاولححة الوصححول إلححى بنيححة "طححو 
 بيروت" العاملية.

فححي مدخلححه النظححري ال يكتفححي الناقححد بححأن يختححزل المفححاهيم وينتقححي 
منهححا لكنححه يخلححط بينهححا، حححين يشححير إلححى عوامححل غريمححاس السححتة مضححافاً إليهححا 

( وكححححأن عوامححححل غريمحححاس ليسححححت تطححححويراً 69بضحححعاً مححححن وظححححائف بحححروب )ص
سريعة هذه يشرع . بعد اإلشارة ال(1) ونسخاً لمجاالت وظائف بروب السبعة

بالبحث عن العوامل عبر ممثلين يجسدون عدة وظائف حسب قحول الناقحد: 
"إن توزع العوامحل بالشحكل الحذي قحدمنا يتمظهحر  كحذاّ فحي طحواحين بيحروت 
)..( عبححر ممثلححين يجسححدون عححدة وظححائف هححي مححن بححاب التححذكير: منححع، خححر  

ي الححنص، أو المنححع، إسححاءة، الححخ، هححذه الوظححائف وراءهححا أشححخاص يمثلونهححا فحح
باألحرى يقومون بها فوراء وظيفة المنحع شحخص يمنحع، ووراء الخحر  شحخص 

                                                 
 .19( حمودة مرجع سابق ص 9)

(2) CULLER,  Ibid p. 230  .  
)3) CULLER,  Ibid p. 232  .  
)4) SCHOLES Ibid. P. 190 
)5) GREIMAS, Ibid P. 363.  ،  
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( ثحححم ينحححاقض نفسحححه بعحححد 63، 62يخحححر ، ووراء اإلسحححاءة رجحححل يسحححيء" )ص
وصف هؤالء الممثلين باألشخاص بل بالرجال، ليقول أن: "الممثل قد يكون 

رة ثالثححة حححين ( وسححيناقض نفسححه محح63حيوانححاً أو إنسحححاناً أو جنيححاً أو فكحححرة" )
 "يحاول" أن يستخلص البنية العاملية للرواية.

وهنا يعترف الناقحد بحأن العثحور علحى البنيحة أمحر مربحك وعسحير لكثحرة 
عححححدد الممثلححححين  لححححذا سححححيلجأ إلححححى خفححححض عححححددهم وتحححححويلهم إلححححى عوامححححل 

(، وهنا تبدو الحدود غائمة بين الشخص والعامل والممثل فحي ححين 63)ص
العامححل" بحححد ذاتحه ال يوجححد داخححل القصححة الواحححدة إذ ن "إأن غريمحاس يقححول 

أمحححححححا العامحححححححل فيرصحححححححد محححححححن مدّونحححححححة محححححححن "”actorينحححححححوب عنحححححححه الممثحححححححل 
والممثححححل يرصححححد فححححي القصححححة الواحححححدة فمنظومححححة مححححن "Corpus"القصححححص
 "actants"تكون قصحة بعينهحا ومنظومحة محن العوامحل " actors"الممثلين

 ".genre" (9)"تكّون نوعاً 
اقححححد تصححححوره "للعوامححححل" يحححححاول رصححححدها فيجححححد بعححححد أن وضححححح الن

تجسححححد "العامححححل الححححذات"، والجامعححححة ورمححححزي رعححححد وهححححاني الراعححححي  "تميمححححة"
يجسدون معًا "العامل الموضوع" تربط بين العاملين عالقحة "الشحهوة/ التحو " 

(. ويقحححول فحححي هحححذا الصحححدد "إذا عحححدنا إلحححى األشحححخاص  كحححذاّ فحححي 63)ص
وجود العامل الحذات والعامحل الموضحوع طواحين بيروت" لتحققنا بسهولة من 

(  والواقححع أن العثححور علححى العوامححل لححيس بهححذه السححهولة إذ ال يمكححن 63)ص
استخالصها من سطح النص ألنها تكمن في عمق النص فهي نحوع محن البنيحة 
العميقححة التححي تنبححع منهححا األبنيححة السححطحية للقصححص وتتولححد عنهححا، فهححي )أي 

 .(2) لسطح، تنبع من "نحو مشترك"القصصّ، وإن بدت مختلفة على ا
وال يكتفحححي الناقحححد بهحححذا التصحححنيف المتعّجحححل للممثلحححين، بحححل يقحححوم 
بخلط تصوره "لمفاهيم غريماس" البنيويحة بمفحاهيم نابعحة محن المحنهج النقحيض 
أي المححححنهج االجتمححححاعي، وهححححذا مثححححل مححححن هححححذا الخلححححط حححححين يتحححححدث عححححن 

ول: "هذه العالقات تكشف العالقات التي تقيمها تميمة مع هاني ورمزي فيق
إلى حد بعيد عن البعد  كحذاّ الحداللي الحذي يحدور فحي فلكحه العامحل الحذات 

، "رمزي رعحد"، بعد يتجلى في التجاذب الذي يعيشه هذا العامل بين"تميمة"
                                                 

)1) GREIMAS, Ibid, P. 360.  
)2( LODGE, Ibid p. 18 
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رمز الرعد الحياتي القائم على انتهاك جميع األرباب التي يقوم عليها  كحذاّ 
الححذي يقححدس األربححاب ويشححدد علححى هنححاءة ، "هححاني الراعححي"المجتمححع، وبححين 

(، هكححذا يمححزج الناقححد بححين تصححورات 64الحيححاة فححي المجتمححع السححوي" )ص
غريماس التي تهدف إلى الوصول إلى البنيحة المولحدة لكحل النصحوص ال غيحر، 
وبححين التأويححل االجتمححاعي، الححذي يقححف مححن البنيويححة موقححف النقححيض. ويواصححل 

تميمححة" "العامححل المرسححل" أيضححا وليححدمج جححاد العوامححل ليجعححل "إيمسححيرته فححي 
العامل الموضوع في "العامل المرسل إليه" بينما لحم ينحدمجا فحي قصحص ألحف 

( دون أن يعلحححل سحححبب عحححدم االنحححدماج ودون أن يبحححين محححا 61ليلحححة وليلحححة )ص
 .(9) يترتب عليه هذا االختالف أو التمايزالذي 

الممثلححين  وجححد عححدداً مححنوقححد وبعححد تعيينححه لفئححة العامححل المسححاعد 
أي ،الممثلين واألشخاص ويفر  فيه بين مخطط العوامل يرسم  ،يؤدون دوره

 :مدلول واحد يشتركان فيعند غريماس علماً بأنهما ،الشخصيات 
 

 
 

تعتححري هححذا المخطححط جملححة مححن األخطححاء يحسححن توضححيحها كالمححاً 
ورسححححمًا: يفححححر  المخطححححط بححححين الممثلححححين والشخصححححيات، ويعطححححي الممثلححححين 

                                                 
"األلسححنية والنقححد واألدبي.تححأليف د مححوريس أبححي ناضححر  9199( شححكري الماضححي:9)

 .249، ص 2، ع9عرض شكري الماضي، فصول مج
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لشخصيات الدرامية عند بروب )البطلة والمسيء والمعطي .. الخ( أوصاف ا
محنهج غريمحاس تطحوير لمحنهج بحروب كمحا ف  وفي هذا الجمحع مغالطحة منهجيحة

هحو معلححوم. هححذا مححن جهححة المضححمون أمححا مححن جهححة شححكل المخطححط فقححد وقححع 
أيضححاً فححي أخطححاء منهححا عححدم ترتيححب العوامححل، ومنهححا سححقوط سححهم مهححم وهححو 

محححن خانحححة المسحححاعد إلحححى خانحححة  "السحححت روز"أن ينحححزل بحححح السحححهم المفتحححرض 
ولحو رسحم الناقحد هحذا المخطححط بالشحكل التحالي ربمحا تفحادى هححذه   المعحاكس.

 :األخطاء
 

 
( بححححأن 63وبححححالرجوع إلححححى كححححالم غريمححححاس والححححذي نقلححححه الناقححححد )ص

الممثحححل قحححد يكحححون شحححيئاً أو حيوانحححاً أو فكحححرًة ودون خحححرٍ  لقحححوانين غريمحححاس، 
هنحا: لحَم ال يكحون العامحل المعحاكس هحو "الطائفيحة" و "الهجحرة"؟ يسال الناقد 

 "أو لِححححَم تعرقححححل هاتححححان الظاهرتححححان المتفشححححيتان فححححي المجتمححححع اللبنححححاني تقححححدم
 أن نستخدم كلمة بطلة.هنا ال يجوز  و ؟"تميمة

أمححا الخالصححة التححي يخححرج بهححا الناقححد بعححد كححل هححذا العنححاء فهححي أن 
ذاتهححا وهححذا يجعححل منهححا بطلححة فرديححة ال "تميمححة بطلححة  كححذاّ متمحححورة حححول 
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( وأنححه عثحر علححى البنيححة األساسحية لعححالم المعنححى 66)ص(9) جماعيحة  كححذاّ."
ألوصاف والتكرارات ا  لعّله يقصد مصّفاة أو خالصة من،في الرواية " منتقاة 

 (.91والمجازات التي تخفي وراءها هذه البنية " )ص
ى بنيحححة المعنحححى قبحححل وهنححا يتسحححاءل المحححرء: كيححف يمكحححن الوصحححول إلحح

إكمحححال تحليححححل الححححنص؟ وهححححل يتوصححححل إلحححى بنيححححة المعنححححى مححححن خححححالل كشححححف 
الناقححد؟ هححل يجححوز تحديححد المعنححى كححالم   الممثلححين فقححط؟أو العوامححل حسححب 

دون ربط الوحدات النصية في بناء يبدأ من أصغر الوحدات التي تنحدمج فحي 
 وحدات أكبر إلى أن يبلغ إطار النص أو مجموعة النصوص؟

يصحلح للتطبيححق  -فحي أصحله – "الغريماسححي"ل النمحوذج العحاملي وهح
علححى نححص واحححد؟ وإذا طبححق علححى نححص واحححد أيبقححى الهححدف مححن تطبيقححه هححو 

أين النمحوذج  .ثم ؟من التطبيق على مجموعة من النصوص (2) الهدف نفسه
األولي لبنية المعنحى؟ وكيحف عمحل هحذا النمحوذج محن خحالل الحنص المحدروس؟  

 يبقيها الناقد بال إجابة.كل هذه األسئلة 
بعححححد أن يحححححدد الناقححححد العوامححححل يححححدلف إلححححى الحححححديث عححححن أدوار 
الممثلححين وأنححواع مخترقححاً فححي كححل الحححدود بححين المنححاهج فمححن تقسححيم فورسححتر 
للشخصية )النامية والمسطحة( الذي يختفي خلف تقسيم الناقد "للسحكونية 

 ،محع وظحائف بحروب إلى جنبجنباً ( إلى عوامل غريماس 91والدينامية" )ص
إلى المنهج التأويلي المعياري واألمثلة كثيرة، منها الذي ينتهي فيه بالححديث 

" تخر  تميمحة الموانحع وتعحرض نفسحها للتجحارب وتفشحل وتهحرب  :عن تميمة
أمححححا  فشححححلها فيححححذكره بححححبطالت المآسححححي اليونانيححححة  ،(92إلححححى الفححححدائيين" )ص

 (. 93)ص
تأوياًل فنياً واجتماعياً معحززاً  ول أفعال الشخصياتيؤ  الناقد ويمضي

"  : بأحكام القيمة فتحارة يطلحق علحى الشخصحية لقحب بطلحة ثحائرة وتحارة تصحبح
متمحححردة وليسحححت البطلحححة الثحححائرة فهحححي فحححي  خرقهحححا لقحححوانين المجتمحححع بشحححقيها 
المححدني والححديني، وفححي تعححريض نفسححها للتجححارب، تظححل  كححذاّ هححذه القححوانين 

ه لشخصححية األم فغنححي عححن كححل تعليححق ففيهححا (. أمححا تأويلحح93أقححوى منهححا" )ص
                                                 

 ( هذه مغالطة منهجية فالبطل الجماعي ليس فرداً كما هو معروف.9)
( 9م خشحححفه )ط ( ، األدب والداللحححة ترجمحححة محمحححد نحححدي9166تحححودوروف )  (2)

 .14حلب، دار اإلنماء الحضاري ص 
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(، 99)ص "تتمثححل قيمتححا "الصححداقة واألمومححة ولكححن  كححذاّ ليسححت التضحححية
ال  "وألن البطلححة تتمحححور حححول رغبتهححا ولحححيس حححول موضححوع اجتمححاعي فهحححي
( 99تضححححي وال تطلحححب  كحححذاّ محححن اآلخحححرين أن يضححححوا فحححي سحححبيلها" )ص

وال غحرَو أن فحي  (9) األيحديولوجيويرى سويرتي في تأويالته كشفًا عن موقفحه 
جححححاً علححححى أهححححم مبححححادئ المححححنهج المختححححار و إظهححححار الموقححححف األيححححديولوجي خر 

 وأهدافه.
أما " تحليلحه األخيحر " للنمحوذج الفنحي  كحذاّ الحذي يتشحكل منحه " 
األشحححخاص"  ال الشخصحححيات أو الممثلحححونّ فهحححو  ...ّ مبنحححي علحححى مفهحححوم 

ل بخححححياًل واألب يظححححل أبححححاً ر بقصححححص الكالسححححيكيين حيححححث البخيححححل يظححححيححححذكّ 
 كحححذا  ّ والمحححرأة العاشحححقة تظحححل عاشحححقًة.. فهحححم إمحححا مالئكحححة وإمحححا شحححياطين 

ر هم. كأنهم مصابون بلعنة أبدية تذكّ (" وهم يفشلون في تحقيق أمانيّ 91)ص
 (.99باللعنة التي كانت تنزل على أبطال  المآسي اليونانية" )ص 

علحححى عوامححححل  كحححل هحححذه التحححأويالت تحححأتي فححححي سحححيا  تحليحححل مبنحححي
ولحححححو كانحححححت هحححححذه التحححححأويالت سحححححليمة أو مطابقحححححة لرؤيحححححة الروايحححححة  .غريمحححححاس
، يدرك بعدها عن الصواب: فهحل (2) لكن قارئ الرواية لُعذر الناقد وهدفها،

هحححاني "بالعمحححل الفحححدائي دليحححل فشحححل؟ وهحححل شخصحححية  "تميمحححة "كحححان التححححا 
 هحححححي شخصحححححية متصحححححالحة محححححع أربحححححاب المجتمحححححع؟ إذا كانحححححت هحححححذه "الراعحححححي

التحليالت تنأى بمسافة عن المنهج العاملي فهي تنأى بمسافات عن تفسير 
شخصححيات الروايححة وأحححداثها وفححق االتجححاه الححواقعي، وال يملححك المححرء إال أن 

ححين يلمحس ( 3) يتفق مع الناقد شكري الماضي فحي مقحدار الطاقحة المهحدورة
يهححا ممكححن فإنححه يعلححم أن الوصححول إل ،هححذه النتيجححة. ولححو سححلم المححرء بصحححتها

دون اللجححوء إلححى هححذا التحليححل غيححر المكتمححل وهححذا التفسححير غيححر المنطقححي 
 أكثر مما توضح. ضللوهذه الجداول التي ت

 بححححين الحكايححححة –وقححححد يسححححأل الناقححححد هنححححا: كيححححف يمكححححن المسححححاواة 
الروايححة ذات الشححكل االنسححيابي بححين  و ،ذات الشححكل الفنححي الثابححت الشححعبية

كيف يمكن المساواة بينهمحا و  ؟ غيرات الواقعالمستجيب استجابة مذهلة لمت
                                                 

 .919( محمد سويرتي، ، ص9)
 ( طواحين بيروت، بيروت: دار اآلداب.9192( توفيق يوسف عواد، )2)
 .249(،المرجع السابق  ، ص 9199( شكري عزيز الماضي، )3)
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في التحليل؟ وإذا سلم المرء بإمكان استخدام منهج واحد لنوعين سحرد يحين 
 . (9) يبين التمايز بين هذين النوعين؟لْم  مَ لِ مختلفين فَ 

ويعود المرء هنا إلى الهدف الذي وضعه الناقد ويتساءل هل وصل 
جهحاز غريمحاس المفحاهيمي؟ هحل اسحتطاع  إلى بنية الرواية محن خحالل ِكَسحٍر محن

إجراء مقارنات وتمايزات بين القصة والرواية وهي كما يقول البنيويحون أسحاس  
 . (2) كل الفهم األدبي

أيكحون عحدم تحقيحق هحذا الهحدف  وراء اتجحاه الناقحد إلحى التحأويالت 
البعيحححدة؟ علّحححه يعحححّوض عحححن فشحححله؟ وأخيحححراً محححا خطحححورة هحححذه التحلحححيالت علحححى 

ن الححذين يلجححؤون إليهححا ويعححّدونها مراجححع اساسححية ألبحححاثهم مسححلمين البححاحثي
 بصحة خطواتها؟

وحقيقححة مححا يلمسححه المححرء مححن هححذا التحليححل انعححدام الوفححاء للمححنهج 
وإال فكيف يفسر المرء اختزال عحدد  الذي عّده الناقد بديال لكل المناهج. 

يححل علمححي مححن أجزائححه وانتقححاص األخححرى دون محححاورة هححذا المححنهج ودون تعل
لهذا " التصرف " علماً بأن ابحاثاً كثيرة كانحت قبحل صحدور كتحاب الناقحد، قحد 

فلحم سحكت  (3) ًا لغريماس ووصحفت مشحروعه بالفشحل الحذريعرّ وجهت نقدًا مُ 
 ؟الناقد عنها

هحححذه تفاصحححيل محاولحححة محححن أكثحححر المححححاوالت العربيحححة شحححمواًل فحححي 
 ؟بقيةالالبحث عن بنية القصة فكيف األمر مع 

 
 
 
قحا لسحمير المرزوقحي وجميحل مدخل إلى نظرية القصحة تحلحياًل وتطبي (2 – 2)

 شاكر:
بعد ان أفاض الناقدان في الجانب النظري الذي قدم حصحراً مركحزاً 
شاماًل لمعظم مقوالت نححو القحص وبويطيقحا القحص، يحأتي دور التطبيحق، فهحل  

 كان تطبيقهما في مستوى تنظيرهما؟
                                                 

 .934مرجع سابق، ص  (9119)شكري الماضي:( 9)
)2  ( SCHOLES: Ibid: P. 92 
(3) Ibid P.102 
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فرنسححية وحكايححة تونسححية ومسححرحية عمححد الناقححدان إلححى تحليححل قصححة 
هححي مسححرحية )الّسححد للمسححعدي( تحلححياًل وظائفيححاً ليؤكححدا أن البنيححة القصصححية 
ليسححت رهينححة صححنف أوشححكل أدبححي وأنححه يمكححن اسححتنباط معطيححات القصححة مححن 

 9191( وللتحذكير فحإن كتابهمحا صحدر سحنة 219جميع أصناف الكتابحة )ص
اياته وتحولهم إلحى البنيويحة او أي بعد إعالن أصحاب المنهج أنه لم يحقق غ

ويمنححى  أبححي ناضححر مححا بعححدها، وهكححذا يتجاهححل الناقححدان مثلهمححا مثححل مححوريس
العيد وغيرهم كل النقد الذي صدر بحق "نحو القص" بالتحديد الذي طمح 

 .(9) إلى إقامة نحو يصلح لكل األنواع السردية
يحة تطبيقهحا "للتحليحل الوظحائفي"على حكا علحىستقف هذه الدراسة 

"سبع صبايا في قصبايا" انسجاماً مع مقوالت نحو القص الذي ال يفر  بحين 
األنواع األدبية، وألنهما قاما بتحليل هذه الحكاية تحليالً كامالً أي لم يكتفيا 
بتقححححديم نمححححاذج للبرهنححححة علححححى صحححححة مقححححوالت المححححنهج كمححححا فعححححال فححححي بقيححححة 

 النصوص.
التحي تبحدأ بنحوعين محن يحدد الناقحدان الوظحائف التاليحة فحي الحكايحة 

االنفصححال: مححوت األم وسححفر األب إلححى الحححج، تسححبقه وظيفححة منححع، ممححا أتححاح 
المجال لظهور االفتقحار الحذي تمثحل فحي البححث عحن النحار والتحي تسحببت فحي 

 الخر  وترتب عليها التسلسل الوظيفي التالي:
 : البحث عن النار االفتقار -9
 : الفتاة السابعة الفاعل -2
 : اكتشاف الكبريت غيةالب -3
 (961: الغولة               )ص المانح -4
 

هنحححا هحححو الخلحححط بحححين الوظحححائف ومجحححاالت عمحححل  يالححححظوأول محححا 
الشخصححححححيات عنححححححد بححححححروب نفسححححححه "فالفاعححححححل" "والمححححححانح"من الشخصححححححيات 

والبغيححة   (2) الدراماتيكيححة التححي تتجمححع حححول كححل منهمححا عححدد مححن الوظححائف
، (3) ظيفحة االفتقحار إلحى أداة وهحي هنحا الكبريحتليست وظيفة هي جحزء محن و 

                                                 
(1) CULLER, Ibid P.76. 

 .919( بروب: مرجع سابق، ص2)
 .11( بروب: المرجع نفسه، ص3)
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بعد ذلك تم تقسيم القصة إلى متواليات ثالث: األولى: تبدأ بحصول افتقار 
وتنتهحي بإصححالحه الححذي يحتم بإسححاءة )قطححع إصححبع الصحغرى(، أمححا الثانيححة فتبححدأ 
مححن حححدوث وظيفححة اإلسححاءة )عححّده الناقححدان شححبه تواطححؤ عفححوي بححين الفاعححل 

فيهححا الوظححائف لتنتهححي برغبححة، أي افتقححار الغولححة إلححى التهححام  وعححدوه وتتسلسححل
 الفتاة السابعة(.

المتواليتححان األولححى والثانيححة تبححدآن بافتقححار وتنتهيححان بإسححاءة دون أن 
ينتصححر البطححل فالمنتصححر هححي الغولححة، وقبححل أن يصححل الناقححدان إلححى المتواليححة 

انيحة محن خحالل النمحوذج الثالثة يقومان بتحليحل وظحائف المتتحاليتين األولحى والث
مشحروع غريمحاس هحو تطحوير لوظحائف "العاملي متناسيين ما ذكراه هما محن أن 

، فكيحف  (61)ص"بروب وإعادة لصياغتها عن طريق إيجاد العالقحات بينهحا 
يجمححع الناقححدان بححين المنسححوخ والناسححخ؟ الغريححب أنهمححا ينححتقالن إلححى النمححوذج 

 قال إلى مشروع آخر.العاملي دون أن يذكرا للقارئ أنهما انت
( أن الغولححححة هححححي الححححذات أي ذات 93وتظهححححر الترسححححيمة التححححي وضححححعاها )ص

الرغبحححة وأن الفتحححاة الصحححغرى هحححي موضحححوع الرغبحححة دون ان يحححذكرا "الموضحححوع" 
 .(9)نفسه علماً بأنه أهم عامل عند غريماس

 

 
                                                 

(9)Greimas: Ibid P.360. 
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 محاورة الناقدين فيها: تحسنوالنقاط التالية هي مثار تساؤل 
 ائف بححروب وغريمححاس الححذي سححبق التححذكير بأنححه مححزج المححزج بححين وظحح

: بحححين محححنهج شحححكلي ححححدد الوظحححائف ولحححم (9) بحححين ناسحححخ ومنسحححوخ
يكتشف العالقات بينها وآخر قائم فحي أساسحه علحى اكتشحاف هحذه 

 العالقات أي منهج بنيوي.
  غياب المرسحل والمرسحل إليحه علمحًا بأنهمحا قحد ينحدمجان فحي العامحل

المرسححل إليححه أو العكححس :ل الموضححوع وفححي العامححل المرسحح: الححذات 
ذات الرغبحححححة :أي قحححححد ينحححححدمج المرسحححححل إليحححححه فحححححي العامحححححل الحححححذات 

 . (2) والمرسل في الموضوع،
 مباشرة(3) غياب الممثلين واستخالص العوامل من حكاية واحدة . 
 علمححاً بأنححه واحححد  "لمضححادون"ا :جمححع العامححل المضححاد وردت هكححذا

شخصححية فحي يتمثحل العحامالن يحؤدي دوره عحدد محن الممثلحين أو قححد 
 . (4) واحدة

  العامل الذات أو الفاعل حسحب تعبيرهحا  :أنهما جعال "ذات الفعل
وهذه ،بالبرنامج السردي للغولة وكان يمكنهما آ هي الغولة أي ابتد

بالبرنححححامج السححححردي للفتححححاة آ أن يبححححد ،مححححن مزايححححا تحليححححل غريمححححاس
اإلمكانيحححة  لكنهمحححا أغفحححال هحححذه. (1) الصحححغرى علحححى سحححبيل المثحححال

وأغفححال أيضححاً أي ذكححر للبرنححامج السححردي حتححى فححي التنظيححر الممهححد 
للتحليححل. )البرنحححامج السحححردي هحححو التغييحححر الحححذي يحدثحححه عامحححل فحححي 

 . (9) والذي تختلف صورته تبعاً لشكل التمثيل (6) آخر(

                                                 
(9)Selden, (1985), Ibid p. 74. 
(2)Greimas, Ibid. P361. 
(3)Ibid P. 359. 
(4) Ibid P.361  
(1)Selden,(1989), Ibid P. 64 
 .33( لطيف زيتوني: مرجع سابق، ص6)
(9)Selden,(1989), Ibid P.64  
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  إهمححححال ذكححححر موضححححوع الرغبححححة )انظححححر الشححححكل السححححابق( علمححححاً بححححأن
فحي أنحه مرّكحز كليحاً  انوبسحاطته تكمنح غريماس يذكر أن مزية نموذجه

علحححى موضحححوع الرغبحححة الموجهحححة محححن الفاعحححل )ذات الرغبحححة / العامحححل 
الذات(، وهو أيضًا )أي الموضحوع( موضحوع لالتصحال بحين المرسحل 

 والمرسل إليه ويرسمه كالتالي:
 

 
 
 
 
 

الموضوع هو موضوع رغبة )الذات / ذات الفاعل( أو العامل الذات،  أي إن
اللحححذين قحححد  (9) موضحححوع االتصحححال )بحححين المرسحححل والمرسحححل إليحححه( هحححو أيضحححاً 

 .(2) يندمجان بالعامل الذات والعامل الموضوع
وهمحححا يتوصحححالن إلحححى النمحححوذج قبحححل إكمحححال الحكايحححة وقبحححل تحليحححل 
المتوالية الثالثة التي تبدأ بفرار الضحية ونجاحها في الزواج من شاب طيب، 

فاشححلة. هكححذا بالضححبط فعححل، قبلهمححا  ثححم تمّكححن الغولححة منهححا بعححد محححاوالت
 .أبي ناضر موريس

إذن كححان عليهححا اسححتخدام النمححوذج العححاملي لتحليححل كامححل القصححة، 
فتحليل جزء منها بناء على البرنامج السردي ألحد العوامل )عبحر ممثليحه فحي 
القصة( ينبغي ان يتلوه تحليل جزء ثان وفق البرنحامج السحردي للعامحل اآلخحر 

 ى هنا على سبيل المثال(.)الفتاة الصغر 
ونقطححة أخحححرى مثححار تسحححاؤل أيضحححاً وهححي المحححزج بححين وظحححائف بحححروب  -

ناضححر  يبححالناقححدين أ وعوامححل غريمححاس وهمححا بهححذا ال يختلفححان عححن 
 ويمنى العيد.

 وهنا يسأل المرء عالم يدل هذا التذبذب بين الحقول المنهجية؟ -

                                                 
(9)Greimas, Ibid P. 363. 
(2)Ibid P. 361. 

Sender Object receiver 

helper subject Opponent  
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ر محن قد يجوز للناقد ان يستخدم في نقده لعدد من النصحوص أكثح -
منهج، ولكن كيف يتأتى له أن ينقد نصاً واحداً بخلطٍة من التيارات 
أو المناهج؟ وإذا اسحتخدم الناقحد هحذا المحزيج فحي نقحد عمحل واححد 
فمححا النتححائج التححي يرتجيهححا؟ إلححى أي مححن هححذه الحقححول أو المنححاهج 
ستنتسب؟ هذا إذا خرجت َتُمتُّ بصلٍة لواحد منها، ال يملك المرء 

لحميحداني الحذي يعحزو المحزج إلحى فشحل الناقحد  عيتفحق محهنا إال أن 
  (9) في الوصول إلى البنية

الناقحدان ال بحد محن استعراضحها عبحر  اوقبل التعليق على النتائج التي خحرج بهح
 المقتطفات التالية:

"وكححححأن الحكايححححة الشححححعبية ال تححححربط بححححين األنوثححححة والبطولححححة والطاقححححة 
 (.961اإلنجازية" )ص

ّ........  
كحححن أن نوححححد بحححين هحححذا التركيحححب الحكحححائي والتفكيحححر الحححديني "ويم

اإلسحححالمي، فاإلنسحححان مهحححدد ويكحححاد يكحححون مكحححباًل بقحححوى الشحححر ولكحححن فضحححله 
 (.961وقيمته في طاقته على الصمود" )ص

ّ........  
"وممححا ال شححك فيححه أن لهححذه الحكايححة مححدلوالت نفسححانية شححائعة فححي 

كل لحم البشر والعملقة والخحوف الحكايات الشعبية كالعالقة العضوية بين أ
 (. 66الطفولي" )ص 

إن دراسة هذه المعطيات تؤول بنا حتماً إلى التسحاؤل عحن الخيحال "
الالشحححعوري الجمحححاعي وعالقتحححه بعحححالم الطفولحححة وقحححد يبعحححدنا ذلحححك عحححن نطحححا  

 (.66بحثنا" )ص
ألي حقححل منهجحححي مححن المنحححاهج التححي اتّبعهحححا الناقححدان تنتمحححي هحححذه 

 النتائج؟
نتمي إلى النقد األيديولوجي أو حتى الّنسوي وقحد تنتمحي إلحى ربما ت

أي صحححلة تربطهحححا  ال توجحححد النقحححد األسحححطوري أو النفسحححي أو التحححأويلي ولكحححن
 .بتحليل بروب الوظائفي وتحليل غريماس العاملي

                                                 
 939( لحميداني، مرجع سابق ص 9)
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: إلححى أي حححد اتفقححت هححذه أنفسحهماكحان يمكححن أن يسححأل الناقححدان 
مححا دامححا اسححتخدماه فححي تحليححل الحكايححة أو اختلفححت عححن لنمححوذج الوظححائفي 

هححححذا االسححححتخدام يّعححححد وسححححيلة لحححححل مشححححكلة قرابححححة هححححل  و،  حكايححححة واحححححدة
قحححد اختلفحححت محححع نمحححوذج  الحكايحححة المدروسحححة وإذا كانحححت. (9)؟ الحكايحححات

غريماس بغيحاب االختبحار التمجيحدي وكحذلك بغيحاب المكافحأة وهمحا أساسحيان 
حتاج هحذه الحكايحة إلحى في تحليل غريماس المبني على وظائف بروب أفال ت

منظومحححة أخححححرى للتحليححححل يقححححوم الناقححححد باكتشححححافها مححححن خححححالل مجموعححححة مححححن 
الحكايححححححات العربيححححححة علححححححى سححححححبيل المثححححححال؟ حتححححححى تححححححودوروف فححححححي تحليلححححححه 

الححذي ينتمححي إليححه ،"للححديكاميرون" وهححو تحليححل مبنححى علححى تيححار نحححو القححص 
م تستجب يقول عن حكاية "الصقر" التي ل ،تحليل غريماس كما هو معروف

لتحليله بأنها بحاجة إلى منظومة أخرى للتحليل أي بحاجة إلى نوع مختلحف 
ه رفض أن "يمّط" تحليله ليستوعب مثحل هحذا النحوع محن أي إن (2) من النحو

القصححص. وهكححذا لححم يطححرح الناقححدان أيححة إشححكالية نظريححة مححن خححالل التطبيححق 
 بة هذه الحكاية.علماً بأنهما كانا قادرين أن يفعال من خالل عدم استجا

يسأل المرء عن الحكمحة محن اسحتخدام ،بالعودة إلى نتائج الناقدين 
ال للخححروج بنتححائج ،مححنهج تحليلححي أو أجححزاء متفرقححة مححن حقلححين مختلفححين فيححه

البعيدة  بل بنتائج تتصل وثيقاً بالمناهج التفسيريةتتصل بهذا  المنهج نفسه، 
 ؟عنه

تعمحححيم محححن حكايحححة وسحححؤال أخيحححر: كيحححف يمكحححن للمحححرء أن يخحححرج ب
لخاص بعدم الربط بين األنثحى والطاقحة اإلنجازيحة ؟أعني التعميم اواحدة فقط 

فحححي الحكايحححة الشحححعبية العربيحححة، علمحححاً بحححأن التحححراث الشحححعبي العربحححي بالتحديحححد 
ففي "ألف ليلة وليلة" و"سيرة األميرة ذات  :يمنح األنثى طاقة إنجازية هائلة،

الناقحدين الصحواب فحي اسحتنتاجهما الحذي  الهمة" أكثر محن دليحل علحى مجانبحة
 يمنى العيد كما سيتضح في القسم التالي. الناقدة لحقتهما فيه

 
 " ليمنى العيد .( "تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي3 – 2)

                                                 
 .936( مورفولوجيا، مرجع سابق، ص9)
(2)Scholes, Ibid P. 117. 
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يمنحححى العيحححد عحححن الناقحححدين سحححمير المرزوقحححي الناقحححدة  هحححل اختلفحححت 
؟ وهحل 9111وائي" الصادر سحنة وجميل شاكر في كتابها "تقنيات السرد الر 

؟ 9193في كتابها "في معرفة النص" الصادر سنة  (9) تجنبت ما وقعت فيه
والحححذي وجحححد فيحححه النقحححاد ابتعحححاداً عحححن أهحححداف المحححنهج، وخلطحححا بحححين المنحححاهج 
المتناقضححة؟ ومحاولححة مسححتحيلة للتوفيححق بححين موقححف البنيويححة مححن ذاتيححة الححنص 

 ( 2) هذه الذاتيةتتناقض مع ة وأنساقه، وبين تعاقبي
وبححححين ربححححط معنححححى الححححنص بالبنيححححة وربطححححه فححححي الوقححححت نفسححححه بححححوعي 

 . (3)القارئ
حكايحححة" وتححححت عنحححوان جحححانبي: "تحححرابط هو  فحححي "العمحححل السحححردي محححن حيحححث 

األفعححال وفححق منطححق خححاص بهححا "حاولححت الناقححدة تنححاول العمححل السححردي مححن 
كححذاّ حيححث هححو فعححل" يمارسححه "أشححخاص"  كححذاّ بإقامححة عالقححات فححي مححا  

بيححححنهم ينسححححجونها وتنمححححو بهححححم فتتشححححابك وتنعقححححد وفححححق منطححححق خححححاص بهححححا" 
(، أما كيفية دراسة هذه الحكاية فيحتم عبحر الخطحوات التاليحة: دراسحة  29)ص

كّل من االفعال المترابطة وفق منطقها الخاص ، "والحوافز  العالقاتّ التي 
ينهححا. تححتحكم بالعالقححات بححين الشخصححيات، والشخصححيات والعالقححات التححي ب

وقد افتتحت التطبيق ببعض التحفظات فهي ستتحدث عن الترابط فقط ولن 
تتحدث عن هوية األفعال أو طبيعتها. وفي دراستها لمنطحق التحرابط سحتكتفي 

وتواصححل ذكححر ، نهححا لححن تقتصححر علححى عمححل سححردي واحححدإبحنمط واحححد فقححط، و 
يح تحفظاتهححا فححتعلن أنهححا لححن تلتححزم بتقححديم مححدخل نظححري، بححل سححتحاول توضحح

"النظححري مححن خححالل التطبيححق". لكنهححا ال تلمححح إلححى بريمونححد إطالقححا، مححع أنهححا 
قسححمت الوظحححائف فحححي ثحححالث حلقحححات : تبحححدأ بحححالخروج، فالصحححعوبات فالححححل 

 ( وتحيل في الهامش على بروب دون أن تحّدد صفحة ما.39/32)ص
وقبححححل أن تشححححرع فححححي تحليححححل حكايححححة "الجرجححححوف" وهححححي "يمنيححححة" 

تحتححوي كحل منهحا علحى أربححع جمحل وظيفيحة وتسححميها تقسحمها أربحع مجموعحات 
 أفعااًل وال تكتب تعريف بروب لها، مثال:

                                                 
 .42، 39( محمد سويرتي: مرجع سابق، ص9)
 .19( عبد العزيز حمودة: مرجع سابق، ص2)
(، أرض االحتمححاالت: مححن الححنص المغلححق إلححى الححنص المفتححوح 9199( فخحري صححالح، )3)

 .69، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص9في السرد العربي المعاصر، ط
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 خروج الصبايا للقطاف. -
 صعود الفتاة الصغري إلى الشجرة. -
 جمع الثمار في الجرار. -
 عودة الصبايا بعد أن تركن الفتاة الصغرى. -
 (.42/43البحث عن سبيل للخالص )ص -

أربحححع دون تجريحححدها وتعيحححد ثحححّم تضحححع أفعحححال الحبكحححة فحححي حلقحححات 
 صياغة المقطع األول )المذكور أعاله( في ثالث جمل.

 القطاف وتعبئة السالل.  -9
 الفتاة الصغرى عالقة فو  الشجرة. -2
 (.44البحث عن حل. )ص -3

وتالحظ أن المقطع يشكل حلقة تامة:  بداية وعقدة ال تنتهي بحل 
بحين المقطعحين  بل تطحرح مسحألة البححث عحن ححل محا. وتتكحرر اللعبحة السحردية

الثححاني والثالححث ثححم بححين الثالححث والرابححع مححع اخححتالف بسححيط: فبدايححة المقطححع 
الثالث ال تقدم حاًل بل وسيلة حل، وهنا يمكن للمرء يستشف منطحق القحص 

لكححن الناقحدة ال تظهححر أدنححى  (9) عنحد بريمونححد الحذي بنححاه علحى وظححائف بحروب
د النظري. وعند نهاية المقطع إشارة إلى مرجعها ال في التطبيق وال في التمهي

الثالث تقفز من منطق القص إلى التأويل االجتمحاعي فتقحول: "ينتهحي المقطحع 
عند هحذا الححد كأنحه يهيحج الحوعي الشحعبي، الحذي يصحغي لهحذه الحكايحة، إلحى 
تقبل قتل الجرجوف الذي كان قد خلص الفتاة، ربما ألن الوعي الشعبي في 

(. وتتكحححرر 49الموقححف المححأزقي  )ص نظححر مححن يححروي الحكايحححات ال يتحمححل
 المواقع التي تلجأ فيها إلى التأويل إلى أن تصل إلى النتائج.

ويفاجححححأ القححححارئ بأنهححححا بححححداًل مححححن أن تسححححتنتج أن بنيححححة الحكايححححة أو 
مخططها الوظحائف أو المنطقحي يتفحق أو يفتحر  عحن "نححو" أو حتحى "وظحائف 

ليححل وهححي أن الحكايححة بححروب" تصححل إلححى نتيجححة ال تحتححاج إلححى مثححل هححذا التح
الشححححعبية ال تسححححند دور البطولححححة إلححححى الفتححححاة األنثححححى. ويححححذكر هححححذا االسححححتنتاج 

                                                 
(9)Scholes Ibid P. 96. 

جعححل بريمونححد وحححدة القصححة األساسححية المتتاليححة الثالثيححة ال الوظيفححة )ألغححى العالقححة الزمنيححة 
 .(Scholes Ibid p. 97)ووضع عالقة منطقية( 
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باسحححتنتاج المرزوقحححي وشحححاكر قبلهحححا بسحححنوات خمحححس لكنهحححا ال تشحححير إلحححى أنهحححا 
 اطلعت عليه.

 وتفرز هذه النتيجة جملة من التساؤالت:
 كيف يمكن استنتاج هذا الحكم من حكاية واحدة فقط؟ -
بجنس الشخصية أساسحًا التحي يفتحرض ان تكحون حقيقحة وكيف تهتم  -

بنيويحححححة أكثححححححر منهحححححا نفسححححححية أو اجتماعيحححححة "فأسححححححماء الشخصححححححيات 
الدراماتيكيححة وكحححذلك صحححفات كحححل واحححدة منهحححا تتغيحححر لكحححن أفعالهحححا 

فهححي تجاهلححت الثابححت والمتغيححر فححي تحليححل  (9) ووظائفهححا ال تتغيححر"
أي  ،يححححهبحححروب الحححذي يشحححكل صححححلب تحليلحححه والتحليحححل المبنحححي عل

 بريموند غريماس وتودوروف.كل من  تحليل
أما "النتيجة" الثانية فهي ليست سوى تقديم يعرف بهذا النمط من 

 ،التحليحل الحذي يشحكل أححد أنمححاط ثالثحة هحي لجينيحت وغريمحاس وتححودوروف
(، 41، 49وهو تقديم ناقص ألنه لم يذكر صاحب منطق القص إطالقاً )ص

 هدفها األساسي والمعلن هو هدف تعليمي.ولم يشر إلى عمله، علماً بأن 
تححي إلححى Hوفححي تعريفهححا لهححذا الححنمط المبنححي علححى جهححود بححروب ت

نتيجحححة أكثحححر تناقضحححاً محححع المحححنهج البنيحححوي وهحححي أن "بعحححض األعمحححال الروائيحححة 
الحديثة كروايحة "مئحة عحام محن العزلحة" لمحاركيز اسحتطاعت ان تسحتفيد محن هحذا 

كما   –مستوى فني رفيع وذلك بالرجوع  النمط  من التحليلّ وترتقي به إلى
 كححذاّ إلححى حكايححات "ألححف ليلححة وليلححة" وربمححا إلححى غيرهححا مححن  –هححو مححرجح 

 (.41الحكايات الشعبية مما قدم نماذج راقية لهذه األنماط"، )ص
ليس المرء بحاجة إلى تعداد المغالطات المنهجية التي وقعت فيها 

لكنححه  ،لححى منطححق القححصالناقححدة مححن خححالل هححذه النتيجححةالتي بنتهححا ع
 األسئلة التالية:في  مضطر إلى دعوة الناقدة للتفكير 

)التحليليحححة( قائمحححة فحححي أساسحححها علحححى أن  إذا كانحححت هحححذه األنمحححاط ح
الكالم في تحكم اللغة  فيهلادب نظاماً مماثالً لنظام اللغة يتحكم 

فكيححف يمكححن لروايححة أن تسححتفيد مححن نمححط التحليححل؟ أليسححت اللغححة 
 األساسي هنا؟ هي الالعب

                                                 
 .261، وكذلك ص91( بروب: ص9)
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حححح هحححل اسحححتفادت روايحححة "محححاركيز" محححن هحححذا الحححنمط فحححي التحليحححل أم محححن 
 ؟الحكايات المحلّلة

ح هل يوجد في نححو القحص أو المحنهج البنيحوي بعامحة أحكحام قيمحة، مثحل 
 "مستوى فني رفيع"؟

 ح هل توجد "نماذج قصصية" "راقية وأخرى غير راقية"؟
 ح وأخيراً هل التحليل البنيوي فّني؟

 
يمنححى العيححد مححع منطححق القححص فكيححف كححان  الناقححدة  هححذا عححن تعامححل

مع "عوامل غريماس"؟ لقد فصلت الناقحدة بحين العامحل والعالقحة تعاملها حال 
 وهي العالقات الثالث المعروفة:،التي تربطه بالعامل اآلخر

 الرغبة التي تربط )الذات / الفاعل أو العامل الذات( بالموضوع. -
 )المرسل بالمرسل إليه(. والتواصل الذي يربط -
 والصراع الذي يربط )المساعد بالمعاكس(. -

إضافة إلى ترسحيمة العوامحل المقلوبحة التحي جعلحت الفاعحل فيهحا يقحع 
( وأطلقحت علحى هحذه العالقحات مصحطلح 13بين المرسل والمرسل إليه، )ص

 بالشكلية الروسية ،نحو القصأي الحوافز في خلط واضح للمفاهيم البنيوية 
لدى توماشفسكي الذي قلب فيه التصور السائد بأن  (9) هوم الحوافزمف أي

األفكححار، والموضححوعات وكححل مححا :الشحكل خححادم للمضححمون وجعححل المضحمون 
 "External Excuse"يميححل إلححى الواقححع فححي الححنص(، ذريعححة خارجيححة  

اسحححتخدامه لحححادوات الشحححكلية. وهحححذه  (2) يتطلبهحححا الروائحححي فقحححط، ليبحححرر بهحححا
بتكحححار محححا ال يصحححطلح عليحححه إالّ الناقحححد محححع نفسحححه، ال تسحححهم إالّ الحريحححة فحححي ا

 بتفاقم أزمة المصطلح.
تستأنف الناقدة تحليلها لتبين وظيفحة الححوافز العالقحات بأنهحا التحي 
تدفع الشخصية إلى الفعل فبفضلها تنشط الشخصية إلى فعل ما وهي أفعال 

يجحابي ححافز تقع على شخصيات أخحرى )تقصحد ممثلحين( ومقابحل كحل ححافز إ

                                                 
(: نظريححححة المححححنهج الشححححكلي: نصححححوص الشححححكالنيين الححححروس، 9161( تححححودوروف )9)

 (   9ترجمة إبراهيم الخطيب، )ط
(2)Selden: (1985), Ibid P.36.  
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سححكوني: )أي فاعححل فعححل يقابلححه موضححوع فعححل(، ثححم تحححدد وظيفححة "العوامححل" 
التي هي فاعل الفعل أو موضوع الفعحل، وتتمثحل فحي البنحاء وإقامحة العالقحات. 
ثححححم تكشححححف عححححن هححححدفها بححححأن تجعححححل الححححنص وسححححيلة لدراسححححة الشخصححححيات 

دف المحححنهج هنحححا هحححو الهححح أي إنتقصحححد العوامحححل، ،والعالقحححات فيمحححا بينهمحححا 
 .والقصة هي الوسيلة

أما وسيلتها فهي قصة "مضجع العروس" لجبران خليل جبران التحي 
تسححعى إلححى تحديححد العالقححات بحححين شخصححياتها اسححتناداً إلححى نظححام "الححححوافز" 
فتستبعد الشخصيات غير المؤثرة وترصد العالقات وتحدد الحوافز وتخلص 

(، أي 19ص) Actantإلحححى أن الححححب المتبحححادل بحححين ليلحححى وسحححليم"عامل
 جعل الرغبة التي توجه العامل " الذات "نحو العامل الموضوع" هي العامل  

فهححححححي تقححححححول: "وعليححححححه فححححححنحن حححححححين نقححححححول بححححححأن الحححححححب عامححححححل 
(Actant إنمحححا نعنحححي مفهومحححاً للعالقحححة  كحححذاّ يححححددها كحركحححة نسحححيجية )

( وتعححزز هححذه النتيجححة بترسححيمة تجعححل فيهححا الفاعححل 19ألكثححر مححن خححيط" )ص
( فهححححل الفاعححححل الحححححب يرغححححب فححححي 66لموضححححوع "الححححزواج" )ص"الحححححب" وا

الموضوع "الزواج"؟ أي: هل العالقحة بحين الححب والحزواج هحي عالقحة رغبحة أم 
عالقة استتباع؟ أم أن العالقحة بحين "الحذات" الفاعحل الرجحل "سحليم" أو المحرأة 
"ليلى" )حسب البرنامج السحردي المتبحع( هحي والموضحوع "الرجحل أو المحرأة" 

 قة رغبة "عالقة حب" هدفه الزواج؟هي عال
وتستمر على هذا المنوال في رصد العالقات لتحديد "الحوافز" إلى أن 

 تخرج بجملة نتائج منها:
"سوسان  عامل مساعدّ هحي واسحطة تقنيحة فنيحة تخولنحا  كحذاّ أن  -

 (.11نرى ونسمع ما بين ليلى ونفسها" )ص
نقدي على تبين كشف العالقة بين عاملين، يساعد على "التأويل ال -

واحديححة حركححة السححرد. كيححف؟  تتسححاءل الناقححدةّ  فتجيححبّ "يقححدم 
حححافز الرغبححة   الححذاهب مححن نجيبححة باتجححاه سححليمّ للكاتححب  كححذاّ 
إمكانية خلق مزيد من الخيوط السردية وحبكها بهحدف إغنحاء عحالم 

 (.69القصة وبغية التشويق" )ص
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ة شححكل هححي و العالقححة بححين نجيبححة وسححليم وليلححى: أعمححق مححن مسححأل -
ها من خالل البنية العاملية أي إنمسألة مذهب:" رومنطيقية جبران" 

 وصلت إلى المذهب 
فهححل للنظححام الكححامن فححي بححاطن كححل النصححوص والمسححتقل عححن صححيغ 

؟ وهل له عالقة بالكاتب ومذهبه؟  (9) وروده، مهما اختلفت أنواعها مذهب
والبححاطني، هححو تقنيححة  أو بالقححارئ وميولححه؟ وهححل هححذا النظححام الكححامن الموّحححد،

 فنية؟
والطريحححححف أن  الناقحححححدة تعتحححححرف بخروجهحححححا عحححححن التحليحححححل البنيحححححوي 

( لكنها تعتقد أن الحذي جّرهحا إلحى الخحروج إظهحار محا يقدمحه التحليحل 62)ص
البنيححوي محححن معرفححة أوليحححة تبنحححى عليهححا حوارهحححا النقححدي للحححنص   أي تأويلهحححاّ 

مستقل عن صيغ وروده  (. فهل يحتاج التأويل إلى بناء  غميق موحد62)ص
 في النصوص أم أنه يتعامل مع سطح النص؟ 

( تحححححاول بيححححان قصححححورها عححححن 66وبعححححد رسححححم لوحححححة العوامححححل "خطححححأ" )ص  -
الدالالت وكأنها كانت تنتظر من لوحة العوامل التأويل ال بيان كيحف تكونحت 
هحححذه الداللحححة، ولحححذا تتصحححدى إلحححى مهمحححة التأويحححل وتمحححزج فيهحححا محححا ال يُمحححزج، 

دالالت أيديولوجية تظهر من "خطاب ليلى للمجتمع وللناس فيه  وتسفر عن
والتححي تركححز علححى مححا تشححكله العححادات والتقاليححد الباليححة "بمححا هححي أيححديولوجيا 

(. أي 66اجتماعية سائدة" من عوائق تحول بين حب ليلحى وسحليم .." )ص
ال محححن عمقحححه أي محححن  أي ملفوظحححه قامحححت بتأويحححل الداللحححة محححن خطحححاب الحححنص

هححي تمححزج بححين العمححق والسححطح وبححين التحليححل ،ف  مضححمون السححردأو  القصححة
 والتأويل.

