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اإلىداء
أمي الغالية.
إلى من بصرت ال ّنور من خالليا ،وغمرتني بحنانياّ ،
أعتز بذكره ،أبي الغالي.
تربيت عمى يده ،وترعرعت في كنفو ،و ّ
إلى من ّ
السكينة واألمان ،إلى
إلى من ُ
ممؤوا حياتي ّ
بالدفئ والحنان ،وسكنوا أعماق قمبي وأضفوا عمييا ّ

إخوتي األعزاء( رابح ،وكريمة ،وسعيد).

إلى من وقف بجانبي وشجعني طوال فترة إنجاز بحثي ،زوجي العزيز.
إلى كل عائمتي صغيرىا وكبيرىا.
الوِفيَّات.
إلى المّواتي عشت
ّ
معين أجمل ال ّذكريات ،صديقاتي َ
معزة في قمبي ونسييم عقمي.
إلى من ليم ّ
* إلى ىؤالء جميعا أىدي ثمرة جيدي* .

كبوش -
 -نعيمة ّ

ِ
جن ٍ
َّ
برحيقها:
أستأنس
ة
إلى
ُ
أمي وأبي -أطال اهلل في عمرهما-
ّ
إلى ك ّل العائمة واألصدقاء
إلى ك ّل من أعانني في إنجاز هذه المذ ّكرة
إلى هؤالء جميعا أَهدي ثمرة جهدي.

 -مريم مصايد -

قـ ّدم ـــــة
م ــ ــ

مق ّدمة
إن انفتاح العرب عمى ثقافات الغرب ،جعميم يتسابقون لترجمة كتبيم وكشف أغوارىا العميقة
ّ
ُّ
األدبية ،والتي لقيت
الساحة ّ
قدية ،و ّ
الن ّ
أىم نظرّية ظيرت في ّ
ومفاىيميا ،وفك المبس عنيا ،ولع ّل ّ
بالبنيوية  ،وىدفيا األساسي الكشف عن
السرد" التي ارتبطت
ّ
القراء ىي "نظرّية ّ
ًدا و ً
اسعا من قبل ّ
النموذج البنيوي.
األنساق الكامنة في ك ّل أنواع الحكي ،لذلك ال نستطيع أن نعزليا عن ّ
الدراسة عند ٍ
كثير
حيز ّ
ردية ،التي شغمت ّ
الس ّ
ّ
إن ىذه النظرّية قد أفرزت العديد من الم طمحات ّ
النقاد ،الذين وجدوا
من ّ

عوبة في اإللمام بك ّل ىذه الم طمحات ،و استعارتيم ليا أوقعيم في فخ

(فوضى الم طمح) ،لذلك عكفوا عمى ضبطيا بدقة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
السرد" (لمونيكا فمودرنك) ،الذي
وقد اخترنا لدراستنا كتاب "مدخل إلى عمم ّ

در عن دار

العممية لعام  2012في طبعتو األولى -الكتاب األ مي منشور بالمّغة اإلنجميزية سنة
الكتب
ّ
السردية التي
السرد (لجيرار جنيت) ،أىم الم طمحات ّ
أىميا :نظرّية ّ
 -2009وقد تناول عدة نقاط ّ
بالنظر لما جاء بو (جيرار جنيت) في "كتابو خطاب الحكاية" ،وأراء العديد
ليا عالقة بعمم السرد ّ
السرديات ،وىذا ما
السرد ،وغيرىا من األمور التي ت ّ
ب في مجال ّ
من النقاد فيما يخص عمم ّ
جعمنا نطرح ىذه األسئمة:ما مفيوم الم طمح السردي؟ ماىي اإلضافات التي جاءت بيا مونيكا؟
أي أساس تناولت ىذه اإلضافات؟ وكيف تناولتيا؟.
وعمى ّ
وفيما يتعمق بالمنيج المعتمد ،ىو منيج و في تحميمي نقدي ،غرضو معاينة الم طمحات
بالنظر لما جاء بو جنيت.
الناقدة بدقّة
وموضوعية وذلك ّ
ردية التي جاءت بيا ّ
ّ
الس ّ
ّ
أىم اإلضافات التي جاءت بيا الناقدة
ّ
إن اليدف الذي نسعى لتحقيقو من بحثنا ىذا:ىو ر د ّ
العممية ،بيروت-لبنان،)2012،-والتي حاولت
في كتابيا "مدخل إلى عمم السرد" (ط،01دار الكتب
ّ
السرديات.
الناقدة(مونيكا فمودرنك) من خاللو أن تضع ب متيا الخا ّ ة في مجال
ّ
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مق ّدمة
السردي في كتاب "مدخل إلى عمم
وّ
الدوافع التّي حفّزتنا الختيار ىذا الموضوع :المصطمح ّ
الذاتية ىي
ة،أما
ذاتية وأخرى
السرد" لمونيكا فمودرنك-دراسة
ّ
ّ
نقدية -ىي :دوافع ّ
تحميمية ّ
ّ
ّ
موضوعي ّ
الروايات والق ص
النقد ً
حب االكتشاف والتّغيير ،من أجل الخوض في غمار نقد ّ
بعيدا عن ّ
طياتو
و
المسرحيات...إلخ،واختيارنا لكتاب "مدخل إلى عمم السرد"  ،فتح لنا المجال لمغوص في ّ
ّ
الموضوعية تعود إلى:
ومعرفة خباياه .وفيما يخص الدوافع
ّ
السردي.
قمة ّتطرقت إلى الم طمح ّ
الدراسات التي ّ
ردية.
قنيات التّي إعتمدتيا ّ
الس ّ
الكشف عن أبرز التّ ّالناقدة في تحميميا ليذه الم طمحات ّ
قسمنا بحثنا إلى ف مين نظري وتطبيقي وخاتمة وممحق وىي كاآلتي:
السرد
السردي"
األول ّ
،تطرقنا فيو إلى مفيوم عمم ّ
السرد والمصطمح ّ
النظري بعنوان " :عمم ّ
ّ
الف ل ّ
وارىا اتو باخت ار وارتباطو بال ّشعرية ،وتعريفو في المعاجم المترجمة والعر ّبية،لننتقل بعدىا إلى
السردي وقد أدرجنا فيو ثالث نقاط وىي :مفيوم الم طمح لغةً
مفيوم الم طمح ّ
السردي ب فة عامة.
السرد لغةً وا
وا
ً
ً
طالحا ثم مفيوم الم طمح ّ
طالحا،ومفيوم ّ
السردية" في
نسميو "دراسة
ّ
تحميمية مقارنة لممصطمحات ّ
أما الف ل الثّاني التّطبيقي :إرتأينا أن ّ
ّ
السرد" (لمونيكا فمودرنك) وكتاب خطاب الحكاية (لجيرار جنيت)
كتاب "مدخل إلى عمم ّ

 ،وقد

ت في الكتابين وىي كاآلتي:
السردية كما َوَرَد ْ
تضمن ،دراسة شاممة ألىم الم طمحات ّ
ّ

التّرتيب

النتائج التّي تو ّ منا
ّ
الزمني ّ ،
السارد  ،وختمنا بحثنا ىذا بخاتمة وىي حو ل ألىم ّ
المدة ،التّبئير ّ ،
إلييا ،وممحق أدرجنا فيو ثالثة عنا ر ىي :تعريف بالمؤلّفة مونيكا فمودرنك ،وأىم أعماليا،وو ف
مدونتو
مدونتيا(مدخل إلى عمم ّ
السرد) .وتعريف بالمؤلّف جيرار جنيت ،وأىم أعمالو،وو ف ّ
ردية الموظّفة في
الس ّ
(خطاب الحكاية) ،واضافة إلى ذلك وضعنا جدوالً يضم أىم الم طمحات ّ
3

مق ّدمة
جدا ليا عالقة بالم طمحات التي وظفيا جنيت بالمّغة
ميمة ّ
البحث ،ونريد أن نشير إلى نقطة ّ
فضمنا أن نترجميا إلى المّغة اإلنجميزّية وندرجيا ضمن الم طمحات التي جاءت بيا
نسية ّ
الفر ّ
مونيكا في كتابيا.
أىميا:
وقداعتمدنا عمى جممة من الم ادر والمراجع ّ
السرد
الكتب المترجمة منيا كتاب جيرار جنيت "خطاب الحكاية" ،كتاب مدخل إلى عمم ّ
السرد "يان مانفريد" ،والكتب العر ّبية لدينا "سمير
"لمونيكا فمودرنك" ،كتاب مدخل إلى نظرّية ّ
السردي.
السرديات والتّحميل ّ
المرزوقي وجميل شاكر" نظرية الق ة ،و"سعيد يقطين" ّ
السردي نذكر
ومن أبرز ال ّ عوبات التّي واجيتنا في ر د المعمومات الخا ّ ة بالم طمح ّ
منيا:
السردي لما تعانيو من إضطرابات وعدم
 عوبة تحديد المفاىيم الخا ّ ة بالم طمح ّاألجنبية لذلك ال نجد ليا بدائل في تراثنا
السردية نجدىا بالمّغة
ّ
اإلستقرار فَ ُج َّل الم طمحات ّ
العربي وىذا ما ّأدى إلى وجود خمط كبير في تحديدىا وضبطيا.
السردي وان كانت فيي
ق-مّة ّ
الدراسات التّنظيرّية والنماذج التّ ّ
طبيقية التي تناولت الم طمح ّ
ضئيمة ِّ
ألنو بحاجة إلى قراءات دقيقة وضبط محكم.
جدا ّ
نتقدم
وفي الختام نحمد اهلل عز وجل عمى توفيقو لنا في إعدادنا ىذا البحث ،ثم ال يفوتنا أن ّ
محمد بوتالي " ،الذي ساعدنا في إخراج ىذا
بأسمى عبارات ال ّشكر واإلمتنان ألستاذنا الفاضل " ّ
العمل عمى

دين عمينا واجب قضاؤه
ورتو
الحالية بخبرتو وتوجيياتو ،ذلك ّأننا نرى شكرنا لو ٌ
ّ

،ونشكر كل من ساعدنا في إنجاز ىذا البحث من قريب أو من بعيد.
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السردي
السرد والمصطلح ّ
األول :علم ّ
الفصل ّ
السرد.
 .Iمفهوم علم ّ
السردي
 .IIمفهوم المصطلح ّ
 .1مفهوم المصطلح.
 1.1التّعريف المعجمي.
 2.1التّعريف اإلصطالحي.

السرد.
 .2مفهوم ّ
 1.2التّعريف المعجمي.
 2.2التّعريف اإلصطالحي.

السردي.
.3مفهوم المصطلح ّ

علم السّرد والمصطلح السّردي

الفصل األ ّول:
السرد):(Narratology
 .Iمفهوم علم ّ

ويعد
الركيزة
السرد )ّ ، (Narratology
ّ
األساسية التي يقوم عمييا عمم ّ
يعتبر المصطمح ّ
السردي ّ
البنيوية ،ىدفو توفير
النقدي تحت تأثير
ىذا األخير « :من المصطمحات التي دخمت دائرة التّوظيف ّ
ّ
التطبيقية في
السردية ،ليشمل الجوانب النظرّية و
الوصف المنيجي لمخصائص
التفاضمية ّ
ّ
ّ
لمنصوص ّ
1
قدية أال وىما
كتاب ْين
دراسة
َ
الساحة ّ
الن ّ
ّ
منيجية لمسرد وبنيتو »  .وقد اخترنا في دراستنا َ
بارزْين في ّ

السرد " (لمونيكا فمودرنك) من
كتاب " خطاب الحكاية " (لجيرار جنيت) ،وكتاب " مدخل إلى عمم ّ
السردية التي تكسبو مكانتو .
أجل اقتفاء أثر ىذا الكم اليائل من المصطمحات ّ
وبالضبط مع"فالدمير بروب"
الروس
السرد)(Narratology
ّ
ّ
تعود إرىاصات عمم ّ
لمشكالنيين ّ
الشعبية) الذي تم نشره سنة
( )Vladimir Proppفي كتابو (مورفولوجية الحكاية
ّ
السرد ،الذي
أىم الكتب ّ
الن ّ
قدية في مجال عمم ّ
ىذا الكتاب من ّ

ويعد
ّ .1928

حاول من خاللو دراسة وتفكيك

شخصيات الحكاية ،وقد حصرىا في  31وظيفة .ثم قام
الحكاية وتحديد أىم الوظائف التي تقوم بيا
ّ
ألول
"تزفيطان تودوروف "( )Tzvetan Todorovبصياغة مصطمح عمم ّ
السرد )ّ ،)Narratology
عرفو
مرة من خالل كتابو "قواعد الديكاميرون " ( )Decameron's grammarسنة  ،1996وقد ّ
ّ
القصة"أو"عمم الحكي"(  )The science of narrativeوقد حاول ربطو بمصطمح
"بعمم
ّ
الركيزة اليامة التي يقوم عمييا عمم السرد والتي نعني بو« :الخصائص
"ال ّشعرية" (،)poeticباعتباره ّ
2
السمات الجوىرّية
ص َنعُ فَُر َادةَ الحدث األدبي،أي
ّ
األدبية » .أي ّ
المجردة التي تَ ْ
أن ال ّشعرّية تدرس تمك ّ
ّ

السرد) ،تر :أماني أبو رحمة ،ط
السرد(مدخل إلى نظرّية ّ
 -1يان مانفريد ،عمم ّ
سورية،2011،ص.07
 -2تزفيطان طودوروف ،ال ّشعرية ،تر:شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،ط

،1990ص .23
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 ، 01دار نينوى،
الدار البيضاء
 ،02دار توبقالّ ،

علم السّرد والمصطلح السّردي

الفصل األ ّول:

السرد
السردي ،فقد إرتبطت بعمم ّ
التّي نجدىا في كل عمل أدبي وعمى وجو الخصوص الخطاب ّ
ردية  ،ومن ىنا
ألنيا الوحيدة القادرة عل استنباط القوانين
الخاصة ّ
إرتباطًا وثيقًاّ ،
الس ّ
بالنصوص ّ
ّ
ردية" ( ، )Narrativityأي تمك الخصائص التي
الس ّ
السرد ىو " ّ
السرديات أو عمم ّ
اعتبر موضوع ّ
أدبية
سرد
السردي ً
تجعل من ّ
بالسرد ،وىي جزء من عمم عام ىو البويطيقا أي ّ
ا،متسما ّ
النص ّ
ً
يوضح ذلك:
الخطاب األدبي والمخطّط اآلتي ّ
اإلختصاص العام

البويطيقا

موضوعو

األدبية)
( ّ
رديات
الس ّ
ّ

ال ّشعرّيات

اإلختصاص الخاص

ردية)
الس ّ
( ّ

(ال ّشعرّية)

موضوعو.1

عدة تعاريف لعمم السرد أو(
لقد وردت ّ

األدبية من بين ىذه
 )Narratologyفي المعاجم
ّ

الرواية
التّعاريف لدينا« :عمم ّ
السرد،عمم القص ،عمم ّ

السرد من
 Narratologieومعناه دراسة ّ

2
السرد ىو دراسة القص
حيث ىو سرد فقط ،أو فن قص
القصة ،أي سرد األحداث » .وأيضا«:عمم ّ
ّ

