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مقدمة 

  

اإلنسان على القص منذ بدائيته ، وتزجيةً للوقت ؛ نسج احلكواتيون سرودا أسرت  فُطر      

مسار القبيلة ، فضال عن ذلك ؛ فقد عنيت القصة باحتفاء علوي بليغ فهي القول اإلهلي الرفيع 

حنن نقص عليك أحسن : عز وجللقوله فقد خصها اهللا باحلسن يف كتابه املبني ؛ مصداقا 

وقد تنبه اإلنسان إىل  ،" يوسف " ورة ــــــــــمن س )3(اآلية   ... صصالقَ

جدوى سلطة القص  فروى القصص مث كتبها وسعى إىل إعمال قرحيته لتنمية ملكته السردية ؛ 

وملا كان النقد محإحباجة  أديبقول األدب ؛ وكان كل  كه ، ىل شعرية حتكِّمه وتضبط مقوالت

ة على الطليعيثورا الذي ظل راهنا منذ نشوئها األرسطي و             يةوملا كان ديدن الشعر

فما انفك  ؛بشأنه و يف كيفية اشتغال الكالم والتدبر البحث يف تقنيات األدب   يد الشكالنيني

ذا الفن إىل أعلى مستويات إجنازه ،القاص شاحذا أدوات حيث  ه وتقنيات سرده  إىل أن وصل

 ؛كشفت عن مراس عال ملؤلفيها  ،تعقيد بنيوي يب نصوصا سردية ذاتأفرز الوعي األد

فأضحت السرود اجلديدة جتذبنا من ياقاتنا لنجلس إليها ونتملى فرادا ، ونتفحص سر صنعتها 

وحنتفي بذلك اهلروب ، بغية اإلمساك بكيمياء التأليف وبأسرار اللعب الفين للكتابة فيها ؛ 

  . من نظام الواقع إىل نظامها الفريد/ رد اجلميل من الالسرد إىل الس

قراءة راهنة وشعرية  غدت تفرض الثقافيةَيغرب عن ذهن حصيف أن اإلمالءات  ال      

راهنة  للخطابات األدبية ، خباصة منها اخلطابات اجلديدة اليت صارت تسلك طرقا بكرا يف 

زا الكتابات األصيلة ، اليت األداء األديب  مستضيئة بكل ما تلتقطه من تقنيات وفنيات أفر



 

 ب 
 

مقدمة 

أخرى مرهفة وكثيفة مع العامل ؛ كما تسعى هذه اخلطابات إىل  تسعى إىل تأسيس وشائج

 يف ؛ اجلمالية املعربة عن حالة الذات وحتوالا االختيارات معتمدةإبداع تشكيالت مبتكرة 

حلالة األشياء وجودها املشروط واملتحسس لكل ثابت ومتغري، وجوهري وعارض ، والراصد 

يغذي النص وما جيعله مادة فنية وشكال  ألن الشعرية متتاح من كل ما ؛كوسائط سيميولوجية 

ميكن أن يستنفد إمكاناته فاملمارسة اجلديدة لألدب يف احلقل السردي القائمة على  مقروءا ال

عن كل متردت عن كل قراءة جاهزة و، اللعب التخييلي وعلى اخلرق ، وعلى تعقد التكنيك 

واخنرطت بصورة دائمة يف دينامية تأويلية راهنت على نقد مكرس ال يعرف إال تكرار مقوالته 

ستعصاء الالائي عن كل نقد يلجم الالبقاء قيد التشكل ؛ ما دامت حتمل يف طياا قوة ا

ففي حني مت وضع ستعصاء عن نفسه منذ القدمي ؛ إلاحنرافات تقنيات قوهلا ، وقد كشف هذا ا

مود للشعر عند العرب وعند الغرب على السواء ؛ فإن السرد مل يوضع له أي عمود ومل ع

؛ فقد مترد عن الطوق منذ نشأته األوىل ؛ ذلك ألنه يسخر من أي  يستطع أحد تدجينه

وإذا  ،التخوم بينه وبني الشعر متنافذة ومن مث فقد كانت إكراهات نوعية تضع له حدودا ، 

 لشرفة إىل هذه املساحة املتنافذة واخلاصة اليت مل يطأها سوى كبارمن هذه ا مددنا النظر

 "أدب األظافر الطويلة " وسم أدا بـ  ؛ فإن قامة سوف تنتصب على كعب عال ؛ الكتاب

عمود وخادشة اليت ال تنفك خطاباا السردية مكسرة  ،" غادة السمان"وهي الكاتبة السورية  

منتجة أثرها الشعري اخلاص على ذائقة املتلقي ، مما جيعل هذه ، السرد الغض بتهجينه وتطعيمه 

ذلك ما تشتغل عليه نصوص  ؛خنراط يف ركب كتاب احلساسية اجلديدة الالكاتبة قمينة با



 

 ج 
 

مقدمة 

كأشكال كتابة جديرة بأن يتريث أمامها القارىء ليطرح  "القمر املربع " جمموعتها القصصية 

 كيف صنع هذا؟" قط بالتقادم ؤال البويطيقي الذي مل يسيف مقاربتها أسئلة شىت  من قبيل الس

. "  

  .فكيف صيغت هذه القصص ؟ وماهي تقنيات أدائها وآليات اشتغال السرد فيها ؟  

وإذا كانت الشعرية قد راهنت على أال تقارب العمل األديب إال من مكمن خصوصيته ، فما 

  .؟ وما سر تفردها ؟ " ربعالقمر امل"هي مالمح خصوصية الكتابة السردية يف نصوص 

شعرية السرد يف قصص غادة " املوسوم على ضوء هذه األسئلة ، اعتمد هذا البحث     

خطة منهجية حمددة إلنشاء هيكله " ، دراسة سيميوتأويلية  "أمنوذجا  "القمراملربع"السمان 

نت الغاية من كاوقد ، البنائي القائم على أربعة فصول تسبقها مقدمة ومدخل وتتلوها خامتة 

مصطلح الشعرية يتقصد إضاءة  ،تتألف منه نقطة انطالقنا اخلاصة مهاد نظري  املدخل تقدمي

الذي تنوعت مفاهيمه على حنو مربك  رجوعا إىل دائرة الثقافة اليت انصهر فيها ، مع اإلملام 

فرزت عدة مشريا إىل متصورات نقدية غري متشاكلة أ ،برصيده الرائج عند الكثري من النقاد 

بدائل اصطالحية له ، حاول املدخل مل شعثها للحصول على مفهوم موحد هلا ، ليلتزم البحث 

  . التماسا لفاعليته النقدية وقدرته اإلجرائية " الشعرية " مبصطلح ثابت مطرد ، وهو 

يستطيع أي دارس االنفالت  فقد شكل نقطة إرساء بدئية ؛ ومبا أنه ال الفصل األولأما 

نفتاح على مفهوم الشعرية اإلفقد حاول البحث فيه  ؛سس التنظريية اليت وضعها القدماء من األ
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مقدمة 

ميكننا فهمها إال بطرحها كسريورة ، لذا كان استقصاؤنا هلا  ال بتأصيل تارخيها ، إذ

كرونولوجيا ووصفيا ، وال يسعى هذا الفصل إىل مسح شامل لرواد الشعرية واليقوى على 

القمني بأن يؤصل  "أرسطو"رصد أهم قاماا ، فكانت البداية مع لكنه سيكتفي ب ؛ ذلك

جلدارته يف تبين أول شعرية وأول لغة واصفة وبعدها معاينة التأمالت الريادية واملبادىء اليت 

وضعها الشكالنيون الروس إلرساء علم أديب دفع الدراسات النقدية قدما وأضفى صرامة 

جي للشعرية ، وقد تبلور ذلك يف الطرق املعريف الذي اتبعه ومتاسكا على النسق املعريف واملنه

الذي شكلت أعماله منعرجا هاما يف مسار الدراسات الشعرية ، باعتباره أبرز " تودوروف"

  ..والذي أسس بصورة أملعية ملفهوم الشعرية ، حمتريف النظرية األدبية واملمثل األجدر للبنيوية 

غادة " ؛ فبما أن سرود "من احملاكاتية إىل العالمية الشخصية "محل عنوان  ثاين الفصول

الترتع إىل طرح مناذج شخصيات مرسومة املالمح   ونظرا ألن الشخصية عالمة يف " السمان 

حني ؛ عرف السيميائية السردية ، وهي نتاج عمل تأليفي ؛ يشترك يف متثله املؤلف والقارىء 

لذا فقد كانت  ؛ فإن هذا خيول هلا أن تطرح للقراءة والتأويل تنخرط يف احملفل التداويل 

مقاربتنا هلا عالمية  إذ يبدو جليا يف دراسة الشخصيات ذلك التوظيف املتنوع لكثري من 

  .يف منذجته للشخصيات السردية" فيليب هامون " اآلليات اإلجرائية اليت أدرجها 

وفيه رصد "  شتغال الشعري ألفضية احملكياال: "، فقد عنونته بـ  الفصل الثالثأما      

حيث اكتسب ؛ بالفضاء كمكون جوهري أميا افتتان " غادة السمان " البحث افتتان سرود 

 ،عندها داللة خاصة للغاية ، حني انتسج مع احملكي ولعب دورا عامليا يف مغامرة الكتابة 
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مقدمة 

القارىء باستشفار دالالته  ليغوي؛ وكف عن كونه معطى جاهزا ، حني اخنرط يف حمفل التلقي 

التأويلية للفضاء إخصابا  املقاربةوهذا قمني جبعل . شتهاء يف جسد النصإلاملندسة طي مناطق ا

الذي يشترع يف القصص عوامل ختييلية متنكرة ، للمقروئية ، ورصدا الشتغال نسقه العالئقي 

ىل هسهستها السارية يف معمار ب متلي خطاا املضمر واإلنصات إتوج، ومفارقة لعوامل الواقع 

النص الذي يشيده الفضاء كمكون بؤري يف حقل احملكي ، إذذاك يتقاسم االشتغال العاملي مع 

الشخوص وينازعها البطولة  كما يؤدي دورا بارزا يف اقتصاد السرد بارتباطه مبكون جوهري 

  .وهو اللغة 

ات الزمنية ؛ حيث مت فيه رصد حنراففقد محل عنوان ، شعرية اإلالفصل الرابع أما      

االشتغال الشعري ملقولة الزمن يف قصص اموعة ، وتبني مدى تفنن الكاتبة يف طرق تصريفها 

ملستوياته املختلفة واملتعددة ، من خالل خرق نظامه واللعب به وخلق إيقاع يف السرد ، 

رقات الزمنية املبنية على معتمدة تقنية املفا، مكسرة عمود التراتبية الكرونولوجية لألحداث 

االسترجاعات واالستباقات ؛ اليت هي أساس اإلخراج السردي للعالقات الزمنية القائمة بني 

  . مما جسد قدرة الكاتبة ومهارا يف صنعتها ؛مبتدعة كتابة شعرية  ،زمن القصة وزمن احلكاية  

توصل إليها  واليت تبقى هذا وقد جاءت اخلامتة يف اية البحث لتورد أهم النتائج امل    

   .قاصرة يف ظل الطابع املنفتح للنص ، فمادام النص مفتوحا فشعريته تبقى مفتوحة أيضا 

لقد حاول البحث قدر اإلمكان أن يوظف أدوات إجرائية مراعية ملعايرياجلنس األديب       

نجز النقدي حول للقصة ، باعتبار هذه األخرية شكال مصغرا للرواية ؛ لذا كان اتكاؤه على امل
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مقدمة 

ن أومبا مع مراعاة الفروق النوعية بينهما ، ، الرواية وتطبيقه على القصة مشروعا والمناص منه 

قد ف ؛جرائية ملقاربته ويرجحها حتت إمالء صيغة اهليمنة مكانات اإلإلالنص هو الذي يطرح ا

واليت ستضطلع  ،مالحمها اخلاصة اليت تربز شعريتها   "القمر املربع"فرضت نصوص جمموعة 

إضاءة يف املطارحة النصية إجالءها معتمدة السيميائية كخلفية منهجية المتالكها كفاية إجرائية 

وقد ، وإبراز اخلصوصية النصية  والتأويلية لقدرا على تعزيز القارىء باستراتيجيات قرائية 

متوحدا إذا نقص من زاوج البحث بني هذين املنهجني إميانا منه أن النص األديب يغدو يتيما 

حضن الدراسة ذراع ؛ ومن مث كان رهان البحث هو حماولة احملافظة على قراءة متماسكة ؛ يف 

ظل الطابع الصارم للسيميائية والطابع املنفتح للقراءة التأويلية ؛ واالحتراز من االنزالق يف تبين 

  .أحدمها 

من " السمان غادة "أن نصوص بالرغم من وجدير بالذكر أن نلفت اإلنتباه إىل أنه      

؛ املتناولة هلا  إال أن البحث يؤشرإىل قلة الدراسات اجلادة؛ يستكتب القارىء الصنف الذي 

وعليه فإن هذا البحث ،  مل تنل حضها من الفحص النقديفهي مازالت حمتفظة بنظارا و

ئضا يف ذلك خا، يتشوف إىل أن يقدم إسهاما متواضعا يف مقاربة النص السردي السماين 

  .السجال الالمتناهي القائم يف متونه واملشروع على آفاق التأويل الرحبة 

كتب يف حقل الشعرية نقطة ارتكاز للخوض يف مباحثها حتقيقا  كل ما هلهيأ  ولقد

من اجلهد التراكمي ؛ ولكي تتحسس الدراسة طريقها حنو العلمية  فقد أفادت  للتقصي املعريف

، ومنهم مجاعة الشكالنيني الروس ، حمتريف النظرية األدبية قدي ألبرز الذي حصله البحث الن
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مقدمة 

استعانت بغري قليل و...أمربتو إيكو  ،جريار جنيت ، تودوروف  روالن بارت ، بول ريكور 

البيبليوغرافيا الواسعة املخصصة مبدونة اخلطاب النقدي ونذكر على من املراجع اليت اغتنت ا 

،  الشعرية ، دراسة مقارنة يف األصول واملناهج واملفاهيم حلسن ناظم مفاهيم :سبيل املثال  

الزمن ـ ( حتليل النص السردي بني النظرية والتطبيق حملمد القاضي ، حتليل اخلطاب الروائي 

مدخل إىل السيميائيات السردية لسعيد بنكراد ، مدخل إىل  لسعيد يقطني ) السرد ـ التبئري 

، مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية لعبد زوقي ، مجيل شاكر نظرية القصة لسمري املر

  ... إخل....فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية ومتيز اخلطاب ليمىن العيد  العايل بوالطيب ،

بكامل العرفان إىل العراب األول هلذا البحث  اليسعين إال أن أتوجه، ويف األخري        

تغمده اهللا برمحته ، والذي كان قد تركه يتيما لوال أن حنا عليه شخصا " ة حممد زغين" الدكتور

ـ جامعة منوبة ـ وتكفاله " العادل خضر"والدكتور " السعيد جاب اهللا " مشرفيه الدكتور

 ...املتابعة  وقد تعلمت منهما كيف أين قبل أن أكتب سطرا جيب أن أفكر دهراباالهتمام و

الذي علمين أن األحجار اليت ستعثرين  "الطيب بودربالة " وركما أزجي كامل شكري للدكت

  ....ستكون أمثن من كل األحجار الكرمية 

  .......ولوبإملاعة توجيه ، كل من أمد يل يد العون  دون أن أنسى بالذكر

  .التوفيق والسداد  اهللا أسألو 
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ل ــــــــــــــــــــــــــــمدخ 

  :الشعرية وأهم البدائل االصطالحية     
إن املادة املعرفية لعلم األدب حبكم حداثتها ؛ التزال يف طوراإلجناز فعلم األدب مل      

بشكل ائي ؛ حىت يف موطن نشوئها  ومرد ذلك البحث احلثيث بعد تستقم فيه املصطلحات 
ما يطرحه من إشكاالت واملمارسة املستمرة يف هذا احلقل ، وما يهبه من مستجدات و

  . ومساءالت ، وما يفرزه من مصطلحاتُ يتوسل ا للولوج إىل عوامل النصوص
ـ ؛ وهو يهم باستغواراملنابت " شعرية السرد يف قصص غادة السمان " إن حبثنا ـ      

" املصطلـحية لعنوانه ؛ الواردة كــكلمات مفتاحية له ، رنت يف مسامعه قولـة لـ 
" املصطلح النقدي بـ  " النقد األديب حنو نظرية ثانية "حينما شبه يف كتابه ، "مصطفى ناصف
اجلرس يدق فيسمعه األدباء  ويسمعه أهل الثقافة العربية يف جمموعها « ؛ فـ " صلصلة اجلرس 

لذلك يتمتع املصطلح بالقدرة على تنبيه أكثر من فئة وأكثر . ، املصطلح إمياء إىل قوى متنوعة 
والشك أن هذه الوظيفة التنبيهية للجرس تستثرييف أي  باحث روح التقصي ،  1 ». من مشغلة 

، مما يؤدي به إىل املعرفة املفضية للكشف ؛   وال تتمنت هذه املعرفة  وال تكتسب بعضا من 
إال إذا أرجعنا املصطلح إىل مظانه اليت انصهر فيها ، من مث توجب اإلملام بظروف ، يقيـنيتها 

املصطلح « ، باعتبارها جملى ثقافيا بامتياز، ألن دائرة الثقافة اليت تكون فيها  اشتغـاله يف
لذلك توجب معرفة أبعاد تلك الثقافة ، وتبني  ، 2 »النقدي يركز ثقافة واسعة يف بؤرة 

مالبساا وشروطها وتتبع انشغاالا  ؛ ومراعاة كل جديد أفرزه التراكم املعريف والبحث 
وم يف عامل دون جدران أو فواصل ،عامل أصبحت جتمعه الكليات اإلنسانية وما املتواصل احملم

/ الرومانسية / فظهور الكالسيكية  «تفرزه وتنتجه من إبداعات فنية متر مبحك التداول العاملي 
األسلوبية  عند العرب ، اليعترب جمرد استرياد / البنيوية / الوجودية / السوريالية / االنطباعية 

                                                
عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقـافة والفنــون  مصطفى ناصف ، النقد األدبي نحو نظرية ثانية ،  - 1  

 .10: ص م ،  2000، مارس ،   255واآلداب الكويت ، عدد ، 

   . 10: ، ص  المرجع نفسه  - 2  
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ريب ، كما حيلو للفكر املؤسسايت اعتباره ، من منظور جدالية أيديولوجية عمياء ، بل لفكر غ
، اليت تبحث عن حوافزها األدبية )) الكليات اإلنسانية (( لروح  هو ظهور طبيعي

من هذه الشرفة ميكننا اإلطاللة على   1» .واألنطولوجية ، عرب األجيال والصراعات واملقارنات 
كي نتتبع أداء املصطلح ملعناه املضبوط يف مقامه  ا أفق فسيح املنطلق والغاية ،حيدون، املصطلح 
ميثل ظهور املصطلح العلمي يف أية حضارة ، مرحلة متقدمة من النضج والتأمل « إذ  املعلوم ،
لذا . فاملصطلح هو تعميم أو جتريد ذهين لظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو ثقافية. والوعي 
إنسانية ، وهو من اجلانب  ن بنضج ظاهر يف التعريفات والتصنيفات العلمية يف أية ثقافةفهو يقتر

اآلخر مظهر مهم من مظاهر الوحدة الذهنية والثقافية لألمة ، كما ميثل يف اجلانب اآلخر قامسا 
" على رأيـ  3»ليس وثنا« فاملصطلح  ،  2 » مشتركا بني الثقافات اإلنسانية املختلفة 

بكل ما تعنيه الكلمة من سلطة وأحادية ومجود ، بل هو متعدد زاخر  ـ " اصفمصطفى ن
، فهو مطية الدارس يف رحلته إىل منطق العلم  وهو زاده " املعرفة"منفتح مرحب مبجاين 

فهي . مفاتيح العلوم مصطلحاا ، ومصطلحات العلوم مثارها القصوى « ومفتاحه ؛ إذ إن 
وليس من مسلك يتوسل . ن ما به يتميز كل واحد منه عما سواهجممع حقائقها املعرفية وعنوا

به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه اإلصطالحية حىت لكأا تقوم من كل علم مقام جهاز 
املعارف وحقيق  من الدوال ليست مدلوالته إال حماور العلم ذاته ومضامني قدره من يقني

ا جهاز لغوي يشترك يف إعداده املتخصصون بغرض والشك أن جهاز الدوال هذ   4 »األقوال 

                                                
، اب اللبناني ــ، دار الكت) عرض وتقديم وترجمة ( سعيد علوش ، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة   -1  

 .  9: ، ص م 1985، 1الدار البيضاء ، المغرب ، طبيروت لبنان ، سوشبيرس ، 

فاضل ثامر ، اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث المركز  - 2  

 . 170 :، صم 1985،  1الثقافي العربي ، بيروت ،  لبنان ، ط

 . 9: ، ص مصطفى ناصف ، النقد األدبي نحو نظرية ثانية  - 3  

 . 11:م ، ص  1984عبد السالم المسدي ، قاموس اللسانيات ، الدار العربية للكتاب ،  تونس ،  - 4  
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إذا كان اللفظ األدائي يف اللغة صورة « و ،التواصل العلمي فهو حيمل وظيفة تداولية بامتياز
للمواضعة اجلماعية فإن املصطلح العلمي يف سياق نفس النظام اللغوي يصبح مواضعة مضاعفة ، 

نظام إبالغي مزروع يف حنايا النظام  فهو إذن. إذ يتحول إىل اصطالح يف صلب اصطالح 
عالمي أوسع منه كما  التواصلي األول ، هو بصورة تعبريية أخرى عالمات مشتقة من جهاز

ومن مث متيز املصطلح بالكثافة واالكتناز واحلمولة املعرفية باعتباره لغة اللغة ؛  1»..وأضيق ذمة 
أي « حني يرى أن  "فاضل ثامر"إىل ذلك  أو ما يسمى بامليتالغة أو اللغة الواصفة ، كما يشري

وإمنا يتشكل يف لغة واصفة أو انعكاسية أو  Languageمصطلح ، الينطوي على لغة اعتيادية 
وهو ذا ميثل درجة عالية  Meta_ Languageأو ميتا ـ لغة " ماوراء اللغة "  مايسمى أحيانا

 2 »واصفة وليس جتريدا رياضيا خمتزال من التجريد ، إال أنه جتريد مفهومي على مستوى اللغة ال
تسمية منتظمة مقننة ... فهو إذن خالصة  الفكرحني يسمي مفهوماته أو تعاريفه أو مقوالته  ،

  . ،  متوسال اللغة باعتبارها وعاء أوباألحرى متظهرا له
ن يف إطار مشروعه يف تأسيس االصطالحية النقدية العربية  إىل أ" توفيق الزيدي "يشري      

 Laمسألة املصطلح عند الغرب غدت موضوع علم مستقل ومستقر  هو االصطالحية 

Terminologie   اليت تعىن باجلانب النظري واليت تولد عنها علمها وهو املصطلحية ،La 

Terminographie ودراسة ونشرا،كما يشري  ،اليت تعىن باجلانب التطبيقي للمصطلحات مجعا
طالحي يف الغرب كانت وراءه املؤسسات تسخر له التكنولوجيا الباحث إىل أن النشاط االص

هذا عكس ماجنده عند العرب ، حيث النعثريف دراسام إال على بعض ،   3واألموال
االجتهادات احملتشمة غري املدعمة ، اليت ال تفي مبطلوب البحث االصطالحي يف إطار 

                                                
  .13:، ص  نفسهالمرجع  - 1  

  فاضل ثامر ، إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث ، مجلة نزوى  - 2  

         http:/www.nizwa.com/article,php?id=271 

   . 34،  33: م ، ص 2000،  1توفيق الزيدي ، في علوم النقد األدبي ، قرطاج ، تونس ، ط: ينظر - 3  
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، مما أسهم يف تصعيد أزمة كعلم مؤسس عند الغرب " املصطلحية "أو " صطالحية إلا"
والشك  ، *املعضلة اإلصطالحية " عبد السالم املسدي "املصطلح يف نقدنا العريب أو ما أمساها 

أن هذه األزمة أو املعضلة فجرها الضغط املعريف وعدم مراعاة خصوصية االستعمال وأفرزا 
دو أن مرد اختالف اللغويني يب« واالختالفات اللسانية بني اللغويني والدارسني واملترمجني ؛ 

العرب يف النقل والتعريب هي املنطلقات الفلسفية ، واملدارس اليت ينتمي إليها كل دارس أو 
 بناء تعاريف تعيينية خمصوصة« جعلتهم يبتعدون عن هدف املصطلح املتمثل يف  1». باحث 

«2.  
ه ضاجا ومتعددا حىت فإننا جند"  الشعرية"فإذا متعننا الرصيد املصطلحي الرائج للفظة 

يوسف " فقد أحصى  عند الناقد الواحد ؛ حييل إىل متصورات نقدية عدة غري متشاكلة ؛

 "للفظةالبدائل اإلصطالحية " الشعريات والسرديات " يف كتابه املوسوم " وغليسي 

Poétique"  حيث قام مبسح شامل ومضن للعديد من الكتب العربية اليت اشتغلت على ترمجة

                                                
 :، ص م  2004، 1األدب وخطاب النقد ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ، ط: كتابه : ـ ينظر *

144.  
م  2005، أكتوبر 414، الموقف األدبي، عدد  رابح بوحوش ، الشعريات والمناهج اللسانية في تحليل الخطاب -  1

 .  

http:www.awu_dam.org/mawkifadaby/ind_mokif414,htm                                                  
عبد القادر المهيري ، حمادي صمود : باتريك شارودو ، دومينيك منغنو ، معجم تحليل الخطاب ، تر  - 2  

 . 550:م ، ص 2008جمة ، تونس ، دار سينترا ، تونس ، دط ، المركز الوطني للتر،
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يف "حسن ناظم"وقد قام قبله  ، 1ثالثني مصطلحا لفظة وتوصل إىل جتميع  مايزيد عن هذه ال

 2.بوضع خمطط توضيحي شامل للترمجات املتعددة لنفس املصطلح " مفاهيم الشعرية"كتابه 

؛ لذا سوف حناول يف هذا املدخل مل شعث أهم هذه البدائل  واليت اليتسع املقام لذكرها كاملة 

  . ا نتحصل على مفهوم موحد هلااالصطالحية علن

مستندا يف ) Poetics(هي املقابل املناسب لـ ) الشعرية ( أن لفظة " حسن ناظم"يرى        

يف كثري من كتب النقد ، مما يثبت صالحيتها كمصطلح ) الشعرية ( ذلك إىل شيوع  لفظة 

وم لساين حديث على أنه مفه« " Poetics" فقد نظر إىل" رابح بوحوش"أما  3.متفق عليه 

" تعين يف الالتينية "lexeme": ،وهي وحدة معجمية  ""poeim: يتكون من ثالث وحدات 

تدل على "  morpheme"وهي وحدة مورفولوجية  "  ic" أو القصيدة ، والالحقة  " الشعر 

ومن  4». الدالة على اجلمع " s"النسبة ، وتشري إىل اجلانب العلمي هلذا احلقل املعريف والالحقة 

وبالعودة املالحظ أن علمية الشعر العريب قد الزمته منذ نشوئه باعتباره فنا له قواعده وأصوله  

                                                
قراءة اصطالحية في الحدود والمفاهيم ، دار  يوسف وغليسي ، الشعريات والسرديات ، : لالستزادة ينظر  - 1  

 39،  38،  37، ، 36: ص  م،  2007أقطاب الفكر ، منشورات مخبر السرد العربي ، جامعة منتوري قسنطينة ، 

 ،40 . 

دراسة مقارنة في األصول والمناهج ، والمفاهيم ، المركز الثقافي ،  حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية: ينظر - 2  

 .18: صم ،  1994،  1العربي بيروت ، لبنان ، ط

  .  17: ، ص المرجع السابق: ينظر - 3  

  ـ رابح بوحوش ، الشعريات والمناهج اللسانية في تحليل الخطاب ،  4  

http:www.awu_dam.org/makifadaby/ind_mokif414,htm 
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وليت شعري (...) علم «   فإنه يتوضح لنا أا وردت مبعىن" لسان العرب"إىل مادة شعر يف 

ا وم: رتيل ويف الت. أعلمه إياه : وأشعره األمر وأشعره به (...) أي ليت علمي أو ليتين علمت :

منظوم القول ، غلب عليه : والشعر (...) أي وما يدريكم  يشعركم أا إذا جاءت اليؤمنون

وهنا تتبدى لنا العالقة الوطيدة بني ،  1 »..لشرفه بالوزن والقافية  وإن كان كل علم شعرا 

القول ،  الشعر وبني العلم واملعرفة ، وعن اخلصوصية النوعية للشعرعند العرب عن بقية أمناط

فهو ديوام وسجل مآثرهم ، لذا فقد فكر العرب بوضع عمود هلذا الشعريكون مبثابة علم 

كانت قضية عمود الشعر إرهاصا متقدما بوضع أسس «؛ لذا فقد   قواعدهوحمكم له أسسه 

علمية تفسر اإلبداع الشعري ورمبا تكون نظرية النظم اجلرجانية أعلى تلك األسس اليت حاولت 

فنستطيع القول أن الشعرية هي العلم  ، 2 »تنبط قوانني اإلبداع عامة واإلعجاز خاصة أن تس

احملكم للقول الشعري ولصناعة الشعر عند العرب ، ويقترب هذا مما تعنيه اللفظة عند الغرب، 

مترجم الكتاب إىل " إبراهيم محادة " يشري؛ حيث " فن الشعر"وحتديدا عند أرسطو يف كتاب 

فيما يتعلق : " هي : وأن أقرب ترمجة حرفية له )  DE POETICA:( األصلي هو أن عنوانه 

مشريا إىل أن العلوم بالنسبة ألرسطو كانت  ". ما خيتص بعلم اإلنتاج" أو " مبا هو إنتاجي 

علوم نظرية، وعلوم عملية ، وعلوم إنتاجية ، واهلدف املباشر لكل هذه : تنقسم إىل ثالثة أنواع 

؛ أما العلوم اإلنتاجية كالشعر واخلطابة فهي تعىن بصناعة األشياء ، " أن نعرف " العلوم هو 

                                                
 ) . شعر : مادة ( 442: ، ص  3ابن منظور لسان العرب ، م  - 1  

 . 26:حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية ، ص - 2  
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كالبناء والنسيج وكل ما ينتجه اإلنسان كوضع القصائد واخلطب وعلى هذا ، فكتاب 

ميثل العلوم اإلنتاجية يف نظام الفلسفة األرسطية ؛ فهو ال يهتم مبعرفة الفن رد " البويطيقا "

وال أن يهدف إىل حتقيق حقائق عاملية  ثابتة  عن األشياء كالعلوم النظرية  وإمنا معرفته لذاته ، 

يهدف إىل جمرد املساعدة يف صنع شاعر جيد ، عن طريق صياغة قواعد لنوع شعري معني ال 

  1 .تدعي لنفسها صفة اجلزم النهائي

وسوعي القاموس امل"يف " جان ماري سشايفر "و"أوزوالد ديكرو"من كما يشري كل     

يف نصه التدشيين ؛ " أرسطو"إىل توافقهما مع استعمال املصطلح عند  "اجلديد لعلوم اللسان

رومان " كما جند أن   2». دراسة الفن األديب بوصفه خلقا كالميا  «فالشعرية عندمها هي 

له يؤكد على عالقة الكلمة باخللق والتصميم يف اللغتني اليونانية والصينية يف قو" جاكوبسون 

؛ ويف التقليد )) اخللق ((يف اللغة اليونانية القدمية هي  Poesieإن الداللة الرئيسية ملصطلح  «:

غاية ، تصميم ، (( مبعىن  Shihو)) شعر ، فن لفظي (( مبعىن    Shihالصيين القدمي جند أن 

                                                
، إبراهيم حمادة ، مكتبة األنجلو المصرية ، دط : أرسطو طاليس ، كتاب فن الشعر ، تروتقديم وتعليق: ينظر - 1  

 .59: ص  1:امش رقم ه  ،دت  

المركز  ،منذر عياشي: تر  أوزوالد ديكرو ، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، - 2  

 .176ص  م ،  2007،  2الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، لبنان ، ط
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غة مها امسان ومفهومان جد مترابطني ، وإن صفة اخللق والغائية الواضحة يف الل)) هدف 

  . 1» الشعرية هي ما كان يبحث الشباب الروس عن اكتشافه

و ــــــــوداللتها يف هذه اللغة  وه، وإذا متلينا جيدا األصل الالتيين للكلمة 

» Poetica) ( املشتقة من الكلمة اإلغريقية)Poètikos   ( بالصيغة النعتية اليت تداوهلا

أو بصيغة   "Inventif "مبتكر خالق م ـ مبعىن كل ماهو 16الفرنسيون ـ خالل القرن 

املتداولة خالل القرن السابع عشر ـ باملفهوم الذي خطه أرسطو ) Poiêtikê(اإلسم املؤنث 

فعل أو صنع : مبعىن   (Poiein )يف كتاب الشعر ، وكل ذلك مشتق من الفعل اإلغريــقي 

 /عن سر ، ؤال الكيف ، وهنا يتبدى لنا سؤال الشعرية الذي اليسقط بالتقادم ، وهو س 2 »

" وعلـى رأي ... اإلنتاج ؛ والذي ملا ينفك يطرح منذ العهد األرسطي  /الصياغة  /الصناعة 

نفسه أمام العمل األديب ، ) Le poeTicien( عندما يضع الشـعري  « فـ"  روالن بارت 

فسه ببساطة ماذا يعين هذا ؟ ومن أين جاء ؟ وبأي شيء يتعلق ؟ ولكنه يسأل ن: فإنه  اليسأل 

إن : كيف صنع هذا ؟ ولقد طرح هذا السؤال ثالث مرات من قبل يف تارخينا : وبصعوبة أكثر 

لقد أعطى يف كتابه الشعرية التحليل البنيوي األول ملستويات ( أرسطو : للشعرية ثالثة معلمني 

فه الذي طلب أن يصار إىل إنشاء األدب بوص( وفالريي ) . العمل التراجيدي وأجزائه 

                                                
 :المنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيين الروس تر رومان جاكوبسون ، نحو علم للفن الشعري ، ضمن نظرية  - 1  

إبراهيم الخطيب ، مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت ، لبنان ، الشركة المغربية للناشرين المتحدين ، الرباط  

 .26:،  ص م 1982،  1المغرب ط

 .14: ، ص  قراءة اصطالحية في الحدود والمفاهيميوسف وغليسي ، الشعريات والسرديات   - 2  
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على كل رسالة جتعل القصد قائما " شعرية " الذي يعطي اسم ( وجاكبسون ) . موضوعا للغة 

بقولته هذه يده على املفاصل اهلامة " بارت" لقد وضع و،  1» ) .يف داهلا الكالمي اخلاص 

 "إىل" *فالريي"إىل  "أرسطو"للعمود الفقري هليكل  الشعرية العاملية  بداية من مؤسسها األول 

باعتبارها  «الذي متخضت جهوده اللسانية عن حتديد تعريف للشعرية  "ومان جاكوبسونر

« الشهرية أن  يرى عرب قولته كما،  2»ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة الشعرية 

أي ماجيعل من عمل ما عمال Litterarité " األدبية "موضوع العلم األديب ليس هو األدب وإمنا 

" هلا يف كتابه " عبد السالم املسدي"وعلى هذا األساس يتبدى لنا أن ترمجة ،  3 »أدبيا 

له مايربره وما يسوغه ألن ترمجته قد استندت إىل ـ " اإلنشائية "  :بـ " األسلوبية واألسلوب 

كما    ."الصنع واخللق واإلنشاء" الداللة األصلية اليت يشري إليها الفعل اإلغريقي الدال على 

                                                
 1999،  1منذر عياشي ، مركز االنماء الحضاري ، حلب ، سوريا ، ط : روالن بارت ، هسهسة اللغة ، تر  - 1  

    .    251: م ص

في فرنسا بادر بول فاليري إلى إنعاش الشعرية بمفاهيم تشبه شبها مثيرا للدهشة  مفاهيم الروس التي لم يكن  «ـ  *

لقد شغل فاليري كرسي الشعر . باللغة الخاصة للشعر وبغلبة الشكل كما أنه آمن أيضا . يعرف عنها شيئا 

رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ـــــ  . ». 1945حتى عام 1937المستحدث في الكوليج دي فرانس من عام 

 . 64: ص ،م 2000،  1حنا عبود ، األهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، سورية ، ط : ،  تر

   ، محمد الولي ، مبارك حنون ، دار توبقال للنشر ، بلغدير :، قضايا الشعرية ، تر  رومان جاكوبسون - 2  

 . 35: ص م ،1988،  1الدار البيضاء ، المغرب ، ط  

 :نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين الروس تر: ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( بوريس إيخنباوم ، - 3  

 .35:، ص   ابراهيم الخطيب 
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ل ــــــــــــــــــــــــــــمدخ 

اإلنشائية دف إىل ضبط مقوالت األدب من حيث هو ظاهرة تتنوع  «إىل أن " املسدي"يشري 

أشكاهلا وتستند إىل مبادىء موحدة ، فال يكون األثر األديب بالنسبة إىل اإلنشائية سوى ممارسة 

مبعىن أن ،  1 »تستجيب ملقوالت األدب وتتميز نوعيا مبا يغذي النظرية اإلنشائية نفسها 

تزود الدارس مبا يقارب به الظاهرة األدبية باعتبارها جتل خاص لألدوات التعبريية اليت  اإلنشائية

   .اشتغل عليها املبدع منتجا شكال خاصا من األشكال األدبية 

يف ترمجته الكثري من النقاد والدارسني التونسيني ، ففي معجم " املسدي "ويتبع 

حثني التونسيني يف جمال التأليف املعجمي يف السرديات الذي أعده جمموعة من األساتذة البا

تعد علما شامال   «وهي " إنشائية"تترجم إىل Poétique/ Poeticsحقل السرديات جند أن 

يهتم بالسردية بالنسبة إىل الفن القصصي وبالشعرية بالنسبة إىل النص الشعري وبالدرامية 

)Théâtralité  ( ية الختص جنسا واحدا من أجناس أي أن اإلنشائ 2». بالنسبة إىل املسرح

  . اإلبداع األديب بل تتعمم كنظرية إجرائية لتحليل أي نص أديب بغض النظر عن انتمائه النوعي 

" اإلنشائية"نفس املذهب حني يرى أن املدى املفهومي للفظة " أمحد اجلوة " ويذهب 

س من أجناس اإلبداع اليت جتد أصلها التأثيلي يف الفكر اإلنشائي األرسطي الينحصر يف جن

                                                
عبد السالم المسدي ، األسلوبية واألسلوب ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، دار الكتاب الجديد المتحدة   -  1  

 . 130:م، ص 2006،  5بيروت ، لبنان ، ط 

معجم السرديات ، مجموعة من المؤلفين  ، إشراف ، محمد القاضي الرابطة : محمد نجيب العمامي ، ضمن  -  2  

 .44،  43:م ، ص 2010، 1اشرين المستقلين ، تونس ، لبنان  ، طالدولية للن
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ل ــــــــــــــــــــــــــــمدخ 

اللفظي ، وال حىت يف هذا اإلبداع ذاته ألن الفعل اإلنشائي أوسع من أن حيد بفن من الفنون 

  .  1 اليت أبدعها اإلنسان ، ومن أن ينحصر يف الشعر 

أن احملاكاة مبدأ لكافة الفنون  حني اعترب" أرسطو " بـ " أمحد اجلوة " وقد استدل    

حركة أو لونا أو شكال حيث يقول  ل تعبريها ، سواء كانت مادة أوقاطبة مهما اختلفت وسائ

فشعر املالحم وشعر التراجيديا ، وكذلك الكوميديا والشعر الدثورميب ، وأكثر ما يكون « : 

ع من احملاكاة ، ويفترق من الصفر يف الناي واللعب بالقيثار ـ كل تلك ، بوجه عام ، أنوا

حياكى ، أو  إما باختالف ما حياكى به ، أو باختالف ما: بعضها عن بعض على ثالثة أحناء 

فكما أن من الناس من إم ليحاكون األشياء وميثلوا حبسب ماهلم . باختالف طريقة احملاكاة 

صوت  فكذلك األمر من الصناعة أو العادة بألوان وأشكال ، ومنهم من يفعل ذلك بواسطة ال

يف الفنون اليت ذكرناها ، فجميعها حتدث احملاكاة بالوزن والقول واإليقاع ، إما بواحد منها 

ال ختص الشعر " أمحد اجلوة " حسب " اإلنشائية " ، لذا فـ  2 ». على انفراد أو  ا جمتمعة 

ناس األدبية وظهر من وحده ال يف زمن أرسطو ، وال يف زمننا الذي زالت فيه احلدود بني األج

مل ينلها التضييق الذي توحي به " اإلنشائية " ، لذا فلفظة يدعو إىل مفهوم جامع وهو الكتابة

                                                
 2007 ، 1من اإلنشائية إلى الدراسة األجناسية ، قرطاج للنشر ، صفاقس ، تونس ، ط أحمد الجوة ، : ينظر  -  1  

 .174:ص م 

لعربي للترجمة شكري محمد عياد ، دار الكتاب ا: أرسطو طاليس ، كتاب أرسطو طاليس فن الشعر، تح وتر  -  2  

 .  28: م ، ص 1967والنشر ، القاهرة ، مصر ، د ط ، 
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أليست مماثلة  «: يتواىن هذا الناقد عن طرح سؤاله اإلنكاري  ، كما ال 1لفظة الشعرية 

واحلال أن الشعر ذاته اإلنشائية بالشعرية مماثلة جتر اإلبداع العام إىل إبداع خاص هو الشعر  

ل السرد والفضاء من أنساغ ليست من مكونات جسده يف األصل وذلك من قبي يتغذىصار ي

  . 2»!؟الطباعي واحلوار

واليت أثارت من التوتر  "شعر،نثر" تثري لدى السامع الثنائية املزعجة " الشعرية"لذا فلفظة   

تصنيف القرآن الكرمي ، اخلطاب اإلهلي  ما أثارته يف تاريخ البالغة العربية ، خاصة يف مسألة

نثر ؛ وقد أشار  املتميز نوعيا عن كالم البشر ويف  مسألة اخلالف حول هل هو شعر أو املعجز

يف خارطة األجناس األدبية العربية  ، فقد " القرآن الكرمي " وضع « إىل إشكالية " صالح فضل"

، مث مل يلبثوا أن أدركوا أنه مفعم بعناصر أدرجه البالغيون ـ  حترجا وتقوى ـ يف جمال النثر 

الشعرية احلقة فقدموه يف البالغة على الشعر مع اعترافهم بأن الشعر عموما أبلغ من النثر ، 

يف العصر احلديث يستجيب لشروط التقسيم العلمي " طه حسني " وهلذا فإن احلل الذي قدمه 

بية ، وذلك عندما رأى أن القرآن ليس ألمناط اخلطاب وحيل بعض إشكالياته يف الثقافة العر

على أساس ختصيص مرتبة متميزة ، خترج عن الثنائية املرهقة " قرآن " بشعر وليس بنثر  وإمنا هو

،  3 ». بني الشعر والنثر اليت أدت إىل كثري من مظاهر اضطراب األحكام واملعايري البالغية 

                                                
 .174:أحمد الجوة ، من اإلنشائية إلى الدراسة األجناسية ، ص - 1  

 .ن : ، ص   المرجع نفسه - 2  

  عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقـافة والفنــون واآلداب ، صالح فضل ،  بالغة الخطاب وعلم النص ،  - 3  

 . 69،  68:صم ، 1992، أوت  ،  164 :الكويت ، عدد  
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 األوساط  النقدية العربية إىل نزوعهم يف  "الشعرية"رواج مصطلح " أمحد اجلوة " كما يوعز 

إىل املماثلة واملزاوجة بني مصطلح أجنيب يستعمل يف التنظري الغريب معادال للظاهرة اإلبداعية 

باملادة اللسانية وغري اللسانية ، ومصطلح صاغه البالغيون والفالسفة العرب يف أزمنة قدمية حني 

، كما يرجع إحجام العلماء  العرب عن إجراء  كان الشعر يف حضارة العرب عنوان ثقافتها 

إىل حترجهم من نسبة الفعل البشري إىل الفعل اإلهلي ، وإىل عدم متثلهم " اإلنشائية " مصطلح

، ولعل هذا التحرج هو الذي  1لإلنشاء مبا هو خلق وابتكار ينجزمها املبدع يف أي إبداع ختري

مث إن األصل  «" الشكالنيون الروس " كما متثلها  عطل العلماء العرب عن متثل الواقعة األدبية 

Po، " أرسطو " التأثيلي الذي تولد منه مصطلح اإلنشائية عند  ein)  ( واألجواء األسطورية

اليت وظفها الشعراء اإلغريق يف تأليف املآسي واملالحم ، كانت غريبة عن ذهنية العرب 

   .2»املسلمني غرابة شوهت ترمجة النص األرسطي

" إلــى     (Poétique )بذكـاء ملـاح أن ترمجة البعض لفظة "  املسدي" د تنبه وق

ي للفظة األجنبية ذات األصل اليوناين  ولذلك يعمد ــحيد من احلقل الدالل"  الشعرية 

ويفضلون هذه اللفظة املنقولة عن اليونانية لتفادي )) بويطيقا : (( البعض إىل التعريب فيقول 

والسبب يف ذلك أن . ىن األصلي هلا ؛ وبالتايل تفادي السقوط يف أزمة املصطلح اخلروج عن املع

فاألشارة  ، 3.اللفظة التعين الوقوف عند حدود الشعر وإمنا هي شاملة للظاهرة األدبية عموما 
                                                

 .176، 175:أحمد الجوة ، من اإلنشائية إلى الدراسة األجناسية ، ص - 1  

 . 176: ، ص المرجع نفسه - 2  

 . 130:عبد السالم المسدي ، األسلوبية واألسلوب ، ص: ينظر  - 3  
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كوا حتيل مباشرة إىل لفظة شعر دون نثر ؛ التلفظية والداللية لكلمة شعرية الختلو من مراوغة 

يدل على تداخل وتطويع لغة للغة أخرى  وهذا يوحي بتعايش )) بويطيقا (( فمصطلح  ؛لذا  

فاللغات البشرية ذات قابلية اجتماعية للتعايش والتضافر على  «وتصاحل لغوي وفكري أيضا 

  .  1 »... احتمال معاين املعرفة 

 تالفيا الختالط مصطلح الشعريات "بويطيقا "سعيد يقطني إىل "كما يترمجها 

فيما يرى  أن البويطيقا هي العلم الكلي واألصلي ، الذي تندرج ضمنه كل من  ، بالسرديات

املهتمة باخلطاب السردي، " السرديات"كاختصاصني جزئيني " ) الشعريات"و" السرديات("

  2 .اليت تبحث يف شعرية اخلطاب الشعري" الشعريات"و

ـ بصيغة اجلمع ـ ليتمحض " الشعريات"مصطلح " عبد امللك مرتاض"كما يقترح      

"  للنظرية العامة للدراسة النقدية واجلمالية املتخصصة للكتابة الشعرية  وذلك  لتـميزها عن 

بصيغة اإلفراد ؛ اليت تقتصر على النهوض بالوصف اليت كانت من أجله ، أي حتديد " الشعرية 

قياسا " الشعريات"وم أي اصطناعه هلذا املفه" مرتاض"خاصية املوصوف وطبيعته ، وقد أعزى 

الوارد يف الفرنسية  Linguistique, Linguistics )( املأنوس " اللسانيات"وجماراة ملصطلح 

وارد يف اللغة اإلجنليزية يف صورة اجلمع أيضا )  (Poeticsواإلجنليزية  فضال عن أن مصطلح  

                                                
وقضية  مقاالت ... مائة قضية : النقدي ، ضمن عبد الملك مرتاض ، من عوائص ترجمة المصطلح  - 1  

 .372: م ، ص  2012ودراسات تعالج قضايا فكرية ونقدية متنوعة ، دارهومة ، الجزائر ، دط ، 

سعيد يقطين ، الكالم والخبر ، مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان   : ينظر - 2  

 .23: ،  ص  م1997، 1الدارالبيضاء ، المغرب ، ط
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ل ــــــــــــــــــــــــــــمدخ 

 (La Poéticité) رنسية ملا يقابل يف اللغة الف «وفيما خيص مصطلح الشعرية فهو يتمحض ،  1.