ثححم تعتححذر بعححد ذلححك عححن هححذا الخححروج بأنهححا ال تححّدعي الكمححال ألي 
مححنهج كححأن قضححية المححنهج هححي قضححية كمححال، ال رؤيححة وأنهححا تمححارس هححذا النقححد 
بقصححححد اختبححححار المححححنهج ومعرفتححححه. فنقححححد المححححنهج وكشححححف ثغراتححححه ال يمكححححن إال 

، ونقده هو حوار من أجل فسح المجال للذهاب أبعد منه حتى ال يقع بمعرفته
الناقححححد أسححححير المححححنهج وبهححححذا الحححححوار تكححححون الناقححححدة قححححد "اشححححتغلت بححححالمنهج 

 (.69)ص.وعليه"
                                                 

 CULLER Ibid Pوكحذلك  22/ 29( انظحر زكريحا إبحراهيم، مرجحع سحابق ص 9)
76 , LODGE I bid P. 18. 
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  كحذاّ أما نتيجة النتائج لديها فهي أنه :" ال روايحة بحدون اشحخاص
ديهي، هححا حاولححت معرفححة المححنهج لتسححتخلص مححا هححو بححأي إن( 69وأفعححال" )ص

وهنا يبرز السؤال األساسي أين هدف المنهج المتبع والنتائج المتصلة به؟ هل 
اسححتطاعت أن تسححتخلص قضححية تتصححل ببنيححة القصححة فححي الحكايححة أو الروايححة أو 

ف لححالقصحة العربيححة؟ وهححل وعححت أن وظيفححة الناقححد حححين يحلححل قصححة واحححدة تخت
 عنها حين يحلل مجموعة من القصص حسب "نحو القص"؟

أي األبنية الثالثة التي ذكرها غريماس تنتمي القصة أتنتمي إلحى إلى 
البناء التعاقدي؟ أم إلى البناء اإلنجازي؟ أم إلى بناء االتصال واالنفصال؟ وأين 
بنيححة المعنححى فححي القصححة وهححي البنيححة األوليححة للتعبيححر بححالمعنى التححي عرفهححا النقححاد 

طاعت أن تثيحححر إشحححكالية بحححالمربع العالمحححي أو المربحححع السحححيميوطيقي؟ هحححل اسحححت
نوات الخمس أن تؤثر في فهو  تتصل بتطبيق هذا المنهج؟ هل استطاعت الس

 ؟ طريقتها "المرنة" في التعامل مع المنهج أم يبدو أنها زادتها مرونة
  
 (9114( مراد مبروك في "آليات السرد في الرواية النوبية" )4 – 2)

من فجوة بين التنظيحر إذا كان تحليل المرزوقي وجميل شاكر يعاني 
والتطبيق وتحليل يمنى العيد يعاني من تناقض صارخ بحين األهحداف والممارسحة 

ال يتيححه علححى هححذه التحلححيالت إالّ بفضححيلة  أبححي ناضححر والنتححائج، وتحليححل مححوريس
 السبق فأين تقع تحليالت الباحثين الجدد؟

حسن بحراوي الخوض في مشروع غريماس، مع أنه كال له  جنبت
طائاًل، أما مراد مبروك فقد غامر بالخوض فيه مسحتعيناً بأعمحال هحؤالء  مديحاً 

النقححححاد علّححححه يقححححع علححححى "تشححححكيل الشخصححححية" مححححن خححححالل "الححححدور الححححوظيفي" 
(، وقحححد اسحححتعان برسحححم "المرزوقحححي" أي محححن خحححالل تصحححور غريمحححاس 19)ص

( الححذي يبححين المحححاور الثالثححة للعالقححات بححين العوامححل وقححدم 19للعوامححل )ص
ع بثالثحححة أسحححطر وشححححرع فحححي التطبيحححق علححححى الروايحححات األربحححع "النهححححر للمشحححرو 

والجبححححل" لحسححححن نححححور و"دنقلححححة" إلدريححححس علححححي و"الُكَشححححْر" لحجححححاج أدول 
 و"تبّدد" ليحيى مختار.

يتضح في التطبيق على رواية "بحين النهحر والجبحل" أنحه يمحزج ف سو 
شخصححيات  العوامححل الححذات الفاعححل )ذات الرغبححة( بححالممثلين ويسححميهم معححاً ال

الفاعلة ويتبين فيما بعد أن يقصد: الشخصيات النشطة التي تحرك المجتمع 
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مححن حولهححا، يقححول: "يتضححح أن الشخصححية الفاعلححة ال تتمركححز حححول شخصححية 
واحححدة  كححذاّ علححى أنهححا هححي الشخصححية البطححل بححالمفهوم التقليححدي  ...ّ، 
لكححن الشخصححيات الفاعلحححة شخصححيات عحححدة  كححذاّ تتمثححل فحححي الغريححب محححن 
ناحية وفي جميع شخصيات أهل الّنجع  ...ّ محن ناحيحة ثانيحة. وهحذا يبحرهن 

 (.11أن البطولة في العمل لانا الجماعية وليس الفرد  للفردّ" )ص
 ثم يحاول تطوير منهج غريماس بإضافة جديدة هي:

ّ reimas  G"ويمكن أن نضيف تصورًا آخحر لتصحور غريمحاس 
مطلقحححاً فحححي كحححل األفعحححال لكنحححه فاعحححل وهحححو أن الفاعحححل لحححيس فحححاعاًل منفحححرداً و 

فعله يتشكل ويكتمل بفعل اآلخرين. وهذا محا  أي إنومشارك في آن واحد. 
 (11حرص عليه الكاتب  كذاّ طوال الرواية". )ص

قحححد ال يحتحححاج الحححنص إلحححى تعليحححق، لكحححن يحسحححن توضحححيح المقصحححود 
عنححد غريمحاس الححذي وضحعه ليصححف بحه الوضححع  "Participant"بالمشحارك

فهمححا  "opponent"والمحنحححاوئ  "helper"ٍل مححن المسححاعد الظرفححي لكحح
                                                               .( 9) ليسحححححححححححححا عحححححححححححححاملين حقيقيحححححححححححححين

ثم يقوم الباححث برصحد مححور الرغبحة فحي الروايحات األربحع بحدءاً بحح "بحين النهحر 
بقيحة أهحل النجحع فححي  والجبحل" التحي يتمححور حولحه رغبحة الفاعححل المشحارك محع

( وهححو ال يكتفححي بمعاملححة العوامححل كشخصححيات، بححل 69مقاومححة الطوفححان )ص
 (62يعامل الشخصيات كأشخاص فعليين حين يتهمهم بالعجز. )ص

( 69ويرصد محور رغبة كل رواية في جملة ثم يوضحها برسم )ص
وبية" لينتهي هذا التحليل "العاملي" إلى أن محور الرغبة في "كل الروايات الن

وليس الروايات األربع المدروسة فقط يتمحور "في التطلع إلى عحودة الغائحب 
 (61وانحسار الفيضان وعودة األرض والديار والنخيل".   ّ )ص

وكمححححا رصححححد محححححور الرغبححححة يرصححححد الناقححححد محححححور الصححححراع دون أن 
يوضحه في ترسيمة هذه المرة، فيراه يتضح من خالل الشخصيات المضحادة 

 (.91لمساعدة والشخصيات الفاعلة والمشاركة )صوالشخصيات ا
ن محور الصراع في "تبدد" ينحصحر  ...ّ فحي العحوالم أيرى الناقد 
(، كأن مشروع غريماس المبنحي علحى الجملحة 91)ص "الداخلية للشخصيات

                                                 
(9) (they are the circumstantial participants not the 

true Actants),  Greimas, Ibid p. 363 
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النحويححححة يعتححححرف بالشخصححححية او بعالمهححححا الححححداخلي. أمححححا محححححور الصححححراع فححححي 
( 91ع السحلطة والقحوى الشحعبية  )ص"دنقلة" فهحو خحارجي يتمثحل ححول صحرا 

وفي الكشر يحدور المححور بحين الشخصحية المنتميحة والشخصحية غيحر المنتميحة 
(. والنتيجحة أن: "الشخصحيات الفاعلحة والمشحاركة فحي هحذه الروايحات 99)ص

هحي الشخصحيات التحي تحمححل علحى عاتقهحا عححبء الخحالص والتطهيحر والفححداء 
 (.99..إلخ(" )صوقد تمثل هذا في شخصيات )عوض وبشير .

 
تأكيد أن الرواية اسحتطاعت  علىولم تزد نتائجه في خاتمة الكتاب 

أن تجد لها خصوصية علحى مسحتويات السحرد والتشحكيل الحوظيفي للشخصحية 
من خالل تعداده للتقنيحات المختلفحة وعثحوره عليهحا منهحا وكحأن هدفحه األوححد  

يدشححن خصوصححيتها كححان هححو العثححور علححى هححذه التقنيححات فححي الروايححة النوبيححة ل
 (.942، 949)ص

 أيحتاج الناقد منهج غريماس للخروج بهذه النتائج؟
قححد ال يحتححاج المححرء إلححى اإلشححارة إلححى المخالفححات / بححل المغالطححات 
المنهجيحححة فحححي هحححذا التحليحححل "العحححاملي" ويكفحححي محححا محححر محححن مححححاورة للنقحححاد 

 السابقين للتذكير بها.
 
 النتائج( 1 – 2)

لححيالت السحححابقة يمكحححن وضححع نتائجهحححا فحححي بمعححاودة النظحححر فحححي التح
 :مسارات ثالثة

المسار األول يتعلق بالرواية العربيحة أو بعبحارة أد  بقصحة الروايحة أو 
البنيوي العربي ان الناقد  بنية الداللة فيها، فهل استطاع  "مضمون السرد"أي

أبححو الناقححد  يخححدمها مححن خححالل هححذا المححنهج، أن يعثححر علححى بنيتهححا كمححا هححدف
 مراد مبروك؟كما أراد الناقد أو الكشف عن خصوصيتها  ناضر 

اتضححح مححن خححالل الحححوار السححابق أن الباحححث عححن البنيححة لححم يجححدها 
)أبححو  Actantsواكتفححى بححداًل مححن ذلححك بححالعثور علححى مححا يمثححل "العوامححل" 

ناضحححر ويمنحححى العيحححد وسحححمير المرزوقحححي( أمحححا الباححححث عحححن الخصوصحححية )محححراد 
 باكتشافه وجود "العوامل وعالقاتها" فيها.مبروك( فقد ظن أنه اكتشفها 
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لقححد تالشحححت أهحححداف البنيححويين كمحححا تالشحححت أجححزاء الروايحححة العربيحححة 
وتبححددت مضححامينها وغابححت رؤاهححا بححين أيححديهم، واسححتخدمت الروايححة للتححدليل 
على بعض مفاهيم المنهج في تجاهل تام ألبسط قواعد النقد. أما محن خحرج 

مسحححتخدم، فقحححد قحححام بتعميمهحححا علحححى بقيحححة محححنهم بنتحححائج ال تخحححص المحححنهج ال
 الروايات والقصص )يمنى العيد ومراد مبروك(.

أمححا المسححار الثححاني فيتعلححق بححالمنهج المطبححق الححذي تبححين أن البنيححوي 
العربححي لححم يقححم بححأدنى جهححد لتطححويره، ولححم يسححتطع حتححى أن ينقححده أو يثيححر أي 

لقححص" واتجححاه إشححكالية قححد تكححون بححرزت مححن خححالل تطبيقححه علمححاً بححأن "نحححو ا
غريماس على وجه التحديد كان قد ُجوِبه بنقد كثيف من قبحل أنصحار المحنهج 

تحاب : كقبل أعدائه، كل هذا النقد تم قبحل صحدور أول دراسحة عربيحة تطبيقيحة 
إذ وصحححف سحححكولز محاولححة غريمحححاس بوضحححع نححححو عحححالمي ،ناضحححرأبحححي مححوريس 

 أبحي ناضحر كتحابوذلك قبل صدور   (9) للقص بأنها من أكثر محاوالته فشالً 
بخمححس سححنوات. ووجححه كللححر النقححد إلححى صححاحب المححنهج قبححل نقححده للمححنهج 
 فقححال إن غريمححاس لححم يطلححع علححى نصححوص برنححانوس التححي بنححى عليهححا منهجححه

وإنمححا اعتمححد علححى أطروحححة الباحححث التركححي تحسححين يوسححل، ووصححف المححنهج 
 (2) لمنهج غريماس بأنحه يتجحه نححو الفشحأي المعتمد على النموذج اللغوي 

معلححاًل الفشححل بإهمالححه القححارئ ومححا يجلبححه معححه  أي القححارئّ إلححى الححنص مححن 
ن تطبيق هذا المنهج على األدب الشفوي سيكون إ. وذكر لودج (3) أعراف

ولعلحه هنحا متحأثر بكحالم بحروب  (4)أجدى بكثير من تطبيقه على األدب الرفيع
، وقححد تبححع (1) نفسححه حححين قححال إن منهجححه ال يصححلح لدراسححة اإلبححداع الراقححي

 .(6) ،  كللر حين نعت منهج غريماس بالفشل إلهماله القارئInnesإنس 

                                                 
(9)Scholes, (1974), Ibid P.102,111. 
(2)CULLER, (1975), Ibid P.83, 95, 257. 
(3)CULLER, Ibid P. 95. 

(4)Lodge, (1984), Ibid P. 18. 
 .362(بروب، مرجع سابق، ص1)
(6)Innes, Ibid P. 360. 



88 

 

ونعحى (9) وقد أشار صالح فضل إلى النقد الذي وجه إلى غريمحاس
كمححا  (2) عبححد العزيححز حمححودة علححى البنيويححة فشححلها فححي الوصححول إلححى المعنححى
  (3) ذاتية"عاب عليها تيري إيجلتون فشلها في "اجتثاث عنصر التأويل أو ال

هذا بعض النقد الذي وجه إلى منهج غريماس. وهنا يتساءل المحرء 
إذا كانت مناهج التحليل المبنيحة علحى نححو القحص قحد وصحفت بالفشحل لحدى 
من استوعب كل مفاهيمها وطبقهحا بتمامهحا، فكيحف سحتكون نتحائج محن تعامحل 

 مع ِكَسٍر من هذا المنهج؟
 

لححذي تنححدرج فيححه نتححائج هححذا هنححا يصححل المححرء إلححى المسححار الثالححث ا
الفصل لكنه لن يعاود اإلشارة إلى المزج بين التحليلي والتأويلي من المناهج 
على تناقضها، وال إلى الجمع، نتيجة لذلك، بحين سحطح الروايحة وعمقهحا، وال 
إلى المزاوجة بين االتجاهات داخحل المحنهج الواححد، )الجمحع بحين تحودوروف 

مرزوقي( وال إلى الجمع بحين الناسحخ والمنسحوخ وغريماس عند يمنى العيد وال
منها )كالجمع بين قائمة بروب وقائمة غريماس علماً بأن غريماس بنى قائمته 
على عمحل كحل محن بحروب وسحوريو( وال إلحى الفهحم المقلحوب للتصحور المجتحزأ 
من المنهج، وال إلى المصطلحات المبتدعة التي اصطلح عليها الناقد وحده 

 ومع نفسه.
ال بد من اإلشحارة بقحوة إلحى أن الناقحد موضحع الحدرس نسحي أن  لكن

محنهج غريمححاس بنيححوي أي: هححو كححل مؤلححف محن أجححزاء متضححامنة كححل جححزء منهححا 
تححابع لرخححر ومتعلححق بححه. وألنححه نسححي ذلححك أو ربمححا تناسححى فقححد اقتطححع جححزءاً 
واحدًا منه يشكل معلمًا أساسحيًا وهحو النمحوذج العحاملي وتحرك معلمحين آخحرين 

ن، المعلم المتعلق بتحديد أبنية الحكايات )أو تشكالتها( فصححيح أن مهمي
منهج غريمحاس ال يفحر  بحين األنحواع محا دام ينظحر إلحى بناهحا العميقحة الموححدة 

فلديه ثالثحة    بين األبنيةيميز لكنه بالتأكيد  أي مضمون السرد، بنية القصة:
اإلنجحححازي وبنحححاء  تشححكالت منهحححا كمحححا هححو معحححروف: "البنحححاء التعاقححدي والبنحححاء

                                                 
(، القححاهرة: دار 9(، نظريححة الثنائيححة فححي النقححد األدبححي، )ط9119( صححالح فضححل )9)

 .992الشرو ، ص
 .299(، ص 9119( حمودة)2)
( نظريحححة األدب،ترجمحححة ثحححائر ديب،الطبعحححة األولى،دمشحححق 9111( تيحححري إيجلتحححون)3)

 .291،منشورات وزارة الثقافة السورية،ص
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االتصال واالنفصال". لو اشتغل الناقد على هذا المعلحم وقحد يكحون قحد وقحع 
وربمحا أو بنية المعنى ،   قصة الرواية  أي مضمون السردعلى تصنيف يخص 

  (9) استطاع تظهير داللة تلك البنية
وقد يساعده هذا علحى جحالء خصوصحيتها، وبيحان موقعهحا نسحبة إلحى 

ساوى المتأخر بالمتقدم هنا ربما ألن الالحق ال يستفيد من . لقد ت(2) غيرها
أخطاء السابق،ويكتفي بالسير وراءه، ولعل أححد أسحباب هحذه الظحاهرة غيحاب 

 نقد النقد.
 

أمححا المعلححم األخيححر المتححروك فهححو أهححم معححالم نظريححة غريمححاس علححى 
 The Elementary"اإلطحححححال  وهحححححو البنيحححححة األوليحححححة للداللحححححة

Structure of Signification"   التححي نسححي الناقححد أن يتعامححل
معها حتى على المستوى النظحري باسحتثناء المرزوقحي وشحاكر اللحذين أهمالهحا 

 على المستوى العملي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(9)Selden,(1985), Ibid P. 75. 
(2)CULLER, Ibid p. 214 
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 توطئة :
قححححال مححححن مسححححتوى "القصححححة" إلححححى مسححححتوى الخطححححاب أي باالنت          

يتسحاءل المححرء: كيحف تعامححل النقحد البنيححوي العربحي مححع  (9) "المظهحر اللفظححي"
بِنى الزمن والرؤيحة )التبئيحر(، والصحيغة )نمحط السحرد(؟ وتنبحع محن هحذا السحؤال 

 وتتصل به أسئلة منها:
 هل كانت عناية الناقد بالتحليل توازي عنايته بالتنظير؟ 
 المقابل هل تدارك بعض جوانب النقص في تمهيده النظري من  في

 خالل التحليل؟
  وهحححل كحححان تحليلحححه شحححاماًل لهحححذه المكونحححات جميعهحححا، أم أنحححه أغفحححل

 بعضها ولماذا؟ وبصيغة أخرى:
  هل أدرك أن انسجام النص وتناسقه قائمان في تعالق بنياته مجتمعة

 ال في بنية أو اثنتين؟
  التي خرج بها من تحليله لكل مكون من هذه ما النتيجة أو النتائج

 المكونات على صعيد الرواية؟ وعلى صعيد المنهج؟
  هحححل اسحححتخلص البنحححى الكليحححة للحححزمن والرؤيحححة والصحححيغةمن الروايحححة أو

 مجموعة الروايات المدروسة؟ أم كانت دراسته لها تجزيئية؟ 
 أفضححل مححن  أي ملفححوظ السححرد  وهححل جححاء تصححوره لٍبنححى الخطححاب

 ولماذا؟ة أومضمون السرد  لبنية الدالليأي انى القصة تصوره لب
  المتأخرين أنضج من تحليل سابقيهم ؟النقاد وهل جاء تحليل 

سحححيحاول هحححذا البححححث اإلجابحححة عحححن األسحححئلة السحححابقة بتنحححاول المكحححون 
الواححححد محححن خحححالل تحلحححيالت مختلفحححة، بهحححدف الموازنحححة، محححع مراعحححاة التنحححوع 

حليالت ما أمكن وسيبدأ التحليل بالمكون الذي وتباعد الفترة الزمنية بين الت
 من النقد أهم مكون من مكونات الرواية وهو "الزمن". (2) يعده كثيرٌ 

                                                 
 .41( تودورف، الشعرية، مرجع سابق، ص9)
 .231( جينيت: مرجع سابق، ص 2)
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فححححي "األلسححححنية والنقححححد األدبححححي  أبححححي ناضححححر فكيححححف تعامححححل كححححل مححححن مححححوريس
("، وعبحححد 9111(" وحسحححن بححححراوي فحححي "بنيحححة الشحححكل الروائحححي )9191)

دية فححي روايححات عبححد الححرحمن منيححف" الحميححد المحححادين فححي "التقنيححات السححر 
 ( مع الزمن؟9111)
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 ( الزمن :3-9)
 ( يححاول محوريس94تحت عنحوان "األنهحار والسحرد القصصحي" )ص

دراسححة الححزمن فححي روايححة " األنهححار" لعبححد الححرحمن الربيعححي، بهححدف  أبححي ناضححر
الكشف عن " تقنية الكاتحب القصصحية ورؤيحاه  كحذاّ لاححداث المعروضحة" 

( والضحير 91شف يضعه "وجهًا لوجححه أمححام فنححه القصصحي" )صألن هذا الك
هنححا مححن التححذكير بححأن الناقححد يسححتخدم منهجححاً يححرى أن اللغححة هححي التححي تصححنع 
األدب بشححروطها وهححي" ال تكحححف عححن مصحححاحبة الخطححاب تعحححرض عليححه محححرآة 

كما أن هذا المنهج عينه يرى " أن ما يفعله الكاتب هحو  (9) بينتها الخاصة"
. وعليححححه فمناقشححححة الناقححححد فححححي "الفححححن القصصححححي للكاتححححب (2) غححححة"قححححراءة الل

 و"رؤياه"  كذاّ تغدو ال ضرورة لها.
في ودون أن يقدم حصراً للمفاهيم أو يشير إلى مرجع بعينه، يشرع 

عيين زمن السرد الهابط والصحاعد والمتقطحع، ويعحين وظائفحه وأنسحاقه وينتقحل ت
وينتهححي عنححد تقنيححات المححدة أو  ،االسححترجاع واالستشححراف:إلححى تقنيتححي النظححام 

 الخالصة والوقف والحذف والمشهد. هذه خطته في تناول الزمن:الديمومة 
أما تفاصيلها  فتبدأ بالعنوان الرئيس الذي يفتقر إلى الدقة وكذلك العناوين  ،

فححإن كححان المقصححود بالسححرد فححي العنححوان فعححل .   الفرعيححة كمححا سيتضححح الحقححاً 
فهو يتناول إلى جانب عالقة السارد بزمن   Narrationإرسال الخطاب 

القصححة وزمححن الخطححاب، كححذلك عالقتححه بالحححدث، وعالقتححه بالمقحححام السحححردي 
. في حين أن الناقحد تنحاول فقحط طرفحاً واححداً محن هحذه العالقحات دون أن (3)

 يقدم توضيحاً كافياً لمفاهيمها أو لطبيعتها.
لححزمن فححي األنهححار" ويبححدأ تحليلححه لححزمن السححرد تحححت عنححوان "اتجححاه ا

هل يتكلم عن زمحن ( وهنا قد يتساءل القارىء: عن أي زمن يتكلم؟ 91)ص
الخطاب في عالقته بزمن القصة؟ أم عن كليهما معا في عالقتها بزمن السرد 

، اً العالقحات تبقحى فحي هحذا التحليحل سحرّ  ؟أي بالسارد أو بلحظة إرسال السحرد
لكحححن  ،بنيويتهحححا"" محححنوبالتحححالي ألنحححه يتنحححاول التقنيحححات مجحححردة محححن عالقاتهحححا 

                                                 
( مدخل إلحى التحليحل البنيحوي للقصحص، ترجمحة منحذر عياشحي 9166( بارت، روالن، )9)

 .34، 33(، حلب: مركز اإلنماء الحضاري، ص 9113 9)ط
 .42( السيد إبراهيم، مرجع سابق ص2)
 (.264-229الحكاية، ص ) ( خطاب3)
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االبتداء بالزمن الهابط يبين أنه ابتحدأ بحزمن السحرد، بعحد تعريحف مبتسحر يححدد 
إنكحار إسحماعيل العمحاري "النسق الهابط مسحتعينا بالمشحهد األول محن الروايحة 

 "األنهححار"ويحوازن بححين نسححق  يححةبإشححارات زمنيحة وأخححرى طباع"لشخصحية السححارد
نحزول فيهحا إلحى الماضحي لكشحف اللبوليسية التحي يحتم الهابط ونسق الروايات ا

ألن العححودة إلححى الماضححي التححي تكشححف   متطححور "األنهححار"السححر بينمححا هححو فححي 
إلحى  (9) سر الجفاء بين الصديقين تترافحق فحي الوقحت نفسحه محع نسحق صحاعد

المسححتقبل يصححور تطححور قصححة الرسححام صححالح كامححل الححذي يتححزوج مححن لبنانيححة  
 (. 99وينتظر مولودا )ص  جلجامشويلون لوحة ملحمة 

في هذا النسق أي الصاعد أو المتواقحت يرصحد الناقحد التحوازي بحين 
زمححن الكتابححة وزمححن الحححدث الححذي يتنححامى صححعودا ويتجححه نحححو الحاضححر إلححى 

 (.91، 99ة )صحالذي يتوقف بتوقف القص المستقبل
وينتقل الى النسق المتقطع حيحث تتقطحع األزمنحة فحي سحيرها صحعودا 

وطححا ويتخلححل الححزمن المتقطححع إقحححام قصححة جديححدة هححي قصححة صححالح كامححل وهب
( ويسحححمى هحححذا اإلدخحححال بالتضحححمين، والحححذي يسحححميه 11)ص *وتيريحححزا بتكوفحححا

ويجعلهححححا محححححن تقنيححححات المقحححححام  (2) جينيححححت " بالحكايححححة القصصحححححية التاليححححة"
السحردي، لكحن الناقحد يتجاهحل نحوع العالقحة التحي تحربط هحذه القصحة بححالمجرى 

أم هحححي عالقحححة   ذات وظيفحححة تفسحححيريةلروايحححة هحححل هحححي عالقحححة سحححببيه العحححام ل
أو  ،"موضاعاتية" تقطع استمرارية الزمحان والمكحان أي عالقحة تقابحل أو تماثحل

عالقححححة غيححححر صححححريحة بححححين مسححححتويي القصححححة يجمعهمححححا فقححححط وجححححود السححححارد 
، وينتهي بتمثيل زمن السرد بخطوط متجهحة )أسحهم( تفتقحر للدقحة  ( 3)الواحد
، ال تعطححي صححورة للبنيححة اً تعقححد مححا كححان واضححح ،تقححر للتنسححيق، وبالتححاليكمححا تف

الناقححححد لححححم يتبححححع الوحححححدات الكبححححرى بالتفصححححيل  أي إنالكليححححة لححححزمن السححححرد 
ليكشحف أو يكتشححف بنيحة زمححن السحرد، وبححدال محن اكتشححافها يحيحد إلححى تأويححل 

تر أمحا "فالهابط" يبحدأ منحه التحوتر الحدرامي "والصحاعد" يبنحي هحذا التحو  :وظائفها
 .(12المتقطع فيخلق تشويقا " ويقهر نهم القارئ " )ص

                                                 
( أي المتواقت : هو )الحكاية بصيغة الحاضرالمزامن للعمل( جينيت مرجع سابق، ص 9)

239. 
 .91يضع الناقد سهوا اسم هدى عباس بدال من تيريزا ص   *

 .243( ص 9192( جينيت،) 2)
 .241، 244( ص 9192( جينيت )3)
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يعمل من خالل  ،ويخلص من دراسته لزمن السرد بأن راوي األنهار
الزمنية على خلق نوع من التأزم الدرامي يسحتدعي التشحويق  ،تالعبه باألنسا 

ه أدخححل القححارئ فحي البنيويححة الشححكلية أي إنح( 13والترغيحب لححدى القححارئ )ص
 موقفها منه. متناسيا

وبعد االنتهاء من تلمس الهيكلية العامة لازمنة ووظائفها يدخل في 
 :تححححححت عنحححححوان غيحححححر دقيحححححق ،تفاصحححححيل المفارقحححححات الزمنيحححححة ويضحححححعها أيضحححححا

)المفارقححات الزمنيححة( دون أن يححذكر أنححه انتقححل مححن مسححتوى زمنححي )عالقححة زمححن 
زمحن  قحة السرد بزمن القصة وزمن الخطحاب( إلحى مسحتوى زمنحي آخحر هحو عال

أو الترتيححب  /القصحة بححزمن الخطححاب( وأولححى هححذه العالقحات هححي عالقححة النظححام
 ”محححححن خحححححالل االسححححححترجاع Anachrony” (9 )“القائمحححححة علحححححى التنححححححافر 

“Analepsis   واالستباProlepsis” “ أما كيفية الكشحف عحن أمحاكن
 "نقرأ في :بتلخيص أو ذكر خمسة أمثلة فقط يستهلها بقوله فتتم االسترجاع 

ونقرأ في مكان آخر من  (14ص) األنهار إن صالح كامل وهدى يتحابان "،
القصة )كذا( أن هدى عباس خطبت، ونقرأ )....( ونقرأ أيضا ويكتفي الناقد 

( دون أن 11ويعلق مبينا وظائفها الفنية ال البنيوية )ص ةبهذه األمثلة الخمس
 يبين أنواع االسترجاع أو مداه وسعته.

سححترجاع يسححتدل علححى االسححتبا  بأربعححة مواقححع مححن وكمححا فعححل مححع اال
بحححزمن فحححي عالقتحححه الروايحححة، مستعيضحححا عحححن تحديحححد بنيحححة/ نظحححام زمحححن القصحححة 

بنتيجة  ،من خالل جداول تشمل جميع االسترجاعات واالستباقات،الخطاب
لوجي هحذا نصحها "إن الحذاكرة القصصحية التحي يمكحن يو تتعلق بالمضمون األيحد

سححهم منهححا يتجححه صححوب الماضححي، آخححر صححوب   عليهححا بنقطححة  :ّل أن نححدل
ذاكرة التحي تمتحد محن الحاضحر إلحى الحلوجيين فيو المستقبل تحمل محدلولين أيحد

الماضحححي ذاكحححرة فرديحححة، مشحححاغلها فرديحححة تتمححححور ححححول " أنحححا " الحححراوي بكحححل 
مسحححتوياتها الححححب، الصحححداقة )....( أمحححا تلحححك التحححي تمتحححد محححن الحاضحححر إلحححى 

ها جماعيحححححححححححححة علحححححححححححححى جميحححححححححححححع المسحححححححححححححتقبل فهحححححححححححححي جماعيحححححححححححححة ومشحححححححححححححاغل
 نتيجة النظام هي األخرى مضمونية ال بنيوية. أي إن .(19)ص"األصعدة...

 

                                                 
 .49( ص 9192  (( جينيت 9)
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ال يختلحححححف األمحححححر كثيحححححرا محححححع تقنيحححححات المحححححدة )أو آثحححححار اإليقحححححاع : 
هنحا أيضحا تهمحل العالقحات التحي تحربط  (الخالصحة والححذف والوقفحة والمشحهد

الخطححاب مقيسححا  زمححن القصححة مقيسححا بالسححاعات واأليححام والشححهور الححخ وطححول
....الحححخ أي التحححي تستقصحححي " السحححرعة " ويجحححري ( 9) بالصحححفحات والسحححطور

والوصحول إلحى صحيغتها  ؤهاال استقصحا –أيضحا  –التمثيل على هحذه التقنيحات 
أمحححا االخحححتالف الوحيحححد فهحححو أن عحححدد األمثلحححة يحححتقلص إلحححى ثالثحححة   .الرياضحححية

هنحححا تتعلحححق بماضحححي بنيحححة، والوظيفحححة الينتهحححي بتعليحححق يسحححتخلص الوظيفحححة ال و 
األشححححخاص )ال الشخصححححيات( أي يتعامححححل مححححع الشخصححححية الروائيححححة بصححححفتها 

الحذي "شخصية مرجعية رابطا الخطاب بالمرجع في مخالفحة صحريحة لمنهجحه 
والبحد  (،1" فحي التقحديم )صسحيحميه "محن شحرك التعليحل والتفسحيرتصور أنحه 

بغيحححة التأمحححل محححن اإلشحححارة هنحححا إلحححى أن تعريفحححه للوقحححف بأنحححه "وقحححف األعمحححال 
تكحون  ،فقحط، ألن تأمل السحارد  غير دقيق( هو 11ص)بالمشهد أو شج ما 

ا إن كحححان التأمحححل محححن إححححدى قيمتحححه الزمنيحححة علحححى مسحححتوى القصحححة صحححفرا، أّمححح
هي مقدار ما استغرقه هذا  ،شخصيات الرواية فال بد أن يحمل قيمة زمنية ما

احف )علحى سحبيل كأن تكون الشخصية فحي زيحارة أححد المتح  :التأمل من وقت
 .*المثال( ويستنتج على نطا  الوقت أن المحطات التأملية في الروايحة قليلحة

وكمححا دل علححى كححل مححن الخالصححة والوقفححة بأمثلححة ثالثححة كححذلك يفعححل بالحححذف 
يؤولححه بمححا  ،بنوعيححه الضححمني والمعلححن، وبححداًل مححن الوقححوف علححى بنيححة الحححذف

اة رواي مححححححححححححدى معانحححححححححححح يعكححححححححححححس"ر بالنقححححححححححححد االجتمححححححححححححاعي: فهححححححححححححو يححححححححححححذكّ 
 (.912ثقل كذاّالزمان وبصماته )صألنهارلا

تقنيحات المحدة: المشحهد الحذي يبحدأ بحذكر نتحائج  ثّم يدلف إلى آخر
فيجحده مسحيطرا علحى الحركحات السحردية فحي األنهحار، لحه قبحل عرضحه، دراسته 

ا الححححذف فبرهحححات زمنيحححة أّمححح ،فالخالصحححة قليلحححة نسحححبيا والوقحححف محححوجز جحححدا"
( وهنححا يححتقلص عححدد المقححاطع المتمثححل بهححا 913)ص "هححي قصصححية مّمححاأكثر 

إلى اثنين فقط )ربما لطول المشهد الحواري( ويلوذ الناقد بالتأويل بدياًل عن 
ى "النزعحححة القصصحححية حد تحححدل علححححد أن كثحححرة المشاهححححالوصحححول إلحححى البنيحححة فيجححح

( ويسحتأنف فححي تأويلحه الححذي 911التححي نهجهحا   ّ الربيعححي" )ص سحرحةمالم
                                                 

 .912( ص 9192(جينيت)9)
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جع فيجعححل الصححراع بحين الشخصححيات صححراعاً بحين فريححق مححن يحربط الححنص بحالمر 
(. بهححححذا التأويححححل يخححححتم 911الطححححالب حححححول الحححححب والفححححن والسياسححححة )ص

 دراسته للزمن في رواية األنهار.
وهنحححا يتسحححاءل المحححرء هحححل "علميحححة "المحححنهج وعقالنيحححة نظامحححه، التحححي 

وج ( تقتضي منحه الخحر 6اجتذبت الناقد وجعلته يهجر المناهج التفسيرية )ص
 بهذه النتائج"؟

واقححححع التحليححححل يظهححححر جليححححاً أن الروايححححة اسححححتخدمت للتمثيححححل علححححى 
ولحححم يتحححدارك هحححذا  ،نظيحححرتالمقحححوالت المحححنهج التحححي جردهحححا محححن عالقاتهحححا فحححي 

بححل أنححه أهمححل جححزءا مهمححا منهححا فححي التنظيححر والتحليححل  ،قصححير فححي التحليححلتال
القصة الذي يعده وزمن وهو "التواتر" أي عالقات التكرار بين زمن الخطاب 
وسيتضححح أن جححل ( 9) جينيححت مححن مظححاهر األساسححية فححي بنيححة الححزمن السححردي

النقاد في المتن المدروس قد تجاهلوا هذا المكون ربما لصعوبة تحديد بنيته 
 داخل الرواية.

لكن علحى اختزالحه المخحل محن الناحيحة النظريحة، وتقصحيره فحي تغطيحة 
أهميتحححه  أبحححي ناضحححر ى لعمحححل محححوريسيبقححح، هحححذا الخلحححل محححن الناحيحححة التطبيقيحححة

وفضحححله ألنحححه ححححاول منحححدفعًا،  ،يحححادة الحححذي يحتلحححهر وقحححع المل وفضحححله، أهميتحححه 
إطحححالع القحححارئ علحححى أكبحححر قحححدر محححن تقنيحححات اتجحححاهي البنيويحححة الشحححكلية فحححي 

أي ملفححوظ  وتحليححل الخطححاب أي مضححمون السححرد  تحليححل القصححة :التحليححل
علححى  ه باإليقححاع السححريع للححزمن، وربمححا بسححبب هححذا االنححدفاع وإلحساسححالسححرد

المفححاهيم النقديححة  ليتمثححل جيححدامسحتوى اإلنجححازات النقديححة الغربيححة لححم يتريحث 
  الجديدة فيأتي باإلنجاز على قدر الطموح.