واستنباط األسس التي يقوم عمييا وما يتعمّق بذلك من نظم تحكم إنتاجو وتمقّيو» .3ومن خالل ىذين
السرد ،ألن ىذا األخير يقوم بالبحث
يتبين لنا ّ
التّعريفين ّ
صحة العالقة الموجودة بين ال ّشعرية وعمم ّ
النصوص األخرى.
عن األسس
تميز كل نص سردي عن باقي ّ
الجمالية التّي ّ
ّ
السرد العربي)،ط  ، 01المركز الثقافي العربي ،بيروت  ،1997ص
 -1سعيد يقطين ،الكالم والخبر (مقدمة في ّ
.23
العالمية
األدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجميزي-عربي ،ط  ،03الشركة المصرّية
عناني ،المصطمحات
 -2محمد ّ
ّ
ّ
لمنشر لونجمان ،القاىرة ،2003 ،ص.60
ّ
معاصر)
ًا
نقديا
تيار
الناقد األدبي(إضاءة ألكثر من سبعين ًا
 -3ميجان الرويمي وسعد البازغي ،دليل ّ
ومصطمحا ً
ً
،ط ،03المركز الثّقافي العربي ،بيروت ،2002 ،ص .174
7

علم السّرد والمصطلح السّردي

الفصل األ ّول:

نسية ( ) Narratologieقد
السرد باإلنجميزّية (،) Narratologyأو بالفر ّ
السرديات أو عمم ّ
ّ
عرفو (جيرالد برنس) بقولو:
«  Narratologyو ىذا المصطمح اقترحو  Ihweولكنو لم يكتب لو الذيوع وبعض دارسي
يطور نماذج
ّ
األول ّ
السرد يفرقون بين المصطمح  narrativicsوبين  narratologyعمى أساس ّ
معينة من
نحوية تعتبر أساسا (لبنية السرد) واألخير يستخدم ىذه النماذج ّ
النحوية لدراسة أنواع ّ
ّ
1
لمسرد ،أما الثّاني فيستخدم
األول يبحث في القوانين التّي تش ّكل البنية العميقة ّ
السرد »  ،فالمصطمح ّ

السردي عبر األداء التّعبيري ،والذي يقابل الكالم.
ىذه القوانين لدراسة أنواع أخرى من الخطاب ّ

السردي(معجم مصطمحات) ،تر:عابد خزندار،ط  ،01المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة
 -1جيرالد برنس ،المصطمح ّ
 ،2003،ص.156
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الفصل األ ّول:
السردي:
 .IIمفهوم المصطلح ّ
 .1مفهوم المصطلح(:)Term
 1.1التّعريف المعجمي:

عدة تعريفات في المعاجم العر ّبية القديمة ،من بينيا معجم لسان العرب الذي جاء
لقد وردت ّ
لسْمم .وقَِد اص َِ
صالَ ُحوا
صالَ ُحوا َو َّ
صالُ ُح القَ ْوِم َب ْي َنيُ ْمَ .واْل ُّص
فيو «:و ُّص
ْ
اصمَ ُحوا َوتَ َ
طم ُحوا َو َ
الصْم ُح :تَ َ
صْم ُحْ :ا ِّس ُ َ
َّاد بِمع َنى و ِ
ِ
ادا و ْاد َغم ِ
ِ
احٍد
صً َ ُ َ
اء َ
َواصَّالَ ُحواُ ،م َش َّد َدةَ الصَّادَ ،قمَُبوا التَّ َ
وىا في الص َ ْ َ

» 1وىو اإلتّفاق

ادَ .و-
وحاَ :ز َ
ال َع ْنوُ اْلفَ َس ُ
صمُ ً
صالَ ًحاَ ،و ُ
صمَ َح)َ -
والموافقة .وفي معجم الوسيط نجد أيضاَ ( « :
ِ
ِ
صمُ ُح لَ َك».2
اْل َّش ْي ُءَ :ك َ
ان َناف ًعا أ ََو ُم َناسًباُ .يقَا ُلَ :ى َذا اْل َّش ْي ُء َي ْ
أما في معجم مقاييس المّغة ورد فيو:
ّ

احد يد ّل عمى
«(صمح) الصاد والالم والحاء أص ٌل و ٌ

ِ
السكيت.
صمُ ُح
صمُ َح
ً
صمَ َح بفتح الالم .وحكى ُ
الشيء َي ْ
ابن ّ
صالحا .ويقال َ
ُ
خالف الفَساد .يقال َ
وحا .قال:
صمُ ً
صمَ َح ُ
وصمُ َح .ويقال َ
صمَ َح َ
َ
وما بعد َشتْم الو ِ
صمُو ُح».3
الدين ُ

وكيف بأطرافي إذا شتمتني

وقد جاء في القرآن الكريم:




﴿

 



 -1ابن منظور أبو الفضل ،لسان العرب ،مجمد

،08ج ،28مادة صمح ،ط


 ،3دار إحياء التراث العربي،

بيروت ، 1999،ص.2479
 -2ضيف شوقي وآخرون ،المعجم الوسيط ،مادة صمح  ،ط ،4مجمع المغة العربية ،القاىرة ،2004، ،ص.520
محمد ىارون ،ط  ،2دار الفكر لمطّباعة
 -3ابن فارس ،معجم مقاييس المّغة ،ج ، 3مادة صمح  ،تح :عبد ّ
السالم ّ
النشر والتّوزيع ،د ت،ص.303
وّ
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.1﴾   
أن المعاجم العر ّبية سابقة ال ّذكر ،قد اتّفقت في التّعريف
نالحظ من خالل ىذه التعريفاتّ ،
ضد الفساد.
الصمح ،وىو ّ
السمم و ّ
المعجمي لممصطمح بمعنى ّ
 2.1التّعريف اإلصطالحي:
النقاد العرب صياغة المصطمح ونقمو إلى
ظيرت إرىاصات المصطمح منذ القديم ،حيث حاول ّ
عرفو بقولو:
تراثنا العربي ّ
فتعددت المفاىيم بالنسبة لو فنجد(محمود حجازي) قد ّ

«الكممة

استقر معناىا أو باألحرى
اإلصطالحية مفيوم مفرد أو عبارة مرّكبة
اإلصطالحية أو العبارة
ّ
ّ
ّ
المتخصصة ،وواضح إلى أقصى
ضيق في داللتو
وح ّدد في وضوح،ىو تعبير خاص ّ
استخداميا ُ
ّ
النظام الخاص بمصطمحات
دائما في سياق ّ
درجة ممكنة ،ولو ما يقابمو في المّغات األخرى ويرد ً
2
فضميا
فرع ّ
محدد فيتحقّق بذلك وضوحو الضروري »  .ويعتبر ىذا التّعريف من التّعاريف التي ّ

ألنو يشمل عمى سمات جوىرّية يرتكز عمييا المصطمح العممي ،والتّي تعطيو
(محمود حجازي) ّ
اليومية.
العممية التي يغاير بيا المّفظ العام الذي نستخدمة في حياتنا
قيمتو
ّ
ّ

 -1سورة النساء،برواية ورش عن نافع ،اآلية .128

النشر ،القاىرة ،1993 ،ص
 -2محمود فيمي حجازي ،األسس المّغوية لعمم المصطمح ،د ط ،دار غريب لمطّباعة و ّ
.12-11
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الفصل األ ّول:

أما عند (الشريف الجرجاني) فالمصطمح مأخود من المصدر (اصطمح) وىو« :إخراج المّفظ من
ّ
معنى لغوي إلى آخر ،لمناسبة بينيما ،وقيل :اإلصطالح :اتّفاق طائفة عمى وضع المّفظ بإزاء
المعنى ،وقيل :اإلصطالح إخراج ال ّشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد ،وقيل:
اإلصطالح لفظ معين بين قوم معينين».1
فالمصطمح عنده ىو مجموعة من المصطمحات الخاصة بمجموعة لغوية معينة تصنعيا
أصحاب اإلختصاص ،ليست كاأللفاظ التي نجدىا متداولة عند العامة ،فيي ال تخرج عن نطاق
الجماعة.
عرف في عالقة بوحدات
وفي المعاجم المترجمة فالمصطمح «:وحدة
ّ
معجمية وظيفتيا التّسمية ،تُ ّ
ضيقًا».2
يحدد
النمط داخل ميدان نشاط ّ
ً
أخرى من نفس ّ
تحديدا ّ
معجمية خاص بمجال
أن المصطمح ىو وحدة
ّ
ّ
تصب التّعاريف السابقة الّذكر في قالب واحد وىو ّ
أن التّعريف اإلصطالحي لممصطمح قد اتفقت
معين ،يد ّل عمى معنى خاص ّ
ّ
محدد .وىذا راجع الى ّ
جماعة عمى وضعو وتحديد مفيومو بدقّة لذلك تقاربت المفاىيم من بعضيا البعض.
السرد): (Narrative
 .2مفهوم ّ
يتطرق إلى
الروائي تمزم الباحث ّ
ّ
بالدرجة األولى أن ّ
إن البحث في مجال تحميل الخطاب ّ
وخاصةً في مجال
نظر لممكانة التي يشغميا في العمل األدبي،
السرد ولو بشكل عرضيً ،ا
ّ
مصطمح ّ
السرديات(.)Narratology
ّ
 -1الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تح :محمد صديق المنشاوي ،د ط ،دار الفضيمة ،القاىرة،
.27

 ،2004ص

حمادي صمود ،د ط ،دار
 -2باتريك شارودو ودومينيك منغنو ،معجم تحميل الخطاب ،تر:عبد القادر المييريّ -
سيناترا ،تونس ،2008 ،ص.549
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الفصل األ ّول:
 1.2التّعريف المعجمي:

وردت لفظة سرد في المعاجم العربية القديمة ،فنجد (ابن منظور) في معجمو لسان العرب
ٍ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ُّص ِ ِ
ضوُ ِفي إِثْ ِر
يعرفيا كاآلتيَ * « :س َرَد* اْلس َّْرُد في اْلم َغة :تَ ْقد َمةُ َش ْيء إِلَى َش ْيء تَأْتي بِو ُمتَّسقًا َب ْع ُ
َب ْع ٍ
ِّسد
يث َوَن ْح َوهُ َي ْس ُرُد َس ْرًدا إِ َذا تَ َاب َعوَُ .وفُالَ ٌن َي ْس ُرُد اْل َحِد َ
ض ُمتَتَابِ ًعاَ .س َرَد اْل َحِد َ
ان َجي َ
يث َس ْرًدا إِ َذا َك َ
1
ْالس َِّسيا ِ
ع:
أما في معجم الوسيط فنجدَ ( « :س َرَد) اْل َّش ْي َءَ -س ْرًدا :ثَقََبوَُ .واْل ِجْم َدَ :خ َرَزهَُ .وْا ِّسلد ْر َ
ق لَوُ » ّ .

ك طَرفَي ُك ِّسل َحمَقَتَْي ِن وس َّمرُىما .وِفي اْلتَّْن ِز ِ
َنس َجيا فَ َش َّ
يل اْل َع ِز ِ
يز:
َ َ
ََ َ َ َ
َ ْ
اْلس َّْرِد﴾» .2وقد وردت في معجم مقاييس المغة لفظة:

اعم ْل سابِ َغ ٍ
ات َوقَ ِّسد ْر ِفي
﴿ أَنِ ْ َ َ

« (سرد) السين والراء والدال أصل مطّرد

منقاس ،وىو يد ّل عمى توالِي أشياء كثيرٍة يتّصل بعضيا ببعض».3
أن لفظة "سرد" (، )Narreقد ُورد ذكرىا في المعجم الفرنسي ال ّشيير
أما في المعاجم الغر ّبية نجد ّ
ّ
"الروس" ،إذ ّأنيا تعني (قص/حكي/روي).4
 2.2التّعريف اإلصطالحي:
السرد ،بإعتباره
الرواية عمى عنصر ىام ّ
البد من توفّره في أي نتاج روائي أال وىو ّ
ترتكز ّ
النتاجات
ائيين في كتابة الروايات ،والقصص و
المسرحيات وغيرىا من ّ
ّ
وسيمة ىامة يتبعيا الرو ّ
لمسرد:
األخرى التي
تصب في ىذا المجال.لذلك وردت ّ
ّ
عدة تعريفات ّ

 -1ابن منظور أبو الفضل ،لسان العرب،مجمد  ،03ج ،22مادة سرد ،ص.1987
-2ضيف شوقي وآخرون معجم الوسيط  ،مادة سرد ،ص.426
 -3ابن فارس ،مقاييس المغة،ج  ،03مادة سرد ،ص.157

 -4جان دوبوا ،الروس (فرنسي ،عربي)،مر :شفيق األرناؤوط،Narrer ،ص .609
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الفصل األ ّول:

النص القصصي المشتمل
ىو «الراوي) وينتج عنيا ّ
ّ
العممية التي يقوم بيا ّ
السارد أو الحاكي (أو ّ
عمى المّفظ( أي الخطاب) القصصي والحكاية أي (الممفوظ) القصصي».1
ىو« مجموعة األحداث التي تقع ،أو التّي يقوم بيا أشخاص تربط فيما بينيم عالقات،وتحفّزىمحوافز تدفعيم إلى فعل ما يفعمون».2
الراوي) لمتّعبير عن األحداث والوقائع
نستنتج إ ًذا ّ
السرد ىو الطّريقة التي يستخدميا ّ
أن ّ
السارد( ّ
اء كانت حقيقية أو خيالية  ،فيتك ّفل بسردىا مجموعة من
التي ُورد ذكرىا في المتن الحكائي  ،سو ً
الضروري توفّر
خصيات
الروائي،لذلك من ّ
ّ
ال ّش ّ
الحكائية التي يوظّفيا ّ
السارد من نسج خيالو في عممو ّ
اليومية من جية أخرى.
الروائي من جية ،وفي حياتنا
قنية،
ّ
ّ
ىذه التّ ّ
ألىميتيا في اإلبداع ّ
السردي:
.3مفهوم المصطلح ّ
قضية
انصب اىتمام الكثير من الباحثين و ّ
السردي  ،بإعتبارىا ّ
الدارسين حول ّ
ّ
قضية المصطمح ّ
وتعدد
ًا
قدية.
الساحة
فية ّ
األدبية  ،و ّ
ونظر لشساعة الحقول المعر ّ
الن ّ
ّ
شائكة أثارت الكثير من الجدل في ّ
لمدال
تذبذبا ًا
السردية
السردية ّ
كبير وىذا راجع إلى ّ
زوايا ّ
ً
تعدد المدلوالت ّ
النظر ،عرفت المصطمحات ّ
السردي الواحد.فحاولوا ضبط ىذه المصطمحات وحاولوا تأسيس عمم يدرس ىذا الكم اليائل من
ّ
وكيفية اشتغاليا.
المصطمحات حتى يسعيم معرفة طبيعتيا،وخصائصيا،
ّ
ردية في كتابو "خطاب الحكاية"
الس ّ
ّ
إن (جيرار جنيت) قد قام بإدخال العديد من المصطمحات ّ
لذلك اعتبر من األوائل في ىذا المجال الذين َس ُعوا لتحميل ومعالجة ىذه المصطمحات ضمن ما
القصة
 -1سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرّية
ّ
الجامعية،الجزائر ،د ت ،ص.78-77
ّ

لمنشر وديوان المطبوعات
 ،د ط ،الدار التّونسية ّ

الروائي في ضوء المنيج البنيوي ،ط
 -2يمنى العيد  ،تقنيات ّ
السرد ّ
بيروت،2010،ص.43
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الفصل األ ّول:

السرد" ( ،)Narrative modeفيو قد خالف ناظريو فيما يخص ىذه المصطمحات
سماه "صيغة ّ
ّ
1
أن
صرح بذلك قائال  « :يقوم اإلختالف األساسي بين طريقتي وطريقتو »  ،فحسبو ّ
و ّ

لِك ّل ناقد

يتفرد بيا
السردية ،وىي الميزة
ّ
معجم سردي خاص بو يضم الكثير من المصطمحات ّ
األساسية التي ّ
ٍ
السرديات.
ك ّل باحث عن غيره في مجال ّ
معينة
السردي ىو وحدة معجمية خاص بمجال السرديات ،يتّفق عميو مجموعة ّ
إذن المصطمح ّ
السرد الوسيمة األنسب في شرح ودراسة وتفكيك ىذا المصطمح واعطائو معان
الد
ّ
من ّ
ارسين،ويعد ّ
مكوناتو الجوىرّية داخل
كثيرة،فيو يقوم ببناء النص ّ
السردي الذي من خاللو ّ
يتعرف القارئ عمى ّ
النص والقارئ.
ىذا النص فتنشئ بذلك عالقة وطيدة بين ّ

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنيج)،تر:محمد معتصم وآخرون،ط
األميرّية  ،1997،ص.152
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 ،2الييئة العامة لممطابع

نقدية
الفصل الثّاني :دراسة
تحميمية ّ
ّ
السردية
لممصطمحات ّ
 .Iتمهيد
السردية
 .IIدراسة المصطمحات ّ
الزمني.
 )1التّرتيب ّ
الــــمــــــــــــــــدة.
)2
ّ
 )3التّــبئيــــــــــــر.
 )4الســـــــــــــّارد.