فتكون مبعىن اهليئة الفنية  أو احلالة اجلمالية اليت متثل يف نسج النص لتجعله مشتمال على 

يعين اخلاصية اليت تبني "الشعرية " أي أن مصطلح .  2 »خصائص فنية  متيزه عن النص النثري

  .الكيف والوصف لطبيعة اإلبداع األديب 

وما أكثر ما يتقلب الباحث غري العارف بني ... د من املعاينتوحي لفظة الشعرية بعنقو    

أن احلرية يف التعامل مع املصطلح النقدي « الشك مضطربا ؛ وبدائلها االصطالحية حائرا 

مل تكن أبدا حريته وحده ، ولكنها حرية جيل كامل أمام مصطلح نقدي  Poeticsالغريب 

وية وداللته اإلصطالحية ؛ وغري خاف على جعلته يتردد بني داللته اللغ،  3 » .مستورد 

لعبة التجوال باللفظ الواحد بني داللته يف الرصيد اللغوي املشترك وداللته يف « الدارس أن 

املنظومة املصطلحية املخصوصة هلي السوس اآلكل لصرامة الفكر ينخرم به ميثاق املعرفة اخنراما 

املظنون فيهم أم أهل الذكر وأهل الدراية ومما راتق له السيما إذا جاء على لسان الذين من  ال

جمال للشك فيه وال للتردد يف التسليم به أن احلركة النواسية ذهابا وإيابا بني املدلول املعجمي  ال

                                                
وقضية  مقاالت ... مائة قضية :عبد الملك مرتاض ، من عوائص ترجمة المصطلح النقدي ، ضمن : ينظر  -  1  

 .372، 371: ودراسات تعالج قضايا فكرية ونقدية متنوعة ،  ص 

 8ـ 7: ، العددان عبد الملك مرتاض ، مفهوم الشعريات في النقد العربي ، مجلة بونة للبحوث والدراسات  -  2  

 .  15:م ، بونة للبحوث والدراسات ، عنابة  ، الجزائر ،  ص 2007محرم  ،

عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقـافة عبد العزيز حمودة ، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية ،   - 3  

  . 156:صم ،  2001، أوت  ،  272والفنــون واآلداب ، الكويت ، عدد ، 
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ل ــــــــــــــــــــــــــــمدخ 

واملدلول االصطالحي عند استعمال اللفظ الواحد وعلى مراتب اخلطاب العلمي الواحد هلو 

ومن كل ذلك يتولد انفكاك البنية . كينونته الذهنية تداول هاتك حلرمة املصطلح ، دائس على 

وتفاديا هلذا  توجب علينا ،  1 ». املعرفية فتسيل حصون قلعتها وتتالشى ركائزها املرجعية 

صياغة عقد ضمين مع قارىء حبثنا الراهن على أن البحث سيلتزم مبصطلح واحد ثابت مطرد 

بناء على ، ته اإلجرائية يف حقل املعرفة النقدية التماسا لفاعليته النقدية وقدر"الشعرية " وهو

االصطالح يتضمن قانون العقد الذي مستنده مبدأ  «  اجلازم بأن" عبد السالم املسدي"رأي 

  .    2 »االطراد ، ومن ذلك خيلص أن االصطالح متراهن مع مبدأ االستعمال والتواتر

                                                
 .149:عبد السالم المسدي األدب وخطاب النقد ، ص - 1  

  . 160:، ص المرجع السابق  - 2  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

  ) :وتنويعاته " فن الشعر" كتاب ( الشعرية األرسطية : أوال 

  :أ ـ كتاب فن الشعر ألرسطو 

اليستطيع أي متلق يف تناوله للنص األديب مهما كان مستواه املعريف االنفالت من األسس     

التنظريية اليت وضعها القدماء ؛ ذاك ألن القيود النظرية ما انفكت تتماهى يف الفكر البشري 

يظن « قة ؛ فقد ـــــمتالح ملنخرط يف فعالية تطورية دائمة اإلستمرار، ومتغريات متسارعةا

وهم ينسون . بعض القراء أن النظريات واملفاهيم سوف تقتل تلقائية استجابتهم لألعمال األدبية 

هم فحديث. عن األدب يعتمد اعتمادا ال شعوريا على تنظري أجيال سابقة " التلقائي " أن اخلطاب 

زاخر بنظرية ميتة أضفــى " الواقع " و " احلميـــمية " و " العبقرية " و " اإلحساس " عن 

وال ينطبق هذا اخلضوع   1». عليها الزمن صفة التقديـس ، وأصبحت جزءا من لغة احلس العام 

 احلتمي للنظرية على جمال األدب فحسب ، فهو يطال ميادين األنشطة البشرية قاطبة  السياسية

 .J.M.Keynesكيرت . م . الحظ اإلقتصادي ج « فقد... منها واإلجتماعية واإلقتصادية 

ن الذين التروقهم النظرية  أو يزعمون أم يدبرون أمرهم ـــذات مرة بأن أولئك اإلقتصاديي

                                                
، كما قام " أبوطیقا " ه بعنوان  328من السریاني إلى العربي سنة " أبو بشر متى بن یونس القنائي " ـ ترجمھ  *  

  .ابن سینا ، الفارابي ، ابن رشد : بشرحھ وتلخیصھ كل من 

  م 1951إحسان عباس سنة  في األربعینیات ،  محمد خلف اهللا أحمد ، عاطف سالم: وحدیثا ترجمھ كل من  

 . م 1983م ، إبراھیم حمادة سنة 1967م ، شكري عیاد  سنة 1953عبد الرحمن بدوي سنة 
  بیروت   سعید الغانمي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،: رامان سلون ، النظریة األدبیة المعاصرة ، تر  -1

  . 10،  9:م ، ص1996،  1لبنان ، ط 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

إذ المناص من التناص مع ؛  1 »على حنو أفضل بدوا ، واقعون ببساطة بقبضة نظرية أقدم 

، والحميد عن ضرورة متثل النظرية من منابتها األصلية أفكارالغري والفكاك من سبقونا  تقعيدات من

  .بغية العثور على جوهر أسئلتها الذي أفرزته ترسبات الذائقة األدبية املتأثرة بروح عصرها 

" للفيلسوف اإلغريقي"  فن الشعر" جتد الشعرية أصلها التأثيلي يف املؤلف النظري واملنهجي     

  :، الذي أرسى فيه املبادىء األوىل لـ) ق م  322ق م ت 384" (  أرسطو

مخس عشرة "؛ الذي مل يشغل سوى  *استنفذ هذا الكتاب املوجزحيث ؛ " نظرية الشعرية "  

باللغة اليونانية يف النسخة احملفوظة مبتحف برلني ، " عشرة آالف كلمة"مبجموع " صفحة

ق  322ق م و  335" سنة ،  فقد ألفه  بني سنيت   ةوالذي شغل من عمره زهاء ثالث عشر

وقد قضى هذه السنوات باذال جهدا منهجيا منظما صارما يف التدقيق وهي سنة وفاته ، "م 

صوص األدبية التراثية بذله يف وصف واستقراء الن ، العلمي ، الذي النكاد نعثرله على نظري

  اليونانية 

أن يصفه أو " الشعرية " يف كتابه " تودوروف " ن وقد استدعى هذا العمل الناضج م     

يشبهه باإلنسان الذي خرج من بطن أمه بشوارب يتخللها املشيب  بيد أنه حتفظ عن أن يكون 

                                                
، الھیئة العامة لقصور  11أحمد حسان ، سلسلة كتابات نقدیة : تیري إیجلتون ، مقدمة في نظریة األدب ، تر   - 1  

  .9: م ، ص 1991الثقافة ، القاھرة ، مصر ، دط ، 

كون على الصورة اللغویة التي ھو علیھا اآلن ، كي ی" فن الشعر " یجمع الباحثون على أن أرسطو لم یضع كتاب  ـ *  

ـ ككثیر من كتبھ األخرى ـ في متناول القارئین فأسلوبھ التلغرافي الجاف ـ الذي ال یتفق مع خصائص أسلوب أرسطو 

األدبي ، مما یدل على عجلة في وضعھ وافتقار إلى التشذیب والمعاودة ، وھذا استدعى البعض إلى الزعم بأن الكتاب 

    قد أعدھا أرسطو لیستعین بھا أثناء محاضرة تالمیذه ، ویتولى ھوعلى حالتھ الراھنة لیس إال مذكرات تحضیر كان 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

واضعا هذه العبارة بني قوسني مزدوجني ، )) نظرية األدب ((قد خصص يف " أرسطو"كتاب 

لف األرسطي هو األدب أونظريته ؛ نفيا باتا أن يكون موضوع املؤ" تودوروف " حبيث ينفي 

" نورثروب فراي"وخيالفه .1 وإمنا هو كتاب يف التمثيل أو احملاكاة عن طريق الكالم

Northrop  Frye""  ماعناه أرسطو  «أن " تشريح النقد"يف الرأي حينما يرى يف كتابه

طريقة نقدية بكلمة البويطيقا هو نظرية يف النقد تنطبق مبادئها على األدب كله وتربر كل 

فتناول نظام من األحياء ألي ويبدو أن أرسطو قد تناول الشعر تناول عامل األحياء . صحيحة 

ان ـــ باختصار ـ كتب كما لو أنه ك التجربة األدبية العامة ، أي أنهنواعه وصاغ قوانني أ

جتربة  يؤمن بوجود كيان معريف قابل للفهم ميكن استكشافه عن الشعر ليس هو الشعر ذاته أو

تصنيفا ووصفا "  أرسطو"وجيد الدارس يف كتاب   . 2 »الشعر من قبل قارئه بل هو البويطيقا 

كما أرسى فيه الكثري من املبادىء النظرية كمبدأ " التراجيديا وامللحمة " أجناسيا لكل من

اكاة ، مل يكن أرسطو أول من قال بأن الفن حم« مبدأ احملاكاة ليس أرسطيا صرفا إذ احملاكاة ؛ و

. فقد كان ذاك قوال سائدا يف بالد اليونان  استعمله السوفسطائيون ، كما استخدمه أفالطون 

                                                
الشرح والتوسع الشفھیین ، وادعى آخرون أن الكتاب ربما كان مذكرات شخصیة ألحد تالمذتھ ، وفریق ثالث یرى أن 

مختلفة تلك المذكرات لیست إال ملخصا خاصا ، استخلصھ أحد تالمیذ العصر اإلسكندري ـ أو بعده من أصول فصول 

. كان أرسطو قد دبجھا في شيء من التوسع ، وعلى ھذا فإن أي نقص أو سوء في الكتاب یعود إلى شخص آخر مجھول 

     . 7،  6: مقدمة المترجم ، ص  براھیم حمادة ،إ: أرسطو طالیس ، كتاب فن الشعر ، تر : ینظر 
  جاء بن سالمة ، دار توبقال للنشر شكري المبخوت ور: تزفیطان طودوروف  ، الشعریة ،  تر : ینظر - 1

 .12: ، ص م 1990،  1بلغدیر ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط 

محمد عصفور ، منشورات الجامعة األردنية عمادة البحث العلمي : تشريح النقد ، تر : نورثروب فراي   - 2  

 .16:م  ،  ص1991عمان األردن ، 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

فأستاذه أفالطون . ولكن أرسطو نفث فيه معىن مل يعرف من قبل وال يشاركه فيه أحد 

 ما تقدمت بهاستعمل لفظ احملاكاة أوال يف معىن التقليد  مث بدأ يزيد املعىن عمقا وتركيزا كل

 بني معان عدة" أفالطون" ، وقد تراوحت حدود احملاكاة عند  1».السن وتطورت أفكاره

، منها األسلوب املباشر للشخصية ، مث ارتدت لبوسا أخالقيا ميتافيزيقيا خالل مراحل حياته

أول ناقد دعا إىل قطيعة مع معايري " أرسطو"، و 2.وله إىل نظرية املثل العلياــحني وص

مكرسة من قبل ، وقد متثلت هذه القطيعة يف نقض جل اآلراء املثالية ألستاذه ومفاهيم كانت 

 ديه زهاء عقدين من الزمن ، ومنه أخذ مبدأـالذي تتلمذ على يديه وكان من مري *أفالطون

  .وغريه " احملاكاة "

اليت " ثلاملُ"؛ فالفنان بنظره الحياكي "املُثل " بنظريته يف " أفالطون"وترتبط احملاكاة عند      

احلقيقة واخلري " ، والنماذج األصيلة لكل من ور اخلالصة واجلوهراخلالد للوجودهي الص

؛ وبالتايل فالفنان اقع أو ظالهلا يف العامل احملسوس؛ بل حياكي أشكاهلا املنعكسة يف الو"واجلمال

ية أفالطون راء من مجهورينأى عن املُثل بدرجتني وبالتايل عن جوهر احلقيقة، وهلذا طرد الشع

                                                
محمد سليم سالم ، المجلس األعلى : طو طاليس في الشعر، تح ، تع أبو الوليد بن رشد  ، تلخيص كتاب أرس -  1

 .11: م ، مقدمة المحقق ، ص 1971، 1للشؤون اإلسالمية لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة ، مصر ، ط 

  .ن:، صالمرجع السابق - 2  

األكاديمية البن أخته  ـ يزعم البعض أن سبب هذه المعارضة ترجع إلى أن أفالطون كان قد أوصى برياسة*

بدال من أرسطوالذي حز في نفسه هذا وهو الذي يرى أنه األحق في ذلك وأنه أكثر  Speusippusسبيوسبوس 

  .12:إبراهيم حمادة  ، مقدمة المترجم ، ص: أرسطو ، فن الشعر، تر : كفاءة من سبيوسبوس  ينظر
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

جوهر ذلك التحوير يف وجهة النظر «و حتوير حملاكاة أستاذه " أرسطو"  واحملاكاة عند ، املثالية

أفالطون يعترب أن كل قصيدة هي .  mimésisبني أفالطون وأرسطو يفرضه وضع احملاكاة 

 وإىل جانب السردي اخلالص ، واحملكي اخلالص ، يضع السردي احملاكايت..  diègèsisسرد 

وبذلك فإن النص احملاكايت : ، وهو خطاب مباشر يوهم بأن قائله شخص آخر غري الشاعر 

أخريا مييز أفالطون احملكي املختلط ، أي تعاقب . بصورة تامة بالنسبة له هو النص املسرحي 

وعلى . السرد اخلالص واحلوار ، كما هو احلال عند هومريوس  أمنوذج الشعراء امللحميني 

ك يرى أرسطو أن احملكي الدرامي واحملكي امللحمي ، يف التراجيديا وامللحمة مها العكس من ذل

صيغتان للمحاكايت  وبعبارة أخرى فإن احملاكاة حتتل يف نظامه وعلى عكس أفالطون جمموع 

، وميكننا القول ، أن احملاكاة يف الفكر النقدي األرسطي  هي احملك الذي  1 ».  اال الشعري

عليه اجلنس األديب ؛ كي يثبت وجوده الشرعي يف نظريته التحديدية بصرامة جيب أن مير 

فمبدأ احملاكاة عند واملعيارية بامتياز، واليت أحدثت قطيعة النظرية اجلمالية عن النقد األخالقي ؛ 

" ذو معىن مسرحي أدائي ؛ لذا فإن الفنني اللذين يتجليا فيه على أكمل وجه ؛ مها " أرسطو" 

  ". التراجيديا الدراما و

يعود يف أصوله البدائية إىل " الدراما"إىل أن فن " إدوار اخلراط " ويف هذا الصدد ، يشري    

الشعائر الدينية اليت كانت تؤدى عن طريق التمثيل اإلميائي يف حماكاة اآلهلة ، قبل أن تنتقل إىل 

                                                
د الكبير الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، بلغدير ، الدار عب: بيير شارتيه ، مدخل إلى نظريات الرواية ، تر   -  1  

 .18:م ،  ص 2001،  1المغرب ، ط  البيضاء ،
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ذ القرن اخلامس والرابع القالب الفين الذي سوف تندرج إليه على أيدي شعرائها املعروفني من

قبل امليالد ؛ هؤالء الذين حتسسوا مغزى هذه اإلشارات وعربوا عنها يف أعماهلم اخلالدة ، 

هي األشياء اليت ترى اليت " درومينا "أن أصـــل كلمة  " جلربت مري "وفيما يرى 

                                                  .                                         1اشتقت منها كلمة دراما أي األداء

بيري " اقدولة متثيلية ؛ وهذا مااستدعى النمحذات " حماكاة " من هنا يتبني لنا أن لفظة 

عن "  " representation" التمثيل " أن يفضل لفظة  "Pierre CHartier""شارتيه 

حملاكاة عند أرسطو ذات مظهر درامي بل ملا فيه من حركية ودرامية ألن ا" احملاكاة " ـة لفظ

 مسرحي ، والقصة أو احلكاية عنده هي جوهر التراجيديا قبل األخالق والشخصيات ، فهو

الذي جعل من ملحمتيه درامات حقيقية ، وتلك هي علة تفوق " هومريوس"يرى أن تلك مزية 

  .2 التراجيديا على امللحمة

أن فإنه ال ينبغي    " Pierre CHartier  "" بيري شارتيه" وحسب رأي الناقد         

نفهم من مصطلح احملاكاة األرسطي جمرد استنساخ ملوضوعها ، فال بد من اإلحلاح على الطابع 

اإلبداعي هلا ؛ إذ ينبغي على الشاعر احملاكي أن يؤلف ، قصة وفق قوانني الفن أو تقنياته اليت 

أو فن الشعر ذا العبور من املوضوع "  عريةالش"وبذلك تتحقق لدينا مفهوم "أرسطو"حددها 

                                                
إدوار الخراط ، دراسات في نشأة المسرح ، دار البستاني للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، دط  : ينظر   - 1  

 .  139،  138: م ،  ص2003

 .19:عبد الكبير الشرقاوي ، ص: لى نظريات الرواية ، تر بيير شارتيه  ، مدخل إ: ينظر - 2  
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وعلى ضوء هذا ؛ فإن مبدأ احملاكاة األرسطي حيقق داللة اخللق .   1احملاكى إىل املوضوع املمثل

للعمل الفين بامتياز؛ انطالقا من الطبيعة املنتجة واخلالقة حملاكاة الفنان ومتثله للطبيعة اليت يكمل 

عندما حياكي الشاعر « إذ  ا ما جيعل من الفنان خالقا آخر،كماهلا ؛ وهذ نقائصها أو يربز

الطبيعة حياكي عملياا اخلالقة ، وال يقلد نتائج هذه العمليات ، وهلذا كان الوزن عرضا غري 

األمر الذي  2 »أن تدل على أي فنان يف النظم أو النثر (...) وميكن لكلمة شاعر . الزم للشعر 

يكون أكثر  وعلى هذا ، فإن الشعر« : لى التاريخ يف قوله يفضل الشعر ع" أرسطو" جعل 

فلسفة من التاريخ وأعلى قيمة منه ؛ ألن الشعر عندئذ مييل إىل التعبري عن احلقيقة الكلية ؛ أو 

" أرسطو"، وهنا يعلي  3»ة أو الفردية ـالعامة ؛ بينما مييل التاريخ إىل التعبري عن احلقيقة اخلاص

من مجهوريته الفاضلة ، متهما إياه بالقصور األخالقي " أفالطون"حرمه الذي  من شأن الشاعر

  . وهنا تكمن أعلى جتليات معارضة التلميذ ألستاذه  وقصوره احملاكايت 

يف كتابه فإننا جنده يؤكد    " أرسطو " وإذا عدنا إىل بعض القضايا النقدية اليت تناوهلا 

سائر أنواع الفنون مهما اختلفت وسائلها وهذه هي شكل تتجلى فيه " احملاكاة " مبدئيا أن 

  :األنواع تتمايزعن بعضها إما باختالف

  . املادة أو الوسيلة-1

                                                
 .19:، ص  المرجع السابق: ينظر - 1  

 .12:اب أرسطو طاليس في الشعر ، صأبو الوليد بن رشد  ، تلخيص كت - 2  

 .114:أرسطو ، فن الشعر ، ص - 3  
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  .املوضوع -2

  1. الطريقة -3

أن الوزن العروضي وحده ال يصنع " أرسطو " فقد أكد  الوسيلةوعن اختالف 

ال غدا جمرد نظم ، وذلك كي يكون العمل شعرا وإ" احملاكاة " الشاعر؛ وإمنا جيب توفر مبدأ 

  .  2هو الفرق بني الشاعر والناظم

احملاكى ، وملا كان احملاكون حياكون أناسا املوضوع وختتلف الفنون فيما بينها باختالف       

مماثلني لنا يف  يفعلون سواء إن كانوا أفاضل أو أردياء فإم يعرضون أناسا أمسى منا أو أسوء أو

  . 3 ا جيعل موضوعات احملاكاة متباينة خمتلفة فيما بينهااملستوى العام ، وهذا م

  : احملاكاة يف الفنون األدبية  فتكون  طريقةأما عن اختالف 

إما باستخدام السرد يف جزء ويف جزء آخر تتقمص الشخصية شخصية أخرى مث يروى  -1

  ؛القول على لساا كما يفعل هومريوس

  .أو أن يكون األسلوب مباشرا  -2

  1.ما أن تعرض الشخصيات وهي تؤدي أفعاهلا أداء دراميا وإ -3

                                                
 .55:،  ص المصدرالسابق: ينظر   - 1  

 .57:، ص المصدر نفسه: ينظر  - 2  

 .67:ص،  المصدر نفسه :ينظر  - 3  



  

33 
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  :إىل سببني أصيلني يف الطبيعة اإلنسانية منشأ الشعر ويرجع أرسطو      

األصل الفطري يف احملاكاة اليت يرثها اإلنسان منذ الطفولة واليت تساعده على  :السبب األول

  .األوىل ويف ذلك يفترق عن احليوانحتصيل معارفه 

املتعة اليت يشعر ا اإلنسان إزاء أعمال احملاكاة واليت التثريها األشياء قبل أن  :ب الثاين السب

حياكيها الفنان وسببها هو متعة التعلم عن طريق استنباط داللتها وحىت إن كان العمل احملاكى 

  .جديدا على املتلقي فاملتعة تتأتى له ال من مبدأ احملاكاة بل عن طريق جودة التنفيذ 

وملا كانت احملاكاة فطرية كامليل إىل اإليقاع والوزن فإن من كانوا جمبولني عليها قد       

معىن هذا ، أن الفنان احملاكي ، والذي جبل  2.طوروا حماوالم حىت تولد الشعر من ارجتاالم 

؛ هو الذي على احملاكاة ، اليت وضعها يف حمك التأليف واإلبداع املتكرر واحملاوالت اإلبداعية 

  لشعر من فمه يتولد ا

الشعر إىل اجتاهني اثنني ، وفقا ملبدأ احملاكاة الفطري وحسب " أرسطو"بعد هذا ؛ يقسم       

والطباع اجلدية حياكون األفعال النبيلة فينشئون الترانيم اإلهلية ، وذوو  طبع كل شاعر؛ فذو

يف كتابه شقا " أرسطو" وقد عاجل  3.الطباع الوضيعة حياكون أفعال األردياء فينشئون األهاجي 

                                                                                                                                              
 .72:، ص السابقالمصدر: ينظر  - 1  

 . 80، 79:،  ص نفسهالمصدر : ينظر  - 2  

 . 80، 79، ص نفسهالمصدر : ينظر  - 3  



  

34 
 

  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

فريجح الدارسون أا عوجلت يف  الكوميديا؛ أما "  التراجيديا" وهو "الدراما " واحدا من 

  .      القسم الثاين من الكتاب وقد ضاعت أو أتلفت معه 

" ؛   فبعد أن حدد منشأها فقد عرفها بأا حماكاة لفعل جاد "    التراجيديا "أما عن 

تام له طول معني بلغة ممتعة ختتلف باختالف أجزاء املسرحية ، وتتم هذه احملاكاة يف "  نبيل

 بـشكل درامي السردي بأحداث تثري الشفقة واخلوف وبذلك حيدث ما يسميه أرسطو 

  .*" التطهري"

وباإلضافة إىل العنصر الدرامي فإن املنظر املسرحي يعد جزءا هاما من اجلسم التراجيدي 

املمثلني ، مث تأيت  عنصر الغناء واللغة ، باإلضافة إىل اخلصائص املميزة  لشخصية وفكرمث يأيت 

  .احلبكة يف ترتيب أحداث القصة 

اللغة، ، احلبكة الشخصية( لتراجيديا هي فإن األجزاء الستة اليت تنبين عليها ا؛ وعليه 

      . 1) الفكر ، املرئيات املسرحية ، الغناء 
                                                

متعلقة بالمشاهد الذي يحدث أن تثار عواطفه وينفعل فيتخلص من تلك العواطف ،  Katharsisـ مشكلة التطهير *

ظرون هذا المبدأ وصاغوا حوله عدة نظريات طوال قرون عديدة  ، ويقصد به إجراء عالجي على وقد تناول المن

كان ينتمي بحكم ميالده إلى طائفة أتباع اإلله « مستوى الجسد والروح وله عالقة بالجانب الطبي ألن أرسطو 

ه طبيب بالط الملك أمينتاس وكان أبو. أسقلبيوس إله الطب ، والذين كانت مهنة الطب تتوارث فيهم أبا عن جد 

  الثالث ملك مقدونيا 

: ينظر » وهذه الصلة مع الطب تفسر االهتمام السائد بعلم الحياة عند أرسطووتأثير هذا على فكره الفلسفي ( ...) 

 .12: ص. م1992،  1عزت قرني ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط : ـ ألفرد إدوارد تايلور، أرسطو ، تر 
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  :امللحمة ـ  

يقارن أرسطو بني امللحمة والتاريخ ، فامللحمة حماكاة تقوم على السرد املوزون معتمدة      

على الدراما ، فقصتها تدور حول فعل واحد تام له بداية ووسط واية متكامل عضويا ، كما 

يعاجل بالضرورة فعال واحدا ولكنه يعاجل فترة زمنية واحدة  جيب أن ختتلف عن التاريخ الذي ال

يقع خالهلا من أحداث لفرد واحد أو مجلة من األفراد ، فهومريوس يف ملحمته اختار  ابكل م

جزءا حمدودا من حرب طروادة وربط أحداثه  الفرعية مع األحداث العديدة للحرب وذا 

    1.استطاع أن حيدث تنويعات يف منظومته 

حم هي نفس األنواع اليت بني امللحمة والتراجيديا ، فأنواع املال" أرسطو " كما يقارن     

امللحمة " وأجزاء ) بسيطة ، مركبة ، خلقية ، متعلقة مبعاناة ( جندها يف التراجيديا ، فتكون 

نفس " امللحمة"باستثناء الغناء واملنظر املسرحي وتستخدم " التراجيديا"جزاء أهي نفسها "

املعاناة ،  كما جيب  ؛ وهي التحول والتعرف ومشاهد" التراجيديا"العناصر اليت تستخدمها 

  .جتويد الفكر واللغة فيها 

                                                                                                                                              
 .96، 95أرسطو ، فن الشعر، ص :  ينظر - 1

 .198، 197، ص السابقالمصدر : ينظر  -1  



  

36 
 

  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

وختتلف امللحمة عن التراجيديا يف الطول والوزن ؛ فهي غري حمددة الطول بينما 

أما عن الوزن فالوزن السداسي البطويل أنسب األوزان . تتجاوز اليوم الواحد  التراجيديا ال

  . 1للمالحم فهو األهدأ واألرزن واألعظم  

اجيديا  على عنصر اإلدهاش الذي يسبب املتعة يف نفس املتلقي ، بينما وتعتمد التر

وينبغي ، 2 يرى املمثلني يف حالة حركة تعتمده امللحمة اعتمادا واسعا ألن املشاهد يف امللحمة ال

وإذا كان الشاعر مضطرا أن  على الشاعر أن يؤثر املستحيل احملتمل على املمكن غري احملتمل ،

 ممكنة غري معقولة  يف عمله فيجب أن جييد معاجلتها فنيا كي يكسبها صفة يتناول أمور غري

   . 3االحتمالية 

  :وهم التقسيم الثالثي لألجناس األدبية ـ 

مل يهتم أرسطو يف كتابه إال باألعمال املنظومة شعرا ؛ واليت تعتمد يف تأليفها احملاكاة       

ذا التصنيف الصارم املعياري الذي يعتمد قاعدة عامة ؛ وهو " األجناس املمثلة " باألفعال أي  

 الشعر" ، يضرب صفحا عن كل فن اليتمثل هذه األفعال حىت وإن كانت منظومة ومنها
                                                

 . 204،  203،  202، ص نفسهالمصدر ينظر ،  - 1  

 .205، 204، ص ،  المصدر نفسه: ينظر  - 2  

   .206، 205، المصدر نفسه:ينظر  - 3  

  : جامع النص" من هؤالء الذين ذكرهم جيرار جنيت في كتابه   - *
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فقد جتاهل ذكرها ومل يوردها قط يف  مثال ، أما األعمال السردية النثرية" الغنائي والتعليمي 

  . شعريته ؛ كوا تنتمي إىل مصاف السردي الوضيع

اليت ( قد اكتفى بتقسيم ثنائي فقط لألجناس األدبية " أرسطو" ومن امللفت لالنتباه أن     

، وهذا عكس ما رسخه جل دارسي األدب بل ) تعتمد احملاكاة بالفعل وهي امللحمة والدراما 

تعارف عليه منذ القرن الثامن املعروف وامل وهو التقسيم الثالثي، جل املنظرين عرب العصور

  . )الدراما    الشعر الغنائي ، الشعر امللحمي( : عشر

  ملاذا يصر الدارسون على مثل هذا التقسيم ؟  -: وهنا يعن لنا سؤاالن هامان 

امللحمة "لألجناس األخرى ، واكتفائه بتسليط الضوء على  " أرسطو" ما سبب إمهال  -

  . بل عهده  ؟دون غريمها من األجناس اليت كانت معروفة يف عهده وما ق" والدراما 

مسألة النص مدخل جلامع " يف كتابه   "  "Jerard Genette" جريار جنيت "  يطرح    

لألجناس األدبية من زاوية النقد واملغالطة ويشري إىل أن هذه املسألة قد أثارا  *التقسيم الثالثي

فضت أن يسند حيث ر ،يف دراستها لتاريخ تقسيم األجناس األدبية " إيران رناس " من قبله 

 التقسيم الثالثي ألرسطو وتساءلت عن غيابه وترجع ذلك إىل احتمال أن الغنائية اإلغريقية ال

متت بصلة للصناعة الشعرية الرتباطها باملوسيقى؛  ولكن قوهلا يصدق على املأساة أيضا  وهنا 

وعينا وال وعينا  خطأ متجذر يف ، ألن  التقسيم الثالثي ألرسطو" إيران رناس " ينتكس تنبيه  
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بالوهم ، وغياب الغنائي يف التقسيم األرسطي يعود لسبب " جريار جنيت " األدبيني ، ويصفه 

  1.أعمق

أن  "تشريح النقد"يف كتاب  ""Northrop  Frye "نورثروب فراي " وقد حاول       

سه وال ك أبنية كلية للشعر ميكن إدراكها وهي ليست الشعر نفليعيد هذا السبب إىل أن هنا

 2، فمراتبية األجناس األدبية ختضع إىل معيار تفضيلي حمدد Poeticsالشعرية  جتربته وإمنا هي

عينة مكتملة " التراجيديا"ذو الفكر التجرييب الذي اختذ من " أرسطو "هذا املعيار الذي اتبعه ، 

واستطاع " عريةالش"، وواقعة متحققة يف عصره ؛ ليستقرىء من خالهلا األبنية الكلية واليت هي

عن إيراده لكل " أرسطو"أن ينظر لألصول العامة اليت سادت يف عصره ؛ وهذا هو سر سكوت 

يف كتابه فن الشعر؛فهو مل يذهل عنهما وقد أسقطهما لغرض " الشعر الغنائي"و" الكوميديا"من 

الفن دون مل يكن حبثه يف الشعر التمثيلي بأمناطه الثالث حبثا يف قطاع معني من «منهجي، إذ 

غريه بل رام أن يكون مدخله هذا إىل الشعر مدخال كليا ألنه تناول املسألة األجناسية انطالقا 

                                                
القس باتو ، سان توما ، أوستن وارين ، نورثروب فراي ، فيليب لوغون ، روبيرت شولز، هيلين سيكسوس ،  -

فيسند التقسيم الثالثي إلى أفالطون وتنظيمها النهائي إلى ديوميد في أواخر القرن " الشعرية " أما تودوروف في كتابه 

عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ، بلغدير ، الدار : ـ جيرار جنيت، مدخل لجامع النص ، تر : ينظر  .الرابع  

   . 19،  18،  17:، صم  1986،  2البيضاء المغرب ، ط 
   .16:،  ص  المرجع نفسه: ينظر  - 1
2 - Fry, Northrop Anatomy of criticism Princeton , New JERSY P. 14   نقال عن  

  .  23: حسن ناظم مفاهيم الشعرية ، ص 



  

39 
 

  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

وهذه سبيل خمصوصة بالتفكري الفلسفي املنشغل دوما بكليات  ، من مبدأ كلي هو احملاكاة

الكلية يف  ، وميكننا أن نعرب عن مبدأ 1 »األمور وباملقوالت املنظمة للظواهر الكونية البشرية 

عن التداخل بني شعرية الفنون ، وشعرية  املسألة األجناسية ألرسطو يف الترسيمة التالية اليت تعرب

  2 التراجيديا 

   

  

  

وفيما خيص اللبس احلاصل بني األجناس ، واألخطاء النظرية اليت وقعت جراء ذلك فقد 

صل عن طريق رفع هذا اللبس احلا"  "Jerard Genette" جريار جنيت " حاول 

  ط الضوء على حتريفات الناقدين ومرادفتهم ـــــــــــــــــتسلي

" ، وقد عاد للمصدر األول الذي اقترحه " الشعر الغنائي "  : ـب" ودة املدحية ـاألنش" 

مائية ـــيف التصنيف على الصيغة اإلي االقتصارواستغله أرسطو من بعده ، وهو " أفالطون

ويكون بذلك قد ألغى من دائرة  3" امللحمة " والصيغة املزدوجة " لهاة املأساة وامل" الصرفة 
                                                

 2004جوة ، بحوث في الشعريات مفاهيم واتجاهات  ، مطبعة التسفير الفني ، صفاقص ، تونس ، دط ، أحمد ال-1  

 .50:م ص

 .ن :، ص المرجع نفسه -2  

 . 23،  22، 21: ص  عبد الرحمن أيوب ،:تر  جيرار جنيت ، مدخل لجامع النص، -3

 ونـــــة الفنـــــإنشائی

 إنشائیة الشعر التمثیلي
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هو صاحب مبدأ احملاكاة املثالية " أفالطون " وحنن نعرف أن . ميثالن نثر ال أو اهتمامه كل شعر

  .هذا املبدأ وجعله حماكاة أفعال " أرسطو" األول وعنه أخذ

  "Jerard Genette" جريارجنيت"فإن  واتباعا للتقسيم الصيغي األفالطوين املزدوج      

، فحسب " الصيغة " يقترح مصطلحا يعتقد أنه يالئم أكثر من غريه حتديد هذا الصنف وهو

أفالطون يتكلم الشاعر يف الصيغة السردية بامسه اخلاص ، ويف الصيغة الدرامية تتوىل 

  .1الشخصيات الكالم

بدوره يف صدد  تفرقته بني فنون " نيتجريار ج"الذي عاد إليه " أرسطو" إىل  رجعناوإذا 

هي شكل تتجلى فيه سائر أنواع الفنون مهما اختلفت " احملاكاة " حني يؤكد أناحملاكاة ، 

    :عن بعضها إما باختالف وسائلها وهذه األنواع تتمايز

" الشكل"أي ←أو الشعر ، الوزن  احلركات ، الكالم ، اللغة ، النثر ←املادة أو الوسيلة  -1

  .ذي ال يعريه أرسطو أي أمهية يف كتابهال

  :وميكننا أن نستنتج بناء على التقاء الصنفني املتبقيني املخطط التايل  

  .حماكاة أفاضل أو أراذل  ← املوضوع احملاكى  -2

                                        ↑          ↑  

  . السرد أو العرض املباشر ←ـ الطريقة أو الصيغة  3

                                                
 . 25:صالمرجع السابق ، : ينظر   - 1  
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هذا التقسيم املتوافق مع التقسيم "  "Jerard Genette" جريار جنيت" وقد جرد       

          1: األجناسي الثالثي يف الشكل التايل

  

 السابقيف كتابه  " "Jerard Genette "ت جريار جني" إليها  ومثة قضايا عديدة أشار     

الترتيب األجناسي األديب ، قضية إمهال : ، وقد كان له فضل السبق يف طرحها وإثارا ، منها 

الشعر الغنائي عند أرسطو والسكوت عنه يف كتابه الشعرية ، وكيف أدمج الشعر الغنائي عنوة 

الحظ الدارس أن أرسطو ركز على وي. يف التقسيم الثالثي دون أي أساس نظري متماسك 

ووضعهما كعينات لدراسة اجلنس " هومريوس"و ملحمة " سوفوكليس"تراجيديا 

  إذ ؛ ي كوما أرقى وأبلغ ما وصل إليه اإلبداع البشري يف ذلك الوقت ـــامللحم

إا . ق ـليست األشعار اهلومريية بداية ، بل بلوغ ، وواضح أا آتية من تراث أديب عري« 

إىل سر  "أرسطو"وقد لفت   1 ». ود حىت اآلشيني يف ميسني ـــشريإىل حضارة راقية تعت

                                                
 .26: ، ص المرجع نفسه - 1  

  الصيغة    

  املوضوع
  السردية  املأساوية

  امللحمة  املأساة  املتفوق

  الشعر الساخر  امللهاة  املتدين
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يعي قانون لعبة احملاكاة وفنياا ، كان عن بقية الشعراء كونه الوحيد الذي " هومريوس"تفرد 

  . أرسطو أعجب به كبريا اشاعربصفته وهنا تربز خصوصيته  

، باألجناس األدبية تتعلقحماولة تأسيسية لنظرية  هو" فن الشعر" ن كتاب إبوسعنا القول     

ووضع ضوابط خلصائصها وأشكاهلا وطرائق تأليف كل نوع من أنواعها ، وقد كان  

أفكاره األجناسية وحتديداته النوعية ـ اليت " أرسطو" األمنوذجان املعياريان اللذان استمد منهما 

   :مها- *ستقرائيتوخى فيها املنهج اإل

 "لـكون بذلك قد وضع تقنينا معياريا كوقائع أدبية متحققة وخاصة ، وي" وامللحمة الدراما " 

؛ طارحا نظاما جديدا مبتكرا ، وفق منهج " الشعرية "ندعوه  ككل ؛ أي ما" فن الشعر

فن  هلذا السبب كان « و. استقرائي مفارق للدراسات الوصفية التأملية التارخيية اليت سبقته 

ووصفيا على حد سواء ، ولذلك ) قد ينبغي فعله  ألنه يقول ما ينبغي أو ما( معياريا الشعر  

بني " التوتر "  هذا. ط عمل مؤرخ ـأيضا فهو ، بشكل جيد للغاية عمل منظر وليس فق

والذي كان أرسطو على وعي به ، يعطي  -والواقع  التقنني واملالحظة  ]النظرية  [اعدة ـالق

إذا كان أرسطو يقصي املستحيل  : الضروري واالحتمايل  وميـ، فضال عن ذلك  معىن ملفه

                                                                                                                                              
م  1983،  1هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ط: فرنان روبير ، األدب اليوناني ، تر  - 1  

  . 11:ص

 .اإلستقراء هو طريقة االنتقال من الوقائع الفردية إلى الكليات   - *
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وهو ما يلجأ إليه يف احلقيقة هومريوس ، الشاعر اجلدير ذا اللقب ( والالمعقول ، والالمنطقي 

  الب الشاعر مع ذلك بأن ـــــفإنه يط) ـ هذا هو الواقع املوجود 

باحتمالية (( يما يشبه املناقضة إذ أنه يصل إىل التسليم ف))  االحتمايليشتغل حىت حدود (( 

. بالفن احملاكايت ما هوخاص وعرضي هنا يوجد اإللزام الذي يزعم أنه يتجاوز)) . حتمايل االال

كان ينطلق ـ بروح العامل ـ من « صاحب الفكر التجرييب  املنظر" أرسطو"والشك أن  1»

قائق حتليال موضوعيا ومن خالل حتليل هذه احل. حقائق ملموسة يف تاريخ الشعر اليوناين 

ي أنه حقق ا نتائج ائية ـيدع متجردا من األفكار املسبقة ، يصل إىل أصول عامة ، ال

ولذا ، جاء عمله زاخرا باألفكار اليت ميكن أن تصدق اليوم ، كما . كنتائج العلوم النظرية 

كن أن يكون من كثريا مما ميإن إعجازه يف احلقيقة ـ يتبدى يف أنه يتض. صدقت باألمس 

   . 2 ». ، وله أمهية مشولية عاملية دائما

أرسطو " تضمنه كتاب  ال مناص ألي دارس أن يطلع على ماكل هذا ، أنه يتبني لنا من        

  ي ـــــــويقدح أفكاره مبفاهيمه اخلصبة العميقة ، وفكره الشمول" 

ادال مناقضا وذلك حبق فال يستطيع أي ناقد االنفالت من سلطة مفاهيمه حىت وإن كان جم 

( ت خيبرتولت بر ولقد حاول الكاتب املسرحي املعاصر«ميزة األعمال األصيلة اخلالدة ، 

، أن يتحدى أصول هذا الكتاب الذي أعتقد بأا حتكمت يف أبنية ) 1956ـ  1998
                                                

 .19:عبد الكبير الشرقاوي  ، ص: بيير شارتيه  ،  مدخل إلى نظريات الرواية ، تر  -1  

 .8،  7:إبراهيم حمادة ، مقدمة المترجم ، ص: أرسطو ، فن الشعر، تر - 2  
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تعاليم الدراما األوربية ومضامينها خالل القرون املاضية ـ وأن يتحرر منها ، ويناقضها بتقدمي 

جديدة أمساها بأصول املسرح امللحمي ، إال أنه عجز عن أن يفلت كلية يف تطبيقاته ، من تأثري 

بعض اخلطوات ، اليت رمسها املعلم األول عن الدراما منذ ما يقرب من ثالثة وعشرين قرنا ، بل 

ذه ومع أن ه. وأصبح برخيت رغم أنفه أرسطيا ، يف جوانب كثرية مما كتبه من مسرحيات 

األصول الربخيتية تتعمد االختالف مع مثيالا  األرسطية ، أصال بأصل ، إال أن هذا االقتران يف 

 *"املعلم األول " هذه الدائرة اليت علمها   1 »" فن الشعر " ذاته ، يدل على قيامها يف دائرة 

لنقاد قرونا وما فقد ظل ا« وما انفك النقاد حيومون على حميطها باحثني عن سر إشعاعها اخلالد 

يزالون ، يناقشون أرسطو ، وينقدونه ، مث يعودون إليه ، فكتاب الشعرية ، هو الكتاب 

والبد ألي ناقد ، مهما تطاول على أرسطو أن يعود إليه ، ويبدأ . يف النقد األورويب  **املقدس

تطبيقية يف جمال  فهو املصنف العلمي املتوارث الذي حتتكم إليه كل حماولة تنظريية أو  2». منه 

  . الدرس األديب ؛ كونه األساس األول الذي تصنف فيه األجناس األدبية اليت تعتمد احملاكاة 

                                                
  . 4: ص ، مقدمة المترجم ،  السابقالمصدر  - 1  

  .الفالسفة المسلمون هم الذين أطلقوا عليه هذا اللقب  ـ*

تاب ـ استطاع كتاب فن الشعر ألرسطو دون أي أثر يوناني آخر ـ أن يزاحم ـ في عصره الذهبي ـ الك* *

: ص ، مقدمة المترجم  نفسهالمصدر: ينظر. المقدس نفسه من حيث االهتمام بتحقيقه ، وطبعه ، ودراسته وتفسيره 

10 . 

  1عز الدين لمناصرة ، علم الشعريات قراءة مونتاجية في أدبية األدب ، دار مجدالوي ، عمان ، األردن ، ط  - 2

 .47:م ، ص 2006
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يعترب حبق الترسانة النظرية لكل الشعريات اليت أتت  ومهما قيل يف شأن هذا الكتاب ؛ فإنه     

األلفي عام ، فقد ظل  هيمن على العقل األديب والنقدي األوريب ملدة تزيد على« بعده ، فقد 

 أساسا للنقد اإلجنليزي والنقد الكالسيكي التقليدي األوريب حىت أواسط القرن الثامن عشر

املالذ « ، كما يعترب 1 » ]جونسون . سدين ـ جونسون ـ درايدن ـ بوب ـ وحىت د[

يف ويشهد بذلك نقاد عصر النهضة . األكادميي األول لتثقيف الذوق النقدي على مر العصور 

وكذلك ،  2»أوربا ، وأنصار الكالسيكية اجلديدة ، بل والنقاد احملدثون يف مقدمة هؤالء مجيعا 

نفسه الذي اعترب أن كتب الشعرية يف عصر النهضة مل " تودوروف "النقاد املعاصرون ومنهم  

بسبب شهرته اليت أعمت وحالت دون قراءة " أرسطو " تكن إال جمرد تعليقات على كتاب  

على قراءته حبيث  عتراض عليه أوإلة له أدت إىل التسليم املطلق ، فلم يعد أحد جيرؤ على اواعي

   3.اكتفي باختصاره على صيغ وكليشيهات جاهزة مرتوعة من سياقها مت تداوهلا والتنويع عليها

  : تنويعاته -ب 

  :فن الشعر هلوراس ـ 1 

                                                
 .31: م، ص1986،  1ظرية األدب ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط شكري عزيز الماضي ، في ن - 1  

 .8: مقدمة المترجم ، ص أرسطو طاليس ، كتاب فن الشعر ، تر وتقديم وتعليق ابراهيم حمادة ،  - 2

 . 13:صشكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،  : تر ، ينظر تزفيطان طودوروف ،  الشعرية ،  - 3  
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؛ إذ بعدما يزيد " فن الشعر " ان من املالحظ أن كتبا عدة يف النقد األديب محلت عنو    

)  ق م  8ق م ـ  65" (هوراس"الشاعر  وهو سنة ، يؤلف ناقد آخر" 214 "عن قرنني أي

  " . أرسطو"تأثرا بكتاب  * "فن الشعر " كتابا حيمل نفس العنوان 

ينفي الشبه القائم بني كتاب هوراس " فؤاد املرعي"ومن اجلدير بالذكر أن الناقد 

تقعيد " فعمل هوراس يفتقر إىل األسس الفلسفية العميقة وهو من طراز كتب وكتاب أرسطو 

املتصفة جبمود وصفاا اجلافة ، ويورد أن القدماء يؤكدون على أن مصدره هو كتاب " الشعر 

بطليموس الذي قلده يف توزيع مواد رسالته ويف تصوراته اجلمالية األساسية ، فهوراس مل يكن 

فن الشعر " نظري مكتمل وبالرغم من ذلك ، ففؤاد املرعي  يعد كتاب يسعى إىل صياغة عمل 

  1 .هلوراس البيان النظري لألدب الكالسيكي الروماين يف عهد اإلمرباطور أوغسطس " 

وبالرغم من كونه ناقدا رومانيا إال أنه يدخل يف نطاق الشعرية اإلغريقية  ألنه حيمل ويقلد      

وحيث على متثلها  فمعظم أفكار الكتاب مستمدة من ،  2رة أخرىنفس املفاهيم اإلغريقية بصو

                                                
والبعض يذهب " .  ق م  8ـ  10" مجهول ويرجح البعض أنه نظم في آخر حياته بين عامي  ـ تاريخ تأليفه   *

أما عن العنوان فلم يضعه هوراس .ق م للبدأ في نظمه  23إلى أنه كتب مع الكتاب األول من الرسائل ويرشحون 

: ، فن الشعر، تر هوراس: ينظر .وإنما تعارف عليه النقاد  بفن الشعر ألن موضوعه  طبعة الشعر وضروبه 

  . 24،  22: ص  م ،1988، 3لويس عوض ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر  ط 
  فؤاد المرعي ، مدخل إلى اآلداب األوروبية ، منشورات جامعة حلب ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية - 1

 .  87،  86: ، ص  2م ، ط  1996 

 . 42:م الشعريات قراءة مونتاجية في أدبية األدب ، صعز الدين لمناصرة ، عل - 2
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يلغي بعض اجلوانب امللفتة والشاعرية يف الفن ، واليت تناوهلا  ، وهذا ال" أرسطو"كتاب 

؛ " قطع األرجوان"يف كتابه ، كتشبيهه اللغة الشعرية اليت تتخلل العمل األديب ب " هوراس"

كم من عمل جليل يبشر « :  لؤ للزينة والترصيع فيقولهذا اجلوهر النفيس الذي يتخذ كاللؤ

( أو رقعتان ، تسطع روعتهما يف مدى عريض ،  رقعة أرجوانيةبقيمة أدبية هائلة ، قد رصعته 

وقد وجد هذا التشبيه .  1 »شئت أن تكتب ، مادام عملك كل منسجم  اكتب ما...) 