وصدور   "ناضر يأب"هل كان العقد الذي يفصل بين صدور كتاب   
كافيححاً ألن يأخححذ  9111نيححة الشححكل الروائححي" سححنة "بكتححاب حسححن بحححراوي 

، أبحي ناضحر الناقد نفسحه باألنحاة فيقحع علحى البنحى الزمانيحة التحي لحم يصحل إليهحا
وقّصر عنها من جاء بعده حتى أولئك الذين قّدموا تنظيرات بنيويحة متماسحكة 

أمثححال سححيزا قاسححم وسححمير المرزوقححي وجميححل  *وواضحححة وتكححاد تكححون شححاملة
 لن يعدم العرض التالي إجابة عن هذا التساؤل. شاكر
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  .سن بحراوي ثلث كتابه للبنية الزمنية في الرواية المغربيةخصص ح
فما معالم البنية الزمنية التي درسها وكيف تعامل معها؟ خصوصاً وهو يعحد " "

المبدأ الشكلي أثمن ما في المنهج البنيوي برمته ألنه يقضحي باالعتمحاد علحى 
متصححاص مفححاهيم شححعرية الروايححة وجعلهححا فححي خدمححة التحليححل النقححدي للمححتن وا

 (.326)ص  خصوبتها لفائدة التأويل واالستدالل"
والمحححححدة أو  ،المفارقحححححات الزمنيحححححة:يكتفحححححي الناقحححححد ببنيتحححححي الترتيحححححب 

وكلتاهما تقيمان عالقة بين زمن القصة وزمحن ( 9) الالتواقتات حسب جينيت
الذي يشحكل البنيحة الثالثحة فحي إطحار هحذه ( 2) الخطاب، ويهمل الناقد التواتر

وسيزا القاسم التحي  أبي ناضر لذي أهمله من قبله كل من موريسالعالقات وا
( علماً بأن جينيحت ال 93)ص أي من تقنيات المدة عّدته نوعًا من التلخيص
عالقححات التكححرار بححين الحكايححة والقصححة، أهملححه "مححن يعححّده تلخيصححاً بححل يعححّده 

تمييزية ، وفرد له فصاًل كاماًل يفصل أنواعه ويحدد السمات ال"النقاد من قبل
، بل يعدها أساساً من أسس اإليقاع الروائي الحذي ربمحا ال يحأتي (3) لكل منها

السححرعة والحبطء بححل :  فحي بعحض الروايححات محن تنححاوب بحين المجمححل والمشحهد
التحواتر قحد يسحاعد  أي إن "من التنحاوب بحين نحوعي التحواتر التحرددي والتفحردي

يستفد منه أححد محن النقحاد ، ومع هذا لم (4)" على تصنيف الرواية/ الروايات
 كتاب .ال االعرب الذين درسهم هذ

فحححي بنيحححة النظحححام القائمحححة علحححى مفحححارقتي االسحححترجاع واالسحححتبا  يبحححدأ 
عححن عححدم عتححذر ، وي( 929ص)االسححترجاع  :الناقححد بسححرد وظححائف االسححتذكار

ة تعيين مواقعه جميعها، لعسر هذا التعيين لذا سيكتفي بنماذج تمثيلية مستقا
ل علحى مححدى االسحترجاع بنمححوذج فيمثّحح ،المحتن الضححخم المختلفحةمحن نصححوص 

م" لعبداهلل العروي و "جيل الظمأ" لمحمد عزيز حن كل من رواية" اليتيحواحد م
م" لعبحد الكحريم غحالب حارك ربيع و "المعلححالطيبون" لمب" ( و91الحبابي )ص

( وهنا يسجل للناقد أنه حاول 921 ،923)ص و "إملشيل" لسعيد علّوش.
تيان بنموذج البحث عن مدى االستذكار وسعته ولكن بالطريقة نفسها أي اإل

                                                 
 .912( ص 9192( جينيت)9)
 .49( تودورف الشعرية مرجع سابق ص 2)
 .949(، ص9192( جينيت، )3)
 .911( ص 9192( جينيت)4)



101 

 

واحد من كل رواية للتدليل ال غيحر، فينحتهج فحي البححث عحن سحعة االسحترجاع 
النهج الذي سار عليه في البحث عن المدى مع اختالف بسيط هو محاولته 

عنححد سححتكون  (9) فالسححعة  جينيححت ع محح إجححراء تطححوير "أو تسححجيل" اخححتالفٍ 
ال علححى مسححتوى القصححة فححي عالقتهححا  حسححن بحححراوي علححى مسححتوى الخطححاب 

حسن بحراوي سيعين السعة في  أي إنكما هي عند جينيت، بزمن الخطاب  
( بمعنحى أنحه يححّول السحعة 926)ص مفارقة االسترجاع بالصحفحات والسحطور

التححي هححي محححن تقنيححات النظححام الزمنحححي إلححى تقنيححة تخحححتص بقيححاس السحححرعة)مثل 
ات الديمومة( وهو بحذا يخلحط بحين العالقحات التحي تعقحدها هحذه التقنيحات تقني

جميعححاً بححين الخطححاب والقصححة ففحححي حححين تححربط تقنيتححا االسححترجاع واالسحححتبا  
)الخالصححة  تححربط تقنيححات المححدة ،أو تقابححل(2) الخطححاب بالقصححة بعالقححة تنححافر

)النحاجم (3) والمشهد والحذف والوقفة( بين الخطاب والقصة بعالقة اإليقاع
 .عن تفاوت السرعة بين الشّدة والبطء(

محححن روايحححة األول  : بعحححد تقحححديم نمحححاذج ثالثحححة علحححى سحححعة االسحححتذكار
"الححريح الشححتوية" لمبححارك ربيححع وهححو ذو سححعة كبيححرة يغطححي ثالثححين صححفحة مححن 

"الطّيبحون" لحه أيضححاً  والثحاني مححن (929)ص صحفحات الروايحة، يلخصححه الناقحد
هححي بعححد هححذا االسححتدالل توين .عبححد الكححريم غححالبوالثالححث "دفنّححا الماضححي" ل

بالحكم على النماذج التي قدمها بأنهحا "نجححت فحي تحقيحق غايتهحا محن جهحة 
إخبححاره بحححالحجم الححذي يمكحححن أن تبلغحححه ضححمن زمحححن الخطحححاب، ثححم محححن جهحححة 
الفائححدة  كححذاّ المؤكححدة التححي تقححدمها لفهححم القصححة علححى نحححو أفضححل.."  ّ 

 .(939ص)
يححة مححن دراسححة االسححترجاع أو االسححتذكار حسحححب أمححا النتيجححة الختام

الناقححد فهححي أن "سححعة االسححترجاع لهححا صححلة بححزمن الكتابححة أي الححزمن المطبعححي 
الفعلي المتصحف بالخطيحة، بينمحا محدى االسحتذكار يحدخل فحي عالقحة محع زمحن 
القراءة الذي يتصف بكونه زمناً لحظياًّ ومتنامياً في آن واحد، وهذا ما يجعل 

كتقنية زمنية، كذاّ مسحألة قيحاس زمنحي مححض فحي المحصحلة   من االستذكار،
                                                 

( إذا عادت الرواية إلى الوراء عدة عقود)على سبيل المثال( تسحمى هحذه العودة)محدى( 9)
وإذا اسحححتغرقت هحححذه العحححودة شحححهراً محححن حيحححاة الشخصحححية يسحححمي جينيحححت هحححذا االسحححتغرا  

 .11سعة،انظر خطاب الحكاية ص 
 .49( جينيت، مرجع سابق، ص2)
 .912( المرجع السابق، ص3)
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( وهنحا يتسحاءل المحرء: كيحف يمكحن أن تكحون تقنيحة قيحاس 939النهائية.)ص 
عالقة زمان :زمني محٍض في الوقت الذي يتعامل معها على أنها تقنية سرعة 

 (9)بمكان؟
مححححن  ويبححححدو جليححححاً أن هححححذه النتيجححححة كمححححا تقطححححع عالقتهححححا ببنححححى كححححل  

ات المدروسححة تقطححع كححذلك عالقتهححا بمفهححوم هححذه التقنيححة مححن أساسححه. الروايحح
فاالسحححتذكار ال يقحححيس الحححزمن وال ينبغحححي لحححه االسحححتذكار عنصحححر فحححي بنيحححة هحححي 
المكونة للنظام الزمني في الرواية و ليس لقياس زمن الرواية، أما الذي ينبغحي 

الخطحاب ه أن يقيس زمن االستذكار إلى زمحن االسحتبا  فحي عالقتهمحا بحزمن حل
 فهو الناقد ليخرج بغير هذه النتيجة.

ينتقحححححل الناقحححححد محححححن "تقنيحححححة" االسحححححترجاع إلحححححى "تقنيحححححة االسحححححتبا  أو 
واضححححححعاً إياهححححححا فححححححي فصحححححل جديححححححد وتحححححححت عنححححححوان "السححححححرد  ، االستشحححححراف

ي" ئح(، ممحا قحد يحوحي بحأن المقصحود هحو "السحرد التنب932االستشحرافي" )ص
بأنمححاط زمححن السححرد  عالقتححهأحححد أنححواع زمححن السححرد "القصححة والخطححاب" فححي 

، لكحن الكحالم  ي( والمتواقت والمقححمئالالحق والسابق )التنبّ :  (2)  األربعة
تحت العنوان يكشف عن أن المقصحود هحو التقنيحة الثانيحة محن تقنيحات النظحام 
أو الترتيب التي تتناول عالقة زمن القصة بحزمن الخطحاب. ويشحرع الناقحد فحي 

ومحححدى كحححل  ،التمهيحححدي واإلعالنحححي:ونوعيححه الحححديث عحححن وظحححائف االسحححتبا  
 منهما وسعته، معتمداً على مقوالت كل من جينيت وتودوروف. 

للتحححححدليل علحححححى االستشحححححراف التمهيحححححدي يحححححأتي بنمحححححوذج محححححن روايحححححة 
"اليتحيم"، كحان فيحه إدريححس يتسحاءل عحن شحكل صححديقته وحالهحا بعحد أن غابححت 

ة؟ هححل  حافظححت عنححه سححنوات  وهححا هححو النمححوذج:" وشححكل المسححافرة المنتظححر 
على محّياها كما عرفته قبل خمس عشرة سنة أم بّدلته بوجحه مسحتعار؟ كانحت 
وهي شابة نحيفة صفراء، من الذي ال تحؤثر فيحه السحنون رغحم انسحيابها  ...ّ  
كيف تتخيلني اآلن وهي في الطائرة تقترب من شواطج المغحرب؟  ...ّ هحل  

تلقائيحاً الجاكتحة موضحع كانت تحتفظ في ذهنها بتلك الصورة أم كانحت تضحع 
الجلباب؟ لمذا أخاف من المفاجآت؟ لماذا أريد دائمحًا أن أسحتقبل الححادث 

                                                 
نيححة قيححاس زمنححي محححض "لححيس نتيجححة" لبحثححه، هححذا الكححالم ( وصححوله إلححى االسححترجاع تق9)

 (.11لجينيت لكنه لم يوثقه )انظر جينيت ص 
 .239(، ص9192( جينيت) 2)
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(، قد ال يكون هذا النموذج مقنعحاً بمحا 934(" )ص91قبل أن يحضر؟ )ص
فيه الكفاية بقدر النماذج التحي اختارهحا للتحدليل علحى االسحتبا  االعالنحي ذي 

" و "إملشيل"، والنماذج التي اختارها المدى القصير من "روايتي "جيل الظمأ
للتحححدليل علحححى االسحححتبا  اإلعالنحححي ذي المحححدى الطويحححل محححن روايحححات "الحححريح 

 الشتوية" و"بامو" و" بدر زمانه".
و اليختم الناقد كالمه عن االسحتبا  التمهيحدي قبحل أن يعطحي محثاًل 

( ثم يدلف إلحى 936على التمهيد الخادع الذي يعتمد فيه على جينيت )ص
  يالحظالسححتبا  اإلعالنححي، فيعرفححه ويححوازن بينححه وبححين االسححتبا  التمهيححدي فححا

مبحححدئياً أن مواقعحححه أقحححل تحححواتراً محححن التمهيحححدي فحححي الروايحححة المغربيحححة، وقبحححل أن 
 ،قصير المدى وطويحل المحدى يستشهد عليه ببعض النماذج يميز بين نوعيه:

وذجين محححن علحححى النحححوع األول يحححأتي بنمحححوذج واححححد محححن "جيحححل الظمحححأ" وبنمححح
 "إملشيل". 

هذا محا يفعلحه الناقحد فحي تقنيحات النظحام: التحدليل فقحط، ال الوصحول 
إلى الصيغة الرياضية للنظام في أية روايحة محن الروايحات الكثيحرة التحي "حلّلهحا" 
.ولححن يختلححف األمححر كثيححراً حححين ينتقححل مححن تقنيححات النظححام إلححى تقنيححات المححدة 

( و"تعطيحل 941: "تسريع السحرد" )ص)السرعة( التي يفّصلها تحت عنوانين
( ومححرة أخححرى يسححتند إلححى "جينيححت" فححي تعريفححه لهححا وذكححر 961السححرد" )ص

وظائفهححا، ثححم ينححوه بالصححعوبة التححي يالقيهححا الححدارس حححين يرصححدها، ولححذا فلححن 
 (.944يتناول سوى "تمظهراتها" )وحداتها(الكبرى )ص

ف ويحذكر في "تسريع السرد" يعحالج الناقحد تقنيتحي الخالصحة والححذ
نوعي الخالصة: خالصة اسحتذكارات الماضحي وخالصحة مسحتجدات الحاضحر 
مححن روايححة "المغتربححون" يقححدم نموذجححاً للخالصححة "االسححتذكارية". التححي تختصححر 
أحداث عشر سنوات من حياة الشخصية الرئيسية ومن "الريح الشتوية" يدل 

كر( ثحم ينتقحل بنموذج واحد على صلة القرابة بين الخالصة واالستذكار )التحذ 
إلححى الخالصححة فححي عالقتهححا بالحاضححر )حاضححر السححرد(. )مححع إشححارته إلحححى أن 
الخالصة ال تتحرر من ظل الماضي( فيبرهن على وجودهحا بنمحوذجين: األول 

 من "دفنا الماضي" والثاني من "بدر زمانه".
وفححي تدليلححه علححى مححدى الخالصححة يححأتي بنمححوذج واحححد مححن كححل مححن 

و "اليتيم" و"األفعى والبحر". أمحا النتيجحة التحي يخحرج "الطيبون" و "المعلم" 
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بهحا فتنححأى كثيححراً عحن الهححدف مححن قيحاس الخالصححة وغيرهححا محن تقنيححات المححدة، 
وهحي "أن أقصحى حححد للخالصحة الزمنيححة فحي الروايحة المغربيححة ال يتجحاوز سححقف 

( 912العشحر سحنوات كححد أعلحى ويتوقححف عنحد بضحعة ايحام كححد أدنححى" )ص
بنيححة الخالصححة إلححى مضححمونها، متناسححياً أن تقنيححة الخالصححة ه خححرج مححن أي إنحح

وأخواتها من تقنيات المدة هي تقنيات سرعة، والسرعة كما هو معلوم عالقحة 
بين مقياس زمحاني وآخحر مكحاني، فسحرعة السحرد هحي العالقحة بحين زمحن القصحة 
مقيسححححاً بححححالثواني والححححدقائق واأليححححام..إلخ، وطححححول الخطححححاب مقيسححححاً بالسححححطور 

بنتيجته هذه القائمة في أساسها علحى إجحراء غيحر سحليم )ال . (9) حاتوالصف
يستقصححي التقنيححات فححي الروايححة الواحححدة( يغفححل طبيعححة هححذه التقنيححة، بححل هححو 
يسححححلبها إياهححححا ويمنحهححححا لتقنيححححات "النظححححام" كمححححا تبححححين آنفححححاً حححححين أعلححححن أنححححه 

 سيخالف جينيت فيقيس االسترجاع واالستبا  بالسطور والصفحات.
تبرز جملة تسحاؤالت: هحل هحذه المخالفحة ذات طبيعحة تطويريحة وهنا 

أم أنها بقصد المخالفة ليس إال؟ وهل تغيير طبيعة مكون من مكونات الرواية 
 هو تغيير في المنهج؟ 

وكيححف يمكححن للناقححد أن يخححرج بنتيجححة بنيويححة، وهححو لححم يححزد عححن البرهنححة علححى 
 وجود هذه التقنيات في عدد ضخم من الروايات؟

البرهنة هي ما يفعله أيضًا مع "الحذف" بعد أن يعرض نوعيحه: هذه 
( والغريححححب أن الناقححححد لححححم يححححأت 916، )ص*قسححححامه(، والضححححمنيأالمعلححححن )ب

بنمححوذج واحححد علححى الحححذف الضححمني.)إذا تححم التسححليم، جححداًل، بححأن المسححألة 
لة برهنة، وهي ليست كذلك بالتأكيد(. أما حجته فهي أنه "التوجد رواية أمس

" ويححرى الروايححة "الجديححدة" فححي المغححرب مبنيححة كليححاً **ها حححذف ضححمنياليشححوب
(، لححححذا يكتفححححي بالتححححدليل علححححى الحححححذف 962علححححى الحححححذف الضححححمني. )ص

المعلحححن محححن خحححالل عحححدد محححن الروايحححات هحححي "دفنحححا الماضحححي" و "الطيبحححون" و 
"الريح الشتوية" إلى أن يصل إلى بيان فائدة الحذف التي ال تزيد عن وصف 

                                                 
 .912( ص9192( جينيت) 9)

يصف الناقد هنا دراسة جينيت عن بروست بأنهحا المعحة، ويبحدو أن هحذا االعجحاب   *
 هج جينيت.أواالنبهار لم يكن كافياً لدفع الناقد إلى تمثل من

ألحم يفطحن الناقحد أنحه تكحاد ال توجحد روايحة، أيضحاً، "اليشحوبها" اسحترجاع أو اسحتبا    **
 حين مّثل عليهما؟ .
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ححححذف المعلحححن يكشحححف صحححراحة عحححن مقحححدار الفتحححرة المحذوفحححة " طبيعتحححه: "ال
 ( مذكرا بنتائج يمنى العيد البديهية.964)ص

متمسكًا بالخطة نفسها يحدلف الناقحد إلحى الفصحل الخحاص "بتعطيحل 
السحححححرد" محححححن خحححححالل "المشحححححهد الحححححدرامي" و "الوقفحححححة الوصحححححفية" النقيضحححححين 

لححذف، حسحب قحول العضويين، من وجهة زمنية، للسرد التلخيصحي ولتقنيحة ا
(، فيبححدأ تصححنيف المشححاهد السححردية إلححى: افتتاحيححة وختاميححة 961الناقححد )ص

ومستقلة )تتخلل السرد( وإلحى كبيحرة الحيحز وصحغيرته، مستشحهداً بنمحاذج محن 
"رحيحححححل البححححححر" و "األبلحححححه والمنسحححححية وياسحححححمين" و "بحححححدر زمانحححححه" و "الغحححححد 

ر فححححي المحكمححححة الناقححححد أن المشححححاهد الدراميححححة  تكثحححح يالحححححظوالغضححححب". و 
والسححجن حتححى أن المشححهد االسححتنطاقي )يقصححد االسححتجواب فححي المحكمححة(  

. أمحححا تعليلحححه لهحححذا الحجحححم الكبيحححر محححن *اسحححتهويكثيراً محححن الحححروائيين المغاربحححة
االستجواب فهحو فنحي ال اجتمحاعي  إذ يقحول "وهكحذا أصحبح إعحداد محاكمحة 

رويج الفعحل الحدرامي أو إقامة جلسة استنطا  محن الوسحائل المألوفحة لحديهم لتح
(. وقححد يتسححاءل المححرء عححن سححر عححدم 999ومعالجتححه بشححكل حححواري.." )ص

لجوء الناقد إلى التأويل االجتمحاعي فحي هحذه النقطحة بالحذات؟ علمحاً بأنحه لجحأ 
إليه في مواطن كثيرة جدًا فحي الكتحاب علحى حسحاب النتحائج البنيويحة  ولكثحرة 

ب يقححوم الناقححد بعمححل جححدول هححذه المشححاهد وفححي بححادرة لححم تتكححرر فححي الكتححا
بسحححت روايحححات فقحححط عارضحححاً فيحححه موضحححوع المشحححهد وعحححدد الصحححفحات التحححي 

(، متناسيا أنهأحصى الصفحات أيضحاً فحي بعحض تفنيحات 992استغرقها" )ص
 النظام 

إال أنه يخحرج بنتيجتحين غيحر بنيحويتين األولحى تتعلحق بطحول المشحاهد 
جححححائبي "الفانطاسححححتيكي" فيهححححا االسححححتجوابية والثانيححححة بححححالتلوين الفانتححححازي/ الع

حسب تعبير الناقد وسكت هنا أيضاً عن التأويل االجتماعي ليقدم تبريراً فنياً 
(. ويخلححص إلححى أن 993يحتححاج إلححى مزيححد مححن الجهححد كححي يبححدو مقنعححاً )ص

المشححهد "عمححل مفكححر فيححه" وإال مححا كانححت توكححل إليححه تأديححة الوظيفححة الدراميححة 
ل غيححر بنيويححة فهححو ال يلتفححت إطالقححاً إلححى نتححائج الناقححد تظحح أي إن(. 993)ص

قححد تُعححّد هححذه الناحيححة، بالححذات، إحححدى مقومححات خصوصححية الروايححة العربيححة، وهححي   *                                                 
بينمححا ال تتصححل بالمسححاحة الواسححعة مححن المنححاورة التححي يحتححال فيهححا الروائححي للتعبيححر عححن رأيححه 

 يجرؤ غيره على ذلك. )وهذا رأي شخصي(.
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العالقات بين المشهد )البطيء( والخالصة )السحريعة( كحي يصحل إلحى االيقحاع 
 الروائي أو آثارة في الرواية.

مححن المشححهد ينتقححل إلححى الوقفححة الوصححفية فيفححر  بححين نوعيهححا نححوعين 
لق منها: ذلك الذي يرتبط بالسارد )الخارج عن زمن القصة( وذلك الذي يتع

حين خلط بين النوعين  أبي ناضر بالشخصية وبذا يتجنب ما وقع فيه موريس
(. ويعرض حسن بحراوي أيضاً لحبعض وظحائف الوصحف، 919)األلسنية ص 

مشحححيراً إلحححى أن "المقاربحححات النقديحححة تعاملحححت محححع الوصحححف بحثحححاً عحححن جحححذوره 
 ونشححححأته  ...ّ أي اسححححتناداً إلححححى مقححححاييس مرجعيححححة، أمححححا الدراسححححات الحديثححححة

( فهحل تعامحل الناقحد 999فصارت تتعامحل محع الوصحف "كعنصحر بنيحوي" )ص
حسححن بحححراوي مححع الوصححف وغيححره مححن مكونححات الديمومححة والنظححام بوصححفها  

 كذلك؟
لم يسأل الناقد نفسه هذا السؤال واستمر في تعداد طرائق اشتغال 
 الوصف معيناً مستلزماته من مسافة وضوء ومرتفع الخ.. مستعيناً "بهامون" و

"جينيحححت" ويحححأتي بنمحححاذج علحححى كحححل هحححذه التفصحححيالت محححن روايحححات: "الحححريح 
الشتوية" و "جيل الظمأ" و "األفعحى والبححر" و "األبلحه" والمنسحية وياسحمين" 
و "اليتيم" ثم يرسم جدوالً يرصد فيه أثر المغالطات وخداع البصر الناتج عن 

ثحالث، وبعحد  بعد المسافة بين العين الواصفة والشيء الموصوف في روايات
أن يغطي كل مستلزمات الوصف بنماذج عليها، يخرج بنتيجة هي كسابقاتها 
مبتوتة العالقة بالبنية أي بنية الوصف وبحداًل محن اسحتخراج بنيحة الوصحف يقحوم 
بوصف طبيعتها مع المشهد الدرامي إذ "يشكالن اسحتطراداً وتوسحعاً فحي زمحن 

توقحححف الناقحححد فحححي (. وهنحححا ي913الخطحححاب علحححى حسحححاب زمحححن القصحححة" )ص
دراسته للزمن، أي لم يدرس سوى "الترتيب/ النظام" و "المدة" مغفاًل التواتر 
الذي يجسحد محع سحابقيه منظومحة العالقحات بحين زمحن القصحة وزمحن الخطحاب. 
وكما يغفل التواتر يتغاضى عن الشق الثاني من بنية الزمن وهو المتصل بحزمن 

السحرد/ السحارد أي بلحظحة السحرد، القصة والخطاب معحًا فحي عالقتهمحا بحزمن 
وإضححافة إلححى أنححه ال هححذه التقنيححات جميعهححا كححذلك يبتعححد عححن تحديححد بنيححة أي 

 واحدة من منها منفردة ولو في رواية واحدة.
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وبالتاكيد فإن نتائجه لن تكون بنيوية فهي وصحفية تلخيصحية وينتهحي 
الزمنيححة برجححاء أخيححر هححو أن يكححون مححا عرضححه "عالمححة علححى فهححم وتملححك البنيححة 

 ( 214)ص  للرواية المغربية"
باالنتقال من بنية الزمن كما عالجها الناقد حسن بحراوي في كتابحه 
"بنية الشكل الروائي" إلى بنيحة الحزمن عنحد محن اتخحذ محن هحذا الكتحاب مرجعحاً 
والمقصححود هنححا هححو عبححد الحميححد المحححادين فححي كتابححه "التقنيححات السححردية فححي 

الصحادر سحنة تسحٍع وتسحعين أي بعحد عقحد تقريبحاً  روايات  عبد الرحمن منيحف"
من الكتاب األول، يعود التساؤل ليبرز عن الهدف والكيفية: عن الهدف من 
دراسة "الزمن وااليقاع في روايتي: شر  المتوسط والشجار واغتيحال محرزو " 

( وهححو العنححوان الحححذي جعلححه الكاتحححب لهححذه الدراسحححة، والكيفيححة التحححي 11)ص
 راسة.تمت بها هذه الد

بعحد تعريحف مختحزل وغيحر دقيحق للحزمن والروائحي وتقنياتحه فحي مقدمحة 
الكتاب )صفحة ونصف( يعود إلى بيان أهمية الزمن والهدف من دراستحه لححه 
وهو الوصول إلى االيقاع العام للرواية من خالل زمن القصة في عالقته بزمن 

محا فعحل حسحن الخطاب فقحط محع إغفحال الحركن الثحاني محن العالقحات، تمامحاً ك
بحححراوي، بححل إنححه يخلححط بححين المفهححومين حححين يقححول "زمححن القصححة هححو زمححن 

ه يخلحط زمحن أي إنح( 69القصة المجرد وزمن الخطاب هو زمن الراوي" )ص
الخطاب والقصة معًا بزمن السارد "أي بحين تقنيحات الترتيحب والمحدة بتقنيحات 

 والسرد المقحم زمن السرد "السرد الالحق والسرد السابق والسرد المتواقت
"، أما بنية التواتر فتلغى من تنظير الناقد ومن تطبيقحه مثَحلُحه فحي ذلحك مثحل (9)

وسححيزا قاسححم وحسححن بحححراوي، وهححو ال يختلححف  أبححي ناضححر كححل مححن مححوريس
عححححنهم أيضححححاً فححححي هدفححححه مححححن التحليححححل وهححححو "العثححححور" علححححى تطبيقححححات لهححححذه 

تخححذ الناقحد مححن  (. وال موجححب للدهشحة هنححا فقحد ا62الفرضحيات النظريحة )ص
 (.914، 913كتبهم مراجع أساسية له )ص

يبدأ الناقد تحليله بتحديد الوحدات الزمن الكبرى في زمحن القصحة 
فححي روايححة "شححر  المتوسححط" مححن أجححل العثححور علححى حاضححر السححرد )مايسححميه 

انشطاره إلى شطرين هما: زمحن أنيسحة ومدتحه أربعحون سحنة  يالحظباالرتهان( و 
 أي إنثححون سححنة وقححد تححداخال معححاً مححع بعححض التفححاوت، وزمححن رجححب ومدتححه ثال

                                                 
 .239( جينيت، مرجع سابق ص9)



108 

 

( وهنحا 64زمن القصة الواححد "محنح فحي انشحطاره ثنائيحة لحزمن الخطحاب" )ص
أو حاضححر السححرد فيجححده يقححع فححي منتصححف  *يحححدد الححزمن فححي درجححة الصححفر

تشحححرين األول" تحححاريخ  99الحححزمن القصصحححي، وقحححد تححححدد بمؤشحححر زمنحححي هحححو "
 (.61هر السفينة أشيلوس )صخروج رجب من السجن وهو على ظ

بعحححد أن يححححدد المححححادين الحححزمن فحححي درجحححة الصحححفر أو محححا يسحححميه 
بلحظة االرتهان، يرصد تقنيتي االسترجاع واالسحتبا  قياسحاً إلحى هحذه اللحظحة 

هيمنحححححة االسحححححترجاعات علحححححى الروايحححححة، بشحححححكل  يالحظ)أي نظحححححام الحححححزمن( فححححح
ط "اللحظحة التحي عام.وتكرارها في لحظة واحدة في السحرد هحي لحظحة السحقو 

يوقححححع فيهححححا السححححجين رجححححب علححححى وثيقححححة التخلححححي عححححن النشححححاط السياسححححي" 
(. ويقوم برسم خطاطات توضح عدد االسترجاعات إلى مواقع زمنيحة 11)ص

بعينهححا، لكنححه يقححع فيمححا وقححع فيححه حسححن بحححراوي، فيحححول تقنيتححي االسححترجاع 
سحطور بحدال الزمنيتين إلى تقنيتي سرعة حين يقيس االسحترجاع بالصحفحات وال

 من األيام والساعات 
وهححذا اعتححداء علححى طبيعححة تقنيححات الديمومححة )المححدة( التححي يهملهححا 
بدايححة الفصححل وتخححتلط لديححه مفاهيمهححا مححع تقنيححات النظححام فححي آخححره )وسححياتي 
البحححث علححى هححذه القضححية بالتفصححيل( وحتححى حححين يتطححر  إلححى ذكرهححا آخححر 

نفسححه يعملححه فححي معالجتححه الفصححل ال يقيسححها بصححفتها تقنيححات سححرعة. الشححيء 
لححزمن أنيسححه أيضححاً: أي يحححول تقنيححات النظححام مححن تقنيححات زمنيححة محضححة إلححى 
تقنيححات سححرعة )إيقححاع( حححين يقححيس مححداها بالسححطور ال بالسححاعات، وهنححا لححم 
يذكر مخالفته لجينيحت كمحا أنحه لحم يشحر أيضحاً إلحى مسحايرته لحسحن بححراوي، 

 ي" ال أساس لها فيه.وتبقى إحاالته في الهامش إلى كتاب "سويرت
ويختم بجمع خطاطات االسترجاع في الفصحول الثالثحة فحي خطاطحة 

(  ثححّم ينهححي  92ومعاملهححا معاملححة تقنيححات الديمومححة )السححرعة/ االيقححاع( )ص 
قياسححه لححزمن االسححتبا  "الكمححي" بتأويححل خالصححته: "أن البنححى الزمنيححة متعالقححة 

( والشحيء نفسحه 93ل" )صمباشرة بالبنى الحدثية المتعمقة داخل نفس البط
ينسحب الباححث "زمحن الصحفر" إلحى جينيحت و يحيحل إليحه فحي كتحاب سحويرتي "النقحد   *                                                 

( وبالنظر في الكتاب نفسه والصفحة نفسها بل ومقلوب 13البنيوي والنص الروائي" )ص
في درجحة الصحفر، وإن كانحت اإلشحارةموجودة فحي  عددها تبين عدم وجود اية إشارة للزمن  

( والناقد لم يجعله من مراجعه . وليست هذه هي 49كتاب جينيت خطاب الحكاية )ص
 اإلحالة الوحيدة غير الدقيقة.
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يفعله مع زمن أنيسة الموازي، التي تسرد الفصول: الثاني والرابع والسحادس: 
يقححيس كميححة االسححترجاع نسححبة إلححى االرتهححان، بعححدد السححطور، ال بعححدد األيححام 
والسححاعات فححي تجاهححل تححام "للديمومححة" وتظهححر خطاطححة النظححام الزمنححي عححدم 

سحترجاع ثحم االرتهحان )حاضحر السحرد( وجود استبا  البتة مما يعنحي سحيطرة اال
 (.96في الفصل األخير من الرواية بعد وفاة رجب بسنة )ص 

أما نتيجة الزمن في عالقته بالقصة في روايحة شحر  المتوسحط )وهحي 
المبنيححة علححى تقنيححة االسححترجاع فححي عالقتهححا بحاضححر السححرد فقححط دون تقنيححات 

م ماضحححيه، إال أن أنيسحححة  السحححرعة أو التكحححرار( أن الحححراويين كحححان مسحححكونا بحححآال
كانححت أكثححر تعلقححاً بححالراهن مححن رجححب. ويخلححص إلححى أن العامححل الحاسححم فححي 
رسحم العالقححة بححين الححزمنين: زمححن القصححة وزمححن الخطححاب هححو "الفواعححل  كححذاّ 

النتيجحححة تأويليحححة ال بنيويحححة. ويواصحححل  أي إن( 99النفسحححية لحححدى الحححراوي" )ص
ة "األشجار واغتيال مرزو " لمنيحف الناقد محاولته تحليل بنية الزمن في رواي

(. فيبحين 99تحت عنوان " األشجار واغتيال مرزو " هيمنة االسترجاع" )ص
في البداية اختالفها عن رواية شحر  المتوسحط محن أن زمحان الحراويين )منصحور 
عبد السالم وإلياس نخلة( ليس متعالقًا )واححدًا( كزمحان الحراويين فحي األولحى  

اية قسمين زمن الياس نخلة وزمن منصحور عبحد السحالم لذا فقد انقسمت الرو 
( ويبححين أن الجححزء األول مححن الروايححة الححذي غطححى أربعححاً وعشححرين سححنة 99)ص

من عمر الياس نخلة قد سرده الراوي فحي ثحالث سحاعات )زمحن السحرد( وهنحا 
يخرج إلى استنتاج خطأ، ناجم عن خلطه بين تقنيحات النظحام وتقنيحات المحدة 

سحححنة فحححي ثحححالث سحححاعات التحححي هحححي حاضحححر  24رد أححححداث فيقحححول: " إن سححح
 (.99السرد تعني أن اإليقاع كان سريعًا" )ص

ثححم يعححود ويتسححاءل عححن " فنيححة الروايححة" ويحيححل إلححى حححوار بححين يمنححى 
ن "مححدة السححفر فححي القطححار )حاضححر تقححول فيححه :إالعيححد وعبححد الححرحمن منيححف 

ي يبحدو هنحا غيحر مقنحع السرد( غير كافيه لكحل هحذا السحرد الحذي ُسحرِد، وبالتحال
( ويورد رد الروائي المعلل تعلياًل مضمونياً يتصل 91على مستواه الفني" )ص

(. وقحححد ال يحتححححاج هححححذا 91بحححالتعبير عححححن التفاعححححل داخحححل نفححححس الححححراوي )ص
 االنعطاف الحاد خارج النص إلى تعليق.

ويعححود إلححى الجححزء الثححاني مححن األشححجار واغتيححال مححرزو  الححذي يرويححه 
السححححالم" متمركححححزاً فححححي نقطححححة ماضححححية )طفولتححححه(. وتمتححححد فتححححرة "منصححححور عبححححد 
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اسححترجاعه مسححافة خمححٍس  وثالثححين سححنة منححذ تلححك النقطححة حتححى لحظححة حاضححر 
الخطاب. من هذه النقطة سار الخطاب خطياً إلى حّد ما، وهنحا يقحيس محدى 

ه ُمصحححٌر علحححى معاملحححه تقنيحححات النظحححام أي إنحححاالسحححترجاع واالرتهحححان بالسحححطور  
الباححححث أن لحظحححة السحححرد تحححوهم بحضحححور  يالححححظيحححات السحححرعة، و معاملحححة تقن

الماضي مع أنها الحقة زمنيًا، األمر الغالب على الرواية وكذلك يغلحب عليهحا 
 (.99خطية السرد من القصصي وقلة انكساره وندرة االستبا  )ص

وهنا يحدخل فحي الديمومحة "االيقحاع" دون سحابق إنحذار فيقحول:" فحإن 
مححن القححص فححي عالقتححه بالخطححاب( قليححل االنحححراف الخحط القصصححي )يقصححد ز 

والتكسر )يقصد تقنيات النظام( عكس "شر  المتوسط" التحي كانحت تنطحوي 
علحححى مراكحححز ديمومحححة محححؤثرة" بينمحححا األشحححجار واغتيحححال محححرزو " امتحححداد خطحححي 
ألحححداث متوالححدة ومترابطححة، ويبححدو االسححتبا  فيهححا نححادراً ألن الححراوي مححرتبط 

وهححو يسححترجعها وال يسححتبق عليهححا إال فححي حححدود قليلححة  بمراكححز تححأثير سححابقة،
وااليقاع الزمني هو اإلدراك العام للعالقة بين أحداث الروايحة كخطحاب، وبحين 

( يبدو أن المغالطات هنحا ناجمحة عحن خلحط 99الزمن الفعلي للقصة.. " )ص
المفححاهيم داخححل تقنيححات "الححزمن فححي عالقتححه بالخطححاب"، وعححدم التفريححق بححين 

وهححو مححا اشححير إليححه آنفححاً و البححأس مححن التححذكير أن االيقححاع نححاجم عححن طبيعتهححا 
( التحي محن (9) تفاوت السرعة وهو مختص بتقنيحات )الديمومحة أو االسحتغرا 

 (2) خححالل عالقاتهححا يتكححون إيقححاع الروايححة وهححي التقنيححات التححي ربطهححا جينيححت
" بأنه بإيقاع الموسيقى فقد وصف إيقاع "بروست في "بحثا عن الزمن الضائع

وقحححد بحححين جينيحححت نظريحححاً توافحححق االيقحححاع (3) متقطحححع وشحححبيه بموسحححيقى بتهحححوفن
الروائححي مححع توافححق الحركححات فححي الموسححيقى الكالسححيكية التححي تحكمححت فححي 

وهححححي   (4) تتابعهححححا، وتناوبهححححا فححححي بنححححى السححححوناتة والسححححيمفونية والكونشححححيرتو"
وحركحة  Allegroالحركات األربع المعروفة فحي السحمفونية: )حركحة سحريعة 

وحركححححححة راقصححححححة  Prestoوحركحححححححة شححححححديد السححححححرعة  Andanteبطيئححححححة 

                                                 
 .911، 919، 912( ص 9192( جينيت، )9)
 .919(ص9192( جينيت، )2)
 919(9192(جينيت، )3)
 .919( نفسه. ص 4)
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Minuetto) (9)  التي تقابل الحركات األربع )الوقفة والمشهد والمجمل
  (2) عند جينيت ذفوالح

أي وألن الحححححدود لححححم تتضححححح لححححدى الباحححححث بححححين تقنيححححات القصححححة 
يحححات ، وبحححين تقنأي ملفحححوظ السحححرد   فحححي عالقتهحححا بالخطحححابمضحححمون السحححرد 

ا بتقنيات السرد، فاإليقحاع يخحتص بجحزء ممعاً في عالقاته والخطاب ، القصة
منهححا، ال بهححا جميعححاً وهنححا يححدخل فححي "اإليقاعححات" مححن وجهححة إحصححائية فيراهححا 
متفاوتة من حيث طحول الخطحاب وارتباطحه بحزمن القصحة دون أن يبحرهن عليهحا 

د جينيححت، ثححم يشححرع بححداًل مححن حسححاب سححرعتها حسححب الصححيغة المعروفححة عنحح
بالتححدليل  علححى وجودهححا، فيبححدأ بالحححذف ويسححميه )القفححز( ويشححير إلححى أربعححة 

( ويذكر أن الحذف غير المعلن كثير في 92مواضع من الحذف المعلن )ص
الرواية، دون أن يوّضح  ماهيته أو طبيعته ويسحميه القطحع دون أن يبحين داللحة 

 (.92هذا المصطلح )ص
قنيححات اإليقححاع فححي شححر  المتوسححط وهنححا تححذكر فجححأة أنححه لححم يعححالج ت

(، 92فيربط بينهما عند القطع قائاًل "لقد كثر القطحع فحي الحروايتين معحًا" )ص
وهنا يتساءل المرء: ِلَم تجاهل أمحره فحي الروايحة األولحى؟ ولِحَم تجاهحل توضحيح 

 المقصود به هنا؟
وينتهححي مححن القفححز فيمححر بالخالصححة دون أن يمثححل عليهححا لينتقححل إلححى 

( ليححدلل 92ذكر أيضححاً أن "يلمحهححا" فححي كلتححا الححروايتين ) ( )صالوصححف فيتحح
( وينتقحححل إلحححى 92عليهحححا بنمحححوذج واححححد محححن "األشحححجار واغتيحححال محححرزو  )ص

( ويححححرى أنهححححا تشححححيع فححححي 93المشحححاهد التححححي يتسححححاوي فيهححححا الزمانححححان.." )ص
 الروايتين لكنه مع هذا الشيوع ال يقدم مثاًل واحدًا.

رة أخححرى بعححد أن َعبَححر بهححا، فيراهححا ثححم يعححود إلححى تقنيححة التلخححيص محح
تشححيع أيضححاً فححي الححروايتين لكنححه هنححا يعمححد إلححى االحصححاء فححي رواية"األشححجار 
واغتيححال مححرزو  فقححط" ليصححل إلححى أن النسححبة بححين الححزمنين: زمححن القصححة فححي 

% وهنححا يحكححم علححى الروايححة 9:946عالقتححه بححزمن الخطححاب هححي بالححدقائق:
غيحر واقعحي وغيحر متناسحق محع الفحن الروائحي حكمًا فنيحًا فيقحول "أن هحذا ايقحاع 

                                                 
 .994( محيط الفنون، الموسيقى، القاهرة: دار المعارف، ص ( أحمد المصري، )؟9)
 .911( جينيت، المرجع السابق ص 2)
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(" وهححذا يححدل علححى غيححاب 93فقححد زادت كميححة السححرد علححى كميححة الححزمن )ص
 مفهوم اإليقاع عن الباحث.

على استدارة الزمن في الرواية فيؤولها بضغط الحاضر  هأما مالحظت
فهحححم يتفلتحححون محححن اللحظحححة الراهنحححة فحححي محاولحححة  "،صحححياتنفسحححياً علحححى الشخ

ألححححداث السحححابقة محححن الحححذاكرة، ومحححا الروايحححة إال صحححورة سحححردية السحححتجالب ا
 (.94تعكس عمليات  التفلت المكثفة من تلك اللحظة" )ص

أما عدم إقناع الروايحة الفنحي  لسحردها أححداث حيحاة أححد السحاردين 
في ثالث ساعات فيعوض عنه المضمون، فالمعّول عليه ال على ما تنشأ محن 

 (.94حداث القصصية ومدة القص )صعالقة غير مقنعة بين طول األ
والخالصححة النهائيححة هححي "أن الححزمن فححي روايتححي عبححد الححرحمن منيححف 

وأساس الخلخلة هو  مخلخل، ولكنه أودع في منظومة تقنيات منضبطة تماماً 
وكثرة  ّ  الروايتيناالضطراب العام في الموقف الذي تغطيه أحداث القصتين

 "ادل التقنحححي للتعبيحححر عحححن ذلحححكالحححزمن المخلخحححل هحححو المعححح   المواجحححع كحححأن
الناقحد يعكحس  الخحارج كالم نظام الزمن في الرواية حسب   أي إن .(94)ص

أو يعبر عنه وهنا تتناقض هذه النتيجة مع المنهج المتبحع. فهحل تتوافحق نتحائج 
الرؤيحة أو التبئيححر محع المححنهج البنيحوي هححذا مححا سحيكون مححدار الجحزء الثححاني مححن 

 هذا الفصل.
 
 ة السردية:( الرؤي3-2) 

المكححححون البنيححححوي الثححححاني مححححن مكونححححات الخطححححاب الححححذي تصححححدى 
لسحنية األ"في كتابحه  أبي ناضر أولهم موريس ولتحليله عدد من النقاد منهم،

 ، فكيف كان تحليله للرؤية في رواية حنا مينه "بقايا صور"؟.والنقد األدبي" 
مقتضبا   تحت عنوان "بقايا صور" والرؤيا  كذاّ القصصية يمهد تمهيدا

( Benveniste( مححن بنفنسححت )visionمسححتمدا فيححه مفهحححوم  الرؤيححة)
ويخلححححححص الححححححى أن الرؤيححححححا  كححححححذاّ القصصححححححية تنبححححححع مححححححن مفهححححححوم القححححححول 

(Enonce وقائحححححل القحححححول )(Enonciation)  ؟( وتحححححرتبط مباشحححححرة(
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 كذاّ "بقايا صور" وخاصة ذلك الجانب محن البنحاء  *بالبناء الداخلي لقصة
  شخصحياتّالعالقات التي يقيمها الراوي مع أشخاصالذي يتمحور حول 

( ويححححرى أن 911، 919قصححححته  كححححذاّ مححححن حيححححث العححححرض والتمثيحححححل )ص
اسححتخدام الححراوي لححبعض التقنيححات السححردية يكشححف عححن حضححور الححراوي أو 
غيابححححححه طححححححوال السححححححرد ، ويبححححححرز مسححححححألتين كيححححححف نكتححححححب؟ ولمححححححن نكتححححححب؟ 

 (.911)ص
قححد بدراسححة الرؤيححة القصصحححية ودون أن يحححدد تلححك التقنيححات يشحححرع النا

تحت العناوين التالية: )أنا الراوي/ أنا الراوي الحاضحر/ أنحا الحراوي الغائحب/ 
 الراوي والقصة: )أ( الراوي وأشخاصه، )ب( الراوي وآثاره.

تححححت العنحححوان األول يحححححاول جحححالء هويحححة الححححراوي أو الحححرواة محححن جهححححة 
خححرى، مفترضححا مححن وتحديححد موقححع كححل مححنهم بالنسححبة لرخححر مححن الجهححة األ

البداية وجود أربعة رواة: الكاتب الذي كتب اإلهداء على الصفحة الداخلية 
وهو برأيه الراوي األول ،  أمحا الحراوي الثحاني فهحو ضحمير المحتكلم فحي أولحى 
عبحححارات الروايحححة " كحححانوا يخرجحححون بحححأبي المحححريض" ويحححرى أن هحححذه اليحححاء يحححاء 

يححار واٍع  أكثححر ممححا هححي عالمححة جماليةمرتبطححة  بهويححة القححاص وهححي ثمححرة اخت
على بوح الكاتب والسارد. ويأتي بأربعحة مقحاطع متتاليحة  محن الروايحة  ليبحرهن 

، 13على أن الراوي بياء المتكلم هو الراوي األصيل "من صفحات الرواية 
(. أمحححا الحححراوي الثالحححث فهحححو يحححروي 999، 991" )ص 249، 999، 14

"حححين صححارت لكريححاكو سحححيارة  بضححمير الغائححب ويستشححهد بححالمقطع التحححالي:
( 61)ص "انشغلت  الحارة بهحا، وقحد ركبتهحا الكرياكيحة فحي نزهحة محع زوجهحا

(، ويزيحد ثالثحة مقححاطع أخحرى لتقويححة اسحتدالله علححى هحذا الححراوي 999ص ،)
الغائب . أما  الراوي الرابع برأيحه فهحو: األم  التحي تأخحذ علحى عاتقهحا قسحطا  

أوجهححححا متعححححددة مححححن الحيححححاة  كبيححححرا مححححن قححححص األحححححداث وتكشححححف للطفححححل
وأسرارها، ويستشهد بثالثة نماذج متتالية من كالمها ليعزز هذا الرأي. وهذا 
 التصور بوجود رواة ثالثة إضافة الى الكاتحب الضحمني: األنحا الثانيحة للكاتحب

يقصححد الناقححد بالقصححة هنححا الروايححة ألن الححراوي والرؤيححة مححن مكونححات الخطححاب  أي   *                                                 
ملفحححوظ السحححرد ال القصحححة  أي مضحححمون السحححرد ، ويالححححظ هنحححا أيضحححا عحححدم التمييحححز  بحححين 

 ذا ربط بالمرجع وهو ما ال ترضاه البنيوية الشكلية.الشخصيات واألشخاص  وفي ه
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، جحححدير بالمناقشحححة: " أنحححا " الشخصحححية أو الطفحححل الحححذى  انفصحححل عنحححه (9)
 قححة وجححوده داخلححه أي هححو "مثلححي القصححة"السححارد الححذي يححرتبط بالحححدث بعال

( وهححو أيضححاً ذاتححي homo diegetique، أو "متماثحححل حكائيحححا)(2)
 لكحححن موقعحححه محححن الححححدث متغيحححر (3) ( autodieqetiqueالحكايحححة:)

. وبالتالي يتغير تبئيره، فحين يحكي حكاية هو مشارك فيهححا )يكون هحو (4)
يحكحي حكايحة أخحرى هححو غيحر في مركز السرد( يكون التبئير داخليا، وححين 

مشحارك فيهححا يسححتخدم ضحمير الغائححب ، ويكححون تبئيحره علححى األغلححب خارجيححا 
 )حكايته عن الزوجين كرياكو على سبيل المثال(.