الفصل الثّاني:

دراسة تحليليّة مقارنة للمصطلحات السّرديّة

 .Iتمهيد:
السرد
السرد من الكتب
ّ
المنيجية التي استوعبت نظرّيات ّ
يعتبر كتاب مدخل إلى عمم ّ

التي

السرد ،وما بعد
ظيرت في القرن العشرين ،والحادي والعشرين .وال ّذي غطى آخر مستجدات عمم ّ
متخصصة في حقل عمم
أن صاحبتو
السرد ،وما بعد الكولونيالية* ،إلى جانب ّ
ّ
الحداثة ،وما وراء ّ
السرد وىذا ما أ ّكده المترجم في مقدمتو.
ّ
ويعد ىذا الكتاب ترجمة لمطبعة الثّانية من كتاب*Einfuhrung in die Erzahltheorie
ّ
،لكنيا أجرت تعديالً لمفصمين التّاسع والثاني عشر،
* ّ

أن الفصمين األصميين يستخدمان
بإعتبار ّ

نصوصا ألمانية ،وىي نصوص صعبة اإلستعاب  ،لذلك قامت بترجمتو حتى يكون في متناول
ً
فعد ىذا الكتاب ترجمة لمكتاب األصمي بالمّغة األلمانية.
القراء ال ّذين يتحدثون اإلنجميزيةّ ،
ّ
أىدت مونيكا فمودرنك ()Monika Fludernikىذه الترجمة ألستاذييا حيث قالت « :ىذه
السردي ،دوريت كوىن وفرانز
الترجمة  -مثل األصل -ميداة إلى أساتذتي األكادميين في الفكر ّ
كارل ستانزل المذين لوال أمثمتيما والياميما لي بدراستي في عمم السرد لم يكن ىذا الجيد ممكنا».1
السرد وجذورىا
قسمت الناقدة مونيكا كتابيا إلى إثني عشر فصال محاولة عرض نظرّيات عمم ّ
اإلصطالحية ىي كاآلتي:
فية و
ّ
المعر ّ
* باإلنجميزية ( ،)colonializmبمعنى سيطرة وىيمنة دولة ما عمى شعوب وأراضي دولة أخرى.
السرد (
** إعتمدنا عمى الترجمة اإللكترونية معناىا ّ
مقدمة في نظرّية ّ
)narrative

Intoduction to the theory of

السرد ،تر :د .باسم صالح حميد ،ط ،01دار الكتب العممية،بيروت ،2012،
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
ص.10
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السرد(.)Narrative and narrating
السرد وفعل ّ
األولّ :
الفصل ّالسرد(.)The theory of narrative
الفصل الثّاني :نظرّية ّالفصل الثالث :النص والتأليف(.)Text and Authorshipالسرد(.)The Structure of Narrative
الرابع :تركيب ّ
الفصل ّلمسرد( .) The Surface of Narrative
الفصل الخامس :المظير الخارجي ّالسرد(
السادس :الواقعية واإلييام وما وراء ّ
-الفصل ّ

Realisme, Illusioism and

.metafiction
السرد( Language, the Representation of
السابع :المّغة وتمثيل الكالم وأسموبية ّ
الفصل ّ.)Speech and the Stylistics of Narrative
Thoughts, feelings and the

الفصل الثّامن :األفكار والمشاعر والالّوعي(.)Unconscious

ردية (  ،)Narrative Typologiesففي ىذا الفصل تتحدث الناقدة
الس ّ
الفصل التّاسع :النماذج ّردية التي جاءت بعد (ستانزل) و(جنيت).
الس ّ
عن أىم النماذج ّ
لمسرد (.)Diachronic Approaches to Narrative
الفصل العاشر :المقارباتّ
التعاقبية ّ
عممية(  ،)Pratical Applicationsوىو عبارة عن نصوص
الفصل الحادي عشر :تطبيقات ّالسردي الذي يناسب ىذه النصوص.
سردية حاولت من خالليا مونيكا أن ّ
ّ
توضح التّحميل ّ
السرد خاصة
الفصل الثّاني عشر :عمدت إلى تقديم بعض اإلرشادات والتعميمات لدارسي ّالسرد.
السردية التي ليا صمة وثيقة بعمم ّ
الناشئين .اختتمت الكتاب بقائمة من المصطمحات ّ
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الناقدة األلمانية (مونيكا فمودرنك)
أن ّ
مسوغات إختيارنا ليذا الكتاب ّ
كما ّ
أن من ّ

في كتابيا

السرد عند (جيرار جنيت  ،) Gérard Genetteوىذا
السرد" ،قد أشارت لنظرّية ّ
"مدخل إلى عمم ّ
ئيسية
ما جعمنا نتوقّف عنده من أجل التّعريف بو ،وبكتابو" خطاب الحكاية" "الذي يعتبر ّ
الدعامة الر ّ
السرد.
التي يقوم عمييا عمم ّ
يعد كتاب " خطاب الحكاية " (، )Narrative discourseأشمل دراسة لمعرفة الحكاية
ّ
سردية من
أي دراسة
ّ
الس ّ
رديات ،فال تخمو ّ
ومكوناتيا األساسية ،باعتباره دعامة ىامة في مجال ّ
ّ
الرجوع إلى ما جاء بو جيرار جنيت

في كتابو ىذا ،الذي ترجمو « :محمد معتصم وعبد الجميل

األزدي ،وعمر الحمى تحت عنوان "خطاب الحكاية بحث في المنيج" ونشر عام
قسما من كتابو األساسي(  ، )Figures IIIوصدرت طبعتو الثانية عام
ً

 ،1994ويش ّكل

 1997عن المجمس

األعمى لمثقافة بالقاىرة،ونشرت رابطة كتاب اإلختالف بالجزائر الطبعة الثالثة عام

،1» 2003

األدبية الحديثة بوجو
الدراسة
ف
فإننا نتحدث عن لحظة فارقة في تاريخ ّ
عندما ّ
نتحدث عنو ّ «:
ّ
رديات ،ألي مشتغل بيا،
عام،و ّ
الس ّ
ردية ّ
الس ّ
بكيفية خاصة  )...( .حتى لم يعد بإمكان تناول ّ
الدراسة ّ
ردية » .2لذلك ال غرابة أن نجد الكثير
الس ّ
دون أن يكون قد تفاعل بصورة أو بأخرى مع عطاءاتو ّ
ألنو قد
السرديات قد اعتبروه
ِّ
من ّ
السرديةّ ،
المؤول األساسي لدراستيم ّ
الدارسين والباحثين في مجال ّ
السردية من سمسمة كتبو "األشكال"( ، ) Figuresومن بينيم (جوناثان
استميم الكثير من المفاىيم ّ
إن كتاب «خطاب الحكاية » لجنيت عمل إستفزازي،
كمر)) ( Jonathan Cullerحيث قالّ « :

النقد) ،ط
النقد العربي الجديد (مقاربة في نقد ّ
 -1عمرو عيالنّ ،
ناشرون،الجزائر ،2010 ،ص .32

الدار العر ّبية لمعموم
 ،01منشورات اإلختالف ّ

السردي(الشكل والداللة) ،ط،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،2012،
السرديات والتحميل ّ
 -2سعيد يقطينّ ،
ص.43
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1
ألنيا
إضافة إلى ّأنو أداة ال غنى عنيا لمباحثين في الحكاية»  ،وقد إعتبر جنيت ىذه المرحمة ىامة ّ

قوي فيو حب
منحتو الفرصة لمحاورة الكتابة
ّ
األدبية ومناقشتيا ،والتّوصل إلى ضوابط خاصة تُ ّ
استكشاف مكنوناتيا،لذلك ُع َّد كتابو

"خطاب الحكاية "إعادة قراءة لما ورد في كتبو

"األشكال"

(،)Figuresوحاول عرض ردود أفعالو عمى معارضيو من ُّ
صور اإلضطراب
النقاد الغربيين ،وقد ّ
السردية،لذلك سع ى إلى مراجعتيا وىذا ما جعل
الذي وقعوا فيو نتيجة عدم ضبط مصطمحاتيم ّ
الدارسين يمجؤون إليو من بينيم الناقدة األلمانية (مونيكا فمودرنك)من خالل كتابيا
النقاد و ّ
الكثير من ّ
بالنظر لما جاء بو جيرار جنيت ومن
(مدخل إلى عمم السرد) ،التي حاولت إضافة بعض المفاىيم ّ
السردية قائمة « :كتاب جيرار جنيت خطاب الحكاية
جيتيا أ ّكدت عمى ّ
أىمية كتابو في األعمال ّ
( . )Discours du récit 1972جزء من ثالثة مجمدات تدرس البالغة "،صور ."FiguresI-III
السرد ،وال سيما أفكاره بشأن رواية مارسيل بروست ( Marcel Proustالبحث
يموضع نظراتو في ّ
عن الزمن الضائع"  )A la Recherché du Temps Perdu"1913-1927داخل إطار
نحوي -بالغي ».2
تطرق إلييا جنيت في كتابو(خطاب
أن ّ
من خالل ما ذكرناه سابقا تبين ّ
الدراسة التي ّ
يقدم
بالسرد بصفة عامة  ،ومن ىنا ّ
الحكاية)،قد فتحت لو المجال لمتّركيز عمى أىم القضايا المتعمّقة ّ
لنا ثالث معان لمفظة (حكاية) وىي كاآلتي:3
األول :الحكاية (  ، )Story= Récitتدل كممة الحكاية عمى
 )1المعنى ّ
بحيث السارد يسرد سمسمة من األحداث وىو األكثر تداوالً.
-1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية (بحث في المنيج)،ص .29
السرد ،ص .176
 -2مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
 -3ينظر:المرجع السابق  ،ص.37
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دراسة تحليليّة مقارنة للمصطلحات السّرديّة

 )2المعنى الثّاني :القصة(  ، )Story= Histoirتدل كممة الحكاية عمى المضمون السردي،
التخييمية والتي تش ّكل لي الخطاب
الحقيقية أو
الذي نعني بو تمك السمسمة من األحداث
ّ
ّ

،

وىو األقل تداوالً.
لمراوي « ،فال
 )3المعنى الثالث :السرد( ،)Narrativeتدل كممة الحكاية عمى الفعل ّ
السردي ّ
1
ِ
دما.
منطوق بل ال مضمون
اِّ
سردي أحيانا ،دون فعل سردي»  ،وىو األكثر ق ً

السردي
انطالقا من ىذه المعان الثالثة لمحكاية ّ
وجو جنيت مجال دراستو في تحميل الخطاب ّ
نحو ثالث عالقات وىي:
 .1العالقة بين الحكاية والقصة )).( story(Récit) and story(Histoir
 .2العالقة بين القصة والسرد (.)story(Histoir) and narrative
 .3العالقة بين الحكاية والسرد (.)story(Récit)and narrative
فقد حاول جيرار جنيت اإلستناد إلى ما اقترحو تودوروف حول أىم القضايا المتعمّقة بمجال
فميز بين ثالثة مستويات ىي:2
السرديّ ،
تحميل الخطاب ّ
 .1الزمن ( :)Timeحيث تتم دراسة العالقة بين زمن السرد وزمن الخطاب.
َّ
الراوي الحكاية.
 .2الرؤية أوالجية( :)Aspectوتتعمق بالطّريقة التّي َيتَ َمث ُل من خالليا ّ
السارد.
 .3الصيغة( :)Modeوتتعمق
ّ
بنوعية الخطاب الموظّف من طرف ّ

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنيج) ،ص.38
السردي،
 -2ينظر :عمرو عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب ّ
الدراسات( ،)2دمشق  ،2008،ص.127
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يتحدد حقل دراستو
لكننا نجد جيرار جنيت قد أضاف بعض التّعديالت ليذه المستويات حتي ّ
تحديدا دقيقًا ،وقد اختصرىا في ثالث مقوالت كبرى تُ ُّ
األساسيو في مجال تحميل الخطاب
عد المَّبَِنة
ً
ّ
الصوت(.)Voice
السردي وىيّ :
،الصيغة(ّ ،)Mode
الزمن(ّ )Time
ّ
َّ
الصوت يدرس
إن كالً من ّ
القصة ،بينما ّ
الصيغة يدرسان العالقة القائمة بين الحكاية و ّ
الزمن و ّ
عدة مباحث ىي:
السرد ،فيندرج ضمن ىذه المقوالت ّ
القصة و ّ
السرد ،و ّ
العالقة القائمة بين الحكاية و ّ
المدة  ،Durationالتّواتر.) Frequency
 - )1مقولة ّ
الزمنيّ ، order
الزمن (:Timeالتّرتيب ّ
الصيغة(:Modeالمسافة  ،Distanceالتّبئير. )Focalization
 - )2مقولة ّ
السرد ، Times of narrativeالمسرود
السارد،Narratorأزمنة ّ
الصوت ّ ):Voice
 - )3مقولة ّ
لو .)Narratee
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السردية:
 .IIدراسة المصطمحات ّ
تطرقت
ّ
إن (مونيكا فمودرنك) في كتابيا "مدخل إلى عمم السرد" قد ّ