  .  اللماح الشاعري أثرا له عند الكتاب والنقاد 

 ى هوراس متمثال مرسخا كل ماجاء يف كتاب أرسطو، بأسلوب مييل إىل اخلواطرويبق

" فن الشعر " الذي نظم قصيدة حتمل عنوان " هسيود"بسبب طابعه الشعري تأثرا بالشاعر 

أيضا ، ولعل هذا األسلوب ، إضافة إىل تبلبل أفكاره حرماه من الروح املنهجية اليت وسم ا 

  .يف ذائقة العصر الوسيط   أنه مل حيرم من التأثريإال" املعلم األول"كتاب 

كما يصرح  2»مؤلفات أرسطو وهوراس مراجعنا الكالسية لنظرية األنواع « وتبقى 

ناقد يف مرحلة وسيأيت " . نظرية األدب " يف كتاب " أوسن وارين " بذلك الناقد األمريكي 

   ".بوالو"موالية ليترسم خطى هذين الناقدين ـ أرسطو وهوراس ـ وهو

                                                
 . 110،  109: ص  لويس عوض  ،: هوراس ، فن الشعر، تر - 1  

حسام الخطيب ،  المؤسسة : محي الدين صبحي ، مر : رينيه ويليك ، أوسن وارين ، نظرية األدب ، تر  - 2  

  .  238: ، ص  م 1987العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، دط ، 

 . 2001: ، ورجاء ياقوت ، سنة  1995: علي درويش سنة : ترجمه  إلى العربية . 1674نشره  سنة  ـ *
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  : بوالو والشعرية التعليمية ـ 2

ممثال    )م  1711م ـ Boileau Despréaux " ") 1636" ريويپبوالو د" يعترب 

للكالسيكيني ، والناطق الرمسي هلم ، فقد انتخب عضوا يف األكادميية الفرنسية ، اليت اضطلعت 

الفرنسية ، واألعمال الرفيعة مبهمة احملافظة على األعمال األدبية " السابع عشر" يف القرن 

: صدر سنة  *" فن الشعر " وتكريسا لدوره الثقايف ؛ فقد ألف كتابا حيمل عنوان . ككل

يقل أمهية عن دور  دورا ال« م ، أسوة بفن الشعر هلوراس  ؛ فقد لعب هذا األخري 1674

سيكية يف تقعيد الشعر الكالسيكي األورويب ، فمنظر الكال" فن الشعر " كتاب أرسطو 

األوروبية بوالو مل يستخدم اسم هذه الرسالة عنوانا لكتابه فحسب ، بل استخدم أيضا طريقة 

هوراس يف العرض وترتيب املواد وضمن كتابه كثريا من التفاصيل كما أوردها الشاعر الروماين 

م يف ذا نزعة  تعليمية  تقعيدية ، منظو" بوالو" ، لذلك كان كتاب  1»دون أي تعديل تقريبا 

  .بيتا شعريا من البحر اإلسكندري  1110أربع قصائد تتضمن 

  .يوضح فيها أساسيات ومبادىء الكتابة الشعرية : القصيدة األوىل - 

  .يسرد فيها تاريخ الشعر الفرنسي كما يتناول فيها الشعر اهلجائي: القصيدة الثانية  - 

  . دبية امللحمة ، التراجيديا ، الكوميديا يتناول فيها احلديث عن األجناس األ: القصيدة الثالثة  -

  . تتضمن جمموعة من اإلرشادات موجهة إىل األدباء : القصيدة الرابعة  - 

                                                
 . 88: فؤاد المرعي ، مدخل إلى اآلداب األوروبية ، ص  - 1  
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مل يأت كالمه من فراغ  وبالرغم من أن " فن الشعر " عندما نشر بوالو كتابه « و   

تازة تبني الذوق نظريته هنا قد تكون ناقصة يف بعض األحيان ، إال أا حبق وثيقة تارخيية مم

الكمال يف فترة من أخصب الفترات يف تاريخ األدب الفرنسي ، ولقد ظهر يف هذا  ومعايري

الكتاب هدف بوالو الواضح وهو أن يبني للمجتمع الراقي يف عهده قيمة الشعر حىت يتفهموا 

فته كناقد اهود املضين الذي يتطلبه من الشعراء ، وكان بوالو قد أثبت منذ فترة طويلة وظي

تتوجيا ألعماله النقدية " فن الشعر " حمترف سواء أكان ناقدا عادال أم متحيزا ؛ لذلك جاء 

مستضيئني بتوجيهاته  1». ونرباسا سار على هديه األدباء لعشرات بل ملئات السنني من بعده 

م ما وقد أعارهالسديدة الصارمة اليت كانت قد سرت جمرى الدم يف عروق الفرنسيني خاصة ؛ 

إنين أمسي : " صاحب هذا البيت الذي صار مثال يف الصراحة « يتمثلون به يف الصراحة ،  فهو 

هجاء الذعا ، صرحيا إىل درجة " بوالو " فقد كان ،  2»" . خمادعا  Roletالقط قطا وروليه  

  . اإلحراج ؛ فيما يتعلق بأي حكم أديب

هذه السلطة "  أرسطو"ة كتاب خاضعني لسلط"  بوالو " و" هوراس " كان كل من    

اليت كرسها السبق التجرييب للفيلسوف املعلم و الوعي النظري الذي وسم كتاباته ؛ لذلك فـ 

                                                
مصر، قاهرة، المجلس األعلى للثقافة ، الرجاء ياقوت ، المشروع القومي للترجمة ، : بوالو ، فن الشعر ، تر  -  1  

 .10:م ، مقدمة المترجم ، ص 2002د ط ، 

علي درويش ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مهرجان القراءة للجميع ، مصر، دط  : بوالو ، فن الشعر، تر - 2  

 .   9: ، مقدمة المترجم ، ص 1995
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المراء فيه  استمرارا وفيا لتراث مبجل ال  ماكان عند هوراتيوس وبوالو ، إىل جانب ابتكار« 

احلدود ، إن مل يكن له  يبارى يف التفكري ورسم جيوز ختطيه ، كان لدى أرسطو اجتهادا ال

  ات ـــــــــطراوة البداي

  :؛ على حد قولة لـ  1 ») .... فأرسطو ليس هو البدء بأي حال من األحوال ( 

  ." Pierre CHartier  "  " بيري شارتيه " 

تكاد حتصى عددا   رسائل أخرى كثرية ال«  بـ "فن الشعر" كتابه  "بوالو " وقد أعقب

تتصل بالشعر واألسلوب ، تعقبها فصول وصفية مدار كل فصل منها  تبدأ مجيعها بعموميات

وقد أفضى أمر هذه الرسائل إىل أن أصبحت يف أواخر القرن . على أحد األجناس املنظومة 

هذه  . 2»التاسع عشر جمرد منتخبات تعليمية مبتذلة تردد القواعد نفسها ترديدا آليا ممال 

وقد تكرس هذا يف إطار مشروع الكالسيكية "س هورا" القواعد اليت ظلت تترسم خطى 

الفرنسية باالهتمام بالفن الروماين ملا فيه من قوة ومتجيد للعقل والنبل االجتماعي ، لكن الثورة 

مالبثت أن حطمت هذه القواعد معلنة تغيريا راديكاليا طال ) م1794ـ  م1789( الفرنسية 

إلقطاع وقيام جمتمع برجوازي على أنقاذه ، مث مجيع أنظمة اتمع األورويب ، مؤذنة بسقوط ا

وبذلك ظهرت أول نظرية لألدب . مكنت األدب من أن يستقل  «اليت " الرومانسية " كانت 
                                                

 . 22: صوي ، عبد الكبير الشرقا: بيير شارتيه  ، مدخل إلى نظريات الرواية  ، تر  - 1  

محمد القاضي ، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق ، سلسلة مفاتيح ، دار الجنوب للنشر، تونس،   - 2  

 . 27:م ، ص 1997دط  
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فلم يعد للتمثيل وال للمحاكاة شأن ، بل أصبح الشأن كله للجميل وما هو منه . باملعىن الدقيق 

أصبح ينظر إىل األثر األديب من زاوية ومن مث مل تعد لألدب غاية خارجة عنه ، و. بسبيل 

االنسجام بني أجزائه ، وهذا ما اصطلح عليه بالوحدة العضوية ، وأصبح مدار البحث على 

  . 1»خصوصية األثر األديب والفين عموما 

إال يف القرن " تودوروف"النور باألسلوب اجلامعي حسب " نظرية األدب " ومل تر

فقد  ؛شكالنية الذين كانوا أقرب إىل روح كتاب الشعرية العشرين على يد رواد املدرسة ال

ارسة حتليلية للعمل ـوانكب هؤالء املنظرون على مم" أرسطو " تناولوا العمل من حيث تركه 

  2. رتباط بالتقليد األرسطيإلاألديب معيدين ا

  

  

  :الشعرية الشكالنية للقص : ثانيا 

جمرد توثيق لسياق قائم  ومقرر  ،" سع عشرالتا" أصبحت الدراسات األدبية يف القرن      

لدروس تعليمية ، فصارت بذلك ممجوجة ؛ ألا ما فتئت تعاجل العمل األديب من ختومه ؛ 

وقد . فكانت متراخية عن مالمسة مكامنه اجلوهرية اليت متيزه كواقعة أدبية عن الواقع املرجعي 

                                                
 . 28،، ص المرجع نفسه - 1  

  . 14: صشكري المبخوت ورجاء بن سالمة ، : تر ينظر تزفيطان طودوروف ،  الشعرية ،  - 2  
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القرن التاسع "العقد األخري من  حول ، خاللبدأت معامل احلركة األدبية والنقدية يف الربوز والت

واجتاهاا الصوفية وميوالا الدينية مع وض الرمزية وتناوهلا اإلستيطيقي لألعمال الفنية " عشر

  .  مث انشقاقها على نفسها وبروز احلركة األكمية

ار سعري الروسية ، ثورة اخلبز ضد النظام القيصري يف روسيا  ويف غم 1905بعد ثورة  «و   

احلرب العاملية األوىل ، وزمن اإلعداد للثورة البلشفية الشيوعية املضفرة ، ويف جو استنفاد 

احلركات األدبية يف روسيا كل إمكانياا  ومع صعود املاركسية اليت وعدت فقراء روسيا ، بل 

لحق  كما أصبح النقد األديب يف روسيا جمرد م،  1»وفقراء العامل ، باجلنة على األرض 

ظهرت مجاعات  وقد انات العسكرية ،ـــــــــــــللبالغات السياسية و البي

  : ـطليعية ثورية ك

، اليت نادت بالقطيعة عن كل ما ميت بصلة إىل " املستقبلية والتكعيبية والدادائية والسرييالية " 

،  1910برزت خطوط املعركة حوايل  « التراث الكالسي وما جتسده التقاليد األدبية و

، مما أذكى حدة اجلدال  2 »فاجلمالية والرمزية واملاركسية واجهت الواحدة األخرى حبدة 

والسجال بني األطراف ويف هذه الظروف التارخيية الثورية اخلاصة ، نشأت جمموعة من األذهان 

                                                
  . ية تنتمي إليها الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا حركة شعر - 

 .95:ص ،28: محمد الولي ، الشكالنية الروسية اإلرهاصات الممهدة ، مجلة عالمات ،عدد   - 1

     - http ://www/Saidbengrad,com/al/2228-11,pdf        

 . 201: حنا عبود ،   ص  :رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ، تر - 2  
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من  ابتداء " القرن العشرين " يف مطلع  التقوا ونشطوا بروسيا؛األكادميية لطالب شباب باحثني 

ومسيت هذه . معلنني ثورة منهجية ضد كل العقول السكوالستية الدوغمائية  "م 1914"

قدحا ال مدحا فأعضاؤها أنفسهم ضاقوا ذه التسمية اليت ألصقت " الشكالنية "  ـاجلماعة ب

نكاية من خصومهم التارخييني واإليديولوجيني املترصدين الذين " م1924"سنة  يف البداية م

كان الشكالنيون يسمون أنفسهم املورفولوجيني أو « على فشلهم منذ البداية ، وراهنوا 

" أو الشعر " أدبيته " التخصيصيني وكانوا ميالني إىل البحث عن الذي يؤسس خصوصية األدب،

ولكن بعد هذا قبلت اجلماعة يف شجاعة لقب الشكلية كنوع من التحدي ؛  1 »".شعريته 

  . 2 خلصومهم

                                                
عبد القادر بوزيدة ، عبد الحميد بورايو ، منشورات : رشيد بن مالك ، مر: آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر  - 1  

  .90:م ، ص 2004مخبر الترجمة والمصطلح ، جامعة الجزائر ودار اآلفاق ، د ط ، 
ريم ، الهيئة المصرية العامة عبد المقصود عبد الك: ديفيد بشبندر، نظرية األدب المعاصر وقراءة الشعر ، تر  - 1

  .98م  ، 2005للكتاب  مصر ، دط ،  

ـ تتضمن النظرية الماركسية أنه اليمكن فهم المنتجات الثقافية مالم توضع في السياق األوسع للعالقات  

مي حنفي هاني حل: أليكس كالينيوكوس ، تر : ينظر . االجتماعية بشروطها التاريخية التي تنبثق منها تلك المنتجات 

. موسوعة كمبريدج في النقد األدبي ـ القرن العشرون ـ المداخل التاريخية والفلسفية ، ك نلوولف ، ك : ، ضمن

، المجلس  9، ج  919إسماعيل عبد الغني ، منى عبد الوهاب ، هاني حلمي ، ع : أوزبورن ، تر . نوررس ، ج 

 . 141: ص م ،  2005، 1مصر ، ط األعلى للثقافة  المشروع القومي للترجمة، القاهرة ، 
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وعن انعتاقهم من قيودها التعليمية  " يون انشقاقهم الفكري عن املاركسية أعلن الشكالن

وحاولوا التملص من نري اهليمنة اليت فرضها النظام الشيوعي على النقد األديب ؛ والذي أمعن 

  هه وجهة إيديولوجية ؛  كماـــــــــسنني عددا يف توجي

حسب قولة  " أرضا المالك هلا "  ت حاولوا أن يؤمموا رقعة األدب املستباحة  اليت كان 

الحييل إال إىل  بنفسهشهرية لفيسيلوفسكي وأن يستقلوا باألدب كنظام مفارق للواقع مكتف 

جمال  نغادر ، وأن يطالبوا بوجود مستقل للدراسات األدبية  وللوظيفة الفنية لألدب  وال ذاته

يت تفكر يف اعتقال شخص بالشرطة ال  «مؤرخي األدب "إخينباوم"التشبيه حينما شبه 

  ادر ، على سبيل احلظ ـــــــفتص

بة ـــــرون الطريق القريــــكل ما وجدت يف حجرته ، وحىت الناس الذين يعب

حيث جند حسب هذا الطرح أن النقاد التقليديني ـ سواء كانوا واقعيني أو  ، 1».. .منها 

، يأخذون من كل علم بطرف ؛ وهم يةللواقعة األدب ماركسيني ـ يف مقاربتهم للعمل األديب أو

مبقاربام اخلارجية  ، بالتايل يطمسونه ويعتمون عليه ويسلبونه كيانه املستقل املتفرد كواقعة فنية

حيث يلغى الفين حلساب اإليديولوجي ؛ لذا فقد كانت كل تلك املقاربات بالنسبة للشكالنيني 

                                                
وص ـــنظرية المنهج الشكلي نص: ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( بوريس إيخنباوم ،: ـ ينظر 

  الشكالنيين الروس 

 .35: ابراهيم الخطيب ، ص: تر  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

أن التاريخ األديب البد من إعادة  «فقد رأوا لذلك  ؛ جمرد انطباعات بعيدة عن الصرامة العلمية

  .1»فتحه مبصطلحات جديدة 

فحينما دخل الشكالنيون يف نزاع مع الرمزيني؛ كان هدفهم ختليص اإلنشائية من             

أيديهم ، وحتريرها من النظريات الذاتية اجلمالية والفلسفية  وقيادا على طريق الدراسة العلمية 

 ، لذا دعوا إىل ضرورة تفرق األدب عما سواه عن نظم الواقع األخرى اليت  2 للوقائع

   متماسك د موضوع علم أديبـــحتدي

توجيه الدراسة األدبية حنو قضايا التأليف الفين امللموسة لتخطي األزمة املنهجية اليت كان و

اء مبادىء وذلك عن طريق إرس  فاقدا خلصوصيته مائعا األدب واليت جعلته غريبايتخبط فيها 

  : قولته الشهرية يف " جاكوبسون رومان"ما أكد عليه  هذاو،  تعني خصوصيتهحازمة 

أي ماجيعل من عمل ما Litterarité " األدبية "موضوع العلم األديب ليس هو األدب وإمنا «       

ومن مث توجب  ،وخالصة وصياغة مثلى للفكر الشكالين  اليت اعتربت زبدةو ،3 »عمال أدبيا 

وهو التركيز على اخلصائص الشكلية  حتديد تعريف ملوضوعها  ،الشكالنية  الشعرية على

 مما شتغال اإلجرائي للخلق الكالمي ،ووصف اإلهتمام بوظيفتها الفنية اليت تؤديها إلوا ،لألدب

                                                
 . 213: رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ، ص  - 1  

وص الشكالنيين ـــنظرية المنهج الشكلي نص: ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( ريس إيخنباوم ،بو: ينظر - 2  

 . 34إبراهيم الخطيب ، ، ص  :الروس  تر 

 . 35: ، ص المرجع السابق  -3  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

موضوع الشعرية ليس العمل الفردي ،  «وبالتايل فإن ، يسوغ ضرورة تأسيس علم لألدب 

واليت درسها خصوصا إخينباوم ، ( األبنية السردية : إلجراءات اليت حتدد األدبية ولكنه جمموع ا

  ، واألعمال األسلوبية ) وشلوفسكي ، وبروب 

( وجدلية األجناس ) أعمال بريك وجاكوبسون (، والبىن اإليقاعية والعروضية  )فينوغراف ( 

ومن مث فقد كانوا ،  1 ».  ى آخرهــــإل) توماشوفسكي (، والبىن املوضوعية ) تينيانوف 

وبالغة  ][Poétiqueبذلك يستأنفون مشروع منط من الدراسات طرح يف شعرية « 

Rétorique][  2 ». أرسطو ، موضوعه أشكال اخلطاب وليس املؤلفات احملدددة .       

ولعله من املفيد اإلشارة هنا إىل أن حتديد موضوع الدراسة األدبية سيمنت البحث          

دراسة نقدي يف خوضه لتأسيس نظرية متكاملة متماسكة مالكة لكفاءة إجرائية عالية قمينة بال

   .النصوص اخلاصة ذات اخلطاب النوعي 

  :جتذير األطر الشكالنية أ ـ 

                                                
: ص، منذر عياشي : ، تر  أوزوالد ديكرو ، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان-1  

178. 

ليليان سويدان ، منشورات مركز اإلنماء : سامي سويدان ، مر : تودوروف ، نقد النقد رواية تعلم  تر تزفيتان  -2  

   . 35: ، ص م  1986،  1القومي ، بيروت ، لبنان ، ط 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

التوجد نظرية تسقط من « مل يؤسس الشكالنيون مبادئهم من فراغ  ومل يدعوا ذلك إذ ؛    

متاما كما حدث مع أرسطو الذي نتحدث عن بالغته  «و ؛  1». السماء وتزعم أصالتها املطلقة

باعتبارها احلدث املفاجىء يف احلاضرة األثينية متجاهلني كل التراث البالغ الغىن الذي خلفه 

السوفسطائيون ، كذلك نتحدث عن الشكالنيني ، وكأم الطفرة اليت رأت النور بغتة ودون 

نستشري املؤرخني جندهم يكشفون عن كون هؤالء مل  والواقع أننا حينما. مقدمات مولدة 

  .2»يكونوا يطأون أراضي بدون مالكني 

؟ أو  م يف ذلكاهي مرجعياـفم الشكالنيون قد تأثروا بآراء صيغت من قبل ذا كان إو  

  .تأمالم اليت التزال راهنة الطرح ؟ ةوماهو مكمن أصال األرضية اليت انطلقوا منها ؟

يف علم اجلمال " كانط" إننا جندها مرتبطة بنظرية ا جتذيرا لألطر الشكالنية ، فإذا توخين      

يف بداية " جريمنسكي " ، وتأثريها الذي طال حقبة الرومانطيقية األملانية ، ذلك ماأشار إليه 

ـ الذي سيتناوله البحث الحقا  للغة الشعرية" ذاتية الغاية" بدأ، خاصة فيما يتعلق مبالعشرينيات 

أيت مباشرة من الكتابات يف اجلماليات ، لكارل فيليب موريتز وكانط ، وشلينغ ي والذي ـ

إىل أن بعضا من أهم أفكار الشكالنييني اإلجرائية ، قد   "تودوروف"كما يشري ، 3 شليغل 

" أندريه جيد"و" ماالرميه"يف نفس الفترة تقريبا عند كل من " فرنسا"كانت واردة يف 

                                                
 .215:صحنا عبود ، : تر ،  رينيه ويليك ، الهجوم على األدب - 1  

 .96:ص ،28: إلرهاصات الممهدة ، مجلة عالمات ،عدد محمد الولي ، الشكالنية الروسية ا - 2  

 .  28،29: صسامي سويدان ، : تزفيتان تودوروف ، نقد النقد رواية تعلم ، تر : ينظر - 3  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

، هذا األخري الذي حييل عليه " بول فالريي"تكاد تكون متطابقة عند و" مارسيل بروست"و

  .   1 تودوروف كثريا يف كتاباته واعتربه شكالنيا بامتياز

 هووالشيء الذي أضفى هالة من األصالة على تأمالت الشكالنيني ومبادئهم النظرية       

يفا حمكما ، ـوتوظيفها توظ  أم كانوا ميتلكون فضل السبق واجلرأة يف تنظيم هذه املبادىء

   .ووضع جهاز مصطلحي لالشتغال احملايث على الواقعة األدبية

الذين اشتغلوا يف حقل التجريب الشعري " املستقبليني"وقد استعاروا هذه اجلرأة من     

تبلورت النظرية « مبتكرين أشكال شعرية جديدة ، و الذين ضوا بدورهم ضد الرمزية ، وقد 

 Emilioمن خالل حركة أدبية وفنية ، أرسى قواعدها إمييلو فيليبو مارينييت  املستقبلية 

Filippo Tommaso Marinetti  دابيد بورليوك ، : ( أهم أعالمها  2 ».1909يف

كانوا منتمني إىل اجلبهة الفنية ) . بيليمري كليبنيكوف ، كروتشينيك ، بالدمري ماياكوفسكي 

ة ضد اجلمالية الرومانسية احلاملة ، إىل اجلمالية اآللية اليقظة شكلت حركتهم قطيعوقد  اليسارية

إعالنا   3»لقد قررنا أن نستغين عن ضوء القمر « اليت متجد املخاطرة ؛ فكان شعارهم  ؛ 

  . وجتسيدا لتلك القطيعة 

                                                
 20:مقدمة تودوروف نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيين الروس ،  ص: ينظر  - 1  

 1شر ، لونجمان ، الجيزة ، مصر ، طلشركة المصرية العالمية للننبيل راغب ، موسوعة النظريات األدبية ، ا - 2  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

جنح املستقبليون يف أعماهلم يف جمال الشعرأو الفنون البصرية إىل اإلغراب والفوضى      

د واملروق عن التقاليد،واالنعتاق من القيود العروضية يف شعرهم  وحىت عروضهم والتمر

 املسرحية ميزا االرجتالية ؛ فكانت مواضيعها وليدة الراهن اليومي املتجدد ، وكان ديكور

املسرح جتسيدا لتصميمات تكعيبية جتريدية وأشكال من قطع غيارات اآلالت والسالسل 

ل إىل الثورات ــــــــــــاليت حتي... زجنرات احلربية  وامل احلديدية واملسامري

وسرعان ما انتشرت أفكارهم بسرعة الربق ألم  .واحلروب و احلضارة الصناعية والتكنولوجيا

اختذوا يف الصحف اليومية واالت العاملية أعمدة لنشر أعماهلم الفنية الدعائية ، اليت كانت 

  .  العامل الصناعي هو مستجد يف هذا  جس بكل ما

  :وقد أصدراملستقبليون عدة بيانات  متيزت باجلرأة واجلسارة واملروق ؛ منها 

الذي يدعو إىل إلقاء املكتبات يف النار وتسليط الطوفان على  1909البيان اإليطايل عام « 

صفعة يف وجه الرأي " املتاحف أو بنصيحة ماياكوفسكي املشاة يف بيانه السيء السمعة 

و غالدميري كلينيكوف عام  الذي وقعه دافيد برليوك وألكسي كروشينيك " ام ـــلعا

« و هذا احلراك الفين النشط احلركات الطليعية يف كامل أصقاع العامل، وقد حفز  1»1912

من هذه اخللفية ، انطلق الشكليون يف إنتاج نظرية لألدب تم بالرباعة التقنية للكاتب ومهارته 

                                                
  .201:صحنا عبود ، : تر رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ،  - 1  
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للشعراء والفنانني ، ولكنهم استبقوا  )الربوليتارية ( حيح أم جتنبوا البالغة الثورية ص. احلرفية 

  .اليت تعترب فيها اللغة وسيلة تقنية فحسب  ،1 »نظرة آلية إىل حد ما إىل العملية األدبية 

قد خصص هلا " شكلوفسكي"كانت ثورة الشكالنية متزامنة مع الثورة املستقبلية ؛ حىت أن      

سندا « " إخينباوم"حسب رأي " ةياملستقبل"وقد كانت . 1914سنة " انبعاث الكلمة"اله مق

مجعتهما ظروف واحدة وأهداف   فقد  2».للشكالنيني ألا أسبغت على معركتهم طابعا راهنا 

واحدة ، وهو الثورة الطالئعية والراديكالية على النظم الرجعية واهلراركية الفنية ، والبورجوازية 

ثقافية املتدنية ؛ وحتطيم صلباا وتقويض دعائمها ، كما أسبغت املستقبلية على مواقفهم احلدة ال

الجند يف أي مكان مواقف نقدية كربى صيغت حبدة وحىت  «فكانوا طليعيني بعنف ؛ حىت أننا 

 ومل يكن اال النقدي يف أي  مكان. بتطرف كما جندها يف روسيا الربع األول من هذا القرن 

                                                
   م1998، دط ،اء ،القاهرة ، مصر جابر عصفور ، دار قب :رامان سلدن ، النظرية األدبية المعاصرة ، تر  - 1  

  .27:ص  
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كما كان يف روسيا ) حىت باملعىن احلريف للكلمة ( حيويا والذعا إىل درجة أنه حياة أو موت 

  . 1»العقدين الثاين والثالث من عصرنا 

يف هذا الزخم الثوري الفين الطليعي ؛ تولد هاجس ضرورة معاينة كيفية صناعة القصائد     

  وا ــــبينجمديا ، حينما   وكان املوقف الصارم، لدى الشكالنيني 

    . 2» "الرببرية"أن األدب حيتاج دائما إىل  كيف «

صدى  حنتاج إىل نفاذ رؤية ، لنستنتج أن الشكالنية ، ليست جمرد  ولعلنا ال

  والدفاع عنها ، وهذا يلقي ظالال للمستقبليني ، والحاشية لشرح تعاليمهم 

ىل ماسبقه من نشاط طالئعي من الشك حول إشارة أغلب النقاد إىل تبعية النقد الشكالين إ

جلماعة املستقبليني ومغاالم يف ذلك ؛ مما حيجم من جهود الشكالنيني ويقلل من حدة جرأم 

لكثري من القضايا النقدية الصارمة الدقة ؛ إذا ماقورنت  ، وفضل سبقهم يف طرحهم  املبكر

، وهذا ما يعضده رأي  باملساعي الفضفاضة واإلسهامات غري األكادميية جلماعة املستقبليني

 ال «حني يفضل احلديث عن مسألة التفاعل مؤكدا أنه  "René Wellek" "رينيه ويليك"

جيوز حصر الشكالنية الروسية باملدافعني فقط عن املمارسة املستقبلية ، فإن كان األمر هكذا 

خارج روسيا إال  فإن النظرية الشكالنية الروسية لن تكون أكثر من حاشية تارخيية قليلة األمهية

إن أسالف الشكالنية الروسية يف تاريخ النقد الروسي ويف ( ...) لطلبة املستقبلية الروسية  
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ونستطيع ،  1 »التفكري الغريب يف األدب مبعثرون جدا وال يتطابقون أبدا مع أسالف املستقبلية 

الذي  وذج الشعريـــق العملي للنمــــالتحقي« انت ـــكالقول أن املستقبلية 

   دافعوا

 زودت الشكالنيني مبنطلق ثوري طليعي فين ؛ اتكؤوا عليه واحتذوه كأمنوذج ،فقد ،  2».عنه 

خاصة يف مرحلة تكوم األوىل ؛ وقد صاغوا من خالله الكثري من مواقفهم العلمية ومبادئهم 

  . املنهجية اليت ملا تفقد راهنيتها

التيار النقدي ؛ إىل علمنة الدراسات النقدية ، سعى الشكالنيون من خالل تأسيسهم هذا      

والثورة على االجتاهات السياقية ، اليت كانت تتجاذب العمل األديب وختضعه لقوالبها اجلاهزة 

من مث دعوا إىل وإلسقاطات خارجية واقعية دون مراعاة خصوصية جوهره وفرادة مادته ، 

األدبية القدمية وهم بذلك قد وضعوا ضرورة تأسيس علم أديب موضوعي مستقل عن الدراسات 

وهم يعنون بالتحليل علم )  Evaluation (والتقومي  (Analyse)فاصال بني التحليل « 

فليست غايتهم احلكم على النصوص وإمنا استنباط . األدب ،  ويعنون بالتقومي النقد األديب 

  3». ول يف حرم األدب اآلليات اليت تعمل وفقها واخلصائص اليت تتمكن من خالهلا من الدخ

  . للمحافظة على خصوصية وظيفته الفنية 

                                                
 .204:ص حنا عبود ،: تر رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ،  - 1

 .96: ص ،28: عالمات ،عدد  ، مجلة محمد الولي ، الشكالنية الروسية اإلرهاصات الممهدة ،  - 2  

 . 14:محمد القاضي ، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق ، ص - 3  



  

63 
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  :ن ــنشاط الشكالنييب ـ 

 ـوقام أعالمها من الباحثني بإنشاء جتمعني علميني عرفا ب، نشطت الشكالنية بصفة ملفتة      

  " . األبوياز"و" حلقة موسكو"

رومان "تزعمها اليت ركزت اهتماماا على اللغة واللسانيات " موسكو"حلقة  -1

 1915، وامتد نشاطها من ومل يتجاوز سنه التاسعة عشر) م1882م ـ 1896("جاكبسون

م ؛ أي حوايل مخسة أعوام ، وما لبث عقد اجلماعة أن ينفرط بعد انسحاب  1920م إىل  

براغ " م ، هنالك أين واصل نشاطه الرائد يف حلقة 1920إىل براغ سنة " رومان جاكوبسون"

  .الفكر الشكالين   تطور حيث"تشيكوسلوفاكيا " يف اللغوية " 

أثناء . يف بترسبورغ " م1917"سنة  اليت تأسست"  Opojaz"األبوياز " ـ مجعية  2 

مجعية دراسة اللغة الشعرية "، واليت تعين حروفها بالروسية اختصارا لعبارة  احلرب العاملية األوىل

، وقد " خينباوم إ"الشكالنيني وأجرؤهم رفقة   ـ أبرز املنظرين" شكلوفسكي"واليت ترأسها " 

جمرد « ومل يكن نشوء هذين التجمعني العلميني . متعاونة مع حلقة موسكو " األبوياز"كانت 

إيذان مبيالد علم الشعرية املعاصرة بل كان أيضا إرهاصا مبيالد علم اللسانيات املعاصرة والنظرية 

  .1»السردية احلديثة وعلم السيميوطيقا  

                                                
محمد الولي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، : فيكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، تر   -  1 

 .5: م، من مقدمة المترجم ، ص  2000، 1بيروت ، لبنان ، ط 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

قام الشكالنيون بإجناز كثري من األعمال الريادية ،اليت تضم كما هاما من النظريات      

واملصطلحات املثرية للجدل ، يف كل من الشعر والسرد واملسرح وسرعان ما انتشرت أفكار 

بفضل حركة روادها ، وسفرهم إىل " فرنسا"و" بولندا"و" تشيكوسلوفاكيا"هذه املدرسة يف 

 ڤـپإجان "ات عدة ، ويشري ـــــوترمجة الكثري من أعماهلم إىل لغ تلك البلدان ،

    Jean Yves Tadié "تادييه 

مل تعرف بشكل جيد ومل تأخذ قدرها من التقومي يف « إىل أن الشكالنية ...)  م ، 1936( 

يكتور لڤالشكلية الروسية : أوروبا الغربية ويف الواليات املتحدة إال بعد نشر كتابني هامني مها 

ونظرية األدب الذي يضم نصوصا )  1955منشورات موتون ، (     " إيرليش

 للشكليني الروس مجعها وترمجها وقدم هلا تزفيتان تودوروف وصدر عن دار سوي عام 

1965       .  

                                                                                                                                              
بروست والرواية ، رواية المغامرات : ـ  دكتور في اآلداب وأستاذ في جامعة السوربون الجديدة ، من أعماله  

  . ، مقدمة إلى الحياة األدبية في القرن التاسع عشر 

ـ وهو أستاذ اللغة العربية والترجمة بجامعة األخوين بالمغرب ـ بترجمة الجزء " محمد الولي " قام ـ      

الجزء األول ، المتعلق بالمسار م ، وأرجأ ترجمة 2000وهو الجزء الثاني منه سنة " فيكتور إيرليخ " نظري لكتابال

  . التاريخي للشكالنيين الروس لمشروع ترجمة آخر 

م ، وهو أستاذ مساعد ، مدرس مادة األدب بالمدرسة العليا 1982سنة " إبراهيم الخطيب " ـ ترجمه      

 . ، ناقد يهتم بالرواية والقصة القصيرة ، في المغرب والعالم العربي ) الرباط(جامعة محمد الخامس لألساتذة ،
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نيكوال  كما قام."جاكوبسون"و" بروب" ي شتراوس بعرض أعمال ـڤٻليف نفس الفترة قام   

رمجة لكتاب جاكوبسون دراسات يف اللسانيات العامة إىل اللغة الفرنسية عام ريفيه بأول ت

1963 .«1 .  

فقط ؛وإمنا جتلت " املدونة " مل تتجل جمهودات الشكالنيني الروس يف األعمال املكتوبة   

أيضا يف مناقشام الشفوية ، وسجاالم وحوارام ذات الصداءات البعيدة واليت دارت يف 

  .واليت تناولت عدة مسائل شائكة" األبوياز "و" وـموسك"حلقة 

كل واحد منهم  «فالروح العلمية والفنية اليت كانت جتمعهم كمدرسة واحدة جعلت    

يتحدث إىل اآلخر ، ويقرأ عمله ، كانوا يهذبون أفكار بعضهم ويطوروا ، كانت الطريقة 

علم (ون فعال  وإىل حد ما ، ـققاليت يبين ا عمل كل واحد منهم عمل اآلخر توحي بأم حي

الذي كان هدفهم ، من أجل أن يكون جمالنا املعريف علما بالقدر الذي يسمح ) األدب 

هذا التفاعل بني . بالتراكم، وفنا بالقدر الذي جيعل من كل عمل نقدي عمال متميزا 

عمل اجلماعي فال ؛ 2»إىل أفراد تطوير مفاهيم معينة   االشكالنيني جعل من الصعب أن نعزو
                                                

قاسم المقداد ، منشورات وزارة الثقافة ، المعهد العالي : تادييه ، النقد األدبي في القرن العشرين ، تر  ڤپجان إ - 1

 .21: م ، ص 1993للفنون المسرحية ، دمشق ، د ط ،

ـ ، القصة ، الرواية  ، المؤلف دراسات في : روبرت شولز ، إسهامات المدرسة الشكلية والبنيوية ، ضمن - 2  

خيري دومة ، دار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة : نظرية األنواع األدبية المعاصرة ، مجموعة من النقاد ، تر 

  ، مصر 

 . 146: صم ، 1997،  1ط 
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ألم أيقنوا وأدركوا أن عملهم هو عمل .أغىن ومنت املبادىء النظرية للشكالنيني ووسع آفاقها 

لذا فقد  ،1.ي وليس عمال شخصيا لكل منهم مبفرده على حد قولة إلخينباوم ـــتارخي

أنفسهم مل يروا  « ألم؛ إثراء ملبادئهمواجلدال  ختالفإلاستطاع الشكالنيون أن جيعلوا من ا

مل يتنازعوا فقط مع أعضاء ينتمون ملدارس أو تقاليد أو   :وحدة منسجمة ومتجانسة

شكلية نوعا من للقد اعتربت ا. إيديولوجيات أخرى ، ولكنهم تنازعوا أيضا فيما بينهم 

وإذا تبينا اهتمامات ،  2 »الديالوج املستمر ، تطور ذاا باملناقشة والتساؤل واالختبار 

طائفة تم بالشعر غريـ : جند فيهم طائفتني « حيث ؛ ا كانت متباينةأإننا ندرك الشكليني ف

نسبة إىل الشاعرة ( اه األمخايت ،وطائفة أخرى حتبذ االجت) وهو اجتاه املستقبليني ( عقلي 

وهذا ماانعكس . 3 ». ، الذي كان يتميز بصميميته السيكولوجية ، ونظمه السريع ) أمخاتوفا 

  . جهام على تعدد و

  :موضوع الدراسة األدبية عند الشكالنيني ـ ج  

                                                
نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين : ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( اوم ، بوريس إيخنب :ينظر   -  1  

 . 67: ابراهيم الخطيب ، ص :الروس  تر 

 . 99،  98عبد المقصود عبد الكريم ،  : ديفيد بشبندر، نظرية األدب المعاصر وقراءة الشعر ، تر  - 2  

 .10، مقدمة إبراهيم الخطيب  ، ص  نظرية المنهج الشكلي ،نصوص الشكالنيين الروس - 3  
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أن يكون الشكالنيون قد " نظرية املنهج الشكلي " ه تيف مقال" بوريس إخينباوم " نفى    

وضعوا منهجا حمددا لدراسة العمل األديب ، فما يستطيع التحدث عنه هو بعض املبادىء اليت 

  . 1.لغة كمادة ملموسة واستجالء خصائصها النوعية توصل إليها أعضاء اجلماعة يف دراستهم ل

مل يكن لدينا وليس لدينا حىت اآلن أي مذهب أو  «: يقول " إخينباوم " ويف هذا املنحى كتب 

لقد كنا ، يف عملنا العلمي ،  نقدر النظرية كفرضية للعمل فقط ، نستطيع . نظام جاهزين 

نكتشف صفتها النظامية اليت بفضلها تغدو تلك  :مبساعدا أن نشري إىل ـ وأن نفهم الوقائع 

كنا نضع مبادىء ملموسة مث نتمسك ا يف حدود إمكانية تطبيقها (...) الوقائع مادة للدراسة 

  ادة ما ــــى مـــعل

معىن ذلك أن مبادىء و 2 »فإذا اقتضت املادة تعقيدا أو تغيريا ملبادئنا فعلنا ذلك مباشرة   

مبادىء دوغمائية  من حياول تكليسها يف أمناط منهجية جاهزة أو الشكلية تستعصي عن كل

متصلبة ، ألا مل تستكمل حتققها بعد ؛ فهي مسعى علمي طموح ، مشرع للبحث ديدنه 

ى يف أنظَمة ـــاالفتراض واإلمكان والكشف اخلاضع للتطور الدائم ، كما يتمثل هذا املسع

  وع الدراسة األدبية ـــــموض

سس املنطق الداخلي للشكالنيني القمني باإلعجاب واالحتذاء ، ويف ظل هذا وهذا ما يؤ 

يسمى عموما املنهجية ، وكيف حتولت  جتاوز حدود ما «إىل " إخينباوم " الطرح يطمح 
                                                

 . 30: المرجع السابق ، ص: ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( بوريس إيخنباوم ، : ينظر  - 1  

 .31،  30:، ص المرجع السابق -  2  
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 »املنهجية هذه إىل علم مستقل يضع األدب كموضوع له ، باعتباره جمموعة نوعية من الوقائع 
اهج أن تنضوي يف لواء هذا العلم ؛ لكن شرطا جوهريا يظل قائما ؛ إذ تستطيع كثري من املن .1

وهو ضرورة التركيز على جوهر املادة  األدبية املدروسة ، عن طريق ما أمساه الشكالنيون مببدأ 

ألن هذا  «و احملايثة ، الذي أكسب مواقفهم النقدية مرونة وقابلية ملواكبة جديد اإلبداع األديب 

إن املنهج احملايث يراعي إمكانية تلقي : قاربات املتباينة لنفس املوضوع املبدأ اليستثين امل

وفعال ، كان الشكالنيون يغريون ويعملون على إتقان منهجهم كلما . اقتراحات الوقائع احملللة 

فالفكر الشكالين يف  ؛ 2 ».ميكن حصرها ضمن القوانني املصاغة من قبل  اعترضتهم ظواهر ال

  .تلف عنه يف مراحله املتأخرة بداياته األوىل خي

خلق علم أديب مستقل  هوكنظرية مجالية ؛ " الشكالنية " وصفوة القول أن رغبة 

انطالقا من اخلصائص اجلوهرية للمادة األدبية ، وهدفهم الوحيد هو الوعي النظري والتارخيي 

فإنه علينا أن نوقن  ، وحىت نفي الشكالنيني جدارم املستحقة 3بالوقائع اليت ختص الفن األديب

إذا مل يتمكن الشكالنيون من إقامة نظرية كاملة لألدب فإم قد أجنزوا باستحقاق بعضا « أنه 

وقد كانوا بذلك قد زرعوا سنبلة " . فيكتور إيرليخ"على رأي  4 ».من مظاهرها األكثر أمهية 

                                                
 . 31:، ص المرجع نفسه -  1  

 .18ص للكتاب  ، مقدمة تودوروف من ،  نفسهالمرجع ،   - 2  

 .31: المرجع نفسه ، ص : ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( يخنباوم ، بوريس إ: ينظر  -  3  

 .176:محمد الولي ، ص: يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، تر ڤ - 4  
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مصطلحات جوهرية ؛ صطالحي النقدي بعدة إلأثروا املعجم اوهبت بيدرا من الدراسات،ألم 

، ويف دراستهم لألدبية " براغ "اعتربت حدوسا انطلق منها وتطورت فيما بعد خاصة يف حلقة 

اليت هي موضوع األدب فقد أسسوا العديد من املبادىء النظرية اليت اختذوها كفرضيات عمل 

ن تسمية أنفسهم وهلذا كانوا يفضلو استندوا فيها إىل مبدأ متييز املالمح النوعية للعمل األديب

  . "  التمييزيني"

  ): اللغة الشعرية ، اللغة اليومية ( التمييزبني -

وقد تطورت هذه  "اللغة اليومية"ـب" اللغة الشعرية"جتلى النسق املنهجي للشكالنية ،يف مقابلة  

األبوياز اليت أجنزها ياكوبينسكي   Opoiazاملقابلة يف املقاالت األوىل جلماعة 

Jakoubinski انت من مث منطلقا الشتغال الشكالنيني حول القضايا األساسية لنظرية فك

  .وظلت راسخة ومطردة يف كتابام خالل بقية مشوارهم النقدي  .1الشعر

اللغة "جتد غايتها خارجها لتنفيذ أغراض تواصلية  أما " العملية /اليومية "فاللغة 

فاألعمال األدبية ال تفضي إىل شيء  قيمةجتد غايتها داخلها ، فهي ذاتية الغاية وال" الشعرية

   .يتجاوز ذاا
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

ليس التصور الوحيد وليس  ؛ على أن هذا التصور للغة الشعرية "تودوروف" ويؤكد 

"  لوفسكيكلش األول يف تاريخ الشكالنية الروسية ؛ فقد ورد ذلك يف أول منشور نظري

  إذا فقد كان .1الشكالنية أي قبل تكون اجلماعة   ."م  1914 " سنة" انبعاث الكلمة 

السباق يف طرح أهم  من املفكرين البذريني يف جمموعة الشكالنيني وكان "شكلوفسكي"

ذبابة اخليل " حينما مساه " رينيه ويليك "وهلذا مل خيطىء   ، املبدئية  ممتييزا " .   