أما صحوت األم )بضحمير المحتكلم( فيحدخل فيمحا يسحميه جينيحت "الكحالم 
. فهو ليس صحوت سحارد آخحر ، ألن (1) المنقول" وهو األكثر محاكاة برأيه

تعحححدد السحححارد  يقتضحححي تعحححدداً فحححي الحححرؤى يحححنجم عنحححه بالضحححرورة إعحححادة سحححرد 
، وهححذا غيححر حاصححل (6) الححدث مححن رواة متعححددين )وجهحححات نظححر مختلفححة(

فححي "بقايححا صححور"، فححاألم تحكححي أحححداثا تسححد فراغححا فححي القصححة لححم يشححهدها 
برؤيتححه هححو، بححل إن كححالم األم  امنهححا ويلّونهحح االسححارد شخصححيا، لكنححه يسححمعه

مير المتكلم هو جزء من حوار )كحالم منقحول أو معحروض( يححدث بينهحا بض
وبين الطفل ردا على أسئلته وهذا النموذج من كالمها يثبت هذا االستنتاج: 

".   ... ّ و "يحا (9) "كان خالك يا بني رجال من الرجال .. مرحا كريمحا ..
أال    ... ّ و "خالححك يححا بنححي أقسححم(9) بنححي كححان الجححوع فححي كححل مكححان ..

يأكل من قروانة )طعام( األتراك.. وكان والدك من الذين تبعوا خالك ، فتنوا 
                                                 

(: المسححافة ووجهحة النظححر، محححرر مشححارك فحي: نظريححة السححرد مححن 9191( وايحن بححوث، )9)
(. الححدار البيضححاء : منشحححورات  9وجهححة النظححر الححى التبئيححر، ترجمححة نححاجي مصححطفى، ) ط 

 .  42الحوار األكاديمي.ص
لحكاية  أو الحكائي حسب مترجم كتحاب ،والمقصود با 211( ص 9192( جينيت )2)

 جينيت"خطاب الحكاية"هو ملفوظ السرد المضمونه .
( Jan Herman( وجان إيرمحان )(Christian Angelet( كريستيان أنجلي 3)
(: السححرديات، محححرران فححي: نظريححة السححرد مححن وجهححة النظححر الححى التبئيححر، مرجححع 9191)

 .913، 912سابق ص 
 .214(  ص 9192( جينيت )4)
 .999(  ص 9192(جينيت )1)
 946( السيد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 6)

 .61( بيروت: دار اآلداب  ص  1(، بقايا صور، ) ط  9111( حنا مينه ، )9)
 .914( بقايا صور، ص 9)
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به والزموه حتى رحل إلى أحضان أبينا إبراهيم" أذكر أنني رفعحت رأسحي عحن 
 ركبتها وسألتها: 

 من هو إبراهيم  ؟   جّدي  ؟  -
ح  ال .. إبراهيم قديس .. الخوري يقول أبونحا إبحراهيم .. وسحتعرف ححين 

بل إن الرواية تضع كحالم األم بحين قوسحي تنصحيص  "(9)كبر .. ال تقاطعني ت
داللة على أنه كالم منقول وليس كالم سارد جديد. وصحيح أن فحي الروايحة 
ساردًا واحدًا مهيمنًا، ولكنحه فحي حقيقتحه ثنحائي الموقحع،  لحذا  يحذهب السحرد 

ذي ينفصححل محن السحارد "الناضحج" إلححى شخصحية الطفحل ليعحود بيححد السحارد الح
أحيانا عن الطفل ليعلن تعليقا يدل على حكمة ال تتسّنى للطفل. من ذلك: 
"وقياسا على تلك الليلة  أقدر ما عانينه فحي غحربتهن ووحشحتهن، ومحن أجحل 

، ومححن (2) ذلححك أمّجححد آالمهححن وآالم كححل الفقححراء الححذين ُحرمححوا األبححوين.."
أي (3) السحارد معحاً المعلوم أن السرد بضمير المحتكلم قحد يضحم الشخصحية و 

الناضج ، وقد  أي الرجل وغير الممّثلأي الطفل  السارد الممثل في القصة
يكون السارد الناضج مبئراً والطفحل الشخصحية مبحّأراً وأكثحر محا يكحون الطفحل 
هحححو المبئحححر لشخصحححيات أخحححرى ) ليسحححت السحححارد بالتأكيحححد(، لحححذا ال يجحححب 

وعليححه يمكححن القححول بححأن . (4) الخلححط بينهمححا حتححى لححو كانححا شخصححاً واحححداً 
روايحححة " بقايحححا صحححور " هحححي روايحححة سحححارد واححححد تبئيرهحححا داخلحححي علحححى الطفحححل، 
فوجهة نظره هي التي تتحكم في الرواية بجهاالته المؤقتة وسذاجته، فالتبئير 
مركححز علححى تححذكر الطفححل للحححوادث التححي مححرت فححي طفولتححه المبكححرة  وتححذكر  

محححا هنححاك تبحححادل  أدوار  بحححين كححالم األم الحححذي يغطححي الفجحححوات فيهحححا، وكححل 
السحححححارد الناضحححححج والشخصحححححية )الطفحححححل(، السحححححارد يقحححححوم بحححححالعرض والتقيحححححيم 
والشخصية )الطفل( يقوم بالفعل. " فأنحا الشخصحية هحي التحي تنتمحي وححدها 

وتتموضع ملفوظ السرد(  )المقصود بالحكاية هنا حسب المترجم  للحكاية
رجل الناضج( لالطفل بل ا )وهو هنا ليس الساردفي مستوى أعلى، فالسارد

                                                 
 .69(بقايا صور ص 9)
 213( بقايا صور، ص 2)
 914( أنجلي وايرمان، مرجع سابق ، ص 3)
 949سابق  ص ( السيد إبراهيم : مرجع 4)
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كسحارد   ملفحوظ السحرد( ) والمقصحود بالحكايحةخحارج الحكايحةينهض بالسحرد 
 ".(9) كشخصية   كذاّوداخل الحكاية

وحين يبدأ الناقحد بحافتراض بعيحد عحن حقيقحة الروايحة، يخلحص إلحى نتحائج  
هي األخحرى مفارقحة لهحا،  فخالصحته لهحذا القسحم تقحول " إن )أنحا(  الكاتحب 

(. 993نا( البطل ألن الفاصل بينهما كبير يؤكده تعدد الرواة )ص ليست )أ
 صحيح أن " أنا البطل" ليست "أنا الكاتب" لكن غير الصحيح هو

تعحححدد الحححرواة. فالسحححارد فحححي  "بقايحححا صحححور" كمحححا فحححي  "بحثحححا عحححن الحححزمن  
 . (2) الضائع"  مختلف  عن الشخصية حتى لو تكلم بضميرها

الثحاني " أنحا الحراوي الحاضحر " يقصحد المشحارك ينتقل الناقد الى العنوان 
وهححو (3) (homo diegetiqueفيمححا يرويححه أو مححا يسححميه جينيححت )

)ص  أبي ناضر الشكل الذي "يتشخصن فيه الراوي" على حد تعبير موريس
(، أي الححححذي يظهحححححر فيحححححه شخصحححححية رئيسححححية "بطحححححال" حسحححححب تعبيحححححره.  994

ن جينيححت ال يححولي أهميححة ويسححتدل علححى هححذه البطولححة مححن الضححمائر )علمححا بححأ
فالسحححارد يسحححتطيع أن يتحححدخل فحححي  (للضحححمائر بقحححدر إيالئحححه أهميحححة للموقحححع 

الحكايحة بصححفته كححذلك، فحي كححل وقححت وحححين، فحإن كححل سححرد هححو ح بطبعححه ح 
". محن هنحا فالسحارد  بضحمير المحتكلم  ال (4) مصو  ضمنيا بضمير المحتكلم

 autoيعنححححححي بالضححححححرورة أنححححححه متماثححححححل حكائيححححححا: بطححححححل فححححححي قصححححححته 
diegetique)(1) ( فقد يكون، فقط، شاهدا . 

ويرى أن صيغة السارد بضحمير المحتكلم تتبحدى فحي مظهحرين:  الخالصحة 
أكثحر  direو المشهد  ويذكر ما يلي: " إن الحراوي الحذي يلخحص "يقحول" 

عنحدما يتحححدث عحن نفسححه، ولكنه"يرى" كحذّ أكثححر ممححا  voirممحا "يححرى" 
يقحححوم بهحححا بطحححل القصحححة"، وهنحححا يحححأتي  "يقحححول" عنحححدما ينقحححل األححححداث التحححي

بالنموذج التالي ليبين  أن القحول والرؤيحة يتحداخالن فحي قلحب القصحة: " وهحا 
هحححو الحححرب قحححد ترفحححق بحالنحححا، فحححال يخحححذل أمنحححا هحححذه المحححرة   ...ّ  وقالحححت 
تخاطبهححا: "يححا مباركححة" وأوصححتنا أن نقححول لهححا هححذه الكلمححة كلمححا وقححف نظرنححا 

                                                 
 . 914( أنجيلي وايرمان، مرجع سابق ، ص 9)
 . 239( 9192( جينيت)2)
 .912( أنجيلي وإيرمان ، مرجع سابق ص 3)
 211( ص 9192( جينيت )4)4
 .913( أنجيلي وإيرمان، مرجع سابق، ص 1)
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("  أمححا تعليلححه للتححداخل 996( )ص 949ص عليهححا لكححي تتكححاثر وتتنححامى )
بين القو ل والرؤية في المثل السابق  فهو أن الراوي الحاضر)لم يقصد هنا 
الشححاهد أو المشححارك( يُلحححبس أحيانححا أحححداث قصحححته  ثححوب الموضححوعية كحححي 

 Objectionيححححتمكن مححححن رؤيتهححححا بشححححكل أفضححححل   ّ: و" تموضححححع " )
شحححكل أفضحححل، يححححول الحححراوي  كحححذاّ( األححححداث فحححي القصحححة بغيحححة رؤيتهحححا ب

تكلم إلححى صححيغة الغائححب، لمححوينقححل صححيغة ا  كححذاّ الحاضححر إلححى راٍو غائححب
فبدل "أنا" القائل نجد "هو" الرائي وبدل حضورالراوي الكلي نجد حضحورا 

 (.  996متخفياً أو باألحرى حضوراً ورائيًا" )ص
يححر الضححمير وال تبححدو المسححألة بالتعقيححد التححي أظهرهححا عليححه الناقححد ، فقححد يتغ 

النحوي ويدل على الشخصية نفسها، أي محن " أنحا" إلحى "هحو" كأنحه يتخلحى 
عححن دور الححراوي وهححذا مححن سححمات الروايححة المعاصححرة حسححب كححالم جينيححت  
 ..ّ  فالرواية  المعاصرة ال تتردد فحي أن تقحيم بحين السحارد والشخصحية )أو  

ى منطحق أكثحر عالقة متغيرة أو عائمة: دوخة ضمائر مسندة  إلح(الشخصيات
 .(9) ""شخصية" حرية " وإلى فكرة أكثر تعقيدا عن ال

أمححا عححن عالقححة السححارد بالخالصححة والمشححهد فهححي تتصححل بالصححيغة 
التححي تقححف إلححى جانححب المنظححور أو الرؤيححة فححي الححتحكم بالمعلومححات الروائيححة 

وتتمثحل بالعالقحة  (2)وهي عنحد جينيحت تخحتص بنقحل الكحالم  دون األححداث
 .(3) كالم السارد وكالم الشخصيةالعكسية بين  

،  ختفحاءوبعد أن يبحين الناقحد موقحع الحراوي محن حيحث الحضحور واال
يبين عالقته بأحداث القصة )كان يمكنه أن يتناول هذه المسألة محن خحالل 

(، وينتقل الى تتبع عالقة الحراوي بشخصحياته )رؤيتحه لهحا( ختفاءالحضور واال
وأخححرى خارجيححة ويححرى أن سححارد "بقايححا  فيصححل إلححى أنهححا نوعححان: رؤيححة داخليححة

صحححور" جمحححع بحححين الحححرؤيتين ، فيحححرى شخصحححياته محححن الحححداخل ومحححن الخحححارج 
أفعالها تعكس صفاتها" وهحذا  أي إنمالحظا الترابط بين دواخلها وأفعالها" 

( فهنا يوّحد الحراوي  بحين 921يندر في األدب العربي "على حد قوله" )ص

                                                 
 .216( ص  9192( جينيت)9)
 .991، 993( ص  9192(جينيت)2)
 .992( ص  9192(جينيت)3)
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وبين اإلطار المحيط أو اإلطار الطبيعحي داخل الشخصية وخارجها أي بينها 
 (.921)المكان( المحيط بالشخصية" )ص

ويوفق الناقحد  فحي االستشحهاد بنمحاذج تؤيحد محا ذهحب إليحه منهحا: "  
كان حذاؤها الموّحل بيحدها، وكفهحا علحى موضحع الضحربة فحي بطنهحا، وتححت 
أقدامها مسامير، وعلحى ظهرهحا خشحبة، جلسحت  بحين الحقحول علحى تخحم ال 

( "،  ويعلححق الناقححد  بححأن المشححهد الطبيعححي هححو 941ر منححه أحححد ..  )صيمحح
امتححداد للحالححة النفسححية التححي تعيشححها الشخصححية. وهنححا يخححرج عححن المححنهج 
البنيوي الى التأويل النفسي، ثّم إلى التقحويم الجمحالي والتعمحيم ححين يحكحم 

 على الرواية بالتميز عن بقية الروايات العربية.   
ن قححراءة إ  لمححرء إال أن يقابححل حكمححا بحكححم فيقححولوهنححا ال يسححع ا

الناقححد للرؤيححة فححي "بقايححا صححور" يعتريهححا خلححل نححابع مححن افتححراض تعححدد الححرواة 
الذي يستتبعه بالضرورة تعّدد في الرؤى، وقد تبين بقراءة الرواية انعدام هذا 

يحتحححححل " متماثححححل حكائيححححا "التعححححدد، فقححححد أرسححححل السححححرد فححححي الروايححححة سححححارد
ستوى الفاعحل، ومسحتوى الشحاهد  بالتنحاوب، ولكنحه تنحاوب غيحر مستويين: م

متحداخل، ومتقحاطع. وقحد اسحتتبع هحذا االفتحراض  المخحل بالتحليحل، و منتظم 
وقوع الناقد فحي أخطحاء منهحا المحزج بيححن الصحيغة والرؤيحة، فالتعحدد الموجحود 

 هو تعدد صيغ )بين المسرود والمنقول والمّحول( ال تعدد رواة ورؤى.
يعتححذر المححرء للباحححث ألنححه  جححاس أرضححا  لححم  يطأهححا غيححره، وقححد  

مّقيححًدا بحححاجز اللغححة، ولكححن أيبقححى لهححذا العححذر مكححان بعححد عقححححد ونصححف مححن 
"؟ أي الوقحت الحذي صحدر فيحه كتحاب محراد أبي ناضحر صدور كتاب " موريس

الحذي لحم يعحدم وجحود عحدد محن  ؟ "آليات السرد في الرواية النوبيحة"مبروك: 
نظرية المترجمة وغيحر المترجمحة، بحل وجحود كثيحر محن الدراسحات الدراسات ال

 التطبيقية،  فكيف كانت استفادته من هذه الدراسات؟
 

***** 
آليحات السحرد فحي "في الفصل الثالث من كتابه يدرس مراد مبروك 

، الرؤيحححححة السحححححردية ضحححححمن محححححا  أسحححححماه " السحححححرد وتشحححححكيل "الروايحححححة النوبيّحححححة
ه أي إنخصية مستنداً إلى عوامل غريما س، الشخصية  "الذي حلل فيه الش

يجمع في فصل واحد بين اتجاهين: أحدهما يبححث عحن بنيحة القصحة )نححو 
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القحص(، والثحاني  يحلحل الخطحاب " المظهحر اللغحوي ". فمحا منظحور الباحححث 
للرؤيححححة السححححردية؟  وكيححححف رصححححدها فححححي الروايححححات النوبيححححة ، وهححححل اسححححتطاع 

  استقصاء شبكة عالقاتها؟         
ال يقحّدم الناقحد لتحليلححه  بتمهيحد نظحري،  إذ يشححير محن البدايحة إلححى 
أنحححه سحححيدرس الرؤيحححة محححن خحححالل مسحححتويين: "الرؤيحححة ووجهحححة النظحححر التعبيريحححة 

(  91للشخصية " و " الرؤية والتشكيل النفسي للشخصية المسرودة" )ص 
دون  تقديم أي توضيح لمفهومي المصطلحين، ودون اإلشارة  إلحى صحفحة 

دة بعينهححا فححي المححرجعين اللححذين أحححال إليهمححا فححي هامشححه )وهمححا تحليححل واححح
الخطحححاب  ليقطحححين، ومفهحححوم الروايحححة لبوطيحححب عبحححد العحححالي( وبحححالرجوع إلححححى  

، اتضح أنها تتعلق بتقديم  (9) ( من كتاب يقطين996ح  992الصفحات )
، وبححذا فقححد يسححتنتج القححارئ أن (2) يقطححين النظححري للصححيغة فححي السححرديات

ؤية ووجهة النظر التعبيرية هي " الصيغة " في عالقتها بحالتبئير كمحا وردت الر 
عند جينيت ، وواضح أن مصطلحه  يمت بصلة إلى مصطلح سححيزا قاسم " 
المنظور على المستوى التعبيري" الذي اتخذته للداللة على مفهوم الصيغة، 

باحححث فهححل سححيغطي ال(3) وهححي العالقححة بححين كححالم السححارد وكححالم الشخصححية
 تقصيره، هذا في التحليل التطبيقي؟

علححى الححرغم مححن صححلة القرابححة بححين الصححيغة ووجهححة النظححر، فححإن مححا   
كتبه الناقد ال  يمت  بصلة إلى الصيغة ، ويقتصر فقط على " وجهحة النظحر 

ن  وجهحححة النظحححر التعبيريحححة إ": ". وال بحححد محححن اسحححتعراض قولحححه قبحححل مناقشحححته 
خحالل وجهتحي النظحر الخارجيحة والداخليحة للشخصية في الروايحة  تتضحح محن 

للشخصححححية الروائيححححة سححححواء   أ ّ كانححححت سححححاردة أم مسححححرودة، كمححححا أن هححححذه 
الشخصححححححيات  تتضححححححح وجهححححححة نظرهححححححا مححححححن خححححححالل المواقححححححف االجتماعيححححححة  

 .(91ذه الشخصيات في الرواية " )ص والسياسية والحياتية التي تعيشها ه
النظحر التعبيريحة خحالل وهنا قد ال  ُيسأ ل الناقد هحل تتضحح وجهحة 

وجهحححة النظحححر  الخارجيحححة والداخليحححة أم أن العكحححس هحححو الصححححيح  فالعالقحححة 

                                                 
(، المركححز الثقححافي العربححي الححدار  9191د يقطين،تحليححل الخطححاب الروائححي،)( سححعي9)

 .996- 992بيروت، الطبعة الثانية،ص -البيضاء
 .996 -992( ص 9191( يقطين )2)
 .299( ص 9191( بناء الرواية)3)
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بينهما بنيويحة فهمحا متضحامنتان: كحل منهمحا تابعحة لاخحرى ومتعلقحة بهحا.  وإن  
فححححإن  (9)كححححان جينيححححت قححححد جمححححع بينهمححححا وجعححححل المنظححححور ضححححمن الصححححيغة

ربعة التي تتعلق بهحا أوسبنسكي قد جعل المستوى التعبيري أحد المواقع األ
. أما ما يجب أن ُيسأ ل عنه الناقد فهو هل تحليل (2)وجهة النظر أو الرؤية

وجهححة النظححر فححي السححرديات يتعلححق بمضححمون هححذه الوجهححة أم بعمقهححا وموقححع 
 ؟(3) مرسلها

وإذا كان  الباحث قد أضحاف  المضحمون إلحى الموقحع والعمحق فحي 
يكححححاد يحححححذف الموقححححع والعمححححق تمهيححححده السححححريع هححححذا ، فإنححححه فححححي تحليلححححه 

ويتمسححححححك بالمضححححححمون وينتقححححححل مححححححن" الموقححححححع البنيححححححوي"  إلححححححى الموقححححححف 
"األيديولوجي" فيقول في تحليله لرواية "بين النهر والجبل" لحسن نور على 
سححبيل المثححال " تنقسححم الشخصححيات إلححى شخصححيات فاعلححة.. ولهححا موقحححف 

وتقححف موقفححاً  فكححري مححن القضححايا المطروحححة .. وغيححر فاعلححة  فححي األحححداث
راصدًا. ومحن الشخصحيات الفاعلحة شخصحية الغريحب وعبحدون "فقحد كحان لهحا 
موقحححف فكحححري واضحححح محححن األرض، هحححو التمسحححك بحححاألرض واالنتمحححاء إليهحححا، 
يتضح هذا في موقف الغريب عندما قحام باستصحالح األراضحي الواقعحة قحرب 

 ( .91الجبل" )ص 
موقف الشخصية ويتضح من هذا المقطع أيضًا أن الناقد استبدل 

 بموقعها من السرد، ومضمون الرؤية بدرجة نفاذها )سطحية أم عميقة(.
بعححد هححذا المقطححع يوغححل الناقححد فححي عححرض مضححمون الرؤيححة وينسححى 
تماما الموقع والعمق من ذلك ما ينتهي إليحه فحي المقطحع األخيحر:  ومحن هنحا 
 يتضححح أن الححراوي يستحضححر مراحححل  الصححبا عنححدما كححان صححغيرا  يلعححب مححع

رفاقه ويسرد كل ما شحاهده محن طقحوس مضحمرة أو حركيحة. ومحن خحالل هحذه 
العملية السردية نجد الحراوي ال يحذكر وجهحة نظحره مباشحرة لحداثحة سحنه )ص 

(، ويكتفي من تحليله للرؤية و وجهة النظر التعبيرية "لروايحة "بحين النهحر 99
أيضححا  والجبححل" ويقححول خاتمححا هححذا التحليححل: وفححي ضححوء هححذه الرؤيححة يمكححن 

توضححيح وجهححة النظححر التعبيريححة للشخصححية فححي روايححات "دنقلححة" و" تبححّدد" و 
                                                 

 .919( ص  9192( جينيت )9)
 .214( ص9191( يقطين )  2)
 .12(مرجع سابق ص  9193( تودوروف: الشعرية)3)
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"الُكشححر". وواقححع تحليلححه لححم يتطححر  للصححيغة التححي أحححال  إلححى موضححعها فححي 
هامشه، وأخطأ إصحابة " الرؤيحة" ووجهحة النظحر، وكحان يُنتظحر أن يتعامحل معهحا  

 كما تعامل معها جينيت: ضمن الصيغة.
: الرؤية والتشكيل النفسي للشخصية المسرودة،  أما العنوان الثاني

فقحححححد يحححححوحي بأنحححححه سحححححيتعامل محححححع الموقحححححع الرابحححححع محححححن مواقحححححع الرؤيحححححة عنحححححد  
أوسبنسحكي: )المسحتوى النفسحي( أو المنظحور النفسحي كمحا اصحطلحت عليحه 
 سحححححححيزا قحححححححاسم معتمححححححدة علححححححى أوسبنسححححححكي أيضححححححا فححححححي بويطيقححححححا التححححححأليف

(9)(Poetics of Composition الححذي يححر ) تبط بالمسححتويات
الزمححاني والمكححاني والتعبيححري( وهححو يتحححدد مححن خححالل  ياتاألخححرى )المسححتو 

 أربعة أنماط:
 ) الرؤية من الخارج ( ح  المنظور الموضوعي الخارجي  9
 ح  المنظور الموضوعي الداخلي     ) الرؤية من الداخل ( 2
 ح  المنظور الذاتي الخارجي          ) الرؤية مع ( 3
  (2) لمنظور الذاتي الداخلي           ) الرؤية مع (ح  ا 4

 فما الذي صنعه الباحث  للرؤية والتشكيل النفسي؟
هنا لحم يجهحد نفسحه بحالخلط بحين مفهحوم بنيحوي وآخحر، فقحد اتخحذ 
لنفسححه مفهومحححا بعيحححدا عّمحححا قحححد يحححوحي بححه العنحححوان وهحححو أنحححه يعنحححي بالتشحححكيل 

ححححر للمعحححاني أو المناجحححاة النفسحححي  للشخصحححية ححححاالت التحححداعي النفسحححي ال
النفسية التي تعيشها الشخصية طوال الرواية والتي تؤثر بدورها على العملية 

(، يحأتي بهحذا المفهححوم دون إحالحة إلحى أي مرجحع، ويشححرع 91السحردية )ص 
بعححدها بالتححدليل علححى المنولححوج الححداخلي مححن روايححة "بححين النهححر والجبححل" ثححّم 

ن عدميححة الححذات التححي فقححدت التواصححل". المناجححاة والتححداعي الححذي" يعبححر عححح
(،  ويحححأتي بأمثلحححة علحححى التحححداعي محححن روايتحححي "تبحححّدد" و  "الُكشحححر" 91)ص 

  متبوعة بتأويالت.
زاح عححن مكونححات  بنيححة الخطححاب )الححذي لححم يححزد انحح وبححذا يكححون قححد

اتصاله به عن العنوان وهامشين يححيالن إلحى يقطحين و بوطيحب عبحد العحالي( 
لفنيحة مؤكححداً مححا ذهحب إليححه العجيمححي محن تفشححي " ظححاهرة إلحى تقنيححات البنيححة ا

                                                 
 .914( ص 9191( سيزاقاسم)9)

 .911( ص 9191( سحيزا قاسم )2)
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،  وهحذا (9) عدم التزام منهج محدد واتباعه إلى غاية محا ينتهحي إليحه منطقحه"
يعنحححي بالضحححرورة انعحححدام التركيحححز علحححى اتجحححاه واححححد واستقصحححاء البححححث فيحححه 
وااللتزام بتطبيقه وبدال من أن يرتفع المنهج الى مستوى الرؤية  ينخفض بحه 

قححححد  العربححححي إالححححى مسححححتوى األداة القابلححححة للتجريححححب واالسححححتهالك، بححححل النا
االجتحزاء، األمححر الحذي يتنححافى محع الطبيعححة العلميحة الصححادقة للمحنهج البنيححوي 

باعتبحاره  "جهحازا" محن العالقحات  (2)التي تفرض الخضوع له والتقيحد بمبادئه
 المتضامنة.

 ليهحححا إه تسحححبقمحححراد مبحححروك بهحححذه الظحححاهرة، فقحححد الناقحححد  لحححم ينفحححرد
 يوسف من الالحقين ؟ة آمن الناقدةفهل تكون  ،يمنى العيد الناقدة 

   
***** 

يوسحف بعحرض ثالثحة محن  ةتحت عنوان "الرؤية السردية" تبدأ  آمنحح
مفاهيمهحححا ، بحححدءاً بالمصحححطلح ومسحححألة تعحححدده، تليحححه أقسحححام الرؤيحححة،  فحححأنواع 

يه المفاهيم، على  يمنى الرواة. وتعتمد في تقديمها النظري  الذي تتقّلص ف
وعلحى سحعيد يقطحين وعبحداهلل إبحراهيم  وفاضحل ثحامر   ، العيد  بشكل أساسحي

أو حتححى المترجمححة،  ، دون أن تتصححل بححأي مححن المصححادر األصححلية ،وغيححرهم 
 خلط  سيتضح  بعد قليل.في  مّما سيوقعها 

تحت عنوان نماذج الرؤية السردية، تبدأ برواية الرهينة لزيحد مطيحع 
وتبدأ بالحديث عن الرؤية   .داخلية وخارجية: ج  فترى أن رؤيتها ثنائية دما 

( 39الداخليححححة مححححن خححححالل ثالثححححة نمححححاذج: الحححححراوي  بضححححمير المححححتكلم )ص 
( والحححراوي الحححذي تسحححاوي معرفتحححه 31والحححراوي يصحححاحب الشخصحححيات )ص 

(  وتستشهد علحى الحراوي بضحمير األنحا  كحذاّ 49معرفة الشخصيات )ص 
(، لكنهححا تخلححط بححين موقعححه  31اختيححاره مححن الرهينححة ) ص  بمقطححع ُتحسححن 

البنيوي وموقعه الفني حين تقول: "إنه أكثر التصاقاً بالشخصية الروائية   و 
ّ  محن شحأنه أن يوظحف لعبحة اإليهحام الفنحي بشحكل يحوحي بواقعيحة محا يجحري،   

ربة كما أن من شأنه أن يقنع القارئ كي يتعاطف فنياً   كذا ّ مع مرارة التج
                                                 

 (،الطبعة األولى،9119د العربية) ( محمد الناصر العجيمي: النقد العربي ومدارس النق9)
 .416تونس: كلية اآلداب ،دار محمد علي الحامي ، سوسة، ص

 .419( ص  9119( العجيمي)2)
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(، وال يحتاج المرء إلحى التحد قيحق كحي يكتشحف ابتعحاد  31الشخصية " )ص 
كالمهحححا عححححن البنيويحححة الشحححكلية، ومزجهحححا بينهحححا وبحححين منحححاهج تتنحححاقض معهحححا، 
فالبنيويححة الشححكلية قللححت مححن شححأن الضححمير وأعطححت األهميححة لموقححع السححارد  

محن " ويحدلل بحارت علحى عحدم اسحتفادة المقحام السحردي (9) كما هحو معحروف
نححه يمكححن فححي بعححض الروايححات أو المقححاطع أن تعححاد  إضححمير المححتكلم بقولححه " 

 . (2) كتابتها بضمير الغائب دون أن يهدم الخطاب"
وإذا كانححت الباحثححة قححد أحسححنت اختيححار المقطححع الوحيححد للتححد ليححل 
على النوع األول من الذي وضعته تحت عنوان " الراوي بضمير األنا " فإن 

الثححححاني  الححححذي جححححاء تحححححت عنححححوان  "الححححراوي يصححححاحب اختيارهححححا للنمححححوذج 
الشخصيات" لم يكن موفقًا فقد كشحف عحن خلحط الباحثحة بحين عمحق الرؤيحة 

أو خارجها، ) histoireالقصة) )خارجية أو داخلية( وموقع الراوي داخل
وهذا هو النموذج: "وكنت أالحظ أن معظم العائدين إلحى القلعحة قحد تغيحرت 

صّفححّري  الوجحوه، بحالرغم محن ظهحور نعومحة شحاملة مالمحهم .. حيث غحَدوا م
، ( 31في أجسامهم  مع شيء من الترّهل  وذبول فحي غيحر أوانحه.   " )ص 

. فححالنموذج يؤكححد أن الرؤيححة خارجيححة، أمححا الححداخلي، هنححا، فهححو موقححع (1)ص
 السارد.

وقحححد تكحححون وفقحححت فحححي اختيحححار النمحححوذج الحححدال علحححى الرؤيحححة                  
 )السارد = الشخصيةالداخلية 

لحراوي الححواري الحذي يبحين أن ا ديالمقطع المشحه ن اختارت يح
اإلمحححام وفحححوجج بحححه شحححأنه شحححأن غيحححره محححن الحححداخلي لحححم يكحححن يعحححرف بمقتحححل 

(، لكنها لم تتعرض البتة إلى تصنيفات هذه 49الشخصيات األخرى  )ص 
الرؤيححححة الفرعيححححة مححححن مثححححل اسححححتبطان السححححارد إلحححححدى الشخصححححيات ومعرفححححة 

، دون أن تتعدى الحدود إلى ما تجهله الشخصية عحن نفسحها، (3) خلهادوا
 )ألنه حينذاك سيختلط بكّلي العلم(.

وتنتقحححل الباحثحححة إلحححى الرؤيحححة الخارجيحححة وتراهحححا، أيضحححا، موزعحححة علحححى 
(، 42امتحححداد السحححرد، وهحححي التحححي تغلحححب علحححى كحححالم الدويحححدار عبّحححادي )ص 

                                                 
 .211، 214( ص 9192( جينيت) 9)
 .96ح  92( ص  9199، مدخل إلى التحليل البنيوي)( بارت2)
 .99( ، ص 9166( تودوروف: األدب والداللة)3)
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"علحححى :لحححي العلحححم فتقحححولوتصحححف الحححراوي "صحححاحب الرؤيحححة الخارجيحححة" بأنحححه ك
اعتبار أنه الراوي العليم بكل شيء، أو كلّي العلم الذي الذي يمكنه بسبب 
علمه المطلق، أن يتدخل فحي روايتحه بحالتعليق أو الوصحف الخحارجي مسحتعينا 

تناقض مزدوج: األول مع هذا   وفي قولها ،(42)ص"بضمير الغائب "هحو" 
عنحد الوصحف الخحارجي ؟ أمحا  نفسها، فكيف يكون علمه مطلقًا ويقف فقط

التنححاقض الثححاني فهححو مححع المححنهج أي مفهححوم الححراوي الخححارجي، أي الححراوي 
) الحراوي   الشخصحية (  فهحو ال يحرى (9) الذي يعحرف أقحل محن الشخصحية

سوى ما يقع خارج نفس الشخصية، أما كلحّي العلم فهو الذي ال يقف عنحد 
عن نفسها، فهو يحرى عبحر  حد بل إن علمه يقع على ما ال تعلمه الشخصية

،  و (2) جدران البيت كما يرى عبر جمجمة بطله" على حد قول تودوروف
 .(3) الذي يحتل درجة التبئير الصفر عند جنيت هو

ماع الرؤيتين الداخلية والخارجية، دليال علحى توترى الباحثة في اج
ويين يمنحححى العيحححد : الحححرا وفحححق النحححوع الثحححاني محححن أنحححواع الحححرواة الحححذي أسحححمته 

المتصارعين، ولعلها تقصحد بكالمهحا الرؤيحة المتغيحرة التحي مثّحل عليهحا جنيحت 
، وهحذا اسحتنتاج تدحضحه (4) بتناوب رؤيتحي شحارل وإيمححا فحي "محدام بوفحاري"

قححراءة الروايحححة نفسحححها ، فالرؤيحححة تتححححول محححن الرهينحححة إلحححى الدويحححدار، دون أن 
وايحححة فلحححوبير "محححدام ينفحححرد الدويحححدار بقسحححم محححن الروايحححة كمحححا هحححو األمحححر فحححي ر 

 بوفاري" كما هو معلوم.
وتعححححزز اسححححتنتاجها فححححتحكم بححححأن الروايححححة قائمححححة علححححى الثنححححائيتين الضححححديتين 

 *التاليتين:
 ح ثناية القبول /  والرفض 9
 (49ح ثنائية الموت/الفرار ) أو الحياة () ص 2

وتسحتخلص أن تعححايش الححرؤيتين داخححل الروايححة ، يححدل علححى نزوعهححا 
مححن هيمنححة الححراوي الواحححد الححذي ظححل زمنححاً مهيمنححاً علححى بنيححة إلححى االنعتححا  

الروايححححة التقليديححححة، وتححححرى فححححي اجتمححححاع راويححححين منطلقححححين مححححن رؤيححححة ثنائيححححة 
                                                 

 .91(( ، ص 9166(  تودوروف: األدب والداللة) 9)
 .99(ص  9166( تودوروف،األدب والداللة)2)
 .219(ص 9192( جينيت)3)
 211( ص 9192(جينيت)4)

 د .هنا زوجان من الثنائيات الضدية الزوج واح  *
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يمكن"االفتححراض بوجححود النححوع الثححاني مححن أنححواع الححرواة الححذي يسححمح بوجححود 
راويححين متناقضححين أو متصححارعين بالقيححاس إلححى موضححوعهما المشححترك حسححب 

الدويحدار عبححّادي :  احبهالرهينة و ص"ره  يمنى العيحد وهما هنا: تعبير الدكتو 
بينهمححا، كححان حححول طبيعححة عالقتهمححا … الصححراع  الححذي … علححى اعتبححار أن

الحذي كحان يجمحع بينهمحا … بالحاكم، وعلى اعتبار أن الموضوع المشحترك 
 (. 49هو انتماؤهما إلى طبقة المحكوم عليهم بظلم الحاكم  كذاّ"  )ص 

(  و  14ح  13علححى ثنائيححة القبححول والححرفض بحححوارين )ص  وتمثححل
( محن الروايحة يحرفض فيهمحا الرهينحة أن تفحك قيحوده، فُيضحرب 91ح  99)ص 

ويُهححان. أمححا ثنائيححة المححوت/ الفححرار فتمثححل عليهححا بتلخححيص منهححا يوضححح نهايححة 
أي (. 19الدويححدار عبّححادي "بححالموت لقبولححه المطلححق ألوامححر الححاكحححم" )ص 

لصت الثنائيتين من سطح النص )من مضمون الحوار بالتحديد(، ها استخإن
وقامححت بتأويلححه بعيححدا عححن النقححد البنيححوي، بححل إن استخالصححها للثنائيححات مححن 
سطح النص ال يتفق محع وظيفحة الثنائيحات الضحدية فحي النقحد البنيحوي، )نححو 
القص( بالتحديحد الحذي يسحتخلص الثنائيحات محن عمحق الحنص كونهحا العنصحر 

 في بناء القصة )أي الداللة(. األساس
وتستأنف الناقدة البحث عن الرؤية التي أضاعتها في رواية الرهينة 

، والتححي تفتححرض بدايححة أنهححا قائمححة "السحححّمار الثالثححة"عّلهححا تجححدها فححي روايححة  
على تعدد الحرؤى: تقتطحف أقحوااًل للشخصحيات  تشحبه إلحى ححد كبيحر الححوار 

ر بححححأن رؤاهححححم متعححححددة، تعححححود فححححي ( وبعححححد أن تححححذك14، 13الححححداخلي )ص 
نجحدنا  كحذاّ أمحام ثحالث … اللحظة نفسها فتوححدها إذ تقحول: " وهكحذا 

رؤى سردية متعددة لثالثة أبطال  كذاّ، أو رواة  كذاّ يختلفون في طبيعة 
أعمححححالهم الوظيفيححححة،  وكححححذا فححححي فنححححونهم اإلبداعيححححة غيححححر أنهححححم يتفقححححون فححححي 

مثابة قاسم مشترك يجمع فيما بينهم قناعاتهم الثقافية وطموحهم الذي هو ب
ويجعل من رؤاهم السردية المتعددة رؤية واحدة ومن ثّم راوياً واحدًا." )ص 

14.) 
إلححى تعححدد الححرواة حيححث تححّؤول وظيفححة كححل ضححمير  ،ومححن تعححدد الرؤى

 تأوياًل فنياً واجتماعياً 
تنحاوب التي تنتهي من خاللهحا أن  "السحّمار الثالثة  "إلى الرؤية الخارجية في

السرد بين الراوي التقليدي بضمير الغائب والشخصيات الثالث التي تروي 
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)ص  "يكشف عن صفة ديمقراطية، بدأ يتصف بها الراوي" بضمير المتكلم
19. ) 

وتنتقحححل إلحححى روايحححة "مدينحححة الميحححاه المعلقحححة"  لمحمحححد مثنحححى فتحححنهج 
علححيم بكححل الححنهج نفسححه: تبححدأ بالرؤيححة الخارجيححة: فتجححدها نححوعين "الححراوي ال

شححححيء )بضححححمير الغائححححب( والححححراوي الشاهحححححد" الححححذي كثيححححرا مححححا يعمححححل عمححححل 
( وتحححدلف إلحححى الرؤيحححة الداخليحححة فتعّرفهحححا تعريفًامغحححايرا إذ 69الكحححاميرا" )ص 

تصححبح هنححا الرؤيححة التححي تنفححتح علححى الضححمائر المتنوعححة فححي أسححلوب السححرد 
ر الححوعي الححذاتي، الححذي يسححمح ح مححثال ح بمناجححاة الححذات، عبححر تقنيححات تيححا

( وتحأتي بمثحل واححدهو 63الحديثة التي ثحارت عليهحا الروايحة الجديححدة )ص 
 حوار داخلي.

أما نتائجها عن الرؤية فحي الروايحات الحثالث فهحي " أن الرؤيحة فيهحا 
أو الحححديث، أو الجديححد،  9غيححر خالصححة، فححي اتجاههححا الروائححي، التقليححدي 
 الية:على نحو ما يمكن التمثيل عليه بالمعادالت الت

الرؤيحححححة السرديححححة فححححي روايححححة الرهينحححة  الرؤيحححة الثنائيحححة )الداخليحححة الحديثحححة   
، كأن الهدف من استخدام التحليل البنيحوي " الخارجية التقليدية(ّ ... الخ

 الوصول إلى صنف الرواية ال إلى بنيتها. 
وهكذا  يسفر بحث الناقدة في رواية "الرهينة" عن إضاعة  مفهوم 

سقاط توثيقه فحي أغلحب المواضحع، وطمحس رؤيحة المقحاطع المختحارة الرؤية وإ
بحشرها في غير مواضعها، إضافة إلحى ضحياع الهحدف محن تحليحل الرؤيحة فحي 
الروايححة  إذ لححم تقححف علححى بنيتهححا أو علححى بنيححة فصححل أو حتححى مشححهد واحححد 

فححي مشححهد منهححا، وكححان يمكنهححا االسححتفادة مححن تحليححل سحححيزا القاسححم للرؤيححة "
 رجعت إلى كتابها " بناءالرواية".  بما أنها( 2)"ة "في "الثالثيةفرح عائش

وهي كغيرها من باحثي التسعينيات الحذين اكتفحوا بحالمراجع العربيحة  
دون المصادر ممحا أبعحدهم عحن تمثّححل مفحاهيم الرؤيحة والحزمن كمحا مححّر، األمحر 
الحححذي انعكحححس علحححى " بححححثهم "عحححن بناهحححا. فهحححل تسحححلم الصحححيغة محححن هحححذا 

 ط؟التخب
( كأنهاتبحححث عححن المححذهب مححن خححالل الرؤيةوهححذا موضححع آخححر تتححاثر فيححه  بالناقححدة  9                                                 

 يمنى العيد .
 .293،  292( ص 9191( سيزا قاسم )2)
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 ( الصيغة :3-3)
لححححم تسححححتهِو الصححححيغة التححححي تتعلححححق  بالطريقححححة التححححي يقححححدم  الححححراوي  

بواسححطتها القصححة أكثححر النقححاد البنيححويين الححذين تنححاولتهم هححذه الدراسححة، فقححد 
اكتفححوا بمحاولححة تحليححل الزمححان والرؤيححة وأضححافوا المكححان مستعيضححين بححه عححن 

روف وجينيحت علحى الصيغة، علما بأن تصحورات تحليحل الخطحاب لحدى تحودو 
 وجه التحديد، لم تعّد المكان مكونًا بنيويًا، ولحذا لحم تمنححه اهتمامحا ذا بحال

، وُدرس ضمن تقنيات السرعة الزمنية: الوقفة الوصفية. أما الذين التفتوا (9)
إلحححى الصحححيغة محححن الوجهحححة التطبيقيحححة فهحححم سحححعيد يقطحححين وسحححيزا قاسحححم وعبحححد 

 الحميد المحادين.
الصححيغة مجححّردة مححن الصححوت/ الححراوي وسححيتم  تنححاول سححعيد يقطححين 

 عرض معالجته لها بالتفصيل في الفصل الرابع.
أمححا سححيزا قاسححم فقححد تناولححت الصححيغة ضححمن مححا أسححماه أوزبنسححكي  

بالمنظور التعبيري، وهي هنا تربط بين الرؤية السردية )المنظور النفسي عند 
وسبنسكي( كما (  والصيغة )المنظور التعبيري عند أ991أوسبنسكي( )ص 

ربحححط جينيحححت بينهمحححا أيضحححًا. وهحححي تقصحححرها علحححى العالقحححة التحححي يقيمهحححا كحححالم 
ها تقصر الصحيغة أي إن( 299الراوي الناقل بكالم الشخصية المنقول )ص 

وهحو  (2) على سرد األقوال ال األحداث بخالف يقطين كما سيتضح الحقحا
فقد " ينقل الحراوي   اتجاه جينيت أيضا، وتنّوه بأنها عالقة متداخلة ومعقدة،

كحححالم الشخصحححية بححححذافيره أو قحححد يصحححبغه بصحححبغته الخاصحححة ومحححن هنحححا تحححأتي 
( فقحد تقتحرب 299مستويات مختلفة في المنظور التعبيري  الصحيغةّ ")ص

المسحححافة بحححين كحححالم الحححراوي وكحححالم الشخصحححية وقحححد تبتعحححد، وبنحححاء علحححى هحححذه 
صحححية، والسحححرد المسحححافة تتنحححوع الصحححيغ " فحححالحوار أقربهحححا إلحححى منظحححور الشخ

( وتتعححححرض فححححي تقححححديمها النظححححري الشححححامل نسححححبيا 299أبعححححدها عنححححه.")ص
لاسححححلوبين المباشححححر وغيححححر المباشححححر: صححححيغتي السححححرد والعححححرض، ثححححم تححححذكر 

" وهو األسلوب 9192األسلوب الوسيط الذي اكتشفه شارل  باليّ سنة 
غيححر المباشححر الحححر" الححذي تعنححى بتحديححده مححن خححالل عقححد موازنححة بينححه وبححين 

ألسلوبين المباشر وغير المباشر، وتشير قبل أن تنتقل إلحى التطبيحق إلحى أن ا
                                                 

 231(ص 9192( جينيت)9)
 993( ص 9191( يقطين)2)
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أول من استخدمه هو فلوبير انطالقا من تصوراته الجمالية بضرورة ا اختفاء 
 (.221الروائي )ص

فححي التطبيححق يدهشححها اسححتخدام محفححوظ لهححذا األسححلوب "بطريقححة  
بعيحدا عحن الطريقحة مطّردة" لنقل مشاعر الشخصحيات وح يحوّاتهم النفسحية  

( التحي يسحقطها 229)ص ""تححدث فحي نفسحه"  "قال فحي نفسحه" التقليدية 
محفحوظ وينسححج مقطحع التأمححل فحي التحححام محع خححّط القحص دون مقححدمات أو 

 عبارات ختامية ويأتي المقطع في صيغة األسلوب غير المباشر الحر. 
والنمحححوذج الحححذي تحححأتي بحححه محححن بحححين القصحححرين يفحححي بغرضحححها ويثبحححت 

ة ما ذهبت إليه. وبدافع من هحدفها لوضحع الكتحاب تشحرع فحي المقارنحة صح
بححين محفححوظ وفلححوبير مححن ناحيححة إبححراز  بعححض الكلمححات مححن خححالل عالمححات 
تنصيص عند )محفوظ( واستخدام الخط اإليطحالي )فلحوبير(. ثحّم تشحرع فحي 
بيحان خصححائص هححذا األسححلوب مححن حيحث عالقتححه بصححوت الححراوي وتلحححظ أن 

لححه يقتصحر علححى األفكحار، أمححا الكحالم المسححموع فيتحرك لححه  اسحتخدام محفحوظ
 محفوظ األسلوب المباشر.