لمعديد من المصطمحات

السردية التي جاء بيا (جيرار جنيت) في كتابو "خطاب الحكاية" ،مع بعض اإلضافات واإلختالفات
ّ
سواء من حيث اإلشتراك المّفظي واإلختالف اإلصطالحي ،أو العكس ،لذلك وجب عمينا التّطرق ليا
ألنيا درست كتابو دراسة شاممة وقد تأثّرت بأفكاره ،إالَّ َّأنيا كانت ليا بصمة خاصة
كما جاء بيا ّ ،
تطرقوا إلى كتابو ليذا نجدىا قد إعتمدت
أسموبا بسيطاً
تفردىا عن غيرىا من ّ
ً
الدارسين الذين ّ
بيا ّ
النقدية ،أي قبل
لدراسة ىذه المصطمحات ،غايتيا
األساسية توضيح المفاىيم قبل الممارسة ّ
ّ
خضوعيا لمجانب التطبيقي ،ونحن بدورنا سنسمط الضوء عمى ىذه اإلضافات المقدمة من
قدمتيا؟ وىنا تكمن أىمية بحثنا ،ليذا نجد أن:
قدمتيا؟ وعمى أي أساس ّ
طرفيا،وكيف ّ

« القراءة

أساسا بتسويغ األحكام،وبإختيار نوع القراءة
النقدي ال تخمو من صعوبة تتعمق
قدية لمخطاب ّ
ّ
الن ّ
ً
النيائية لو أيضا محاذيره وقوانينو،
فإن إصدار األحكام
لمنص ّ
وغايتيا وطبيعة محاورتيا ّ
ّ
النقديّ ،
اآلليات اإلجرائية الكامنة
التي تجعل من خطاب النقد مجاالً معر ًفيا يتطمب التح ّكم في مجموعة من ّ
في جوىر اإلبداع ونقده ».1
الزمن
تندرج ىذه المصطمحات في ثالثة مباحث كبرى ىيّ :

الصيغة
ّ ،Time

،الصوت  ،Voiceومن خالل ىذه المباحث الثالثة رّكزنا عمى أىم المصطمحات الواردة في
ّ Mode
ك ّل مبحث حيث:
المدة .)Duration
الزمني ّ ،order
الزمن اخترنا (التّرتيب ّ
 في ّالنقد) ،ص .85
النقد العربي الجديد (مقاربة في نقد ّ
 -1عمرو عيالنّ ،
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الصيغة اخترنا (التّبئير.)focalization
 وفي ّالسارد .)narrator
الصوت اخترنا ( ّ
 وفي ّالزمني : order
.1التّرتيب ّ

الزمني عند جيرار جنيت:
.1.1التّرتيب ّ
يقدم جنيت في كتابو "خطاب الحكاية" مظيرين لزمن الحكاية بإعتبارىا مقطع مزدوج « :زمن
ّ
ال ّشيء المروي وزمن الحكاية

1
المحكية أي عندما كانت في العالم
فاألول زمن األحداث
ّ
»ّ ،

الزمن فييا لمتّسمسل المنطقي وىو (زمن كرونولوجي).
الحكائي (زمن المدلول) ،بحيث يخضع ّ
لمسارد أثناء نقمو لألحداث
والثّاني زمن الحكاية (زمن الدال) أي غياب التّرتيب الزمني ،فالبد ّ
لتقنية اإلسترجاعات واإلستباقات.
المتزامنة أن يعيد ترتيبيا وفق رؤيتو
الخاصة من خالل إستخدامو ّ
ّ
الزمنية
الزمني في حكاية ما يكون بـ ـ «:مقارنة نظام ترتيب األحداث أو المقاطع ّ
لدراسة التّرتيب ّ
القصة »،2فينتج عن
الزمنية نفسيا في
السردي بنظام تتابع ىذه األحداث أو المقاطع ّ
ّ
في الخطاب ّ
الزمنية Anachronyوىي «:مختمف
يسمييا جيرار جنيت المفارقات
ّ
ىذه المقابمة تمفصالت ّ
زمنية ّ
القصة وترتيب الحكاية »،3معناه اإلنتقال من حاضر القصة(زمن الحكاية
أشكال التنافر بين ترتيب
ّ
،إما إلى الماضي فيسمى (اإلسترجاع) ، Analepsisأو
األولية" "first storyأي ّ
ّ
الدرجة صفر) ّ
إلى المستقبل فيسمى (اإلستباق).Prolepsis

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية( بحث في المنيج) ،ص.45
 -2المرجع نفسو ،ص .47
 -3المرجع نفسو ،ص .47
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بالدرجة صفر وجود حالة توافق زمني تام بين زمن الحكاية وزمن القصة ،وىذه الحالة
ونقصد ّ
1
إما
إفتراضية« :أكثر مما ىي حقيقية»  ،بحيث تعتبر المنطمق األساسي الذي تنطمق منو األحداث ّ

تتعداىا إلى ما بعدىا ،أو تعود إلى ما قبميا ،ومن ىذه النقطة نستطيع تحديد نوع المفارقة بإتّجاه
أن ّ
خاصية تنفرد
الزمني بين مسار الحكاية ومسار القصة
الماضي أو المستقبل .وىذا الخرق لمنظام ّ
ّ
بيا الكتابات المعاصرة عن غيرىا.
.1.1.1اإلسترجاع :Analepsis
لمنقطة التي نحن فييا
مصطمح اإلسترجاع في نظر جنيت ىو « :كل ِذكر الحق لحدث سابق ّ
2
الزمنية التّي
عممية
لمنقطة ّ
سردية تتمثل بالعكس في إيراد حدث سابق ّ
ّ
من القصة»  ،ويعتبر أيضا« ّ

السرد »، 3معناه أن الغاية من اإلسترجاع ىو إستذكار أحداث ماضية
بمغيا ّ

مقارنة بالحدث الذي

يحكى في الوقت الحالي ،وقد ميز جنيت بين نوعين من اإلسترجاعات:
الخارجية ( :)Heterodiegetic Analepsisليس ليا صمة بالحكاية
اإلسترجاعاتّ
األولى.
الداخمية ( :)Homodiegetic Analepsisتندرج داخل الحكاية األولى.
اإلسترجاعات ّ.2.1.1اإلستباق : Prolepsis
النوع من المفارقة نادر اإلستعمال ،بالمقارنة مع اإلسترجاع ألنو يتنافى وعنصر التّشويق
ىذا ّ
الزمني ،أقل
الرواية
أن« :اإلستشراف ،أو اإلستباق ّ
ّ
الكالسيكية ،وحسب ما يرى جنيت ّ
الذي عرفتو ّ

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنيج) ،ص .47
 -2المرجع نفسو ،ص .51

القصة ،ص .80
 -3سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرّية
ّ
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اتر من المحسِّن النقيض ،وذلك في التقاليد السرديَّة الغريبة عمى األقل
تو ًا
عودة إلى الماضي فاإلستباق عكس ذلك ،فيو:

».1فإذا كان اإلسترجاع

« توقع حادث ما أو التكين بمستقبل إحدى

ال ّشخصيات ( ،)...كما ّأنيا قد تأتي عمى شكل إعالن

 Annonceعما ستؤول إليو مصائر

2
ميز جنيت
خصيات»  ،أي ّأنو يتجاوز حاضر الحكاية ،وذلك بذكر حدث لم يحدث بعد.وقد ّ
ال ّش ّ

بين نوعين من اإلستباقات:
الخارجية ( :)Heterodiegetic Prolepsisليس ليا صمة بالحكاية األولى.
اإلستباقاتّ
الداخمية ( :)Homodiegetic Prolepsisتندرج داخل الحكاية األولى.
اإلستباقات ّالزمني عند مونيكا فمودرنك:
.2.1التّرتيب ّ
الزمني
واذا إنتقمنا إلى كتاب"مدخل إلى عمم السرد" (لمونيكا فمودرنك)،نجدىا قد تطرقت لمترتيب ّ
مع بعض التغييرات الطفيفة في المصطمحات فقامت بتقسيمو إلى:
 .1.2.1التّرتيب التّاريخي لألحداث (اإلسترجاع):chronology:analepsis
)العودة إلى الوراء  (flachbackتمتاز

قنية عمى حد قوليا ىو
فال ّشكل ال ّشائع ليذه التّ ّ
3
أن:
الروايات والقصائد
ّ
الممحمية واألفالم » ،معناه ّ
بياّ «:

(عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)
يقابمو

(العودة إلى الوراء )flachback

( اإلسترجاع ) Analepsis

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث قي المنيج) ،ص .76
خصية) ،ط  ،1المركز الثّقافي العربي ،بيروت
الروائي( الفضاءّ -
الزمن  -ال ّش ّ
 -2حسن البحراوي ،بنية ال ّشكل ّ
 ،1990 ،ص .132

السرد ،ص .76
 -3مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
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الراوي يعود إلى ىذه اإلسترجاعات « :لشرح أحداث غير متوقعة رويت
أشارت الناقدة إلى ّ
أن ّ
past

قميدية ،يشار إلى اإلسترجاع عادة بتحول الزمن إلى الماضي التام
الرواية التّ ّ
لمتو .في ّ

. perfectفي الفيمم،يمكن أن يشار إلى أحداث الماضي والذكريات لمبطل باإلحالل التّدريجي
(مشيد محل مشيد آخر) ،أو في بعض األحيان باإلنتقال إلى التصوير باألبيض واألسود »، 1ولقد
نموذجا تطبيقيِّا يتمثّل في رواية ميشيل أونداتج ) (Michael Ondantjالمريض
اختارت الناقدة
ً
السارد األحداث
اإلنجميزي )"،(the Englich Patientألمسي" (  ، 1992)Almasyيروي لنا ّ
الرجوع إلى الوراء.كما ربطت ىذه التّقنية بروايات
ّ
المؤدية لمحروق التي أصيب بيا عن طريق ّ
مثاال عمى ذلك :رواية أفيميان ووف
وقدمت ً
ضمير المتكمّم ،وروايات ضمير الغائب ّ

( Evelyn

 )Waughورواية كريستا ووف(.)Christa Walf
الناقدة أن أسموب اإلختصار قد ميز مفيوم التّرتيب ،وىذا ما
نالحظ من خالل ما قدمتو ّ
السردية األخرى ،فيي لم تُ ِع ْر اإلىتمام الالّزم
الحظناه عند جيرار جنيت مقارنة مع
المكونات ّ
ّ
الروايات
لممكونات
المنيجية ،واإلجرائية لمتّرتيب ّ
ّ
الزمني واكتفت بالتّعريف ،وتقديم أمثمة عن عناوين ّ
ّ
خارجية ،فيي لم تتناول
داخمية واسترجاعات
فقط .وكما نعمم أن اإلسترجاعات نوعان :إسترجاعات
ّ
ّ
كل التّقسيمات المقترحة لإلسترجاعات كما أوردىا جيرار جنيت في كتابو (خطاب الحكاية) ،إلى
المتعددة والمختمفة ليذه التقنية فقد أىممتيا ىي كذلك.
جانب الوظائف
ّ

السرد  ،ص .76
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
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 .2.2.1االستباق ،الالتزامن (:) Prolepsis،achrong
الالتزامن ىو نوع «من النصوص التجريبية لما بعد الحداثة » 1نجدىا أطمقت عميو مصطمحات
عدة نذكر منيا :الحالة العاكسة ،اإلنذار( )foreshaddownأو اإلستباق( ،)Prolepsisوتعتبرىا
ّ
حضور مقارنةً مع اإلسترجاع في الوقت الحاضر عمى الرغم من ّأنيا كانت أكثر تداوالً في
ًا
أقل
أن:
روايات القرن التاسع عشر فمن الصعب تحديده ّ
ألنو يتسم بالغموض لذلك ّ
(عند مونيكا فمودرنك)
( اإلنذار)foreshaddown

(عند جيرار جنيت)
يقابمو

(اإلستباق )Prolepsis

تبسط المفاىيم
أن ّ
نستنتج مما سبق ّ
الناقدة كان فيميا أولي لعنصر التّرتيب ،أو ربما أرادت أن ّ
السرد ،فجاء جانبيا التّطبيقي خالي من العمق والتحميل ،إلى
ّ
لمدارسين المبتدئين في مجال عمم ّ
الداخمية
لتقنية اإلستباق المتمثّمة في اإلستباقات ّ
جانب ّأنيا لم تذكر لنا التقسيمات المقترحة ّ
تقنية اإلسترجاع
واإلستباقات
الخارجية كما أوردىا جنيت ،وىي نفس المالحظة التي أدرجناىا في ّ
ّ
الناقدة لم تستفد من اإلقتراح الذي قدمو جنيت بخصوص مصطمح
إلى جانب ىذا كمو نجد أن ّ
السابقة والالّحقة
الحكاية األولى (  )First storyالتّي نستطيع من خالليا التّعرف عمى األحداث ّ
لمحكاية األصل.

السرد ،ص.76
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
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المدة(:)Duration
ّ .2
المدة عند جيرار جنيت:
ّ .1.2
السردي ،وفي ىذا الصدد وجو جيرار جنيت
المدة ( )Durationضمن مقولة ّ
تندرج ّ
الزمن ّ
تركيزه إلى تمك العالقة القائمة بين زمن الحكاية وزمن القصة ،وان كانت ىذه العالقة ال تخمو من
القصة والحكي »1ىذا من
لمتغيرات عديدة تط أر عمى ىذا المستوى بين
الصعوبات وىذا راجع« :
ّ
ّ
مدة حكاية من الحكايات » .2ومن ىنا حاول
جية .إضافة عمى ذلك أن ال «:أحد يستطيع قياس ّ
تطرقو إلى مستويين ىامين
جيرار جنيت أن يقترح أربع تقنيات
سردية لدراسة ّ
ّ
المدة ،وذلك من خالل ّ
في كيفية اشتغال الحكي ىما:3
يضم المجمل(،)Summaryوالحذف أو اإلسقاط (.)Ellipsis
 تسريع السردّ :
 تعطيل السرد :نجد فيو الوقفة (، )Pauseوالمشيد (.)Scene
.1.1.2المجمل(:)Summary

زمن الخطاب< زمن القصة

السارد باختزال وقائع يفترض ّأنيا وقعت في فقرات،أو صفحات،في أسطر قميمة،
حيث يقوم ّ
السارد
دون حشو ً
بعيدا عن ذكر األحداث بتفاصيميا أو األفعال،أو األقوال،والغاية التي يصبو إلييا ّ
من خالل توظيفو ىذه التقنية ىو التخمّص من المشاىد الطويمة

 «:وىذا ال ّشكل من العالقات

السردية إجماال ويمكن أن يتالءم مع بنية اإلسترجاع الزمني
السردية قميل الحضور في ّ
النصوص ّ
ّ

السرد -التّبئير)،ط
الروائي (الزمنّ -
-1سعيد يقطين ،تحميل الخطاب ّ
،1989ص .78
 -2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(يحث في المنيج) ،ص .101
 -3ينظر:حسن البحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص.193-145
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1
اإلسترجاعية التي يطمق عمييا(المّواحق التّامة)،عبارة عن
،ألن أغمب المقاطع
ّ
في بعض الحاالت » ّ

يوضح ذلك:2
مجامل ،فيكون زمن القصة أصغر من زمن الحكاية والمخطط اآلتي ّ
التمخيص
التمخيص