الفنية للواقعة ن اهتمام الشكالنيني باملادة إن ما ميكن رصده من خالل هذا التصور؛ أ     

اليومية االستعمالية ،جعلهم يشتغلون بكثافة يف حقل  اليت هي اللغة ومقابلتها باللغة؛ األدبية 

اليت رصد الشكالنيون اشتغاهلا  اللسانيات ؛ خباصة فيما يتعلق بالقيمة املستقلة لألصوات ،

القيمة "يتجسد فيها مبدأ واليت "مابعد العقلي" واستخدامهم للغة   بكثافة يف أشعار املستقبليني

واليت كانت منطلقا ألعماهلم ، مما كرس لتوطيد العالقة بني اللسانيات ونظرية بامتياز، " املستقلة

بالعالقة اليت كانت موجودة مثال ، بني الفيزياء  «"إخينباوم " الشعر ، وهي عالقة يشبهها 

حنتاج  وحنن ال. 2»للمادة  د املزدوجــــاء ، فيما يتعلق باالستعمال والتجديـوالكيمي

                                                
  . 31: ، ص  سامي سويدان: تزفيتان تودوروف ، نقد النقد رواية تعلم ، تر  - 1  

؛ حينما لفت اإلنتباه إلى اإلختالفات والتمايزات بين الشخصيات الكبرى في " رينيه ويليك "ـ أورد هذه التسمية   
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  لشكلي نصوص الشكالنيين الروس نظرية المنهج ا: ، ضمن )) نظرية المنهج الشكلي(( بوريس إيخنباوم ، - 2  

 . 36:صبراهيم الخطيب ، إ :تر 



  

71 
 

  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

إىل دهاء كبري؛ كي ندرك أن الوظيفة الشعرية يف اللغة ، تشبه الكيمياء يف مبدأ تفاعالا ، 

  . ؛ تشبه الفيزياء يف مبدأ التركيب والتوصيل واللغة يف وظيفتها اللسانية

جلوهر عن األدبية عما عداها ، وفرز ا ةمن مث توجب على الشكالنيني تنخيل الدراس       

 هحتاكي أي واقع خارج واقع العالق العرضي ، واستكناه ماهيته اليت ال تشاكه وال تعكس وال

  . ) اخلاص/  صلاخلا(الفين 

للغة " استقاللية القيمة"هم املستقبليني على مبدأ قبلمن أليس تأكيد الشكالنيني و ؛ لكن 

الشكل ( ىلإوركون ، املضمون / عىنص من قيد املمتلَّ ، واختصارها على جمرد أصواتالشعرية 

  .اليت وصموا ا ؟) الشكلية  /

الشكالنيني انتقلوا إىل جواب  إىل أن "تودوروف " وتفاديا هلذا املأزق واملأخذ يشري

حتقق اللغة الشعرية وظيفتها الذاتية الغائية بكوا : يقول  حيث آخر أكثر جتريدا وأكثر بنيوية ،

وهلذا جلأ  1.نبناء إلعملية أواليومية والعمل الشعري هو خطاب زائد اأكثر نسقية من اللغة ال

  :الشكالنيون إىل 

  :) ثنائية الشكل ، املضمون ( وإلغاء ) املادة ،األداة (التمييز بني  -

تبىن الشكليون رؤية جديدة يف تأسيس مبادئهم ؛ حيث اهتموا بالقضايا امللموسة يف الفن ،    

من بني « ضايا اجلاهزة واملسلمات اليت انتهى إليها علم اجلمال ، و وقد نأوا بذلك عن الق
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

خاصيات هذه الرؤية اجلديدة إىل العامل ينبغي أن نشري إىل هذا امليل إىل تبين دائما وجهة نظر 

تأسيسا : ملموسة ، مضادة للميتافيزيقا وهذا يترجم يف دائرة الكالم بإدراك شبه تكنولوجي 

، ومن القضايا اليت درست يف  1»...م بوصفه أداة تؤدي مهمات ، على هذا ، يظهر الكال

اليت ألغيت من " الشكل ، املضمون " ضوء الطابع امللموس ، هي الثنائية  التقليدية التجزيئية 

ألن هذه املصطلحات األخرية تتسم «" املادة األداة"مبصطلحي  واستبدلتطرف الشكالنيني 

جية ؛ إذ يتم ا إنقاذ وحدة العمل األديب العضوية ، إذ إن من وجهة نظرهم بعدة ميزات منه

فكرة التعايش يف الشيء اجلمايل بني العنصرين متعاصرين وقابلني لالنفصال يف الظاهر توحي 

بوجود مرحلتني متعاقبتني يف العملية األدبية ، املرحلة السابقة على التشكيل اجلمايل واملرحلة 

تعين املواد األولية لألدب اليت تكتسب فعالية " املادة"شكليني ، فإن اجلمالية ، أما يف تصور ال

مجالية ، ويتم اختيارها كي تسهم يف العمل األديب من خالل جمموعة الوسائل واألدوات 

؛ وما تتكون " البنية " بالوحدة الكلية وهي لتكون لنا  2 ». واالجراءات اخلاصة باخللق الفين

فاألفضل هو " إستطيقي "  لـباعتباره مرادفا " شكلي " حينما يستعمل ف« " مادة ، أداة " منه 

الذي يعين يف العادة وبصورة ضمنية اجلزء ، كما يعين الكل " شكل "عن مفهوم   االستغناء

مت حتويل مبدأ إحساس الشكل إىل شيء ملموس ، «  وقد  3 ».بدال منه " البنية " واستعمال 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

 يوجد حمتوى خارج الشكل ، وال ،إذ ال 1»ضمون يف ذاته حيث ميكن حتليل هذا الشكل كم

ميكن فصل هذه الثنائية ، وما نقول عنه حمتوى  هو املادة اخلام قبل تشكيلها ، ومادة األدب 

هي اللغة ، كما اعتربوا شكل العمل الفين  نتيجة لتنظيم الوسائل واالستعمال املتميز للعناصر 

والبد من ؛  ترابطها وانسجامها اإلستيطيقي وظيفة مجاليةالفنية اليت تؤدي يف " األدوات"و

 «" يرليخ إفيكتور"ألداة ، ويف هذا الصدد يقول   احتفاء الشكالين امللفت بإلالتركيز هنا على ا

أداة " و " الفن باعتباره أداة . " كانت شعار الشكالنية الروسية " األداة " ينبغي أن نعرف أن 

  " األداة الكشف عن " و " التغريب 

يبدو يف كل هذه الصيغ األساسية " واألثر األديب عبارة عن جمموع األدوات املستخدمة فيه 

. بوصفه مفتاحا ، وهو الوحدة األساسية للشكل الشعري أوهو وسيط األدبية " األداة " مفهوم 

  .غراب نزع األلفة أواإل: وتتأسس األدبية بوساطة جمموعة من التقنيات واألدوات  منها  ،2»

  ) : غراب إلاألمتتة ، ا( التمييز بني   -

أن اللغة اليومية  ألم رأوا ؛بامتياز خمصصون وأم متييزيون عرف عن الشكالنيني أم     

الذي  الفرقختالفات اليت حتدثها الوسائل الفنية بوساطة إلعن طريق ا تتميز عن اللغة الشعرية ،

هو ما مساه الفرق وهذا  وبالتايل جتدده ،؛ ه حتدثه يف جمريات املألوف ؛ حينما تغرب
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

 ويذهب إىل أننا ال« "الفن باعتباره تقنية "يف مقالته املوسومة   "التغريب"" شكلوفسكي"

حتتم على " العادي"نستطيع احلفاظ على نضارة إدراكاتنا للموضوعات ، فمطالب الوجود 

إىل حد بعيد  أما رؤية ) خر مصطلح متأ(  automatisedاإلدراكات أن تصبح آلية الوقع 

فال متثل الوضع املعتاد للوعي " روعة احللم ونضارته "ووردز وورث الربيئة اليت حتفظ للطبيعة 

اإلنساين ، ومهمة الفن ، حتديدا ، هي أن يعيد لنا الوعي باألشياء اليت أصبحت موضوعات 

كليني خيتلفون عن الشعراء ولكن من املهم أن نؤكد أن الش. مألوفة لوعينا اليومي املعتاد 

الرومانسيني يف هذا اجلانب ، وذلك ألن الشكليني مل يكونوا معنيني باإلدراكات نفسها ، بقدر 

؛ أي الوسائل اليت تشتغل داخل الواقعة  1»" التغريب "ما كانوا معنيني بالوسائل اليت تنتج أثر 

توجب علينا أن ندرك أن هذه الوسائل  من هنا ؛األدبية ذاا ؛ وليس خارجها وفق مبدأ احملايثة 

ايل توجب على األدباء جتديد هذه ــــإذا خضعت لفعل التكريس فهي تصبح مؤمتتة  وبالت

  اغة املختلف منها ـــــــبصي الوسائل ،

لقد كان الشكالنيون ، بوصفهم ممثلي الطليعة األدبية ، مضطرين إلعطاء أمهية أكثر خلرق « و 

وبوصفهم إستيطيقيني فقد رأوا نواة اإلدراك اإلستطيقي . امة ــتجديد عالقواعد الفنية ولل

  .2»ومنبع القيم الفنية يف خاصية االختالف 

  :ختالف يف ثالث مستويات خمتلفة إلاشتغال هذا ا" إيرليخ " وقد حدد 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

 .على مستوى متثيل الواقع أي املسخ اخلالق له  االختالف    )1

 .ي البعد عن االستعمال اللغوي الشائع على مستوى اللغة أ االختالف    )2

على مستوى الدينامية األدبية ، ويعين هنا االحنراف عن املعيار الفين السائد أو  االختالف )3

وبالتايل نستطيع أن نصيغ تعريفا لألدبية من خالل مستويات االختالف هذه ؛ .  1تغيري هذا املعيار 

وحينما ينحرف الفنان عن املعيارفهو .  ةأن األدبية هي دراسة اخلروق يف النصوص األدبي: فنقول 

يعيد لألشياء نضارا  ويعيد ترتيب األثاث ويلمعه ؛ خيىبء قطعا ويصدر أخرى ؛ حىت إذا ما 

وهكذا ؛ فإن التقنيات ... يغيبها ويستحضر القطع اليت كانت خمبأة يف أقبية التقنيات ،  ألفناها

أنواع أخرى ؛ جمدها أوالقدمية تبلى لكنها المتوت ؛ بل تتوارى خاضعة هليمنة تقنيات أخرى 

ال ـابتها وانتشـالراهن بفعل جدا أو قدمها إن كان قد عارضها بواسطة تصديه لضغط رت

هذا الضغط القاسي للرتابة والعادة هو ما « ومن ذلك الضغط ؛ إذ ذاك حيدث إنعاشه  املتلقي

إن الشاعر وهو ينتزع الشيء من سياقه املعهود ويوحد التصورات املتباينة . يطالب الشاعر باحتوائه 

، يوجه ضربة قاضية للكليشيهات اللفظية ، كما يقضي على االستجابات املتكررة دوما ويرغمنا 

إن عملية التحويل اخلالق لألشياء تعيد لنا . ى إدراك أكثر مسوا لألشياء ولنسيجها احملسوس عل

هذه الكثافة اليت تلفت اإلدراكات املعتادة  2 ». رهافة إحساسنا وتكسب العامل احمليط بنا الكثافة 

ها عن أشكال الشيء النوعي بالنسبة للغة األدبية ، ما مييز «فـ عن طريق االستعمال اخلاص للغة 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

فتحت ضغط األدوات األدبية ، . اللغة العادية بطرق متنوعة " تشوه "اخلطاب األخرى ، هوأا  

إا لغة  . تتكثف اللغة العادية ، وتتركز ، وتلوى وتنضغط ، وتتمدد ، وتنقلب على رأسها 

يف . أة وبسبب هذا اإلغراب ، يصبح العامل اليومي بدوره غري مألوف فج" : جعلت غريبة "

روتينيات احلديث اليومي ، تصبح إدراكاتنا للواقع واستجاباتنا له راكدة متبلدة ، أوكما يقول 

واألدب ، بإجبارنا على اكتساب وعي درامي باللغة ، .  "Automatizedمؤمتتة " الشكليون 

طرارنا فمن خالل اض" . قابلية لإلدراك "ينعش هذه االستجابات املألوفة وجيعل األشياء أكثر 

لالشتباك مع اللغة بطريقة أشد عسرا ووعيا بذاا من املعتاد ، يتجدد حبيوية ذلك العامل الذي 

ويتجدد تلقينا لذلك العامل املشيد من الكلمات ، ونكف إذ ذاك عن  1».تضمه تلك اللغة 

طاب األديب اخل« لذا فإن . استحضار الواقع ألننا نكون يف حضرة األديب وحضرة الواقعة األدبية 

يغرب أو يستلب الكالم العادي ، لكنه بعمل ذلك يصل بنا ، على حنو متناقض  إىل امتالك للخربة 

ومثله مثل اللغة : إننا نستنشق اهلواء أغلب الوقت دون أن نكون واعني به . أكثر اكتماال ومحيمية 

يفا أوملوثا فإننا نضطر ، فإنه هو ذاته الوسط الذي نتحرك فيه ، لكن إذا أصبح اهلواء فجأة كث

ف اللغة ، واللعب ا ، ـالكاتب على تكثي إن تركيز  .2»... لاللتفات إىل تنفسنا بانتباه جديد 

بوصفها األداة األساس اليت يتبنني ا العمل األديب ، و اليت تصنع االحنراف عن املعيار العملي 

ضوعها على اخلصوصية األدبية والشكلية  املألوف هوالذي يلفت انتباه الدراسة األدبية كي تركزمو

                                                
 . 15، 14:أحمد حسان ، ص: تيري إيجلتون ، نظرية األدب ، تر  - 1  

 . 15: ، صالسابق المرجع - 2  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

اليت تولدت من التقنيات الفنية للبناء اللغوي اخلاص هلذا العمل  والشكل الفين املرتاح عن ؛ للعمل 

يسميه  الذي يغري طريقة االستجابة اجلمالية أو ما ، الفين هو املسؤول عن التأثري؛الشكل املألوف 

   .الشكالنيون تغريب اإلدراك املؤمتت 

  ):املنت احلكائي ، املبىن احلكائي( أو )القصة ،  احلبكة (التمييز بني  -

إسهامات املدرسة "يف مقالة له عن    " Robert Sholes ""روبرت شولز"يشري 

إىل أن املقاربة الشكالنية قد تناولت مشكلة احملاكاة ،  اليت " الشكلية والبنيوية يف نظرية القص

كالت يف نظرية القص من أرسطو إىل أورباخ ، وحماولتهم اكتشاف تعترب واحدة من أكرب املش

"  التغريب "، وعلى ضوء تقنية  1.يفعله الفن القصصي للحياة بالضبط وما يفعله من أجلها ما

 «فهي  موقعا أثريا يف الشعرية السردية الشكالنية ، "احلبكة"؛ احتلت مقولة " نزع األلفة " أو

املنت احلكائي (فقد قام الشكالنيون بالتمييز بني  ، 2»ظرية نثر أبويازحتتل املركز التصوري يف ن

يعرف توماشفسكي املنت احلكائي  ،)  " احلبكة "القصة أو احلكاية  و) " (واملبىن احلكائي

Fable ا بينها ، واليت ــا نسمي متنا حكائيا جمموع األحداث املتصلة فيمـإنن«  : فيقول

                                                
 الرواية ، القصة ،: ضمن روبرت شولز ، إسهامات المدرسة الشكلية والبنيوية في نظرية القص ، :ينظر   -  1  

  .148:المؤلف  مجموعة من النقاد ، ص 

 .110:، ص يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ڤ - 2  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

يتألف من نفس  «أما املبىن احلكائي أو احلبكة فإنه ،  1». عمل يقع إخبارنا ا أثناء ال

لومات تعينها ، بيد أنه يراعي نظام ظهورها يف العمل ، كما يراعي ما يتبعها من معاألحداث

  . 2 »لنا

احلبكة  إذا ؛ هي األداة اليت تشكل البنية الناجتة عن الترتيب الفين للمادة  وحنن نعرف     

 والفنان يقوم بالترتيب 3»وفن اخليال خاصة يقوم أو يتقوض بفضل الترتيب الفن عموما « أن 

، والدارس يتوىل البحث عن منطق هذا الترتيب وقانونه اخلاص ، أي معرفة كيفية بنينة 

وتركيب احلبكة واخلطاطة السردية املتبعة من لدن القاص ، ووصف التقنية املتبعة يف ذلك ، 

من خالل مساعيهم الرامية إىل ضبط مفهوم هلا  باعتبارها حلبكة ويتجلى احتفاء الشكليني با

  قي الذي تتحدد فيه أدبية السرد النثري ؛ لذا جند أن ــــاال اإلستطي

ى واحد من نقاد ـــفهو مل يكن بالنسبة إل: قد أعيد تأويله أيضا "  احلبكة "مفهوم « 

مبعىن أن ،  4». رتبا ترتيبا فنيا للحوافز جمرد جمموع من احلوافز وإمنا كان متثيال م ازـأبوي

مفهوم احلافز انطالقا من "توماشفسكي "وقد حدد . حينما تتأنظم احلوافزتتشكل احلبكة 

                                                
نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين : ضمن توماشفسكي ، نظرية األغراض ، اختيار الغرض ،  - 1  

  . 180: إبراهيم الخطيب ، ص : روس تر ــال

 . 180: ، ص   هنفسالمرجع  - 2  

  .110:يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، صڤ - 3  

 .109:، ص  المرجع نفسه - 4  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

املفهوم الشامل الذي يوحد املادة اللغوية للعمل األديب ، وميكننا أن تعريفه للغرض  الذي هو

النهاية إىل األجزاء غري القابلة نفكك العمل إىل وحدات غرضية نوعية ، وحينما نصل يف 

، ويشري توماشفسكي أن تعريف احلافز لدى  motifللتفكيك ؛ نكون بصدد مانسميه حافزا 

فاحلوافز يف نظرهم جزء من الشكل أو املبىن  1. الشكالنيني خيتلف عن استعماله التقليدي 

" األوفر حظا من  السرد القصري وهو اجلنس اخليايل «وألن  الذي يتوخى الفن والصنعة ؛

ميكن استثمارها بصيغتها اجلمالية يف تقنية حبك القصص " نزع األلفة " ، فتقنية   2 »" الصنعة 

فاحلبكة ـ بإعادة تنظيمها ألحداث القصة ـ ترتع األلفة عنها ، وتفتحها للتلقي « القصرية 

، ألنه  أدبية السرد تقوم)  احلبكة والقصة(ن ــوتغرا وعلى أساس التعارض بينها أي بي. 3»

إذا انقطعت قصة مث بدأت من جديد ، وأخذت تنتقل على الدوام من مستوى قصصي إىل  «

آخر وترجىء ذروا لتبقي على إثارتنا ، فإننا نصبح واعني من جديد بالكيفية اليت تتركب ا 

تستخدم يف ذات الوقت الذي يتكثف فيه ارتباطنا ا ، إن القصة ، كما جيادل الشكليون 

" أو إرجاء لالستحواذ على اهتمامنا ؛ وباللغة األدبية ، فإن هذه األدوات " إعاقة " أدوات 

                                                
نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين : ضمن توماشفسكي ، نظرية األغراض ، اختيار الغرض ،  - 1  

 .181، 180: إبراهيم الخطيب ، ص : الروس ، تر 

 . 114:ية الروسية  ، ص يكتور إيرليخ ، الشكالنڤ - 2  

المؤلف   الرواية ، القصة: روبرت شولز ، إسهامات المدرسة الشكلية والبنيوية في نظرية القص ، ضمن  -  3  

  .149:مجموعة من النقاد ، ص 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

اليت حتد من تلقائية تلقي العمل " تعرية التقنيات  " ـ، وهذا مايسمى ب 1»".توضع عارية 

األديب ؛ عن طريق تصدير هذه التقنيات وتسليط الضوء عليها، بدل تسليط الضوء على 

 Bertol   Brecht "برخيت"وهذا ما اعتمد عليه أثر التغريب عند  ،"املوضوع"أو" رضالغ"

يف مسرحياته " الشكالنيني"لدى " نزع األلفة "بتقنية  ؛ فقد تأثر )م1956ـ  م1898( 

 ـاملعارضة للمسرح األرسطي واليت قامت على تقويض مبادئه ، واليت استخدم فيها مامساه ب

أكد ضرورة ختلي الكاتب املسرحي عن احلبكة املصقولة املتالمحة ، «  ؛ حيث" أثر التغريب "

تستلزم  االجتماعيوأن يتجنب إثارة أي إحساس باحلتمية أو الشمول ، ألن حقائق الظلم 

،  2».لى اإلطالق ومثرية للدهشة التامةتقدميها بطريقة تبدو معها هذه احلقائق غري طبيعية ع

بالدة تلقيه مبشاهد خترق أفق توقعه ، وتورطه عرب اخلوض يف  للمشاهد الذي جيب القضاء على

إشكالية املمثل ، الذي يتبع يف تفريد دوره وتغريبه ؛ تقنية تعرية أدواته الفنية ، هذه التقنية 

" تريسترام شاندي "وهي رواية  الشكلية اليت قد درسها شكلوفسكي  يف عمل أديب لسترين

رباك وجتاوز املنطق ، فيما خيص استعمال األدوات والوسائل هذه الرواية اليت تعتمد اإل؛ 

  أو فيما خيص اإلخراج إذ  ، الشكلية كاحلبكة أو بنية الشخصيات 

                                                
  . 15: أحمد حسان ، ص: تيري إيجلتون ، نظرية األدب ، تر  - 1  

 
  .   59: ص  جابر عصفور ،:  تررامان سلدن ، النظرية األدبية المعاصرة ،  - 2

كاتب وراهب إنجليزي ، ظهرت روايته ) م 1768م ـ Laurence Stern  ) :1713لورنس ستيرن  ـ   

  ) . م 1767م ـ 1759( في أجزاء بين األعوام "  Tristram SHandy" "تريسترام شاندي"الوحيدة  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

علينا أن نقرأ حوايل إىل منتصف الرواية قبل أن يولد بطلها ترسترام الذي كان بإمكانه أن « 

يعطي آراءه حول أي موضوع سلسلة أحداث القصة كلما أراد ليكتب مقاالت خمتلفة و يغادر

وإضافة إىل ذلك فإن سترين يترك بعض صفحات خالية من أي شيء أو . ال عالقة له بالرواية 

وما يربك  1 ».  يقوم برسم صفوف من النجوم هنا وهناك لإلمعان يف إرباك وحتيري القارىء

ات وتصديرها هو شكل الرواية ومبناها الذي يقوم على التعرية املقصودة لألدو القارىء 

تبتلع نظام الفنون يف القرن الثامن عشر ككل ، مث ضمه  وخترجه يف « فهي  ،  واللعب ا

الذي اشتغل عليه حول شكلها  دائراحيث يغدو مضموا  ، 2 ». صورته الشاذة غري املتوازنة 

السردية مربزا بشكل فاقع تقنيات تأليفها ، مستخفا بالتقنيات  ،بوعي تقين مبكر" سترين " 

 التقاليد الفنية ءمن عبللتخفف  ستخفاف رغبة دفينة إلكان هذا ا اليت سادت عصره ، ورمبا

كان سترين يف نظر شكلوفسكي أول من كتب رواية عن  «لذلك  وإمالءات مواضعاا  

عن أن تكون متناقضة ؛ وحنصل على ) املضمون والشكل(تكف ثنائية هنا و. 3 »الرواية

 يشكل موضوع الرواية  الذي هو وهذه املساواة هي ما) . الشكل= ون املضم(التساوي  

                                                
البدايات في القرن السابع إلى ثمانينيات القرن ج ، ثورنلي ، جينيت روبرتس ، األدب اإلنجليزي ، من   - 1  

،  م 1990أحمد السويحات ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، دط ، : العشرين  تر 

 .129:ص

القصة ، الرواية ، المؤلف ، دراسات في نظرية األنواع األدبية : مشكلة بويطيقا الرواية والتر ريد ـ ضمن  -  2  

  .134:خيري دومة ، ص: المعاصرة ، مجموعة من النقاد ، تر 

 .212: ص حنا عبود ، : تر رينيه ويليك ، الهجوم على األدب ،  - 3  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

، نت روايته هذه بيضة الديك  اك إجنليزي راهب املبتدعة من لدن  صنعتها إماطة اللثام عن

شلوفسكي يرى أن قيام رواية بإماطة اللثام عما تصطنعه من وسائل خاصة ، أهم « لذلك فإن 

وما قامت به الرواية  يعزز بوضوح املبدأ . 1 »اية أن تقوم به تستطيع هذه الرو"  أديب " عمل 

  .مبدأ التغريب أيضا كما تعزز  حينما حتيل بنرجسية إىل نفسها ،  الشكلي القائل بذاتية الغاية 

  :اية الشكالنيني د ـ 

ن واألعداء ـــالقت الشكالنية  ـ كأي حركة طليعية ـ الكثري من املناوئي     

باملرصاد ، وقد كان مولعا بربط الشكل بالسياق التارخيي  " ترتسكي "د وقف هلم فقاملتصلبني 

شكالين أو ـ م ، املناوىء لكل حراك طليعي  1923" األدب والثورة " خاصة يف كتابه 

مداخلة يف املناقشات اجلمالية احملتدمة بني املفكرين « والذي كان يف أبرزحماوره   ـمستقبلي 

مثالية فاشلة " كان يستنكر الشكالنية باعتبارها ( ...)  1917رة أكتوبر الروس يف أعقاب ثو

إذ أا تفتت الكل االجتماعي املعقد إىل عوامل مستقلة " عندما تطبق على قضايا الفن " 

سكي اية ت،  وقد استشرف ترو 2». ولكنها تفشل يف أن تكمل هذا املنهج حىت ايته 

 صدر عن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيييت قرارم  1932عام « ففي  ، الشكالنيني

يقضي حبل كافة اموعات األدبية تاله صدور قرار جدانوف يف وقت توقفت فيه كل عملية 

                                                
 .31:صجابر عصفور ،: تر رامان سلدن ، النظرية األدبية المعاصرة ،  - 1

النقد األدبي ـ القرن العشرون في موسوعة كمبريدج : هاني حلمي حنفي ، ضمن: أليكس كالينيوكوس ، تر   -  2  

 . 145، 144: ، ص   9، ج  919 : ـ المداخل التاريخية والفلسفية ، ع
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

من النقض الكلي للفكر الشكالين ، ومتكن الفكراملاركسي  1».  1934إبداع فنية جمددة عام 

تبعية النظم الفنية والفكرية  حتمية كس وماتدعو له منمتثلته فلسفة مار الذي تفاىن يف تغييب ما

بداعية والنقدية ، إل، وقد تكرس هذا النقض يف العديد من الكتابات اجتماعية إلعامة للنظم ا

خاصة  الفيلسوف اهلنغاري املتأثر بالفكر اهليغلي  )م 1971ـ م 1885( كجورج لوكاتش

ورمبا كانت أهم « ، واءم بني الشكلية واملاركسية ، وباختني الذي  "نظرية الرواية " يف كتابه 

مالحظات باختني الرائدة بالنسبة إىل العمل القصي أنه كان أول من أشار إىل أن العمل 

وذا يكون أول من فتح اال لدراسات الحقة . القصصي اليطرح معىن واحدا أو معىن ثابتا 

  .2». ركزت على هذه الفكرة وأمتتها 

بادىء اليت وضعها الشكالنيون إلرساء علم أديب ؛ لتعرب حبق عن خصوبة فكرهم إن امل      

وإن كانوا قد   نيتها ؛ـاليت ملا تكف عن راه ومفترضام النظرية وعن جدوى حدوسهم ،

من .أُسكتوا  فقد أَنطَقوا كل من جترأ من بعدهم يف اخلوض يف مشكالت شعرية النص األديب 

  ا أن ــــــــــــــهذه الشرفة يبدو لن

إن األنشطة الشكالنية قد منعت بأمر . الشكالنية ليست بالضرورة شيئا ينتمي إىل املاضي « 

إال أن الكثري من احلدوس الشكالنية . ن اسالفية أخرى افعلي يف روسيا ومنعت الحقا يف أوط

                                                
 .22:صقاسم مقداد ، : تر جان إيف تادييه ، النقد األدبي في القرن العشرين ،  - 1  

ة غريب ، القاهرة مصر ،  مكتب) 1(نبيلة إبراهيم ، فن القص في النظرية والتطبيق  ، سلسلة الدراسات النقدية  - 2  

 .12:دط دت  ، ص
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

من حركات يف  ليتاري بالعثور على قوة حيوية جديدة فيما يشبههاتاقد تغلبت على التطهري التو

  ...  1».اجلزء اآلخر من الستار احلديدي املاركسي اللينيين 

  :ة ـالشعرية البنيوي: ثالثا 

  : اللسانيات والشعرية ـ 

جيب أن يعلمه الدارس ؛ أن اللسانيات هي اللحمة األوىل اليت مجعت بني حلقيت  ما    

ية الريادية اليت فتحت آفاقا ،ومتخض عنها الكثري من املشاريع النقد" األبوياز"و" موسكو"

 ملقاربة الشعر من صلب مادة تكونه األوىل   وقد كان لدوسوسري اجديدة ومهدت دروبا بكر

أثره ـ 2»آدم اللسانيات املعاصرة ومصدر هذه اخللخلة اليت مست الشعريات احلديثة « ـ 

  حقل الشعرية ، إذالبالغ يف توجيه نزوعهم العلمي وتقعيد مقوالم إلنشاء جهاز مفاهيمي يف

حتدد طموح وسعي الشعرية إىل العلمية ؛ عن طريق احتذائها منوذجه اللغوي وذلك راجع لعدة 

  :يف " جابر عصفور" اعتبارات حددها 

لم مرتلة الصدارة من علوم ـ أن منوذج دوسوسري اللغوي يرجع الفضل إليه يف تبوء الع1

تطوير أدواته مبا حقق طفرة واعدة يف فهم ، على أساس قدرته على تنظيم معارفه واللسان

  .الظواهر اللغوية عامة 
                                                

 .163:يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، صڤ - 1

المدارس ، الدار البيضاء  عثماني الميلود ، الشعرية التوليدية مداخل نظرية شركة النشر والتوزيع ،  - 2  

 . 12:م ،  ص  2000 1،ط المغرب
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

  . ـ وألنه منوذج يتحدث عن اللغة اليت هي مادة األدب بالقدر الذي هو مستنبط منها2

ـ وألنه ينطوي على قدر من الشمول الواعد ويتطلع إىل أن حيقق يف اال األديب مامل حيققه 3

ملبادىء التمييز جرائي إلستضمار اإلهذا التحقق الفعلي يف اوقد تكرس  ، 1 منوذج منهجي آخر

 "الدراسة التعاقبية والدراسة اآلنية  "وبني ، " اللغة والكالم" األساسية السوسريية كتمييزه بني 

العام الذي ميتلكه اإلنسان الناطق املنتمي للمجتمع بغرض  االجتماعيحيث ميثل اللسان اجلانب 

وليس يف مقدور الفرد وحده ، أن خيلقه أو أن يغريه « اعة ـح اجلمو من اصطالـالتواصل وه

، وهو أساسا عقد مجاعي ، على كل من يرغب يف التواصل أن خيضع له كلية ؛ أضف إىل 

ميكن استعماله إال  ذلك أن هذا النتاج اتمعي مستقل مثل أي لعبة ، هلا قوانني خاصة ، ألنه ال

فالكالم إذن مرتبط بفعل  و الكالم الذي هو فعل املتكلم بالكالم ؛وما يقابله ه ،2 »بعد تعلمه 

الوجود املتحقق بالفعل الذي  هذا) التأليف واالختيار والتركيب (األداء / املمارسة الفردية 

فال لسان بدون كالم ، والكالم خارج اللسان  «كوجود متحقق بالقوة  انــه اللسـيغذي

«3    

                                                
م 1998،  1دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، سوريا ، ط  جابر عصفور ، نظريات معاصرة ،:  ينظر - 1  

 .  253:ص

:  ص  ،م 1986محمد البكري ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط ، : ، مبادىء في علم األدلة ، تر  روالن بارت -2  

34. 

 . 36: ، ص  المرجع نفسه  - 3  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

من  حدود الدراسة اللسانية لدى دوسوسري"اإلبراهيمي  خولة طالب" لنا وقد أوجزت

  1:  خالل الرسم البياين التايل 

  

  

  الدراسة اآلنية دراسة البنية الزمنية يف آن معني                                     

  اللسان  اللسانيات 

         تطرء يتالدراسة الزمنية دراسة التحويالت ال     دراسة اللسان                  

  العلمية                                   هذه البنية يف فترات متعاقبة 

  سان    إلنالنظام التقديري الراسخ يف ذهن ا                                              

  تأدية الفرد أو اموعة هلذا النظام     الكالم             

  

 «العلمية مدينة للسانيات بالكثري إذ  عرية يف نزوعها إىل الصرامة  ريب يف أن الش ال    

لوال اللسانيات مل يكن بإمكان البويطيقا املعاصرة أن حتدد بشكل مضبوط  موضوعها وال أن 

                                                
  .15م ، ص 2006،  2القصبة للنشر ، الجزائر ، ط خولة طالب اإلبراهيمي ، مبادىء في اللسانيات ، دار  - 1  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

ومن هنا كان البد هلا أن تتوسل مبنجزاا وتتقاطع معها يف  ، 1» تستخلص مقوالا وقوانينها

بستمولوجية لقوانينها وإعطاء نوع من الصرامة إغية إضفاء صبغة شرعية كثري من املقوالت ، ب

تطور نظرية املعرفة يف الفلسفة املعاصرة قد  «ألن ، والتماسك على نسقها املعريف واملنهجي 

مية وأهلها إىل اجتياز عتبات العلوم البشرية صحيحها ونسبيها  ـركز دعائم البحوث اإليبستي

اللسانية إىل العقلنة والعلمية أثر بالغ يف بلورة الدراسة اإليبستيمية املتعلقة  وقد كان لرتعة العلوم

ولقد مارس كثري من املفكرين يف . بالعلوم اإلنسانية نسجا على مثال كثري من العلوم الصحيحة 

العصر احلديث الطرق املعريف فيما يتصل بقضايا اللسان بعامة فكان يف ممارستهم إخصاب 

وكان عليها استضمار مقوالت اللسانيات واستعارة أجهزا اإلجرائية  ، 2» حلقول عملهم

فكل معرفة باللغة  «ومصطلحاا لتحليل النصوص قصد توسيع دائرة اشتغاهلا يف حقول اللغة 

حسب قولة لتودوروف ، كما يصعد هذا  3 »ستكون تبعا لذلك ذات أمهية بالنسبة للشاعري 

ة واللسانيات إىل مصاف العالقة الشاملة بني اللغة واألدب  وبالتايل األخري العالقة بني الشعري

بني الشعرية وكل علوم اللغة ،  وتستطيع الشعرية أن جتد يف كل علم من هذه العلوم عونا 

                                                
ـ إن الصرامة تتضح أكثر فأكثر في أن اللسانيات تنحو منحى علميا في منهجيتها التحليلية ، وربما أصبح  

  )). علم األدب (( مسوغا ـ انطالقا من تالقح اللسانيات واألدب ـ وممكنا في الوقت ذاته اجتماع لفظتي 

  .66: ظم ، مفاهيم الشعرية ، ص ـ حسن نا: ـ ينظر

 . 6:عثماني الميلود ، الشعرية التوليدية ، ص - 1  

  .26 :، ص لوبية واألسلوبعبد السالم المسدي ، األس - 2  

 . 27:، الشعرية ، ص  تزفيطان طودوروف - 3  
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

كبريا ما دامت اللغة علما ، وأن مجاع ذلك يكون حقل البالغة يف معناها األوسع كعلم عام 

كون الشعرية تتعامل مع ؛ ء حقول اشتغال الشعرية بدورها وهذا يعكس ثرا،  1 للخطابات

تسهم الشعرية يف املشروع  «ومن مث ، املادة اخلام لألدب وهي اللغة كما سبق اإلشارة إليه 

كمايشري  ،2 »جتاهات اليت ميثل الدليل نقطة انطالقها إلالدالئلي العام ، املوحد بني كل ا

الشعرية على اللغة إىل اإلشتغال على أنظمتها العالمية قاموس اللسانيات إىل جتاوز اشتغال 

  الشاملة حني يسجل أن 

الشعرية ميكن أن تشكل قسما من اللسانيات ، هو مبثابة العلم الشامل للبىن األلسنية ، بيد   «

أن عددا هاما من اإلجراءات اليت تتناوهلا الشعرية اليتوقف عند حدود املشكالت اللغوية ، بل 

 ،La Théorie des Signes «3إىل التعلق ـ عموما ـ بنظرية العالمات يتجاوزها

، خلصته البنيوية النقدية يف اشتغاهلا على اللغة والشك أن الرتوع األساس للدراسات األدبية

فبعد أن شتتت الستالينية مجاعة  ؛ كحركة علمية وعاملية ، خاصة يف منطلقها األورويب الشرقي

اللسانية  وبثت روح  "براغ"أوحلقة شرت يف اخلارج بواسطة مجاعة الشكالنية الروسية انت

الذي  ،" رومان جاكوبسون"معلم الشعريات احلديثة  و الشكالنية يف أعمال عامل اللسانيات

                                                
 . 28،  27:، ص المرجع نفسه :ينظر  - 1  

 .28 :، ص المرجع نفسه - 2  

  3  -  Jean Dubois (et autres ) : Dictionnaire de Linguistique ,Librairie Larousse , Paris       

      1973,P381                
  . 12:يوسف وغليسي ، الشعريات والسرديات ، ص:ـ نقال عن  
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الصواتة وعلم التشكل والشعرية ، وكذا « اليت ركزت اشتغاهلا يفوم 1926 أسس احللقة سنة

  .1 » تاريخ اللغات واآلداب السالفية

أهم مامييز بنيوية براكـ التوفيق بني التعارضات « إىل أن    إملارهولنشتاينيشريكما 

مل " رومان جاكوبسون"فـ   2 »اليت ابتدعتها الشكالنية الروسية ونظرية سوسري اللسانية 

الذي وجد يف مباحثه " هوسرل " يعثر على القوانني العامة الصاحلة للوحدة البنيوية إال عند 

الت األساسية للبنيوية ، وقد عزز تأثر الفكر البنيوي بالفكر اهلوسريل الظاهرايت اشتغال التأم

العديد من تالمذة هوسرل داخل حلقة براغ اللسانية ، إضافة إىل احملاضرات اليت ألقاها هو 

واليت أسهمت يف استثمار مقوالت املدرسة الشكالنية   3"م 1925" نفسه أمام احللقة سنة 

ا وإغناء النظرية النقدية مبا استجد يف الساحة الثقافية من حبوث علمية  جادة تلتقي وجتاوزه

يف تلك الندوة العاملية اليت  ) (Carrefourوقد حتقق هذا امللتقى  ،لتؤسس علما لألدب 

بالواليات )   L'Université d'Indiana( نديانا إيف جامعة م 1960انعقدت سنة 

برز اللسانيني ونقاد األدب وعلماء النفس وعلماء االجتماع وكان املتحدة األمريكية ضمت أ

                                                
 يفت ، الدار البيضاء، تانسعبد الجليل األزدي : إلمارهو لنشتاين ، رومان ياكبسن أو البنيوية الظاهراتية ، تر  -  1

  .15: م ، ص  1999،  1المغرب ، ط

 .ـ فيلسوف ولساني ألماني متخصص في دراسة فلسفة هوسرل *

  .16، 15:  ، عبد الجليل األزدي : إلمارهو لنشتاين ، رومان ياكبسن أو البنيوية الظاهراتية ، تر  - 2  

  .12:، ص المرجع نفسه: ينظر  - 3  
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حماضرته ) Roman Jakobson( ألقى فيها رومان جاكبسون )) األسلوب ((حمورها 

فبشر يومها بسالمة بناء اجلسر الواصل بني اللسانيات واألدب )) اللسانيات والشعرية ((حول 
ومبا أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات «ات ـ وفيها اعترب أن الشعرية فرع من اللساني ، 1

ويف هذه احملاضرة يعرض ،  2 »فإنه ميكن اعتبار الشعرية جزء اليتجزء من اللسانيات . اللسانية 

حتولت إىل مايشبه النص املقدس الذي ينطلق منه كافة « واليت جاكوبسون نظريته يف الوظائف 

 ؛ 3 »يف االقتراب من مناهج اللسانيات  "النيني الروس الشك" النقاد الذين يرغبون ، على أثر

باعتبارها سريورة لسانية ؛ قسما من الوظائف املتنوعة للغة فيها " الوظيفة الشعرية  "حيث تعد 

يف اخلطاطة " جاكوبسون" يشترك فيها ستة عوامل مشكلة للفعل اللغوي التواصلي ، وقد مثلها 

  :التالية 

  

  

  

  سياق                             

                                                
 .23:الم المسدي ، األسلوبية واألسلوب ، صعبد الس: ينظر  - 1  

 24:صمحمد الولي ، مبارك حنون ، : تر قضايا الشعرية ، رومان جاكوبسون ،  - 2  

رشيد بنحدو ، المجلس األعلى للثقافة ، المشروع القومي : برنار فاليط ، النص الروائي تقنيات ومناهج ، تر - 3  

 .72:م ، ص1999للترجمة ، دط ، 
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  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

   1رسل إليه   امل..............رسالة ............... مرسل 

  اتصال                         

  سنن                          

فإن كل عامل من هذه العوامل يولد وظيفته اخلاصة ، ومن " جاكوبسون"وحسب 

الختالف يف هيمنة وظيفة على غري وإمنا جند ا الصعب إجياد رسائل تؤدي وظيفة واحدة ال

، وقد عدد هذه  2الوظائف األخرى مع ضرورة أخذ إسهام الوظائف الثانوية بعني االعتبار

  :الوظائف اللغوية الست يف 

على املرسل وموقفه جتاه مقوله وما ينطق به من  تركز: ـ الوظيفة التعبريية أو االنفعالية  1

  . انفعاالت يعرب ا بأدوات التعجب 

وتتجه حنو املرسل إليه وتتجسد من خالل تعابري حنوية أكثر خلوصا يف : ـ الوظيفة اإلفهامية 2

  . 3النداء واألمر

وهي الوظيفة األكثر هيمنة يف اللغة العادية التواصلية ، : ـ الوظيفة املرجعية أو اإلدراكية3

تشهد بفرانس ويس ويتجاوز فيها جاكوبسون أو يعترض على مبدأ االعتباطية السوسريي ،

                                                
 .ن :ص:  لمرجع السابقا - 1  

 .28:صمحمد الولي ، مبارك حنون ، : تر رومان جاكوبسون ، قضايا الشعرية ،  :ينظر - 2  

 . 29،  28:المرجع السابق ، ص: ينظر  - 3  
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بواس وإمييل بنفنست ويستند إىل نظرية بورس يف األدلة ؛ إذ ليست طريقة تشابه املكونات 

خرى  وميكن استثمارها بطريقة أفضل مما قام به أالداللية إال طريقا واحدة ضمن طرق كثرية 

يف ترسيمة " مرجع " سياق بدال من مصطلح " مصطلح " جاكوبسون " سوسري كما يقيم 

امل اللغوية الستة اليت تشكل أساس نظريته عن الوظائف ، النعدام وجود مراجع معزولة العو

   1.دون سياق تكون فيه دالالا املتغرية متجذرة 

آلو ، هل ( هنالك رسائل توظف إلقامة التواصل ومتديده أو فصمه : نتباهية إلـ الوظيفة ا 4

من أن انتباهه مل يرتخ ، وهذه الوظيفة  وتوظف إلثارة انتباه املخاطب ، والتأكد) تسمعين 

  . 2نسان ، وهي الوظيفة اللفظية األوىل اليت يكتسبها األطفالإلتشترك فيها الطيور الناطقة مع ا

املتحدثة عن " اللغة  املوضوع " مييز جاكوبسون بني مستويني للغة : ـ الوظيفة امليتالسانية  5 

وال ختدم اللغة الواصفة املناطقة . عن اللغة نفسها املتحدثة " اللغة الواصفة " األشياء ، و

واللسانيني فحسب ، بل تلعب دورا هاما يف اللغة اليومية أيضا ، حينما يركز اخلطاب على 

  . 3السنن ، ويلجأ الطفل إليها يف مرحلة اكتسابه اللغة األم 

اإلنتباه إىل حينما تنحرف اللغة عن مواضعات العادة لتلفت  :ـ الوظيفة الشعـــرية  6

نفسها حيقق الكالم حالة من التميز العليا فنكون يف حضرة الشعري ، ويبدو أن مفهوم الوظيفة 
                                                

 .123، 122:، صعبد الجليل األزدي : إلمارهو لنشتاين ، رومان ياكبسن أو البنيوية الظاهراتية ، تر: ينظر - 1  

 . 31،  30:ص: رومان جاكوبسون ، قضايا الشعرية : ظر ين - 2  

 . 31:، ص المرجع نفسه: ينظر  - 3  
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" يشري لدى الشكالنيني الروس ؛ حيث الشعرية كان قد ورد مبعىن ما يف مصطلح املهيمنة 

بس من عامل إىل أن مفهوم املهيمنة الذي طوره إخينباوم وتينيانوف يبدو أنه مقت" فيكتورإيرليخ

، وتتحدد املهيمنة يف كوا معيارا غري مطلق للفعالية  1اإلستيطيقا األملاين كريستيانس

اخلصوصية لألثر األديب كون هيمنة أي أثر ختتلف من عصر إىل آخر ، وهذا ما يبدو يف مسألة 

نسبية متغرية تراتبية األجناس األدبية منذ العهد األرسطي إىل زمننا الراهن  كون هذه التراتبية 

يف سياق املفاهيم اإلجرائية  وعرفها "جاكوبسون رومان"واملهيمنة مصطلح طرحه غري قارة ، 

بأا عنصر بؤري لألثر األديب حبيث إا حتكم وحتدد وتغري 

  اصراألخرى كما تضمن تالحم ـــــــــــالعن

أو الوظيفة  3الية للفن ماالشعر ؟ على استقاللية الوظيفة اجلم" يف مقاله  يؤكدو 2.البنية 

الشعرية اليت ينبغي تعريتها والكشف عن استقالليتها ، كما يلفت االنتباه إىل أن الشاعرية ماهي 

إال مكون من بنية مركبة تتحكم يف جمموع العناصر األخرى وتأثريها كتأثري الزيت يف وجبة 

،  4ها أن نتحدث عن الشعرالسمك ، ومن هنا تتحدد القيمة املهيمنة يف أثر أديب وميكننا في

هي اليت تركز على الرسالة نفسها وحلساا اخلاص  فإن الوظيفة الشعرية" جاكوبسون"وحسب 
                                                

 . 52:يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، صڤ - 1  

نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين الروس ، تر ، إبراهيم : جاكوبسون ، القيمة المهيمنة ، ضمن . ر - 2  

 . 81:الخطيب ، ص 

 . 19: ينظر ، رومان جاكوبسون ،  قضايا الشعرية ، ص  - 3  

 .ص ن  المرجع نفسه ، : ينظر  - 4  
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، ولدراسة هذه الوظيفة توجب اإلحاطة باملشاكل العامة للغة ، وليست الوظيفة الشعرية هي 

نتعرف جتريبا على الوظيفة الوحيدة لفن اللغة بل هي وظيفته املهيمنة واحملددة  وميكن أن 

ختيار على حمور التأليف ، والتقتصر إلالوظيفة الشعرية من خالل إسقاط مبدأ التعادل يف حمور ا

 1. الوظيفة الشعرية على الشعر فحسب ، بل ميكنها أن توجد يف النثر أيضا لكن بشكل ثانوي 

لشعر مع النثر ، مما وهذا حييلنا إىل فكرة زوال التخوم بني األجناس األدبية حينما يتراسل ا

يسوغ للدارس أن يتخذ الوظيفة الشعرية كأداة إجرائية للكشف عن شعرية اللغة يف نص 

  .سردي 

باجلهود االستثمارية لرومان جاكوبسون وذلك حينما أسس " روالن بارت " ينوه 

داخل اللسانيات قسما خاصا هو الشعرية ـ وحينما مل حيدد هذا القسم انطالقا من األدب 

لكن انطالقا من حتليل وظائف اللغة ؛ ولقد فاق دوسوسري يف قوة إحلاحه على العنصر و

السيميائي وعلى علم معجم لإلشارات مقررا بذلك أن علم اإلشارة هو علم معىن وليس علم 

  2.كن أن نفكر فيه بالنسبة إىل النصاتصال ، إذ ذاك تكون لسانياته قد هيأت بشكل رائع ما مي

منشأ التحليل البنيوي للسرد انطالقا من لسانياته البنيوية اليت انطلق منها   ومنهجيا يكون

، الذي اجته حنو دراسة اخلطاب الشعري أو اخلطاب األديب ، "  بويطيقي "وبواسطتها امتداد 

                                                
 .  35،  33، 31:، صنفسهالمرجع : ينظر  - 1  

 . 234: ص منذر عياشي ، : تر ، هسهسة  اللغة ، روالن بارت : ينظر - 2  
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الفن "وقد مكنت البنيوية   1 .وامتداد آخر انتربولوجي من خالل دراسة ليفي ستروس وبروب 

طلق عليه مصطلح أوأن يتأسس كعلم مستقل بذاته ، ؛ رد مبقوالته من التف" القصصي

تزفيتان تودوروف "  البلغاري من طرف الناقد م1969سنة  " "narratologyنراتولوجي 

" TzvetanTodorov" ".  

  

  

  

  

  

  

  : شعرية تودوروف : رابعا 

يف  منعرجا هاما""TzvetanTodorov "تزفيتان تودوروف  "تشكل أعمال املنظر     

فة شاملة لتفسري األعمال مسارالدراسات الشعرية اليت سبقته ، حيث حنا إىل تأسيس معر

، مستفيدا من اجلهد التراكمي النظري والتطبيقي الذي حصله البحث  النقدي، والسيما األدبية
                                                

لتوراة واإلنجيل والقصة القصيرة ، روالن بارت ، التحليل النصي ، تطبيقات على نصوص من ا: ينظر -  1

 .23م ، ص 2001عبد الكبير الشرقاوي ، منشوارات الزمن، د ط ،  :تروتقديم 
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اإلرث الشكالين الذي تشبع به ، فإليه يرجع كبري الفضل يف نقل الشكالنية يف صيغتها البنيوية 

افتنت مبكرا بأعمال الشكالنيني الروس يف سعيهم ملعاجلة التقنية األدبية بطريقة  إىل فرنسا  فقد

مبكرة و مبتكرة ، لذا فهو مل يدخر جهدا يف ترمجة أعماهلم إىل الفرنسية ، مما أسهم بقسط 

مذة ظل تزفيتان تودوروف أحد أكثر تال« وافر يف نشر تأمالم النظرية يف العامل ككل ، فقد

نظرية ( الشكليني الروس وفاء وملدة طويلة خصوصا بعد ترمجته لنصوصهم ونشرها يف كتاب 

 ""روالن بارت"ويف العام املوايل خترج على يد عميد البنيويني  1») . 1965األدب ، سوي 

Roland Barthes"   بول دي " وهذا ما دفع   ،الذي أشرف عليه يف رسالة الدوكتوراه

نورثروب "على" روبرت شولز"حيث فضله   2»السيد بنيوية « عليه لقب  بأن يطلق "مان 

وركز على أمهية عمله يف جمال نظرية القص نظرا "تشريح النقد " صاحب كتاب " فراي

إذا وجد علم لألدب ، فإن نقادا مثل تودوروف «التساع نظامية عمله ومشوليتها ، حيث يقول 

دماء جديدة يف "تودوروف"، وحقا فقد ضخ  3 » ون له احلياةـ، أكثر من فراي ، سيكتب

                                                
 .347:صقاسم مقداد ، : تر جان إيف تادييه ، النقد األدبي في القرن العشرين ،  - 1  

 القصة ، الرواية ، المؤلف: ضمن  روبرت شولز، إسهامات المدرستين الشكلية والبنيوية في نظرية القص ، - 2  

 . 144:خيري دومة ، ص: دراسات في نظرية األنواع األدبية المعاصرة مجموعة من النقاد ، تر 

  .154:، ص نفسهالمرجع  - 3  

إذا أرادت الدراســــات األدبية أن : " فيما يخص اإلجرائية " رومان جاكوبسون " ـ لننتبه إلى قولة لـ   

إن موضوع الشعرية سيتكون " . الشخصية الوحيدة التابعة لها " اإلجرائية " ليها أن تعتبر تصبح علما  فيجب ع

  ."المفاهيم التي تصف اشتغالية الخطاب األدبي : اإلجرائيات األدبية ، أي " باإلضافة إلى المؤلفات ، من 
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املدونة النقدية املعاصرة ، حيث أنتج كما مثريا من األعمال  يف جمال علم األدب و أسس 

بصورة أملعية ملفهوم الشعرية ، كما خاض يف أهم السجاالت الغربية احلديثة وأثار الكثري من 

ذا مايسوغ اختيارنا الناقد البلغاري البويطيقي وه .الطروحات النقدية املوسومة بغىن إشكالياا 

باعتباره أبرز حمتريف النظرية األدبية واملمثل األجدر باالجتاه البنيوي  يف جمال حتليل " تودورف"

جتريدي تصوري أتى ليسد وهو مؤلف " الشعرية " النصوص السردية  وخاصة من خالل كتابه 

لتها  كما أنه حيمل بني طياته مشروعا تنظرييا بعض الثغرات اليت قفزت عنها البنيوية وأمه

  اإلجرائيةمفتوحا ، ديدنه إخضاع األعمال األدبية حملك النقد العلمي الصارم الذي أساسه 

  .اليت متثل املدماك الذي تنبين عليه أي دراسة أدبية حمكمة 

  :عالقة الشعرية بالتأويل ـ 

ية بتصور عام عن الدراسات األدبية ، حيث ميز يف مقاربته ملفهوم الشعر" تودوروف"انطلق    

  .فيه بني موقفني أساسيني متكاملني غري متعارضني 

النقد ، والذي يرى يف / الشرح / التعليق / التفسري / التأويل:  مانسميه بـ:  املوقف األول

بالعجز النص األديب ذاته موضوعا كافيا للمعرفة ، ومرماه تسمية النص املعاجل بيد أنه حمكوم 

                                                                                                                                              
  الموقع  .م 1999،  98: محمد نديم خشفة ، مجلة اآلداب األجنبية ، عدد :  تودوروف ، تر  ؟ـ كيف نقرأ 

www.awu_ dam.org/adabagnaby.  
  



  

98 
 

  عرية ـــ  تـاريــخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـ

رد وتآويله متعددة ، إذ الوجود لقراءة تامة ـ؛ فليس للنص معىن منف 1املستمر عن بلوغ املعىن

  2 .الوفاء 

وتفسريه هلذه    "النقد اإلفهيمريي" وقد أطلق تودوروف على النقد التفسريي اسم 

س مصدرا الكاتب القدمي افهيمريوس كان يقرأ هومريو« ذلك ألن ؛ التسمية الخيلو من طرافة 

ات حول ماورد وصفه يف امللحمة أشخاصا وأمكنة ، على أن يقرأ قصة مطابقة ــللمعلوم

فالقراءة االفهمريية ختترق النص آنيا حبثا عن دالئل على عامل واقعي ) . وغري خيالية ( للحقيقة 

 "تودوروف"مل يكن  النقد اإلفهيمريي، وأفتح على الفور معترضة ألشري إىل أن مصطلح 3».