وقححد اكتشححفت الناقححدة أن ثالثيححة محفححوظ عرفححت أسححلوبا رابعححا لححم 
األسححلوب المباشححر الحححر الححذي يختلححف  هححوتعرفححه الروايححة الواقعيححة األوروبيححة 

خالحه عن صيغة الخطاب المنقول )المباشر( بإسقاط عالمات التنصحيص وإد
( وقد يمحزج محفحوظ بحين 223في سيا  النص القصصي بال مقدمات )ص

األسححلوبين الحححرين: المباشححر وغيححر المباشححر فححي مقطححع واحححد: وتححدلل عليححه 
"بمونولححوج" داخلححي للسححيد فححي بدايححة قصححر الشححو  يبححدأ بضححمير الغائححب ثححّم 
ينتقححل إلححى ضححمير المححتكلم فالغائححب فالمخاطححب: "علححي عبححد الححرحيم" قححال 

ة إلى الوراء، إلى حبيبات زمان، ال يمكحن أن تمضحي الحيحاة هكحذا إلحى "نظر 
أيقححححوم علححححى هححححذه الخطححححوة األخيححححرة؟ لححححم يتسححححلل الشححححيب إلححححى … األبححححد" 
 " وهي ظاهرة يتميز بها النثر القصصي الحديث.  (9)…شعري

وتخلحححص محححن المنظحححور التعبيحححري إلحححى أن بنحححاء الثالثيحححة يتميحححز فحححي 
باألسحاليب التحي تقتحرب محن الشخصحية اقترابحا  المستوى "التعبيري )الصيغة(

حميمحححا" وأن نجيحححب محفحححوظ "وصحححل  كحححذاّ إلحححى درجحححة عرفحححت فحححي النقحححد 
األدبي بتيار الوعي" وأنه تخطى في مستويات المنظور األساليب المتبعة في 

                                                 
 91( نجيب محفوظ،" قصر الشو "، مكتبة مصر، ص 9)
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الواقعيححة وأن بنححاء الثالثيحححة فححي جميححع المسحححتويات يتميححز بحداثححة األسحححاليب 
 (.226، 221والتقنيات )ص 

وال يسع المرء إال أن يتفق مع الناقد لحميداني في أن قيمة كتاب 
فقححد كحححان تطبيقهححا جزئيحححا  (9) سححيزا ال تكتمحححل بسححبب طبيعحححة التطبيححق لحححديها

ومحححدودا  انتهححى بالبرهنححة علححى وجححود هححذه التقنيححات كححأن هححدفها لححم يكححن 
قعية سوى التثبت من وجودها، لتثبت بالمقارنة التي أجرتها مع الروايات الوا

الغربيححة، أن روايححات محفححوظ ال تقححل شححأنا عنهححا بححل تتفححو  عليهححا فححي تطويححع 
هذه التقنيات واستخدامها بمهارة  ولم تمنعها صرامة المنهج المتبع بحل لحم 

 (.221يمنعها التزامها بهجر أحكام القيمة، من تثمينها عاليا )ص 
سححة وقححد يخشححى المححرء القححول بححأن النقححاد الححذين تناولححت هححذه الدرا 

أعمالهم لحم يوفقحوا فحي التوصحل إلحى بنحى الخطحاب " بنيحة الصحيغة علحى وجحه 
التحديد" التحي بحدا أنهحا استعصحت علحيهم باسحتثناء سحعيد يقطحين فحي تحليحل 

(، كما سيتضح في الفصل الرابع محن هحذه الدراسحة، 9191الخطاب )سنة 
لكححن هححل اسححتطاع مححن جححاء بعححده واعتمححد علححى كتابححه اآلنححف الححذكر الوصححول 

 مثله إلى بنية الصيغة؟ ال التثبت من وجودها؟
حححين أصححدر الباحححث عبححد الحميححد المحححادين " التقنيححات السححردية  

في روايحات عبحد الحرحمن منيحف "كحان قحد انصحرم عقحد علحى كتحاب يقطحين " 
تحليحححل الخطحححاب " الحححذي جعلحححه المححححادين أححححد أهحححم مراجعحححه، فهحححل تمثّلحححه 

 والعملي للزمن؟ العملي للصيغة يختلف عن تمثله النظري
فححي العنححوان الححذي وضححعه للفصححل األول يضححع الصححيغة إلححى جانححب  

ويرتضي لها مصطلح "أنماط السرد"، ويؤكحد العالقحة القويحة بحين كحل  2الرؤية
من الراوي والصيغة، والراوي والرؤية،وألنه لم يوِل التنظير أهمية كبرى، فقد 

ال تحديحححد مقتصحححراً فحححي شحححرع فحححورا فحححي التطبيحححق تاركحححا المفحححاهيم األساسحححية بححح
تطبيقه على روايتي "شر  المتوسط" و "النهايات" وقبل أن يصل إلى أنماط 
السححرد فححي "شححر  المتوسححط" يحححدد نححوع السححارد مححن خححالل ضححميره ال مححن 

                                                 
 .939بق، ص (مرجع سا9119( لحميداني ،بنية النص السردي ) 9)
( يعححد جينيححت الرؤيححة أو وجهححة النظححر أو التبئيححر فرعححا مححن فححروع الصححيغة ،فححي حححين   2

يعدها  تودوروف منفصلة عنها فقد قسم األخيرالمظهر اللفظي قسمين : األول جمحع فيحه 
بححين الصححيغة والححزمن والثححاني جمححع فيحححه بححين الححرؤى واألصححوات .ينظرفححي كتححاب "لشحححعرية"  

 .19-41لتودوروف  ص
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خححالل موقعححه ونححوع رؤيتححه، وقححد كححان اهتمامححه بححإبراز الوظيفححة الفنيححة للسححرد 
الموقحححع وعالقاتحححه، وهحححي بضحححمير المحححتكلم، أكثحححر محححن اهتمامحححه ببيحححان أهميحححة 

)الوظيفة( تتناقض تماما محع المحنهج المتبحع فالسحرد بضحمير المحتكلم "يمحنح 
 (.26اإليهام الشديد الواقعية اللصيقة بالبطل" )ص 

وبعد أن يبين موقعي الراويين في روايحة "شحر  المتوسحط"، ويقارنحه  
في الفصول كلي المعرفة" المهيمن في رواية "النهايات" " البموقع الراوي "

(، يدلف الناقد 31وفي أقاصيص الليلة العجيبة المضّمنة" حسب رأيه )ص
إلى الصيغة فيختار لهحا العنحوان التحالي: " تقنيحات استحضحار الصحوت داخحل 
السرد " بانيا تحليله على السحؤال التحالي: محا هحي طبيعحة العالقحة بحين صحوت 

عليم بكل شيء ويروي الراوي واألصوات األخرى في الرواية من منظور راٍو 
بضححمير "هححو"  كححذاّ كمححا هححو  كححذاّ فححي " النهايححات " وراٍو مشححارك يححروي 

 (.43)ص  "بضمير "أنا" كما في "شر  المتوسط؟ 
وقبحححل أن يجيحححب يعلحححن الباحححححث عحححن أن مفهومحححه ألنمحححاط السححححرد  

يستوعب "محكي األحداث" "ومحكي األقوال" " ومحكي األفكار" وهو " 
، دون أن ينسحححححححب المصحححححححطلح األخيحححححححر )محكحححححححي (44المونولحححححححوج " )ص 

دون أن يوضححح أن جينيححت قصححر و   (9)األفكححار(إلى صححاحبته دوريححت كححوهن
ثحّم يحأتي بنمحاذج علحى كحل نحوع محن  (2) الصيغة على "محكي األقحوال" فقحط

أنواع الصيغة آنفحة الحذكر محن روايحة "شحر  المتوسحط" فقحط، يتبعهحا بجحداول 
يغة فحي روايحة "شحر  المتوسحط" بالسحطور ثالثة: األول يحصي فيه أنواع الص

ويخرج نسبتها والثاني يخصصه لرواية " النهايات " وفحي الثالحث يحوازن بحين 
النتيجتين فيخرج بحأن نسحبة حكحي األححداث إلحى حكحي األقحوال فحي "شحر  

 99ِِ  9% وفححي " النهايححات  91ِِ  3%  إلححى  46ِِ  1المتوسححط" هححي 
 %. 99ِِ  4% إالى 

لجححدولين يحححاول إدراك العالقححة بححين وضححع باسححتنطا  مؤشححرات هححذين ا
( وكحذلك العالقحة بحين كحم الوصحف 49الراوي وأنماط السرد المهيمنحة )ص 

(. ويمكححن 14والسححرد فححي كلتححا الححروايتين قياسححا إلححى حجححم كححل منهمححا )ص 
 إجمال نتائجه في الشق األول بما يلي:
                                                 

 .919( مرجع سابق، ص 9191( أنجيلي وإيرمان )9)
 .993(  ص 9192( جينيت )2)
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" تتالزم هيمنة "محكي األقوال" مع وجود "الراوي المتماثحل حكائيحا -
 بضمير المتكلم .

الصحححيغة األكثحححر حضحححوراً هحححي صحححيغة الكحححالم المعحححروض المستحضحححر  -
حسب كالم الباحث محن خحالل إعحادة الصحوت بضحميره أو المشحهد 

(. ألن الحححححراوي بضحححححمير المحححححتكلم اليمكنحححححه تجاهحححححل 41، 49)ص 
 (.11صوت اآلخر، وبالمشهد يبرر حضوره )ص

جع لطبيعة الحراوي هيمنة "محكي األحداث" في رواية "النهايات" را -
كلي المعرفة الذي يعرف أكثحر محن بقيحة شخصحيات الروايحة لحذا ال ال

كلححي المعرفححة ينسححب ال(. وبسححبب الححراوي 11مبححرر ألصححواتهم )ص 
 (.11الباحث رواية "النهايات" إلى الكالسيكية )ص 

وهنححا ينبغححي أن يسححأل: هححل يكفححي تحديححد وضححع الححراوي للحكححم علححى نححوع 
رواية "النهايات" رواية كالسيكية؟ وهحل يعتحرف المحنهج الرواية؟ وهل، حقًا، 

البنيوي باألنواع والمذاهب؟ والسؤال األخير وهو األهم: لَم أهمل الباححث 
تعحدد الخطابحات فحي روايحة "النهايحات" ولحم يسحتفد محن تحليحل سحعيد يقطححين 

 للصيغة في رواية "الزيني بركات" في هذا المجال؟
األححححداث عنحححد الباححححث، أمحححا عحححن محكحححي األقحححوال ومحكحححي  هحححذا 

أنمححاط مختلفححة وفححق موقححع الححراوي وطبيعتححه،   فححي محكححي األفكححار فيتجلححى
فالراوي المشارك يعتمد على "البوح والمونولحوج واالعترافحات وتيحار الحوعي" 

أن الراوي في "المونولوج" يميل "إلحى االرتفحاع بشحعرية  يالحظ(، و 12)ص 
 (.13اللغة"  كذاّ )ص 

ثححاني الححذي تكشححفه االحصححائية فححي الجححدولين فهححي أمححا المؤشححر ال 
العالقححة بححين كححم الوصححف والسححرد فححي كلتححا الححروايتين التححي مححال فيهححا الميححزان 

% معلحححال هحححذا الميحححل بحححأجواء الروايحححة السحححكونية )ص 92نححححو "النهايحححات" 
( مقابححل اآلالم الذاتيححة فححي "شححر  المتوسححط". وهححذا التعليححل المضححموني 14

 اء "البنيوية".يخرج بتحليله من أجو 
وقبحححل الخحححروج محححن تحليحححل المححححادين للصحححيغة أو أنمحححاط السحححرد،  

 يجدر إبداء المالحظات التالية:
يحتسحححب للباحححححث ربطححححه الصححححيغة بححححالراوي وموقعححححه، وكححححذلك عححححدم  

االكتفاء بالبرهنة ومحاولة استقصاء مواقع الصيغة فحي الحروايتين كلتيهمحا وهحو 
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يعيححد النظحر فححي الجحدولين ليقرأهمححا  جهحٌد غيحر يسححير. لكحن كححان يجمحل بحه أن
بنيويًا ال تأويليًا، لينسجم مع إيمانه بأن "الحل" ألزمة النقد العربي يكمن في 

 فسح المجال للبنيوية.
 

 النتائج( 4 -3)
لم يظهر تحليل الخطاب الروائي بمكوناته: الحزمن والرؤيحة والصحيغة 

تعامل الناقد مع ركني اختالفا يذكر عن تحليل القصة أو الداللة، في طريقة 
العمليححة النقديحححة: الروايحححة والمحححنهج البنيححوي الموظحححف لتحليلهحححا، فلحححم يحلحححل 
الروايات المدروسة تحلحيال كحامال مستقصحيا بنياتهحا أوبنيحة روايحة واححدة منهحا 
أو حتى بنية مكون واحد. وقد يعزى هذا اإلخفحا  إلحى طريقحة تعامحل الناقحد 

اد حقحه مححن مراعحاة هدفححه ووظيفحة الناقححد محع المححنهج إذ لحم يعطححه أغلحب النقحح
فيححه، وحصححر مفاهيمححه وتمثّلهححا والتعامححل معهححا تعححامال يراعححي بنيويتهححا  فيبتعححد 
عن الخلط والتركيب ويتجنب االجتزاء واالنتقحاء، فلحم يتعامحل أغلحب النقحاد 
الذين تناولتهم الدراسة مع مكونات الخطاب الثالثة باعتبارها كال متضامنا، 

منهححححا مكونححححا أو اثنححححين ومزجوهححححا بمكححححون مححححن خححححارج الخطححححاب   فقححححد انتقححححوا
كالشخصية )حسن بحراوي ومراد مبحروك( والدراسحة االسحلوبية للغحة الروايحة 

 السطحية )آمنه يوسف والمحادين(.
ولم يقتصر االنتقحاء علحى المكونحات الكبحرى بحل تسحرب إلحى داخحل 

قنيتححي النظحححام المكححون الواحححد، فقححد اختححار أغلححب النقحححاد مححن بنيححة الححزمن "ت
والمححدة" مكتفححين بالبرهنححة عليهححا مححن خححالل نمححوذج أو اثنححين، دون الوصححول 
إلى صحيغتها الرياضحية )عالقاتهحا البنيويحة الكليحة(، ةقحد تحاشحوا بقيحة تقنياتهحا  

وكححذلك تحاشححوا التعححرض للعالقححة بححين زمححن السححارد وزمححن  كححالتواتر وأنواعححه
. وقد وقع بعضهم فحي ّناضر أبي الخطاب في عالقته بزمن القصة باستثناء

الخلححط بححين طبيعححة هححذه التقنيححات المنتقححاة )النظححام والمححدة( بححدعوى التطححوير 
الحححذي أسحححفر عحححن فهحححم مغلحححوط لطبيعحححة أي محححن المكحححونين )حسحححن بححححراوي 

 والمحادين(.
أمححا فححي مجححال التبئيححر فقححد غامححت "الرؤيححة السححردية" لححديهم إذ ظححل 

لمهححيمن، فححاختلط علححى بعضححهم هححاجس البرهنححة والعثححور علححى نمححوذٍج هححو ا
( والرؤيحة الخارجيحة أبحي ناضحر مفاهيمها: تعحدد الحرؤى وتعحدد الحرواة )محوريس
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والرؤية الداخلية وعالقتهما بموقع السارد: داخل الحدث أم خارج الحدث 
)أبحححو ناضحححر وآمنحححه يوسحححف ومحححراد مبحححروك والمححححادين(، وعحححدم تبحححين العالقحححة 

كححذلك عححدم مراعححاة الفححرو  التححي تباعححد الدقيقححة التححي تححربط الصححيغة بالرؤيححة،  
بينهما )أبو ناضر ومراد مبروك وآمنه يوسف(. وإذا وصل المرء إلى الصحيغة 
يجد أنها أهملت من أكثر الذين تناولهم هذه الدراسة، باستثناء سيزا قاسحم 
التي أولحت الجانحب النظحري فيهحا اهتمامحاً كبيحراً حاصحرًة كحل مفاهيمهحا مبديحة 

نهححا اكتفححت مححن تحليلهححا بالتمثيححل ال االستقصححاء الكلححي أو تمححثال عميقححا، لك
 الوصول إلى البناء. 

أمحححا المححححادين فلحححم يتحححدارك فحححي تحليلحححه محححا قّصحححر فيحححه فحححي تنظيحححره، 
ويسّجل له تعامله مع الصحيغة فحي إطحار الرؤيحة، واتجاهحه نححو ضحم "محكحي 

 –األحداث"و "محكي األفكار" إلحى "محكحي األقحوال"في الصحيغة اعتمحادا 
على دوريت كوهين وحاول استقصاء صحيغ روايتحين محن روايحات  -فيما يبدو

منيححف إال أن جهححده توقححف عنححد اإلحصححاء الححذي اسححتثنمر مؤشححراته اسححتثمارا 
فنيحا ونفسححيا ال بنيويحا، وهححي بالتحالي ال تفتححر  عححن نتحائج بقيححة النقحاد التححي لححم 

صححرت تصححب واحححدة منهححا الهححدف المرتجححى وهححو الوصححول إلححى البنيححة، واقت
بدال من ذلك، وربما بسبب ذلك، على التأويل الفني، وهنا يتفحق المحرء محع 
الناقد لحميداني فيما ذهحب إليحه محن أن فشحل الناقحد فحي العثحور علحى البنيحة 

. بححل إن مححنهم مححن كانححت نتائجححه (9) يقححف وراء أحكامححه التقويميححة وتأويالتححه
د ينسححب هححذا هححي تأكيححد طبيعححة التقنيححة )حسححن بحححراوي وآمنححه يوسححف(. وقحح

الخلل إلى طبيعة عالقة الناقد بمرجعحه، إذ تبحين محن خحالل التطبيقحات أكثحر 
ممححا تبححين مححن خححالل التنظيححرات، أن الجيححل الثححاني مححن المحللححين البنيححويين 
العرب الذين اعتمدوا على إنجازات من سبقوهم وقعوا في أخطائهم نفسها 

تفيدوا محححن بعحححض ولحححم يسحححتفيدوا محححن النقحححد الموجحححه إلحححيهم. كحححذلك لحححم يسححح
النواحي اإليجابية عند السابقين )فلم تستفد(آمنه يوسف محن تحليحل "سحيزا 
قاسم للرؤية" أو من تحليل سعيد يقطين لها، كذلك لم يحذ حسن بحراوي 
أو مراد مبروك أو آمنه يوسف ححذو سحعيد يقطحين فيصحل إلحى بنحى الحزمن أو 

                 الصيغة في أي من الروايات المدروسة.             

                                                 
 939ص 2111( ) 9119( لحميداني ،بنية النص السردي،)9)
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ويلفححت النظححر كثححرة عححدد الروايححات التححي حححاول النقححاد تحليلهححا فلححم 
يقصحححر أي محححنهم تحليلحححه علحححى روايحححة واححححدة يستقصحححي كحححل بناهحححا كمحححا فعحححل 
أصححاب المححنهج، فتحليحل الخطححاب لححيس كمثحل تحليححل القصحة بحاجححة إلححى 
مححححتن ضححححخم للوصححححول إلححححى "نحوهححححا"، واالخححححتالف فححححي العححححدد نححححاتج عححححن 

ف في الهدف بين اتجاهي  البنيوية الشحكلية: نححو القحص وبويطيقحا االختال
القححححص، فهححححدف المحلححححل فححححي نححححححو القححححص هححححو الوصححححول إلححححى نحححححٍو عححححام 

إذ يحؤمن أنصححاره  (9) أو"ميكحانيزم توليحد القصححص" بحل األنححواع السحردية كافحححة
( بححين بنيححة اللغححة وبنيححة Global Homologyبوجححود تماثححل كلححي )

، أمححا محلححل الخطححاب (2) ل البحححث عححن تلححك البنيححةاألدب، فمهمححة المحلحح
فينطلق من االتجاه الثاني في البنيوية الشكلية الحذي يحرى تشحابها بحين اللغحة 
والنص الفردي فيكتفحي بدراسحة نحص واححد أو عحدد قليحل محن النصحوص وال 
تتعححدى وظيفححة المحلححل فيححه عححن البحححث عححن كيفيححة اشححتغال نظححام اللغححة فححي 

حكم مادة األدب "اللغة" في تكّونه(.  وهحذا يمكحن )أي كيف تت(3) األدب
مالحظته عند أصحاب المنهج أنفسهم فقد حلل تحودوروف "الحديكاميرون" 
وحلححل غريمححاس أعمححال برنححانوس كاملححة للوصححول إلححى نحوهححا، بينمححا اكتفححى 
أصحححاب اتجحححاه الشححعرية بتحليحححل نحححص واحححد، إذ حلحححل جينيححت "بحثحححا عحححن 

فعحل غيحره ممحن ال يتسحع المجحال لحذكرهم الزمن الضائع" لبروست. وكحذلك 
 هنا.

وتبقحى قضحية أخيحرة، وينبغحي أن تكححون أولحى القضحايا التحي يجححب أن 
يضعها الناقد العربحي بحسحبانه، وهحي قضحية وظيفحة الناقحد فحي "الشحعرية" أي 
في تحليل الخطاب، فليس الهدف من تحليله هو البرهنة على االفتراضات 

تعليميحة، لكحن هدفحه اسحتخالص النتحائج التحي  التي ربمحا يلجحأ إليهحا ألهحداف
تستكمل بها هذه االفتراضات بحل يحّورهحا "وبعبحارة أخحرى" أن يثيحر مشحكلة 

فهحل أثحار الناقحد العربحي مشحكلة نظريحة فحي  (4) نظرية حسب قول تودوروف
 أثناء تحليله؟

                                                 
 99( مرجع سابق ص  9196( أحمد أبو زيد، الواقع واألسطورة ،) 9)

)2 Culler, Ibid P.97  (  
)3   ( Culler, Ibid P.97 

 .6(مرجع سابق ص 9166  (  تودوروف ،األدب والداللة )4)
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مححا تقححّدم يظهححر أن كحححل مححا فعلححه الناقححد لحححم يححزد عححن تطويححع الروايحححة 

 شت بين يديه وغابت عنه خصوصيتها.للمنهج، فتال
لكن صورة النقد البنيوي في الربحع األخيحر محن القحرن العشحرين لحن  

تتضح ما لم تستكمل بعرض "بنيوي" كلّحي لعمحل واححد، وقحد وقحع االختيحار 
على كتاب عحّده النقحاد محن أفضحل محا أنجحز فحي مجالحه، وهحو كتحاب "تحليحل 

الرجحححوع إليحححه يكحححون القاسحححم  الخطحححاب الروائحححي لسحححعيد يقطحححين" الحححذي يكحححاد
 كافة.في المشر  العربي   المشترك بين باحثي التسعينيات 

فِلحححَم قّصحححروا عحححن إكمحححال مشحححروعه أو حتحححى مواكبتحححه؟ ربمحححا تحمحححل  
 خطوات العرض التالي بعض اإلجابة.
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 توطئة :

بهحححدف أن  9191صححدرت الطبعححة األولححى محححن هححذا الكتححاب سححنة 
يكحححون أححححد ركنحححي مشحححروع معرفحححّي نقحححدي يتنحححاول الروايحححة العربيحححة انطالقحححاً محححن 
المحححنهج البنيحححوي. وقحححد خصصحححه يقطحححين لدراسحححة مكونحححات الخطحححاب الروائحححي 

على مستوى مكونات المظهر اللفظي حسب تودورف وهي الحزمن  فقط، أي
والصحححيغة والتبئيحححر. متخحححذاً محححن خمحححس روايحححات عربيحححة ، متنحححاً لتطبيقحححه وهحححي: 
"الزيني بركات" لجمال الغيطاني، و "والوقائع الغريبة لسحعيد بحن أبحي الحنحس 
المتشحححائل" إلميحححل حبيبحححي، و "أنحححت منحححذ اليحححوم.." لتيسحححير سحححبول، و "الحححزمن 

موحش" لحيدر حيدر، و"عودة الطائر إلى البحر" لحليم بركات. أما الركن ال
الثحاني محن المشحروع فقححد وضحعه يقطحين تححت عنححوان "انفتحاح الحنص الروائححي: 
الححنص والسححيا " وقححد صححدر فححي السححنة نفسححها. ويعلححن عنوانححه أنححه تجححاوز فححي 

س ححححدوده المحححنهج البنيحححوي الشحححكلي. وفيحححه اسحححتعان أيضحححاً بالروايحححات الخمححح
نفسحححها بهحححدف الوقحححوف علحححى المسحححتوى السحححيميولوجي وهحححو تحليحححل وظيفحححي 
منفتح وليس تحلياًل بنيويًا منغلقاً ومنه تم االنتقال من الخطاب )أكبحر وححدة 
قابلححة للتحليححل( إلححى الححنص كإمكانيححة مفتوحححة لتعححدد المقاربححات والتحلححيالت 

اءل القحارئ عححن مسحتلهماً آراء كريسحيتيفا و بييحر زيمححا وغيرهمحا. وهنحا قححد يتسح
موجب الفصل في كتابين ما دام المشحروع قحد أنجحز فحي السحنة نفسحها وعلحى 
المتن ذاته؟ وقد يكون الجحواب محاولحة الحتملص محن المحأز  الحذي وقحع فيحه 
جَل البنيحويين العحرب وهحو المحزج بحين المنحاهج المتعارضحة بحل المتناقضحة فحي 

 موقع واحد.
لححححة مححححن األسححححئلة حححححول فححححي المقدمححححة المقتضححححبة يطححححرح الناقححححد جم

الخطاب: مفهومه ودوره في تطّور الدراسة األدبية وعناصره وخصائصه. وفي 
 ،أي ملفحوظ السحرد ، محاولته لإلجابة عنها يوضح مفهومحه لتحليحل الخطحاب

أي مضححمون  "المححادة الحكائيححة "الححذي ينصححب علححى الطريقححة التححي تقححدم بهححا
(. أمححا الهححدف الححذي 9)ص نفسححها"المححادة الحكائيححة"فححي الروايححة، ال السححرد 

وضع هذا المشروع بركنيه من أجله فهو "إقامحة نظريحة لتحليحل الروايحة العربيحة 
تتسححححم بالدقححححة والوضححححوح مححححع االسححححتفادة مححححن منجححححزات الغححححرب فححححي تحليححححل 

هل كان وفياً للمنهج الحذي و    الخطاب. فهل كان يقطين مستلهمًا أم ناقاًل؟
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يستعرض هذا الجهد الشا  الذي بذله أن  قبلنقله؟ لن يجد القارئ اإلجابة 
يقطين ليرتقي بالنقد العربي، حسب قوله، ومن أجحل هحذا الهحدف، ال بحد محن 

 محاورته بصراحة وموضوعية.
من البداية يحدد يقطين المنهج الذي سينتهجه وهو االنطال  "من 
السححرديات البنيويححة كمححا تتجسححد مححن خححالل االتجححاه البححويطيقي"، وأنححه بتتبعححه 

من وجهات النظر داخل االتجاه نفسه  ححاول تكحوين تصحور "متكامحل" لعدد 
يزاوج فيه بحين عمحل البحويطيقي وهحو يبححث عحن الكليحات التجريديحة، والناقحد 

(. ثحم يعحين 9، 9وهو يدقق في كلياته ويبلورها من خالل تجربة محددة )ص
مكونحححات الخطحححاب التحححي سحححيحللها وهحححي الحححزمن والصحححيغة والرؤيحححة السحححردية/ 

بئير  أي المكونات التي يقوم عليها الخطاب من خالل طرفيه المتقاطبين: الت
 الراوي والمروي له.

أمححححا الكيفيححححة التححححي يمححححارس بهححححا هححححذا المححححنهج فسححححتتم عبححححر تقسححححيم 
الخطاب/ ال القصة. في الزيني بركات أقسامًا عشرة وتحليلها تحلياًل جزئيًا، 

بغية استخراج البنى المشحتركة  ثم تحليل الروايات األربع األخرى تحلياًل كلياً 
حسحب قولحه. بعحد المهحاد  (9) من هذا الخطاب على صعيد المظهر النححوي

النظحححري الحححذي وضحححعه يقطحححين تححححت عنحححوان "محححدخل إلحححى تحليحححل الخطحححاب 
الروائي" يوزع يقطين متن بحثه علحى فصحول ثالثحة هحي: زمحن خطحاب الروايحة  

ب الروائي. ويلفت النظر هنحا صيغة خطاب الرواية  الرؤية السردية في الخطا
 –اختالف هذا التقسيم عن العنوان الفرعي الذي اختحاره يقطحين وهحو الحزمن 

 مستبداًل السرد بالصيغة، مهماًل الفرو  الدقيقة بينهما.  –التبئير  –السرد 
 

 ( التمهيد النظري لكتاب "تحليل الخطاب الروائي" :4-9)
ن صحفحة محن صحفحات في مهاده النظري الذي غطى سبعاً وخمسي

الكتحححاب الثالثمئحححة والتسحححعين اقتصحححر ححححديث يقطحححين علحححى الخطحححاب مفصحححاًل 
الحححديث عححن مفهححوم الخطححاب بعامححة وتحليححل الخطححاب الروائححي كمححا اصححطلح 

                                                 
( يقصححد يقطححين بححالمظهر النحححوي مكونححات الخطححاب اي ملفححوظ السححرد  بينمححا يسححمي 9)

مكونات القصة أي مضمون السرد بالمظهر الصرفي )المورفولوجي(، وهو هنحا يخحالف محا 
اصححطلح عليححه كثيححر مححن "الشححعريين" الغححربيين بححأن بنيححة القصححة هححو مححا يسححمونه نحححو القححص 

وظححائفّ وتحليححل بنيححة الخطححاب هححو مححا أطلقححوا عليححه شححعرية القححص )بويطيقححا  العوامححل وال
 .Lodge: Ibid. P. 18-21القص(، انظر 
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عليحححه فحححي االتجاهحححات الغربيحححة، وتحليحححل الخطحححاب الروائحححي فحححي تصحححّوره. أمحححا 
فصححل مححن  مكونحات الخطححاب فقحد أجححل التنظيحر لهححا ليوزعهححا علحى مقدمححة كحل

 فصوله الثالثة.
ويخلحححص يقطحححين بعحححد استعراضحححه لحححرراء المختلفحححة ححححول إشحححكالية 
تحديححد الخطححاب وتحليلححه إلححى أن دالالت الخطححاب تتعححدد بتعححدد اتجاهاتححه 
ومجححاالت تحليلححه فتتححداخل التعريفححات وتتقححاطع فتقتححرب وتبتعححد عححن بعضححها، 

إليه، والمجال  األمر الذي يفرض على الباحث أن يحدد اتجاهه الذي ينتمي
 (. 26الذي يشتغل فيه كي يتبنى تحديداً وتحلياًل مقبولين لديه )ص

علحى وقبل أن ينتقل إلى تصوره الخاص للخطاب الروائحي، يتوقحف  
التحلحححححيالت التحححححي أجريحححححت علحححححى الخطحححححاب الحكحححححائي أو السحححححرد مستعرضحححححاً 

ثنحائي  "التمييزات"  كذاّ التي أقامهحا المحللون والتحي تأخححذ شحكلين: األول
(. التمييز الثنائي: منبثق محن جهحود الشحكليين الحروس 29والثاني: ثالثي )ص

وبالتحديد: تفريقهم بين "المبنى الحكائي" و "المتن الحكحائي" الحذي أعطحى 
الدراسة األدبية بعداً جديحدًا. وبحّين أن المبنحى الحكحائي هحو الخطحاب حسحب 

ميحححز فيحححه بحححين ، الحححذي 9166مقحححال تحححودورف فحححي مجلحححة "تواصحححالت" سحححنة 
الحكي "كقصة"  كحذاّ والحكحي "كخطحاب". ومحن تحودوروف وجينيحت إلحى 
جماعة لييج التي تعد الخطاب شكاًل للتعبير، والحكي شكاًل للمضمون فحي 
عرضه للتصورات السابقة لم ينقد يقطين هذه اآلراء ولم يضاربها بحبعض كمحا 

ن عححرض تصححور بححل كححان يكتفححي بالتسححجيل فقححط إال حححي (9) يححذكر أحححد النقححاد
فاتهمحححححه باالنتقائيحححححة ألنحححححه يسحححححتفيد محححححن  M.J.Lefebvreجحححححان لوفيحححححف 

( وهنححححا يتسححححاءل 34البويطيقححححا ويطححححرح أسححححئلة تتجححححاوز أسححححئلة البنيححححويين )ص
القارئ: هل نجا يقطين من هذه االنتقائية؟ وهل بقي متعلقحاً باسحئلة البنيحويين 

ظفر باإلجابة(. ويعحود فلم يتجاوزها إلى غيرها؟ )لن ينتظر القارئ طوياًل كي ي
 9193يقطين مرة أخرى إلى آراء تودورف في كتابه "الشعرية" الصادر سنة 

 مشتتاً تصوره  أي تودورفّ تحت ضغط العرض الزمني لرراء. 
وبعححد اسححتعراض حشححد مححن اآلراء يعلححن يقطححين "أن التمييححز األكثححر 

نححه ( أل36وضححوحاً وانسححجاماً هححو الححذي نجححده مححع تححودوروف وجينيححت" )ص
                                                 

بيحححروت:  –(. الحححدار البيضحححاء 9(، المتخيحححل السحححردي، )ط9111( عبحححد اهلل إبحححراهيم )9)
 . 946المركز الثقافي العربي. ص
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يماثحل بحين التحليحل اللسحاني للجملحة والتحليحل الممكحن للخطحاب الحكححائي، 
في حين تعطي بقية اآلراء هذا التقسيم دالالت وأبعاداً تنسجم مع منطلقاتها 

(، ويخلحص إلحى أن التقسحيم البنحائي للحكحي 36بالغية كانت أم انتقائيحة )ص
يحححتم إال محححع ينطلحححق محححن تمييحححز الشحححكليين الحححروس، لكحححن تحديحححد الخطحححاب ال 

"البويطيقيين بشكل خاص: تودوروف وجينيت وفاينرش، ألن الخطاب لديهم 
كجانححححب لفظحححححي   عليححححههححححو موضححححوع عمححححل البحححححويطيقي مححححن خححححالل الوقحححححوف 

(. ويصف الناقد بقية األعمال التي عرضها باالنتقائيحة كونهحا تسحتفيد 39)ص
محححن أعمحححال "البححححويطيقي الحححذي موضحححوعه الخطححححاب" و"السحححيميوطيقي الححححذي 

 (. 39موضوعه القصة" )الوظائف واألعمال والعوامل( )ص
تحت عنوان "القصحة، الخطحاب، الحنص" يعحرض يقطحين اآلراء ذات 
التقسيم الثالثي للحكي ويراهحا قسحمين: األول يُحَعحّد محن حيحث الجحوهر ثنائيحاً 
وإن بححدا فحححي ظحححاهره ثالثيحححًا، والثحححاني أي الثالثححي المححححض فهحححو الحححذي يفصحححل 

ينظحر إليحه باعتبحاره تواصحاًل لسحانيًا، وهحو تقسحيم كحل محن  النص عن الخطحاب و 
كينان وفاولر وليتش، ويقتصر إيراد الناقد  لهذه اآلراء على العرض، دون أن 
يخفي انحيحازه إلحى جينيحت وتحودوروف، لكنحه سيضحيف الحنص إلحى تقسحيمهما 

 الثنائي.  
وكمححا فعححل فححي تمهيححده عححن الخطححاب يسححرد الناقححد اآلراء بنححاء علححى 

سلسل الزمني ال بناء على اقتراب اآلراء أو ابتعادها أو من أجل محاورتها الت
لكنه يعرضها من أجل الوعي بها، الذي يكفل له موطج قدم في أراٍض زاخرة 

( فححالوعي العميححق كفيححل 41"بالمؤتلفححات والمختلفححات" علححى حححد تعبيححره )ص
التححي يححرى بإبعححاد الباحححث عححن الغمححوض النظححري وتجنيبححه الوقححوع فححي المزالححق 

 يقطين أن النقد العربي الجديد يزخر بها، فهل اجتنبها الناقد؟ 
وبعحححد أن يميحححز بحححين الخطحححاب والقصحححة والحححنص يبحححدأ الناقحححد بتعريحححف 

تصححورنا". فيضححعه  -الحكححي تحححت عنححوان "تحليحححل الخطحححاب الروائحححي العربححي
( باإلنجليزيحة )ص Narrative( في الفرنسيححة و ) Le recitمرادفاً لح )

( الححذي هحو فعححل إرسحال الحكححي Narration( ويفصحل بححين السحرد ) 46
هححو " تجححل  خطححابي يتشححكل مححن تححوالي  narrative/recitبينمححا الحكححي 

أحداث مترابطة تحكمها عالقات متداخلة بين مختلف مكوناتها وعناصرها، 
( أمححا 46وهححو متعححدد الوسححائط فقححد يححتم باللغححة أو بالحركححة أو بالصححورة )ص
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ي يستخدمه يقطين للتمييز بين الخطابحات الحكائيحة فهحو الصحيغة المعيار الذ
(، بهححذا التمييحز يصححبح الحكحي عامححاً والسححرد 49وبحسحب طححابع الهيمنحة )ص

 خاصًا.
وبإضححححححافة الححححححنص إلححححححى تمييححححححز تححححححودوروف وجينيححححححت )بححححححين القصححححححة 
والخطاب( يرى يقطحين أنحه ينقحل عملحه محن المسحتوى النححوي إلحى المسحتوى 

عححان وفححاولر ولكححن مححن منظححور مغححاير، وإن اتحححد معهمححا فححي الححداللي متبعححاً كن
الهدف وهو االنتقال محن البنيحوي إلحى الحوظيفي. ومحع إيمحان يقطحين بالتقسحيم 
الثالثي للحكي فإنه يقصر كتابحه علحى الخطحاب الحكحائي مهمحاًل القصحة التحي 
يعّدها نظير المستوى الصرفي، ويراهحا األكثحر قابليحة للنمذجحة أو " الصحورنة" 

(Idealization .أي إقامحححة نمحححاذج لبنحححى حكائيحححة ثابتحححة وقابلحححة للتعمحححيم )
بينما يرى قابلية )الخطاب( أو المظهر اللفظي للنمذجحة ضحعيفة، ألن قواعحد 

 (.19"الخر " فيه هي  الثابتة )ص
ويبححين يقطححين سححبب إضححافة الححنص: فقححد أضححافه ليححدرس مححن خاللححه 

رديين، باسححححتثناء بعححححض المسححححتوى الححححداللي الححححذي تعححححرض لإلهمححححال مححححن السحححح
العناوين العامة التي لم يتم إنجاز شيء عنها محياًل إلى تودورف في الشحعرية 
الذي لم يزد، حسب قول يقطين عن طحرح السحؤالين الشحهيرين وهمحا: كيحف 
يدل النص على شيء؟ وعالم يدل؟ وهما السحؤاالن اللحذان أخحذا محن يقطحين 

دورف نفسحححه فحححي كتححححاب "األدب ( علمحححاً بحححأن تحححو 12وقتحححاً طحححوياًل للتأمحححل )ص
(. يححذكر أن "داللححة المنطححو  تبححدو متمفصححلة علححى خطححط 9166والداللححة" )

ثححححالث:  علححححى مظهرهححححا المرجعححححي أي مححححا تثيححححره اإلرسححححالية  القصححححةّ، وعلححححى 
مظهرهحححا الحرفحححي أي ماهيّحححة اإلرسحححالية فحححي ذاتهحححا  الخطحححابّ، وعلحححى عمليحححة 

د هنححا ال يفححر  بححين الداللححة النطححق أي جانبهححا الحححدثي  السححردّ"  كححأن الناقحح
 والتأويل.

ومن أجل الوصول إلى حل لقضية الداللة يلجأ يقطين إلحى مشحروع 
بيير زيما )سوسيونصي( الذي ينطلق كما، هو معلوم، من رؤيحة مناقضحة تمامحاً 
للمحححنهج البنيحححوي. وللخحححروج محححن هحححذا المحححأز  يعلحححن يقطحححين أنحححه سحححيلجأ إلحححى 

لتوسححيع العمححودي وذلححك بإضححافة البعححد التوسححيع األفقححي للسححرديات، ولححيس ا
الداللي بحيث يلتقي محع بييحر زيمحا وهحو مشحدود إلحى المظهحر النححوي " ألن 

( 13المظهر الداللي توسيع للمظهر النحوي ال إلغاء له أو قطيعة معه " )ص
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ويبدو أنحه يقصحد بحالمظهر الحداللي التأويحل ولحيس كيفيحة تشحكل الداللحة بنيويحاً 
. بلجوئحه .(9) ه القارئ في الركن الثاني من مشروعه هذافالتأويل هو ما يجد

إلححى زيمححا يبلححور يقطححين "تصححّوره" الخححاص الححذي يحححاول استخالصححه مححن كححل 
 حكي:

 
 
 

 الحكي 
 
 
 
 
 

وهكحححذا يجحححد يقطحححين نفسحححه "يختلحححف" محححع السحححرديين الحححذي يحححرون 
الخطححاب مرادفححاً للححنص )جينيححت وتححودوروف(، ويؤكححد ذلححك بححإجراء تمححايزات 

نحه إوفق ترسحيمة يقابحل فيهحا بحين مكونحات الخطحاب ومكونحات الحنص، ويقحول 
يل المكونحات نفسحها محع الحفحاظ علحى االنسحجام بهذا العمل إنما يوسع تحل

النظري الالزم  وهل يحأتي هحذا االنسحجام محن الفصحل بحين منهجحين متضحاربين 
فححي كتححابين منفصححلين بعنححوانين مختلفححين؟ أم يححأتي مححن تطبيقهححا علححى الروايححات 

 الخمس نفسها؟ 
كيحححف يمكحححن أن يححححدث انسحححجام فحححي عمحححل تتقحححاطع فيحححه سحححرديات 

تحودورف وجينيحت( محع سوسحيولوجيا الحنص كمحا هحي  الخطحاب )كمحا هحي عنحد
عنححد بييحححر زيمححا دون تبنحححي أطروحححات زيمحححا "السوسيونصححية" أو دون إقحامهحححا 
علحححى السحححرديات البنيويحححة، والبنيويحححة تنفحححي بحححل تلغحححي كحححل صحححلة محححع المرجحححع 
انسحححجاماً محححع لغويحححات دي سوسحححير الحححذي فصحححل بحححين الحححدليل ومرجعحححه وجعحححل 

الداخلية القائمة على االختالف كمحا هحو معلحوم. المعنى يتم نتيجة العالقات 
وكيحف ينفححي  الناقحد براءتححه محن الوقححوع فححي شحرك "االنتقححاء" بعحد هححذا أو لححيس 

 هذا بالضبط ما أخذه على الدارسين عرباً وغير عرب؟
                                                 

 .993 – 999( عبد اهلل إبراهيم، مرجع سابق، ص9)

 القصة وسّماه:  
 المستوى الصرفي 

 أهملححححححححه سححححححححعيد 
 يقطين كلياًّ

 الخطاب وسّماه: 
 المستوى النحوي

 تناولحححه فحححي هحححذا 
 الكتابّ

 النص وسّماه: 
 ستوى الدالليالم

 أجلححححححححححححححه إلححححححححححححححى 
 الكتاب الثانيّ
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بوطيقحا الألم يصف عمل جحان لوفيحف بأنحه انتقحائي ألنحه اسحتفاد محن 
(. هحذه 34اوز أسحئلة البنيحويين؟ )صوالبالغة؟ وألنه، أيضحاً يطحرح أسحئلة تتجح

أولى المالحظات التي يخرج بها القارئ للتمهيد النظري الحذي قصحره الناقحد 
علححححى اسححححتعراض حشححححد مححححن اآلراء الخاصححححة، ال مححححن أجححححل مقارنتهححححا بتصححححوره 
الخاص المستمد من استقرائه للرواية العربية، بل من أجل أن ينتقي منها رأياً 

وراً جححاهزاً للتطبيححق علححى الروايححة العربيححة. ويتسححاءل أو رايححين فيؤلححف منهمححا تصحح
القارئ هنا: أيحق للدارس أن ينسب اتجاهحًا أو تصحوراً جحاهزاً إلحى نفسحه بحأن 
يغير ترتيب مكوناته كما فعل مع تودورف حين جعل الزمن أسبق محن الصحيغة 
في الكتاب أو كما فعل مع جينيت وذلحك ححين فصحل المنظحور عحن المسحافة 

وأضافه إلحى الصحوت؟ وكيحف يمكحن أن يجابحه تهمحة االنتقحاء وهحو  في الصيغة
الذي ينتقي حتى من المحنهج الواححد؟ ألحم يأخحذ عحن تحودورف سحوى المظهحر 
اللفظححي وأغفحححل المظهحححر التركيبحححي والوقحححوف علحححى عناصحححر الحكايحححة المتخيلحححة 
ومسحححتويات بنائهحححا وهحححذا أمحححر أخحححذه عليحححه أيضحححاً الناقحححد عبحححد اهلل إبحححراهيم فحححي 

، ويتساءل القارئ أيضاً وهل من المرونة، التي يعتد بها (9) يل السرديالمتخ
الناقححد، أن يجعححل المفححاهيم التححي يسححتلهمها فضفاضححة كمححا فعححل فححي الصححيغة 

 .فجعلها تشمل كل شيء في الرواية 
، 49أيححححن االلتححححزام بححححالمنهج الححححذي كححححرر مححححراراً انحيححححازه إليححححه؟ )ص

يغطحي ثلحث الكتحاب يقتصحر ...الخ(. وما جدوى تمهيحد نظحري  11، 41ص
على اسحتعراض اآلراء النقديحة فحي مفهحوم الخطحاب علحى اتسحاعه وهحو يشحكل 
مسألة جزئية محدودة بالتعريف الذي إنحاز إليه وهحو تعريحف جينيحت، وترجحأ 
القضححايا األساسححية التححي يقححوم الكتححاب عليهححا أي الححزمن والصححيغة والتبئيححر إلححى 

ستعراض المطّول، والمشحّتت محادام مقدمة كل فصل؟ وما الهدف من هذا اال
الناقد لم يختر منها سوى محا يوافحق توجهحه ومنطلقاتحه؟ وإذا كحان الهحدف هحو 
الححوعي بهححا فمححا فائححدة الححوعي بححآراء بعيححدة عححن المححنهج المختححار كالتعريفححات 

 ( وغيرها.23-22السوسيو تاريخية )ص
از ويتساءل القارئ هنا أيهمحا أقحرب إلحى المحنهج البنيحوي الحذي انحح

إليه الناقد: العحرض التحاريخي المتسلسحل والمتقطحع، أم العحرض السحانكروني/ 
التزامني، مع األخذ بالحسحبان التغيحرات و التححوالت فحي اآلراء التحي محر بهحا 

                                                 
 .993 – 991( ص9111اهلل إبراهيم)( عبد 9)



146 

 

البنيويححون الغربيححون بححال اسححتثناء بمححا فححيهم تححودوروف وجينيححت؟ لححو ألححزم الناقححد 
مححححن مححححأز  عححححرض آراء  نفسححححه بححححالعرض السححححانكروني/ التزامنححححي لححححرراء لنجححححا

البنيحححويين مجحححّزأًة كمحححا فعحححل محححع تحححودورف ححححين اضحححطر إلحححى عحححرض آرائحححه فحححي 
( واألخرى التي 31)ص 9166موضعين متباعدين: تلك التي كانت له سنة 

 ( بعد أن تخللتها آراء لنقاٍد غيره. 31)ص 9193طورها متأثراً بجينيت سنة
ة وغيرها )انظر عند حديثه الزمن والصيغ وسوف يتكرر هذا التقطيع

( علححححى سححححبيل المثححححال(. ولححححو التححححزم بححححالعرض 991( وكححححذلك )ص992)ص
العجيمححححي فححححي كتابححححه "النقححححد العربححححي  محمححححد الناصححححرالسححححانكروني كمححححا فعححححل 

لكحان عملحه هحذا أكثحر انسحجاماً محع روح (9) الحديث ومدارس النقد الغربيحة"
 المنهج المختار.