الزمن النصي

ثالث سنوات
زمن الحدث

.2.1.2الحذف أو اإلسقاط (:)ellipsis
زمن الخطاب < زمن القصة)

(زمن الخطاب=  / 0زمن القصة = س

سردية دون اإلشارة إلى ما وقع فييا ،لذلك يكتفي باطالعنا
ىو أن يقوم السارد بتجاوز فترة
ّ
عمى ىذه الفترة دون إعطاء تفاصيل حول األحداث.باعتباره:

« الجزء المسقط من الحكاية أي

3
يصرح بو فيقول "فيما بعد" ،أو "في
إما ّ
المقطع المسقط في النص من زمن الحكاية »  ،وىذا الجزء ّ

عدة شيور" ،قد قسمو جنيت إلى ثالثة
عدة سنوات"،أو " ّ
يصرح بو كأن يقول " ّ
السنة التّالية" ،أو ال ّ
أنواع ىي:4
الزمنية المحذوفة « :أي
يصرح بالفترة
ّ
.1.2.1.2الحذف ّ
الصريح (: )Explicit ellipsisىو أن ّ
الزمنية المحذوفة عمى نحو صريح ،سواء جاء ذلك في بداية الحذف ،كما ىو شائع
إعالن الفترة
ّ

 -1عمرو عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،ص.135
األسرة ، 2004،ص.80
لثالثية نجيب محفوظ ،د ط ،مكتبة
الرواية دراسة مقارنة
ّ
ّ
 -2سي از قاسم ،بناء ّ
القصة ،ص .93
 -3سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرّية
ّ
 -4ينظر:جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنيج)،ص .119-117
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السرد لمساره » ،1مع
تأجمت اإلشارة عمى تمك ّ
في اإلستعماالت العادية ،أو ّ
المدة إلى حين استئناف ّ
إعطاء بعض اإلشارات التي تدل عمييا مثال  :منذ أربع سنوات ،بعد شير.
الزمنية المحذوفة أو
بالمدة
الضمني ):(Implicit ellipsisعدم التّصريح ّ
.2.2.1.2الحذف ّ
ّ
اإلشارة إلييا ،بل يتحدد من خالل الثغرات الموجودة في ثنايا النص.
الضمني،
.3.2.1.2الحذف اإلفتراضي ):(Hypothetical ellipsisىو قريب من الحذف ّ
يتبين لو إالّ من خالل «:تمك البياضات المطبعية التي
بحيث يعجز المروي لو عن تحديده بدقّة فال ّ
القصة،من جديد ،لمسارىا في
السرد مؤقتًا،أي إلى حين استئناف
ّ
تعقب انتياء الفصول  ،فتوقف ّ
الفصل الموالي » ،2أو عن طريق اإلسترجاعات الموجودة في النص التي تساعده عمى

إقتفاء أثر

ىذا النوع من الحذف بسيولة ،فيكون زمن القصة أكبر من زمن الحكاية كما يوضحو المخطّط
التّالي:3
الزمن النصي

إغفال في النص
الثغرة
أحداث مغفمة سنوات أو أسابيع

 -1حسن البحراوي ،بنية الشكل الروائي،ص .159
 -2المرجع نفسو ،ص.164

لثالثية نجيب محفوظ ،ص.80
الرواية دراسة مقارنة
ّ
 -3سي از قاسم ،بناء ّ
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.3.1.2الوقف ):(Pause
(زمن الخطاب > زمن القصة)

زمن الخطاب=س /زمن القصة=0

السارد عن سرد األحداث التي وقعت من أجل
السردية عندما يتوقف ّ
تتحقق ىذه الحركة ّ
الوصف ،ويسمييا جنيت الوقفات الوصفية ) (descriptive Pausisومن ىنا ميز الناقد حسن
البحراوي بين شكمين من الوقفة الوصفية ىما:1
 وقفة وصفية خارجة عن زمن القصة :أي خارج عن زمن الحكاية ،كأن يتوقف لوصف
ويسمى ىذا النوع بالوصف الموضوعي ،ويكثر
خصيات ،األمكنة ،أو أي أشياء أخرى،
ال ّش ّ
ّ
التقميدية مثل روايات فيكتور ىيغو.
في الحكايات
ّ
 وقفة وصفية ترتبط بمحظة معينة في القصة:

ال تأثّر في سيرورة األحداث وال تعرقل

المبئرة ،بحيث يبرز الجانب النفسي
السارد و
الشخصية ّ
المسار ّ
ّ
الزمني ،فتنشأ عالقة بين ّ
الحسية المتعمقة بيا ...إلخ
مثال عمى ذلك :وصف مشاعرىا ،وصف المشاىد
ّ
الزمن النصي

الوصف
الوصف :الوقفة

2

زمن الحدث

الشيء:الوقفة

 -1ينظر :حسن البحراوي ،بنية ال ّشكل الروائي،ص.175
لثالثية نجيب محفوظ  ،ص.80
الرواية دراسة مقارنة
ّ
 -2سي از قاسم ،بناء ّ
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.4.1.2المشهد) :(sceneزمن الخطاب = زمن القصة
الداخمي والخارجي فيو « يمثّل
نمتمس ىذا النوع من الحركات في المشاىد الحوارّية بنوعييا ّ
مدة اإلستغراق».1
بشكل عام المّحظة التي يكاد يتطابق فييا زمن السرد بزمن القصة من حيث ّ
ويغمب عميو أحيانا الطابع الحواري وىو نوعان: 2
الشخصية ليا الحرّية التّامة في اعطاء رأييا إزاء موقف
إن
ّ
 حوار مع الغير ّ :Dialogue
ار مع غيرىا ،وىذا ما يجعميا متساوية المعرفة معو.
من المواقف حيث تقيم حو ًا
تعبر عن أفكارىا
خصية حو ًا
ار مع ذاتيا ،بحيث ّ
 حوار مع الذات  :Monologueتجري ال ّش ّ
ومشاعرىا وكل ما يختمج في صدرىا .
التحميل
المشيد

الزمن النصي

الحوار تطابق
( زمن الحدث

الحدث

3

المدة عند مونيكا فمودرنك:
ّ .2.2
واذا إنتقمنا إلى كتاب "مدخل الى عمم السرد" (لمونيكا فمودرنك) ،بخصوص المبحث الثّاني في
المدة ( )Durationوالذي حدده (جنيت) كما أشرنا سابقا في:
الزمن وىو ّ
ّ

« العالقة بين زمن

-1حميد لحمداني،بنية النص السردي(من منظور النقد األدبي)،ط،1المركز الثقافي العربي ،بيروت،1991،ص.78
السردي في رواية "فوضى الحواس" ل:أحالم مستغانمي،رسالة ماجستير ،األدب
 -2أحالم معمري ،بنية الخطاب ّ
العربي ونقده ،جامعة ورقمة،2004-2003 ،ص.25
لثالثية نجيب محفوظ ،ص.80
الرواية دراسة مقارنة
ّ
 -3سي از قاسم ،بناء ّ
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المدة من معرفة المستوى األسموبي إلدراك عالقة األحداث
السرد،حيث تم ّكننا دراسة ّ
القصة وزمن ّ
1
الناقدة مونيكا رّكزت بشكل
أن ّ
السرد»  ،نجد ّ
الراوي لمسار ّ
بالوصف أو العرض إنطالقا من توجيو ّ

الفعمية لألحداث
المدة
كيفية « :مقارنة زمن القراءة أو زمن الرؤية مع ّ
ّ
أساسي عمى مسألة تتمثّل في ّ
2
زمنية لعالقة زمن الخطاب بزمن القصة:
المروية»  ،فقدمت خمسة حركات ّ

.1.2.2التمخيص( :)Summaryيكون «زمن الخطاب -بمقابل زمن القصة -متسارًعا

»، 3

المعجل  ،accelerated narrationوأشارت إلى
بالسرد
ّ
ويسمى الميرت  Lammertىذا النوع ّ
أن:
أن ىذا ّ
الروايات ونياياتيا معناه ّ
النوع يوجد في بدايات ّ
(عند مونيكا فمودرنك)
التمخيص()Summary

(عند جيرار جنيت)
يقابمو

ز.ق > ز .س

المجمل()Sommaire
ز.خ< ز.ق

أن:
.2.2.2التّساوي ( :)Isochronyيتطابق زمن الخطاب مع زمن القصة معناه ّ
(عند مونيكا فمودرنك)
(التّساوي)Isochrony

( عند جيرار جنيت)
المشهد()scene

يقابمو

ز.خ= ز.ق

ز.ق= ز .س

النقد العربي الجديد (مقاربة في نقد النقد) ،ص.98
 -1عمر عيالنّ ،
السرد ،ص.72
 -2مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
 -3المصدر نفسو ،ص .72
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الختامية "مشاىد الموت"  ،وىذه
 .3.2.2اإلمتداد( )Stretchويوظّف ىذا النوع في المشاىد
ّ
الحركة ليس ليا مقابل عند جنيت ومن ىنا نستنتج:
( عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)

ليس له مقابل

(اإلمتداد(Stretch

ليس له مقابل

ز.ق< ز.س
أوردت مونيكا بعض التّسميات ليذا المصطمح نذكر منيا:
 التّصوير بالحركة البطيئة يتعمق بالسينما.Slow motion
 التبطيء لبال .Slowdown

لمسرد الميرت .time extending narration
 اإلمتداد ّ
الزمني ّ
أن ىناك « :مقاطع من النص عمى سبيل المثال عبارة عن
 .4.2.2الوقفة ( :)Pauseترى ّ
الناقدة ّ
تارخية ال ترتبط عمى اإلطالق بأي
إجتماعية-
خمفية
ّ
ّ
ذىنية أو ّ
أوصاف لمنظر طبيعي أو حاالت ّ
وصفية،
فعل سردي في عالم القصة» ،1بحيث يتوقف السارد عن سرد أحداثو من أجل إيراد مقاطع
ّ
حد ٍ
وىذه الحركة تشبو إلى ٍّ
ألنو ىو اآلخر قد تناوليا من ىذا المنظور ،معناه
بعيد ما جاء بو جنيت ّ
أن:
ّ

السرد  ،ص .74
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
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( عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)
(الوقفة) Pause

(الوقفة) Pause

يقابمو

ز.خ= س /ز .ق=( 0ز .خ > ز ق)

(ز.س) ن> ز.ق=) صفر

مجرد شكل متطرف ِّ
جدا
 .5.2.2الحذف ( ّ :)ellipsis
تقدم ّ
الناقدة تعريفًا لو بقوليا« :الحذف ّ
1
أن:
الترقب لدي المتمقي معناه ّ
لمتّسريع » ،وظيفتو خمق ّ

(عند مونيكا فمودرنك)
(الحذف ) ellipsis

(عند جيرار جنيت)
الحذف أو اإلسقاط ()ellipsis

يقابمو

(ز.خ=  / 0ز .ق = س

(ز.س=) صفر< ز.ق=ن

ز.خ < ز.ق)

أن ىذا األنموذج المقترح يقوم عمى
وفي نياية حديثنا عن الحركات
الزمنية أشارت ّ
ّ
الناقدة إلى ّ
أن « :نصوص ما بعد الحداثة التي ُي َعالَج فييا الزمن في العالم
أفكار جنيت وجاتمان كما أ ّكدت ّ
التخييمي غير المحدد ليست سيمة التّأثير بنمط تركيب الذي تُقاس فيو المدة

» ،2كذلك ىناك

فعمية لألحداث عمى اإلطالق.
نصوص ال تتحقق فييا مدة ّ
يتبين لنا عالقة زمن الخطاب بزمن القصة معتمدة
قدمت مونيكا معادلة لمحركات
ّ
الزمنية التّي ّ
ّ
في ذلك عمى ما كتبتو كاثرين ىوم) (Kathryn humeويتضح ذلك في المخطّط اآلتي:3

السرد .74 ،
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
 -2المصدر نفسو  ،ص .75
 -3المصدر نفسو  ،ص .75
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زمن السرد (ز.س)
 -الحذف

يتوقف القص

 -التّسريع

القص

زمن القصة (ز.ق)
(ز.س=) صفر<ز.ق=ن

يستمر الفعل

ز.ق>ز.س

الفعل

جدا)
(ليس طويال ّ
 -المشيد

القص

ز.ق= ز.س

الفعل

(متزامنان)
 -التّبطيء

ز.ق< ز.س

القص

الفعل

(أطول من)
 -الوقفة

يستمر القص

(ز.س) ن> ز.ق=) صفر

يتوقف الفعل

المدة" كما الحظنا يتّسم
إن
السردي الذي تندرج تحتو " ّ
المنيجية المعتمدة في دراسة ّ
ّ
ّ
الزمن ّ
قدمو جيرار
الناقدة التّقسيم الذي ّ
باإلقتضاب واإلختصار من حيث المفيوم ،إلى جانب ىذا لم تعتمد ّ
تقدم لو
جنيت حيث نجد ّأنيا أضافت حركة خامسة أسمتيا (اإلمتداد أو التّبطيء) وىو ما لم ّ
معمق وسطحي ِّ
جدا .كما ّأننا ال نجد أثر ليذه
نموذج تطبيقي ،وكان تحميميا ليذه الحركة غير ّ
أن جنيت قد
الحركة في الدراسات التي قام بيا الباحثين حول كتاب خطاب الحكاية بالرغم من ّ
أشار إلييا في كتابو ولو بشكل عرضي حيث قال « :وتنم القراءة البسيطة ليذا الجدول* عن ال
ِ
تناظر يتمثل في غياب شكل ذي حركة ِّ
ٍ
ياضية ىي
متغيرة مناظ ٍر لممجمل ،قد تكون صيغتو الر ّ
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زح>زق  ،وطبعا قد يكون ىذا نوع من المشيد البطيء »،1وىذا دليل عن وجود ىذه الحركة في
كتاب خطاب الحكاية لجيرار جنيت.

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية( بحث في المنيج) ،ص .109
السردية األربع.
* قصد بالجدول تمك المعادالت التي أقاميا من قَْب ُل بخصوص الحركات ّ
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.3التّبئير (:)Focalisation
السردي
السرد عمى مجموعة من العناصر اليامة التي تمعب ًا
دور في تشكيل الخطاب ّ
يرتكز ّ
السارد بشتى الطّرق وىذه الطرق
الراوي،المسرود لو أو المروي لو،القصة التّي يروييا ّ
ىي:السارد أو ّ
عدة أمور
فالسارد يعطي
وعدة أشكال ،ويضفي عميا ّ
عدة تأويالت ّ
لمقصة ّ
ّ
السردّ .
ىي التي تّكون ّ
أن ىناك عالقة بين السارد والمسرود لو تؤطّر
قبل أن يتمقّاىا المسرود لو ،ومن حديثنا ىذا ّ
تبين ّ
عممية الحكي ،وىذا راجع إلى إمتالك كل منيما زاوية نظر لمقصة وتدعى ىذه الرؤية بالتّبئير ،فما
ّ
ىو مفيومو؟ وما ىي أشكالو؟.
.1.3التّبئير عند جيرار جنيت:
تقنية من تقنيات
ظير مصطمح التّبئير مع (جيرار جنيت ) في كتابو "خطاب الحكاية "،باعتباره ّ
التطرق
الدراسات التي حاولت
أن كل ّ
السرد ال بد من توفُّرىا في العمل األدبي فقد كان عمى دراية ّ
ّ
ّ
الصيغة(  ،)Modeوما أدعوه
إلى ىذا المصطمح قد وقعت في خمط كبير « :بين ما أدعوه ىنا ّ
توجو وجية نظرىا إلى المنظور السردي؟ وه ذا
صوتا( ،)Voixأي بين السؤال:من الشخصية التي ّ
السارد؟أو بعبارة أوجز:بين السؤال:من يرى؟والسؤال من يتكمم؟ » .1لذا
تماما:من ّ
السؤال المختمف ً
الصوت أي بين من يرى؟
حاول إعطاء اقتراح حل لتفادي ىذا الخمط وىو أن ّ
الصيغة و ّ
يميز بين ّ
فتوصل إلى
ومن يتكمم؟( ?،)Who sees and speaks
ّ

إقتراح مصطمح التّبئير

(،)Focalisationالذي يغاير بو سابقيو من ناحية التسمية والمضمون ،فيو يتفادى التركيز عمى
الجانب البصري.