حيث أشار فيه " مالمح من األسطورة "يف كتابه " مريسيا إلياد"أبا بكرته ؛ بل سبقه إليه الناقد 

إىل أن إيفيمري زعم أنه أول مكتشف ألصل اآلهلة اليت كانت ملوكا يف الغابر مث حتولت إىل آهلة 
" ل الواقعي مما يسوغ تأويال واقعيا عقالنيا آلهلة هومريوس ، ويلحظ الدارس أن فكرة التأوي 4

                                                
 .21، 20:تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، ص: ينظر  - 1

  .22:، ص المرجع نفسه: ، ينظر  - 2  

م صاحب طريقة هي تأويل .وهو فيلسوف يوناني من القرن الرابع ق Evhemereـ نسبة إلى إيفيمير    

ه ، الشخصيات الميثولوجية هي كائنات بشرية من الملوك القدامى ، تحولت إلى حسب رأي. األساطير عرفت باسمه 

منشورات  ،حسيب كاسوحة : ميرسيا إلياد ، مالمح من األسطورة ، تر . آلهة ، بفعل خوف الشعوب أوإعجابها بها 

  .189: م، ص 1995وزارة الثقافة  سوريا ، دمشق ، دط ، 
عبود كاسوحة ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق : ودراسات أخرى ، تر سفيتان تودوروف ، مفهوم األدب  - 3

  .130: م ، ص  2002،  1سوريا  ط ،

 .190:، صحسيب كاسوحة : تر " مالمح من األسطورة "ميرسيا إلياد ، : ينظر  - 4  
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لكون كل نتاج يف األدب « قد لقيت رواجا واسعا يف األوساط النقدية  نظرا " اإلفهيمريي

ويبدو أن التأويل غري غائب  ، 1»والفنون التشكيلية منا وتطور حول األساطري واآلهلة واألبطال 

  .عن الشبكة املفاهيمية للناقد البنيوي ـ تودوروف ـ وال عن مدركاته 

، ويندرج يف اإلطارالعام للعلم ، وهدفه  2يعترب كل نص معني جتليا لبنية جمردة : ثاين املوقف ال

وجاءت الشعرية  ، 3اجا هلاـاألساس وضع القوانني العامة اليت يكون هذا النص النوعي نت

    4.فوضعت حدا للتوازي القائم بني املوقفني أي بني التأويل وبني العلم 

قة التكاملية الوثيقة واملتشابكة بني الشعرية والتأويل  فالتأويل على العال"تودوروف " يؤكد 

  . 5يطوق الشعرية فهو يسبقها ويليها يف احلني نفسه 

فليست رقابة النقد هي معىن ...« ال تكترث الشعرية ملعىن العمل والتقيم رقابة على مضمونه   

اشتغاليته ة انتظام الكالم ووصف ، فهي  حبث يف طريق 6 »العمل ، وإمنا هي معىن مايقوله فيه 

ميكنه أن يكون علما لشروط «  وتتبع أشراطه ومقتضياته ؛ فموضوع علم األدب اشتغاليته 
                                                

 .191:، ص المرجع السابق - 1  

 .20:تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، ص: ينظر  - 2  

 .22:، ص المرجع نفسه:  ينظر - 3  

 .23:، ص المرجع نفسه: ينظر  - 4  

 .25:ص المرجع نفسه ، ،: ينظر  - 5  

م 1994،  1مركز اإلنماء الحضاري ، حلب ، سورية ، ط سامي سويدان ،: تر ، نقد وحقيقة ،  روالن بارت - 6  

 . 103:م ص1994
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حينئذ ، سيهتم هذا العلم بتغيريات املعىن احملدثة ، وإذا كان يف : املضمون ، أي لألشكال 

لن يؤول الرموز ، وهو : إمكاننا ، فسنقول إنه سيهتم باملعاين املمكنة اليت حتدثها األعمال 

ون معاين ــــــولكنه سيؤول تعددها فقط ، وباختصار فإن هدف هذا العلم لن يك

  العمل املمتلئة 

   1»ولكن سيكـــون ، على العكس من ذلك ، املعىن الفارغ الذي حيملها مجيعا   

ات األدبية أي جمموع االفتراضات النظرية اليت من شأا أن تطوق االنتظام اخلاص ألمناط اخلطاب

.  

من مهام الشعرية ، إذ ال ميكن اعتباره سوى تلخيصا منطقيا " الوصف "يستبعد تودوروف 

وإمجاال للمالمح البارزة ملوضوع العمل األديب والذي يتوخى الدارس من خالله الربهنة على 

الشعرية بالنسبة للمشتغل ب« افتراضات نظرية دون أن ينتهي به إىل حتوير هذه االفتراضات، أما 

بل هدفه االستخالص من هذا ( ...) فتحليله للشعر ليس هدفه الربهنة على افتراضاته . 

 وبعبارة أخرى أن يثري . ا أو حيور افتراضاته األولية ـــالتحليل النتائج اليت يستكمل

من شأا القبض على قوانني إنتاج النصوص األدبية ورصد اشتغاهلا     2»مشكلة نظرية 

معرفة القوانني العامة اليت تنظم والدة كل عمل  ولكنها خبالف « ية يف نظره دف إىل فالشعر
                                                

 . 92:، صالمرجع السابق - 1  

محمد نديم خشفة ، مركز اإلنماء الحضاري ، حلب ، سورية ، : والداللة ، تر  تزيفتيان تودوروف ، األدب - 2  

 .  6: م،  ص1996 1ط 
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إخل تبحث عن هذه القوانيـن داخل األدب ذاته .. هذه العلوم اليت هي علم النفس واالجتماع 

حيث تكمن مقاربة ،  1»يف اآلن نفسه  "وباطنية"جمردة " فالشعرية إذن مقـاربة لألدب . 

   .ميم وجوهر نسيجه وتركيبهالعمل يف ص

الذي شغل يف فرنسا كرسي الشعر املستحدث " بول فالريي"تأثره بآراء  "تودوروف"والخيفي 

م  والذي بادر إىل إنعاش الشعرية 1945م حىت عام 1937من عام " الكوليج دي فرانس"يف 

؛ و يؤكد  2.ا مبفاهيم تشبه شبها مثريا للدهشة  مفاهيم الروس اليت مل يكن يعرف عنها شيئ

   " جان ماري كلينكينربغ "الباحث 

كثريا من أفكاره الخيلو من حداثة أكيدة ، حيث إن ما يستأثر « "بول فالريي"على أن 

، كما   3 »امة للغة الشعرية ، بغض النظر عن حتققاا ـــــباهتمامه هو املعضلة الع

                                                
 .23:تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، ص - 1  

  . 64: صحنا عبود ، : تر الهجوم على األدب ، : رينيه ويليك : ينظر - 2  

ببلجيكا الذين طوروا الدرس " Groupe U"  أعضاء  وأحد أنشط) لييج (ـ أستاذ البالغة والسيميائيات بجامعة   

 .البالغي 

  . فريدة الكتاني : ، من األسلوبية إلى الشعرية ، تر وتق جان ماري كلينكينبرغ - 3  

  fikrwanakd.aljabriabed,net: الموقع 
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شبه طقسا دينيا ليس من ورائه هدف الذي يرى أن الشعر لعبة ، ت" ماالرميه " يعتنق  مذهب 

  . 1حمدد ألنه هو القانون اخلاص لذاته وهو غايته اخلاصة 

يف الكثري من أحباثه إىل إضاءة اخللق الشعري عن طريق إرساء نوع من "  بول فالريي"سعى    

الفن  القواعد تقاس بالنسبة هلا القيمة اجلمالية لألعمال األدبية  وهو علم خالق لقوانني متر من

العلمي للكلمة إىل املعىن الشرعي  وختضع الشاعر لقيد جديد خمصب ، لينتج املادة احلساسة 

؛ الذي هو نتيجة إعمال وقدح للقرحية وليس  2اليت هي الفن الذي يهدف إىل جوهر اخللق

واليت تضطلع " تودوروف"وحيا يوهب جزافا وجمـانا ويف هذا املعىن تصب داللة الشعرية عند 

وتكون يف هذا السياق   3 »اخللق الكالمي الذي يستخدم تقانات لسانية خاصة «سة بدرا

البنيوي هي املقاربة احملايثة املفترضة اردة من كل أحكام القيمة ، واليت تتناول الوقائع األدبية 

رية والنصوص العلمية املتفردة اليت هي بدورها نتيجة هلذه القوانني أو جتليا هلا ، وستكون الشع

ليس العمل األديب يف حد ذاته هو «  إذذاك إطارا نظريا حمكما للممارسات الكالمية اخلالقة إذ

 4»موضوع الشعرية ، فما تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب النوعي الذي هو اخلطاب األديب 

                                                
، منشورات عويدات  فريد أنطونيوس : فيليب فان تيغم ، المذاهب األدبية الكبرى في فرنسا ، تر :  ينظر  -  1  

 .  295: م ، ص 1983،  3بيروت  باريس ،ط 

 .   295،  294: ، ص المرجع نفسه: ينظر  - 2  

منذر عياشي : ، تر  أوزوالد ديكرو ، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان - 3  

 . 177:ص

 .23:تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، ص - 4  
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 لذا دعا إىل؛   1 »اقتراح نظرية لبنية اخلطاب األديب واشتغاله « إىل " تودوروف"سعى فقد ، 

إدخال مفهوم اخلطاب كمفهوم نوعي فهو النظري البنيوي للمفهوم الوظيفي الستخدام اللغة ، 

إال أن . وتتحدد ضروريته يف أن اللغة تنتج عبارات انطالقا من املفردات ومن قواعد النحو 

العبارات ليست سوى نقطة اإلنطالق من العمل املقايل اليت سوف يصار إىل تنسيقها وإىل 

،  2ضمن سياق اجتماعي ثقايف وستتحول إىل إيضاحات فتتحول اللغة إىل خطاب  إيضاحها

كل عمل عندئذ ال يعترب إال جتليا لبنية حمددة « بنيويـة فإن " تودوروف"وألن الشعرية لدى 

ولكل ذلك فإن هذا العلم ال يعىن باألدب . وعامة ، ليس العمل إال إجنازا من إجنازاا املمكنة 

باألدب املمكن ، وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص اردة اليت تصنع فرادة احلقيقي بل 

فموضوع الشعرية حسب هذا الرأي حبث نظري يف طرائق ؛  3»احلدث األديب ، أي األدبية  

مقاربة  الكالم اخلاص املتميز عن الكالم العام ، أو الكالم األكثر صنعة من الكالم العادي وهي

دوات دخيلة على اخلطاب ، بل تتخذ اللغة نفسها وسيلة لإلشتغال وصفية ال تتجهز بأ

اإلجرائي على األعمال احملتملة واملمكنة ؛ فالنظرية ال تلبث متجاوزة العمل الفعلي لتستقل 

  .بذاا مؤسسة بناها اردة ونظمها التصورية 

                                                
 .23:، ص نفسهالمرجع  - 1  

 .  17: صعبود كاسوحة ، : تر ينظر سفيتان تودوروف ، مفهوم األدب ،  - 2  

 .23:تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، ص - 3  
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ينحو مع الزمن  وهكذا يلحظ الدارس أن املسار الذي اتبعته النظرية األدبية منذ القدمي

وكما حددت البويطيقا اجلديدة مع الشكالنيني  «إىل التخصص والدقة العلمية والتحديد 

الروس موضوعها وطرائق حتليله ، حددت البويطيقا املتجددة مع 

  الذي سيصبح هو " األدبية "ن بشكل أدق موضوع ــــــــــالبويطيقيي

الشعرية حتت علم حتليل اخلطاب وتكون  وستنضوي،  1 ». األديب بوجه عام " اخلطاب " 

  .فرعه 

  

                                                
 الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المركز) الزمن ـ السرد ـ التبئير ( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي  -  1  

  . 14:، صم  2005،  4ط المغرب ، بيروت ، لبنان ، 
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

  

من بني عناصر العمل السردي، من حيث قدرا على  بالغةتكتسي الشخصية أمهية      

ال  «إذ هذه العناصر لتسبح يف فلكها ؛ مما يسمها بفرادة وقيمة النظري هلما جممل استقطاب 

تكون العناصر األخرى إال مظاهرة هلا ، أو راكضة يف سبيلها أو دائرة يف فلكها فال الزمن زمن 

ومعها وال احليز حيز إال ا حيث هي اليت حتتويه  فليس يف حقيقة األمر يكون إال بتأثري  إال ا

هذا السلطان الذي خول هلا أن تكتسح مكانة هامة  يف جماالت ، 1 »منها ، ودافع من سلطاا 

قفها ألن أثر القراءة نابع من موا«الفنون قاطبة ، ألا متتلك قدرة خاصة يف التأثري يف املتلقي

ماقيمة النص القصصي لوال ذلك الصراع بني القيم اليت متثلها الشخصيات ... وجتارا ومعاناا 

  ؟ 

وهل من متعة فيه لوال اخنراطنا يف املضمون الفكري والثقايف الذي ترمز إليه ؟ وهل 

ون من إبداعاا إال صورة من جتاربنا ؟ وهل خيبتها إال ظالل من مغامراتنا ؟ هل عجزها إال ل

، فال شك أن هذه  2 »عجزنا ؟ وهل ضياعها إال تعبري عن ضياعنا يف هذا العامل الصاخب ؟

 مدى تأثري جتعلنا نستنتج أن" عبد امللك مرتاض " األسئلة الوجودية اليت طرحها الناقد 
                                                

ديوان ) زقاق المدق (ة مركبة لرواية عبد الملك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سيميائي - 1  

 .127:، صم 1995،  4المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط

،  1عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، دراسات تطبيقية ، دار محمد علي الحامي ، صفاقس ، تونس ، ط  -  2  

  .154:ص م1998
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

 بل تعداه إىل املستوى اجلماهريي ، املتلقي الفردنفسية فقط مل يطل  القصصية الشخصيات

وبإمكاننا أن منثل هنا بالشخصيات األسطورية الـيت انتقل تأثريها إىل  ،دميي أيضاواألكا

على  مساء حتيلأوالعقد النفسية  حني يطلق على بعض األمراض؛كعلم النفس مثال،جماالت أخرى

   ... نسبة إىل أوديب واألوديبية، " نرسيس"نسبة إىل  كالنرجسية، شخصيات أسطورية

يف مسألة ما يدعى بالشخصية قدميا وحديثا ؛  حىت أصبحت هي  وقد أهرق حرب كثري   

" أالن روب جرييه "  الكاتب الفرنسي وعراب الرواية اجلديدة ولقد أبدى نفسها كائنا حربيا ،

Alain Robbe-Grieet" ) "1922 ضجرا واضحا جتاه اخلوض يف معضلة الشخصية ) م2008ـم

ولكن لألسف يبدو أم مل ينتهوا بعد  .))الشخصية((  لقد حدثونا مبا فيه الكفاية عن «:قائال 

لقد سجل موت الشخصية أكثر من مرة وقام ذا أعظم النقاد . مخسني عاما من املرض 

من على املنصة اليت )) الشخصية ((وأكثرهم جدية ، ومع ذلك مل تستطع أية قوة أن تسقط 

 - نها مازالت حتتل الصدارة بنفس العظمةإا اآلن مومياء ولك. وضعها القرن التاسع عشر عليها

بل إن النقد ال يعترف بالروائي  .بني القيم التقليدية اليت حيترمها النقد التقليدي  -الومهية

لذا فهذه  ، 1» ))ذلك الذي خيلق الشخصيات((فالروائي احلقيقي هو . إال ذا )) احلقيقي ((

اشتراك  ولعل من الكتاب  كثريالتراف العظمة الومهية نسجت عليها وشاحا من الغموض باع

حال دون وضع مفهوم مضبوط هلا ، ميكن  قدفنون عديدة يف توظيف مقولة الشخصية ؛ 

                                                
يم مصطفى ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،  مصطفى إبراه: آالن روب جـرييه ، نحو رواية جديدة ، تر  - 1  

 .  34:دط  د ت ، ص
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عبد الوهاب " للمتلقي العادي أو املتخصص أن يتمثله ، ويستوعبه بصرامة ، وهذا ما أملع إليه 

  حني رأى أن " يف السرد " ي ـــــــيف كتابه التطبيق " الرقيق

 )Charle Baudelaire( من أبرز عوامل غموض مقولة الشخصية ما يسميه شارل بودلري   «

فالشخصية تشترك يف استخداماا وتوظيفها فنون   ) La Fraternité des arts(  بأخوة الفنون 

دون حتديد " تشتتها " فحال...السينما ، املسرح ، القصة ، الشعر وحىت الرسم والنحت( شىت 

تلك التغريات اليت طالت وجودها منذ نشأا األوىل  هلذا التشتتوما أسس  ، 1»ا حد صارم هل

؛ مما ومسها بطابع إشكايل ومفارقايت ؛ جعلها حقال الستقطاب أصناف التغريات اليت ال تلبث 

  . أن تطال اتمع باستمرار، باعتبارها ربيبته وممثلته بامتياز

ا قدميا إىل راهنها، تبيننا جليا تقلبها من حال إىل منذ نشأ، إذا متلينا تاريخ الشخصية 

وبني ) اآلهلة وأنصاف اآلهلة(ووجدنا أن هنالك فرقا عريضا بني شخصيات األساطري  ، حال 

اتمع (احلديث  و بني شخصيات روايات العصر) الشخصيات اخلارقة(شخصيات املالحم 

؛ اليت افتت بتهافت قيمة اإلنسان يف و بني شخصيات السرود اجلديدة ) بأفراده وطبقاته 

املتشيء   اإلنسان  املسحوق ،( حيث تقدم لنا هذه اتمعات منوذج  اتمعات الصناعية

  . ... )املستلب  الرقمي

  

                                                
  .126: عبد الوهاب الرقيق ، في السرد  ، ص - 1  
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   :الشخصية يف الشعريات القدمية  -1

منضوية يف  ية عدنا إىل مكانة الشخصية يف الشعريات القدمية فإننا جندها ثانو ما وإذا     

فقد أخضعت الشخصية أيضا " أرسطو"الفعل واحلدث ، فبما أن احملاكاة هي عمدة املأساة عند 

ن باحملاكاة ملا كان الذين يقومو « :ونستشف هذا يف قوله الوارد يف كتاب فن الشعر  ، لفعلها 

ألن اختالف  (وهؤالء األناس يكونون بالضرورة إما أفاضل أو أردياء حياكون أناسا يفعلون 

 تلفون يف شخصيام تبعا للفضيلة؛ وأن الناس خييكاد ينحصر يف هذا التمييز وحده األشخاص 

الفعل  فإن" أرسطو"ي ، وعلى ما يبدو حسب رأ1».أو كما هم يف املستوى العام) ءة أو الردا

اهيتها ، واألوصاف احملاكية جلوهرها وم ، ويهبها املالمح هواملدماك الذي يتحكم يف الشخصية

                                                
 . 67:إبراهيم حمادة ، ص: أرسطو طاليس ، كتاب فن الشعر ، تر  - 1  
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ألرسطو " فن الشعر"وهو الذي درس كتاب ، هلوراس " فن الشعر"وهذا ماجنده جليا يف كتاب 

  اد منه ـــــــــوأف

اصغ إىل ما أتوقعه ، « :حيث يلح على ضرورة مشاكلة طبائع األفعال للشخصيات فيقول

ر ويعطي لو شئت أن تظفر جبمهور حيييك وينتظر حىت ينسدل الستا. ويتوقعه الناس معي 

 العازف اإلشارة بالتصفيق ، انبغى عليك أن تلم خبصائص كل مرحلة من مراحل العمر، فترد

جب على املؤلف أن يراعي تومبعىن أنه ي ، 1» إليها الطبائع اليت ختتلف باختالف السنني

الفروقات الفردية بني الشخصيات ، ويعطي لكل شخصية املالمح اليت تناسبها ، فهنالك مجهور 

، ويف حالة املسرحية يكون  تلقي  هذه األفعال  اقب مدى مطابقة األفعال للشخصياتير

كانت لغة املتكلم غري مطابقة إذا  « كما يكون التقومي مباشرا أيضا أي مباشرا من اجلمهور،

هناك فرق عريض بني أن . حلالته فإن روما بأسرها ، راكبيها وراجليها  ستتجمع للسخرية منه 

لم إهلا أو نصف إله ، سيدة فضلى أومربية شديدة احللية ، رجال مكتمل النضوج أو يكون املتك

ذا ما نالحظه و ، 2 ». فىت يف ريق الشباب وحرارته ، تاجرا جائال أو حارث حقل يانع 

 وهي؛ على جانب الفعل من الشخصية " هوراس"و "  أرسطو" هو تركيزرؤية كل من  الصدد

"   كما ترى الناقدة،   3 » .و وبنيويوقرننا هذا ألسباب خمتلفة ـيرؤية يشترك فيها شكالن «

  ." شلوميت كنعان 
                                                

 . 120:لويس عوض ،  ص: هوراس ، فن الشعر ، تر  - 1  

 .116:المصدر السابق ، ص  - 2  

 . 55:صلحسن احمامة ، : شلوميت ريمون كنعان ، التخييل القصصي ، الشعرية المعاصرة ، تـر   - 3  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

اليت مل تكن ، واختذت الشخصية) . فيسيوس ( ظرة لقد تبىن املنظرون الكالسيكيون هذه الن «و

وجسدت . (...) حىت تلك اللحظة سوى اسم علم وعامل للفعل فيما بعد كثافة نفسية 

أن تكون خاضعة جلدول ، يتمثل شكله األكثر  وميكن هلذه اجلواهر. ا مباشرة جوهرا نفسي

الفتاة الغنوج ، األب النبيل ، إىل (  يف املسرح الربجوازي ) االستخدامات (صفاء يف قائمة 

 النفسي للشخصية  اجلوهرباملقاربات احملايثة  بعد هذا بقوة  استخفتو قد  ،1 ») . آخره

ولة الفعل الذي يغدو ــــــــــاع عنه ،أمام مقــفميكن الد واعتربته حصنا ال

  يف ظله عرضيا 

الشكالنيني منذ  يديولوجية والتارخيية يف قطيعتها املعلنة على التفسريات النفسية واإل ومتثل ذلك

الشخصية يف العمل  اعتبار أنه من اخلطل القول بتهميش دورميكننا لكن رغم هذا و، ...الروس

إنه ليس مثة قصة واحدة يف العامل من غري  « الرأي فنقول "روالن بارت" نشاطر السردي ، و

ملعضلة  حل ميكن الركون إليه وليس مثة، 2 »شخصيات ، أو على األقل من غري فواعل 

إىل حد  –فيما مت تطوير  « إذ ؛ عن ابتداع عمل دون فعل  دام الكاتب عاجز ما؛ الشخصية 

بط اليت تصلها يف الشعرية املعاصرة ؛ فإن دراسة الشخصية دراسة أحداث القصة والروا –بعيد 

خمتزلة وال انطباعية أيضا عن الشخصية تبقى أحد  والواقع أن بلورة نظرية نسقية ال. مل تتم بعد 

                                                
منذر عياشي ، مركز اإلنماء الحضاري : روالن با رت ، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ، تر  -  1  

 .63،62: ، ص  م2002،   2لب سورية ، طـــ،ح

 .64:، ص المرجع نفسه  - 2  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

نتوقف عند بعض  وهاهنا جيدر بنا أن ، 1 » كيفما كان. حتديات الشعرية اليت مل تواجهها بعد 

  . كل حسب ختصصه واجتاهه،  مبقاربام  يةا الشخصالنقاد الذين تناولو

  :  واإلرث الشكالين " بروب"مورفولوجيا   -2

عمل يف ال  أصر الشكالنيون على اعتبارالشخصية جمرد وسيلة لتجسيد التكنيك السردي    

" توماشفسكي" اشتغال وحداته التكوينية  حيث يرى حتفزه ولتوهيك اليت جتلي بنيته ، القصصي

باعتباره نظام حوافز ، ميكن أن املنت فهذا . ليس ضروريا لصياغة املنت احلكائي  البطل « أن

فحىت أضخم األعمال الروائية القائمة أساسا  2»عن البطل وعن خصائصه املميزةيستغين ، كليا،

 Donفرواية دون كيخوتة  « ؛اعترب فيها هؤالء جمرد وسيلة الغري، على أبطال حموريني 

Quijote الشخصية اليت حتمل هذا االسم ؛ بل إن الشخصية هي جمرد )) عن ((ية ليست روا

 توهذه النظرة األداتية للشخصية أكسب ، 3» أداة للجمع بني أنواع خمتلفة من التقنية الروائية

فقد هومجوا وانتقدو مرارا جراء أفكارهم اإلستفزازية الشاذة ؛  ؛ الشكالنيني الروس أعداء كثرا

فالدميري أفكار   على كما أصبح يقاس  ، !ويقاس عليها فيما بعد  واليت أصبحت حتفظ
                                                

 . 49:صلحسن احمامة ،: تر ،   وميت ريمون كنعان ، التخييل القصصي ، الشعرية المعاصرةشل  - 1  

نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيين : ضمن توماشفسكي ، نظرية األغراض ، اختيار الغرض ،  ـ 2

  الروس 

  .  207:، ص إبراهيم الخطيب  : تر 
  .14:أحمد حسان ، ص: ر ـ تيري إيجلتون  ، مقدمة في نظرية األدب ، ت 3

فلكلوري روسي ، درس اإلثنولوجيا في جامعة : Vladimir Propp  )  م1970 - م1895( فالديمير بروب   -*

  . لنينغراد
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

والذي بقي  «الذي يعترب واحدا من هؤالء Vladimir Propp  )  م1970 -م1895(  *بروب

إىل  1915من . وسية خالل فترة ازدهارها القصريةفكره قريبا جدا من فكر املدرسة الشكلية الر

لكن املساجالت القائمة بينه وبني " كلود ليفي ستروس " ههذا ما يشري إلي،  1»تقريبا  1930

لكن قبل أن نتوقف . هذا األخري ال تثبت شكالنيته املطلقة ، والينفي ذلك تبنيه لبعض مبادئهم 

أثارفكرة دراسة القصص بنيويا وهو العامل  ،م آخرعلينا أن نلتفت إىل علَ "بروب"عند 

الذي فرق بني الشكل العضوي الذي حيدد  "   Joseph Bédier"جوزيف بيديي" الفرنسي

" ويستأنفها  ، 2 وقد توقفت احملاولة عند هذا احلد...القصة يف جوهرها ومالحمها العارضة 

فقد حاز قصب السبق يف ميدان  ؛وآخرين  "بيديي"ـ نقده ل   مرة أخرى منطلقا من" بروب 

 Morphologie du " اخلرافة مورفولوجية " بتقدميه لكتاب" الدراسات النقدية السردية 

conte*  والذي يعترب أكرب إجناز عرفه تاريخ السرديات ؛ فهو جيسد نقلة ريادية " م 1928"سنة

على حتليل املضمون ظهر ان ؛ بابتداعها وإثارا مفاهيم مغايرة  قلبت للدراسات القائمة

اربة شكلية ب مقاحملاكايت للظاهرة األدبية ، فخولت  للنص أن يقار للمكون

  ارمة ــــــص

                                                
مصطفى صالح ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد : ، تر  2ستروس ، األنتروبولوجيا البنيوية ،ج -كلود ليفي 1

  . 168:ص، م  1983القومي  دمشق ، سوريا 
  .18: ، صم1994ـ ينظر عبد الحميد بورايو ، منطق السرد ، ديون المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دط ،   2

وهو أستاذ مساعد بجامعة ) م1986(، ترجمه إلى العربية إبراهيم الخطيب )  م1970(ترجم إلى الفرنسية سنة  - *

 ".  الخرافات" ين عنوان هذا الكتاب وعنوان كتاب بيديي، ونالحظ أن هنالك تشابها  ب) الرباط(محمد الخامس   
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االجتماعية خارج بعد أن كاد يتفسخ يف البحرية اآلسنة لإلنعكاس والتفسريات التارخيية و

  .النصية 

فكرة النص كهيكل منسجم العناصر واألجزاء من مسلمات  «جدير بالذكرأن و    

و ذاتية أـــامية أو الــراءات اإلرتســـنب القــن نشدوا جتـالنيني الذيـالشك

  ؛ 1»لواقع مكاين وزمين  reflet (النص انعكاسا بسيطا ومباشرا  القراءات الساذجة اليت تعترب

إىل ضبط القواعد " بروب"فبعد متحيص واستقراء العديد من املتون احلكائية الشعبية توصل 

املتحكمة يف بنية تلك املتون، واليت استخلصها يف إحدى وثالثني وظيفة من عينة تضم مائة 

 م1968خاصة حينما ترجم إىل اإلجنليزية عام  كاية خرافية  وسرعان ما تلقف النقاد كتابه ،ح

" ( لراموز " ذلك أن استخالصه للبنية التجريدية أو  «،  م1970وإىل الفرنسية عام 

prolotype ( اخلاص بعدد الحمدود من اخلرافات العجيبة قد جعل مؤلفه حيتل يف تاريخ النقد

دروس  يف اللسانيات العامة " اصر املرتلة اليت أوثر ا مؤلف فاردينان دي سوسري احلديث واملع

   .2»يف جمال املباحث اللغوية " 

                                                
الدار التونسية للنشر ، تونس ، ديوان المطبوعات سمير المرزوقي ، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة ، - 1  

 .65:، ص، دت  1الجامعية ن الجزائر ، ط 

 .17:عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، ص    - 2  
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 «بل جلأ إىل علم اللغة باعتباره  وال خيفى أن النقد األديب  يف نزوعه إىل العلمية استعان 

ملفاهيم اليت بلورا ا موظفا أهم 1»هوالوحيد بال ريب الذي يستطيع املطالبة باسم علم 

يف عزله الثابت عن املتحول يف " بروب"منها عزل اللسان عن الكالم والذي توخاه ؛ األلسنية

إىل " األنتروبولوجيا البنيوية " يف كتابه" كلود ليفي ستروس"مكونات احلكاية ، حيث يشري 

 احلني واآلخر بعض النتائج حيث يتبادالن بني ؛جتماع م االعال الفائدة املتبادلة بني اللغوي وبني
ن العامل اللغوي سريى ، غالبا ، باحثني يف علوم جماورة ، ولكن خمتلفة يستوحون من إإذ  «  2

كفلكلوري ومدرس  - " بروب"وهذا ما نلتمسه جليا عند ؛  3»مثاله وحياولون اتباع طريقه 

ته  بني اللغة وبني ظواهر جبامعة ليننغراد ـ فهو  يقارن يف دراس" علم األجناس"لإلثنولوجيا  

فظواهر الوجود أيضا بإمكاا أن تكون ؛ الوجود قاطبة ؛ فكما أن اللغة هلا حنو يدرسها 

هل نستطيع أن نتحدث عن حياة  « موضوعا للدرس  ويتأكد هذا املعىن يف إجابته عن سؤاله 

مات مرتبة أي بعض جمموعات الكل ، discoursلغة دون أن نكون على علم بأجزاء اخلطاب 

ومثل ذلك الكيان . وفق قوانني حتويالا ؟ إن اللغة احلية معطى ملموس ، والنحو سندها ارد 

                                                
ستروس األنتروبولوجيا البنيوية ، تر ، مصطفى صالح ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد  -كلود ليفي   - 1  

 . 49:، صم 1977القومي دمشق ، سوريا ، 

 . 51: ، ص المرجع نفسه : ينظر - 2  

  . 49:، ص المرجع نفسه - 3  
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وال ميكن ألي . موجود يف أساس عدد كبري من ظواهر الوجود  وإليه تتجه عناية العلم حتديدا 

     . 1  ». واقعة ملموسة أن تتلقى تفسريا ما مل جتعل أسسها اردة هاته موضوعا للدرس 

قوانني وأسانيد جمردة  لدراسة األشكال املتعلقة " بروب " يقترح، وعلى ضوء هذا     

؛ واليت هي قمينة  ةاجتماعيااليت هي أساس ومنطلق كل دراسة تارخيية أسطورية أو  ؛بالفلكلور

نه تبني وم، تفسري التشاات القائمة بني خرافات العامل  واالجتماعبأن تتيح لعلماء التاريخ 

لربوب مدى أمهية هذا املنطلق التحليلي الشكلي املعقد، والذي يبدو عدمي األمهية يكشف عن 

هذا العمل الذي يلفت االنتباه إىل وجوب  إعادة النظر يف تصنيف ،   4أبنية عامة ، وعمل هام 

أن أن املعادن واحليوانات قد وصفت حسب بنيتها كما " بروب"حيث الحظ  2اخلرافات مجلة 

   3بينما وجد أن اخلرافة  تدرس  دون  أن  توصف؛ سلسلة من األنواع األدبية قد وصفت أيضا 

حاجة  علماء  التاريخ والدين واألسطورة للدراسة املورفولوجية "  بروب " ن بي ؛ومنه 

أنه  «املورفولوجي فيذهب مؤكدا على  وعجزهم عن إجراء دراسام ؛ ما مل يستعينوا بالتحليل

وحسب     4»ا مل توجد دراسة مورفولوجية صحيحة ، فال جمال لوجود دراسة تارخيية جيدة م

                                                
  1مغربية ل الرباط ن المغرب ، طإبراهيم الخطيب ، الشركة ال: ، مورفولوجية الخرافة ، تر  پروپالديمير ڤ - 1  

 30:، ص 1986

 . 22:  ، ص   لمرجع نفسهـ ا 2  

 .  28: ،  ص   المرجع نفسه: ينظر   - 3  

 .30:، ص المرجع السابق     - 4  
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توصل إىل إبراز الوحدة حيث  1  »دراسة األشكال " مورفولوجيا " تعين كلمة  «"  بروب " 

اخلرافات تتوفر على  «الشكلية  اليت جتمع العديد من اخلرافات املتنوعة حينما استنتج أن 

 ،2»ي أن األجزاء املكونة إلحداها ميكن أن تنقل دون تغيري إىل خرافة أخرى خاصية ، وه

هلذه اخلرافات فيما  Sujetعمل على مقارنة األبنية احلكائية وهذه اخلاصية استنتجها حينما 

بينها ، وألجل ذلك قام  يف البداية  بعزل األجزاء املكونة هلا متتبعا مناهج متميزة، مث قام  بعد 

وستكون نتيجة هذا العمل مورفولوجيا ، أي . ارنة اخلرافات وفق أجزائها املكونة ذلك مبق

 3. وصفا للخرافات حسب أجزائها املكونة ، وللعالقات فيما بينها  وفيما بينها وبني اموع

الشخصيات ؛ وما اليتبدل ) لوقت صفات اويف نفس ( ما يتبدل هوأمساء  «وجد أن  ؛ إذ ذاك 

وميكن أن نستخلص بأن اخلرافة تسند غالبا أفعاال .  fonctionأو وظائفهم أفعاهلم ،  هو

وظائف ا من ــوذلك ما يتيح لنا أن ندرس اخلرافات انطالق .متشاة لشخصيات متباينة 

ومنه فإن  اخلرافة تبىن على وظائف متكررة وقارة بشكل ملفت حيث تنجز  ، 4»الشخصيات

ومصطلح الوظيفة  ، 5  ختتلف ؛ فالوظائف قيم ثابتةالشخصيات نفس األفعال بوسائل قد 

                                                
 17:، ص المرجع نفسه  ـ     1

 23:، ص المرجع نفسه    - 2  

  33:  م ، ن ص  المرجع نفسه      - 3
  . 34: ، ص  المرجع نفسه      - 4

 .ن : ، ص  المرجع نفسه   - 5  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

جند نصا  ومبا أننا ال  1" العناصر" وما يسميه بيدييه" احلوافز"يسميه فيسيلوفسكي  يقابله ما

قد " احلافز"فسوف نشري إىل أن مصطلح"نصوص الشكالنيني الروس" لفيسيلوفيسكي هذا ضمن

فحينما فكك العمل إىل " . يار الغرضختانظرية األغراض " يف نص" توماشفسكي "أورده 

اليت   وحداته الغرضية وصل يف النهاية إىل أجزاء صغرية غري قابلة للتفكيك ، هذه األجزاء هي

املكونة  السند الغرضي للعمل يتشكل من احلوافز املتمازجة فيما بينهاو ، Motifتسمى حافزا

حيث أقر "بروب "كن بدعا وضعه كما أن مبدأ تكرار الوظائف مل ي، 2ي ـــاحلكائ للمبىن

تكرار الوظائف من طرف منفذين خمتلفني قد الحظه منذ مدة طويلة مؤرخو األديان يف  «بأن 

تنقل  فعلى حنو ما.  اخلرافة  األساطري واملعتقدات لكنه مل يالحظ قط من طرف مؤرخي

 املسيحيني  فإن خصائص ووظائف اآلهلة فيما بينها ، ورمبا انتقلت يف النهاية إىل القديسني

" ومن الطريف أن يشبه  3 »وظائف بعض شخصيات اخلرافات تنتقل إىل شخصيات أخرى

حيث يكرر الالعبون دوريا   «احلكايات بلعبة الورق    تكرار وظائف " كلود ليفي ستروس 

أي يكررون القواعد ذاا ، على  ،...خلط الورق وقطعه وتوزيعه وافتتاح اللعب واللعب 

وهكذا يكون عدد الشخصيات كثريا ومتنوعا ،  4» .من عمليات توزيع الورق املختلفة الرغم 

                                                
  .ن : ،  ص  المرجع نفسه  -   1

نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيين : ضمن توماشفسكي ، نظرية األغراض ، اختيار الغرض ،  ينظر -2  

 . 180،181: ص إبراهيم الخطيب  ،: الروس ، تر 

 .34:إبراهيم الخطيب  ،  : تر  ، مورفولوجية الخرافة ، پروپالديمير ڤ  - 3  

  .179: ، ص   2ستروس  ، األنتروبولوجيا البنيوية ، ج –كلود ليفي   - 4
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ذا ـات الفردية ، بينما يكون عدد الوظائف قليال وحمصورا وثابتا  ، لـوخمتلفا باختالف اهلوي

ذات الدالالت  - بعزل الوظائف والتركيز على مصادر أفعال الشخصيات"  بروب " يقوم 

تنخرط بوظائفها املوضوعية  يف نسيج احلبكة  فتخلق سريورا وديناميتها اليت اليت  -املتباينة 

الئحة منطية  لوظائفها اليت متثل القاعدة   "بروب"كما وضع  .تشتغل يف كافة املتون احلكائية 

نظام األحداث له قوانينه ، واحملكي األديب له قوانني مماثلة ، وال  «املورفولوجية هلا ، لذا فإن  

  فربوب يركز على مبدأ التتابع املتشابه املتراصف ،1 »كن ارتكاب سرقة قبل اقتحام البابمي

واليهم إن كانت هذه الوظائف تامة ، واليغري هذا من قانون تتابعها ؛ وعلى هذا األساس 

،  3»تبدأ اخلرافات عادة بعرض لوضعية بدئية   «حيث ،  2 تتكتل الوظائف وفق النمط نفسه

ية اإلستهاللية تقوم بعرض الشخصيات وأمسائهم وأوصافهم يف حالتهم البدئية هذه الوضع

مث يعمد بعد . تباه إىل أمهية هذه الوضعية رغم أا التعد وظيفة ناال" بروب"ويلفت . املتوازنة 

جرد الوظائف الواحدة والثالثني ،إىل تصنيف املتشابه منها يف جمموعات ضمن سبع دوائر فعل 

  4 :ونكتفي هنا بإيراد ملخص للمثال الوظائفي   شخصية بدائرة فعل خاصة افتتقابل كل 

  ) سعادة( توازن  ←الوضع األصل  O:     حصول االفتقار  -1
                                                

 .  35:ص   ، إبراهيم الخطيب: ، مورفولوجية الخرافة ، تر  پروپالديمير ڤ - 1  

 .36:، ص  المرجع نفسه:ينظر - 2  

 .39:، ص  المرجع نفسه - 3  

  56.55.:ل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ، ص سمير المرزوقي ، جمي - 4  
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  )حصول إساءة( انعدام التوازن ←.رحيل                                         

  أو خرق  عصيان    →←منع        -                                

  .اطالع       →←استخبار   -                                

  تواطؤ عفوي     →←خدعة     -                                

  حصول االفتقار     →←إساءة      -                                



  

109 
 

   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

  يام بالفعل يقبل البطل الق  →←قبول   →←طلب النجدة - :     االختبار الترشيحي  2

  يعزم على الفعل مبحض إرادته   →←)تفويض(                                 

  .انطالق  -                                

  . أول وظيفة للمانح اختبار يعد البطل لتسلم األداة  -                                 

  .تسلم األداة   →←فعل البطل  رد  →←السحرية                                 

  .انتقال إىل مملكة أخرى  - :         االختبار الرئيسي  3

  هزمية املعتدي    →←عالمة    →←صراع    -                                 

  . اصالح االفتقار →←وانتصار البطل                                    

  توفر النجدة  →←مطاردة البطل   →←عودة  -                                 

  وصول البطل خفية  - :        االختبار املمجد ك  4

  .)تصدر عن بطل مزيف( مطالبات كاذبة  -                                 

  إجناز  →←عمل صعب يعرض على البطل   -                                 

  التعرف على هوية البطل احلقيقي    →←العمل                                     

  جتلي البطل  →←انكشاف البطل املزيف  -                                 

  .   مكافأة البطل →←معاقبة املعتدي  -                                 

واحدة هي إصالح تستقطبها غاية  «نالحظ أا فسوإذا أمعننا النظر يف هذه الوظائف، 

يف صلب هذا املسار يكتسب كل .  (situation initiale)االفتقار احلاصل يف الوضع األصل 
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قيمة وظائفية ألنه ميثل  )acte de parole(أوكالمية  (factuel)حدث سواء كان ذا صبغة فعلية 

على ، و حلبكةهذه الوظائفية اليت المعىن هلا خارج إطار ا  ،  1  ». حلقة يف سلسلة األحداث 

((  «أا  على الوظيفة من وجهة نظر بروبية " شلوميت رميون كنعان"هذا األساس تعرف 

، يف هذه احلالة مسامهته  ))النشاط اخلاص بشيء ما ، منط الفعل الذي عن طريقه حيقق الغرض

الكم (( فإن ملصطلح يدل حرفيا على –من ناحية أخرى وباملعىن املنطقي الرياضي . يف احلبكة 

 وهذا مالئم ألن ما )(... ))املتغري فيما يتصل باآلخرين والذين عن طريقهم ميكن التعبري عنه

يبحث عنه بروب هو الوظائف املوضوعية ، مبعىن األمنوذج الشائع لكثري من املوضوعات املفردة 

ه وال شك أن  تعدد املنت القصصي الذي استخرج من،   2»املستقاة من نص عدة قصص معينة 

القابلة املرنة  خمططه الوظائفي ومنهجيته العلمية الصارمة   خول له تلك النمطية "بروب "

بالرغم من أنه اقتصره على منط واحد وهو  - الستيعاب العديد من األشكال السردية العاملية ؛

 كلود ليفي ستروس" جهدا يف نقده ، حيث أشار  إال أن الكثري من النقاد مل يذخروا –اخلرافة 

يف إمهاله ملواضيع احلكايات "بروب " إىل بعض النقائص وااللتباسات اليت اعترت منهج "

ال ريب يف أننا كنا قبل  الشكلية ، جنهل ما كان مشتركا بني هذه  «وخصوصيتها ، فيقول 

. وبعد الشكلية ، حرمنا من الوسائل اليت تساعدنا على معرفة اإلختالفات بينها . احلكايات 

نستطيع الرتول ثانية من ارد إىل املشخص   نا من املشخص إىل ارد ولكننا أصبحنا اللقد انتقل

                                                
 .25:المرجع السابق ، ص - 1  

  . 39: ص  لحسن احمامة : تر ،  شلوميت ريمون كنعان ، التخييل القصصي ، الشعرية المعاصرة - 2
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فسوف يظل مشروعه ناقصا وعقيما ، مل يتوسل بالقرائن اإلثنوغرافية  " بروب" ومبا أن ،   1»

يشرئب إىل غد أفضل ؛ يف ظل دراسة تتوسل املالحظة اإلثنوغرافية املباشرة أو غري املباشرة  

افة إىل خلطه بني التعبري الشفهي وبني التعبري اللغوي نتج عن خطأ عام اقترفته  الشكلية وهو  إض

هذا إضافة إىل كثري من املالحظات والسجاالت اليت  2  الدال واملدلول جتاهل التكاملية   بني

 -كلود ليفي "يرد ردا جارحا على نص "بروب"تسببت يف سوء فهم بني الناقدين جعلت 

بدا له سوء فهم  لكن هذا األخري اقتصرحني دعاه الناشر للرد ؛ حرصا على ما،  "ستروس

توخت أن تكون حتية موجهة إىل اكتشاف  "بروب" مفاده أن دراسته  لكتاب بتعليق قصري

كبري يتقدم ربع قرن على حماوالت كثري من النقاد   لكنه الحظ بدهشة وأسف أن العامل 

يبغي  م يف شهرته قد رأى بكتاباته شيئا خمتلفا  ، وهو الالروسي ، الذي حيسب أنه أسه

قد أبدى جهال تاما بأعماله  " بروب "ألن  ،الدخول معه يف حرب كالمية ذا الشأن 

اإلثنولوجية يف حني أن تبادال يف اآلراء كان ينبغي أن يسند على إسهامات كل منهما ، ويف 

، لكونه أول كتاب يف  "بروب"الد  لكتاب بالفضل اخل  "ستروس - كلود ليفي "األخري أقر

، اقتصار دراسته على صنف قصصي معني  " بروب" ومن بني املآخذ اليت أوخذ عليها  3جماله 

إضافة إىل واحدية اجتاه مثاله الوظائفي .دون أن تتعدى نتائج هذا الكشف حدود هذا الصنف 

  " يـمسري املرزوق"كما أورد كل من ؛ وغائيته 
                                                

 .  192: ، ص   2ستروس  ، األنتروبولوجيا البنيوية ،  ج –كلود ليفي  -1  

 .   207،    204،    200: ص المرجع السابق  ، : ينظر - 2

  .209،  208: ص : نفسه المرجع : ينظر  -  3
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هلذا اجلهاز الوظائفي، الذي يرى إمكانية توزعه وتفرعه " كلود برميون " نقد  "كرمجيل شا"و 

يف اجتاهات متعددة متشعبة ، إضافة إىل  أنه يبتر أي صلة للقصة بالسياق اخلارجي و باملؤلف 

" بإجراء تعديالت على منوذج "  كلود برميون "قام    وقد 1 بل ميحو أي قيمة مرجعية هلا

خروا جهدا عن دفإن النقاد مل ي ، لووكما سلف الق"  . منطق القصة " ابه يف كت" بروب 

حمتذين حذوه أو معارضني له ، مضيفني له أو  –تلقفه  كنموذج إجرائي وكمنطلق عمدة  

  اإلبداعية ككل ؛ إذ  وصــــالنصلتنفيذ خمططام اخلاصة ملقاربة   - مقلصني  

اليت تتخذها ، أي  الصيغ لبنية األصلية للخرافة وخمتلفإن ما توصل إليه بروب من متييز بني ا «

واملادة " وحدة القيس " عنها ، أي بني  البنية األولية احملدودة والنصوص غري احملدودة اليت تنشأ

خذت تتعامل مع السردية على أا أاملقيسة ، قد كان عماد البحوث السردية والعالمية اليت 

الكلمة ـ الصورة ـ اللون : ة باختالف املادة اليت تستخدم نظام ميكن أن يتخذ صورا خمتلف

وهو ماتطور بعد ذلك يف نطاق السيميائية السردية يف مستوى السطح ومستوى ... ـ احلركة 

وهذا ما ساعد على تزويد ميدان الدراسة السردية بترسانة إجرائية هامة ، أمنها ، 2 » .العمق 

  ... وغريهم ........س ،كل من ستروس، سوريو، برميون، كرميا

  : والنموذج العاملي  ـ غريـماس 3

                                                
 . 67:سمير المرزوقي ، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة  ، ص:  ينظر  - 1  

 . 24:بين النظرية والتطبيق ،  ص محمد القاضي ، تحليل النص السردي - 2
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النقاد  بعد مرور مثان وثالثني سنة على النمذجة الوظائفية الربوبية ؛اليت اعتربها بعض

وهو  ،  آخر ناقدتوطئة لوالدة العالمية ؛ ألن أمهيتها تكمن يف تصنيفها للدالالت يأيت  *املهمني 

لريسي معامل مشروع علم داللة بنيوي سنة    (A.J.Greimas) "أجلريدا جوليان غرمياس "

 - هذا املشروع الذي حياول اإلمساك بالشروط اليت عن طريقها نتلقى املعىن  -)م1966(

 )  Anne – Marguerite Hennault  (**"آن إينو" ليحدث بذلك ثورة كوبرنيكية بتعبري

ام يف استقراء ــهلا العالمية بوجه عمثل ما قامت به هذه النظرية ومن خال «حينما رأت أن 

على " غرمياس"حيث اتكأ  ، 1 »يف قيس الزمن  ))كوبرنيك  ((الداللة مثل ما أحدثته ثورة

وقد   «خاصة يف جمال حتليل اخلطابات اجلديدة ،   أرضية صلبة من الدراسات واملراجعات

وهي أيضا  )...  (فة بستمولوجية مكثإمراجعات  1979إىل  1966عرفت الفترة املمتدة من 

حكايات  روايات ،  (ل احلكايات الصورية ـالفترة اليت حترر فيها النحو السردي من حتلي

كما شهدت الفترة كذلك  ،  2»لدراسة كل أنواع اخلطابات اليت الشخوص فيها   )أساطري 

                                                
ناقد فرنسي، دكتور في اآلداب وأستاذ في ...) ـ  Jean Yves Tadié )"1936 "تادييه ،  ڤپجان إ: ومنهم   ـ *

  .309: قاسم المقداد  ، ص : النقد األدبي في القرن العشرين ، تر : جامعة السوربون الجديدة ، ينظر