ق بالمصحححطلحات، وتبقحححى قضحححيتان تتصحححالن بالتمهيحححد: األولحححى تتعلححح
والثانية بالدقة في التعامل مع المحنهج المختحار. أمحا بخصحوص المصحطلحات 
فلم يفلح باالتيان بمصطلحات أكثحر وضحوحًا محن تلحك التحي نعتهحا بحالغموض 

فقد يعني المصدر كمحا قحد   فمصطلح " الحكي " الذي اختاره ُملِبٌس أيضًا.
حات إرباكاً بعض األخطاء يعني اسم المفعول )المحكي(، ويزيد أمر المصطل

. يضحاف إلحى هحذا (2) التي وقعت، سهوًا على األغلب، في أكثحر محن موضحع
اإلربححاك، خلححو هححذا الكتححاب الححذي يطمححح إلححى تأسححيس تصححور عربححي للخطححاب 
السححردي مححن مسححرٍد للمصححطلحات. هححذا عححن المصححطلح أمححا عححن الدقححة فقححد 

خحّص النظحام الفضحائي/ جانبها الناقد حين استعرض بنى تودوروف التركيبية، و 
(، علماً بأن تودوروف نفسه ذكر أن "هذا 36المكاني بالشعر دون النثر )ص

. وأن (3) النمط الذي ترد عليه البنية أكثر انتشحاراً فحي الشحعر منحه فحي النثحر"
األدب يتجه إلى نوع محن القصحص ذي البنحى المكانيحة والزمنيحة علحى حسحاب 

كبسححححون فححححي صححححياغته األكثححححر تجريححححداً . ويميححححل تححححودورف إلححححى يا (4) السححححببية
للوظيفة الشعرية والتي اتخذت هذا الشكل "في كل مستويات اللسان يكمن 

                                                 
 ( مرجع سابق.9119( العجيمي )9)
( الفرنسحححية مرادفحححة histoire( هنحححا أتحححى الناقحححد بكلمحححة )39،ص91( أنظحححر )ص2)

 Le( علمححاً بححأن الحكححي حسححب يقطححين  نفسححه هححو مقابححل )99لكلمححة الحكححي )سححطر 
Recit ( بالفرنسية و )Narrative31( باإلنجليزية )ص.) 

 .63ف  ،الشعرية ص(  تودورو 3)
 .61(تودوروف ،الشعرية ،: ص4)
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ويعلحق تحودوروف  (9) جوهر التقنية الخاصة بالشعر في الرجوعات المتكحررة"
بححأن عبححارة كححل المسححتويات تححدل بوضححوح " علححى حضححور العالقححات المكانيححة 

رمتها أن تخضع أيضاَ لهذا النظام بقيامها حضورًا دائمًا  كذاّ يمكن لقصة ب
 . (2) على التناظر والتدرج والتكرار والنقيضة، الخ.."

ويبدو أن مجانية الدقحة فحي فهحم تحودوروف هحي التحي جعلحت الناقحد 
 (3) يهمل هذا المظهر إهمااًل تامًا، األمحر الحذي لحم يجحد لحه عبحد اهلل ابحراهيم

 .*مسّوغاً مقنعاً 
 
 الخطاب ( الزمن في2 – 4)

 التنظيحر: أح
يصحححّدر يقطحححين تنظيحححره للحححزمن بطحححرح أهحححم اإلشحححكاليات التحححي يثيرهحححا 
تحليحل الححزمن مححن خححالل ثححالث نقحاط: اللسححانيات والححزمن، والروائيححون الجححدد 
والححزمن، ولسححانيات الخطححاب والححزمن. فححي مجححال اللسححانيات، التححي أوجححدت 

آراء عحححدد محححن  قطيعححة حقيقيحححة محححع التحليححل التقليحححدي للحححزمن، يعححرض يقطحححين
الححذي رأى التقسححيم الثالثححي  (Lyons)اللسححانيين بادئححاً بححآراء جححون اليححنس 

المسحححتقبل غيحححر دقيحححق، وينتقحححل محححن  والحاضحححر الماضحححي و  لالزمنحححة:التقليحححدي 
الححذي يميححز بحين الححزمن الفيزيححائي،  Benvensiteاليحنس إلححى بنفنسحت ال 

ًة خطابيحة، ومركحزه والزمن اللساني الذي يربطه بحالكالم ويتححدد وينحتظم وظيفح
لذا فليس في الواقع إال زمن واحد هو الحاضر    .(61حاضر اإلنجاز )ص 

وُيسّجل من خالل االلتقاء الضحمني بحين الححدث والخطحاب ويتححدد الزمنحان 
ه ربط الحزمن بالتجربحة اإلنسحانية. أي إناآلخران من خالل عالقتهما بالحاضر 

رييحححه و بوتحححور وريكحححاردو للحححزمن ج -وبعرضحححه لتنظيحححر الحححروائيين الجحححدد: روب 
خلححححص إلححححى أن مقولححححة الححححزمن اتخححححذت أبعححححاداً ودالالت جديححححدة سححححواء فححححي 

(، حين ينتقل الناقد إلى 61الممارسة )الكتابة الروائية( أو في التحليل )ص 
الحححديث عححن لسححانيات الخطححاب والححزمن ينححوه بالححدور الححذي لعبححه الشححكليون 

                                                 
 .61( تودوروف،الشعرية،ص9)
 .16(تودوروف،الشعرية ص2)
 .991( عبداهلل إبراهيم، المتخيل السردي، أنظر ص 3)

من المالحظحات الشحكلية التحي تصحادف القحارئ وجحود بعحض الخلحل فحي التحرقيم إذ   *
 (؟4( فأين رقم )1.5التي يليها بح )( ويبدأ في الصفحة 9.3بح) 26ينتهي الترقيم ص
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لقحاتهم أبعحادًا جديحدة مثحل فحاينرش الروس، الذين أعطى من جاء بعحدهم لمنط
وتودوروف وجينيت. ويذهب الناقد إلى حد وصف دراسة فاينرش بأنهحا "محن 
أشحححمل الدراسحححات وأعمقهحححا". ألنهحححا تفتحححرض أن توزيحححع األشحححكال الزمنيحححة فحححي 

 (.93، 99النصوص ليس اعتباطياً ويصف كذلك تحليله بأنه رائع )ص
تقريححري يهححيمن فيححه ويخلححص إلححى وجححود مجمححوعتين زمنيتححين: زمححن 

الماضححي المركححب والمسححتقبل وزمححن سححردي يهححيمن فيححه الماضححي  –الحاضححر 
( وبعححد عححرض الناقححد لمفححاهيم نظريححة "فححاينرش" فححي تحليححل 99البسححيط )ص 

الخطححاب. ينتقححل إلححى تمييححز تححودوروف )الححذي ينحححاز إليححه دائمححًا( بححين القصححة 
ألبعححححححاد والخطححححححاب وتعريفححححححه لححححححزمن الخطححححححاب الخطّححححححي وزمححححححن القصححححححة ذي ا

(. كمحححا يعحححرض لفصحححل تحححودوروف بحححين زمحححن الكتابحححة وزمحححن 93المتعحححددة)ص
القراءة والتزامًا بخطتحه غيحر المعلنحة فحي عحرض اآلراء متسلسحلة زمنيحًا، يفصحل 
الناقد بحين مقولحة تحودورف فحي الحزمن وتنظيحر جينيحت لحه، بحآراء فرانسحواز فحان 

 ون. يُ غو روسم 
"الححذي يعححده مرحلححة يتنححاول يقطححين كتححاب جينيححت خطححاب الحكايححة 

 ، الشكليون الحروس بدأهامتطورة في تحليل الخطاب الروائي من الزاوية التي 
ويعرض آراءه بشيء من التوسع ليعود إلحى تحودوروف ثانيحة الحذي يسحتبعد محع 

عالقححة زمححن الفعححل بححأي زمححن وجححودي أو فلسححفي )   (Ducrot ادوكححرو 
الخطحححاب منحححتظم ححححول  الحححزمن فحححي أي إنويربطانحححه براهنيحححة إنجحححاز الحححتلفظ،  

( وهمحا 91"الحاضر" باعتباره مقولة لسانية محضة تعنحي لحظحة الحتكلم )ص 
يستعيدان ما قالحه فحاينرش "وبنفنسحت" قبلحه، ويبحدو أن ميحل يقطحين إلحى عحدم 
إضححححاعة أي معلومححححة قرأهححححا فححححي هححححذا المجححححال هححححو دافعححححه إلححححى إثبححححات هححححذه 

تطبيقححه. وتجبححره خطتححه التفصححيالت المكححررة والتححي تبتعححد عمححا اختححاره هححو فححي 
التاريخية غير المعلنة علحى العحودة إلحى تحودوروف، محرة ثالثحة بحداًل محن تجميحع 
آرائه في مكان واحد، األمر الذي يبدو أساسياً لبحثه فهو يعلن بعد كل هذا 
العنححاء فححي اسححتعراض آراء اللسححانيين "والسححرديين" أنححه سححينحاز إلححى كححل مححن 

 تودوروف وجينيت. 
قد رحلته مع آراء الباحثين بال كلحل إلحى أن يصحل إلحى ويستأنف النا

(. ويخلحص 91اتخذ تصّور جينيت أساساً لتحليل الحزمن )ص  همأن كثيرًا من
إلححى أن هحححذه التحلحححيالت قطعحححت صحححلتها بححالنحو التقليحححدي الحححذي يماثحححل فحححي 
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( ويعحود إلححى اسححتعراض 99تصحوره ... بححين زمحن الفعححل والحزمن الوجححودي )ص
وبول ريكور للزمن اللذين ال يقفان عنحد ححدود الخطحاب  تصورّي جان بويون

 وبنيته الداخلية.
ويشيد الناقد بجهحود إبحراهيم السحامرائي وتمحام حسحان إال إنحه يعلحن 
أنحححه فحححي تحليلحححه لحححزمن الخطحححاب سحححينطلق محححن تصحححور فحححاينرش وجينيحححت فحححي 

 (. 193تحليلهما للزمن. )ص
حليل رواية الزيني ثم يختم تنظيره للزمن برسم خطته التطبيقية في ت

بركحححات "لجمحححال الغيطحححاني" ومقارنتحححه بحححزمن الخطحححاب التحححاريخي فحححي "بحححدائع 
 الزهور" البن إياس.

قبححححل أن يبححححدأ الناقححححد بممارسححححة تحليلححححه للححححزمن فححححي روايححححة: "الزينححححي 
بركححات" ينتبححه علححى أنححه "سيسححتقل ظاهريححاً وجزئيححًا" عححن التمهيححد النظححري الححذي 

لثالثححي للححزمن: زمححن القصححة وزمححن الخطححاب انتهححى منححه، وسححيكتفي بالتقسححيم ا
وزمن النص ويعلن أنه سيرجج الحديث عن زمن النص ودالالتحه إلحى الكتحاب 

(. أي يعترف ضمنيًا بخروج كثير من اآلراء التي كّدسحها فحي 91الثاني، )ص 
تمهيحححده عحححن موضحححوع التحليحححل. وهنحححا ال بحححد محححن التسحححاؤل عحححن جحححدوى هحححذا 

تححه فحي خدمححة أول أهحداف الناقححد المعلنححة التمهيحد الفضححفاض وعحن مححدى كفاء
 أال وهو الوضوح النظري.

 التحليل: ب ح
يحلل الناقحد الحزمن الروائحي علحى خمحس مراححل: األولحى يقحف فيهحا 

الوحدات "التمفصالت" الزمنيحة الكبحرى، والثانيحة يحلحل فيهحا الوححدات على 
ايحة "الزينحي الزمنية الصغرى  أما الثالثحة فيحوازن فيهحا بحين زمحن الخطحاب فحي رو 

بركححات" والححزمن التححاريخي فححي كتححاب بححدائع الزهححور البححن إيححاس  وفححي المرحلححة 
الرابعة يستخلص خصائص زمن الخطاب في روايحة الزينحي بركحات، ليقحوم فحي 
المرحلححة الخامسححة بمعاينححة تجلححي البعححد الزمنححي فححي الروايححات األربححع الباقيححة، 

بححرى، ويخححتم فصححل الححزمن باإلحاطححة بالوحححدات الزمنيححة الك -فقححط–مكتفيححاً 
 باستنتاج مالمح خصوصية الزمن الروائي في المتن المدروس.

يتساءل المرء هنا عن الحداعي لهحذا االسحتعراض الغزيحر لحرراء التحي 
تبتعححد كثيححراً عححن حححدود البحححث، أهححو بححدافع الحححرص علححى توعيححة القححارئ أم 

 ثه؟بدافع الحرص على عدم إضاعة كل جهد بذله الباحث في أثناء بح
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يسححححهل الناقححححد تطبيقححححه برصححححد زمححححن القصححححة مححححن خححححالل اإلشححححارات 
هححح، ويعححّده  123هححح و 192التاريخيححة المبثوثححة فيهححا فيجححده يمتححد بححين سححنتي 

زمنًا صرفيًا لقبوله أن يتخذ )تركيبات نحوية عديدة( من خالل زمن الخطحاب 
ل عيحاً ليصحابهحح ويسحير بعحدها تت 192هحح ليعحود إلحى سحنة 122الذي يبدأ سنة 

هح. ويخلص الناقد إلى أن خصوصية زمن الخطاب تكمحن فحي 123إلى سنة 
"تخطيب" زمن القصة )على حّد تعبيره( أي جعله مفارقاً لنظامه التتابعي )ص 

11.) 
يتجاوز به يقطين حدود الخطاب التي تقع بين  الذي أما زمن النص

بححت فححي فيلتقطححه يقطححين مححن التححاريخ المث  المؤلححف الضححمني والقححارئ الضححمني
/ 91آخحححر صحححفحة محححن صحححفحات الروايحححة إلحححى جحححوار اسحححم الروائحححي أي سحححنة )

(. وححححين يتسحححاءل عحححن العالقحححات بحححين اإلشحححارات الزمنيحححة 11( )ص 9199
فحححي  هحححاالحححثالث: زمحححن القصحححة وزمحححن الخطحححاب وزمحححن الحححنص يعحححد باإلجابحححة عن

 (. 11الكتاب الثاني: )ص 
فيعححين حاضححر وينتقححل الناقححد إلححى تحديححد الوحححدات الزمنيححة الكبححرى 

السححرد زمنيححاً علححى مسححتويين داخلححي وخححارجي: الححداخلي مححن خححالل "الحكححي 
األول" أو حاضححححر إنجححححاز الحححححدث أو راهنيتححححه حسححححب جينيححححت، بتعيينححححه يححححتم 
تحديد ما قبله وما بعده  والخارجي ُيحدد في نقطة نهاية الحدث ويكون كل 

أهميتحه فححي السحرد حينهحا فححي "الماضحي" ويعلححل تحديحده للمسحتوى الخححارجي ب
 التحليل على مستوى النص "المرجأ" للكتاب الثاني. 

بعحححد تحديحححد الوححححدات الزمنيحححة الكبحححرى يقحححوم الناقحححد برصحححد سحححرعة 
وهححي تتحححدد مححن خححالل  (9) السححرد/ أو آثححار اإليقححاع الروائححي حسححب جينيححت

العالقححة بححين مححدة القصححة مقيسححة باأليححام والشححهور .. الححخ وبححين طححول الححنص 
والصحححفحات، علمحححاً بأنحححه يغفحححل الححححديث عنهحححا فحححي تمهيحححده مقيسحححاً بالسحححطور 

النظري المطول، بل إنه ال يذكر أنه يقيسها حين يبين التوزيحع غيحر المتكحافج 
على مستوى الصفحات وعلى مسحتوى الحزمن، ويبحدو ذلحك جليحاً للقحارئ محن 

ومنححححححه   . (12)ص(2)لجححححححدول التوضححححححيحي الححححححذي يصححححححنعه الناقححححححد خححححححالل ا
                                                 

 912(  انظر جينيت خطاب الحكاية، ، ص9)
هحح المسحجلة زمنيحاً محن خحالل ثالثحة شحهور 192( من ذلك علحى سحبيل المثحال، أن سحنة 2)

 هح سطرين فقط.193ويومين يغطي سردها اثنتين وثمانين صفحة بينما يغطي سرد سنة 
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ال شحححيء اعتبحححاطي، ولكحححل شحححيء داللتحححه" فلمحححاذا يحححتم يسحححتخلص الناقحححد أنحححه "
توسححيع حقححب وتقلححيص أخححرى؟ يتسححاءل يقطححين ثححم يجيححب بححأن لهححذا التوزيححع 
داللة عميقة يتضح بعضها من خالل الجدول الذي يحربط فيحه بحين الوححدات 
السردية العشر بالمواقع الزمنية الست التي تقابلها وال يملك المرء سوى أن 

الناقححد فححي تقسححيم السححرد إلححى وحححدات عشححر؟ فهححو لححم يتسححاءل عححن قاعححدة 
يححذكرها، ولكنححه أَحَكححم خطتححه فححي اسححتخالص العالقححة بححين الوحححدات السححردية 
التححححي أشححححار إليهححححا باألرقححححام والمواقححححع الزمنيححححة فححححي القصححححة التححححي أشححححار إليهححححا 
بالحروف، وقد جاءت جداوله وترسيماته واضحة إلى حد ما علحى غيحر عحادة  

 ن العرب. كثير من البنيويي
ومحححن خاللهحححا اسحححتطاع أن يححححدد موقحححع حاضحححر الخطحححاب أو بحححؤرة  

( ورقححم 9الحزمن وهحو الموقحع )هحح( الحذي تلتقحي عنحده المقحاطع السحردية رقحم )
هح. ويبّرر الناقد ترجيحه الموقع هحح 122( أي بداية الهزيمة والحرب سنة 1)

تسحباً سححنة والحذي يتفحو  علحى الموقحع)أ( الحذي يمثحل تعيحين الزينحي بركحات مح
هححح والححذي يتفححّو  علححى )هححح( فححي تكححراره وفححي اسححتيعابه لمشححاهد أساسححية 192

 تسهم مجتمعة في تطوير حبكة الرواية، ويعد نقطة بدء القصة. 
أما تعليله الختيار )هح( بحؤرة زمنيحة دون )أ( فيعتمحد علحى حقيقحة أن  

القصة،  )هح( هو مؤطر الترتيب التتابعي الذي يليه ويغلب على معظم وحدات
( ويوضحح يقطحين 16وهو أيضا الذي يغلقها ويعود فيفتتحها من جديحد )ص 

  (:11ما توصل إليه بالشكل التالي )ص
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بححححذا يمكححححن للقححححارئ أن يعححححاين أن الموقححححع الزمنححححي ) أ ( )أي سححححنة 

هححح( يضححم أكبحححر عححدد مححن الوححححدات األساسححية التححي تسحححهم فححي تطحححوير 192
مححن أن )هححح( جححاء مححؤطّرا لوحححدات سححردية  الحبكححة، كمححا يمكححن لححه أن يتأكححد

 متتابعة. 
عححين الناقححد التمفصححالت الزمنيححة الكبححرى، ويظهححر عالقتهححا يوهكححذا 

بالوححححححدات السحححححردية محححححن خحححححالل تحديحححححده لمحححححواطن االسحححححتبا  واالسحححححترجاع 
 (. 2كما هو واضح من الشكل )،والترتيب التتابعي المهيمن هنا

ب التتحابعي/ أي المتسلسحل ويأخذ الناقد على جينيت إهماله للترتيح
زمنيًا، وعنايتحه فقحط بالمفارقحات الزمنيحة. ويقتحرح أن يضحاف "الححذف" الحذي 
ينتسب إلى تقنيات السرعة )المدة( عند جينيحت إلحى الترتيحب التتحابعي، دون 

 (. 16أن يبين الفائدة المرتجاة من هذا التعديل. )ص 
حلة األشحق لدى وصول الناقد إلى التمفصالت الصغرى، وهي المر 

فححي التحليححل الزمنححي، يتناولهححا مجححّزأة فيقّسححم كححل وحححدة فيهححا، كمححا فعححل فححي 
التمفصحححالت الكبحححرى، إلحححى مقاطعهحححا السحححردية ومواقعهحححا الزمنيحححة، منطلقحححاً محححن 
التركيحححز علحححى البعحححد الزمنحححي، ومححححاوال الحححربط بحححين المقطحححع السحححردي والموقحححع 
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الخطاب،وليصحل محن ثححم، الزمنحي لمعاينحة التبحدالت الزمنيحة وطححر  عملهحا فحي 
إلححى المعطيححات التححي ستسححعفه فححي اسححتنتاجاته، وينطلححق فححي تحليححل كححل وحححدة 

( فيتناول الوحدة، األولى 919منها من حاضر اإلنجاز باعتباره المؤطر )ص 
المنفححردة بالتفصححيل، معّينححا حاضححر إنجازهححا فححي "ليلححة مححن ليححالي رجححب" )مححن 

الحاضحر يحتمكن الناقححد محن تحديححد خطحاب الرحالحة اإليطححالي(، وتبعحاً لتحديححد 
مواقححححع التبححححدالت الزمنيححححة الموجححححودة فححححي الروايححححة مححححن خححححالل عالقتهححححا بهححححذا 
الحاضححر. فيقسححم الوحححدة األولححى إلححى ثالثححة عشححر مقطعححاً سححردياً وأحححد عشححر 
موقعحححاً زمنيحححًا، ويعيحححد كتابتهحححا علحححى شحححكل صحححيغة رياضحححية يوضحححح محححن خاللهحححا 

عالقحات بحسحب التحرابط، والتضحمين. مختلف التبدالت الزمنية. ثم يضحبط ال
ويخلحححص إلحححى أن تبحححدالت الوححححدة الزمنيحححة األولحححى غيحححر اعتباطيحححة، بمحححا فيهحححا 
تبحححدالت صحححيغ األفعحححال بحححين الماضحححي والمضحححارع، ويثبحححت محححن خحححالل تحليلحححه 
لنموذج مقطعي من الوحدة األولحى صححة افتراضحات فحاينرش عحن عالقحة زمحن 

علححى  برهنححةالوكححأن هدفححه كححان  (.916الفعححل بكححل مححن السححرد والتقريححر )ص 
صحححححححة افتراضححححححات الناقححححححد الغربححححححي ال االسححححححتقراء الشححححححامل للروايححححححة العربيححححححة 

 واستخالص خصائصها من داخلها.
بعحححد أن يحلححححل الناقحححد الوحححححدات السححححردية السحححت األولححححى حسححححب 
مواقعها الزمنية الثالثحة، تحلحياًل جزئيحًا أو تفصحيليًا، يقحوم باسحتخالص النتحائج، 

 أبي ناضر إلى االنتهاء كلياً من تحليل الوحدات العشر مثله مثل أي ال ينتظر
أمحححا تعليلحححه لهحححذا "االسحححتبا " فحححي إعحححالن النتحححائج ، وشحححاكر ويمنحححى والمرزوقحححي

فيبححّرره بححأن تركيححزه علححى البنيححوي والشححامل فححي هححذا االسححتخالص سححيعينه فححي 
األربحع مراكمة ما يؤهله لالستخالص النهائي أي بعد االنتهحاء  محن الوححدات 

الباقية. ويتساءل الدارس عن داعي تثبيحت هحذه النتحائج هنحا أي قبحل االنتهحاء 
الخالصححة الختاميححة للفصححل الخححاص فححي مححن التحليححل مححا دام سححيعيد كتابتهححا 

 بالزمن؟ 
بعححححد تثبيتححححه للنتححححائج السححححت ينتقححححل إلححححى تحليححححل الوحححححدات األربححححع األخيححححرة ا 

 ليستخلص ما يلي:
لم يأت اعتباطًا، فلتبدالته دور أساسي في ضبط  أن توزيع الزمن في الرواية -

 (.936ص)بنية الزمن الدائرية والمنفتحة 
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ويرى أن اشتغال الخطاب علحى زمحن القصحة كحان متميحزاً لخصحائص التحرابط  -
 والتضمين والترابط التضميني الموجودة فيه.

وأن بنية الزمن تحتوي على كل أنواع العالقات التي تربط زمن القصة بزمن  -
لخطاب )أي عالقات الترتيب والمدة والتواتر التي تحدث عنها جينيت فحي ا

خطحححاب الحكايحححة(. وهنحححا يبحححدو الناقحححد كأنحححه يبحححرهن علحححى صححححة اسحححتنتاجات 
 جينيت 

 هيمنة المشاهد مما يبّطج إيقاع السرد. -
كما يستخلص نتائج أخرى تخرج بمنهجه من التحليل إلى التأويل كتأويلحه  -

األسود للسلطان كما تخرج به عن التحليل إلى النقحد  لداللة الشتاء واللباس
المضححموني حححين يقححف عنحححد تححأمالت بعححض الشخصحححيات الروائيححة فححي الحححزمن 

 (.949)الكرونولوجي( )ص
ويوغل في االبتعاد عن التحليل البنيوي ححين يعقحد موازنحة بحين الحزمن الروائحي 

ي بركحات والحزمن والزمن في السرد التحاريخي بعقحد موازنحة بحين الحزمن فحي الزينح
 في مقطع من "بدائع الزهور" البن إياس.

وبالتأكد فإن النتيجة التي سيصحل إليهحا محن هحذه الموازنحة أن الحزمن التحاريخي 
 تسلسلي يراعي المنطق الخاص لتتابع األحداث.

بعد استخالص خصوصية الزمن في خطاب "الزينحي بركحات" يعحود الناقحد إلحى 
يط، فقححط، بالتمفصححالت الزمنيححة الكبححرى )أي الروايححات األربححع األخححرى، فيححح

البنححى التركيبيححة للححزمن الروائححي( معّممححا مححا وجححده فححي الزينححي بركححات. ويخلححص 
بنتححائج هححي فححي صححلب "التأويححل" وبعيححدة عححن التحليححل مححن مثححل قولححه عححن بنيححة 
الزمن فحي روايحة "أنحت منحذ اليحوم "بأنهحا تحدل علحى ثقحل الماضحي علحى السحارد 

 (.913)ص  "رواية حاضراً بحيث يتمثل في ال
فحححي ختحححام الفصحححل الخحححاص بحححالزمن يسحححتخلص الناقحححد خصوصحححية الحححزمن فحححي 

 الخطاب الروائي العربي والتي تتمثل في النقاط التالية:
  زمن الخطاب الروائي  أي إنعدم اإلخالص للترتيب ا لزمني لاحداث

 (.964ال يقدم زمن قصته بالترتيب نفسه. )ص 
 اسحتبا  يليحه مباشحرة الحكحي األول )أي حاضحر تبتدئ أغلب الروايات ب

 (.961إنجاز الحدث األول في القصة ال الخطاب( )ص 
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   عندما يأخذ زمن القصة ترتيبه )بعد االستبا ( يصل إلى نقطة االستبا
فيتحقق اكتمال الدائرة )الزمنية(، لكنها سرعان ما تنفتح، لتشي باستمرار 

 (961)صالوضع السابق وإنما بشكل أكثر سوءاً 
  التححححوازي بححححين "هيمنححححة المفارقححححات التححححي تتححححداخل فيهححححا األزمنة"وهيمنححححة

ر" ) المشحاهد المتنقحل فيهحا محن فضحاء إلححى فضحاء ومحن زمحن إلحى زمحن آخحح
 (961ص

وهنححا يححؤول الناقححد تكسححير خطيّححة الححزمن هححذه بححأن الححزمن المعححيش والححزمن ) 
اً بتعحدد المتخيل الكامن في ذاكحرة الشخصحيات زمحن واححد، وإن كحان متعحدد

 (.المؤشرات
  الححححزمن من "كثيمححححة مركزيححححة أحيانححححاً كمححححا فيتقححححدم الروايححححات الححححز"

  الشخصحححححية   تختحححححزل فيحححححه هحححححواجس "المحححححوحش" أو كهحححححاجس
 (966)ص" عربي، صفدي، زكريا..،( وهمومها. 

  ،تحححححاول هححححذه الروايححححات الخححححروج عححححن زمححححن الخطححححاب السححححائد
 .فتخلخل زمن القصة مما يكسبها خصوصية وجدة واختالفاً 

  أما داللحة هحذه األبعحاد فيرجحج الناقحد الححديث عنهحا كعادتحه إلحى
 ( 966زمن النص في الكتاب الثاني.)ص 

جملة محن التسحاؤالت تفحرض نفسحها هنحا: محا جحدوى هحذا المجهحود 
الضخم الذي انصب على دراسة  الزمن  وفحي روايحات انتخبحت لتبحرهن علحى 

الزمنيحححة" أو المفارقحححات صححححة اكتشحححافات الناقحححد البنيحححوي الغربحححي "الخحححرو  
 الزمنية بأنواعها؟

وهنحا يتفححق المححرء تمامحاً مححع الناقححد عبحد اهلل إبححراهيم الححذي قححال: "إن 
غير وظيفحة تأكيحد  كذاّ  الخطاب الذي انتخب والتحليل والوصف لم يؤد 

صحة التوصالت النظرية التي كان المؤلف  كذاّ قد توصل إليها من خالل 
سرد أو تلك التي توصل إليها بسحبب مضحاربته اآلراء عرضه آلراء المعنيين بال

بعضها ببعض. ولم يفلح الخطاب )ويقصد الخطحاب الروائحي( بتحويحل اآلراء 
 .(9) المقررة سلفًا، فقد صيغت قوالب وفراغات وأدخل الخطاب فيها"

والتساؤل الثاني: لَم قّصر الناقد عن إثارة مشكلة نظرية محن خحالل 
بيححة الخمححس؟ ولححم أكتفححي باقتبححاس اآلراء المقححررة سححلفاً تحليلححه للروايححات العر 

                                                 
 .999(  عبداهلل إبراهيم، مرجع سابق، ص 9)
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حتححى أنححه لححم يفلححح فححي تطويرهححا حححين حححاول انتقححاد جينيححت بخصححوص إهمالححه 
 التسلسل الزمني على سبيل المثال؟ 

والتساؤل الثالث: يدفع إليحه الصحعوبة التحي اعتحرف بهحا الناقحد لحدى 
ش" وكحذلك شحبيهتها معالجته بنية الزمن في رواية حيدر حيحدر "الحزمن المحوح

فحححي البنيحححة الزمنيحححة روايحححة تيسحححير سحححبول "أنحححت منحححذ اليحححوم"، والتحححي دفعتحححه إلحححى 
(، وأوصححلته إلححى معالجتهمححا 961االستسححالم لتقسححيم الروائححي للفصححول )ص 

بححل إنححه اعتححرف بححأن الروايححة األولححى  ،(966 و961مضححمونياً وتأويليححًا، )ص 
الحححزمن يقححدم فيهححا  كثيمحححة  أي إنتسححتدعي قححراءة خاصححة لكونهحححا روايححة زمححن "

(. هححذه الصححعوبة ومححا تبعهححا 966( وكححذلك )ص 962)ص  كححذاّ "  مركزيححة
من معالجة بعيدة عن المحنهج، تحدفع إلحى التسحاؤل عحن فاعليحة المحنهج الحذي 
انححححاز إليحححه الناقحححد بقحححوة، فحححي التعامحححل محححع بعحححض اتجاهحححات الروايحححة كالروايحححة 

قححد االعتححراف بقصححور المحححنهج التجريبيححة علححى سححبيل المثححال؟ لحححم تجاهححل النا
البنيححوي عححن معالجححة كححل أصححناف / تيححارات الروايححة، وهححو قصححور اعتححرف بححه 

. لم تجاهل تجربتحه السحابقة محع الروايحة الجديحدة (9) أقطاب البنيوية أنفسهم
حححححين تححححرك الناقححححد الدراسححححات ( 2) (9191فححححي كتابححححه "القححححراءة والتجربححححة" )

ات جديدة، منقطعحة عحن أيحة نظريحة، المتخصصة جانبًا، وقام بابتداع مصطلح
 .(3) األمر الذي يزيد في تفاهم أزمة "المصطلح النقدي العربي"

مححع كححل هححذه المالحظححات تبقححى معالجححة يقطححين للححزمن فححي الروايححة 
العربية من أكثر المعالجات اكتمااًل، ألنها وقعت على "البنية الزمنية" للرواية 

   وصاغتها رياضيًا.
 

 : (:الصيغة3 - 4) 
 أ ح     التنظير:

يضححع يقطححين الصححيغة فححي كتابححه تاليححة للححزمن بخححالف تححودورف الححذي 
 . (4) يعطيها الصدارة في المظهر اللغوي/ أي الخطاب

                                                 
(9 )Culler, Ibid  P. 262 
 ( صدرت الطبعة األولى منه عن دار الثقافة في الدار البيضاء.2)
 .991، 999( حميد لحميداني، مرجع سابق، ص 3)
 .41( تودورف: الشعرية، مرجع سابق ص 4)
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نظريًا للزمن، حشد اآلراء النقدية الغربية بادئحاً الناقد  وبمثل ما مهد
ومححارّاً بجهححود هنححري جححيمس التححي أسححفرت عححن الححروس مححن جهححود الشححكليين 

ور كتابحححات روائيحححة مغحححايرة انحسحححر فيهحححا دور الحححراوي، وصحححواًل إلحححى تبلحححور ظهححح
المفهححححوم فححححي السححححرديات بححححدءاً مححححن آراء تححححودورف التححححي بححححرزت فححححي أواسححححط 

للسرد وكما فعحل  9166الستينيات بصدور العدد الثامن من تواصالت عام 
في الزمن تحت ضغط االلتزام بالتسلسل التاريخي في العرض، يضطر لعرض 

 . ت( تتوسطها آراء جيني991/ ص 992تودوروف متفرقة )ص  آراء
ويححححردف يقطححححين آراء السححححرديين )البححححويطيقين( بححححآراء السححححيميولوجيا 

ترجع في أصحول  "ويوازن بينها ثم يبين أن كل اآلراء التي تنطلق من البويطيقا
التمييححححححز بححححححين الصححححححيغ السححححححردية إلححححححى التقسححححححيم التقليححححححدي بححححححين المحاكححححححاة 

(mimesisوالح ) كححي/ السححرد التححام(Diegesis) وإلححى تقسححيم النقححد 
إلحححححححى عحححححححرض   ملفحححححححوظ السحححححححردّ الحكحححححححي أمريكحححححححي  –االنجلحححححححو  الجديحححححححد

(Showing)  وسرد(Telling)."  (.913)ص 
وبعححححد أن يسححححتعرض كححححل اآلراء ذات المنحححححى الفلسححححفي يعلححححن أنححححه 
سححيلغي "المنحححى الفلسححفي"الكامن فححي فهححم المحاكححاة نظريححاً وعمليححاً  ، وأنححه 

ى "في المنحيين الجمحالي والمتصحل بنظريحة األنحواع األدبيحة جوانحب مركزيحة ير 
(. ثحم يعلحن 913يمكن االنطال  منها في تححديد دقيق لصحيغ السححرد" )ص 

(. والتححي تتعلححق بالطريقححة 914أنححه سححينطلق مححن تحديححد تححودورف للصححيغة)ص 
فححي التححي بواسححطتها يقححدم الححراوي القصححة وأنححه ال يشححاطر جينيححت الححذي يجمححع 

الصيغة بين المسافة والمنظور / التبئيرات. ألنه يعتقحد أن المنظحور يمكحن أن 
يناقش في مستوى آخر إلحى جانحب الصحوت بسحبب العالقحة الوطيحدة بينهمحا. 

( أما سبب تضافر العالقة بينهما )الصوت/ والمنظحور التبئيحر( ألنحه 914)ص
ل "محن يحتكلم سحأنوفحي الصحوت  "المحتكلم؟ يحتكلم نسأل "محن أيحنفي الرؤية 

(. وألنه يتفق مع تودورف" فلن يميز بين سحرد األقحوال الخحاص 914هنا؟" )
آثحححار التمييحححز األرسحححطي "بالشخصحححيات وسحححرد األفعحححال الخحححاص بحححالراوي ألن 

واضحححححة فيححححه أي التمييححححز بححححين الححححدراما )نححححص الشخصححححيات( والتححححاريخ )نححححص 
 (914ص ) ".(الراوي(، والملحمة )نص الراوي ونص الشخصيات

علحححححن أن تحديحححححده للصحححححيغة ينطلحححححق محححححن "معاينحححححة كيفيحححححة اشحححححتغال وي
الصيغتين الكبريين: السرد والعرض داخل الخطاب الروائي بدون التمييز بين 
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الراوي والشخصيات بل بدون تعيين المتكلم، لذا يفصل يقطين المنظور عن 
 اعتبحححار "المنظحححور" غيحححر محححرتبط أيضحححا نحححرى بضحححرورة :"ولهذا السحححببالصحححيغة
هحححذا بأنحححه سحححيتيح لحححه فصحححله (. معلحححاًل 911) ص ولكحححن بالصحححوت" بالصحححيغة

"التمييز بين الخطابات المستعملة في الخطحاب الروائحي محن خحالل الخطحاب  
ه سحيدخل أي إنح( 911)ص "ككل، وليس محن خحالل "حكحي األقحوال فقحط.

فيه أيضحا سحرد األححداث انتصحارًا لحرأي "ميحك بحال" فحي مشحروع جينيحت )ص 
فحي عالقحات الخطابحات أيحًا كحان مرسحلها شخصحية "(. وهكذا سحيبحث 911

(. وهححذا برأيححه سححيتيح لححه إقامححة "تيبولوجيححا" )تصححنيف( 911. )ص "راويححاً  وأ
(. وعلى غرار فاينرش الذي اتخحذ الحزمن 916للرواية من خالل صيغتها.)ص

 (؟916منطلقاً للتمييز بين الخطابات )التقرير/ الحكي(. )ص
 يحححةيلحححه وقراءتحححه لنصحححوص حكائويعلحححن يقطحححين أنحححه محححن خحححالل تحل 

وروايححات عديححدة )لححم يعّينهححا( أمكنححه االنتهححاء إلححى أن الصححيغ التححي تُقححدم مححن 
(. سيسميهما 916خاللها القصة نوعان أساسيان: هما السرد والعرض )ص 

الصحححيغتين الكبححححريين. أمحححا السححححرد بنظحححره فالححححذي يقحححوم بححححه الحححراوي أو إحححححدى 
(".ويقسححححم أنححححواع 919صالشخصحححيات "وقححححل الشححححيء نفسححححه عحححن العححححرض )

 الصيغة بحسب نوع العالقحة التحي يقيمهحا المحتكلم محع خطابحه، ونحوع المتلقحي
فهما المعياران اللذان ستعملها لتحديد الصيغة، ومن خالل ترتيب هذه  ،(9)

 األنماط يخرج بالجدول التالي:
صححيغة الخطححاب المسححرود، كححالم يرسححله المححتكلم علححى مسححافة  -9

 مما يقوله ...
رد الححححذاتي )يححححححاور ذاتححححه عحححححن أشححححياء تمحححححت فحححححي صححححيغة السححححح -2

 الماضي(.
صحححيغة الخطحححاب المعحححروض كحححالم المحححتكلم مباشحححرة إلحححى متلحححق  -3

 مباشرة.