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية( بحث في المنيج)،ص.198
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السرد مصطمح اقترحو كل من "كمينيث بروكس" ( )Cleanth Brooksو"روبيرت بين
فبؤرة ّ
وارين"( :) Robert Penne Warrenالبؤرة السردية  .1والذي يعنى بو تقييد حقل الرؤية حيث
النظر
قال « :ولكي نتجنب المضمون البصري الخاص جدا لمصطمحات الرؤية ،الحقل ،ووجية ّ
يدا قميالً والذي يستجيب لتعبير بروكس ووارين "مأوى
فإنني سألجأ إلى مصطمح التّبئير األكثر تجر ً
ّ
السرد .2»"Focus of narration
ّ
3
الراوي
يميز جيرار جنيت بين ثالث حاالت من التّبئير  ،من خالل المقارنة بين معمومات ّ

الداخلي
خصية ىي:التّبئير صفر أو الالّتبئير ، Zero Focalisationالتّبئير ّ
ومعمومات ال ّش ّ
،Internal Focalisationالتّبئير الخارجي . External Focalisation
.1.1.3التبئير صفر أو الالّ تبئير) Zero Focalisation(:
الراوي العميم )،(Omniscient Narratorأي
يشمل مجمل الكتابة
ّ
الكالسيكية ويييمن فيو ّ
خصيات دون تقييد أو ضغط ،بحيث
الراوي كمّي المعرفة لو حرّية في سرد األحداث ،وتقديم ال ّش ّ
ّ
أي حواجز
يتالعب بأحداث
القصة كما يريد يعمم ما يظير منيا وما يخفى ،بحيث ال تعترضو ّ
ّ
تعرقمو عمى رؤية الوقائع.

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية( بحث في المنيج)،ص.198
النظر إلى التّبئير  ،تر :ناجي مصطفى ،ط
السرد من وجية ّ
 -2جيرار جنيت وآخرون ،نظرّية ّ
الدار البيضاء، 1989 ،ص.60-59
لمطباعة والنشرّ ،
 -3ينظر :عمرو عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،ص.145
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الداخمي:) Internal Focalisation(:
.2.1.3التّبئير ّ
السارد
ىو تبئير تتضح فيو وجيات نظر ال ّش ّ
خصيات إزاء موقف واحد ،بحيث تتساوى معرفة ّ
خصية بل يرى من خالليا
الحكائي
خصية
ة،فالسارد ال يرى ما بداخل ال ّش ّ
ّ
مع معرفة ال ّش ّ
ّ
الداخمي في الخطاب غير المباشر الحر ،ويبمغ حدوده القصوى في المونولوج
يتجسد التّبئير ّ
لذلكّ «:
ة،أما حدوده الدنيا فتمك التي رسميا
ّ
تتحول ال ّش ّ
خصية إلى ّ
مجرد بؤر ّ
الداخمي حيث ّ

"روالن بارت "

( )R.Barthesأثناء تعريفو صيغة الخطاب الشخصي ،وىي ّأنو يكون بإمكاننا إعادة كتابة
يؤدي ذلك إلى تغيير في النص يتجاوز تبديل
الداخمي بصيغة المتكمّم دون أن ّ
مقطع التّبئير ّ
1
الداخمي إلى ثالثة أنواع:2
الضمائر» .يقسم جنيت التّبئير ّ

الداخمي الثابت :كما في رواية
-المسرود ذو التّبئير ّ

«السفراء» لينري جيمس ،حيث البطل

يتحدث عن نفسو ويحكي حكايتو.
ّ
المتنوع  :كما في رواية مدام بوفاري لفموبير حيث ينتقل التّبئير
الداخمي
المسرود ذو التّبئير ّّ
شخصية شارل.
إما ،ثم يعود فيركز عمى
شخصية شارل إلى
من
شخصية َّ
ّ
ّ
ّ
عدة
الرسائل حيث يعرض الحدث الواحد ّ
المسرود ذو التّبئير ّالداخمي المتعدد :كما في رواية ّ
متعددة.
مرات من وجيات نظر ّ
ّ

 -1لطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية (عربي -انجميزي -فرنسي) ،ط  ،1دار النيار لمنشر،لبنان2002،
،ص.42-41

األسموبية بين النظرّية والتطبيق،د ط ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، 2000،ص.95
 -2عدنان بن ذريل ،النص و
ّ
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.3.1.3التّبئير الخارجي)External Focalisation( :
التعرف عمى دواخل
وىو تبئير يقوم بو شاىد خارج األحداث ،بمعنى ّ
أن ىذا الشاىد ال يمكنو ّ
خصيات ،فرغم ّأنيا مرآة إالّ ّأنو ال يعرف أفكارىا وأحاسيسيا ،بحيث يعتمد فيو عمى الوصف
ال ّش ّ
السموكية ،كما افتتح
ائيين المحدثين أصحاب النزعة
ّ
الخارجي «،شاع ىذا النوع من التّبئير لدى الرو ّ
1
،فالراوي ال
خصية بصورة المجيول ذي
بو عدد من ال ُكتَّاب رواياتيم ّ
ّ
ليقدموا ال ّش ّ
اليوية الممتبسة » ّ

الحكائية.
خصية
ّ
يعرف إالّ ما يراه المروي لو لذلك معرفتو أقل من ال ّش ّ
.2.3التّبئير عند مونيكا فمودرنك:
الرابع والخامس من كتابيا "مدخل إلى
أشارت ّ
الناقدة مونيكا إلى مصطمح (التّبئير) في الفصل ّ
ِ
محاولَةً عرض أراء جنيت بيذا الخصوص.
عمم السرد"،
الرابع نالحظ ّأنيا حافظت عمى تسمية التّبئير الذي اقترحو جنيت ،إلى جانب
ففي الفصل ّ
ذكرىا لممصطمحين ":المنظور"(  ) Perspectiveو"وجية النظر"(  ) Point of viewدون
المّجوء إلى أسباب اإلختالف بين ىذه المصطمحات سواء من حيث التّسمية أو المضمون.كما ّأننا
نجدىا تورد مصطمح "صيغة العاكس"(  ) Reflector modeالذي يظير عمى حد قوليا في
أن
"التّبادالت الحوارّية" التّي
الرواية ،أو في خضم الدراما أو الفيمم.ومن جية أخرى نجد ّ
تتضمنيا ّ
ّ
أن:
خيار إضافيا لرؤية األشياء من وجية نظر
الرواية تفسح المجال وتعطي ًا
ّ
شخصية معينة أي ّ

 -1لطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية (عربي -انجميزي -فرنسي) ،ص .41
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(عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)
يقابمو

صيغة العاكس
Reflector mode

مفهوم التّبئير
Focalisation

خصية
أن « :القصة معروضة بوضوح إلى القارئ من خالل مصفاة أفكار ال ّش ّ
ترى الناقدة ّ
1
مبئر ( )focalizerأو عدسة (.)linzes
خصية من خالل ىذا المنظور تعتبر ًا
وادراكاتيا»  ،فال ّش ّ

أي ّأنيا تحتوي عمى كامي ار في ذىنيا لرصد األحداث ،ولتأكيد فكرتيا ىذه إستندت إلى رأي "ستازل"
( )Stanzelالذي يسمي مثل ىذه ال ّشخصيات ب:

« ال ّشخصيات المعاكسة "

reflector

الراوي
ألنيا "تعكس" القصة إلى القارئ أكثر من إخباره ّإياىا كما تفعل
ّ " figures
ّ
شخصية ّ
السفراء
،قدمت مثال عمى ذلك :رواية ّ

2

»

)" (The Ambassandorsلينري جيمس" ( Henry

الدليل عمى ذلك ّأنو
 )Jamesالذي إستخدم مصطمح صيغة العاكس ( )reflectorفي روايتو و ّ
سمى بعض المبئرين "بالعاكسين" ( ، )reflectorsمثل" ستريثر"(.) Stretcher
ّ
خصية ،أو من منظور
الراوي ،أو من منظور ال ّش ّ
ترى الناقدة أن ّ
إما من منظور ّ
السرود تقدم ّ
الموضوعية (غير
النظر
ميزت بين وجية النظر
المجسدة ،ووجية ّ
ّ
موضوعي محايد ،كما نجدىا ّ
ّ
أن المنظور يتحقّق
النظر
النظر ّ
ّ
الخارجية ،ووجية ّ
المشخصة) ،وأيضا بين وجية ّ
ّ
الداخمية .وأ ّكدت ّ
«يحدد المصطمحان "خارجي

بوجود مصطمحين "خارجي" و"داخمي" قائمة:

 -1مونيكا فمودرنك،مدخل الى عمم السرد،ص .79 -78
 -2المصدر نفسو  ،ص.79
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الخارجية
و"داخمي  "internalفي ىذا األنموذج بوصفيما موقفين يتحقق منيما المنظور(العالقة
ّ
الداخمية لمحكاية)».1
لممستوى الخارج – حكائي ،والعالقة ّ
المجسد"
وبعدىا إنتقمت الناقدة لمتّعريف بالمصطمحات التي إستخدمتيا ،وتتمثّل في "
ّ
يفسر ذىنو ماذا يرى ،ويقدر أن
( )Embodiedيعني أن« :المنظور يأتي من شخص
مجسم ّ
ّ
2
المجسد(الموضوعي)" ( )Impersonalفيو « :ال يعطي
أما "غير
ّ
يضع جمال بشأن نفسو » ّ ،
3
مجسد نجده في كال
فالراوي بضمير المتكمم إعتبرتو راو
ّ
المبئر شيئا بإستمرار عن نفسو » ّ ،

المستويين الخارجي والداخمي.وعمى حد عمميا ال يوجد المنظور الداخمي الموضوعي (المحايد) في
خصية العاكسة تقدم العالم من خالل ذىنيا الخاص أي أنيا تقوم
أن ال ّش ّ
صيغة العاكس فحسبيا ّ
برصد األحداث باإلعتماد عمى المنظور البصري ،واستخداميا الوعي كأداة لنقل ىذه الوقائع.
يوزعو كما قمنا
استعانت مونيكا بنظرّية جنيت
الخاصة بمصطمح التّبئير وتقسيماتو ،والذي ّ
ّ
أن التّبئير صفر يكافئ
سابقًا إلى :التّبئير صفر ،والتّبئير ّ
الداخمي ،والتّبئير الخارجي ،وأ ّكدت ّ
السرد التّأليفي
مصطمح "وضع ّ

 "Authorial narrative situationلستانزل ،بحيث يكون

التجول من موقع
شخصياتو ،كما لو القدرة عمى
الراوي التأليفي كمّي المعرفة بما يدور في أذىان
ّ
ّ
ّ
إلى آخر داخل القصة التي تروى دون تقييد.
أن التّقسيم الثالثي لمتّبئير عند جنيت غير منطقي ،ومتناقض مع نفسو
توصمت الناقدة إلى ّ
وقد ّ
خصية العاكسة َّ
خصيات األخرى other
تقدم ّعبر وسائل التبئير ّ
الداخمي ،لكنيا ترى ال ّش ّ
ألن «:ال ّش ّ
ّ

 -1مونيكا فمودرنك،مدخل الى عمم السرد  ،ص.80
 -2المصدر نفسو،ص.80
 -3المصدر نفسو،ص.80
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1
بشخصية
محددة
الداخمي تكون الرؤية ّ
أن في التّبئير ّ
ّ
تحت تقييدات التّبئير الخارجي »  ،فيي ترى ّ

واحدة فقط ،وفي التّبئير الخارجي ال نستطيع معرفة ما يجول في أذىان ال ّشخصيات ،ومن فيميا
ىذا اعتبرت ما جاء بو جنيت متناقض وغير مفيوم.
الروائي ،والذي
تطرقت الناقدة مونيكا إلى تقسيمات أوسبنسكي ( )Uspenskyبشأن المنظور ّ
الزماني ،المكاني ،والنفسي .أما بويمون فقد ميز ىو
ميز بين المستوى اإليديولوجي ،التعبيريّ ،
اآلخر بين "الرؤية من عدميا" التي تكافئ عند مونيكا التّبئير الخارجي ،و"الرؤية المصاحبة" مكافئة
الداخمي.
لمتّبئير ّ
النظري أكثر من التطبيقي ،وان
الناقدة تعتمد عمى اإلسترسال ّ
أن ّ
نالحظ من خالل ما سبق ّ
فإنيا تعتمد عمى عناوين الروايات دون إتْب ِ
سردية تعيين القارئ عمى الفيم
اعيَا بنصوص
اعتمدت ّ
ّ
َ
ّ
كيفية طرحيا لألفكار،فقد غمب طابع التكرار
،ومن ناحية أخرى نجدىا غير ممنيجة في ّ
تتحدث عن التّبئير وتصنيفاتو لدى جنيت ورأييا الخاص
الرابع ّ
بكثرة،مثال :نجدىا في الفصل ّ
بخصوص ىذا التصنيف ،ثم تأتي في الفصل التاسع تعيد عمينا سرد نظرية جنيت بخصوص
سمبية بخصوص دراستيا لمتبئير فجاءت
التّبئير ،وىذا التّكرار قمّل من قيمة بحثيا فيو يعطي صورة ّ
أفكارىا سطحية ،عكس جنيت الذي استدل بنماذج تطبيقية في كتابو "خطاب الحكاية" لذلك نجدىا
تحميمية دقيقة ومفصمة تكون في متناول
يقدم وسائل
ألنو ّ
رديات ّ
ّ
الس ّ
تأ ّكد عمى أىمية كتابو في مجال ّ
القراء ،وقد أشادت بحسن إختياره لرواية مارسيل بروست.