 .أستاذة وباحثة بجامعة السوربون  -**

  :    عن  نقال Les enjeux de la sémiotique ,P.U.F. 1979 p89.  :  Anne –Hennaultـ   1

، الدار العربية للكتاب ، دط ،   ) (Greimasمحمد الناصر العجيمي ، في الخطاب السردي  نظرية قريماس   

  . 15:ص 1993
  .  113:رشيد بن مالك ، ص : آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر  ـ   2
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

. ..  رحانيات والسرد واملســـكثريا من اإلجنازات واملالحظات يف حقل  امليثولوجيا واللس

، "هياملسلف" ، "دوسوسري"، "ليفي ستروس" مثل ، ون ـي وضعها أعالم مهمــالت

 أحسن الفكر الغرمياسي امتصاصها وإنتاج نظرية متكاملة من نسغها ،"... سوريو"و" تسنيري"

، " فالدميري بروب "فهو بطبيعة احلال  ، على وجه اإلطالق "غرمياس"أما أهم من استفاد منه  

على عمله اجلسور وحدسه ؛ حينما جدول أفعال الشخصيات يف شكل عوامل ،  فقد اتكأ

  ستند على أسسه بأن ي ان بذلك أن أرسى بناء ومعلما آخر قمنيـــــــوك

حيث  " . "Sémantique structurale" البنيوية الداللية " ابه ــوقد كان املنطلق  من كت 

رأى أن هذا  «؛  فقد  ربوب  تناوال علميا جتريدياخيصص فيه قسما يتناول املشروع الوظائفي ل

الباحث أوضح مفهوم العوامل دون أن يضع بالضرورة املصطلح نفسه ، وخاصة عندما وزع 

مبثابة عوامل ، "  غرمياس"الوظائف املتعددة على سبع شخصيات أساسية ، وهي اليت اعتربها 

ردة حتدد من أعلى مجيع اإلمكانات ذلك أن بروب نفسه  اعترب الشخصيات الرئيسية كبنية جم

، وبعد ثالثة  1»اليت تفترض أن تعرفها احلكايات العجيبة على مستوى قيام املمثلني باألعمال

من بلورة وصف عقالين " كورتيس"مع صديقه "  غرمياس" متكن م1979عشر عاما ؛ سنة 

"  الين لنظرية الكالم  السيميائية ،القاموس العق" لنظرية الكالم ككل يف كتاما املوسوعي

فكان بذلك أن نزع إىل العاملية  يف جمال البحث العلمي الصارم واألكادميي ؛ عن طريق طرحه 
                                                                                                                                              

    

الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد العربي ، المركز  - 1  

 . 33: ، ص م  1991 ، 1رب ، ط غالدار البيضاء ، الم
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

نظرية مندمغة بامسه ألشكال اخلطابات الكونية بداية من النصوص الدينية إىل آخر شكل من 

األخرية من حياة  كل إجنازات العشرين سنة «فإن " آن إينو" األجناس اخلطابية ، وعلى رأي

هذا البحث مودعة يف صلب أداة مسخرة لتكون  حجة السيميائية ، املعجم املعقلن يف نظرية 

وانفتاحه واجتهاده ، واشتغاله احلثيث ؛ بالتمحيص "  غرمياس"فتنوع مرجعيات   ، 1»الكالم 

نموذجه واملقارنة واالستنتاج والتوليف على اإلرث النظري الذي خلفه السابقون ؛ خول ل

مما جعله يتصف مبرونة ؛ خبصوبة ومشولية نادرتني  –كجهاز جتريدي  -العاملي أن يتسم 

" وهذا ما أشار إليه ، وقدرة على معاجلة كثري من النصوص السردية والشعرية على السواء 

مشولية نظرية غرمياس تكمن يف قدرا على استيعاب عناصر  «حني استنتج أن " سعيد بنكراد 

كما جتعل من هذه العناصر تدل داخلها وفق منطلقاا . نتمي إىل نظريات سردية أخرى شىت ت

إا بذلك تكشف عن نواقصها وعن الثغرات املوجودة يف داخلها من جهة ، : املعرفية الداخلية 

ويف كلتا احلالتني ، تؤكد على . كما تقدم تربيرا لتصور النظريات األخرى من جهة ثانية 

، فربوب مل يلغ اجلهود اليت سبقته يف حماوالت   2 »امل بني كل النظريات ضرورة التك

ويف هذا املنحى ، بل إنه مل يتوان عن التصريح بقيمتها الريادية واالستفزازية  ؛ تنظرياا للقصة

تكمن يف عمق التحليالت اليت  ال –كما يبدو –إن قيمة النموذج الربويب  «: كتب يقول 

ويف قدرته على إثارة الفرضيات ، . ة الصياغات وإمنا يف طبيعته االستفزازية تسنده  وال يف دق

                                                
 .  120: رشيد بن مالك ، ص : آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر  - 1  

  .8، 7:، ص م2003،  2مدخل إلى السيميائيات السردية ، منشورات اإلختالف ، الجزائر ، ط سعيد بنكراد ، - 2  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

إنه جتاوز بكل املعاين خلصوصية القصة العجيبة اليت ميزت منهج السيميائيات السردية منذ بدايته 

، واملهمة احلالية امللقاة على عاتق السيميائيات هي تعميق وتوسيع مفهوم الترسيمة السردية 

على التنظري فحسب ؛ فقد قام بالكثري من " غرمياس" ومل تقتصر جهود ،   1» ةالقانوني

د من النصوص ، نذكر ــــــــــــالتطبيقية على العدياإلجرائية الدراسات 

  :  ـمن بينها نصا ل

  . Maupassant" موباسان "  ـونصا ل  Dumezil"  دوميزيل " 

كانت له نظرة نقدية جيد أن هذا الرجل قد ؛  ة النقدي" غرمياس" واملتتبع الستراتيجية       

مل يقتصره و؛ حينما جعل من تكاتف جهود الشكالنيني أسوة ؛ فهو مل ينعزل مبشروعه   ثاقبة

على  نفسه فقط ، بل جند هذا املشروع منتعشا يف ورشة واسعة نشطة تضج بالنقاشات 

ومدققني لنظريته و نذكر من  والسجاالت الفكرية ؛ يشتغل فيها أتباعه ومريدوه ، مفسرين

" إخل ، ذلك  ما لفت إليه االنتباه الناقد    ....راستييه  كوكي ، آن إينو  بينهم ، كورتيس ،

  : الذي خصص بدوره كتابا لعرض النظرية الغرمياسية ، فيقول " حممد الناصر العجيمي 

ه يف مواطن كثرية فيما يصرح به الدارس نفس –وإن كانت جوانب عدة من نظريته حتتاج  «

إىل مزيد من الضبط والتدقيق وما زال هو وأتباعه يطورون أدوات البحث  –من مؤلفه 

وقد أمثرت هذه اجلهود كثريا ،  2»ويقومون بتعديل هذا اجلانب تارة وتعميق ذاك تارة أخرى 
                                                

طرائق تحليل : سعيد بنكراد ،  ضمن :  ، تر ) المكاسب والمشاريع ( السيميائيات السردية :ج غريماس . أ - 1  

 . 188: مجموعة من النقاد  ، ص : السرد األدبي  تر 

 .9: ص ،  (Greimas)محمد الناصر العجيمي ، في الخطاب السردي نظرية قريماس ،  - 2  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

ى اليت تبدو مستغلقة وعصية عل"غرمياس" من الكتب والدراسات اهلامة ؛ ديدا شرح أفكار

  .الفهم واالستيعاب 

  : العواملـ 

 –كلود ليفي " قد استثمر مالحظات "  غرمياس" ينبغي أال يغرب عن بالنا أن      

فقد قادته جهوده املتمثلة يف  «  -" بروب"واليت تطرقنا إليها يف تناولنا لوظائف  -  "ستروس

و تبني له ،  1 »ائج بروب تطبيق تعليمة ليفي ستروس اليت ما كان ميكن جتاهلها وقتها ، على نت

أبرزت وجود بنيات عميقة منظمة للخطاب ولكنها متوارية وراء متظهرات  «من خالهلا أا 

، ومع ذلك فقد توصل بعد كثري من الدراسات ؛  2 »سردية السطح من النوع الربويب 

ارة من هذه النماذج املستع «واالشتغال اإلجرائي على العديد من النصوص املعقدة إىل أن 

رغم تعديالا الطفيفة ، مل تعد مالئمة يف الكشف عن موضوعات ذات تعقيد  ))بروب ((

من استبدال مقولة الوظيفة اليت  فبعد متحيصه الترسيمة الوظائفية لربوب متكن،   3 »بنيوي بالغ 

دقة يف " غرمياس"  كما شكك ، 4، بالصيغة التقنينية للملفوظ السردي "الفضفاضة "  ـنعتها ب

تسمية " ـ ب" النقص" وقام بضبطها ، مستبدال تسمية وظيفة على " بروب" بعض مصطلحات 

                                                
 .110: رشيد بن مالك ، ص : ، تر آن إينو ، تاريخ السيميائية  - 1  

طرائق تحليل : سعيد بنكراد ،  ضمن :  ، تر ) المكاسب والمشاريع ( السيميائيات السردية : ج غريماس .أ  - 2  

 .184: مجموعة من النقاد ،  ص : السرد األدبي  تر 

 .ن : ، ص  المرجع نفسه  - 3  

 .186:، ص  المرجع نفسه : ينظر - 4  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

إذا وضعنا ثقتنا يف حدس بروب حني يعترب الوظائف بأا  «وجند هذا جليا يف قوله " حالة "

فإن الصيغ اليت يعطيها لوظائف خمتلفة ، توقعنا ))دوائر أفعال شخوص القصة  ((أفعال تغطي 

يبدو كوظيفة تتطابق مع نوع من  ))رحيل البطل  ((فإذا كان. ب األحيان يف حرية يف أغل

وال  ) (Etatبعيدا عن أن يكون فعال ، فإنه يعين حالة   ) Le manque (النشاط ، فإن النقص

   . 1 » ميكن اعتباره وظيفة

كما لفت ستروس انتباه غرمياس باشتغاله على تقليص وظائف بروب ومزاوجتها 

فهذا امللفوظ يستدعي بل يذكر بنقيظه  )...  (تنتظم يف أزواج  لفوظات السردية ميكن أنفامل«

  :مثل )...  (الذي سبق طرحه لوحدات سردية جديدة 

  رحيل             م    عودة 

  وجود النقص     م    القضاء على النقص 

  .   2 »م    خرق احملظور   إقامة احملظور   

     3:ام غرمياس بتمييز ثالثة أنواع من الوظائف وأسوة بليفي ستروس ق

  contract   العقد  -1

 épreuve االختبار -2

  conjonction / disconjonction : االنفصال / االتصال  -3
                                                

 . 184: جع السابق ، ص المر - 1  

 . 186: ، ص  المرجع نفسه - 2  

 . 69سمير المرزوقي ، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة  ،  - 3  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

عن طبيعتها التكرارية  «حينما كشفت " بروب"كما قام باختزال غري قليل من وظائف 

/ املوضوع ، املرسل /الذات   (:وهي "عوامل"، وقلصها إىل ستة ؛ مطلقا عليها تسمية 1»أيضا

وتعترب هذه العوامل وحدات قارة يف أي قصة يف مقابل   )املعارض / املرسل إليه ،  املساعد 

" وما نرصده أيضا أنه احتفظ بتسمية . مستوى اخلطاب  تشكيلها الذي خيتلف يف جتليها على

من السبعينيات ؛ حني أبدت النظرية وقد قلصت هذه العوامل إىل أربع ؛ بداية  . *"دائرة الفعل

السيميائية خصوبتها ، وعممت آليات دراسة النص السردي على كافة أشكال اخلطابات  

  ...اإلنسانية كاخلطاب القانوين واخلطاب الطبخي

يف هامش هلا من الفصل الثاين من كتاا تاريخ السيميائية ، " آن إينو" هذا ما أحملت إليه الناقدة 

يزاالن صوريني  ال إن العاملني اللذين«مسارات حتويالت املضامني ، حني تقول واملعنون

واللذين ختصهما الداللة البنيوية مبصطلحي املساعد واملعارض اختفيا ووضعت منذ ذلك العهد 

 –املوضوع ، املرسل  –الفاعل : يف حمل الشخوص الثابتة لربوب أربع وضعيات تركيبية 

مثال إن . منها قادرة على االنتشار وفق رباعية مقولة سيمية جديدة  املرسل إليه  وكل واحدة

                                                
طرائق تحليل : سعيد بنكراد ،  ضمن :  ، تر ) المكاسب والمشاريع ( السيميائيات السردية :ج غريماس .أ  - 1  

 .186: ص مجموعة من النقاد ،  : السرد األدبي  تر 
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

صياغة أكثر شكلية بالقياس إىل احلكاية حتني تقريبا دائما الفاعل املضاد الذي يعد إعادة 

  . 1 »املعارض 

     2 :وميكننا مالحظة التمثيل العاملي الغرمياسي يف الترسيمة التالية 

 

 

  

ة العاملية جدواها وإحاطتها مبكونات النص السردي ، يف جمال وقد أثبتت هذه الترسيم 

" غرمياس"أمساه   ئية ، و الشيء نفسه يقال على ما الدراسات السردية  مما أثبت كفاءا اإلجرا

حيث متكن هذ الباحث من وضع منذجة منطقية منظمة للعالقات القائمة  ، "املربع السيميائي"

  : املربع السيميائي التايل لنمذجة املنطقية يف وتتمثل هذه ا بني عناصر النص

  

  

  
                                                

       .                  184:  ، ص ، المرجع السابق »))دائرة الفعل((نظل أوفياء لقولة  «نجد هذا في  قوله   - * 

 .113:ينظر الهامش ، ص: رشيد بن مالك ، ص : آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر  - 1

  2 - A.J.Greimas,Sémantique structurale ,p.u.f, paris,1986,p.180  نقال عن:  

   .30: ص م ، 2000دار القصبة للنشر ، الجزائر ، دط ،   رشيد بن مالك ، مقدمة في السيميائية السردية  ،
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

  

  

  

، ويربزها يف  بعدها  )التضاد ، التناقض ، التكامل (فهذا اهليكل يبني ثالوث العالقات 

اجلدايل والسجايل الذي يعكس بنية الصراع الظاهرة واملضمرة داخل النص واملشتغلة يف التحقق 

  :اثنني مها أساس العالقة اهليكلية  يقوم على متصورين «كما   .اللفظي له 

  . )أو االقتران  (فكرة االنفصال وفكرة االتصال 

بالتضاد و االنفصال  )(disconjonction االنفصال : حيتوي املربع على منطني لالنفصال    

ومن مثة يتاح للدارس اإلمساك   . 1 »بالتناقض وأما العالقة االستتباعية فهي عالقة تناسقية 

ون الداليل للنص  وحييط بالدالالت الكونية يف مجيع النصوص ، عن طريق رصد هذه باملك

غري أن هذه العالقات والعمليات يتبناها يف النص « عن طريق مفصلة للمضمون ،العالقات 

املستوى السردي ينظم هذه العالقات والعمليات  -: املستوى السردي واملستوى اخلطايب 

  .ة منضوية حتت برامج سردية املنطقية يف أدوار عاملي

                                                
 .124: سمير المرزوقي ، جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة  ، ص  - 1  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

املستوى اخلطايب ينظم هذه العالقات يف صورة ممثلني متموضعني يف فضاءات وأزمنة لتشكيل  -

فعن طريق هذين املستويني نتمكن من مفصلة  ، 1 »مسارات صورية من خالل هذا التموضع 

  غري أننا جيب أن . ملضامني النص 

اليكمن اهلدف من التحليل السيميائي يف . ع السيميائي للمرب" اآليل " حنذر من االستعمال  «

ولكنه يكمن يف وصف النص باعتباره عاملا  ) ...أو وضع النص يف مربع  (وضع مربع للنص

 ؛ فاهلدف من التحليل؛   2»"طابعه" ا ميتلك يف ذاته جتانسه ودالليا مصغرا ، يشكل كال داللي

ته الشعرية منذ عهدها الشكالين ، بل إن اهلدف يروم اإلحاطة مبوضوع النص  فذلك جتاوز ال

  .األساس هو البحث عن كيفية تشكل املعىن 

  

  

  

  

                                                
ن ،  السيميائية أصولها وقواعدها ، جان كلود جيرو ، لوي بانييه ، السيميائية نظرية لتحليل الخطاب ضم - 1  

 .  122: ص .2002رشيد بن مالك ، منشورات االختالف ، الجزائر ، د ط ، : جماعة من النقاد ، تر 

  . ن : ، ص  المرجع نفسه  - 2  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

  

  

  

  

  : املقاربة العالمية للشخصية ـ  4

 Philippe"" فيليب هامون"للشعري الفرنسي  *يعترب كتاب سيميولوجية الشخصيات الروائية  

Hamon  "عتبار من لدن بأن تؤخذ بعني اإل من بني النصوص الريادية التأسيسية ؛ القمينة

الدارسني والباحثني يف جمال الشعرية ، ألنه ينىبء بفتح عظيم يف جمال الدراسات العالمية 

إن ما سنقوم به  «ن قال ـــــللمقوالت السردية ، وهذا ما أشار إليه الناقد نفسه حي

  وظ يف أن يؤرخ له ــهنا له كل احلظ

     . 1») . ن ليس أكثر وال أقل من اآلخري( 

                                                
   

ة والمرة الثاني 1972،  06عدد  Litteratureنشرالنص األصلي من الكتاب مرتين ، المرة األولى في مجلة  - *

إلى العربية " سعيد بنكراد "، ثم ترجمه 1977سنة ،  Poétique de Récit"  إنشائية الحكي " ضمن كتيب بعنوان 

 ".                  عبد الفتاح كيليطو"وقدم له . م  1990سنة من إصداره سنة  18بعد 

ر الكالم ، الرباط ، المغرب  سعيد بنكراد ، دا: فيليب هامون ،  سيميولوجية الشخصيات الروائية  ، تر  - 1

  م 1990

 .18:دط ، ص 
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

إذ سرعان ما تلقف الدارسون ، الصواب حبدسه هذا " فيليب هامون" ومل جيانب

(...) من أهم وأغىن التيبولوجيات الشكلية من الناحية اإلجرائية  «واعترب، مقترحات عمله هذا

وأمهية تيبولوجية هامون تأيت من كوا قائمة على أساس نظرية واضحة تصفي حساا مع 

، وال تتوسل بالنموذج ..) أرسطو لوكاش   وفراي اخل (السابق يف هذا املضمار التراث 

  . 1 »السيكولوجي والنموذج الدرامي أو غريمها من النماذج املهيمنة يف التيبولوجيات السائدة

؛ هو اقتراح نظرية للشخصية تقوم على حمايثة " فيليب هامون"وما قام به اإلنشائي الفرنسي 

ا ؛ متتبعا منطق اشتغاهلا العالمي ؛ هذا املنطق الذي يعترب عدوال عن كوا سيميولوجية هل

مسايرة ملقولة " ورقية" ةأو شخصي"  كربونية" ة من حلم ودم ، إىل كوا شخصي ةشخصي

يف مقدمة ترمجته هلذا الكتاب ؛ " سعيد بنكراد "حذو النعل بالنعل ؛ وقد أشار " روالن بارت "

إا عالمة فارغة ،أي بياض داليل  «فية للشخصية  باعتبارها عالمة فارغة إىل الوظيفة اإلختال

القيمة هلا إال من خالل انتظامها داخل نسق حمدد ،إا كائنات من ورق على حد تعبري روالن 

مع كل املقاربات  التقليدية  اليت مل  بارث ، إن حتديدا من هذا النوع يعد تصفية حساب 

" فيليب هامون" وقد قام. 2»ة إال من موقع علم النفس أو علم اإلجتماع  تتعامل مع هذه املقول

؛ واليت جيب على  يف مشروع اقتراحه لنظرية للشخصية بتقدمي العديد من اإليضاحات اهلامة

ستراتيجية ،وأدوات إجرائية ؛ ليتسىن له اخلوض يف ادارس الشخصية أن يتخذها كمنطلقات 
                                                

حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ن الدار البيضاء ، المغرب،    -1  

 .216،  ص  م1990  1ط 

 .8: سعيد بنكراد ، ص: فيليب هامون ، سيميولوجية الشخصيات الروائية  ، تر  - 2  



  

125 
 

   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

إن  «روحة يف النص وبالتايل مطروحة للقارىء ليفجر دالالا تأويل هذه املقولة كعالمة مط

الشخصية رمبا اليشكل إال  /إن األثر ( القارىء يعيد بناءها ، كما يقوم النص بدوره ببنائها 

فالشخصية يف القصة ليست معطى قبليا سابقا جاهزا ، إن    1 » )أحد مظاهر نشاط القراءة

يدها ، لتمثل بادية يف مغامرة القراءة، ويف جتربة التلقي القراءة الواعية للنص هي اليت تش

ل أحناء النص، مث  يشيده ؛ يتمثله القارىء ويلملم أشالءه من كامباعتبارها كيانا خاصا

ميكن دراسة الشخصيات على أا مادة قصصية ، فمن خالل ما يصدر عنها من  «، إذ ويبلوره

؛ هذه الطينة  2 »اللينة على عجلة صانع الفخار أفعال ترسم مالمح نفسها كأننا نرى الطينة

به من النص اليت خيلقها الكاتب، وينفث فيها القارىء الروح ويعجنها مباء التأويل الذي تشر

باعتبار  الكبري للثقافة ؛ لتخلق من بعد خلقها مرة أخرى ،هذا كله ضمن سريورة التلقي ،

ة مجع بصيغة املفرد ؛ كوا ليست نسيج ؛ كيانا متعددا  مشرعا ، مفتوحا فالشخصيالنص

وحدها  بل هي نسيج كثري من األنوال الالمرئية ؛اليت التنفك تفرز خيوطها لتدهشنا بنسيجها 

 ، 3»الشخصية نتاج عمل تأليفي «البديع ، وهنا نستأنس بقولة لروالن بارت ،  حني اعترب أن 

ارىء ، حني تنخرط يف احملفل التداويل ، مبعىن أن الشخصية لعبة يشترك يف متثلها املؤلف والق

وهذه القولة ؛ متكننا من اخلروج من شرنقة التصورات التقليدية اليت ختلط بني 

                                                
 .18:، ص المرجع نفسه - 1  

علي إبراهيم منوفي ،  المشروع القومي : إنريكي أمبرت أندرسن ، القصة القصيرة النظرية و التقنية ، تر  -  2  

 .328:،ص م  2000للترجمة ، المجلس األعلى للثقافة ، دط ، 

  S/Z , Seuil,1976, P74    .  Roland Barthes,ـ  3  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

وقد ميزالعديد من .  ) Personnage (و بني الشخصية احلكائية  (  (Personne)الشخص

يف كتابه الذي  "  Michel Zerraffa"ميشال زيرافا "النقاد  بني املفهومني نذكر من بينهم 

الشخص (،  ) Personnage)  et Personneا املوضوع ؛ والذي حيمل عنوان كرسه حول هذ

" شخص "بطل الرواية هو «، حيث إنه مل جيانب الصواب حني قرر أن ) والشخصية 

Personne)  ( مبعىن أن  . 1»يف احلدود نفسها اليت يكون فيها عالمة على رؤية ما للشخص

لرؤية شخصية   ئية تتقاطع مع الشخصية يف الواقع العياين؛ كوا انعكاسالشخصية احلكا

أخرى داخل العمل نفسه ؛ لكن هذا اإلنعكاس ناتج أيضا عن رؤية اخترقت بلور املؤلف أول 

يتوىل الكاتب إبداع الشخصية كما شاء . فنحن نعرف عنها ما يريد الكاتب إبالغنا به  «األمر

ضع الشخصية لعدة جتارب ومن املنطقي أن يعرف الكاتب من خالل وأثناء عملية اإلبداع خي

لكن يروق له أحيانا تصنع أنه اليعرف الشخصية . معمل خربته كل ما يريد عن الشخصية 

وهناك قصص يبدو فيها أن الراوي اليعرف . جيدا وخيتار زوايا الرؤية تقلل معرفته بالشخصية 

ف أكثر منه عنها وهذا ما يظنه القارىء لكن احلقيقة الشخصية  وحينئذ نظن القارىء بأنه يعر

مبعىن أن الكاتب هو . 2 »هي أن الشخصية املتخيلة النعرف عنها إال ما يريد الكاتب أن نعرفه 

                                                
  1 - Michel Zerraffa Personne et Personnage,Ed ;Klincksick ,1971,p 470 .   

 .  50: حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص : نقال عن  

  .329: ص ، علي إبراهيم منوفي : تر  إنريكي أندرسون إمبرت ، القصة القصيرة النظرية والتقنية ، - 2  

  ، من بين رواياته مئة سنة من العزلة  حاز جائزة نوبل م1928مارس  06كاتب وروائي كولمبي ولد في   - *

  ...الكولونيل الأحد يراسله ، في ساعة نحس  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

الذي ميسك باخليوط املسؤولة عن حركة الشخصيات فهو الذي يصنع قدرها حياا أو موا ، 

يات يف احلبكة قد تتمرد عن الكاتب نفسه ، سعادا أو تعاستها ؛ وحني تنخرط  الشخص

 *"غابرييل غارسيا ماركيز"وحتدث أشياء مل يتوقعها  يف القصة ، كما حدث مع الروائي العاملي 

"Gabriel Garcia Marquez "    يف " الكولونيل "حني أرغمته حبكة الرواية إلماتة البطل

  «ويروي يف هذا الشأن   ،يف أول األمر دون أن خيطط لذلك" أحد يراسله  رواية الكولونيل ال

ز عليه  لكنين ــلقد كنت مقتنعا يف قرارة نفسي بأن البد يف وقت من األوقات أن أجه

ظللت مترددا فالكولونيل كان شيخا عجوزا ساعتها ، يسلي نفسه بصيد أمساكه الذهبية ، ويف 

دامه وملا أمتمت الفصل ويتحتم علي إع))! اآلن البد أن يهلك  (( العشيات فكرت إحدى 

فأدركتما حدث ملا  **صعدت مرتعشا إىل الطابق الثاين من البيت حيث كانت توجد مرثيدس

ير ومكثت ساعتني غارقا يف أظنه  قد قضى حنبه فاستلقيت على السر: (( رأت وجهي وقالت 

رجة وتشي هذه احلادثة مبدى متاهي شخصية الكاتب بالشخصية املتخيلة ،إىل د. 1»البكاء

اخنراطه يف لعبتها ؛ اليت ركبها من خالل مللمته مالحمها من وجوه شخصيات عديدة ، صادفها 

يف الواقع الغفل ، مث يقوم بتركيبها ، فتصري جزءا من الواقع الفين ؛ وحيسن بنا يف هذا الصدد أن 

زار يف إنين أقسى ج « حني تقول يف أحد تصرحياا الصحفية "  غادة السمان"نشري على رأي 

فأنا أسلخ من إنسان ما ابتسامته وأنتزع من آخر عينه ومن شخص ثالث مالحمه .. اجلو األديب 
                                                                                                                                              

 .مرثيدس هي زوجة غابرييل غارسيا ماركيز -  * *

غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية ، تر ، عبد اهللا حمادي ، المؤسسة  لينو يولييو ميندوثا ،پ    -  1  

   .77،  76: زائر ، دت ، ص الوطنية للكتاب ، دط ، الج
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

ومن رابع تصرفاته ألدجمها وأصهرها يف كيان موحد أدمغه مبزاجي اآلين وأسكب من هذه 

 ،1»... األشياء كلها إنسانا جديدا يف صيغة جديدة أحدد هلا مالمح الشخصية اليت أريد 

هو ذاته الذي مييز الشخصية احلكائية عن "  غادة "سان اجلديد الذي تتحدث عنه فاإلن

مييز بني اإلثنني عندما اعترب الشخصية " ميشال زيرافا " و هذا ما جعل «شخوص الواقع الغفل 

، مبعىن أا دال عالمي داخل النص ، حييل   2 »احلكائية عالمة فقط على الشخصية احلقيقية  

يين خارج النص ؛ فبمجرد أن تتخطى الشخوص عتبة النص ؛ تتحول إىل كائنات إىل مدلول ع

إن شخصية ما يف رواية ختتلف من شخصية تارخيية أو شخصية موجودة يف  «نصية حربية  

فالشخصية يف الرواية إمنا تتألف فقط من اجلمل اليت تصفها أو اليت وضعها . احلياة الواقعية 

لتلك الشخصية  ماض  أو  مستقبل ، وليس هلا أحيانا حياة يس ول.  املؤلف على  لساا 

الشخصية توجد  «أن " أنريكي أندرسن إمربت " لذا فحري بنا أن ندرك مع،  3 »مستمرة 

أما  ،4 »داخل القصة فقط ، إننا ال نراها أبدا تسري يف الشارع وتتحدث مع أفراد طبيعيني 

كشخصية مسرحية ، مباشرة بعد اية العرض   وتذوب «خارج القصة فإن مالحمها تتالشى ،

ألا تتحول حينئذ إىل كوميدي بال مكياج ، وإىل نص بال ممثل ، وإىل مسحوق جتميل على 

                                                
  . 13: ص ،بيروت لبنان  دط ، دت ،،  غادة السمان ، البحر يحاكم سمكة ،منشورات غادة السمان - 1  

 .50: حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص    - 2  

 .24،25:محي الدين صبحي ، ص : نظرية األدب ، تر . رينيه ويليك ، أوستن وارين  - 3  

 . 330: ص علي إبراهيم منوفي ، : تر إنريكي أندرسون إمبرت ، القصة القصيرة النظرية والتقنية ،  - 4  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

أكثر مما هي معيار مفروض  الشخصية بناء يقوم النص بتشييده «ومنه يتبني لنا أن ،  1»منديل 

إىل نفس الرأي حني متيز بني  "كنعانشلوميت رميون "كما تذهب الناقدة ، 2»من خارج النص 

، ، الشخوص عقد يف التصميم اللفظي يف النص «"الشخوص يف القصة"و" الشخوص يف النص"

ورغم أن هذه . لفظية ) أو قبل ( حتديدا تشييدات أو جتريدات ال  -]الشخوص [ويف القصة 

إا مصاغة ، يف جزء ما، ريف للكلمة ، فحلالتشييدات ليست بأية حال ، كائنات بشرية باملعىن ا

ولتفادي اخللط بني   ،  3»على غرار تصور القارىء للناس ويف ذلك فالتشييدات شبه بشرية

الشخص والشخصية لتحقيق دراسة منهجية متخصصة ؛ على الناقد أن يتوسل املعطيات 

زالق يف نالتفادي ايف و يسعفنا هذا العلم  ، واآلليات اإلجرائية ملا يسمى بعلم  الشخصيات 

واإلسقاطات السيكولوجية،اليت ظلت تتحكم يف التحليل األديب  االجتماعيةمطبات التفسريات 

   ، فرتر إن فاوست ، مفيستوفل « : أحد علماء النفس يقولمثلما جند  ردحا من الزمن ،

إن  .طبيعة جوتة  ويلهلم ميستري ، هؤالء كلهم إسقاطات يف القصص جلوانب متعددة من

وس اليت ينظر إليها على أا شريرة هي ــــــــــــــــــالنف

  ها ـــــــــــكل

                                                
محمد خير البقاعي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : جان إيف تادييه ، الرواية في القرن العشرين  ، تر  - 1  

 .34:،  صم  1998مصر  دط ، 

 .51:سعيد بنكراد ، ص: شخصيات الروائية  ،تر فيليب هامون ، سيميولوجية ال - 2  

 . 54: ص  لحسن احمامة ،: تر ، شلوميت ريمون كنعان ، التخييل القصصي  الشعرية المعاصرة - 3  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

اإلخوة "  مزاج إنسان ما هو شخصية إنسان آخر "شخصيات كامنة ، ويقول املثل (( 

كذلك جيب أال نفترض أن الروائي . كارامازوف األربعة هم جوانب من دوستويفسكي 

):  Gustave Flaubert(ه  يقول فلوبري مقصور بالضرورة على املالحظة حني خيلق بطالت

  .   1 »))  مدام بوفاري هي أنا ((

ومثل هذه املقولة ما جيعل النص األديبُ حيرث يف غري أرضه ؛ حىت أن أكثر التحليالت اليت 

  ها ـجتترح نفس األخطاء دون شعور من أصحاب، ي الدقة ــــتدع

الت اليت حاولت إرساء طريقة أو منهج واملثري يف األمر أن نرى عددا هائال من التحلي «

ترمتي يتسمان بالدقة ، تقحم نفسها يف مشكل الشخصية ، لتتخلى بعد ذلك عن دقة التحليل و

   2.»يف أحضان سيكولوجية مبتذلة

يف ضوء مقاربته العالمية للشخصية ، ثالث فئات حمددة " فيليب هامون" وقد اقترح    

  :للشخصيات يف االرواية  

كالشخصيات التارخيية والشخصيات األسطورية والشخصيات : لشخصيات املرجعية فئة ا -1

اازية والشخصيات اإلجتماعية ؛ واليت حتيل كلها على معىن ممتلىء وثابت كما حتيل على 

    3 أدوار وبرامج واستعماالت ثابتة ، يستوعبها القارىء ويتعرف عليها ألا تنتمي لنصه الثقايف

                                                
 .92: ص محي الدين صبحي ، : تر رينيه ويليك ، أوستن وارين ، نظرية األدب ،  - 1  

 .   16، ص  فيليب هامون سيميولوجية الشخصيات الروائية - 2  

  . 24، ص المرجع نفسه  - 3  

    P.embrayeursيترجمها حسن البحراوي بالشخصيات الواصلة  - *
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

وهي دليل على حضور املؤلف أو القارىء أو ماينوب عنهما * :  ات اإلشاريةفئة الشخصي -2

شخصيات ناطقة بامسه ، جوقة التراجيديا القدمية احملدثون السقراطيون ، شخصيات : يف النص 

ويصعب اإلمساك ذه الشخصيات بسبب عناصر مشوشة يف ....عابرة ، رواة وما شاهم 

       1 النص

وحتددها فقط املرجعية اخلاصة بالعمل األديب ، فهذه ** : اإلستذكارية فئة الشخصيات  -3

الشخصيات تقوم بنسج شبكة من االستدعاء والتذكري بأجزاء ملفوظية وذات أحجام متفاوتة 

ووظيفتها تنظيمية وترابطية باألساس، من خالهلا حييل العمل على نفسه بنفسه ويبىن 

إىل أمهية هذه الفئة ، كما أشار إىل احتمال انتماء وقد أشار فيليب هامون  .كتوتولوجية

   2.  شخصية واحدة إىل مجيع هذه الفئات يف الوقت نفسه

تنطلق من جمموعة من  «مفاهيم جديدة شىت" فيليب هامون"جيد الدارس يف مقترحات      

ات هو جدير بالتسجيل يكمن يف أن مقترح العناصر اليت أغفلتها نظرية كرمياص ، إال أن ما

تتناقض مع مقترحات كرمياص وجيب النظر إليها كإغناء وإثراء لتصورات كرمياص   هامون ال

                                                                                                                                              
 .217:ينظر حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،ص  - 

  .24:فيليب هامون ، سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ص - 1  

 .Personnages anaphoriques يترجمها حسن بحراوي بالشخصيات المتكررة  -**

 .217: حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص:ينظر  ـ 

 . 25:فيليب هامون ، سيميولوجية الشخصيات الروائية ، ص - 2  
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

لذا فقد يبدو جليا يف مقاربتنا لشخصيات اموعة ، ذلك ،  1»انطالقا من موقع حتليلي جديد 

 يف دراسته اليت ال" فيليب هامون" التوظيف املتنوع لكثري من اآلليات اإلجرائية اليت وظفها 

فمردودية أية أداة التقاس بقوة انسجامها الداخلي  « ،تتبلور قيمتها إال باملمارسة التطبيقية 

الكشف عن خصوصية فقط ، بل تقاس أيضا وأساسا مبدى إثرائها للنص ، ومدى قدرا على 

فالنص أغىن من النظرية وأغىن من القوالب اجلاهزة ، لكن . النص وإبرازها ملكوناته اخلاصة 

ومن هنا فإن . ستعانة باملفاتيح املساعدة لفك ألغازه وخباياه اله يقتضي مع ذلك ايلوج إلالو

وهذه املعرفة . قيمة النموذج النظري التتحدد إال بقدرته على املسامهة يف إغناء معرفتنا بالنص 

  2.»ليست معطاة قبل تدخل القارىء ، إا مصاحبة لفعل اإلبداع ومصاحبة لفعل التلقي 

  

  

  

  يف قصة لوبة ــــوالقراءة املق ،" عيدب / بديع " الشخصية املقلوبة   

  :"* املؤامرة على بديع " 

                                                
 .   77: سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية ، ص  - 1  

، ) لحنا مينة نموذجا " الشراع والعاصفة "رواية ( سعيد بنكراد ، سيميولوجية الشخصيات السردية  ـ  2

 .178:، ص م  2003،  1األردن ، ط ، دارمجدالوي عمان 
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

حلظة من  أهم حلظات   «تكتسي اية القصة أمهية كربى يف اقتصاد السرد ؛ فهي         

وألن بعض الكتاب الكبار يلجأون إىل كتابة قصصهم انطالقا من  1»اإلستراتيجية النصية 

ستقطاب أدرك أدغار أالن بو أمهية اللحظة النهائية احلامسة اليت تشكل نقطة اال «هاية ؛ إذ الن

والتنوير وأوضح أن الكاتب الكبري يكتب قصته ابتداء من النهاية اليت على ضوئها تنتظم كل 

وتطورها بدءا من  أحداث القصة وحيثيات حياة الشخصية والقارىء يفسرحياة شخصية 

  .2»لت إليه املصريالذي آ

بداية " املؤامرة على بديع"يف دراستنا الراهنة ، سنحاول أن نقتفي أثر شخصية حمكي    

" عبد الفتاح كيليطو"مثلما أمساها الناقد املغريب " عاملة"؛ ونكون بذلك بصدد قراءة  من النهاية

  حبيث رأى ؛  "األدب والغرابة " يف كتابه 

تتم من اليمني إىل اليسار )) ) العادية ( (( األوىل  القراءة.  أن احلكاية ميكن أن تقرأ قراءتني «

ألا   ))العاملة((القراءة الثانية اليت ميكن أن نسميها القراءة ) . ←(أي من البداية إىل النهاية 

جتعلنا نلمس البناء السردي عن كثب بل جتعلنا نعيد صياغة احلكاية بعد تفكيك مكوناا ، 

                                                
منشورات غادة " لغادة السمان " القمر المربع " المجموعة القصصية : ، ضمن"المؤامرة على بديع " ـ  قصة  

  .م 1994،  1السمان  بيروت  لبنان ، ط
، عيد بنكراد ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء س :نزهات في عالم السرد ، تر  6ـ أمبرتو إيكو ،  1

 .  71:، ص م 2005،  1المغرب بيروت ، لبنان ، ط

أنطوان طعمة ، السيميولوجيا واألدب ، مقاربة سيميولوجية للقصة الحديثة والمعاصرة ، مجلة عالم الفكر، مج  ـ 2

  .   211: ،صم 1996الكويت ،، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،  3عدد ،   24
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

(( القراءة ) (...)  →(ني ـى اليمـمن النهاية إىل البداية  من اليسار إلهذه  القراءة تتم 

مرتبة جتعله يشارك هذه  املشاركة الوجدانية و ترفعه  إىل حترر القارىء من الوهم ومن)) العاملة 

حىت يف " العاملة" وسيكون تطبيقنا للقراءة    1.»املرة ال الشخصيات بل القائم بالسرد نفسه

، حينما "بديع" اليت سوف نعرف يف النهاية أا مقلوب اسم" عيدب " الشخصية قراءة اسم 

  .نبدأ قراءة االسم من اليسار إىل اليمني

  :جند أا تنتهي بالعتبة التالية " املؤامرة على بديع"إذا تتبعنا قصة     

. بديع حني يغادر عيدب املكتب مير ببائع األزهار، ويرسل إكليال ملأمت إليزابيث باسم «

أن يصمت هنا  الساردكان على   2»مث مير ببائع آخر ويرسل إكليال ثانيا للمأمت باسم عيدب  

، وكان على الكاتبة أن تنهي حمكيها ؛ مكتفية ذه العبارة  اليت تفتح النص على العديد من 

التأويل  «وحنن لسنا حباجة إىل التذكري بأن . اإلمكانات ،  كي تتيح للقارىء فرصة التأويل 

أن يكون للنص صمته هو أن يكون للقارىء (...)  هو صمت النص الذي يصوغه القارىء 

إذ جيب على الكاتب أن يضع نصب عينيه أن  ،"ميىن العيد "ـ على حد قولة ل 3»حضور فيه  

 مثمر ذا الصدد كأفضل ما" أمربتو إيكو" وتعبري؛هنالك قارئا فضوليا الترضيه احللول اجلاهزة 

                                                
عبد الفتاح كيليطو ، األدب والغرابة ، دراسات بنيوية في األدب العربي ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  ـ 1

  .41،42: ، صم  2007،  4المغرب ، ط
  .57:قصة المؤامرة على بديع ،ص ـ   2
األدب واإليديولوجيا ، ، دراسات في القصة العربية ، / ـ  يمنى العيد، القصة القصيرة واألسئلة األولى ،اللغة  3

  .37: ص م ، 1986،  1وقائع ندوة مكناس ، مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت ،لبنان ، ط
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

حنن نفكر يف قارىء ما أثناء   «"حاشية على اسم الوردة "حني يقول يف كتابه  ؛ن اإلمثاريكو

فبعد لطخة من . متاما كما هوحال الرسام الذي يفكر يف املشاهد أثناء رمسه للوحة . الكتابة 

إنه ينظر إىل . لطخات الفرشاة يتراجع إىل اخللف خطوتني أو ثالث خطوات ليدرس الواقع 

ما جيب أن ينظر إليها مشاهد ما ، ضمن شروط إضاءة مناسبة ويتأملها وهي معلقة اللوحة ك

والقارىء  يف إضاءته لبورتريه الشخصية البؤرية لقصتنا الراهنة ؛ فإنه حياول ؛  1». على احلائط 

فك  التسنني اخلاص بلعبة األمساء ؛ وكشف الترميز الشفري هلا  إيفاء مليثاق الغرائبية الوارد يف 

وضمانا ". قصص غرائبية" ـاحملدد ب" القمر املربع " التحديد األجناسي للمجموعة القصصية 

  . ملتعة القص ؛ وسريورة لغز الشخصية 

  :أما اجلزء األخري للنهاية 

أن اسم عيدب  –حىت البوليس احملقق  –لن يلحظ أحد : (( يبتسم خببث هلذا اخلاطر «

يغمره سرور هائل ألن  )).يكتب باإلنكليزية على حنو آخر  بالعربية هو اسم بديع مقلوبا ، ألنه

احملقق سيكون عاجزا عن حل اللغز ، فهو أكثر ذكاء منهم مجيعا الذين يعرفهم والذين 

شفرة اسم مفككا  وهو يبتسم خببث ؛ " عيدب "؛ حني يصور لنا السارد  2»... !اليعرفهم 

ليس ملزما بتقدمي تأويالت لعمله "  ربتو إيكوأم"فالسارد على رأي   –فنقترح إلغاءه "  عيدب"

، وإال ملا كانت هناك حاجة إىل كتابة عمل سردي ، فاألعمال السردية هي باألساس آالت 
                                                

 ، ، منشورات عالمات ، المغربسعيد بنكراد: آليات الكتابة ، تر  أمبرتو إيكو ، حاشية على اسم الوردة ،   - 1

  .65:دط ص
    .57:ة على بديع ، صـ قصة المؤامر 2
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

يقوم بتشغيل فال بد من أن خيوض القارىء يف جتربة النص ف ؛ وبالتايل - 1مولدة للتأويالت 

ينظم املؤلف ... «إىل النص نفسه فحينما  قدراته التأويلية ؛ لينتقل خبث اإلبتسامة من السارد

معرفة (( وهو مصطلح أوسع من ( استراتيجيته النصية ، عليه أن يرجع إىل سلسلة من القدرات 

اليت تعطي املضمون للعبارات اليت يستعملها ، وعليه أن يتحمل أن جمموع القدرات )) السنن 

وهلذا يتوقع املؤلف قارئا منوذجيا يستطيع أن . اليت يرجع إليها هي نفسها اليت يرجع إليها قارئه 

يتعاون من أجل حتقيق النص بالطريقة  اليت يفكر ا املؤلف نفسه ، ويستطيع أيضا أن يتحرك 

وإن مل يلغ هذا اجلزء فنقترح يف احلالة الثانية طبعه   2»تأويليا كما حترك املؤلف توليديا   

ألغاز الكلمات املتقاطعة ؛ وهذا ليس بدعا على  احتذاء حبلول مقلوبا أسفل الصفحة األخرية

مثل ما جنده  !وهي اليت اشتغلت على لعبة الكتابة املقلوبة يف أكثر من موضع " غادة السمان"

 مقلوبا   *حينما  خطت بيدها اإلهداء" احلب من الوريد إىل الوريد " :يف جمموعتها الشعرية 

  . ة مبرآة  إذ اليستطيع القارىء قراءته دون اإلستعان

                                                
  .17:ـ أمبرتو إيكو ،حاشية على اسم الوردة ، ص 1
: أحمد بوحسن ، ضمن ـ طرائق تحليل النص األدبي ، ، تر : ـ أمبرتو إيكو ، القارىء النموذجي ، تر  2

  .160:، ص 1992،  1مجموعة من النقاد ،  منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، المغرب ، ط 

  هذه السطور «داء بعد قلبه نص اإله –*

  ليس مهما أن تضعها أمام المرآة ، لتقرأها لكن الغرض منها أن تضع نفسك بمواجهة مرآة الصدق ، 
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كما مر بنا سابقا ؛ فإن الشخصية احملورية متر ببائع األزهار وترسل إكليال ملأمت        

  .1باسم بديع ، مث متر ببائع آخر ويرسل إكليال ثانيا للمأمت باسم عيدب"  إليزابيت"

ومبا أن القارىء هو الذي ميأل البطاقة السيميائية للشخصيات ، واليت هي كينونة غري 

زة مبثوثة يف النص التكتمل إال باكتمال قراءته ؛ سنحاول يف دراستنا الراهنة أن منأل منج

  ".عيدب"، واسم " بديع "البطاقتني املرافقتني إلكليلي األزهار املرسلني واللتني حتمالن اسم 

وبتملينا هذه احلركة املشاكسة للشخصية جند أا أكسبتها  فرادة وجدة ،ألا خرقت أفق توقع 

فحينما نطبق  2»ليس من تناقض بني القصص اخلارقة وبني قصص املشاكسة    «القارىء، إذ 

، حينما "بديع"نعرف من السارد أا مقلوب اسم " عيدب " قراءة معكوسة السم الشخصية 

  :نبدأ قراءة االسم من اليسار إىل اليمني
                                                

  ..وإساءاتنا المتبادلة .. وذكرياتنا .. وحبنا ...وزمننا 

  حدق في ذلك كله 

  ال في سطوري

  هل أعطيت ذاتك للحب ، : وقل لي بال صوت 

  يد الحب ؟ أم حاولت امتالكي بق

  ...وإذاللي من الوريد إلى الوريد ؟ 

  هذه السطور المجنونة بك حبا وكراهية 

،منشورات غادة 11غادة السمان ،الحب من الوريد إلى الوريد ، األعمال غير الكاملة .» ..أهديها إليك ،طعنة ذكرى

  .5:ص . 1986، 3السمان ،بيروت ، لبنان ، ط
  .57: قصة المؤامرة على بديع ، ص  - 1
   .108: عبود كاسوحة ، ص : مفهوم األدب ودراسات أخرى ، تر ـ سفيتان تودوروف ،  2
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  .ع ي د ب )   →(ب د ي ع         

  ا الكاتبة حينما اشتغلت  على لعبة األمساء مستثمرةكما نعرف أن خدعة سردية أقامته

)) شاميينغ )) ((((Anagramme ))   األناجرام((  « أيقونية احلرف  أو مايسمى

))Chiming((  ؛ وهذا 1»لتمنح داللة مشتركة  –كليا أو جزئيا  –أي تقليب أصوات الكلمة

  اللعب أكسب الشخصية بعدا شاعريا 

 أن هذا الصنيع  ليس  إال لعب أطفال ، و قد فام أن اللعب هو وقد رأى بعض احملللني « 

  .ورب جد ساقه اللعب.  2». أكثر داللة من اجلد أحيانا كثرية 

  

  

  

  

  

  :الشخصية املزدوجة كواسطة تقنية ـ 

                                                
 2، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط) تنظير وإنجاز ( محمد مفتاح ، دينامية النص ـ  1

  .55ص ،  م1990،
  .ن: ص  المرجع نفسه ،ـ  2
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الفصام " ـما يدعى ب أو *" ازدواجية الشخصية" تلعب الكاتبة يف هذه القصة أيضا على تقنية 

؛ احترازا من أن تستدرجنا النماذج هنا مبقاربتها نفسيا، فيصاب " تقنية " هنا ونقول  ؛ **"

حىت لو افترضنا أن الكاتب جنح يف  «؛ بيد أنه  ***حبثنا الراهن  باالرتباك أو احلول املنهجي

فلنا أن نتساءل ما إذا كان ملثل )) احلقيقة السيكولوجية (( جعل أشخاصه يتصرفون حبسب 

إن أكثر روائع الفن العظيم تنتهك مقاييس علم النفس سواء . قيمة فنية )) ة احلقيق(( هذه 

،  1». فهي تعمل يف مواقف بعيدة عن اإلحتمال وموضوعات ومهية . أكانت تعاصره أو تتلوه 

لكننا نقر أيضا أن المناص للكاتب والقارىء أيضا أن جينحا إىل علم النفس الستيعاب بعض 

لنظرية شكلية اخلوض فيها لعدم تشاكلهما جوهرا ومعىن فعلم النفس املقوالت اليت يستحيل 

حىت وإن بقي علما عاديا ، فإن عموميته سيكون هلا معىن سيادي  «" جاك ديريدا" باعتراف

                                                
في الكثير من أعماله وقد أوردها ميخائيل باختين في كتابه " دوستويفسكي "تقنية وظفها الكاتب الروسي  - *

حيث أشار إلى ظاهرة األبطال المزدوجين ؛ الذين يجرون مناقشة مع أشباههم وصنوانهم ، " شعرية دوستويفسكي"

  ....).، مع صورته الكاريكاتيرية ) األنا الثانية( Alter goمع الشيطان  مع ال 

ل باختين ، شعرية دوستويفسكي ، تر ، جميل نصيف التكريتي ، مر ، حياة شرارة ، دار توبقال ميخائي  -ينظر 

  .41،42: ،  صم1986،  1للنشر الدار البيضاء ، المغرب ، ط

   .مرض نفسي  -  **

وجدناه هنا مستساغا للتعبير "خطاب الحكاية"تعبير طريف وظفه جيرار جنيت في كتابه " الحول المنهجي"  -***

جيرار جينيت  ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ، تر ، محمد معتصم ، عبد : ينظر . ن عدم الدقة المنهجية ع

  . 35: ، ص م 2003،  3الجزائر ، ط الجليل األزدي ، عمر الحلى ، منشورات االختالف ،
  .95:ص ، تر، محي الدين صبحي ،نظرية األدب   رينيه ويليك ،  أوستن وارين ، - 1
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،  وهنا اليهمنا  الفصام كمرض نفسي ؛ ولكن كواسطة تقنية   1»بالنسبة ألي علم فرعي آخر

  قتصادي   للشخصيات  إليصال  أصواا و كقيمة فنية تسهم  يف التكثيف اإل

ويف نظر بعض الفنانني ، قد يوثق علم النفس عرى  «و لتمرير حكاية تصدع الذات ، 

إحساسهم بالواقع ويرهف ملكات املالحظة لديهم ، أو يسمح هلم بأن يسقطوا مناذج مل 

ية اإلبداع ، وأما يف غري أن علم النفس يف ذاته ليس إال معربا إىل عمل.تكتشف حىت ذلك احلني 

أي  –العمل الفين ذاته فليست احلقيقة النفسية ذات قيمة فنية إال إذا متنت التالحم والتركيب 

مبعىن أننا ندرس الفصام  من منطلق كونه قيمة تركيبية للشخصية ،  2»إذا كانت باختصار ، فنا

ء الكاتبة امسني من خالل إعطا. تسهم يف متاسك العمل األديب و تضمن تالحم عناصره 

لشخصية واحدة ، مما جيعل شخصيات غادة السمان تكتسي خصوصية وفرادة   مثلما  ماجنده 

، يعطي االسم الشخصي نفسه لشخصيتني "الصخب والعنف " يف رواية " "فوكنر"«مثال عند 

بعد "(...) الداخل "فإنه يفعل ذلك ليجر القارىء على تعرف الشخصيات من (...) خمتلفتني

 لكل شخصيات املسرحية نفسها االسم الشخصي نفسه Ionesco" يونيسكو " ك يعطي ذل

«3.  