                                                 
يجد يقطين "عنصحر التلقحي مغيبحا فحي  كحل الكتابحات السحردية التحي ننطلحق منهحا ححول   (9)

يحتم الححديث   narrataire  ) اعتبار أن متلقي السرد أو المروى لحه  )   الصيغة على
 .919عنه غالباً في إطار الرؤية أو الصوت. "ص
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صحححيغة الخطححححاب المعححححروض غيححححر المباشحححر )أقححححل مباشححححرة مححححن  -4
المعروض ألن فيه مصاحبات الخطحاب التحي تظهحر محن تحدّخل 

 الراوي قبل العرض وبعده(.
ظيحححر المسحححرود الحححذاتي صحححيغة المخاطحححب المعحححروض الحححذاتي )ن -1

 لكن يتحدث عن فعل يعيشه وقت إنجاز الكالم(.
ر غيحححح صحححيغة المنقححححول المباشححححر )كححححالم معححححروض مباشححححر ينقلححححه -6

 المتكلم  األصلي(.
صححححيغة المنقححححول غيححححر المباشححححر. )الناقححححل ال يحححححتفظ بححححالكالم  -9

 األصل، لكن يقدمه بشكل الخطاب المسرود(.
 ميعها إلى صيغ تودورف الثالث:وال يخفى على القارئ المطلع أنها ترجع ج

 (.911المسرود، والمنقول، والمعروض، )ص
أما خطته في إنجاز تحليحل متكامحل لصحيغ خطحاب "الزينحي بركحات" 

تقسحححيم الخطحححاب الروائحححي أفقيحححاً إلحححى وححححدات   فتحححتم وفحححق الخطحححوات التاليحححة:
صححححيغية كبريتحححححدد فيهححححا الصححححيغة المهيمنححححة والنححححزول  عموديححححاً إلححححى مختلححححف 

ت الصحيغية الصحغرى وهححي التحي تضحم األنححواع السحبعة السحابقة، ُتضححبط التبحدال
محححن خحححالل الُمعينحححات الصحححيغية التحححي تتجلحححى فحححي عالمحححات العحححرض، أو تحححأطير 
السحححارد أو تعليقحححه وفحححي البياضحححات والحححنقط وغيرهحححا. محححن خحححالل البححححث فحححي 
صححيغتي الخطححاب الكبححريين أفقيححاً وتبححدالتهما الصححيغية عموديححاً، يحححاول الناقححد 
الوصول إلى كيفية اشتغال الصيغ وتواترها الكمي والكيفي "أي الطريقة التحي 

(. ويححححرى أن هححححذه الخطححححة 911تححححم بهححححا تقححححديم القصححححة فححححي الخطححححاب )ص 
سححتمكنه مححن اإلجابححة عححن األسححئلة التححي تتعلححق بنححوع الخطححاب وجماليتححه. )ص 

911.) 
 وسححتعينه علححى إقامححة "نمذجححة" أو تيبولوجيححا" إذا تمكححن مححن التعامححل

: لمححاذا السححؤال التححالي مححع خطابححات أخححرى. مححن خححالل محاولححة اإلجابححة عححن 
 تهيمن هذه الصيغة أو تلك في حقبة ما أو عند روائي بذاته؟

 ب ح  التحليل :
مححن خححالل تحليلححه للمححتن  هححذا السححؤال يحححاول الناقححد اإلجابححة عححن 

المركححححزي أي روايححححة الزينححححي بركححححات وتعمححححيم مححححا توصححححل إليححححه علححححى الروايححححات 
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ألخرى، ويعد بأنحه سحيطرح أسحئلة أخحرى يجيحب عنهحا فحي الفصحل الثحاني محن ا
 (.211الكتاب الثاني الذي له صلة وطيدة بهذا الفصل )ص 

تحححت عنححوان "تعححدد الخطابححات، تعححدد الصححيغ" يلمححس يقطححين، مححن 
بدايححة كالمححه، خصوصححية الخطححاب فححي "الزينححي بركححات" التححي تتجلححى فححي عححدم 

ئد للروايحححة فحكحححي األححححداث وحكحححي األقحححوال انتظامهحححا ضحححمن التحححأطير السحححا
يتحححداخالن ويتقاطعحححان إلحححى الدرجحححة التحححي ال يمكحححن معهحححا الححححديث عحححن نحححص 

 (.212الراوي ونص الشخصيات )ص 
فخطححاب السححارد لححيس سححوى خطححاب واحححد مححن مجموعححة خطابححات 

التقريحر الحذي يقحوم بحه ،تتكون منهحا الروايحة. وهحي إضحافة إلحى خطحاب السحارد 
والرسححححالة  ،سححححجل يوميححححات الرحالححححة اإليطححححالي:والمححححذكرة  ،جهححححاز البصاصححححين

والنداء والخطبة والمرسوم السلطاني وفتاوى القضاة. وفي هذا التعدد تكمن 
 (212)ص.خصوصية الرواية، الصيغية، حسب كالم الناقد 

بعد أن يحدد وظيفة كل خطاب يستجلي الناقد مواصفاته من أجل 
إطار الخطاب الروائي العام بهدف تعيين   إبراز صيغته أو صيغه ثم يربطها في

صححيغته المهيمنححة. متححأماًل أن يمسححك بمكونححات الخطححاب وخصائصححه البنيويححة 
من خالل ترابطه وتداخله مع بقية الخطابات. ويرى أن االنطال  من خطاب 

 روائي يعده نموذجاً هو "الزيني بركات" يتيح له هذه اإلمكانية. 
الكبححرى الثالثححة فححي "الزينححي بركححات"  يقححع الناقححد علححى أنححواع الصححيغ

وهي صيغ الخطابة المسرود والخطاب المعروض والخطاب المنقحول. ويبحين 
أن المسحححححرود يهحححححيمن علحححححى "خطحححححاب الحححححراوي" و "التقريحححححر" و "المحححححذكرة" و 

لمختلححححف الصححححيغ )السححححرد  -"الرسححححالة"... وهححححو يتسححححع مححححع كونححححه مسححححروداً 
منحححة صحححيغة السحححرد عليحححه. والعحححرض( لكحححن تسحححميته بالمسحححرود جحححاءت محححن هي

والمعروض وهو الذي تعرض فيه أقوال الشخصحيات أو تعحرض فيحه خطابحات 
(. وأمحا المنقحول فيعّرفحه 211أخحرى "كالنحداء" و "المرسحوم السحلطاني" )ص 

يقطين أنه خطاب مسحرود يهحيمن فيحه "نقحل" الخطحاب المعحروض )يقصحد هنحا 
والعحرض. ثحم يحردف  تحويله وهي الكلمة األنسب( بشكل يجعلحه بحين السحرد

الذي اعتقد الناقد أنه يقول عنه: إنه أكثحر األشحكال  (9)معترضًا على جينيت
                                                 

( ال يوثق الناقد كالم جينيت، وال يشير حتى إلحى عنحوان كتابحه أو بحثحه ولعحل المقصحود 9)
 .991-999هو كالم جينيت في "خطاب الحكاية"ص 
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يححردف قححائاًل "لكنححه فححي الواقححع لححيس إال النقطححة التححي يلتقححي فيهححا  –محاكححاة 
 (.211السرد والعرض بدون وهم المحاكاة" )ص 

لكن جينيت في "خطاب الحكاية" يقصد بالمنقول كالم الشخصية 
ّي ذا الحححنمط المسحححرحي: "إن أكثحححر األشحححكال محاكحححاة هحححو طبعحححاً ذلحححك الحرفححح

لشخصححيته:   الشححكل  ...ّ الححذي يتظححاهر فيححه السححارد بإعطححاء الكلمححة حرفيححاً 
"قلت ألمي: )أو: اعتقدت(: ال بد لي من الحزواج محن  كحذاّ ألبحرتين". هحذا 

متبنحححى منحححذ هحححوميروس  الخطحححاب المنقحححول، الحححذي هحححو محححن الحححنمط المسحححرحي
شكال أساسيا للحوار )وللمنولوج( في النوع السردي"المختلط" الذي بصفته 

. أمححا وصححف جينيححت للكححالم  (9) "وسححتكونه الروايححة بعححدها    -هحو الملحمححة
حكايححة األحححداث مهمححا كانححت  :"المنقححول بأنححه أكثححر األشححكال محاكححاًة فححان

صححيغتها هححي حكايححةدوما، أي نقححل لغيححر اللفظححي )أو مححايفترض أنححه غيححر لفظححي 
(الى ماهو لفظي .ومن ثم لن تكون محاكاته أبدا أكثر من إيهام بالمحاكاة ، 

أكثحر أشححكال المحاكححاة "محاكححاة" هحي نقححل أقححوال الشخصححيات  أي إن.(2) "
مرسححوم السححلطان( أي "المعححروض" عنححد يقطححين "والمنقححول"  -حرفيححاً )النححداء

ذا وضححع إذن ال مبححرر العتححراض الناقححد علححى كححالم جينيححت إ. (3) عنححد جينيححت
فححححي مكانححححه الصحححححيح. والمنقححححول عنححححد يقطححححين هححححو المحححححول عنححححد جينيححححت 

 وتودوروف.
وبعححد أن يحلححل الصححيغ الكبححرى أفقيححًا، أي مححن خححالل تجاورهححا فححي 
مجرى الخطاب ينتقل إلى تحليل كل وحدة على حدة ويسحمى هحذا التحليحل 
للوحححححدة منفححححردًة بالتحليححححل العمححححودي، ولتححححدقيق قححححراءة الصححححيغ فححححي تححححداخلها 

توازيها وتقاطعها يعحود الناقحد إلحى تقسحيمه العشحري لوححدات الروايحة، فيقحف و 
 كل وحدة ليعاين تجلياتها وتنويعاتها رابطاً ذلك بالقصة وأشخاصها.   على

بتحليححل الوحححدة األولححى التححي يعنونهححا ببححدايات الهزيمححة والتححي تبححدأ 
طحاب ( يسحتنتج أنهحا محن نحوع الخ219بخطاب مذكرة الرحالة اإليطحالي )ص 

متداخل مع خطاب مسرود منقول )محّول( ويستخلص أن الالمسرود الذاتي 

                                                 
 .999، ص ( جينيت، خطاب الحكاية9)
 .999( جينيت، خطاب الحكاية، ص 2)
 41(وللمزيححد مححن التأكححد يمكححن مراجعححة كححالم جينيححت فححي كتححاب خطححاب الحكايححة ص 3)

 .46وكالم تودورف في "الشعرية" ص 
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صيغة الخطاب  المسرود الذي يأخذ طابع المنقول )المححّول( غيحر المباشحر 
تؤطر الخطاب في هذه الوحدة وإن كان المسرود المحّول يلعب دوراً كبيرًا. 

 (.291)ص
"حكحححي" القحححارئ أن عحححدم فصحححل الناقحححد فحححي الصحححيغة بحححين  يالححححظو 

األحححداث و "حكححي األقححوال" ويمكححن للقححارئ أن يعتححرض علححى تسححمية بعححض 
المقحححاطع محححن ذلحححك علحححى سحححبيل المثحححال "مقطحححع االعتقحححال" فأححححداث مشحححهد 
االعتقال ال تتوالى زمنيًا كما يحدث في السرد عادة، لكن تحدث معًا، ولحذا 

ي هي فإن عبارةالتصوير المشهدي) أو الصورة السردية(ال التلخيص المشهد
 األنسب هنا:

وهذه األسطر قد تحدل علحى صححة هحذا االعتحراض "سحالمة أيقظتهحا 
حركحححة غيحححر معهحححودة، أقحححدام تسحححرع، أبحححواب تفحححتح، صحححيحات بعحححض الححححريم 

 . (9) الخافتة.. أمطار تلمس أرضاً جافة.. أواٍن تسقط، يصرخ طفل... الخ"
ل وال يكتفي الناقد بتأويل دالالت الصيغ، بل يحذهب إلحى ححد تعليح

( وال يقححف تجححاوز الناقححد، 299اسححتخدام صححيغة بعينها،وبيححان وظيفتهححا )ص 
 ( بحل إنححه221لمنهجحه عنحد هححذا الححد بححل إنحه يعحّد الوصححف محن الصححيغة )ص

علححى وصححف السححارد ألصححابع يححد شخصححية الزينححي: "واضحححًة هنححا  يقححول معلقححا
 الداللححححححححححة العميقححححححححححة لهححححححححححذا الوصححححححححححف الححححححححححذي ال يتححححححححححرك أد  التفاصححححححححححيل". 

. (2) افة إلحححى إشحححارته إلحححى عمحححق الداللحححة  يقفحححز إلحححى التقحححويم( وإضححح223)ص
(، وإلى تظهير الداللة بل تأويلها أو اإلشارة إلى عمقها في مواضع  234)ص

كثيرة منها أنه يرى أن العرض غير المباشر ألقوال الشخصيات "يحأتي ليعمحق 
فححححي النفححححوس"       )ص  هتلححححك الصححححورة اآلنفححححة حححححول االضححححطراب، وآثححححار 

وقد ينزلق الناقد إلى التعامل مع الخطاب الروائي كأنه واقع خارجي (. 299
 (.249فيعامل الشخصيات معاملة األشخاص )ص 
 وهنا يفرض التساؤل التالي نفسه:

أال يححدل هححذا الخححروج المتكححرر علححى المححنهج، مححع علححم الناقححد التححام 
أو بحدوده، على أنه يحكم )بوعي أو بغير وعي منحه( علحى منهجحه بالتقصحير 

                                                 
، بيحححروت، القحححاهرة، 9114، 2(، ط9191( الغيطحححاني، جمحححال، الزينحححي بركحححات: )9)

 .29دار الشرو ، ص
 الصيغة من التقويم. ( قد ال تخلو صفحة من صفحات2)
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القصحححححور فحححححي اسحححححتنطا  خصوصحححححية الروايحححححة العربيحححححة تمثّلهحححححا روايحححححات المحححححتن 
 المدروس؟

 ويخلص الناقد إلى أن:
 خصوصية الخطاب في "الزينحي بركحات" تكمحن فحي انتظحام الصحيغ

 وفق نمط العالقات الترابطية والتكاملية فيما بينها.
 وكحححححذلك فحححححي اسحححححتخدامها الصحححححيغتين الكبحححححريين العحححححرض والسحححححرد

ا بالمقححدار نفسححه، فتكححرار الخطححاب المسححرود يصححل إلححى بأقسححامهم
 % .49% وتكرار الخطاب المعروض يصل إلى 41
 وفححي قيححام العالقححات بححين أشححكال الصححيغ علححى التتححابع والتضححمين

والتنححاوب )يظهححر التتححابع مححن خححالل تسلسححل الخطابححات فححي مجححرى 
ين السرد مثال: مذكرة تليها مذكرة، أو نداء يتبعه نداء آخر والتضم

)بتضمين الصيغ بعضها أحداث بعحض( أمحا التنحاوب فيكحون بتقحديم 
بعححض األحححداث بصححيغ مختلفححة )مححن ذلححك "وحححدة الفححوانيس تقححدم 
بصحيغ مختلفحة: ُتسحرد، ثحم تلقححى عحن طريحق النحداء والتقريحر والححراوي 
والخطبة والمرسحوم أي طريحق السحرد فحالعرض فالسحرد فحالعرض( أي 

وفي    لبعدين  األفقي والعمودي.في "اشتغال الصيغ" الذي يأخذ ا
للوصحول إلحى البنحى الصحغرى يرصحد تبحدالت الصحيغة  الناقحد   سحعي

أي مجمحححوع الصحححيغ التحححي تحتويهحححا وححححدة صحححيغية كبحححرى، ويحححرى أنحححه 
يمكن لوحدة صيغية مسرودة كبرى، أن تتكحون محن خطحاب مسحرود 
ذاتي، وخطاب محّول مباشحر وغيحر مباشحر وخطحاب معحروض مباشحر 

ر. كمححا يمكححن لصححيغة خطححاب معححروض كبححرى أن تتكححون وغيححر مباشحح
مححن خطححاب محححّول مباشححر، وخطححاب معححروض مباشححر وغيححر مباشححر 

 (.211وخطاب معروض ذاتي )ص 
ولكححي يححزداد اطمئنانححاً يعححود الناقححد إلححى المقطححع ذاتححه مححن الخطححاب 
التاريخي "بدائع الزهور" ليوازن به الصيغة الروائية ، بل إنه يستفيد محن تعحدد 

غ فيهحححا وكحححذلك تعحححدد الحححرؤى )علمحححاً بأنحححه أصحححر علحححى فصحححل الرؤيحححة عحححن الصحححي
الصيغة إالّ فحي هحذه الموازنحة(، لينفحى أن تكحون الروايحة روايحة تاريخيحة وليظهحر 

 تميزها على مستوى الصيغة وكذلك على مستوى الزمن والرؤية.
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وهنا يعود الناقد إلى تأويل بنية الحزمن الدائريحة، فهحي تؤكحد "القمحع" 
ا حدث في الماضي هو تطوير لما وقع في الماضي البعيحد، كمحا أن محا ألن م

 (.266يجري في الحاضر امتداد للماضي إال أنه أكثر شراسة وحّدة" )ص
أمحححا تحححرابط الرؤيحححة والصحححيغة وتعحححددهما، فهحححو يأخحححذ علحححى المسحححتوى 
الداللي برأيه طابعًا أحادياً، على مستوى الداللة: "فالتعدد يبحين بجحالء طحابع 

(. أمححا 269تمححايز بححين عححالم الحححاكم والمحكححوم )القححامع والمقمححوع(" )صال
أحاديحححة الداللحححة فحححتكمن فحححي أن الخطحححاب يرصحححد الهزيمحححة والقمحححع كمعطيحححين 

(. وال يحتاج القحارئ إلحى 269متالزمين يسودان بنية المجتمع العربي". )ص
كبير جهد ليرصد في هذه الوحدة بالحذات االضحطراب المنهجحي عنحد الناقحد 

لححذي يتجلححى أواًل بححالخروج عححن الخطححاب المححدروس، والخححروج علححى المححنهج ا
المتبع، والتردد بل التناقص في النظر إلى مفردات المنهج حين ينتزع الرؤيحة 

، 266مححححن الصححححيغة ويعححححود ليعتححححرف بتالزمهمححححا معححححاً فححححي نهايححححة الكححححالم )ص 
269.) 

 
تعمحيم وال يحتاج الخطاب الروائي العربي من الناقد بعد هذا سحوى 

السححمة عليححه بفححر  واحححد أنهححا تقححدم مححن خححالل الخطححاب الواحححد الححذي مححن 
داخلححه يبححرز تعححدد الصححيغ، ثححم يشححرع بمعالجححة الخطححاب فححي روايححة "أنححت منححذ 
اليوم" فيبدأ بتلخيص مضمون أحداث الوححدة األولحى التحي يعحدها نموذجيحة. 

عحححرض ويخلحححص إلحححى أن بنيحححة الصحححيغ فحححي الروايحححة قائمحححة علحححى التكحححافؤ بحححين ال
هحذا التكحافؤ   (، أمحا محردّ 291والسرد من حيث الكم )يقوم باإلحصاء( )ص 

فيعحححزوه الناقحححد إلحححى تعحححالق الفعحححل )الححححدث( بحححرد الفعحححل )القحححول( فالححححدث 
كمحا هحو الححال  )السرد( يأتي دائمًا خارج إرادة الشخصيات، ومتعاليحاً عليهحا

ة بالخحححارج وهنحححا ه يحححربط البنيحححأي إنحححفحححي "النحححداء" فحححي روايحححة الزينحححي بركحححات ، 
 يتناقض مع مفهوم البنية نفسه.

ويحححأتي القحححول )العحححرض( أي محححا يقولحححه عربحححي وزمحححالؤه رد فعحححل علحححى 
 (299)ص.كان الحدث هو االنقالب أو الحرب أ الحدث سواء 

ويشبه الناقد صحيغة "الحزمن المحوحش" بصحيغة "أنحت منحذ اليحوم" محع 
قطيححع السححردي يتأكححد أن الت يالحححظفححار  بسححيط هححو أنهححا موسححعة ومكبّححرة. و 

علححى صححعيد الصححيغ فححداخل أي مقطححع سححردي تمححارس مختلححف أنححواع الصححيغ" 
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(. وهحححي تشحححتغل بنحححوع محححن التوالحححد إلحححى درجحححة تتعقحححد فيهحححا شحححبكة 299)ص
التححداخالت والتضححمينات. وهنححا يعتححرف الناقححد بصححعوبة التمييححز بححين المححؤطّر 

( وبسحححححححبب هحححححححذه الصحححححححعوبة. 292والمضحححححححّمن محححححححن تلحححححححك الخطابحححححححات )ص
(. يقتصححححر تحليلححححه لهححححا علححححى مقطححححع واحححححد مكتفيححححاً بمالحظححححة أن 292)ص

االنتقال من صيغة إلى أخرى يتم عن طريق التناوب والتضمين. ويخلص إلحى 
أن التححوازن بححين الصححيغ يسححهم بححدوره فححي تعححدد الصححيغ التححي تقححدم مححن خاللهححا 

(. يححأتي إلححى هححذا 294أحححداث القصححة، دون هيمنححة بعضححها علححى الححبعض )ص
ص دون الوقححححوع علححححى البنيححححة الصححححيغية للروايححححة. ولححححم تدفعححححه هححححذه االسححححتخال

المالحظات إلى المساس بالمنهج أو بيان بعض نقائصه بحل لحم تمنححه القحوة 
 ه لم يثر أية إشكالية نظرية من خالل التحليل.أي إنالكافية لتطويره، 

ويعتححرف الناقححد بححأن تقححديم المححادة الحكائيححة فححي "عححودة الطححائر إلححى 
هل ضححبط الصححيغ المححؤطّرة، لتعححالق المقححاطع وتسلسححلها، فغالبححاً مححا البحححر" يسحح

يبدأ المقطع السردي وينتهي بالخطاب المسرود والمؤطّر عن طريحق الحراوي، 
وتتنححاوب ضحححمن الصححيغة الكبحححرى )السححرد( الصحححيغ الفرعيححة وتتبحححادل ويتضحححمن 
بعضحححها بعضحححا. أمحححا توزعهحححا فيحححتم بشحححكل متحححوازن فحححي إطحححار الصحححيغة األصحححل / 

رى. ويمثل على الصيغة بجحزء محن مقطحع )اليحوم األول فحي القسحم الثحاني الكب
 23إلحى  91من الروايحة ولطحول هحذا المقطحع يكتفحي الناقحد منحه بالصحفحات 

(. ويخلححص مححن دراسححة مقطححع واحححد فقححط إلححى أن كثححرة المشححاهد 294)ص 
أدى إلححححححى أن تقححححححوم صححححححيغة الخطححححححاب المسححححححرود بححححححدور التححححححأطير     وتححححححداخلها

 نا يتساءل القارئ أين بنية الصيغة في الرواية؟(. وه296)ص
وينسحب ما قاله الناقد في "عودة الطحائر إلحى البححر" بشحكل كبيحر 
على ما قالحه فحي "الوقحائع الغريبحة:" باسحتثناء أن "الوقحائع الغريبحة" ذات طبيعحة 
مزدوجححة علححى مسححتوى الصححيغة، وتبححرز هححذه الطبيعححة، كححون مححادة الحكححي فححي 

ي رسائل يبعثها سعيد إلحى "الكاتحب" الحذي يحتحل موقحع الخطاب معروضة فه
الراوي. أمحا صحيغة هحذا الخطحاب المعحروض فسحردية، ومرسحُله راٍو يتوجحه إلحى 
مروي له مما جعحل الناقحد ينعحت روايحة الوقحائع بأنهحا روايحة "صحيغة" محن حيحث 
طبيعتها البنيوية إذ يختلط فيهحا السحرد بحالعرض عحن طريحق التحداخل والتنحاوب 

( وهنححا بعححد هححذه الدراسححة المتعجلححة التححي تتخلححى عححن الوصححول إلححى 299)ص
البنى الكبرى للصيغ في الروايات المدروسحة يخلحص الناقحد إلحى أن الروايحات 
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األربع تشترك مع رواية "الزيني بركات" في خاصيتها العامة وهي تعّدد الصيغ 
عل هاجسه وهذا يعود إلى طبيعة الخطاب الروائي العربي الجديد الذي ال يج

تقديم كمية أخبحار محن خحالل السحرد، بحل يحدور ححول سحؤال واححد هحو: كيحف 
 (.299تقّدم هذه األخبار؟ )ص 

ال  ،رديحححححف السحححححرد العحححححرضأن   محححححن دراسحححححته للروايحححححاتويسحححححتنتج 
تجمعهما معاً  عالقات التقاطع والتناوب والتداخل والتضمين. لم و  الوصف 

يقحححاع العحححام للروايحححة األمحححر الحححذي يحححتمكن الناقحححد محححن ربحححط هحححذه المالحظحححة باإل
يحمحل الناقحد علحى االسحتنتاج "بحأن الكاتحب يعحي جيحداً عملحه وهحو ينجحزه عححن 

(، وقححححد ال يحتححححاج المححححرء إلححححى التححححذكير بححححأن 291قصحححد وسححححبق إصححححرار" )ص
ألنهحا تحرى الحنص يحأتي  (9) البنيوية ال تعطي أهمية لوعي الكاتب أو لقصحديته

 من ال وعي الكاتب كما هو معلوم.
 أما أبرز ما يخلص إليه الناقد في هذا الفصل فهو:

أن محححححن السحححححمات الجوهريحححححة والمشحححححتركة فحححححي الخطحححححاب الروائحححححي المحححححدروس 
)الجديححد( تعحححدد الصححيغ وقحححد بححّين الناقحححد هححذا التعحححدد مححن زاويتحححين: بنيويحححة و 
وظيفيححة، بنيويححة توصححل فيهححا إلححى ضححبط التعححدد، ووظيفيححة سححجل مححن خاللهححا 

(. وأن أهميحة الصحيغة ال تكمحن، 291ئد سحرديًا )صخروج "المتن" عحن السحا
فقحححط، فحححي كونهحححا ملونحححاً خطابيحححاً يسحححاعد علحححى تجسحححيد خصوصحححية الخطحححاب 
الروائي، لكن في أنها تمّكن الحدارس محن تحدقيق تصحّوره ححول األنحواع األدبيحة 
َِ )محححن  وحححول تححاريخ األدب لححو قححام "برصححد تحوالتهححا وتطورهححا زمنيححا ونوعيححًا

ا لحححذي قحححام بحححه هارالحححد فحححاينريش ححححول الحححزمن كمكحححون  النحححوع( نظيحححر العمحححل
(. وتكمحن أيضحاً فحي كونهحا مكونحاً مركزيحاً تتميحز بحه الروايحة 291مركحزي". )ص

 عن غيرها من الخطابات. 
 
 الرؤية السردية : ( 4ح  4)

 أ ح   التنظير :
يظححل الحححديث عححن الصححيغة ناقصححاً مححا لححم يسححتكمل بالحححديث عححن 

د إلحى الححديث عحن الرؤيحة السحردية التحي يسحير فحي مرسلها وهذا ما نقل الناقح
تقديمها مساره في تقديم الزمن والصيغة، فيسحتعرض اآلراء مسلسحلة تاريخيحاً 

                                                 
 .362( العجيمي: مرجع سابق، ص9)



167 

 

وينتهحححي، كعادتحححه، إلحححى االنحيحححاز إلحححى رأي أو اثنحححين ثحححم يحححدلف إلحححى الجانحححب 
البنحححى الكبحححرى "التمفصحححالت الكبحححرى" فحححي "الزينحححي  علحححىالتطبيقحححي، فيقحححف 

معحححححالم خصوصحححححيتها ويوازنهحححححا بالخطحححححاب التحححححاريخي  بركحححححات" ثحححححم يسحححححتخلص
المقتطف من "بدائع الزهور"، ثم يعرج على الروايات بتعميمات استقاها محن 
دراسححححححته المفّصححححححلة لهححححححا ثححححححم يخححححححتم هححححححذا الفصححححححل واصححححححفاً الخاتمححححححة تحححححححت 

 عنوان"الراوي والمروي له في الخطاب الروائي على سبيل التركيب".
قححد إلححى غححزارة األبحححاث والنظريححات النظححري يشححير النا  تقححديمالفححي 

واالتجاهححححات وبالتححححالي المصححححطلحات التححححي تتنححححاول هححححذا المكححححّون )بخححححالف 
المكونين السابقين(. مما يجعل تذليل الصعوبات الناجمحة عحن التعامحل معهحا 

 (. 293أمراً غير يسير )ص 
الوثيححححق بأحححححد أهححححم  مححححايعححححزو الناقححححد الغححححزارة والصححححعوبة إلححححى ارتباطه

ب الروائححي وهححو الححراوي وعالقتححه بالعمححل السححردي علححى وجححه مكونححات الخطححا
عححام. ذلححك أن السححرد يسححتقطب دومححاً عنصححرين أساسححيين بححدونهما ال يمكححن 

(، وتححتم العالقحححة بينهمحححا 293الحححديث عنحححه، همححا: الحححراوي والمححروي لحححه )ص
حححول مححا يُححروى )القصححة(. وهنححا يعححرض الناقححد للتسححميات التححي عححرف بهححا هححذا 

ة النظححر، والرؤيححة، والبححؤرة، وحصححر المجححال، والمنظححور، المكححون وهححي: وجهحح
(. ويبححين أن مصححطلح "وجهححة النظححر" يشححيع فححي الدراسححات 294والتبئيححر )ص

 (.294"األنجلو أمريكية" )ص
تنصّب وجهة النظر فحي كحل الدراسحات التحي استعرضحها الناقحد علحى 

خاصححه الححراوي الححذي "مححن خاللححه تتحححدد "رؤيتححه" إلححى العححالم الححذي يرويححه بأش
 (.294)ص "وأحداثه  بشخصياتهّ 

وحسححب الخطححة يرصححد يقطححين مفهححوم وجهححة النظححر بححدءاً مححن هنححري 
جحيمس ولوبحوك ومحروراً بححح فريحدمان وبويحون وسحتانزل، ووايححن بحوث وصحواًل إلححى 
حقبحححة السحححبعينيات التحححي يتبلحححور فيهحححا االتجحححاه العلمحححي فحححي تحليحححل الخطحححاب 

، الذي يقول عنه 9166سنة  السردي. وهنا يستعرض آراء كل من تودورف
أن مفهوم الرؤيحة أخحذ كامحل أبعحاده عنحده، ثحم أوسبنسحكي الحذي تتعلحق وجهحة 

(، فيعاينهححا مححن خححالل 214النظححر عنححده بححالمواقع التححي يحتلهححا المؤلححف )ص
مستويات أربعة، ثم يدلف إلى جينيت فيتوسع بعرض آرائه في كتابه "خطاب 

كاملححة فححي السححرد تنطلححق مححن الحكححي" الححذي ضححم )حسححب يقطححين( نظريححة مت
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القحححراءات السحححابقة وتنسحححجم محححع طحححرح تحححودورف باسحححتيحاء التصحححور اللسحححاني 
( بيد أن جينيث يضحع التبئيحر ضحمن الصحيغة، وهنحا يكمحن 219البنيوي )ص 

الفححر  بينحححه وبححين تحححودورف الحححذي جعححل الرؤيحححة مكونحححاً مسححتقاًل )كمحححا سحححيفعل 
 يقطين(.

نحه يسحتأنف عحرض   فإجينيحت، ومع أن يقطين يلتزم بآراء تحودوروف و 
كححل اآلراء المطروحححة حححول السححرد فيعححرض آلراء لينتفلححت الححذي اسححتفاد مححن 
نقححد ميححك بححال لجينيححت مقسححماً أنمححاط السححرد إلححى "برانححي الحكححي، وجححواني 

( ويصححل إلححى شححلوميت كنعححان التححي تختلححف مححع جينيححت 211الحكححي"  )ص
إلححى خطححاب الحكايححة" أيضححًا، ثححم يعححود إلححى مححا كتبححه جينيححت فححي كتابححه "عححودة 

ليحححنقح محححا قالحححه، ويظحححل يتحححدرج زمنيحححاً فحححي عحححرض آراء   9193الصحححادر سحححنة 
 بالناقحححد   البحححاحثين والمنظحححرين إلحححى أن يصحححل إلحححى بلحححورة تصحححّور خحححاص بحححه أي

 يقطححححححححححححححححين للرؤيححححححححححححححححة مسححححححححححححححححتفيداً بالدرجححححححححححححححححة األولححححححححححححححححى مححححححححححححححححن جينيححححححححححححححححت 
لقحاً ومنط. (9) ( ومن تمييز بال وشلوميت كنعحان بحين المبئحر والمبحأر9193)

يرصحححد فيهمحححا العالقحححة بحححين الحححراوي  اللحححذين محححن التمييحححز بحححين شحححكلي السحححرد، 
 )والقصحححححححة: الشحححححححكل األول: السحححححححارد غيحححححححر المشحححححححارك أي برانحححححححي الحكحححححححي

hetrodiegetique)   والراوي المشارك ،وهو ناظم أو فاعل أو كاميرا
جححواني الحكححي، فححي كليهمححا سيرصححد العالقححة بححين الححراوي والقصححة ثححم يسححّمى 

ليات المتحققة من خالل التحّوالت أو التغيحرات السحردية داخحل القصحة التج
بالصوت السردي ثم يحدد الممكنات السردية المتجلية من خاللهما )براني 
الحكي وجواني الحكي( فيصل إلحى أربعحة أصحوات: فحي برانحي الحكحي يوجحد 
صحوت النحاظم الخحارجي والنحاظم الحداخلي وفي جحواني الحكحي يوجحد الفاعحل 

(. ثم يستخدم يقطين في بحثه عن الرؤية 391داخلي والفاعل الذاتي.)صال
مفهحححوم التبئيحححر بمعنحححى حصحححر المجحححال أي محححن خحححالل اشحححتغال الصحححوت راويحححاً 
 ومبئحححححححححرًا، وتتححححححححححدد الرؤيحححححححححة السحححححححححردية محححححححححن العالقحححححححححة بحححححححححين المبِئروالمبحححححححححَأر

 ( ومن خالل هذه العالقة يصبح يقطين أمام ثالث "رؤيات":391)ص
 خارجية )تقابل عند جينيت التبئير الصفر(. رؤية برانية -9
 رؤية برانية داخلية )تقابل عند جينيت التبئير الخارجي(. -2

                                                 
(  هنححا يسححتخدم يقطححين مصححطلحاً جديححدا يدخلححه للمححرة األولححى وهححو التححرهين : "تححرهين 9)

 .211السرد / الترهين السردي الذي يبدو من خالل الراوي" ص 
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رؤيححة جوانيححة داخليححة ورؤيححة جوانيححة ذاتيححة )تقابححل عنححد جينيححت  -3
 التبئير الداخلي(.

أي مححن خححالل العالقححة بححين موقححع المبئححر، داخححل أو خححارج الحححدث 
 وعمق الرؤية )داخل وخارج المبأر(.

يتضح مما سحبق أن الناقحد لحم يبتعحد كثيحراً عحن آراء جينيحت وكحل محا 
أضححافه هححو ابتكححار مصححطلحات فرعيححة قححد تححوهم بالتجديححد لكنهححا تححؤدي إلححى 

( 294 و 293تفاقم األزمة التي اشحتكى منهحا الناقحد نفسحه فحي تقديمحه )ص
بححداًل مححن اإلسححهام فححي حلهححا، وهنححا يتححذكر المححرء بقححوة رأي ديفيححد لححودج فححي 

 . (9) اد األكاديميينالنق
في ختحام التقحديم النظحري يعيحد يقطحين كتابحة تصحوره للرؤيحة السحردية 

بمعنحححححى "حصحححححر المجحححححال"  التبئيحححححرالتحححححي يسحححححتعمل للداللحححححة عليهحححححا مفهحححححوم ا
  .9193( مستعيراً خطاطة جينيت سنة 391)ص

 
 ب ح   التحليل :

قين ال يحيد يقطين عن الخطة نفسها التي اتّبعها في الفصلين الساب
ححححين يتعامحححل محححع الرؤيحححة السحححردية. إذ يبحححدأ برصحححد الوححححدات الكبحححرى للحححرؤى 

فحي الزينحي  " الكبريين ّالخطاب بصيغتي  "السردية من خالل إعادة التذكير
ويعلحححن أنحححه محححن خحححالل اشححححتغال  ( ،394)ص  بركحححات أي: السحححرد والعحححرض

دها الصححيغ الكبحححرى وتححداخالتها ينفحححذ إلحححى الححرؤى السحححردية فححي الروايحححة، فيجححح
 تتخحححححححححححذ شحححححححححححكلين اثنحححححححححححين:  همحححححححححححا برانحححححححححححي الحكحححححححححححي وجحححححححححححواني الحكحححححححححححي

أما الشكل األول للرؤية السردية وهو براني الحكي (  . 391وص394)ص
فيضححم صححوتين: صححوت النححاظم الخححارجي  ، أي موقححع الححراوي خححارج الحححدث

 ،والناظم الداخلي ، الذي كثيرًا ما يتحول في الزيني بركات إلى ناظم داخلي
أن النحاظم الحداخلي ال يكتفحي بتقحديم  محعمشحارك فحي القصحة.  كالهمحا غيحرو  

القصة من الخارج لكن ينفذ إليها عن طحريقين األولحى: طريحق تقحديم الححدث  
: يركز فيها على ( 2) والثانية كما ينطبع في دواخله أي من منظوره الخاص، 

                                                 
(9 )LODGE: Ibid P. 3 
غيحر مشحارك فحي القصحة،  ( يتضح من كالم يقطحين أن كلمحة النحاظم تعنحي أن السحارد 2)

 شخص خارجي وظيفته نظم السرد.
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ة شخصححية محوريححة فيرصححدها خارجيححاً أو داخليححاً فيتمححاهى فيهححا، ولححوال المسححاف
 أي إن بينهمححا باسححتعمال ضححمير الغائححب لظهححر أن الشخصححية هححي التححي تححتكلم

يكحححون محححن  " التبئيحححري ينجحححز محححن خاللحححه و "التحححرهين (9)" السحححردي "التحححرهين
 (. 391خالل الشخصية. )ص

ويبححين أن هححاتين الطححريقتين تظهححران مححن خححالل "كححالم " الححراوي فححي 
فهي  واية كما هو معلوم "الزيني بركات" الذي ال يقدم سوى بعض فصول الر 

 إنه أي"وهذا الراوي "يشغل وظيفتين سرديتين  .  متعددة الخطابات والصيغ
يركححز علححى شخصححية  عنححدما ينتقححل مححن النححاظم الخححارجي إلححى النححاظم الححداخلي 

الزينحي " ) ص الجهيني أو  سعيد زكريا بن راضي أو ّشخصية   محورية" مثل
من خالل خطاب محذكرة الرحالحة اإليطحالي أما الطريقة الثانية فتبرز (    391

)الراوي / الشاهد( فهو براني عن القصة، إال أنه ال يسجل في خطابه إال محا 
يتصل به )يشاهده حين يحضر إلى القحاهرة( وهحو يحزاوج أيضحا فحي سحرده بحين 
وظيفة الصوتين: الناظم الخحارجي عنحدما يكتفحي بالوصحف الخحارجي، والنحاظم 

آثححار التحححّوالت واألحححداث التححي تحححدث فححي القححاهرة الحداخلي حينمححا يسححجل 
وهحححححو أي الرحالحححححة اإليطحححححالي )النحححححاظم الخحححححارجي (.  391)ص  علحححححى نفسحححححه

والداخلي معًا( يضم الصوتين متناوبين متداخلين. مع مالحظة هيمنة الصوت 
 الداخلي في رؤيته. 

ا ، أي  أمححا "جححواني الحكححي": وهححو الححذي يكححون السححارد فيححه مشححارك
القصة، فيميحز فيحه الناقحد صحوتين همحا الفاعحل الحداخلي والفاعحل  شخصية في

الححذاتي: "الفاعححل الححداخلي يتجلححى حححين تسححرد شخصححية عححن شخصححية أخححرى 
ويحححدلل  ( ،396)ص موضحححوع سحححردها شخصحححية أخحححرى أي إنضحححمن الروايحححة 

تقريححر رئححيس البّصاصححين فححي  خطححاب التقريححر " الناقححد عليححه بمححا يححرد فححي صححيغ
مححن ذلححك : حححين تقححوم شخصححية (  396)ص والخطبححة.  ةوالرسححال  ّالروايححة

ولحححتكْن زكريحححا بحححن راضحححي أو الزينحححي أو غيرهحححا برفحححع تقريحححر/ كتابحححة رسحححالة إلحححى 
الصحوت المبئحر  أي إنشخصية أخرى  في الرواية عن شخصحية مركزيحة فيهحا. 

والشخصية موضوع التبئير داخليان. أما صوت الفاعل الذاتي )ضمن جحّواني 

                                                 
( يقصححححد يقطححححين بححححالترهين: عمليححححة تحويححححل القصححححة إلححححى خطححححاب )أي السححححرد فححححي 9)

 سيرورته(.
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نححدما تكححون ذات المبئححر هححي موضححوعه : مثححال: زكريححا بححن الحكححي( فيظهححر ع
 (396. )ص(9) راضي حينما يخلو إلى نفسه

ويختم الناقد كالمه عن الرؤى السردية الكبرى في "الزيني بركحات" 
بتذكيره بأن "شكلي الرؤية السردية واألصوات األربعة التي تتبعها، ال تمحارس 

، فاشححتغالها وطرائححق تبححدلها تضححع بالبسححاطة نفسححها التححي أظهرهححا التحليححل بهححا
الدارس أمام خطابحات أخحرى أكثحر تحداخاًل وتفرعحاً واسحتيعاباً فحي إطحار اللعحب 

( ويخلححححص إلححححى أنححححه بحسححححب طبيعححححة 396التبئيححححري" علححححى حححححد قولححححه. )ص 
الشححكلين السححرديين )البرانححي والجححواني(، والصححور التححي تتبعهححا يمكححن تحديححد 

 أنواع المنظورات وعمقها.
على الرؤى الكبرى في الزينحي بركحات دون أن  الناقد مثلوبعد أن ي

 "ينتقححححل إلححححى رصححححد ،يخححححرج هححححذه المححححرة بصححححيغة رياضححححية ألنواعهححححا وتبححححدالتها
الرؤيححة السححردية الصححغرى. وهححو هنححا لححم يتححرك وحححدة مححن وحححدات  "تمفصححالت

الروايححة العشححر...، فهححو يحلححل كححل واحححدة منهححا تحلححياًل جزئيححاً ويخححتم تحليلححه 
 يغة رياضية لبنية الرؤى السردية فيها. لكل وحدة بص

يرصد الناقد الشكل "البّراني "بدايات الهزيمة :"في الوحدة األولى 
الحكي" من خالل افتتاح الرواية بكالم الرحالة اإليطالي الذي هو من خحارج 
القصة ، إال أن صوته هو صوت الناظم الداخلي "فهو يسرد أحداث القاهرة 

و محححنفعاًل بالححححدث ومتحححأثراً بمحححا آلحححت إليحححه أححححوال محححن منظحححوره الخحححاص فيبحححد
هحح. هحذا النحاظم الحداخلي هحو راٍو 122القاهرة وهي على أبواب الهزيمة سنة 

 مبئر، يسرد ما يتصل بالمبأر أي المدينة. 
ويمضحححى الناقحححد فحححي رصحححد تبحححدالت مواقحححع المبئحححر )صحححوت النحححاظم 

ه بالمبحأرر )القحاهرة(. الداخلي/ الرحالة اإليطالي فياسكونتي جانتي( فحي عالقتح
ويصف هذا الناظم بأنه ضمير سحردي وصحوت ومبئحر يقحيم عالقحة داخليحة محع 
المبأر أي يقدمها من الداخل. وحين يتبحدل صحوت الرحالحة محن نحاظم داخلحي 
إلححى نحححاظم خحححارجي ينفصححل السحححرد عحححن التبئيححر، يصحححبح خطحححاب الشخصحححيات 

ن. وفحي هحذه الححال يصحبح )صيغة المعروض غير المباشر( مبئرًا ومبَأرًا فحي آ
دور الناظم الخارجي هو "تنظيم" الحكي عبر تدخالته التي يشير من خاللها 

                                                 
( لم يوّثق الناقد كالمه هذا من الروايحة ممحا يضحطر الحدارس إلحى الرجحوع إلحى الروايحة  9)

 كلها لكتابة أرقام الصفحات.
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إلححى حضححوره كححراٍو فقححط، يسححجل صححفاتها الشخصححية الخارجيححة، وهححي تححتكلم 
 ، (391وتتساءل عن غياب "الزيني بركات في هحذا الوقحت العصحيب".)ص 

ارج انتقححال مححن الرؤيححة ويسححتنتج أن فححي انتقححال الصححوت مححن الححداخل إلححى الخحح
السححححردية البرانيححححة الداخليححححة إلححححى أخححححرى خارجيححححة. هنححححا يقتطححححف سححححطرين مححححن 

هحل رأى أححدكم  -"في المقهحى عحّدل رجحل وضحع عمامتحه، سحأل:  :الخطاب
 (.391(" )ص91الزيني منذ أول أمس؟... )ص

والحححق أن الناقححد يمضححي فححي تحليححل بقيححة وحححدات الروايححة تحلححياًل 
تبححداًل مححن تبححدالت الرؤيححة فححي عالقتهححا بالصححيغة دون أن  مفصححاًل ال يتححرك فيححه

اكتشححافه و    يرصححده. إلححى أن يصححل إلححى بنيححة الرؤيححة السححردية فححي كححل وحححدة.
لهذه البنى ولعالقتها جعل الناقد يؤكد خصوصحية الرؤيحة السحردية فحي "الزينحي 

هححذه الخصوصححية التححي تتصححل بنححاحيتين  األولححى  : تتعلححق بأشححكال بركححات" . 
دالت السردية  ،والثانية : تتعلق بكيفية "اشتغالها " في الخطاب الروائحي التب

 (.319)ص
من ناحية أشكال التبدالت وقع الناقحد علحى أشحكال ثالثحة متكاملحة 

 ومتداخلة ومركبة:
األول: هححو الشححكل الثابححت: حيححث تُركححز رؤيححة واحححدة علححى حححدث 

ن راضي نائباً للزيني " واحد دون تغيير، منها "ثبات الرؤى حول تعيين زكريا ب
 أي إن ،ويححرى الناقححد أن لهححذا الثبححات أكثححر مححن داللححة علححى صححعيد الحححدث

 . الناقد يخرج من الشكل إلى الداللة هنا
هو الشكل المتعدد للرؤى )حادثة الفوانيس وتعحدد الحرؤى :والثاني 

أمحححا الثالحححث واألخيحححر فهحححو الشحححكل المتححححول. وهحححو الشحححكل الحححذي  ، حولهححا(
رؤية الصوت المرسل من الخارج إلى الداخل أو العكس )الرحالة  تتحول فيه

 (.362اإليطالي( )ص 
أما الجهة الثانية التي تنبع منها خصوصية الرؤيحة السحردية فحي روايحة 
الزيني بركات فهي سمة التكافؤ بين الرؤى، فكما اكتشف الناقد أن التكافؤ 

،  49: 41ل فحي النسحبة بين تكرار صيغ الرواية )المسحرودة والمعروضحة يتمثح
فيها الناقد ليجد أن نسبة "برانحي  (9) كذلك وبعملية حسابية مطّولة يتعسف
                                                 

ئية أن أصوات جواني الحكي: )أي التقرير والرسحالة والخطبحة (وجد الناقد بعملية إحصا9)
محرة، بينمحا وصححل تكحرار أصحوات برانحي الحكححي  11والنحداء والمرسحوم تكحررت فححي الروايحة 
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 . أمححا السححبب فححي وصححول49: 41الحكححي إلححى جوانححب الحكححي" هححي أيضححا 
إلححى التقسححيمات  ئححه ( فححيكمن فححي لجو 363إلححى النسححبة نفسححها )ص الناقححد 

طحححاب بحححين مسحححرود نفسححها التحححي قسحححم إليهححا الصحححيغة )الوححححدات الصححيغية للخ
ومعححروض( إال أنححه فححي الصححيغة تعامححل مححع هححذه الوحححدات/ الخطابححات بغححض 

 :" إنالنظر عن مرسليها أي بمنأى عن األصوات السحردية. وهنحا يؤكحد الناقحد
 (364)ص .وثيق جدًا" الرؤىّ التالزم بين الصيغ والرؤيات

) ص  "للتبححدالت السححردية"ويسححتخلص الناقححد، مححن خححالل دراسححته 
بعد أن فّصل طر  اشتغالها، أّن توظيف الشكلين السحرديين البرانحي (  366

والجواني بأصواتهما المتباينة ساهم في تعدد الرؤيات السردية وتحّولها. وأن 
التعححدد الصححوتي والتعححدد السححردي )الصححيغي: عححرض وسححرد( سححاهم فححي تقححديم 
القصحححة محححن داخلهحححا مقصحححياً هيمنحححة الصحححوت الواححححد )صحححوت الحححراوي الوحيحححد 
ورؤيتححه كمححا هححو حاصححل فححي أغلححب الروايححات التقليدية(.يضححاف إلححى مححا سححبق 
خصوصححية "فنيححة وجماليححة" تتمثححل فححي رسححم شخصححيات القصححة إذا لححم تكتححف 
الروايحححة برسحححمها محححن الخحححارج، بحححل قحححدمتها وهحححي تتححححرك وتتطورتحححدريجياً فحححال 
تكتمحل صححورها إالعنححد نهايحة الخطححاب وُجححّل الفضحل يعححود فححي هحذا إلححى تعححدد 

 (.366ؤى وتحولها  وتناقضها )صالر 
ويشححير الناقححد فححي خاتمححة حديثححة عححن خصوصححية الرؤيححة فححي "الزينححي 
بركححات" إلححى أن تعححّدد الححرؤى وتعححّدد الصححيغ وتوزيعهححا، ثححم توظيفهححا وفححق نسححق 
محكم منظم" قل نظيره في الرواية العربية يضفي على الرواية قيمحة جماليحة"، 

 (369. )ص(9) نيويرجج الحديث عنها إلى الكتاب الثا
وزيححححادة فححححي تأكيححححد "الخصوصححححية" يلجححححأ الناقححححد للمححححرة الثالثححححة إلححححى 
المقارنححة بححين الرؤيححة السححردية فححي "الزينححي بركححات" والرؤيححة السححردية "للمقطححع 
نفسه من "بدائع الزهور" البن إياس، فينتهي إلى أن الخطاب التاريخي يتسم 

ي الصحححيغة والرؤيحححة "بالتسلسحححل" علحححى صحححعيد الحححزمن وباألحاديحححة علحححى صحححعيد
( نقحيض الخطحاب فحي "الزينحي بركحات" وغيرهحا 399وحتى المحروى لححه. )ص 

                                                                                                
مرة( ومعروض  94مرة. لكن الناقد يعود إلى تقسيم جواني الحكي إلى مسرود ) 26إلى 

( وهنحا يصحل إلحى 41= 26 94مرة( فيقتحرض منحه المسحرود ويضحيفه إلحى البرانحي ) 49)
 (.49: 41النسبة السحرية من التكافؤ )

 ( التبّدالت   التحوالت ّالّسردية أي الصيغ.9)



174 

 

محن المححتن المحدروس التححي يشحعر التعححدد  والتححول فيهححا، القحارئ بححالّتوتّر بححداًل 
من االرتخاء الذي يستسلم له قارئ الخطابات ذات الصيغ والرؤى األحادية 

لتححي يتسححم بهححا الخطححاب األحححادي ا (9) إضححافة إلححى أنححه يخلححو مححن "الشححفافية"
(. وقد يَحُعّد المرء الرجوع إلى الخطاب التاريخي هدراً للجهد فال 399)ص 

 يتوقع منه سوى التسلسل وأحادية الرؤية.
وحين يصل الناقحد إلحى محطتحه األخيحرة فحي الممارسحة النقديحة وهحي 

ينهحا الروايات األربع التي تشحكل محع الزينحي بركحات محتن البححث، يجحد فرقحا ب
وبين الزيني بركات في الرؤية، فالرؤية السردية فحي الزينحي بركحات متعحددة فحي 
الشكل )جّواني بّراني( والصوت )ناظم أو فاعل( بينما تهيمن الرؤية األحادية 
علحى الروايحات األربحع الباقيحة، ويعحزو يقطحين هحذا الفحر  إلحى تعحّدد الخطابحات 

ن الروايححححات األربححححع. )ص فحححي الزينححححي بركححححات وأحاديححححة الخطححححاب فحححي كححححل محححح
392.) 