 -1مونيكا فمودرنك،مدخل الى عمم السرد  ،ص .83
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السارد:Narrator
ّ .4
السارد عند جيرار جنيت:
ّ .1.4
النتاج الحكائي سواء كان
السردي ،فيو ال ّذي يتك ّفل بسرد ّ
مكون ّ
لمنص ّ
يعتبر ّ
السارد أىم ّ
حقيقياِّ أم خياليِّا ،وفي أبسط تعريف لو ىو « الذات الفاعمة ليذا التمفظ »، 1بحيث لو القدرة عمى
تطرق (جيرار جنيت) ليذا المصطمح من خالل
التّالعب بالمادة
ّ
تامة دون تقييد،وقد ّ
الحكائية بحرّية ّ
تمييزه بين الصيغة :من يرى؟ ،والصوت  :من يتكمّم ؟باعتباره -الصوت-كما يقول قندريس ِ « :جيَةُ
حدث الفعل المتفحَّص في عالقاتو بالذات  -والذات ىنا ليست من يفعل الفعل أو يقع عميو الفعل
2
خصيات
السردي ،وعالقتو بال ّش ّ
تتبين ّ
فحسب ،بل ىي أيضا من ينقمو »  ،ومن ىنا ّ
الصوت ّ
أىمية ّ

التي يوظّفيا في المتن الحكائي .
تصب في قالب واحد،
الراوي) أو(القاص) عبارة عن مصطمحات كمّيا ّ
كل من ( ّ
السارد) أو( ّ
السارد" ()Narrator
ولدييا معنى واحد ،لكن المصطمح المستخدم في كتاب(خطاب الحكاية)ىو " ّ
القصة
فتتكون عالقة بينو وبين أحداث
الخفية المتعمّقة بأحداث الحكاية
العميم بالتّفاصيل الظّاىرة و ّ
ّ
ّ
السردي من جية أخرى.
من جية ،وعالقة بينو وبين أحداث
القصة وبالمستوى ّ
ّ
بالقصة :نوجزىا في شكمين:3
السارد بحسب عالقته
ّ
.1.1.4أشكال ّ
 سارد خارج حكائي):(Extradiegetic Narratorال ينتمي إلى مستوى الحكي.
السردي(معارج ابن عربي نموذجا)،
 -1سعيد الوكيل،تحميل ّ
النص ّ
،1998ص.63
 -2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية (بحث في المنيج)،ص.228

دط ،الييئة المصرّية العامة لمكتّاب

لمحمد ساري ،رسالة ماجستير،تحميل الخطاب ،
السرد في رواية الغيث
 -3ينظر :محمد بوتاليّ ،
تقنيات ّ
ّ
البويرة،2009-2008،ص.46
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 سارد داخل حكائي(:)Intradiegetic Narratorينتمي إلى مستوى الحكي.
السردي :وىي كاآلتي:1
السارد بحسب عالقته بالمستوى ّ
.2.1.4أشكال ّ
السارد غائب عن الحكاية التي
السارد المتباين حكائيِّا ) ّ :(heterodiegetic Narrator
ّ 
يروييا ،فيسرد أحداثو بضمير الغائب.
السارد لو عالقة بالحكاية التي يروييا،
السارد المتماثل حكائيِّا( ّ :)homodiegetic Narrator
ّ 
ىاما في سير أحداث
الحكائية التي تمعب ًا
خصيات
يجسد نفسو
ّ
كشخصية من ال ّش ّ
ّ
فيو ّ
دور ً
السارد ىما:2
الحكاية،وذلك بإستخدامو ضمير المتكمّم ،ومن ىنا نميز بين مستويين لحضور ّ
مجرد شاىد متتبع لمسار الحكي ،يتنقل أيضا عبر األمكنة ولكنو ال يشارك
الراوي ّ
إما أن يكون ّ
ّ 
مع ذلك في األحداث.
القصة.
ئيسية في
إما أن يكون
شخصية ر ّ
ّ
ّ
ّ 
السردي
السارد بحسب عالقتو
بالقصة ،وبحسب عالقتو بالمستوى ّ
ّ
من خالل الجمع بين أشكال ّ
لمسارد ىي:3
تم ّكن جيرار جنيت من رصد أربعة أشكال
ّ
أساسية ّ
 سارد خارج حكائي،متباين حكائي(:) extradiegetic narrator،heterodiegetic
الدرجة األولى يروي أحداثاً لكنو غير موجود.
سارد من ّ
 سارد خارج حكائي،متماثل حكائي(:) extradiegetic narrator،homodiegetic
الدرجة األولى يشارك في األحداث فيو موجود يروي قصتو.
سارد من ّ
لمحمد ساري ،ص.57
السرد في رواية الغيث
 -1ينظر :محمد بوتاليّ ،
تقنيات ّ
ّ
 -2حميد لحمداني ،بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،ص.49
السابق،ص.58
 -3ينظر :المرجع ّ
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 سارد داخل حكائي،متباين حكائي(:)intradiegetic narrator،heterodiegetic
الدرجة الثانية اليشارك في األحداث.
سارد موجود
لكنو سارد من ّ
كشخصية ّ
ّ
 سارد داخل حكائي ،متماثل حكائي(:) intradiegetic narrator، homodiegetic
قصتو.
سارد من ّ
السردي يروي ّ
فعال في الخطاب ّ
الدرجة الثانية يشارك في األحداث لديو دور ّ
السرد بضمير الغائب،يمغي األشكال
السرد بضمير المتكمّم ،أو ّ
فجيرار جنيت يرى أن استخدام ّ
السارد
السارد
ّ
بالقصة التي يسردىا ،وقد أقام رأيو ىذا باعتباره أن حضور ّ
ّ
الحقيقية الخاصة بعالقة ّ
السارد داخل
نما ىو مرتبط بوضعين سرديين أال وىما ( ّ
أوغيابو غير مرتبط بوضعين نحويين ،وا ّ
السارد خارج حكائي) ،وبمستويين سرديين ىما (متباين حكائي) و(متماثل حكائي) ،ومن
حكائي) و( ّ
رديات.
الس ّ
ىنا كان ىذا التصنيف الذي أقامو (جيرار جنيت) من أىم التّصنيفات في مجال ّ
السارد عند مونيكا فمودرنك:
ّ .2.4
السرد" ليذا العنصر
الناقدة األلمانية (مونيكا فمودرنك) من خالل كتابيا"مدخل إلى عمم ّ ا
تطرقت ّ
ّ
والتي أعطت لو تسمية:
السردي،
الراوي :ال ّ
طرق إلى مسألة ّ
الضمير ّ
شخص : The narration:personقبل التّ ّ
ّ .1.2.4
عرفو فندريس  vendryesبأنو وجو من وجوه
عمينا أن نشير إلى عالقتو بالصوت ، Voiceوقد ّ « :
بأنو من يقوم بالفعل أو يتمقّاه أو يرويو أو يشارك
ويعرف الفاعل ّ
الفعل يمثل عالقة الفعل بالفاعلّ ،
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1
السارد في سرد األحداث وما مدى إطّالعو عمى الوقائع وذلك
فيو ولو ً
سمبا» ،ومن ىنا يتبين دور ّ

القصة وىي كاآلتي:
بإستخدامو لمجموعة من الضمائر لكي يوضح دوره في
ّ
السرد بضمير المتكمّم : First- person narrative
ّ .1.1.2.4
الرواة واألشخاص الذين يقصون
فيذا المصطمح ّ
يتحدد في نظرىا من خالل العالقة القائمة بين ّ
قصتو الخاصة فيو
الراوي بضمير المتكمّم إحدى
ّ
حكايتيم ،بحيث ترى ّ
شخصيات الحبكة يروي ّ
أن ّ
السرود الحوارية)  ،عمى
بطل من األبطال في القصة(وىذا ّ
السرود في نظرىا نجدىا في ّ
النوع من ّ
سبيل المثال :مغامرات كورت ( )Kurtفي اليند وكيف أنو نجا من الموت،وقد ألحقت ىذا المثال
أن ىذا النوع ىو سرود بضمير المتكمّم ،وىذه األحداث ليا عالقة بكورت
بتعقيب حيث ترى ّ
ال ّشخصية التي حضرت الواقعة بكل تفاصيميا مقارنة بال ّشخصيات األخرى وعميو:

فإن جنيت
« ّ

خصية).
ّ
الراوي= ال ّش ّ
السرد بضمير المتكمّم بأنو متماثل حكائيِّا ، homodiegeticأي ّ
يصنف ّ
أن ( ّ
شخصيا،
يضميا في سرده
سردا لممغامرات التي
في حالة
كورت،ألنو ىو البطل الرئيس وىو ّ
يقدم ً
ّ
ً
ّ
فإن جنيت يصنف ىذا البطل بوصفو راويا ذاتي حكائيِّا
ّ

 ،2»autodiegetic narratorمن

خالل ما َّ
تقدم نتحصل عمى المعادلة التالية:
(عند مونيكا فمودرنك)
السرد بضمير المتكمّم
ّ

(عند جيرار جنيت)
يقابمو

First- person narrative

متماثل حكائيًّا
homodiegetic

 -1لطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية ،ص.117
 -2مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم السرد ،ص.69-68
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ذاتي حكائيًّا autodegetic

ينتج عنو

السرد بضمير الغائب : third – person narrative
ّ .2.1.2.4
القصة قائمةً:
خصيات في
السرود بضمير الغائب
ً
سرودا منفصمة عن عالم ال ّش ّ
ّ
إعتبرت مونيكا ّ
القصة » ،1ومن
الراوي بضمير الغائب تماما عن عالم ال ّشخصيات في
ّ
« ينفصل في األدب عالم ّ
قصيا لنا أناس آخرون » ،2ومن ىذين
نوىت إلى ّ
أن « :ىناك قصص نروي فييا أحداثا ّ
جية أخرى ّ
الراوي شخصان مختمفان الن الراوي بضمير الغائب يكون تقديمو لمعالم
القولين يتبين لنا ّ
أن البطل و ّ
الراوي ليس مشارًكا
التخييمي
ً
مفترضا ،ووصفو لعالم القصة ظاىرَيا لذلك "الراوي ≠ البطل"  ،أي أن ّ
السرود في نظر
في األحداث ،ليس ىو البطل بل ال ّشخصية التي تمعب دور البطل.وىذه ّ
أن:
جنيت( ً
سرودا متغايرة حكائيِّا  ،)heterodiegetic narrativesفنستنتج من كل ىذا ّ
(عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)
السرد بضمير الغائب
ّ

متباين حكائيًّا

يقابمو

third – person narrative
خصية( البطمة)
الراوي ≠ ال ّ
ش ّ
ّ

heterodiegetic
ينتج عنو

متغايرة حكائيِّا heterodiegetic

.3.1.2.4السرود بضمير المتكممين(نحن) :we- narratives
السرود محتممة في « :التفاعل الكالمي :األزواج والجنود والرياضيون
ترى ّ
الناقدة ّ
أن مثل ىذه ّ
معا ومن ثم يقدمون سرودىم ليذه األحداث بضمير
والطالب والحراس كميم يجربون أحداثًا مثيرة ً
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم السرد  ،ص.69
 -2المصدر نفسو،ص.69
49

الفصل الثّاني:

دراسة تحليليّة مقارنة للمصطلحات السّرديّة

المتكمّم الجمعي» 1بحيث تكون الذات عضوا من مجموعة لكنيا تتميز لوحدىا بصفتيا راويا،ويظير
ىذا في أعمال يوري ماركولن (  )uri margolinوبريان ريتشاردسون ()brian Richardson
فنستنتج مايمي:
(عند جيرار جنيت)

(عند مونيكا فمودرنك)
السرود بضمير المتكممين(نحن)

يقابمو

we- narratives

متماثل حكائيًّا
homodiegetic

السرد بضمير
أما إذا أردنا أن نسرد أو نروي عن أشخاص آخرين بصفة الجمع نستعمل ّ
ّ
السرود نادرة ِّ
ردية معناه:
جدا في ّ
الس ّ
الغائب (هم) ،لكن الناقدة ترى ّ
الدراسات ّ
أن مثل ىذه ّ
(عند مونيكا فمودرنك)
السرود بضمير الغائبين (هم)

(عند جيرار جنيت)
يقابمو

they - narratives

متباين حكائيًّا
heterodiegetic

.4.1.2.4النصوص بضمير المخاطب (أنت)  :You- textsىي « :سرود مكتوبة من منظور
الراوي أو
المشار إلييا بضمير المخاطب (أنت) ،لكن بدون أن يتّضح شكل ّ
ذاتي لم ّشخصية ُ
2
قدمت مثال عمى ذلك قصة أليسي ايتشنكر( Ilse
المروي لو (المرسل إليو) من خالل النص » ّ .

 )Aichingerمن مجموعة "قصة في المرآة " (. )history in a Mirror

 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم السرد  ،ص .69
 -2المصدر نفسو ،ص.70
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السرد
وفي األخير ّ
قدمت مجموعة من الضمائر نجدىا في نصوص ما بعد الحداثة مثل ّ
السرد بضمير غير العاقل(
بضمير غير شخصي الذي يتفرع عنو ّ

السرد بالمجيول( )one
 )itو ّ

سرودا متباينة حكائيِّا:
وكمّيا
ً
(عند مونيكا فمودرنك)
النصوص بضمير المخاطب (أنت)

(عند جيرار جنيت)
يقابمو

You- texts

متباين حكائيًّا
hétérodiégétic

قدمت إضافات
الناقدة قد ّ
توصمنا إلييا من خالل قراءتنا ودراستنا لمكتاب ،أن ّ
والخالصة التي ّ
أما من ناحية المضمون فيو يشبو إلى
من حيث التّسمية فقط سواء بالمّغة العر ّبية أو اإلنجميزيةّ ،
تطرقت لبعض المفاىيم
ّ
حد بعيد ما جاء بو (جيرار جنيت) في كتابو "خطاب الحكاية"ّ ،
ألنيا ّ
األولية (لعمم السرد) بالرجوع إليو ،ومن ىنا جاءت تسمية كتابيا" مدخل إلى عمم السرد" لكونو–عمى
ّ
وكأنو
يضم موضوعات متناثرة ّ
حد عممنا -بوابة لكتاب آخر أكثر عمقًا ،ونحن نعمم ّ
أن المدخل ّ
سطحية بعيدة كل البعد عن العمق
ُييَ ِّي ُء ذىن القارئ لتمقي تكممة الكتاب ،وىذا ما جعل دراستيا
ّ
المفصل ،عكسيا ىي
تطبيقية مع ال ّشرح
الذي عرفو كتاب جنيت ،فيذا األخير قد أعطى نماذج
ّ
ّ
جدا.
الروايات وان قامت بال ّشرح فيو شرح بسيط ّ
التي ّ
قدمت فقط عناوين ّ
ألن المتصفّح لكتابيا ال يجد المعمومات الكافية
إن كل ىذه ّ
الس ّ
مبية أنقصت من عممياّ ،
ّ
النقاط ّ
السرديات الذي
األول في مجال ّ
التي يوظفيا في بحثو ،عكس كتاب (جيرار جنيت) الذي يعتبر ّ
يتطرقوا إلييا كما جاء
تناول ىذه المصطمحات ّ
ثم جاءوا بعده العديد من الباحثين لكنيم لم ّ
السرديةّ ،
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لكنيا لم
بيا ىو ،من بينيم الناقدة األلمانية (مونيكا فمودرنك) التي حاولت أن تنقد بعض أفكاره ّ
السردية في عمم السرد.
تصل إلى مبتغاىا ّ
ألنو سيظل أبرز الكتب ّ
السرديات من خالل كتابيا ىذا الذي
لكن رغم ذلك قد وضعت بصمتيا في مجال ّ
يعتبر«:فرصة انطالق رائعة لطالب الدراسات العميا القادمين إلى الحقل ألول مرةّ .إنو كذلك عمل
مرجعي من الدرجة األولى لطالب الدراسات العميا ولمقراء اآلخرين الذين يريدون أن يتعمموا أكثر
بشأن ىذا النشاط الذي تطور بشكل مثير في السنوات الحالية ،وبشأن ىذه المساحة المتعددة
1
النظرّيات الحديثة
تطورات ّ
األشكال لمبحث » .فيي أعطت نظرة شاممة لعمم السرد وكذلك ّ