                                                
أنور مغيث ، منى طلبة ، المشروع القومي للترجمة  ،المركز القومي : ك ديريدا ، في علم الكتابة ، تر ـ جا 1

  .183: ، ص م  2008، 2للترجمة ،القاهرة ، مصر، ط
  . 96،  95ص محي الدين صبحي ،: تر أوستن وارين ، نظرية األدب ،  ـ رينيه ويليك ، 2
  . 53: محمد خير البقاعي ،  ص : لقرن العشرين ، تر جان ـ  إيف تادييه ، الرواية في اـ  3
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مذ كان طفال  ومتيل سرود " بديع " يثري مشهد الغروب أحداثا دامغة مرت بشخصية      

هذه األخرية تسمح للسرد بأن يعود إىل أصول . إىل اعتماد شخصية الطفل «احلساسية اجلديدة 

» جيعلها تتكامل معه وتنشد إليه لكسب االستمرارية يف كل وجودها   الشخصية مباضيها ، و
حيث يستطيع القارىء أن يتبني كيف أفرزت هذه األحداث األنا الثانية لبديع أو كيانه ؛1

أما البعد  «ومن الطريف أن يستحضر حمطات تعود به القهقرى إىل الوراء . اآلخر املشوه 

ث ـــــــة الشخصيات فيكمن يف كون احلديالشعري هلذا احلضور املطرد لطفول

  عنها يتم 

. وعليه فكلما تأهب السرد إىل املاضي إال وانقطعت الصلة باحلاضر. عن طريق الرؤية أو احللم 

  .وهكذا يتسىن للقارىء أن يعايش استهامات الذات وحتوالا ،  2»

من القيم اليت غدت وميكننا تلخيص هذه األحداث ؛ اليت تسببت  يف غياب الكثري       

  :دوا كيانا خمتال معتال وناقصا " بديع " شخصية 

  .غياب السالم  ←    .                            احلرب   -

  .غياب احلنان  ←.   موت الوالد تاركا وراءه ديون   -

يع احنراف األم أخالقيا بغية  تسديد الديون وتربية ابنها ودخول عدة أشخاص إىل حياة بد -

  .غياب األخالق  ←.منهم أبو رائف الذي كان يعتدي عليه يف غياا 
                                                

ـ محمد أدادا ، الشعري في الكتابة الروائية دراسة في الرواية المغربية الجديدة ، منشورات مجموعة الباحثين  1

  .209: ، صم  2007الشباب في اللغة واآلداب  ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، مكناس المغرب ، دط ، 
  .210:رجع السابق ، ص ـ الم 2
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  .غياب الرباءة  ←    .   سخرية األطفال من بديع وتعيريه بأمه املنحرفة  -

  .غياب األمن  ←        .                            إيداعه يف مدرسة داخلية  -

  .غياب األمومة  ←            .      موت األم مقتولة من طرف أحد عشاقها  -

يف ما خيص بنيته ، فلقد  «أثرت احلرب اللبنانية يف اتمع اللبناين على مجيع النطاقات و    

الرمسية منها واخلاصة  (وتفكك شبه تامني بدءا باألسرة ، مرورا باملؤسسات  أصاا ايار

شبه التام  االقتصادي اليارا، وصوال إىل )كاملؤسسات التربوية والصناعية ومؤسسة اجليش

فتكالبت قوى الشر يف نفوس الكبار مما  ،  1»... حيث انعدمت القيمة الشرائية للرية اللبنانية

انعكس على نفوس الصغار، وعلى كيان بديع الطفويل ؛ فهرمت ذاته قبل األوان واحتقنت 

عجم احلياة وانقالا داخله األحقاد، فتفجرت معلنة عن غضبها وسخطها ، فغياب القيم من م

من خصائص احلرب أا  «إىل ضدها ؛ يؤدي بالشخصية إىل الشعور باإلستالب والدونية و

 وجيا خمتلفا تنقلب فيه القيم رأسا على عقب وتتغريـــتدخلنا على التوايل عاملا سيكول

روح  شخصية تأرخ لنا زمن احلرب يف جسدها ، ويف" بديع"و  2»  را ثورياـــالعقلية تغيي

ينين منذ كنت إنين متعب ومريض والعامل يتآمر علي ويذلين ويه «: الذي نكل به .هذا اجلسد 

                                                
سلسلة األقارب (الطفل اللبناني ، :ـ كريستين نصار ، واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل ، حالة خاصة  1

  .67:، صم  1991، 1جروس برس ، طرابلس،لبنان ، ط) والطفل في المجتمع 
والعلوم االنسانية ، الرباط ،  محمد معتصم ، منشورات كلية اآلداب: ـ جاستون بوتول ، الحرب والمجتمع ، تر  2

  . 82:، ص م1986،  1، ط 7سلسلة نصوص وأعمال مترجمة 
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   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

لذا حيس بديع بعذاب واضطراب ، يفقدانه اإلحساس بطعم الطفولة ،  1»حمشورا يف جسد طفل

كما ظهر أيضا ، عرب دراسة جتربة الطفل املعاشة واحليوية ،أن الوضعية «والرباءة والطمأنينة 

األسرية اليت يعيش ضمن إطارها مثرية لإلضطراب أكثر مما هي عامل أمان وارتياح نفسيني ؛ 

فلقد قادت الطفل بطريق الصراع بدال من أن تقدم له الطمأنينة اليت هو بأمس احلاجة إليها كي 

،   فقد شوهت احلرب الروح اجلميلة اليت    2» يتمكن من السري قدما يف طريق النمو املعقد 

وقلبتها رأسا على عقب وميكننا مالحظة داللة االسم  *أول األمر فحولتها" بديع"ان يتسم ا ك

داللة ، فهي دائما  التكون  األمساء بال «؛ اليت توحي بكل ما هو حسن ومجيل  إذ  " بديع " 

وأمساء الشخصيات هي دائما جزء مهم (...) تعين شيئا ما حىت لو كان املعىن السطحي العادي 

عيدب "وإذا متلينا الوقع الصويت حلروف اسم .3»من عملية  خلقها  وينطوي على اعتبارات مجة

إن اختيار اسم معني لشخصية معينة  عادة ما يتم  «سنكتشف مسة داللية هلذه الشخصية إذ " 

أو طريقة ( وهذا املظهر الصويت (...) انطالقا من الوقع الذي حيدثه املظهر الصويت للدال ، 

                                                
        .   54: ـ المؤامرة على بديع ، ص 1
  .94:الطفل اللبناني في المجتمع ،ص:كريستين نصار ، واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل ، حالة خاصة   - 2

مجد الدين                                           . 3،4: فصل الباء باب العين، ،ص . وتبدع تحول مبتدعا . البدع بالكسر األمر الذي يكون أوال  -* 

  .317:مكتبة النوري ، دمشق  دط ، دت ، ص 3ج القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي 
   1القومي للترجمة ، المجلس األعلى للثقافة ، ط  ماهر البطوطي ، المشروع: ديفيد لودج ،الفن الروائي، تر  ـ 3

  .    45: ص  م2002 
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اليت متيزها عن .1»يساهم بشكل كبري يف حتديد السمة الداللية للشخصية) يبه الصويت ترك

  .الشخصيات األخرى

وهنا نرصد كيف انقلب معىن اسم بديع، من داللته املوجبة إىل داللته السالبة عن طريق       

إىل  أشارحني  Oة احلرف إىل اإلشتغال على دالل"  جون إيف تاديه" معاينة  حروفه وقد نزع  

ال تعطي امسا لبطلتها إال  Historia d'O" O قصة"أشهر روايات اإلثارة الفرنسية يف القرن « أن

مازوشية يف الكتاب   - حتول السادو . وحييلنا هذا املختصر إىل داللة جنسية  بديهية . خمتصرا 

رنيه "كد يؤ كما .2»الشخصية إىل وسيلة ، إىل آلة للذة  وإىل سلعة تتناقلها األيدي  

اختيار أمساء األعالم اليكون نتيجة الصدفة ، بل « على أن" René Démoris" " دميوريس

بدراسة  ذلكويكون نتيجة وعي جبمالية الطبيعي وحمتمل الوقوع ؛ وأنه يتوجب معاينة الداللة 

 التداعيات املولدة من أمساء األعالم والسلسالت اليت ينتمي إليها سواء من خالل الصوت أو

نلتمس فيهما "  عي"األول منه ،  فحرفا الشق"  عيدب"وإذا عايننا تداعيات اسم،  3»املعىن 

، اليت حتيلنا إىل العجز اجلنسي الذي يعانيه عيدب كلما حاول اإلقتراب "العي "أو" العجز"  مسة

                                                
  .10ـ سعيد بنكراد في تقديمه لكتاب سيميولوجية الشخصيات الروائية ، فيليب هامون ، ص 1
  .53: ص محمد خير البقاعي ، : تر جان ـ إيف تادييه ، الرواية في القرن العشرين ، ـ  2

3  - René Démoris .La symbolique du nom de perssonne dans Les Liaisons Dangereuses »in 

Littèrature.n◦ 36.1979.                                                                         
  المغربدار األمان ، الرباط ،  ، التشخيص األدبي للغة في رواية الفريق لعبد اهللا العروي ،محمد الداهي : نقال عن 

  . 113ص، م  2006،  1ط
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أمه   ألا كانت تذكره بأمه ، إضافة إىل شذوذه املتمثل يف ارتدائه مالبس"  إليزابيت " من  

عليه يف عهد "أيب رائف "وحتيلنا تصرفاته غري السوية أيضا إىل حترش ، من فترة إىل أخرى 

  :طفولته 

ا  هذه الشخصية اليت جند امسها مفارقا ملا تشري إليه فهي شخصية هالمية واليت يقصد    

على ذلك النمط من الشخصيات اليت جندها حتمل أمساء حقيقية يف احلكي ، لكنها حتيل  «

وهنا جند الشخصية تتميز بطابع مفارق . مواصفات وأدوارووظائف ختتلف عن تلك السمات 

كل .   1»وحتيل على مرجع مغلوط  يتجاوز  حدود إنسانيتها    La déréalisationللواقع  

هذه الظروف التقت كي تقلب كيان بديع وهويته،  والقيم اليت يوحي ا امسه  حىت أصبح 

      .يف املرآة كي اليقرأ حقيقته وهويته املدنسة البشعة اليت آل إليهايتحاشى النظر 

يف املصعد الفارغ ميسح مبنديله بعضا من الغبار عن املرآة وهو يتحاشى النظر إىل صورته  «

  .  2». يف قعرها

واجلسد هو الذي ينبعث منه  «هذه اهلوية اليت امتلكها من خالل نظرة أصدقائه إليه 

وية ويعطي التفرد اخلصوصي لكل شخص ، غري أن الصورة اليت يكوا اإلنسان عن الشعور باهل

ذاته من خالل جسده ، تنفلت منه على الدوام إذا مل ميتلكها من خالل نظرة اآلخر إليه ، إذ إن 

                                                
  .   208،207: محمد أدادا ، الشعري في الكتابة الروائية  ، صـ  1    

    .43:قصة المؤامرة على بديع ،ص ـ    2
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نظرة اآلخرهنا ملؤها سخرية و  .1»اهلوية الذاتية التبىن إال ضمن التفاعل مع نظرة اآلخر

أوالد احلي يسخرون مين يف املدرسة ومن ثيايب الفاخرة ويلمحون إىل أشياء  وصار«:  وكم

  . 2» ..يدعون كاذبني أن أمي تقوم ا 

وكما يشيح بديع بوجهه عن صورته يف املرآة ؛ فهو يشيح بعقله عن رؤية روحه لذا 

السكر، : (يف فترات غياب عقله سواء يف حلظات " عيدب"جنده يستحضر ذاته األخرى 

  ).لغضب ،احللم ا

  . 3»سأالقيك ياعيدب يف البار ااور   «                             

  4». سأنتظرك يف احلانة   «                             

                        5»).. البار( سنتحدث عنها يف «السكر                     

  6». عإىل اللقاء يف احلانة يابدي  «    

    .1»يغادر املبىن وميشي صوب احلانة  «                            

                                                
نور الدين أفاية ،الهوية واالختالف ، في المرأة ،الكتابة والهامش ، إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء   ـ  محمد 1

  المغرب 

  .21: ص ، م1988دط ، 

     .44:ـ  قصة المؤامرة على بديع ،ص2     
  .42:ص ـ قصة المؤامرة على بديع ، 3
  .42:ص ،   المرجع نفسهـ  4
                        .                    43:ص   ،  المرجع نفسه  - 5
  .ن :ص ،  المرجع نفسهـ   6
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  2».  ،ينظم عيدب إىل بديع ) الكونياك ( بعد وصول  «                            

    3حياة بديعحادثة  خنق القطة من طرف عيدب ، وأول ظهور له يف   الغضب   

         4»كظلك يف أيام اضطرابك :   إنين أالزمك  «                          

  5احللم        حادثة قتل العاهرة من طرف عيدب عندما كان بديع يستحم  وحيلم 

  6حادثة قتل إليزابيت حينما يتمدد بديع على املقعد العمومي وحيلم              

، جراء واقعه املر،الذي مل  ويبقى بديع حىت اية القصة يعاين هذا الوضع اإلنفصامي      

أما الواقع األمر فيكمن يف صعوبة بناء النفوس اليت تتجاوز دائما،وإىل حد «يستطع دونه فكاكا 

بعيد ،صعوبة بناء احلجارة ،وذلك بشهادة علماء كثريين وخرباء حملفني يف احلروب أمثال 

لب والروح المالذ يل إنين مكسور الق   «وتبقى روح بديع مكسورة .7»؛ ...تشرشل وغريه 

اإلنفصام بادية عليه إىل آخر *وتبقى مؤشرات ....8»وحدك حتس بعذابايت وتأيت ملساعديت ..

  .احملكي 

                                                                                                                                              
   .  ن :، ص  المرجع نفسه  - 1
  .45 :ص ،  المرجع نفسهـ    2
  .44: ،   ص  المرجع نفسهـ   3
  .42: ،   ص  المرجع نفسهـ    4
  .51:، ص   المرجع نفسه: ـ  ينظر  5
  .55،  54:، ص   المرجع نفسه: ـ  ينظر 6
  .66:ـ  كريستين نصار ،  واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل ،  ص 7
  . 43قصة المؤامرة على بديع ، ص ، ـ  8
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  :مؤشرات اإلنفصام  -

  :حييل مؤشر الكأسني الوارد يف اجلملة التالية 

   يتعجب النادل ألن الرجل وحيد وطلب). الكونياك(يطلب كأسني من  «

إىل وظيفة كينونة فصامية فالشخصية هنا  1» .صني يف كوبني خمتلفني لشخ)  الكونياك ( 

تصدعت وانقسمت على نفسها شطرين، وقد أشار تودوروف إىل هذا الضرب من الشخصية 

مىت أخذناه على عالقة ،  إن تضاعف الشخصية ، «؛ حيث يقول "األدب العجائيب "  كتابه يف

إن الشخص الواحد هو أشخاص : ادة والروح يكون نتيجة مباشرة للعبور املمكن بني امل

  .عديدون ذهنيا  ونفس الشيء يصري جسديا 

إا امنحاء الفاصل بني الذات : مثة نتيجة أخرى لنفس املبدأ هلا أكثر من مدى أيضا 

يقدم لنا املخطط العقالين الكائن البشري بوصفه ذاتا منخرطة يف عالقة مع آخرين . واملوضوع 

قى بالنسبة إليه خارجية ، وهلا وضع املوضوع ، أما األدب العجائيب فيخلخل أو مع أشياء تب

  . 2».  هذا التفريق الوعر

                                                                                                                                              
وهي ذات عالقات عمودية بطبيعتها ، وهي وحدات داللية حقا ، ألنها   )  Les indices  (المؤشرات  « - *

عبد العالي .» ). Opération(تحيل على مدلول ،وليس على إجراء ) (...)  Les fonctions(  عكس الوظائف 

   .32، 31:ص، م  1999،  1مقاربة نظرية ، مطبعة األمنية ، الرباط ، المغرب ، ط مستويات السرد ،  بوالطيب
  .45ـ  قصة المؤامرة على بديع ، ص ،   1
الصديق بوعالم ، مر ، محمد برادة ،دار شرقيات للنشر  :ـ  تزفيتن تودوروف ، مدخل إلى األدب العجائبي، تر 2

  .113: صم ، 1994، 1القاهرة ، مصر ، ط
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" كما يعثر القارىء على مؤشرات أخرى تشتغل على نفس الداللة ؛ مثلما جنده يف ارتداء    

  : لبدليت حداد خمتلفتني إثر قتله إليزابيت "  عيدب

ديع ، مث يبدهلا إىل أخرى فضلة للحداد لدى بيرتدي عيدب البزة السوداء امل «

   .1».رمادية

ومثلما جنده  أيضا يف آخر القصة ؛ يف مشهد عيدب وهو يرسل إكليلني من الزهور إىل      

  ".عيدب "، "بديع "مأمت إليزابيت بامسني خمتلفني 

قف تلفت هذه املؤشرات انتباه املتلقي إىل أن هنالك عادة قد شوهت ، وجيب التو    

إن العادة  «إذ " الكأسني " عندها لتملي دالالا، كما توقف النادل  متعجبا عند املؤشر األول 

ذلك : متنعنا من رؤية وحتسس األشياء ، ولذلك جيب تشويشها حىت يتوقف عندها نظرنا 

ا مبا معناه أنه شاهد األلوان كله «واجلنون فنون ، كما دمدم النادل  2»هدف األوقاف الفنية  

؛  يف هذه القصة، تلوينا فنيا ابتدعته الكاتبة" بديع" وقد كانت شخصية 3». يف هذه احلانة 

  ... لتبتعد عن النماذج املألوفة لدى القارىء لتؤسس دهشته ؛ اليت هي دهشة النص

  :املقاربة األهوائية  للشخصية   ـ 

دي متماسك غري خاف على الدارس  أن السيميائية يف سعيها إىل تشييد خطاب نق

ضليع بالتعامل مع شىت أنواع اخلطابات ؛ ماانفكت منفتحة على منجزات حقول أخرى  شاحذة 
                                                

  .56: ـ  قصة المؤامرة على بديع ، ص 1
  .15: الشكلي ، نصوص الشكالنيين الروس ، ص تودوروف ، نظرية المنهج   - 2
  .  45:ـ  قصة المؤامرة على بديع ، ص  3
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 آلياا اإلجرائية ، وأدوات درسها ، طارحة مشروعا تكامليا يسعفها على إرساء نظرية مشولية ،

األسئلة ،  وهكذا يتضح أن السيميائية مفرد بصيغة اجلمع ، وأا مافتئت تتطور تبعا  لتجديد «

املتدحرج التنبت عليه الطحالب ؛  إميانا منها أن احلجر؛  1»وتباين الفرضيات املنطلق منها 

واالستحداث ، و ضمن *  الشيء الذي أكسبها جدارة أن تكون قمينة باملواكبة والتجاوز

يف  وحافظ على إشعاعيتها سنني عددا ، وجعلها دائمة اإلخنراط، استمراريتها وديناميكيتها 

رجة ؛ والشك أن السيميائية يف اختراقها جلميع أنظمة التواصل قد اختذت من تيارات اجلّدة والد

من «يف توسلها للعلوم قاطبة بغية إدراك احلقيقة ، وكما أنه ؛ الفلسفة القدمية منطلقا وإسوة 

، وأن كل معرفة منطلق ما أفادتنا به فلسفات العصر من أن السبيل إىل احلقيقة ينهض على التعدد 

  أوالتجاوزقابلة للنقص 

وتكريسا هلذا ، تنبهت السيميائية إىل مواطن قصورها وتقصريها   ، 2»أو التحوير أو االستكمال 

؛ حني ركزت جل اهتماماا على حتليل سيميائية العمل مشيحةً عن بواعثه وأبعاده االستهوائية 

يف التجلي السلوكي والرتوع اإلستهوائي للشخوص واملسارات االنفعالية  املؤسسة له واملتمظهرة 
                                                

 م2006، 1محمد الداهي،سيميائية الكالم الروائي،شركة النشر والتوزيع،المدارس ،الدارالبيضاء، المغرب ، ط - 1

  .07:ص

الصادرفي      " " ll  "Du sens ll في المعنى" " كريماس " أن كتاب " " Anne Henault" آن إينو " تشير ـ    

  .م 1970المنشور في " "Du sens"  في المعنى " نفيا لـ م1983

  .  12: رشيد بن مالك ، ص :آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر : ينظر 

علوم ـ خالد لغريبي ، في قضايا النص الشعري العربي الحديث ، مقاربات نظرية وتحليلية ، كلية اآلداب وال  2    

  30:، ص م 2007،  1اإلنسانية بصفاقص ، مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع ، تونس ، ط
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والريب يف أن  ، 1»)ماتسميه إينو بأهواء من ورق( «  ، املترجم خطابيا ولغويا على الورق أو

الذي كان دينها وديدنها   قد خول هلا حمايثة  " احملايثة  " نزوع السيميائيات املتواصل ملبدأ 

" وتلميذه " كرمياس " النص  ،  حيث  حاول  كل  من  هذه األهواء و هي تعتمل يف  مرجل

أن ينقال التحليل السيميائي من مستوى الفعل إىل مستوى احلاالت العاطفية وأن يؤسسا " فانتاين 

الذي سيلقح كتبا أخرى ـ      "سيميائية األهواء" لسميأة األهواء ، يف كتاما األملعي 

مما رفد البحث  ؛ستنتاجهما أن اهلوى هوعمدة الداللة بشقيه النظري والتطبيقي  من خالل ا

ا هذا ماجعل دراستنا يف هذ النقدي األكادميي بآليات إجرائية متطورة ، وضخ دماًء جديدة فيه ،

، " لغادة السمان"  "قطع رأس القط"مكرسة لإلنصات إىل اخلطاب األهوائي يف نص  اجلزء

                                                
سيميائية السرد ، بحث في الوجود السيميائي المتجانس ، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة مصر،   محمد الداهي ، ـ  1

  .108:، ص م 2009  1ط

  

  

  

تابه دروس في اللسانيات العامة في أثناء حديثه عن استقاللية في ك" دو سوسير" مبدأ لساني كرسه : ـ المحايثة  

  .اللسانيات في موضوعها ومنهجها 

  .  09: ص م ، 2000رشيد بن مالك ، مقدمة في السيميائية السردية ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، دط ، : ينظر 

  :ـ  عنوان الكتاب بالفرنسية    

  Greimas( A, j)& Fantanilles ( J) , sémiotique des passions ,des état dâmes aux états de 

choses ,  Seuil , 1991.                                                                                                 
ات األهواء من حاالت األشياء بأقل من سنة ، و ترجمه سعيد بنكراد تحت عنوان سيميائي" كريماس " أصدر قبيل وفاة 

  .إلى حاالت النفس 
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لبني ذايت والعالئقي للشخصيات ، وحتسس متظهراته ومقاربة البعد اإلستهوائي واإلنفعايل ا

يف املكنون القابع يف اندغام ، وتوتراته على مستوى اخلطاب  واستضمار ما يستسره احملكي 

يغدو اجلسد  بقدراته التصويرية  « حيث ، حاالت األشياء مع حاالت النفس ، لتوليد املعىن 

هكذا تنفصم الذات إىل ذات مدركة . بكاملها املركز املرجعي للمسرحة األهوائية ((...))  

وذات حاسة ، متكن احمللل السيميائي للخطاب األهوائي من تربير ختلخالت اخلطاب وجدبات 

تكف دراستنا   ال هذا ما 1».ازي وختييلي عليهالذات اليت ترغب يف متلك العامل وإضفاء طابع جم

  . الراهنة عن إثارته واإلشارة إليه

  :"قطع رأس القط " يف قصة ألهوائية  للشخصية املقاربة اـ 

، يوضع القارىء أمام نص أهوائي منذ العنوان  فيندمغ هذا " قطع رأس القط " يف قصة       

كنسق منفتح «فهو  " القمر املربع " األخري بنتوء ؛ كونه أول العنونات يف األضمومة القصصية  

، " اقطع رأس القط من أول يوم " شهري مثل شامي  على، حييل 2»على النص وعلى الالنص

 ، 3» اجلملة الثقافية هي القول الذي ميتلك طاقة تعبريية كاشفة للمضمر الثقايف وموجهة له«و

                                                
   .44، 43:، ص م 2003فريد الزاهي ، النص والجسد والتأويل ، أفريقيا الشرق ، المغرب ، دط ،  ـ  1
محاضرات الملتقى الوطني الثاني  للدكتور بسام قطوس ،" سيميائية العنوان"ـ الطيب بو دربالة ، قراءة في كتاب  2

، كلية اآلداب والعلوم اإلجتماعية ، قسم األدب العربي ، جامعة محمد  2002أفريل  15،16ص األدبي ،السيمياء والن

  .  25:خيضر، بسكرة ، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،  مليلة ، الجزائر، ص
  :ـ عبد اهللا الغذامي ، الزواج السردي والجنوسة النسقية الموقع اإللكتروني  3

http:www.aljabriabed.net   ـ  



  

153 
 

   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

يقال للعريس قبل الدخلة واملقصود منه أنه يفرض سيطرته على عروسه « ومضرب هذا املثل أنه 

قصة أوالئك أن رجال تزوج ومل يتمكن من أن من أول يوم وأن اليليب هلا طلباا اليت تشتط ا و

يعود زوجته على طاعته فسأل صديقه عن سر طاعة زوجته له ، فقال قطعت أمامها رأس قط 

" ختويفي استهوائي "ففعل قتل القط ينطوي هنا على بعد  ، 1»فخافتين ومل تعد تعصي يل أمرا

  لسائر وبالرجوع إىل املورد األصلي له ؛ متظهر يف التجلي السلوكي املترجم خطابيا يف هذا املثل ا

يف كتابه "  "تودوروف" يدعوه أي القيام الفعلي للزوج بقطع رأس القط،فإننا جنده ينطوي على ما

تتحقق امليتوغرافيا حتت أشكال عديدة نذكر منها  «إذ ، " امليتوغرافيا" "مفاهيم سردية "

نيام  -يف منطقة النيل العليا يضع النيام)(...) همستعملة كمجازات ملا تدل علي(التشخيص باألشياء 

على الطريق عندما يدخل عدو حدودهم سيفا من الذرة وريشة دجاجة وعلى علم دارهم رحما 

فامليتوغرافيا حتققت يف هذا املثل؛عن طريق  ، 2»إذا مسستم ذرتنا ودواجننا ستقتلون:ويعين ذلك

هذا يلمح عن اشتغال نسق بدائي  و، " القط"املرأة  باحليوان * تشخيص وتشبيه 

   حــــــصري

                                                
  .42:ص 1986، 1الدوحة ، قطر ، ط محمد سعيد مبيض الحكم واألمثال الشعبية في الديار الشامية ، دار الثقافة ، 1
  م  2005،  1عبد الرحمن مزيان ، منشورات اإلختالف ، الجزائر ، ط: تزفتان تودوروف ، مفاهيم سردية ، تر ـ  2

 .12، 11:ص

  لى المشابهة بين حالتين في مقدمتها ، ويراد استنتاج نهاية أحديهما بالنظر إلى نهاية مماثلتها ـ المثل حجة تقوم ع *

محمد العمري ، بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية  الخطابة في القرن :ـ ينظر  

  .82:،صم 2002، 2األول نموذجا ،أفريقيا الشرق،المغرب ،لبنان،ط
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فيه حط من شأن املرأة وتغييب معلن إلنسانيتها،فاملثل هنا  كنص نسقي أنتجه النص الكبري للثقافة 

حتتوي يف داخلها على  « ؛ حيمل برناجما سرديا استهوائيا قابال للتحيني ؛ فهو شبيه باحلكمة اليت

لذا فقطع رأس القط جماز مركب  ،  1» يف أية حلظة برامج سردية ممكنة قابلة ألن تتحني

وإجراؤه هو تشبيه املرأة بالقط الذي سوف تقطع رأسه لو خالف أمر * *باالستعارة التمثيلية 

صاحبه ، ويف قطع الرأس قطع رمزي لعقل املرأة وبتر خلصوبة تفكريها ؛ إذ ذاك حييلنا هذا املثل 

فالرجل يعرف أن بطن املرأة بطن خصبة ، « ل على املرأة إىل القهر الوجودي الذي ميارسه الرج

ولن يسمح هلا بأن حتول خصوبتها من بطنها إىل عقلها ،عليها أن تبقى أما وحسب ، وهو يتكفل 

لذا فهذا املثل الوارد كعنوان يستدعي إىل خشبة النص ،  2»حبيازة أمومة األشياء األخرى

ويوقظ ذلك التوتر الكامن الضامن " الرجل ، املرأة"هي  شخصيتني مطلقتني،متثالن ثنائية إنسانية

لدينامية الوجود ، كما يكسب هذا املثل القصة وهجا شعريا ألنه يلفت انتباه املتلقي إىل 

موضوعات ضاربة يف أرومة اتمع ، ليستنفر النسق املضمر لبعض السلوكات والقرارات 

                                                
دارمجدالوي ، ) لحنا مينة نموذجا " الشراع والعاصفة "رواية ( ـ سعيد بنكراد ، سيميولوجية الشخصيات السردية  1

  . 130: ، ص م  2003،  1عمان  األردن ، ط 
المجاز المركب باإلستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعالقة المشابهة مع قرينة مانعة من  -**

المعنى األصلي ،بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد،وذلك بأن تشبه إحدى صورتين إرادة 

منتزعتين من أمرين أو أمور أخرى ثم تدخل المشبه ،في الصورة المشبه بها ،مبالغة في التشبيه،ويسمى باإلستعارة 

،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،المكتبة  السيد أحمد الهاشمي :ينظر.التمثيلية نحو الصيف ضيعت اللبن 

  .275:،صم  2003العصرية ،صيدا بيروت،دط،
  .  34:محمد نور الدين أفاية ،الهوية واالختالف ، في المرأة ،الكتابة والهامش ، ص 2
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تأويال إال إذا قمنا  جند هلا تفسريا أو ، واليت ال اإلجتماعية واإلرغامات اليت متارس على املرأة

النخبة وسرعان ما تطفو  اخلطابات الصادرة عن فكر اهلامش ، واليت تندس بقوة يف فكر بتفجري

فاملثل هو البؤرة اليت  «وتوجهه يف كثري من األحيان ، ألا التلبث قابعة يف الالوعي اجلمعي  

إنه ال ... التاريخ اإلجتماعي أو السياسي ق الثقايف ، وخيط فيها خيط األدب  خبيط النس يلتقي

اجلماعية وإمنا كذلك خيترق ـ باعتباره عقدا تواصليا شفهيا / يعكس  فقط التجربة اإلجتماعية 

ـ جمال املكبوت ، مما حيدث فجوة لدى املتلقي يتحول معها اخلطاب من مستوى التلقي الكتايب 

لذا فرجوع بعض الكتاب القهقرى إىل خطاب املستنسخات  ؛ 1»إىل مستوى التلقي الشفهي 

طابعا شعريا ، لذلك نرى بأن العادات والتقاليد والطقوس والتعدد «  اهلامشية؛يكسب أعماهلم 

الثقايف والتراث ؛موضوعات ذات ألق شعري تستلزم إيقاظ آليات اإلدراك لفهمها وإسقاطها على 

  .كيفية تولد النص السردي من النص النسقي ويف هذا النص سوف نتابع . 2»الواقع 

  ) :اجلسد اخلارق واخلطاب اخلارق ( شخصية اخلاطبة ـ 

حتيلنا عتبة البداية  كوحدة قرائية مباشرة إىل خطاب فكر اهلامش ، مما يتوجب علينا 

اإلنصات إليه ، حيث خيتفي الراوي وراء املشهد ، ومتسك الشخصية املتكلمة بناصية اخلطاب 

  :اشر؛ الذي يستدرج القارىء ليمثل كطرف يف احلواراملب

                                                
لنشر والتوزيع ـ محمد عبدالجليل أبالغ ، شعرية النص النثري ، مقاربة تحليلية لمقامات الحريري ، شركة ا 1

   .72:صم ،  2002 ، 1ط المدارس الدار البيضاء ،
  .157:ـ محمد أدادا ، الشعري في الكتابة الروائية دراسة في الرواية المغربية الجديدة ، ص 2
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تغادر البيت  ال. ما قبل فمها غري أمها . هلا فم  يأكل وليس هلا  فم حيكي .عروس  نادرة يا ابين«

خامت يف . خادمة يف النهار وجارية يف الليل . تلد إال الصبيان  دومنا استئذانك إال إىل قربها ال

  . 1»قال لك شبيك لبيك عبدتك بني يديكعه حني تشاء وإذا فركته أصبعك تديره كما تشاء وختل

متثل هذه البداية نقطة االنتشار السردي يف القصة ؛ مما يرشحها بتأدية وظيفة إبالغية 

عتبة معلوماتية تقدم شحنة ختييلية تتضمن بوادر من «  استهوائية هامة يف مبىن القصة ، كما متثل 

ل أو اندهاش حيتاج إىل تفسري يف املرحلة األوىل مث تأويالت يف األحداث فضال عن تأسيس فضو

وقد أسس خطاب البداية هوى الفضول واالندهاش داخل احملكي نفسه ؛ قبل أن ، 2»حلظة الحقة 

  . يتأسس داخل القارىء ؛ وهذا ما يرفد دهشة النص أيضا 

قلب حي ينصت وهو اليكاد يصدق أن ذلك حيدث له حقا يف )) أبدول (( كان « 

  3»!٢٠٠٠قبل ستة أعوام من سنة  الباريسي ،)) تروكاديرو ((

فهو خطاب مفارق لزمانه ومكانه ؛ ومن مثة تتوجب ضرورة معاينة النربة التلفظية للشخصيات      

، ورؤاها ومواقفها ،  حلضارية  وأركيولوجيتها الثقافية، اليت حتيل إىل رصيدها املعريف ومرجعيتها ا

، بل ة املؤطرة حلياة جمموعة بشرية ماليس إعادة إنتاج الترسيمة الثقافي «ك أنه جيب أن ندر إذ

                                                
  .8:،ص قطع رأس القط ـ  1
م ،  2005،  1، طشعيب حليفي ،هوية العالمات ،في العتبات وبناء التأويل ، دار الثقافة ، الدار البيضاء  - 2

  .100:ص
  . 08:ص ، ـ قطع رأس القط 3
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،  1»مينح النص خصوصيته وتلوينه اخلاصاخلروج عنها وخلق فجوات وشروخ داخلها هو ما 

فمن  خالل ظهور هذه املرأة  يف سياق ثقايف خمتلف عن التحديد الكرونوتويب ألحداث القصة، 

جديد ؛ تترشح البداية كي تكون يف مصاف البدايات الغامضة ، مما حييل وحتركها داخل فضاء 

تثري بدورها نوعا من احلرية « الشخوص مباشرة  إىل عالقة صراعية وصدامية ؛فمثل هذه البدايات 

يف القارىء ، شأن روايات اخليال العلمي اليت جتيء بدايتها غامضة دالليا نتيجة املعلومات املعقدة 

مثل احملكي الفانتاستيكي ذي البداية الغامضة املعتمدة على الوصف واإلشارة البعيدة على الفهم 

«2.  

وكما أن احلدث اخلارق هلذه الزيارة  هو املولد للقصة ؛ فهو يولد أيضا أفق توقع حلدث 

تولد إال من خالل إحداث شرخ داخل املعطى الطبيعي  وكما أن العالمة ال «غريب سوف يقع 

العادي "حتويل ميكن أن يولد إال من خالل  فإن النص السردي ال ي ،ــــواالجتماع

 ، ألن احلدث العادي ال يولد حمكيا 3» . عن مساره  إىل ما يشكل انزياحا عن املعيار "والطبيعي"

ذلك لومتان  فاحلدث هو احلد الفاصل بني املتصل وبني بناء قصة ، إنه يشري ، كما يتصور« ، 

وهو ،كذلك ،يشكل  ،)) تنقل الشخصية عرب حدود احلقل الداليل (( ى ــــعلى األقل ،إل

يشكل قصة ، وإمنا يصنف  أفق القراءة بكل امتداداا ، فالذي يندرج ضمن املألوف والعادي ال

                                                
، جامعة المولى إسماعيل   01ـ سعيد بنكراد ، شخصيات النص السردي ، البناء الثقافي ، سلسلة دراسات وأبحاث  1

  .58:،صم  1994كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، مكناس ، المغرب ، دط ،
  .102: ص، ـ شعيب حليفي ، هوية العالمات  2
  .38:ص ، )لحنا مينة نموذجا " الشراع والعاصفة "رواية ( سعيد بنكراد ، سيميولوجية الشخصيات   - 3
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 « :يستغرب يف سؤال مونولوجي  *"أبدول" وهذا ما جعل  ، 1»ضمن املمارسة العادية للحياة 

تعرض خدماا اليوم بالذات  حني اختذت أخريا قرار طلب ))  اخلاطبة((الذي جعل هذه  ما

وهذا السؤال يسعفنا إجرائيا لندرك الدور التيمي  2») الزواج من نادين يف هذه األمسية نفسها ؟

هوتكثيف موعة من السلوكات « اطبة و الدور ـــــهلذه املرأة ؛  فهي  تشتغل كخ

؛ كما  3» السلوكات املسننة من طرف   جمتمع  ما   املتكررة ، وبعبارة أدق هو جمموعة من

؛ بغية  " أبدول "كوا قامت بزيارة " اخلاطبة " يسعفنا  السؤال لندرك أيضا حيثيات برنامج

الفتاة املثقفة املتعصرنة  املتملصة من التقاليد  "نادين " تعطيل برناجمه ؛ وهو رغبته الزواج من

  .واألعراف 

  . نادين/ ، أبدول * موضوع/ذات : رىء الفئة اإلستهوائية  لذا تتشكل أمام القا

  **.م ∩ذ :               كما تقوم بينهما عالقة اتصالية 

  .نادين  ∩أبدول                                                 

                                                
 م2008، 1السرد الروائي وتجربة المعنى ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط، ـ سعيد بنكراد  1

  .121:ص

ويلفظونها "عبدول "لكن معارفه جميعا في باريس ينادونه   شاب لبناني مغترب  اسمه األصلي عبد الرزاق -  *

  .8:القصة ،ص:ينظر ".أبدول"
  .08:،ص المصدر نفسهـ  2

 .82:ص، سعيد بنكراد ، مدخل إلى السيميائيات السردية   -   3

  .50:،ص المرجع نفسه : ينظر  - *

  .49:،ص  المرجع نفسه: ينظر  - * *
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وهذا مايطرحها يف القصة ؛ولكن اخلاطبة تطرح ألبدول مشروع زواج آخر  مبقاييس تقليدية 

  .معيق يف ثوب مساعد ك

بعدا إجنازيا ؛ كما يبدو خطابا مسكوكا ، يوجلها ويقحمها "اخلاطبة "يتضمن خطاب 

 مباشرة يف رأس خيط احلبكة لتنفيذ برناجمها السردي املتمثل يف  فعل 

، عرب اإلقناع ؛ والذي ميثل بداية االنتشار السردي كما مربناسالفا Manipulation ***التحريك

أي الدفع  بالذات إىل القيام بفعل Faire Faire ) (   ك هنا مبعىن خلق صيغة فعل الفعل،التحري« و

حيكم ملفوظا ) أريد أن أفعل كذا (ما أو اإلقتناع ذا الفعل ، فإذا كانت اإلرادة حمموال صوغيا 

 وصفيا ، فإا تفترض وجود حالة نقص ما قابلة للتغيري ،ووجوب التغيري يتطابق مع التحريك

؛ وهنا متارس  1»تنفصل عن املرسل باعتباره املنبع الذي تصدر عنه الذات  كصورة خطابية ال

هذا اخلطاب  املراهن على فعل التطويع " أبدول " اخلاطبة خطاا اإلقناعي على شخصية 

يتطلب التطويع من املتلفظ ممارسة الفعل اإلقناعي ومن املتلفظ له االضطالع « إذ ؛ اإلستهوائي 

  : يلي  وتشخص هذه العالقة الثنائية على املستوى التداويل كما،  2»لفعل التأويليبا
                                                

والحكم على ) مرحلة التحريك ( تعاقد بين المرسل والذات ، وبين التعاقد يتحدد التحريك كنوع من ال -  * * *

نفسه تنشر الحركة السردية خيوطها في أحداث متنوعة ،ينظر المرجع ) الجزاء (مطابقة  الفعل المنجز لهذا التعاقد 

 .57:ص  ،

  .ن:، ص المرجع نفسه - 1
  .203:لسيميائي المتجانس ، صسيميائية السرد ، بحث في الوجود ا  محمد الداهي ،ـ  2

  .النص القرآني والبالغيون العرب بالممارسة والمثاقفة إلى أهمية المثل في إحداث اإلقناع  انتبه دارسو  - *

  . 83:محمد العمري ، بالغة الخطاب اإلقناعي ، ص:  ينظرـ 



  

160 
 

   لشخصيات السرديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عالمية اـ الثانيالفصل 

  املطوّع      ←املطوِّع    

  اخلاطبة            عبدول 

  فعل إقناعي        فعل تأويلي 

ل ومبا أن هذا املث«  العنوان الصادر يف* نامج اجلييب للمثل وجند الفعل التطويعي واردا يف الرب      

ميارس حضوره "املضيء"موظف يف اية األمر يف نص سردي ، فإنه يعترب صوتا منبعثا من املاضي 

ينفك   إذ ال ؛1»وفعاليته السردية ، حني تتوقف األصوات األخرى تاركة له جمال التأثري واإلقناع 

أن أمطرته صوت املثل يتردد من خالل حديث اخلاطبة وتركيزها على أمهية تنفيذ  تعاليمه ، بعد 

بوابل من املواصفات املسكوكة للعروس املقترحة ، متقصدة من ذلك تعبئة الربنامج احلكائي يف 

   :النص 

ولكن من املهم أن تقطع رأس القط على عتبة البيت ليلة العرس ،أمام عينيها ،فتفهم أن  «

 2.»! مصريها كمصريه إذا مل تطعك 

ل تكراراخلاطبة له  و  ملا يصب يف معناه واإلحلاح كما يتكرس حضور املثل وفاعليته ؛ من خال

ينصت إليها وهو يتستر على شعوره بسرور خفي غامض وهي تقول «  .على دسه يف اخلطاب 

  .3»وتكرر دون أن يضجره التكرار 

                                                
  .73:يري ،صمحمد عبد الجليل أبالغ ، شعرية النص النثري مقاربة تحليلية لمقامات الحر - 1
  .8:قطع رأس القط ، صـ   2
  .13:،ص المرجع نفسه ـ  3
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تكرار كلمة ذات إمكانات مؤثرة ووعظية  تنشط تلك   «أن  القارىءخيفى على  وال     

لبث هذا اإلحياء  إذ ما 1»شائعة وعرفية لإلحياء بالعاطفي أوباخلطري وهذه طريقة . اإلمكانات

مما أفضى إىل رغبته يف  -فهو من رعايا لغة اإلمياء والتلميح - "أبدول" واإلحلاح يفعل فعله يف نفس

اليدري عبد الرزاق ملاذا يرغب «  :استبقاء اخلاطبة ووشى بنجاح برناجمها التطويعي اإلستهوائي 

  .صياع نإ  ←   2»ها قليال لسماع املزيد من صفات العروس احملتملة يف استبقائ

   .إذعان ← 3»ال يدري ملاذا تغمره رغبة جارفة يف استبقائها اليريد أن تذهب «

حينها يوقن  لسلطة خطاا اخلارق واستجابته هلا" أبدول"وهذا ما عكسه خضوع وإذعان 

داخل جمتمعات عربية ترىب إنساا على  الكالم ميتلك سلطة خارقة خصوصا« أن القارىء 

وهنا يفوزرهان اخلاطبة  إذ الجيب أن تغرب عن بالنا تلك   4»اإلستجابة اإلنفعالية للخطابة 

  القرابة اللغوية املنسربة يف جوف اللغة  بني 

  ".  اخلاطبة "و " اخلَطابة " 

ته لتمثل كلوحة  يبئرها بأضواء خاصا بالسيدة الغامضة اليت زار" بورتريها" يرسم لنا أبدول    

واملقصود بالبورتريه ـ وهو سياق خاص يبىن ضمن نسق الشخصيات كتعبري عن « ، الوصف 

                                                
محمد معتصم ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط سلسلة : دالئليات الشعر ، تر:ـ مايكل ريفاتير  1

  . 177:،ص 1،1997نصوص وأعمال مترجمة ،،ط 
  .17:ـ    قطع رأس القط ، ص 2
  .18:،ص المصدر نفسهـ     3
  .  108:ـ محمد نور الدين أفاية ،الهوية واإلختالف ، في المرأة الكتابة والهامش ،ص 4
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قاعدة داللية مسبقة ـ ما يشكل اليافطة النفسية واجلسدية والفكرية اليت حيضر من خالهلا ممثل ما 

املالحظة املتتبعة ملواطن الضوء ؛ هذه اليافطة اليت يتحسسها القارىء ،عرب  1»داخل حقل السرد 

املالحظة البصرية  احلساسة جوهرية بالنسبة لألقصوصة إذ خترج ا من دائرة النثر امليت «ووالعتمة 

إىل آفاق السرد الفين أو باألحرى القص املتوهج باحلياة  والقادر على جتسيد الشخصية واحلدث 

يغيب عن ضوء املتدفق كعمود من السواد ،وال إذ تنتصب املرأة الغامضة  يف ال،  2»على السواء

أنا أعمد منه أي  «من معان تصب يف حقل العجائبية "العمود " القارىء ما تؤديه داللة  ذهن

  .؛ ترفده بكثافة شعرية  مما يطرح يف النص شخصية عجائبية ؛ 3»أتعجب 

طفها األسود الذي شاهدا يتدفق الضوء من خلفها واقفة كعمود من السواد والدخان يف مع« 

يغطيها كالعباءة متصال مع سواد مخار عقصته على شعرها مائال كما يف الصور البريوتية القدمية 