ويسححتخلص الناقححد هححذه األحاديححة مححن خححالل مالحظتححه للتشححابه بححين 
الروايحات فححي كحون موضححوع تبئيرهححا يتركحز  فيهححا جميعححاً علحى شخصححية مركزيححة: 
فموضوع التبئير والسرد معاً هو عربي في "أنت منذ اليوم" وشبلي في "الزمن 

لبحر" وسعيد فحي "الوقحائع الغريبحة الموحش" وصفدي في "عودة الطائر إلى ا
لسحححعيد بحححن أبحححي الحححنحس المتشحححائل" فهحححي جميعحححاً "موضحححوع السحححرد والتبئيحححر 

وهححذا التمركححز علححى ذات التبيئححر . ( 392)ص  (2) وذوات السححرد" والتبئيححر"
يظهران   وموضوعه يجعل الشكلين بّراني الحكي وجّواني الحكي وأصواتهما

  بالتناوب في الروايات المذكورة.
فحححي الروايحححات األربحححع تهحححيمن الرؤيحححة الجوانيحححة الداخليحححة، لكنهحححا ال 
تحجب اللعب السردي والتبئيري الذي يعج به الخطاب. هحذا اللعحب الحذي 
يتبدى في انفصال السرد عن التبئير واتحاد السرد بحالتبئير. االنفصحال يحؤدي 

)أي محححن إلححى ازدواج الرؤيحححة السحححردية محححن برانيحححة داخليححة إلحححى جوانيحححة داخليحححة 
حيث يسرد الناظم ما يراه المبئر داخليًا، حيث يبئر الشخص ذاته من خالل 

أما اتحاد الّسرد والتبيئر فيحؤدي إلحى  ، صفدي(( –عالقته بالموضوع )عربي 
                                                 

( قححد يعتححرض المححرء علححى هححذا الححرأي فححي الخطححاب األحححادي إذ ليسححت كححل الخطابححات 9)
 األحادية شفافة )يقصد بالشفافية عكس اإلعتام(.

 ( ليست الوحيدة لكنها )المهيمنة(.2)
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مححن حيححث يُنظححر إلححى "االنتقححال مححن الجوانيححة الداخليححة إلححى الجّوانيححة الذاتيححة 
ذات مححن خححالل موضححوع ، إلححى حيححث يُنظححر إلححى الحح كححذاّ   الححذات كموضححوع

(. ونخلححص إلححى هيمنححة الُبعححد 399)ص")الححزمن المححوحش والوقححائع الغريبححة( 
 (.399الداخلي للرؤية في هذه الروايات. )ص

التحححي يضحححعها تححححت عنحححوان "الحححراوي والمحححروي لححححه فحححي  ةخاتمحححالفحححي 
الخطححاب الروائححي"     يعلححل الناقححد اهتمامححه بالتحليححل بأهميححة الخطححاب الححذي 

ويرى أن التحليل يتيح إمكانيحة مالمسحة  .  ل االختالف والتعدديبرز من خال
(. لكنححه لححم يسححأل نفسححه هنححا:    مححا 392ثوابححت الخطابححات وتحّوالتهححا. )ص

الححذي سححاعد التحليححل البنيححوي علححى جالئححه أكثححر مححن غيححره، أهححي الثوابححت أم 
 المتغيرات؟ ولماذا؟

ي لحه كمحا يصحّرح الناقحد بأنحه يقحف عنحد ححدود الحراوي والمحرو  وهنا 
يتجليححان داخححل الخطححاب، ويعلححن تأجيلححه الحححديث عححن الكاتححب والقححارئ إلححى 

( 393الكتاب الثاني، والمدهش أنحه هنحا فقحط يوضحح مفهحوم "التحرهين" )ص
علمححاً بأنّحححه حححين اسحححتخدمه للمححرة األولحححى، وكححان ذلحححك فححي الصحححفحة التاسحححعة 

ا يسححتعين والتسححعين بعححد المححائتين لححم يكلححف نفسححه بتوضححيح المقصححود بححه وهنحح
بجينيحت ليبحين أنحه "فعحل السححرد" أي الصحوت السحردي أو الحراوي فحي عالقتححه 
بالمروى له وهكذا يعد يقطين الراوي والمروي له ترهينين سرديين، محن أجحل 

 دفع أي التباس يقع بين الراوي والكاتب.
ثم يقوم بتحديد الرواة وصفاتهم فحي الروايحات المدروسحة، ويخلحص 

الراوي والمحروى لحه فحي الخطحاب الروائحي تأخحذ الشحكلين  إلى أن العالقة بين
 التاليين:

حضحححور الحححراوي الجحححّواني الحكحححي مقابحححل المحححروى لحححه الجحححّواني  -9
 الحكي.

حضحححور الحححراوي الجحححّواني الحكحححي مقابحححل المحححروى لحححه البّرانحححي  -2
 الحكي.

هذان الشكالن يبرزان صورة جديدة للراوي فهو ال يقدم علمحاً هحو 
فوظيفتححه هنححا تأطيريححة وسححردية  ،يححه مثححل الححراوي التقليححديبعيححد عنححه ومتعححاٍل عل

له ي  له المجرد فال يمكنه أن يتماهى مع المرو  ي بالدرجة األولى. أما المرو 
بين الحراوي والمحروي تباعد وجود مسافة  ويخلص إلى   . المباشر في القصة
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(. وينتهحي الناقحد إلحى أن 399وكحذلك بحين الكاتحب القحارئ )ص ،له المجرد 
ذا التباعد يجعل القارئ، وهو يقرأ من منظور أحد المروى لهم، يبحث عن ه

يجعلحححه فحححي النهايحححة دائحححم التسحححاؤل عحححن  اموقعحححه ومنظحححوره داخحححل الحححنص، وهحححذ
( هححذه 399دالالت الححنص، وأبعادهححا التححي ال تقححدم إليححه بشححكل مباشححر  )ص

ات الخاصية تسهم إضافة إلحى محا توصحل إليحه الناقحد علحى مسحتوى بقيحة التقنيح
في جعل الخطاب هنا يختلف عن الخطاب في الرواية التقليدية الذي يجعل 
دور القحارئ سححلبيًا. فيقلحب الخطححاب الروائحي الجديححد هحذه المعادلححة و"يتوجححه 
إلححى المتلقححي معّتمححاً ومتححوتراً ومححؤثرًا، دافعححاً إيححاه إلححى التأمححل والبحححث ومعححاودة 

الخطحاب أن تكتمحل لديحه إال القراءة، إنه يتقدم إليه ككحل، وال يمكحن لصحورة 
( وهنححححححا تكمححححححن 399بعححححححد االنتهححححححاء مححححححن القححححححراءة. والقححححححراءة المتأنيححححححة" )ص

 خصوصيته وتميزه عن الخطاب التقليدي حسب الناقد.
ويبين أنه يبقى أن يعاين إلى أي ححد تطحابق هحذا الخطحاب بمسحتواه 

عيحة الحداللي فحي عالقتحه بالبنيحة النصحية واالجتماه سحتوابمالنحوي على الحنص 
مححن و  أي االنتقححال مححن البنيححوي إلححى الححوظيفي )أو الححداللي( :التححي أنححتج فيهححا 

 السرديات إلى السوسيو سرديات في كتاب "انفتاح النص الروائي".
 
 ة اخيرة:مالحظ (1 ح 4)

محن المسحلم بحه أن التصحّور النظححري الحذي تبنحاه الناقحد سحعيد يقطححين 
العربيحة، وكحذلك لحم يكحن نتيجحة  )أو استلهمه( لم يكن وليحد اسحتقرائه للروايحة

لتفاعله محع التحراث النقحدي العربحي. وقحد ال يضحير هحذا األمحر الباححث محا دام 
تمثله العميق لدقائق تصورات هذا المنهج سوف يسفر عن تحقيق محا هحدف 
إليحححه وهحححو "تقحححديم تحليحححل وتحديحححد دقيقحححين للخطحححاب الروائحححي العربحححي". )ص 

19.) 
أن يكون وفاؤه غير تحاٍم للتصحّور  -اقدأي ن–إال أن ما يضير الناقد 

أو  منحه النظري الذي اختاره، كما فعل يقطين حين خلط بين ا لمنحاهج بحوعي
. إذ تكححررت المناسححبات التححي غححادر فيهححا الناقححد الحححدود الصححارمة  بغيححر وعححي

لمنهجححه البنيححوي الشححكلي إلححى تخححوم منححاهج أو تصححورات نظريححة تختلححف بححل 
 ض بعض المفاهيم أو اإلجراءات.تتناقص معه، من أجل اقترا
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وال منحاص مححن التمثيححل عليهححا قبححل الشحروع فححي محاورتهححا مححن وجهححة 
 نظر المنهج البنيوي الشكلي، ثم محاولة تعليلها:

مححن أول هححذه "االنتهاكححات" المنهجيححة أحكححام القيمححة التححي أصححدرها 
الناقححد ضحححارباً بعحححرض الحححائط مبحححادئ المحححنهج البنيححوي التحححي تسحححقط التقحححويم، 

 في الجدول التالي: *ألسباب سيأتي ذكرها بعد تقديم، بعض األمثلة
 

 العنوان الصفحة
"إن التمييحححز األكثحححر وضحححوحاً وانسحححجاماً هحححو الحححذي نجحححده محححع  36

 تودوروف وجينيت".
 "نجدهم نجحوا إلى حد بعيد". 19
"بهذا العمل وجدتني أوّسع تحليل نفس )كذا( المكونات مع  14

 م النظري الالزم".الحفاظ على االنسجا
"هححذا المسححلك جعلنححي ال أقححع فححي االنتقححاء الححذي نجححده عنححد  14

 العديد من الباحثين".
" يمكن اعتبار دراسة هارلد فاينرش من أشحمل وأعمحق )كحذا(  99

 الدراسات التي خصصت لقضية الزمن"
تصححححدر دراسحححححة متميححححزة "لفرانسححححواز فحححححان  9191"فححححي سححححنة  94

 ".َكيون   غُيونّ-روسم
"أما زمن الخطاب هنا )"الزيني بركحات"( فمنفحتح علحى الزمحان  949

 بشكل متميز".
 

وتسححتدعي هححذه األحكححام وغيرهححا محححاورة الناقححد فححي قضححية التقححويم 
بشححكل عححام وقضححية خصوصححية أو  تميححز الخطححاب الروائححي بشححكل خححاص مححن 

 منطلق بنيوي.

الطريف أن أحكام القيمة هنا تناولت  األعمال اإلبداعية والتصحورات النظريحة علحى ححد   *                                                 
سواء، بحل إنهحا وصحلت إلحى "تقيحيم الحذات" ححين حكحم الناقحد علحى عملحه  فحي 

 هذا الكتاب.
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يتجنححب المححنهج البنيححوي إصححدار أحكححام القيمححة ألكثححر مححن سححبب: 
األول يتصححل بخلفيتححه اللغويححة  فاللغويححات الحديثححة التححي تتصححل بححدي سوسححير 

 .(9) ترفض التقويم أو تتجنبه على أقل تقدير
والثاني متصل بطموحه العلمي ، فالعلم كما هو معروف يحدرس كحل 

ألن "شححرط   موجححودات الكححون بغححض النظححر عححن قيمهححا الثقافيححة أو الجماليححة
وآخر متواضع..  فحّ كل.. النصوص سواء في العلمية ال يعترف بأدب رفيع 

 (2) قابليتها للتحليل"
لبنيويححة" التحليليححة التححي ال تأبححه ا أمححا السححبب الثالححث فمتصححل بطبيعححة

للقيمة الجمالية: فهي "ال تتناول النص انطالقاً من قيمته الظاهرة، بحل تزيححه 
(Discplace) "(3) إلى نوع من الموضوع مختلف تمامًا  

الرابححع فيتصححل بجححذورها الفلسححفية التححي تمتححد فححي قسححٍم  أمححا السححبب
منها إلى "مدرسة جنيف" الظاهراتية التي كان من طموح تالميذها السعي إلى 
التمحححاهي محححع الحححوعي الكحححامن خلحححف العمحححل وبهحححذا فهحححم "ينشحححدون االلتصحححا  

  (4) بالكل الذي يحول دون أي حكم"
نسححان، وهححو بالححذات كمححا أّن لحكححم القيمححة اتصححااًل وثيقححاً بثقافححة اإل
. والنظحححام يُعنحححى (1) الحححذي تقصحححيه البنيويحححة عحححن المركحححز لتضحححع مكانحححه النظحححام

بالوحححححدة والتماثححححل والثبححححات.  وهنححححا يكمححححن جححححوهر التنححححاقض بححححين "البنيويححححة" 
و"الجماليحححححة" التحححححي تحححححثّمن التفحححححرد واالخحححححتالف واالنزيحححححاح عحححححن النمحححححوذج أو 

 .(6)النمط
محا حكحم الناقحد سحعيد يقطحين هذا فيما يخص حكم القيمحة بعامحة، أ

بنححى الححزمن والصححيغة :علححى الروايححة بالخصوصححية النابعححة مححن بنياتهححا الشححكلية 
 فيثير أكثر من تساؤل: ، والسرد

                                                 
(9)culler Ibid:  P. 257 
اء: (، الحدار البيضح2(: دليل الناقحد األدبحي )ط2111( ميجان الرويلي وسعد البازعي )2)

 .911المركز الثقافي العربي ص
 .969(: مرجع سابق، ص 9111(  إيجلتون ) 3)
( دمشحححق:دار 9( الهجحححوم علحححى األدب، ترجمححة حنحححا عبحححود )ط2111(  رينيححه ويليحححك )4)

 .91األهالي ص
 .969(: مرجع سابق، ص 9111(  إيجلتون )1)
 .91(: مرجع سابق، ص 2111(  رينيه ويليك)6)
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لخصوصحححية بسحححبب محححن شحححكله أال يعنحححي الحكحححم علحححى نحححص أدبحححي با
لفصل بين الشحكل والمضحمون؟ أَو لحيس هحذا ارتحداداً عحن البنيويحة عودة إلى ا

أنهحا طرححت مفهحوم البنيحة  وربما تكون الحسحنة الوحيحدة، ، التي من حسناتها
 .(9) بدياًل لثنائية الشكل والمضمون؟

وهحححو  ،وإذا تحححم التسحححليم محححع النقحححاد بحححأن التقحححويم مهحححم فحححي األدب 
فهححل الحكححم علححى روايححة مححا بأنهححا ذات قيمححة جماليححة عاليححة يقتصححر   ،كححذلك

 نا؟ا همعلى شكلها فقط؟ أليس للمضمون وللرؤية اعتباره
ماذا لو كانت هذه الرواية "ذات البناء الشكلي المميحز" تحدعو إلحى 
هحححدم ثوابحححت األمحححة؟ فهحححل وظيفحححة الناقحححد أن يحححروج لهحححا بحكحححم جحححودة بنيتهحححا 
الشكلية؟ وحتى لو روج لها فهل يروج للرواية أم لقوانين اللغحة التحي حكمتهحا 

 حسب المنهج البنيوي؟
م ينبحع محن رؤيحة محا لحادب وأخيرًا فمحا دام اإلحسحاس بأهميحة التقحوي

فحححأين تقحححع رؤيحححة الناقحححد؟ وهحححل سحححيكون منسحححجماً محححع  (2) ولإلنسحححان وللعحححالم
 ( حين يتأرجح بين البنيوية والجمالية؟14تصوره النظري" )ص 

وقضحححية أخيحححرة يثيرهحححا "السحححخاء" فحححي صحححك المصحححطلحات النقديحححة 
ف علححى وتوسحيع المفححاهيم بعحد اقتراضححها محن التصححور النظحري الغربححي، ممحا يقحح

النقححيض مححن الهححدف الححذي وضححعه الناقححد نصححب عينيححه مححن "وضححوح منهجححي" 
فغزارتهححا وتقحححارب مفرداتهحححا تربكحححان القحححارئ، وتبعححدان الكتحححاب عحححن كثيحححر محححن 

رباكححاً عححدم وجححود مسححرد للمصححطلحات التححي سحححّنها إأهدافححه.  ويزيححد القححارئ 
ية للقححارئ الناقحد وتلحك التححي اسحتعارها. والقائمححة التاليحة قححد توضحح هححذه القضح

 وقد سبق إبراز المصطلحات داخل البحث.
بّراني الحكي: )الناظم الداخلي والناظم الخارجي والناظم الذاتي(. 
وجّواني الحكي: )الفاعل الداخلي، الفاعل الخارجي(. والترهين والتخطيحب، 

 والتزمين.
ومالحظة أخيحرة تتصحل بالرسحوم التوضحيحية التحي اسحتعان بهحا الناقحد 

إال أنهحا  ، عتراف أنها هنا أكثر وضوحاً من كثير من رسوم البنيويين وينبغي اال
                                                 

 .61(:مرجع سابق، ص  9119سويرتي )  (  9)
( بيحححروت: دار المنتخحححب العربحححي، ص 9(، فحححي نظريحححة األدب، )ط9113( الماضحححي: )2)

92. 
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كانت بحاجة إلى مزيد من الجهد في اإلخراج ومزيد من الجهد في التحدقيق 
والتصويب، فخطأ مطبعي واحد كفيل بخلط األمور علحى القحارئ. ولحم يسحلم 

ة ( عنحدما ححاول تحديحد بنيح361البحث منها، ومنها علحى سحبيل المثحال )ص
 الرؤية السردية في الزيني بركات بالشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 

ويتضح الخطأ المطبعي من خالل الموازنحة بحين الشحكل التوضحيحي 
( يحتم تبئيحر الححدث جوانيحاً 3وكالم الناقد الحذي يبحين أن فحي الرؤيحة السحردية)

بالتركيز على شخصية مركزيحة )عمحرو بحن العحدوي وسحعيد الجهينحي محن خحالل 
(. إذن  فهححي رؤيححة سححردية جّوانيححة داخليححة. أمححا 361لححداخلي( )ص الفاعححل ا

األخطحاء المطبعيححة للكلمححات فححي داخححل الجحداول، فقححد أضححيفت إلححى القائمححة 
 التالية، )وتنبغي اإلشارة هنا إلى عدم وجود فهرس لاشكال والجداول(.

وهححذه بعححض نتححائج إغفححال التصحححيح الطبححاعي فححي البحححث والتححي ال 
 مبذول في إعداده:تليق بالجهد ال

 الصواب الخطأ الصفحة
 العرض العبرض 46
 زمن الخطاب في الرواية العربية زمن الخطاب الرواية العربية 11
 هح 194 -جح هح 694 -جح 13
-الحححححححححححححرب/ الهزيمححححححححححححة.. ب 14

 هح122
 هح 122 -الحرب/ الهزيمة...هح

 إحصائية إصحائية 916
 المقطع األول المقطع األولي 996
 ( ر. ويليك/ أ. وارين1هامش ) ( روليك/ أوارين1هامش ) 211

رؤية سردية جوانية 

 خارجية 
رؤية سردية جوانية 

 خارجية

ؤية سردية برانية ر

 داخلية

رؤية سردية برانية 

 خارجية

رؤية سردية جوانية 

 خارجية

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

× 
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 ما أسماه جينيث ما أسميناه جينيث 311
 كون الفاعل الخارجي كون الفعل الخارجي 331
 مكمن أموال علّي بن أبي  مكمن أحوال علّي بن أبي 346
 رؤية سردية جوانية داخلية رؤية سردية جوانية خارجية 361
يغة داخحححححححححححل الشحححححححححححكل الصححححححححححح 266

 الحادية
 أحادية

 المرسوم لمرسوم 213
 

وهكذا يتضح جلياً أن تحليل الخطاب الروائي لسحعيد يقطحين علحى  
طموححححه الكبيحححر ووضححححوحه المنهجحححي، وتمثّلحححه الجيححححد للمفحححاهيم والتصححححورات 
البنيويححة، وتحقيقححه لكثيححر مححن أهدافححه   لححم يححنج مححن االعححتالالت التححي اعتححرت 

ت: التنظيحر، والتحليحل واسحتخالص النتحائج  الدراسات التي سبقته في مجاال
إذ لححم يسححفر جهححده الكبيححر عححن توسححيع للسححرديات كمححا طمححح، وجنححى العححرض 
التححاريخي علححى وضححوح مفاهيمححه وتمامهححا، ومححنح الروايححات المحللححة خصوصححية 
محححن خحححالل شححححكلها ووجحححود التقنيححححات السحححردية فيهحححا وانتهححححى بنتحححائج تأويليححححة 

 ت البنيوية المستوردة.وتقريرية تؤكد صحة االفتراضا
أيمكححن أن يجححد القححارئ بعححد هححذا العححرض جوابححا عححن السححؤال الححذي  

 طرح في مستهله وهو:
لَم عجز مشروع يقطين عن استيالد مشاريع أخرى تستلهمه وتوّسعه، وتشحيد 

 معه أركان نظرية سردية عربية ؟ 
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 الخحاتمحححة

 
ان المنححاهج ربمحا كححان اإلحسحاس بوجححود أزمححة نقديحة ناجمححة عحن طغيحح

التحححي اهتمحححت بمححححيط الحححنص وبمضحححمونه أكثحححر محححن اهتمامهحححا بخطابحححه، أححححد 
أسححباب انححدفاع عححدد كبيححر مححن النقححاد والبححاحثين العححرب فححي الربححع األخيححر مححن 
القرن العشرين نحو المنهج البنيوي الشكلي، الذي بهرهم بادعائه "للعلمية" 

للمحححنهج: فلسحححفته  وبسحححبب هحححذا االنحححدفاع، أو نتيجحححة لحححه، كحححان تمثحححل أغلحححبهم
وأهدافححه وأدواتححه وإجراءاتححه ووظيفححة الناقححد فيححه، دون المرتجححى، ممححا انعكححس 

 على إنتاجهم تنظيراً وتطبيقًا. 
ثنين كحان حصحر الناقحد للمفحاهيم البنيويحة ناقصحًا، اوباستثناء ناقد أو 

وكحححان إدراكحححه للعالقحححات بحححين مسحححتوياتها غائبحححًا، أو مجحححزوءاً ممحححا أفضحححى إلحححى 
تلفيق بين اتجاهي المنهج نفسه: "نححو القحص" و"بويطيقحا القحص" الخلط وال

اي ملفحوظ  الخطحابمكونحات و  أي مضحمون السحرد ومعالجة مكونات القصة
 فرادى، مع تجاهل العالقات البنيوية التي تضمها معًا. السرد

وأدى غيححاب وعحححي الناقححد بهحححدف  المحححنهج البنيححوي وفلسحححفته، إلحححى 
أويلية التي تتناقض معه. ومن هنحا فقحد خلحط بحين المزج بينه وبين المناهج الت

الصححورة والبنيححة واألداة واآلليححة، وعمححد إلححى تححأويالت اجتماعيححة ونفسححية وفنيححة 
 مبتسرة.

 وكما غاب هدف المنهج عن حسبان الناقد غابت وظيفته عحن بالحه
، فليس من وظيفته البحث عن المعنى بل عحن كيفيحة تكّونحه فحي الحنص، ومحن 

الجوهري في الروايحة: التجربحة اإلنسحانية المصحورة، ححين عمحد  هنا فقد أضاع
إلى البحث عن خصوصحيتها محن خاللحه، كمحا أضحاع بنيتهحا ححين تَبنّحى المحنهج 

وبقيححت بنيححة الروايححة بعيححدة عححن أن ،  بححال تبّصححر بفلسححفته وبخطواتححه اإلجرائيححة 
 علحى الحرغم محن عحدد الروايحات الّضحخم الحذي ححاول الناقحد العربحي،تكتشف 

 باستثناء ناقد أو اثنين. تحليله بنيوياً 
وقد أفضى هذا التبني المطلحق إلحى اإلغمحاض عحن نقحائص المحنهج، 
فلححم تصححادفه أيححة إشححكالية تتصححل بححالمنهج مححن ناحيتيححه النظريححة والعمليححة، كمححا 

 أفضى إلى غياب روح االبتكار والتطويروالنقد.
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ب حححححدث وبححححداًل مححححن أن يطححححوع المححححنهج لخدمححححة الروايححححة، أو األد

العكحححس، ممحححا يحححدل علحححى خلحححل فحححي تصحححور الناقحححد لفلسحححفة المحححنهج بحححإطال ، 
فالمنهج رؤية قبل أن يكون أدوات واجحراءات ومفحاهيم، ولكحن تعامحل الناقحد 
البنيححوي العربححي يثبححت أن المححنهج لديححه ال يعححدو أن يكححون أداًة اسححتهالكية بححل 

اعتبحار، لطبيعحة  رزمة من األدوات يمكحن اقتراضحها، والتعامحل معهحا دون أدنحى
المحححنهج المقتحححرض: وقحححد ال يعتحححرض المحححرء علحححى االقتحححراض أو التفاعحححل محححع 
منجحححزات اآلخحححر فحححي مجحححال األدب والنقحححد، محححع إيمانحححه التحححام بحححأن المنحححاهج 
تسححتخلص مححن النصححوص المحليححة وال تسححتورد، لكححن علححى المقتححرض أن يعححي 

مة األدب، ال تطويع طبيعة المنهج أواًل، ويؤمن بقابليته للتطوير والتطويع لخد
 األدب لخدمته.

أما هحذا اإلقبحال الشحديد علحى النقحد البنيحوي فحي العقحدين األخيحرين 
مححن القححرن العشححرين فقححد يفسححر بغيححاب حريححة القححول فححي أغلححب أقطححار العححالم 

 العربي، ففي األعمال المنقودة هنا، ظواهر تعّزز هذا التفسير. 
باحححث هنححا أن إنتححاج ومححن المالحظححات الخطيححرة التححي يخححرج بهححا ال

الجيحححل الثحححاني محححن البحححاحثين الحححذين اليتقنحححون  الفرنسحححية او اإلنجليزيحححة، جيحححل 
التسعينيات ،   يتسم بالضعف البحين  ألنحه بابتعحاده عحن المصحادر األساسحية، 

السابق، ثنائي اللغة ،لم  يجنب نفسه الوقوع فحي واعتماده على كتب الجيل 
  أخطائه.

لحَم وقحع الناقحد العربححي فيمحا وقحع فيحه ولححم  وقحد يتسحاءل المحرء أخيححراً 
يتجنححب أخطححاء مححن سححبقوه، كمححا لححم يكتححرث للنقححد الححذي وجححه إلححى المححنهج 
البنيوي في منبته، والجواب أن النقد الذي وجه للبنيويحة فحي نسحختها العربيحة 

حي التطبيقيحة واانّصب في أكثره على فلسفتها وتنظيراتها، وندر أن تنحاول النح
لححذي يجححب أن يسححتقطب جهححوداً جماعيححة وفرديححة إلحيححاء نقححد فيهححا، األمححر ا

 النقد تتجه نحو التطبيق، اتجاهها نحو التنظير. 
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 المصادر والمراجع
 المصادر: - أ

 
 
 ( ،بنيححححححة الشححححححكل الروائححححححي. 9111بحححححححراوي، حسححححححن .)

 بيروت: المركز الثقافي -البيضاء (. الدار9)ط
 ( ،ألححف ليلححة وليلتححان نحححو 9191أبححو ديححب ،كمححال.) مححنهج بنيححوي

 . 991في تحليل الرواية،مجلة الموقف األدبي،دمشق،العدد 
 ( ،النقححححححد البنيححححححوي والححححححنص 9119سححححححويرتي، محمححححححد .)

الروائي: نماذج تحليلية من النقد العربي: المنهج البنيوي 
( الححححدار اللبيضححححاء: إفريقيححححا 9الشخصححححية. )ط -البنيححححة  –

 الشر .
 ( ،النقد البنيحوي والح9119سويرتي، محمد .) نص الروائحي: نمحاذج

( الححدار 9السححرد. )ط–الفضححاء  -الححزمنتحليليححة مححن النقححد العربححي: 
 اللبيضاء: إفريقيا الشر .

 ( ،تقنيات الّسرد الروائي في ضوء المنهج 9111العيد، يمنى :)
    . (، بيروت: دار الفارابي9نيوّي )طالب

  ( ،بنححاء الروايححة: دراسححة مقارنححة فححي ثالثيححة 9191قاسححم، سححيزا .)
 (. بيروت: دار التنوير.9نجيب محفوظ. )ط

 ( ،بنية النص السردي من 2111( )9119لحمداني، حميد .)
بيححروت: المركححز  –(. الححدار البيضححاء 3منظححور النقححد األدبححي. )ط

 الثقافي العربي.
 ( تحليل الخطاب الروائي: الزمن السحرد 9113يقطين، سعيد .)

 كز الثقافي العربي.بيروت: المر  –(. الدار البيضاء 2التبئير. )ط
 ( 9( آليات السرد في الرواية النوبية، )ط9114مبروك، مراد ،)

 القاهرة: دار حراء.
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 ( ،التقنيححححات السححححردية فححححي 9111المحححححادين، عبححححد الحميححححد .)
  (.9روايات عبد الرحمن منيف. )ط

 ( ،تقنيححات السححرد فححي النظريححة والتطبيححق. 9119يوسححف، آمنححة .)
 .(. الالذقية: دار الحوار9)ط

 
 ب المراجع بالعربية:

 
 ( ،مشكلة البنية. القاهرة: مكتبة مصر.9191إبراهيم، زكريا .)؟ 
 ( ،نظريحة الروايحة: دراسحة لمنحاهج النقحد 9119إبراهيم، السيد .)

 (. القاهرة: دار قباء.9األدبي في معالجة فن القصة.)ط
 ( ،الححدار 9(. المتخيححل السححردي. )ط9111إبححراهيم، عبححداهلل .)

 بيروت: المركز الثقافي العربي. –البيضاء 
 ( ،معرفحة 9116إبراهيم، عبداهلل والغانمي سعيد وعلي، عحواد .)

(. الححححدار 2اآلخححححر: مححححدخل إلححححى المنححححاهج النقديححححة الحديثححححة. )ط
 بيروت: المركز الثقافي العربي. -البيضاء

 ( ،السردية العربية: في البنيحة السحردية 2111إبراهيم، عبداهلل .)
(. بيحححروت: المؤسسحححة العربيحححة 2العربحححي. )طللمحححوروث الحكحححائي 

 للدراسات والنشر.
 فن القص في النظرية والتطبيقاريخت إبراهيم، نبيلة، ال . 
 .القاهرة: مكتبة غريب . 
 ( ،المحححؤثرات البنيويحححة فحححي النقحححد العربحححي 9119أعحححرج، خالحححد .)

الحديث في سورية ولبنان. رسالة ماجستير غيحر منشحورة، جامعحة 
 حلب، سوريا.

  (. النقحححد المعاصحححر فحححي مصحححر والمشحححر  9119ج، خالحححد، )أعحححر
 العربي. أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة حلب، سوريا.

 ( السححححرديات، فححححي 9191أنجلححححي كريسححححتيان وإيرمححححان، جححححان ،)
جينيحححت، جيحححرار، وبحححوت، دايحححن، وأوسبنسحححكي، بحححوريس وروسحححوم 

ر (، الدا9فرانسواز: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير )ط
 البيضاء: منشورات دار الحوار األكاديمي والجامعي.
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 (،الححححححححدار 9(. اللغححححححححة والخطحححححححاب. )ط2119أوكحححححححان، عمحححححححر .)
 بيروت: دار أفريقيا الشر . -البيضاء

 ( ،نظريحححة األدب، ترجمحححة ثحححائر ديحححب، 9111إيجلتحححون، تيحححري .)
 ( دمشق: منشورات وزارة الثقافة.9)ط

 ( ،مبححححادئ فححححي علحححح9199( )9164بححححارث، روالن .) .م األدلححححة
 ( الالذقية: دار الحوار.2( )ط9199)ترجمة محمد البكري، 

 ( ،مدخل إلى التحليل البنيوي 9113( )9199بارث، روالن .)
(. بيحروت: )دار اإلنمحاء 9. ترجمة منحذر عياشحي. )ط2للقصص 

 الحضاري(.
 ( ،درس السيميولوجيا، ترجمة عبدالسحالم 9196بارث، روالن )

 ر البيضاء: دار توبقال.(، الدا9بنعبد العالي )ط
 ( ،مورفولوجيححححا الحكايححححة 9191( )9129بححححروب، فالديميححححر .)

بكر أحمحد باقحادر وأحمحد عبحد الحرحيم نصحر. أبي الخرافية. ترجمة
 (، جدة: النادي الثقافي.9)ط

 ( المسححححححافة ووجهححححححة النظححححححر 9191بححححححوث، وايححححححن ،)–  محاولححححححة
تصححنيف، فححي جينيححت، جيححرار وآخححرون: نظريححة السححرد مححن وجهححة 

(، الدار البيضحاء، 9لنظر إلى التبئير، ترجمة ناجي مصطفى، )طا
 منشورات الحوار األكاديمي والجامعي.

 ( ،البنيويححة. ترجمححة عحححارف ميمنححة وبشححير 9199بياجيححه، جححان .)
 (. بيروت: دار عويدات.9أوبري )ط

 ( ،نظريحة المحنهج الشحكلي: 9161تحودوروف تزفيتحان .)مححرر( )
(، 9جمحححة إبحححراهيم الخطيحححب )طنصحححوص الشحححكالنيين الحححروس. تر 

 بيروت: مؤسسة األبحاث العربية. 9192
 ( ،األدب والداللححة، ترجمححة محمححد 9166تححودوروف، تزفيتححان .)

 (، حلب: مركز اإلنماء الحضاري.9نديم خشفة )ط
 ( ،نقد النقد. ترجمة سامي سويدان 9196تودوروف، تزفيتان .)

 (. بيروت: منشورات مركز اإلنماء القومي.9)ط
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 (. الشححححححعرية. ترجمححححححة 9111( )9169وروف، تزفيتححححححان، )تححححححود
(. الحدار البيضحاء: دار 2شكري المبخوت ورجاء بحن سحالمة. )ط

 توبقال.
 ( ،2(. خطاب الحكاية. )ط9119( )9192جينيت، جيرار .)

ترجمحححححة محمحححححد معتصحححححم وعبحححححد الجليحححححل األزدي وعمحححححر ِحلحححححي. 
 المغرب: المجلس األعلى للثقافة. الدار البيضاء.

  ،(. عحودة إلححى خطحاب الحكايححة. ترجمححة 9193جيححرار، )جينيحت
 بيروت: المركز الثقافي العربي. -محمد معتصم.الدار البيضاء

  ،جينيت، جيراروبوث، واين و اوسبنسكي، بحوريس وروسحم غيحون
(. نظريححة 9191فرانسححواز وأنجلححي، كريسححتيان وإيرمححان، جححان، )

. السحححرد محححن وجهححححة النظحححر إلحححى التبئيححححر. ترجمحححة نحححاجي مصححححطفى
 (. الدار البيضاء: منشورات الحوار األكاديمي والجامعي.9)ط

 ( ،الموسححححححوعة الميسححححححرة فححححححي الفكححححححر 2111الحححححححاج، كميححححححل .)
 (. بيروت: مكتبة لبنان.9الفلسفي واالجتماعي، )ط

 ( ،المرايححا المحّدبححة: مححن البنيويححة 9119حّمححودة، عبححد العزيححز .)
 232 (. الكويحت: سلسحلة عحالم المعرفحة ع9إلى التفكيك. )ط

 إبريل/ نيسان.
 ( ،المرايحححا المقّعحححرة: نححححو نظريحححة 2119حّمحححودة، عبحححد العزيحححز .)

 292(. الكويححت: سلسححلة عححالم المعرفححة ع 9نقديححة عربيححة. )ط
 أغسطس.

 ( ،الرهينة، بيروت: دار اآلداب.9194دماج، زيد مطيع :) 
 ( ،بيحححححروت: 9(. فحححححي الشحححححعرية )ط9199أبحححححو ديحححححب، كمحححححال )

 مؤسسة األبحاث العربية.
 (. اللغة والنقد األدبي، فصحول مجلحد 9199لراجحي، عبده، )ا

 (.922 – 991(،  ص)9199يناير ) 2دد، ع9
 ( ،دليحل الناقحد األدبحي 2111الرويلي، ميجحان والبحازعي، سحعد )

 بيروت: المركز الثقافي العربي. –(. الدار البيضاء 2)ط
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 ( ،الشكالنية الفرنسّية، ترجمة محمد 9199ريفاتير، ميكائيل :)
لقاح فحي: جينيحت، جيحراو ومونحان جحورج، البنيويحة والنقحد األدبحي 

 بيروت: أفريقيا الشر . -(. الدار البيضاء9)ط
 ( ،معجححححم مصححححطلحات نقححححد الروايححححة: 2112زيتححححوني، لطيححححف .)

دار  –(. بيححححروت: مكتبححححة لبنححححان 9عربححححي إنكليححححزي فرنسححححي. )ط
 النهار.

 ( ،الواقحححححع واألسحححححطورة فحححححي القحححححص 9196أبحححححو زيحححححد، أحمحححححد ،)
 (.99 – 3، ص)9، ع99الشعبي، عالم الفكر، مج

 ( ،النقحححد االجتمحححاعي نححححو علحححم 9119( )9191زيمحححا، بييحححر .)
(. القحاهرة: دار 9اجتماع للنص األدبي. ترجمة عايدة لطفي. )ط

 الفكر للدراسات والتوزيع.
 ( ،البنيوية ومحا بعحدها محن ليفحي شحتراوس 9116سَتروك، جون :)

( الكويت: 9. محمد عصفور، )طإلى دريدا، )تحرير(. ترجمة د
 9116فبراير/شباط  216سلسلة عالم المعرفة ع 

 ( ،البويطيقححا البنيويححة. فصححول. 9199شحفيق، مححاهر .)2ع، 9، :
 .211-246ص 

 ( ،الالذقيححة: 9(. ممكنححات الححنص. )ط2111صححالح، صححالح .)
 دار الحوار.

 ( ،أرض االحتماالت: من النّص المغلق 9199صالح، فخري .)
(. بيحروت: 9المفتوح فحي الّسحرد العربحي المعاصحر. )ط إلى النصّ 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
 ( ،إشكالية المنهج في النقد األدبي. 9111طرشونة، محمود .)

 (. تونس: سوسة: دار المعارف للطباعة والنشر.9)ط
 ( ،ثالثيحححححة الحححححرفض والهزيمحححححة. 9191العحححححالم، محمحححححود أمحححححين .)

 العربي. (. مصر: دار المستقبل9)ط
 ( ،الريحاض: 9هحح(. حداثحة مؤجلحة. )ط9491العباسي، محمحد .)

 .11مؤسسة اليمامة الصحفية: كتاب الرياض ع
 ( ،النقحححد العربحححي الححححديث 9119العجيمحححي، محمحححد الناصحححر .)

 (. تونس: دار محمد علي الحامي.9ومدارس النقد الغربية. )ط
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 ( ،عن البنيويحة التوليديحة. فصحول.9199عصفور، جابر .)جلدم 
 .911-94: ص  2عدد 9

 ( ،األسححححلوبية علححححم وتححححاريخ. فصححححول 9199العطححححار، سححححليمان ،)
 (.943 – 932(.  ص )9199يناير، )،   2،عدد 9مجلد

 ( ،الطيحب صحالح فحي منظحور النقحد 9193عوض، يوسحف نحور .)
 (. جدة: مكتبة العلم.9البنيوي. )ط

 ( طحححواحين بيحححروت. بيحححروت: دار 9192عحححواد، توفيحححق يوسحححف )
 باآلدا

 ( ،بيححروت: دار 9(. فححي معرفححة الححّنّص )ط9193العيححد، يمنححى .)
 اآلفا .

 ( ،فحححن الروايحححة بحححين خصوصحححّية الحكايحححة 9119العيحححد، يمنحححى :)
 ( بيروت: دار اآلداب.9وتمّيز الخطاب )ط

 ( ،موقححف مححن البنيويححة. فصححول. 9199عيّححاد، شححكري .)(: 2)9
 (.911 – 999ص )

 ( ،األسححلوبية الحد9199عيّححاد، محمححود ،) .يثححة، محححاول تعريححف
 (.939 – 923، ص )9199، يناير 2، ع9فصول، مج

 (،البنيويححححة: فلسحححفة محححوت اإلنسححححان، 9191غحححارودي، روجيحححه .)
 (. بيروت: دار الطليعة.3ترجمة جورج طرابيشي )ط

 ( ،نظريححححة البنائيححححة فححححي النقححححد األدبححححي، 9196فضححححل، صححححالح )
 (. القاهرة: دار الشرو .2)ط

 ( ،منحححححححاهج9119فضحححححححل، صحححححححالح ) ( 9النقحححححححد المعاصحححححححر، )ط
 القاهرة: دار اآلفا  العربية.

 ( ،اللغححححة والمعنححححى والتأويححححل. مجلححححة 2112كححححاللر، جوناثححححان .)
( شححتاء 911اآلداب األجنبيححة السححنة السححابعة والعشححرون،العدد )

 (.29 – 91(. دمشق: اتحاد الكتاب. ص )2112)
 ( ،علم النص. ترجمة فريد 9119( )9119كريستيفا، جوليا .)

 ( الدار البيضاء: دار توبقال.2اهي. )طالز 
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 ( ،األلسححححنية والنقححححد األدبححححي 9199الماضححححي، شححححكري عزيححححز .)
ناصححححر: عححححرض شححححكري ماضححححي. فصححححول. أبي تححححأليف: د. مححححوريس

 (.241-239: ص )2دد، ع9لدمج
 (،9(. فحححي نظريحححة األدب. )ط9113الماضحححي، شحححكري عزيحححز .)

 بيروت: دار المنتخب العربي.
 ( ،فنون النثحر العربحي الححديث، 9116الماضي، شكري عزيز ،)

 (، عمان: منشورات جامعة القدس المفتوحة.9)ط
 ( ،محن إشحكاليات النقحد العربحي 9119الماضي، شحكري عزيحز ،)

 (، بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشر.9الجديد )ط
 .بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
 مكتبة مصر.محفوظ، نجيب: مصر: قصر الشو  )؟( القاهرة : 
 ( ،مححدخل إلححى نظريححة 9191المرزوقححي، سححمير وشححاكر، جميححل .)

 –(. تححونس: الححدار التونسححية للنشححر 9القصححة تحلححياًل وتطبيقححًا.)ط
 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

 ( محححيط الفنححون )لقححاهرة: ، ا(: الموسححيقى 2المصححري، أحمححد )؟
 دار المعارف

 ( ،األسح9199المّسحدي، عبحد السحالم .)وب: نحححو لوبية واألسحل
ليبيححححا: الححححدار العربيححححة  –ونس بححححديل السححححني فححححي نقححححد األدب، تحححح

 للكتاب.
 ( ،9(. الحححححزمن واللغحححححة. )ط9196المطلبحححححي، مالحححححك يوسحححححف .)

 القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.
 ( :بيروت: دار اآلداب.1( بقايا صور )ط9111مينة، حنا ) 
 ( ،الهجححححوم علححححى األدب. ترجمحححح2111ويليححححك، رينيححححه .) ة حنححححا

 (. دمشق: دار األهالي للنشر والتوزيع.9عبود. )ط
 ( ،أفكحححححار وآراء ححححححول اللسحححححانيات 9111ياكبسحححححون، رومحححححان .)

واألدب. ترجمة فالح صدام اإلمحارة و عبحد الجبحار محمحد علحي. 
 (. بغداد: دار الشؤون الثقافية: سلسلة المائة كتاب.9)ط
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 ( ،القححراءة والتجربححة: حححول التج9191يقطححين سححعيد ،) ريححب فححي
(.الححدار البيضححاء: دار 9الخطححاب الروائححي الجديححد بححالمغرب. )ط

 الثقافة.
 ( انفتاح النص الروائي: النص والسحيا . 2119يقطين، سعيد .)

 بيروت: المركز الثقافي العربي. –(. الدار البيضاء 2)ط
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