الميمة
السردية المختمفة التي تساعد القارئ في بحثو ،وغيرىا من النقاط
لمسرد،ومسرد لممصطمحات ّ
ّ
ّ
السرديات.
البارزة في مجال ّ

السرد  ،ص .03
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
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خــــاتم ة

خاتمة
النتائج ،وىي كاآلتي :
توصمنا من خالل بحثنا إلى مجموعة من ّ
ّ
ألىم
حاولت (مونيكا فمودرنك) من خالل كتابيا "مدخل إلى عمم ّالسرد" ،تقديم نظرة شاممة ّ
السردية الحديثة ،وشرحيا بطريقة سيمة اإلستعاب حتى تكون في متناول الطالب
ّ
النظرّيات ّ
السرديات.
القراء
ّ
المتخصصين في حقل ّ
ّ
الجامعيين ،و ّ
بالنظر لما جاء بو (جيرار
السردية ّ
تطرقت (مونيكا فمودرنك) في كتابيا لمعديد من المصطمحات ّ
 ّجنيت) في كتابو ،مع بعض اإلضافات الطّفيفة ىي كالتالي:
الزمني ،عمدت إلى نفس التّقسيم الذي اقترحو جنيت دون ذكرىا لمتّصنيفات
 .1فيما يخص التّرتيب ّ
عية الخاصة باإلسترجاعات واإلستباقات ،لكنيا أحدثت تغييرات بسيطة في التّسمية فقط مع
الفر ّ
احتفاظيا بالمضمون ،فمثال مصطمح (العودة إلى الوراء) يقابمو مصطمح (اإلسترجاع) عند
أما(اإلستباق) يقابمو (اإلنذار) عندىا.
جنيتّ ،
أن مونيكا صرحت بوجود
 .2الحظنا من خالل وقوفنا في المبحث الثاني من دراسة الزمن ( ّ
المدة)ّ ،
النقاد
لكننا ال نجد ليا أثر في دراسات ّ
حركة خامسة أطمقت عمييا تسمية اإلمتداد(التبطيء)ّ ،
والباحثين(التنظيرية والتطبيقية) ،مع العمم أن ىذه الحركة قد نوه إلييا جنيت في كتابو .
أن (مونيكا فمودرنك) لم تعتمد التّقسيم الذي اقترحو "جنيت" بخصوص مصطمح التّبئير
 .3نجد ّ
المجسدة(الموضوعية) ،وبين
النظر غير
النظر
المجسدة ،ووجية ّ
ميزت بين وجية ّ
،فنجدىا ّ
ّ
ّ
قدمو جنيت غير منيجي
النظر
الداخمية ،واعتبرت التّصنيف الذي ّ
النظر ّ
الخارجية ووجية ّ
وجية ّ
ّ
ومتناقض مع نفسو.
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خاتمة
أن جيرار جنيت إستطاع أن يتجنب ىذا التشابك
الضمائر أ ّكدت ّ
 .4وفي ختام حديثنا عن ّ
الناقدةّ ،
السرد المتباين حكائيًّا" ،عمى
السرد المتماثل حكائيًّا" و" ّ
اإلصطالحي عبر طرحو لمصطمحي " ّ
عكسيا ىي فقد وقعت في خمط كبير فيما يخص ىذه الضمائر.
السرد" ،تقديم بعض
بالرغم من محاولة الناقدة (مونيكا فمودرنك) في كتابيا "مدخل إلى عمم ّالتصورات والتّصنيفات التي
اإلضافات عمى ما جاء بو جنيت في كتابو ،إالّ ّأنيا لم تخرج عن
ّ
السابقة الذكر.
السردية ّ
اقترحيا بخصوص المصطمحات ّ
السردية ،خاصة أثناء
الدراسات
أن جنيت يعتبر لحظة فارقة في تاريخ ّ
ّ
وعميو نجد ّاألدبية و ّ
محاورتو لرواية مارسيل بروست (البحث عن الزمن الضائع).
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السرد" -لمونيكا فمودرنك: -
. Iكتاب "مدخل إلى عمم ّ
 .1التّعريف بالمؤلّفة.
 .2أهم أعمالها.
المدونة.
 .3وصف
ّ

 . IIكتاب "خطاب الحكاية"  -لجيرار جنيت – :
 .1التّعريف بالمؤلّف.
 .2أهم أعماله.
المدونة.
 .3وصف
ّ

السردية.
 .IIIمسرد لممصطمحات ّ

ملحق:
السرد"  -لمونيكا فمودرنك: -
 .Iكتاب "مدخل إلى عمم ّ
 .1التّعريف بالمؤلّفة:1
ولدت مونيكا فمودرنك  Monika Fludernikسنة ،1957ألمانية من أصل نمساوي،أستاذة
األدب والثقافة اإلنكميزيين في جامعة فريبيورغ  University of Freiburgفي ألمانيا .نالت
شيادة الدكتوراه من جامعة غراز  University of Grazفي النمسا ،تحت إشراف فرانز كارل
ستانزل في عام .1992
 .2أهم أعمالها:
 مدخل إلى عمم السرد .2009 نحو عمم سرد "طبيعي" .1996 تخييالت الّمغة ولغات التخييل. التّمثيل المّغوي لمكالم والوعي .1993المتخصصة
 كتبت أكثر من مائة بحث عممي وحررت وشاركت في تحرير العديد من الممفّاتّ
العممية.
لمدورّيات
ّ
المدونة:2
 .3وصف
ّ
 عنوان الكتاب :مدخل إلى عمم السرد .An Introduction to Narratologyالسرد .Narratology
 التّصنيف :عمم ّالسرد ،ص .08-07
 -1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ
 -2المصدر نفسو ،ص.02
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ملحق:
 المؤلّف :مونيكا فمودرنك .Monika Fludernikالدكتور باسم صالح حميد .Dr.Bassem Saleh Hamid
 ترجمةّ : مراجعة :أ.مي صالح أبو جمود .Pr. May Saleh Abou Jloudالعممية – بيروت.-
الناشر :دار الكتب
 ّّ
 عدد الصفحات 352:صفحة. بمد الطباعة :لبنان. سنة الطباعة.2012: الطبعة :األولى. الكتاب األصمي منشور سنة .2009 .IIكتاب "خطاب الحكاية" -لجيرار جنيت:-
 .1التّعريف بالمؤلِّف:
جيرار جنيت(  ،Gérard Genette)1930أحد أقطاب

النقد األدبي " و "ال ّشعرية" في
" ّ

الفنية والشفرات
فرنسا.انخرط في تيار ّ
النقد الجديد ،عرف باشتغالو منذ الستّين يات عمى األجناس ّ
األدبية .أستاذ مبرز في اآلد اب .عمل جيرار جنيت بالموازاة كمدير سابق لألبحاث في المدرسة
ّ
لمدراسات في العموم اإلجتماعية،
العميا ّ

مدير لسمسمة ( poétiqueال ّشعرية) بدار النشر سوي
ًا

 .Seuilألَّف مجموعة من الكتب في سمسمة .poétiqueوالجمالية وعمم السرد .اعتبر خالل سنوات
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ملحق:
السبعينيات والثمانينيات أحد أبرز الممثّمين لنظرّية األشكال األدبية ،وفيما بعد أخذت أعمالو وجية
الفني.1
الجمالية
أخرى نحو
الفمسفية وأنطولوجيا العمل ّ
ّ
ّ
 .2أهم أعماله:2
 أشكال.Figures I (1966) I أشكال. Figures II )1969(II أشكال.Figures III )1972(III إمائيات(. Mimologies )1976 مدخل لجامع النص (النص الجامع)(.Introduction a l‘architexte )1979الرق الممسوح(.palimpsestes )1982
 ّ خطاب الحكاية الجديد(.Nouveau discours du roman )1983 عتبات(.Seuils )1987 الخيال واإللقاء).Fiction et diction (1991 العمل الفني).L'oeuvre de l'art (1994 أشكال.Figures IV )1999( IV -1جون بيي( ،حوار مع جيرار جنيت ) .تر:سعيد بن الياني  ،مجمة فكر الثقافية ،العدد ،11المممكة العر ّبية
الرياض ،-ماي ،2015ص.58
ّ
السعودية – ّ
السردي ،ص.117-115
 -2عمرو عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب ّ
60

ملحق:
 -أشكال )2002( V

. Figures V

 من الشكل إلى التخيل(.)de la figure a la fiction( Métalepse )2004المدونة:
 .3وصف
ّ
 عنوان الكتاب :خطاب الحكاية ( بحث في المنيج). التّصنيف :عمم السرد. المؤلّف :جيرار جنيت. ترجمة :محمد معتصم ،عبد الجميل األزدي ،عمر حمى. عدد الصفحات 502:صفحة سنة الطّباعة.1997 : الطبع :الييئة العامة لممطابع األميرية. -الطبعة :الثانية.
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:ملحق
:ردية
ّ الس
ّ مسرد لممصطمحات.III
Analepsis

إسترجاع

Autodiegetic narrator

راوي ذاتي حكائيًّا

Authorship

التّأليف

Aspect

جية

Accelerated narration

معجل
ّ سرد

Anachrony

)زمنية ( الالّتزامن
ّ مفارقات

Authorial narrative situation

السرد التأليفي
ّ وضع

Chronology

ترتيب تاريخي لألحداث

Dialogue

حوار مع الغير

Discourse

خطاب

Duration

مدة
ّ

Distance

مسافة

Descriptive pausis

وصفية
وقفات
ّ

External focalisation

تبئير خارجي

Ellipsis

حذف

Explicit ellipsis

حذف صريح
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:ملحق
Extradiegetic Narrator

سارد خارج حكائي

Embodied

المجسد

Foreshaddown

اإلنذار

Frequency

تواتر

Focalisation

تبئير

First story

الحكاية األولى

First- person narrative

سرد بضمير المتكمم

Flachback

العودة إلى الوراء

Focalizer

مبئر

Focus of narration

السرد
ّ بؤرة

Homodiegetic analepsis

داخمية
إسترجاعات
ّ

Heterodiegetic analepsis

خارجية
إسترجاعات
ّ

Homodiegetic prolepsis

داخمية
إستباقات
ّ

Heterodiegetic prolepsis

خارجية
إستباقات
ّ

Story(Récit)

حكاية

Hypothetical ellipsis

حذف إفتراضي

Homodiegetic Narrator

سارد متماثل حكائيًّا

Heterodiegetic narrator

سارد متباين حكائيًّا

Internal focalisation

تبئير داخمي
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:ملحق
Isochrony

تساوي

Implicit ellipsis

حذف ضمني

Intradiegetic Narrator

سارد داخل حكائي

Impersonal

)المجسد(الموضوعي
غير
ّ

linzes

عدسة

Language

المّغة

Monologue

حوار مع الذات

Mode

الصيغة
ّ

Metanarrative

السرد
ّ ما وراء

Narrative

سرد

Narrator

سارد

Narrativity

سردية
ّ

Narrative mode

السرد
ّ صيغة

Narratology

عمم السرد

Narrative act

السرد
ّ فعل

Narratee

مسرود

Narrative Typologies

سردية
نماذج
ّ

Narrative realism

السرد
ّ و
ّ اقعية

Order

الزمني
ّ التّرتيب
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:ملحق
Omniscient narrator

راوي عميم

Prolepsis

إستباق

Poetic

الشعرية

past perfect

ماضي تام

Perspective

المنظور

Pause

وقفة

Point of view

وجية النظر

Reflector mode

صيغة العاكس

Stretch

إمتداد

Slow motion

تصوير بالحركة البطيئة

Slowdown

تبطيء

Summary

مجمل

Scene

مشيد

Story(histoir)

قصة

Times of narrative

السرد
ّ أزمنة

The illusion of reality

اإلييام بالواقعية

The stylistics of narrative

السرد
ّ أسموبية

Thoughts

األفكار

Time extending narration

لمسرد
ّ اإلمتداد
ّ الزمني
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:ملحق
The representation of speech

تمثيل الكالم

The structure of narrative

السرد
ّ تركيب

Third – person narrative

سرد بضمير الغائب

Time

زمن

The unconscious

الالوعي
ّ

Term

مصطمح

The theory of narrative

السرد
ّ نظرّية

Text

النص
ّ

They- narratives

)سرود بضمير الغائبين (ىم

The science of narrative

عمم الحكي

Voice

الصوت
ّ

we- narratives

)سرود بضمير المتكممين(نحن

You- texts

)النصوص بضمير المخاطب (أنت

Zero focalisation

تبئير صفر
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ملحق:
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قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم :برواية ورش عن نافع .Iالمصادر:
د .باسم صالح حميد،

السرد ،تر:
 .1مونيكا فمودرنك ،مدخل إلى عمم ّ

ط ،01دار الكتب

العممية،بيروت.2012،
ّ
 .2المعاجم:
أ.المعاجم بالعربية:
محمد هارون ،ج ،3ط ،2دار الفكر لمطّباعة
- 1ابن فارس ،معجم مقاييس المّغة ،تح :عبد ّ
السالم ّ
النشر والتّوزيع  ،د ت.
وّ
- 2ابن منظور أبو الفضل ،لسان العرب ،مجمد

،08ج ،28ط  ،3دار إحياء التراث العربي،

بيروت.1999،
- 3الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تح :محمد صديق المنشاوي ،دط ،دار الفضيمة ،القاهرة،
.2004
- 4ضيف شوقي وآخرون ،المعجم الوسيط ،ط ،4مجمع المغة العربية ،القاهرة.2004، ،
- 5لطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية (عربي -انجميزي -فرنسي) ،ط  ،1دار النهار
لمنشر ،لبنان.2002،
األدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجميزي-عربي ،ط
عناني ،المصطمحات
- 6محمد ّ
ّ
لمنشر لونجمان ،القاهرة.2003 ،
المصرّية
العالمية ّ
ّ
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 ،03الشركة

قائمة المصادر والمراجع
أ .المعاجم المترجمة إلى العربية:
ومصطمحا
تيار
الناقد األدبي(إضاءة ألكثر من سبعين ًا
- 1ميجان الرويمي وسعد البازغي ،دليل ّ
ً
معاصر) ،ط ،03المركز الثّقافي العربي ،بيروت.2002 ،
ًا
نقديا
ً
حمادي
- 2باتريك شارودو ودومينيك منغنو ،معجم تحميل الخطاب ،تر:عبد القادر المهيريّ -
صمود ،ب ط ،دار سيناترا ،تونس.2008 ،
- 3جان دوبوا ،الروس (فرنسي ،عربي)،مر :شفيق األرناؤوط.Narrer ،
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