الذي اخنرطت فيه الذات اإلستهوائية " الكاوس" chaosكما حييلنا السواد والدخان إىل العماء ، 4»

 chaosهلوى ألنه العماء الدراسات الفلسفية واألخالقية جتمع كلها على شجب ا«ألن ؛لعبدول 

أن هذه "أبدول " لكن املفارقة حتدث ، حينما يالحظ ؛5»هو جوهري يف الكون  الذي يهدد ما
                                                

  .108:سعيد بنكراد ،السرد الروائي وتجربة المعنى ، ص ـ 1
  ، دراسات في القصة العربية ) دراسة في أقاصيص يحي حقي (ـ صبري حافظ ، حصاد العين الهادئة  2

  .110:وقائع ندوة مكناس ، ص
، فصل العين ، باب الدال )1(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي ، القاموس المحيط ، ج ـ  3

  .317:ص
  .9:قطع رأس القط ، ص - 4
  .60: سيميائية السرد ، بحث في الوجود السيميائي المتجانس، ص  محمد الداهي ،  5
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بعث احلرية والشك يف نفسه ويف نفس القارىء  وهذا يالسيدة الغامضة متتلك جسدا خارقا ، مما 

املتعلقة " ارقةاألحداث اخل" وهلدف الوقوف أكثر على، " فوق طبيعية" ما ينىبء بأحداث 

  : ؛ميكننا أن حنيل على اإلجتزاءات النصية التالية " اخلاطبة" بشخصية

حني رن جرس الباب ،تعجبت فقد كنت أظنه معطال وقد كنت مسعت والدي يهتف ..«

  . رنني اجلرس والباب معطل  ←  .1»للكهربائي كي مير بنا إلصالحه 

ل وزا والوسائد مل تتبدل هيأا كما لو أن الحظت أن املقعد الوثري حتتها مل يتقعر بفع«

  .انعدام وزا   ← .2»عصفوراحط عليها الامرأة 

معرفتها  ←           3»من أين هلذه السيدة مبعرفة امسي احلقيقي عبد الرزاق بدال من أبدول ؟ «

  .االسم احلقيقي ألبدول 

لنجار ممددا  على األرض الينكسر ميشي على عجل تدوس دومنا انتباه لوح الزجاج الذي تركه ا« 

  .انعدام وزا  ← 4»حتت وطأة قدميها 

  .انعدام أثرها ←. 5) األنتريه ( قدميها  على غبار  الجيد أيضا آثار«  

                                                
  .8:ـ قطع رأس القط ، ص 1

 . 9:ص ، المصدر السابق ـ  2

  .10:ص ، المصدر نفسهـ  3
  .19:ص ،المصدر نفسه ـ  4
 .ن: ص ،المصدر نفسه ـ  5
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 ←1»ى عبد الرزاق أن صورا مل ترتسم يف مرآة املدخل وهي مترأمامها ـــــخييل إل «

  .عدم انعكاس  صورا على املرآة

  .انعدام خملفات أشياء ختصها  ← 2»املنفضة لفافتها اليت كانت تدخنها الجيد يف « 

إن هذه املؤشرات الغريبة تطرح بقوة يف النص ؛ شخصية اخلاطبة كشخصية فانتاستيكية ،    

القطب الذي منه ينطلق احلدث الفوق طبيعي وعليه يقع ، أي أا « حيث تعد هذه األخرية 

ديد الفانتاستيك من خالل املميزات اخلالفية ، واملتجلية يف إحدى املكونات األساسية يف حت

  .3»األوصاف والسلوك النسيب واملادي واألفعال املتجسدة انطالقا من احلركات واألقوال 

األول ؛القائم مع الشخصيات العادية املألوفة لدى القارىء  *ومن مثة يقوم مبدأ تعارضها

 يف شخصيتني مها ، كما يقوم التعارض الثاين داخل احملكيواليت التقى ا يف قراءاته السالفة ،
                                                

  .18:، صالمصدر نفسه ـ   1

  .19:ص ،المصدر نفسه ـ  2      

يروت ، لبنان ، منشورات ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بشعيب حليفي ، شعرية الرواية الفانتاستيكية ـ  3     

  اإلختالف

  .197، ص ،  م2009،  1الرباط ، طدار األمان ،      

فالتعارض األول خارجي قائم مع " شعيب حليفي"تقوم الشخصية الفانتاستيكية مع مبدأين للتعارض في نظر  -  *

شخوص األعمال السردية األخرى القائم أساسا على البناء التكويني للشخصية في كل عمل على حدة والتعارض الثاني 

ستيكي ، وهو تعارض جدلي يتجلى في كون المؤلف يخلق ، في مقابل شخوصه العجائبية يكون داخل المحكي الفانتا

تمثل المرآة التي تبرز وجوه المفارقة يجعل الشخصية الفانتاستيكية في تنوعها مكونا من  - طبيعية  –شخوصا عادية 

  . مكونات التعجيب 

  . 207:المرجع السابق ، ص: ينظر
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 ،ويف نفيهما القاطع رؤية السيدة الغامضة ،-ومها شخصيتان عاديتان  - )اجلارة ،وحارس املبىن (

  . وهي خترج من املبىن

  .1»أية سيدة ؟ مل أر أحدا :تسأله . كنت أودع السيدة : يقول بدهشة « 

اليت صدمتها سيارة ، يقول احلارس إن شيئا من ذلك  يسأل حارس املبىن عن السيدة« 

يؤكد له عبد الرزاق أنه شاهد حادث صدم سيارة لسيدة من شرفته يقول حارس املبىن . مل حيدث 

ما يكرس للمفارقة والدهشة واجلدل الداخلي ؛القائم يف  ؛ وهذا 2»إنه مل ير شيئا ومل يسمع شيئا 

وص يوازيه تردد القارىء ــــإن تردد الشخ « ذويف نفس القارىء  إ نفس الشخصيات ،

  .ونسج وهم واقعي  3» .وذلك دف اإليهام بواقعية احلدث

  ).الرغبة والرغبة املضادة:( عبد الرزاق / شخصية أبدول -

  :إن مشهد دهس السيارة اخلالة ، والذي تبدى لنا من خالل املقتطفات النصية التالية     

ا ، إا تغادر املبىن وتقطع الشارع كمن اليلوي على شيء والتبايل يهرع إىل الشرفة ويراه« -

                                                   .4»حىت بالسيارة اليت تصدمها

عند املنعطف يلمح خالته بدرية تركض قي شوارع باريس والسيارات تدهسها وهي التبايل « -

                                                . 1»... وتتابع ركضها أمام عينيه 

                                                
  19:ـ قطع رأس القط  ، ص 1
  .ن:، ص المصدر نفسه ـ 2
  .44:شعيب حليفي ، شعرية الرواية الفانتاستيكية ، ص - 3
 .19:قطع رأس القط ،ص - 4
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               .2»خييل إليه أنه يرى من جديد خالته بدرية وسيارات باريس تدهسها« -

يف التخلي عن القيم القدمية ،وسحقها عن طريق آلة عصرية ،كما " أبدول"يعكس جمازا رغبة 

وأعراف الزواج  ىل املرأة الشرقيةرغبته املكبوتة يف تصفية نظرته املوروثة إ«يعكس أيضا 

ألن  ، وهذا ما يذكي أيضا الصراع النفسي  ألبدول يف نزوعه المتالك فكر تطوري ،  3»التقليدي

الشرط الضروري إلمكانية التطور هو املوت ليس املوت ، الذي يأيت من اخلارج نتيجة حلادث  «

لبيضة  يف الربنامج اجلييب الوراثي ما ، لكن املوت املفروض من الداخل  كضرورة مسطرة منذ ا

ذلك أن التطور هو نتيجة بني ما كان وما سيكون ، بني عناصر احملافظة  وعناصر الثورة ، بني 

احملافظة  يف النص متثلها اخلاطبة واليت تقابلها عناصر  لذا فعناصر ،4»متاثل التوالد وحدة التنويع 

تلبث  عناصر احملافظة الوبقية الشباب ؛ غري أن "نادين"و"  أبدول"الثورة املتمثلة يف شخصية 

وهذا ماعكسه المباالة اخلاطبة باالصطدام ، فهي كيان ميتح من ؛ مصرة على الثبات والرسوخ 

أحد « أن تودوروف  وكما بني  ،"فوق طبيعية "  الغرائيب مساته وهي شخصية  شبحية خارقة

                                                                                                                                              
  .23:،ص  المصدر نفسهـ  1
 .ن :،ص المصدر نفسهـ  2

  http://nizwa-com. ـ عبد اللطيف أرناؤوط ،غادة السمان والقمر المربع، 3
4                           Francions Jacob ,La logique du vivant, Gallimard 1970 ;p331 ـ  

 أحمد اليبوري، في الرواية العربية التكون واالشتغال ،شركة النشر والتوزيع ،المدارس الدار البيضاء ،: نقال عن 

  .  113:،صم 2000 ،1المغرب ط
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لذا ،  1»يعية األقوى من اجلنس البشري الطب –ثوابت األدب العجائيب وجود الكائنات فوق 

يلمح خالته «   عن دهس اخلاطبة بسيارته" أبدول" فالعالقة الصدامية سرعان ماتتهافت حينما ميتنع

ارع نصف املعتم ببطء كما لو كانت تائهة ـــــــــــبدرية متشي يف وسط الش

" أبدول " مضادة دفينة يف نفس  وهذا يلمع ببنان خفي إىل رغبة.2»يتوقف ريثما متر لئال يدهسها 

هي أيضا رافد للمشهد الفانتاستيكي  الذي جييء حمقونا خبلفيات هذه « فالرغبة  ،الستبقائها 

الرغبة فيعمل الشخص على تنفيذها يف وعيه وال وعيه حىت تصري حسا قائما ضمن إحساساته إا 

لشخوص الفانتاستيكية ، منطلقة من رغبة للتنفيس عن املكبوتات احلسية وتكون الرغبة بالنسبة ل

لة فإننا منذ الطفو" أبدول"فإذا متلينا اخللفية الثقافية اليت حقنت ا شخصية .  3»الوعي والالوعي 

واحتفاظ  الوالدة بكثري  ،يلمع إليه الطابع احملافظ ألثاث البيت  وهذا ما نرصد كونا قيميا حمافظا

سوط "   "دانتيل الفراش" "املرآة الصدئة "،"اللوحات الزيتية"ا من األشياء املثمنة هلذه الثقافة  منه

أن اخلاطبة " أبدول"واليت يعرف من خالهلا " الغبار العائلية القدمية اليت يعلوها الصور" ،  "الوالد 

بنية "وهنا تفضي ، ألا ماتت منذ زمن بعيد " أو باألحرى شبحها "بدرية"اليت زارته هي خالته 

قلبه يقرع كطبل « ، 4»جيمد فجأة كمن ضربته صاعقة«، هشة أبدول الكربى إىل د"التعرف

                                                
 1د برادة ، طالصديق بوعالم ، مر ، محم :تزفيتن تودوروف ، مدخل إلى األدب العجائبي ، تر ـ  1

  . 109:،ص1994
  . 24:ص  ، قطع رأس القط   ـ 2
  .  209: شعيب حليفي  ، شعرية الرواية الفانتاستيكية ، صـ  3
  .21:ص، قطع رأس القط   ـ 4
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اإلحياء بالدهشة والتعجب وعدم التوقع ،أمر «إن إذ تفضي إىل دهشة القارىء؛ كما،  1»جمنون

شبه مالزم لصيغ التعبري عن موقف التعرف ، وهو ما يبني أن البطل يفاجأ باللقاء غري املتوقع بينه 

أن اخلاطبة " أبدول" ويوقن  2»ي كان تعرف عليه يف موقف سابق يآت خمتلفة وبني البطل الذ

حارس املبىن مل يرها تدخل . إنين واهم بالتأكيد اجلارة مل ترها يف املصعد «وهم من نسج خياله  

جلستها  لوح الزجاج مل ينكسر حتت قدمها املقعد مل يسجل أثر. اجلرس املعطل مل يرن. أو خترج 

وأنا بالتأكيد متعب األعصاب إثر قراري . مثلها ألا ببساطة مل حتضر .. فافتها اختفىرماد ل. 

ولكن السبحة ما تزال متربعة على ..)..الزواج من نادين ورمبا كان علي أن أعيد النظر يف ذلك

  .3» !الطاولة حيث نسيتها الضيفة 

  :الشخصية ، األشياء والوجود امللتبس  -

اليت كانت " السبحة" اطبة ومها ال أثر له يف الواقع ؛ فإن وجودإن كان وجود اخل       

إن « تالزمها واليت نسيتها فوق الطاولة، كان أثرا حقيقيا  وواقعيا ؛ وهنا يلتبس الواقع بالوهم  

ي أو واقع ومهي باإليهام تنشأ مسة ــــالشخصية مزيج من الواقع والوهم ،هي وهم واقع

                                                
  .ن:ص نفسه ،  - 1
 م2005 ، 1عبد اهللا إبراهيم ، موسوعة السرد العربي، الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط - 2

  .  254:ص
  . 20ص  ، قطع رأس القطة - 3
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يتأسس طابعها اإليهامي هي شبه إنسان أو هي صورة ختييلية منه ليست  الواقعية فيها ومبرجعيتها

  .1». الشخصية إنسا نا ألن حقيقتها نصية

من تساؤل والدته " أبدول" ومنه تتأكد لنا الطبيعة امللتبسة هلذه املرأة الغامضة ، من خالل تأكد

قرأت . خيت بدرية رمحها اهللاإا سبحة أهذه السبحة ما الذي جاء ا إىل هنا ؟ « " السبحة "عن 

  تحرك ي عشر مرات حني ولد عبد الرزاق ال))الصمدية (( عليها

  . 2». يتحرك من الذي نبشها من بني حقائيب يف القبو ؟ ال: تقول بدهشة 

 ةإحدى عشر" كعنصر موجه للقراءة ؛ من خالل تكرارها يف احملكي" السبحة" تشتغل      

يف سطح احلكاية ، نوع من التركيز من  لدن  فحني يظهر« ا هلا وهذا يستدعي تأويال خاص" مرة 

داخل   axeاحملور /القاص على هذا املكون أو ذاك ، تتم عملية التتبع خلطى هذا املكون / املؤلف 

حصر هلا  تعكس وجتسد اإلحساس مبا وراء  ومن مثة ، ميكن توليد دالالت ال.العمل الفين 

وهل  . هل يكون كل شيء يف القصة وظيفيا ؟« "روالن بارث "نتساءل معومن هنا ، 3»النص

ويف النص بعض التفاصيل اهلامة اليت أضفت ،  4»التفاصيل ؟  كل شيء  حيمل معىن ،حىت أصغر

هو مسجل يف نظام اخلطاب،فألنه قابل  فكل ما« أبعادا قيمية شاسعة " السبحة"على حضور 

                                                
  .127:ص ـ عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، 1
  .22:ص ، قطع رأس القطـ  2

  ـ أحمد زنبير،المكان في العمل الفني قراءة في المصطلح،موقع إتحاد كتاب األنترنت العرب  3

http:/www.arab-writers.com/  
  .40:ص ، للقصص ، تر ، منذر عياشيروالن بارت ، التحليل البنيوي  – 4
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صيالت متمردا على كل وظيفة ، وال معىن له فإن للتسجيل حتديدا  وعندما يظهر تفصيل من التف

   :يعين أنه سيأخذ  معىن العبث أو الالجدوى  هذا ال

 وميكننا أن نقول مبعىن آخر أن الفن ال. وإال ، فال معىن ألي شيء : فلكل شيء معىن 

نصر كع السبحة ملكون  تتولد أمام القارىء بؤرة داللية هامة يف هذا الصدد ،  1»يعرف الضوضاء 

إن األشياء «  إذ ؛ حموري أفرزه اقتصاد السرد، وتكف عن حياديتها بارتباطها بشخصية اخلالة 

تبقى يف غالب األحيان حيادية سواء كانت مجيلة أو قبيحة ، مميزة أم عادية ولكنها خترج من 

لة األوىل يستغرب القارىء للوه  ،  2»  حيادها إذا ما ارتبطت باللغة أو بأشياء أخرى بعالقة ما 

خييل « ، سبب استغراق السارد يف بعض التفاصيل املواصفاتية للسبحة ، الواردة يف اخلطاب حنو 

يف مكان ما ، بأحجارها النادرة واحلشرات املتحجرة )) الكوربا((إليه أنه شاهد هذه السبحة 

أن هذه لكن قراءة ثانية للنص ؛ تشي ب ، 3» . احملنطة داخل شفافيتها العسلية منذ عصور

التسبيح تكرار ( احملموالت املواصفاتية تعكس الفكر املتحجر واحملنط  للخالة  املكرر لصيغه 

العقل الالواعي غري املستقر الذي يشبه الرمال  «؛  والقيم  األصيلة املترسبة يف  أعماق ) للذكر

من قبل  ذويها ؛ مثمنة  )جوهرية كرمية( ، لكنها هنا قيم  4»املتحركة يف عصر جيولوجي سحيق 

                                                
  . 41:ـ م ، ن ، ص 1
 ،1ـ فتحية كحلوش ، بالغة المكان ، قراءة في مكانية النص الشعري ، اإلنتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 2

  . 65:ص               م2008
  .14:قطع رأس القطة ،ص   – 3
  . 23:، صمحمد مصطفى هدارة :برنار دي فوتو،عالم القصة، تر - 4
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، )  Ambreحجر شبه  كرمي  : الكوربا (وهذا  ما تعكسه املادة  اليت  صنعت  منها  السبحة  

فهي تشتغل كمعطى عالمي ورمزي يعضد نظم القيم املنظومة كعقد ؛ كما  تعكس ترسيمتها 

إن عملية تسنني و مبا أن الترسيمة الثقافية  إرث مشترك بني الكاتب والقارىء ، ف« الثقافية أيضا 

سلسلة من القواعد الشكلية واملضمونية من أجل خلق نص ما جيب أن تأخذ بعني االعتبار وجود 

لذا فالسبحة ، 1»يف سريورة إنتاج داللة ما –اص من موقعه اخل  –هذا القارىء كمحفل يسهم 

خالة واليت  تشتغل يف النص كواسطة تقنية حتيل إىل حمفل سنين مسكوك متعلق بالكون القيمي لل

كانت هي األداة اليت قامت بعملية التحول ؛ أي حتول قيم احملافظة من بعدها ارد إىل وجهها 

  " د ــــــــــــالتسري" يسمى  احملقق وهذا ما

التسريد معناه حتويل ارد إىل عنصر حمسوس ، وبعبارة أخرى منح  البعد الداليل العام وجها « و

هكذا نكون أمام التباشري األوىل للبعد السردي و. من خالل التجلي النصي  تصويريا قابال لإلدراك

 - باعتبارها وسيلة للذكر - من هنا يتأسس الدور اإلرجتاعي للسبحة كحافز للتذكر،  2»املشخص 

الوهم من « ومن القبو؛ توهم خروج  صاحبتها  من سراديب الذاكرة " أبدول"فحينما أخرجها 

 ، 3»نتخيل إال ألننا نتذكر ىل ثقافة واسعة ويسوغ الفكرة القائلة إننا العمل الذاكرة ،يستند إ

                                                
 62:،ص) لحنا مينة نموذجا " الشراع والعاصفة "رواية ( سعيد بنكراد، ، سيميولوجية الشخصيات السردية   - 1

  .75 :،ص المرجع نفسه - 2
  .132: ، صم1998محمد خير البقاعي  ، : ـ جان إيف تادييه ، الرواية في القرن العشرين ، تر  3

تخولنا أن نسمع مابين الشخصية ونفسها ، كمثل ما تقدمه . تقنية فنية  قد تكون شخصية من الشخصيات واسطة  - *

يفضي إليه بأسراره ،بحيث يشكل الكالم بين هاتين . اليوم المسلسالت التلفزيونية ،من وجود شخصية الصديق للبطل 
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و يتحقق ذلك من  ،فالسبحة هي اليت تتيح لنا فك التتسنني اخلاص حبضور شخصية  اخلاطبة 

لذا  فالنسق  القيمي احملافظ استغل الوضع  احلرج ألبدول ؛ وطفا على السطح ،  خالل التأويل

متكننا من * فشخصية اخلالة واسطة تقنية" بدرية"ظهر  يف  شكل   اخلالة  مسخرا الشبح كي  يتم

  . اإلنصات إىل خلجات عبد الرزاق الداخلية وهواجسه النفسية   

" نادين"حلظة اختاذه قرار الزواج من " أبدول"كما أا صورة لألنا األعلى الذي حضر يف ذهن    

، ور األنا األعلى وحضوره يف الذهنظه«فإن  الذي يعين تنصله من األعراف احملافظة ؛ لذا

واإلحساس بأنه حيول دون أن ميارس اإلنسان رغباته حبرية  يظهر إىل الوجود الشخصية اإلشكالية 

هذه الثقافة اليت حترسها  ، 1»اليت هي يف اية املطاف الشخصية اليت تنتجها الثقافة السائدة 

كما أن وا ومناقضة كل من ينهض ضد أعرافها ؛ الشخصيات احملافظة ؛ و تشتغل على سدانته

ملا يشاغبه شيء ما خمتلف عنه ؛ البد للنسق احملافظ أن يدافع هذا املختلف ، يواجهه بكل « النسق 

فيسخر ...إخل..طريقة ؛ يواجهه بسؤال الوطنية  بسؤال الدين بسؤال التاريخ ، بسؤال الذوق العام 

وقد متثل هؤالء الناس يف شخصية ، 2»ا التاريخ اجلديد أناس ذو علم منهم لكي يواجهوا هذ
                                                                                                                                              

قية الشخصيات ، وبالتالي الشخصيتين وسيلة بها يطلع القارىء ، أو المشاهد ، على خفايا األمور ، أو على ماال تعرفه ب

: ينظر .يدخل القارىء أو المشاهد ، في لعبة التواطؤ مع البطل ،ومع الراوي أو المؤلف الضمني القابع خلف البطل 

: ، ص م  1999،  2يمنى العيد ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، دار الفارابي ، بيروت  لبنان ، ط

56 .  
  .612:ص اهيم، موسوعة السردالعربي ،عبد اهللا إبرـ  1
  :،ينظر الموقع ـ عبد اهللا محمد الغذامي ، لقاء في حصة إضاءات 2

http://www.youtube,com/watch?v=obvpc6k ـ  
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الذي كان معيقا لنفسه يف القصة ، حتت إرغامات النسق ") عبدالرزاق" "اخلالة"،" الوالد"،" األم("

مل يعد صورة خارجية  معطاة بشكل ضمين أو صريح يف العالقات « القيمي  ألن املعيق 

  . 1»رة داخلية ، فقد يكون البطل معيق نفسهوــــاإلجتماعية فحسب ، بل أصبح أيضا ص

جيدها اخلامسة . ينظر إىل ساعته «يوعز مؤشر الزمن الوارد يف الصفحة ماقبل األخرية    

إىل أن ماوقع لعبدول قبل هذا  ينتمي إىل الالحدث لتجرده   2»!). إذن عاد الزمن يتحرك.(والربع

ز حركة إمساكه بالسبحة واحتفاظه ا يف من الزمن ؛ إذ الحدث دون زمان ومكان ، كما توع

جيبه ؛ قبل أن يهم باخلروج بعد صحوه من غيبوبته  إىل تبنيه واحتفاظه بقيمها يف جيب ذاكرته و 

  . استمرارية متسكه ا 

يلمع  إىل   - بني إمساكها السبحة وتركها  -إن  تبئريا على حركة  يد عبدول يف جيبه     

وهي دراما الفرد املغترب احلائر بني التمسك  ، 3مثرية حلركة درامية وضعية أزمة استهوائية ، 

  . بقيمه األصلية ، أوتركها 

سك ا حبنان وخيفيها يف مي.قبل أن يغادر البيت يلمح سبحة خالته بدرية على الطاولة « -1

  . متسك ←.  4».جيبه

                                                
 . 53:صسعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية ،  ـ1

  .23:قطع رأس القط ، ص - 2
  لشكلي ، نصوص الشكالنيين الروس، نظرية المنهج ا.ر الغرضتوماشفسكي،نظرية األغراض، اختيا: ينظر ـ  3

  .185:ص 
  .23:قطع رأس القط ،ص ـ 4
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 .متسك ←  1»بني حني وآخر يتحسس سبحتها يف جيبه حبنني « -2

 .ترك  ← 2 ». خيرج يده من جيبه،ويترك  سبحة خالته « -3

  متسك← 3»..لكن يده تبحث يف جيبه عن سبحة خالته بدرية ومتسك ا يف الظلمة« -4

" عبد الرزاق"الشاب املتعصرن  ورغبة " أبدول" ؛ بني رغبة" الال"و" النعم" فهو ينوس كبندول بني

  سأتزوج . ال.نعم .بط يب تصعد و.أقداري تعبث يب ..«الشاب احملافظ  

  .4»..) . ال.نعم.ال.نعم..بلى سأفعل ال، لن أجرؤ. لن أجرؤ:منها 

فإيراد امسني لشخصية واحدة مل يكن ترفا فنيا من لدن الكاتبة ، إذ أن له نية مبيتة يف التعبري عن     

إىل النص   بنقل هذه الالاستقرارية(...) ويقوم النص العصري « ، استقرارية هذه الشخصية  ال

  5»..... الشخصية الواحدة حتمل أكثر من اسم ، شخصيات خمتلفة  حتمل نفس  االسم :  التام 

 ونظرا إىل أن التعايش الدائم ملبدأين متعارضني أمر غري ممكن وجيب أن يكون الظفر ألحدمها   ، 

                                                
  .ن:، ص المصدر السابقـ  1
  .ن: ص نفسه ،ـ  2
  .24:،ص نفسه ـ  3
  23:، ص نفسهـ  4
  49: سعيد بنكراد ،  ص  :فيليب هامون سيميولوجية الشخصيات الروائية  ، تر  ـ 5
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جيبه وهي متسك  يف" أبدول " ، يالحظ القارىء يف اية خيط احملكي ، احلركة املضمرة ليد 1

  يف الظلمة بدل إمساكها يد   -" بيد خالته بدرية " املرتبطة  –بالسبحة 

إن النص «إذ ؛) أال يشري اجليب هنا إىل جيب آخر هو جيب الذاكرة والال وعي؟ ( ؛ "نادين " 

 ، ،  كما لو أن اخلطاب يبطىء خطاه وقد يتوقف ائياقدم أحيانا إشارات بالغة التشويقالسردي ي

فإذا استمرينا  يف تأويل      ، 2»)) عليك أنت أن تستمر: ((كما لو أن املؤلف يريد أن يقول

ومتجيده  –لقيم النسق احملافظ " أبدول" ؛  فهذه اجلزئية  تومىء ببنان  خفي  إىل تبين هذه اإلشارة

 قد مات  ودفن يف" أبدول " الشخص اآلخر الذي ظنه " عبد الرزاق " األكسيولوجي لقيم 

 - 4») اهلياكل العظمية مل يتم تكنيسها من حديقة الدار فيما يبدو (  « لكن!...    3باريس 

  :وانفصاله عن موضوع اختاذه قرار الزواج من نادين وتقوم بذلك حالة انفصال 

  .نادين      Uعبد الرزاق    

 

                                                
  .185:نصوص الشكالنيين الروس ،ص ، نظرية األغراض، اختيار الغرض ، توماشفسكي: ـ ينظر  1
  .  89:سعيد بنكراد ، ص  :نزهات في عالم السرد ، تر  6ـ أمبرتو إيكو ،  2
  .13:قطع رأس القط ، ص:ينظر  ـ  3
  .13:، ص المصدر نفسه: ـ ينظر  4
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  :ـ الفضاء بني الشعرية القدمية والشعرية اجلديدة 1 

 عامـلياتفتنت السرود اجلديدة بالفضاء أميا افتنان ، ينتسج فيها مع احملكي ويلعب دورا       

لذا  ؛ 1»فهو نتاج للسرد ، كما يسهم بدوره يف خلق السرد « يف مغامــرة الكتابة ، 

" ميشيل راميون"جوهري ، وهذا معىن   قول   مكوناليستطيع أي حمكي التخلي عن الفضاء ك

Michel Raimon"  " لكل رواية صلة نسبية بالفضاء ،  فحىت عندما «  حني أكد على أن

يضرب الروائي عن الوصف ، فإن الفضاء  يكون على  كل حال ، متضمنا  يف احملكي و مهما 

فإا  تكون تتضمن فضاء  » يفر بيري« : بلغت اجلملة من البساطة ، كأن تكون على منوال 

جاهزا حني  يكف الفضاء عن كونه معطى ؛إذ ذاك   ، 2» .هو،ها هنا ، فضاء فراربيري 

ينخرط يف حمفل التلقي ، ليغوي القارئ باستشفار دالالته املندسة طي مناطق االشتهاء  يف 

ياء الذات هي بالذات هذا املزج املعقد بني بنية النص وكيم« جسد النص ، فتغدو القراءة 

نشأت كيمياء اإلبداع و  ،، فكما نشأت علوم الكيمياء يف  طناجر السحرة   3»  القارئة 

استراتيجية «إىل  اعتبار أن  ؛التلقي يف حمابر سحرة الكالم  ولعلنا ال حنتاج إىل نفاذ رؤية 

                                                
المتخيل والهوية في الرواية العربية ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، - 1  

 .29:، ص م  2003،  1المغرب ، بيروت ، لبنان  ، ط

عبد الرحيم : ضمن ، الفضاء الروائي ، مجموعة من المؤلفين ، تر ميشل رايمون ، التعبير عن الفضاء ، - 2  

 .63:، بيروت ، لبنان ،صم  2000حزل أفريقيا الشرق ،المغرب ، دط ،

 .29:شعرية الفضاء  ، ص حسن نجمي ، - 3  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

على هي استراتيجية كتابة واستراتيجية قراءة ) وما ـــــــواألديب عم(الفضاء الروائي 

   1 »السواء

األصل ويف األساس استراتيجية  تأويلية  يف جوهرها ، حىت وإن كانت يف « كما أا أيضا  

أقصد أا حبث عن املعىن كما انكتب ، وكما ينبغي أن يقرأ تكوينية و ملتحمة  ببناء النص ، 

صدا الشتغال وهذا قمني جبعل القراءة  التأويلية  للفضاء إخصابا ملقروئية النص ، ور ،2» 

بؤرة الشتغال الشعري ، فعن « هذا األخري  النسق العالئقي   لشعرية الفضاء فيه  باعتبار

هذه العوامل ،  3»ق األمكنة ينتقل املبدعون إىل العوامل الرمزية واألماكن الغريبة ــطري

  . املتنكرة واملفارقة لعوامل الواقع؛ التخييلية اليت يشترعها  العمل األديب 

  :مة ـضاء يف الشعرية القديالف - أ

مل حتفل الشعرية األرسطية بالفضاء ، حيث اعتربته جمرد ديكور يف خشبة املسرح وجمرد 

اعترب املنظراملكاين املسرحي جزءا تزيينيا خارجيا ، أي جمرد « ث ـحي، خدمي للفعل واحلدث 

جزاء الستة اليت تتركب وسيلة لفعل احملاكاة ، وأدرج هذا اجلزء يف املرتبة األخرية من سلم األ

أي تأمل فلسفي أو " فن الشعر" اب ـــــــجند يف كت ال ؛ لذا  4» منها املأساة 

                                                
   1يمنى العيد ، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ، دار اآلداب بيروت ، لبنان ، ط  - 1  

 .110:، صم  1998 

 33:شعرية الفضاء ،ص حسن نجمي ، - 2  

 .169:بة الرواية دراسة في الرواية المغربية الجديدة  ، صمحمد أدادا ،الشعري في الكتا - 3  

 .109: يمنى العيد ، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب  ، ص - 4  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

إال باعتبارها خشبة متشهد الفعل احملاكايت للشخصيات يف ؛ تريث عند األمكنة أو األفضية 

 .املسرحية 

« فقد  ف للفجيعة والـــــأما الشاعر اجلاهلي فقد احتفى بالطلل كفضاء ردي 

وقد الحظ علماء الشعر أن الشعراء الغابرين ابتداء من ابن خذام مرورا بامرىء القيس ، 

ليبكوا اإلنسان الفيت ) املكان الغائب(وانتهاء بلبيد املخضرم ، قد وقفوا على األطالل 

لكن الشعرية العربية  ؛   1» .والذكريات الفتية والفرح واملرح 

  يطه ــجهدا يف تكليس هذا اإلحتفاء وتنممة مل تدخر ــــــــــالقدي

وهكذا مل « وج إىل  أغراض   شعرية  أخرى ـــحني أحالته  إىل جمرد شعرية وعتبة للول 

موضع تقومي مجايل ومل تعتربه  توضع دالالت احلنني اليت تألق ا الشعر العريب يف اجلاهلية 

  .         2» عنصرا من عناصر شعرية هذه الشعر

أي تناول جاد للفضاء كمكون * يف الكتب الشعرية القدمية " د الدارس لشعرية الفضاء إذ ال جي

جوهري يف النص الشعري؛ بالرغم من أن الشعر العريب اجلاهلي، يف أساسه األول هو حماولة 

« ؛ و  ومواجهة صمته املطبق بالكالم... اإلنسان الشاعر تأثيث ذلك الفضاء الشاسع، املخيف

                                                
ألمين أسبر أنموذجا ،  األهالي للطباعة » بياض اليقين« عبد اإلله الصائغ ، داللة المكان في قصيدة النثر  - 1  

   38:،صم  1999،  1ع ، دمشق ،  سورية  ، طوالنشر والتوزي

 . 1:حسن نجمي ،شعرية الفضاء ، ص - 2  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

لكي يصبح ،  –يثبت وجوده مبا مل يعد له وجود وكأن كالمه يتخذ شكل املكان كأن الشاعر 

  . 1» كمثل املكان باقيا أبدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شكالية املصطلح إالفضاء يف الشعريات احلديثة و –ب 

                                                
  :من بين هذه الكتب نجد  -* 

  .األزمنة واألمكنة : ، في كتابه   221المرزوقي ، ت، -

  .األنواء في مواسم العرب :، في كتابه  276ابن قتيبة الدينوري ، ت ،   -

  .أخبار الزمان وعجائب البلدان : ه ، في كتاب 346المسعودي ، ت ،  -

 .اآلثار الباقية في القرون الخالية : ، في كتابه  440الييروني ، ت ،  -

 .84: ص،  1989، 1أدونيس،كالم البدايات، دار اآلداب، بيروت، لبنان نط - 1
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

توارثته الشعريات ؛ قد الشك يف أن حتجيم الدورالعاملي  للفضاء يف الشعريات القدمية 

الزمن / الشخصية / أا ال تزال تفرغ كنانة جهدها يف مقوالت السرد حيث نلحظ ؛  اجلديدة 

  .....اويالر/ 

 الفضاء بالنسبة لتودوروف وجنيت ال« أن " سعيد يقطني " حيث يرى الناقد املغريب     

، فخزانة النقد مازالت تعوزها حبوث جادة   1») حنو احلكي ( دخاله ضمن مقوالت إميكن 

إىل هسهسته  واإلنصاتذي طال مفهوم الفضاء ومتلي خطابه املضمر، ديدا رفع الغنب ال

كما نسجل ندرة دراســات ذات بال حول  ، السارية يف معمار النص الذي تشيده اللغة 

شعـرية ناجزة للفضاء الروائي تبحث يف تكوينه وعالئقه «سردنــة للفضاء وانعدام  

ذلك الذي وضعه فيليب هامون للشخصية ووظائفه ، وتصنع له قانونا مسيولوجيا شبيها ب

                                                
  . 33:ص ، )الزمن ـ السرد ـ التبئير ( سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي  - 1  

  31:ن بحراوي  ، بنية الشكل الروائي ،   صحس - 3

  :نجد هذا واردا في كتابه  -* 

_" Ferragus " Le lie et le Sens dans l'espace Parisien in le discours du roman , éd. PUf , 

1980. 

**ـ    Spacialisotion                                                                                                                    
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

هنري " ؛ وما سنعض عليه بنواجذ اليقني النفي القاطع لـ   1» وجريار جنيت للزمن السردي 

ال « لوجود نظرية للتفضىيء ؛ إذ أورد قائال أنه * "  " Henri Mitterand" متران

  لالسردي وإمنا هو سبي* * ود لنظرية قائمة بذاا يف التفضيء ـــــوج
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

يف حبثها مازال بعد ، مل يستقم ، وسبل أخرى مازالت قيد التهييء ، ويتمثل التوجه األكثر 

حيث جيد الدارس  ؛  1 » حيوية يف هذا الصدد ، فيما أمساه كاستون باشالر بشعرية الفضاء 

  . ملفهوم الفضاء من لدن هذا املفكر الفرنسي * ظاهراتية يف  هذا الكتاب معاجلة 

                                                
ضمن الفضاء الروائي مجموعة من  Ferragusهنري ميتران ، المكان والمعنى الفضاء الباريسي في قصة  - 1  

  .135،136:عبد الرحيم حزل ،ص :المؤلفين ، تر

تأسس هذا االتجاه على فلسفة  ) :  Phenomenological Criticism(الفينومينولوجي /النقد الظاهراتي « ـ * 

الذي طرح في أوائل هذا القرن نظريته القائلة إن المعرفة الحقيقية )  1938 - 1859( األلماني إدموند هوسرل 

وإنما بتحليل الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف ( ... ) للعالم ال تتأتى بمحاولة تحليل األشياء كما هي خارج الذات 

  ( ... ).حليل الوعي وقد استنبطن األشياء فتحولت إلى ظواهر على العالم ، أي بت

تطورت آراء هوسرل فيما بعد إلى نظرية نقدية على يد مجموعة من المفكرين منهم الفرنسيان ميرلو بونتي 

دليل الناقد األدبي ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، : ينظر »  ..... وغاستون باشالر والبولندي رومان إنغاردن 

،إضاءة ألكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

  . 321:، ص م 2002 3بيروت ، لبنان ، ط 
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

أن نرصد مشروع مجاعة من النقاد الغربيني الذين التفتوا لعنصر ؛ بنا يف هذا السياق وجدير     

وحاولوا التنظري له من منطلقات سيميولوجية وظاهراتية  وتأويلية ، مما أكسبه خصوبة  ،الفضاء 

 جريار( ومردودية  لفتت االنتباه إليه كبؤرة مولدة لكثري من احلقول الداللية ، ومن هؤالء جند 

،ميشيل راميون  Jean- Pierre" Goldenstein، كولدنستني ،"  Gérard Genette" جينيت 

 " Michel Raimon "شارل غريفلCharles Grivel " " ،  روالن بورنوف وريال أويل  

 "Roland Bourneuf et Real oullet "  ( ،عبد الرحيم " الكاتب واملترجم املغريب وقد قام

،   " الفضاء الروائي"صوص هؤالء وضمهم يف كتاب حيمل عنوان بترمجة بعض من ن" حزل

  " حسن حبراوي  "وقد قدم هلذه الترمجة الناقد  

اجته هذا املشروع إىل بيان اجلوهر « : عمل ملفتا النظر إىل خصوبته فقالحيث مثن هذا ال 

را حامسا يف احلكائي للمكان أي النظر إليه باعتباره مكونا سرديا يف املقام األول ، وعنص

ستفادة يف هذا السياق من املنطق والسيميائيات وسائر العلوم قتصاد احلكائي ، وقد جرت اإلاإل

نسانية اليت أغنت النظر إىل الفضاء الروائي ومهدت النبثاق شعرية خاصة به ما انفكت اإل

نخرط مع وتطرح أشكاال شىت ، إذ ذاك صار لزاما ، إذن ، أن ن ، 1 » تتطور مع مرور الوقت 

  اف املقوالت املوسومة ـــــوحنيل مقولة الفضاء إىل مص" حسن جنمي " الناقد 

                                                
 .05:عبد الرحيم حزل ، ص :ئي ، ترحسن بحراوي ، مقدمة كتاب الفضاء الروا - 1  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

،  1» يف نظرية األدب ويف اخلطابات النقدية )    Problématique( بطابعها اإلشكايل « 

يفرض على النقاد من شأنه أن  ؛ وم الفضاءـهذا الطابع اإلشكايل ملفهوالشك أن 

وم ببحوث جادة تم بالفضاء كمكون ـلرفد هذا املفه تهاداالجن ضرورة ــوالدارسي

"  ان ــرى الناقدان التونسيـبنوعيه الشعري والنثري  إذ ي، مل األديب ـالمناص منه يف الع

ى شكلنة أوسع ــد لنظرية القصة أن تقوم علـالب«  أنه "مجيل شاكر"و" مسري مرزوقي 

فعالوة على األصناف . لبحوث يف هذا امليدان ة اـل للبنية املكانية وقد الحظنا قلــوأمش

وري يف احلكاية الشعبية ــكاملكان األسط( صية ـة اليت تالزم األمناط القصـاملكانية العام

يعي املتعارف يف ـعية واملكان الطبــي القصة امللتزمة أو الواقــان الواقعي فـــواملك

إذ جيب االهتمام ملا ؛  2» ت نظر أخرى كان من وجهاـميكن دراسة امل ... ) القصة الغزلية 

نسان وعالقته مع الذات وجية متعلقة بذات اإلـنطولأائج ـيفجره املكان من عالئق ووش

مبعىن أنه جيب أن ....  ومع البشر وحمموالم األيديولوجية والتارخيية واألسطورية ،اخلالقة 

بل باعتبارها مسألة إنسانية  ؛فحسب باعتبارها مسألة فنية  ال؛ نستغرق أكثر يف قضية الفضاء 

من الفضاء األعلى وأسقطا إىل " آدم وحواء " منذ الفجيعة األوىل لإلنسان ، حني حرم أبوانا 

  .الفضاء األدىن 

  ا عديدة ختص الفضاء ، يند على الدارس العجول اخلوض فيها ــــــــقضاي

                                                
 .59:حسن نجمي ،  شعرية الفضاء ، ص - 1  

 .64: ، ص  مدخل إلى نظرية القصةمرزوقي ، جميل شاكر ، السمير  - 2  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

" ومفهوم  "املكان" باس بني مفهوم لتلكننا سنحاول اإلملاع إليها باقتضاب ، منها مسألة اإل

، فثمة سوء تفاهم عالق بني النقاد يف هذا الصدد ، وهذا يشري " احليز "ومفهوم " الفضاء 

 ) ...ـ  م1960" ( حسن  جنمي"ـالناقد املغريب ف  ام إىل دور الترمجة يف ذلك ،بأصبع اإل

« يرى  بأن  ؛ عنه راسته األملعية يف دو ، " شعرية الفضاء " الذي ختصص يف دراسته العليا يف"

لتباس القصوى اليت اقترفها يف البداية املرحوم غالب إلمفهوم الفضاء نفسه الذي أكته حالة ا

املكتوب (»  شعرية الفضاء« على ترمجة كتاب غاستون باشالر (...) هلسا عندما أقدم 

ومن مث انطلقت اجلناية اليت ) كان مجاليات امل(  جنليزية بعنوانبالفرنسية كما نعلم من اللغة اإل

مفهوم الفضاء مبفهوم املكان مع أن الفضاء  يبدو أا مل تتوقف حىت اآلن ، حيث ظل خيتلط 

 )م1989ـم 1932( "غالب هلسا "  األردين ترجمديب واملفاأل ؛ 1 »واملكان غري ... غري 

 ) م1960م ـ Gaston Bachelard " )1884"النص األصلي لغاستون باشالر * متادى يف خيانة 

ى هذا اخللط بني مفهومي الفضاء واملكان ؛ مما ـواخلطأ يف الترمجة أفضى إل، فترمجة الترمجة 

  * . أدى إىل عدم رسو على تداول كل مفهوم يف سياقه 

فإننا جند الناقد   "احليز"، " املكان " ، " الفضاء " ويف مضمار التفرقة بني مصطلحات         

يشري إىل ضرورة متييز احلدود بني مصطلحني متداولني  ...)ـ  م1984(  "حممد بنيس" املغريب 

                                                
  .06: حسن نجمي ،  شعرية الفضاء ، ص  - 1  

  "Traduttore Ttradutore "  " .المترجم خائن" استناد إلى المثل االيطالي الشهير   - *
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

العتقاده أن ضبط احلدود بينها ، " الفضاء  املكان " ومها مصطلحا؛ بينها تصاحل عفوي 

وجي ـبستمولإسيسمح باستثمار طبقات أرضية ماتزال معتمة يف القراءة النصية وهذا مطلب 

، والذي أصبح معظم » الفضاء« أيضا إىل االستعمال املبالغ فيه ملصطلح  كما يشري. يف أساسه 

  أنفسهم حيذروننا منه ، ونعثر على هذا جليا يف املعجم املشترك لغرمياس وكورتيس ، نيالدالئلي

 Martin"  "هيدجر مارتن"ي الفيلسوف األملاين على رأ"حممد بنيس " كما ركزالناقد 

Heidegger"   )1889 الذي مييز بني الفضاء واملكان يف طرحه لعالقة اإلنسان ) م  1976م ـ

  ... بالفضاء 

وأنه سبب يف وضع . أن املكان منفصل على الفضاء  "حممد بنيس " وأخريا استخلص       

  .  1 الفضاء ، أي أن الفضاء حباجة على الدوام للمكان

" ن يف الرواية العربية الصورة والداللة املكا"  ، يف كتابه املوسوم" عبد الصمد زايد " أما       

فقد رفض املفهوم الدارج للفضاء السطحي ، باعتباره جمرد ظرف أو وعاء أو إطار ،  ، 

، املركبة لعمارته مهما كان نوعها واستقصى معناه العميق والواسع والكامن يف جمموعة العناصر

  2 .فاملكان عنده هو الظرف واملظروف معا

                                                
  .راعيا الفرق بينهما ، م" لمكان الفضاء وا" سيضطر بحثنا الراهن إلى توظيف المفهومين ، ـ* 
، الشعر العربي المعاصر ، دار توبقال  3محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث ، بنياته وإبداالتها ، : ينظر  - 1

 . 213،  212:، ص م  1990،  1للنشر  الدار البيضاء ، المغرب ، ط

ر محمد علي للنشر ، صفاقس ، اعبد الصمد زايد ، المكان في الرواية العربية ـ  الصورة والداللة ، د -  2  

 .15: ، صم  2003 1، ط تونس
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

جنيب " ثالثية "دراسة مقارنة يف  بناء الرواية " يف كتاا " سيزا قاسم " قدة وتلتزم النا    

معددة خمتلف  ، 1» اتساقا مع لغة النقد العريب  « " املكان " باستخدامها مصطلح " حمفوظ 

مع قيام بعض الباحثني « مفرداته الواردة  يف  اللغتني اإلجنليزية و الفرنسية   حيث ترى أنه 

عريف كل هذه املفردات تعريفا نقديا حيدد التفرقة يف استخداماا ، فإن عرفا نقديا مل مبحاولة ت

ومل يبدأ نقاد الرواية العربية يف العناية بالتفرقة بني هذه الظالل أو حماولة . يستقر على ذلك بعد 

"  مل تبد ؛ ويف ضوء هذا ،  2» التعرف على درجات الطيف واالعتراف بعدم تطابق معانيها 

  .أي اهتمام  الفت بالتفريق بني املصطلحات  " سيزا قاسم 

وليس " احليز"يؤثر مصطلح " عبد امللك مرتاض " يف حني جند الناقد اجلزائري ،       

الذي يشيع يف الكتابات النقدية العربية املعاصرة حبيث يرى من منظوره أن مصطلح ، " الفضاء"

الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا يف اخلواء الفضاء قاصر بالقياس إىل احليز، ألن 

والفراغ ، بينما احليز لديه  ، ينصرف استعماله إىل النتوء ، والوزن ، والثقل واحلجم ، 

  .   3والشكل

بنية النص السردي " باجتهاد منه يف كتابه ؛ " محيد حلمداين"  وقد حاول الناقد املغريب    

عن طريق آراء رائدة يف جمال بنية السرد ، ؛ يز بني الفضاء واملكان أن مي" من منظور النقد األديب

                                                
  نجيب محفوظ ، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت "ثالثية " ، دراسة مقارنة في  سيزا قاسم ، بناء الرواية - 1  

 .102: ، ص م 1985،   1لبنان ، ط  

 .ن : ، ص  المرجع نفسه  - 2  

 .141:نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد ،صعبد الملك مرتاض ، في : ينظر - 3  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

الفضاء يف الرواية هو أوسع ، وأمشل من املكان ، إنه جمموع األمكنة ، اليت « وصفوة قوله أن 

 تلك اليت مت تصويرها بشكل مباشر تقوم عليها احلركة الروائية املتمثلة يف سريورة احلكي سواء

بالضرورة ، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية ، مث إن اخلط التطوري أم تلك اليت تدرك 

الزمين ضروري إلدراك فضائية الرواية خبالف املكان احملدد  فإدراكه ليس مشروطا بالسريورة 

 2»ميكن أن يكون متعلقا مبجال جزئي من جماالت الفضاء الروائي« وهو  ، 1»  الزمنية للقصة

معادلة مقلوبة أن املكان يف  ارتباطه اجلزئي  بالفضاء ال يلبث أن يصري ، ولكن أال يعين هذا يف 

، إىل أنه ال وجود ملكان دون زمان ارد حمكيه ، إضافةـالس  فضاء بدوره  ،  حيث  يؤثث  به

الذي أطلقه   * "Chronotope Le"  " الكرونوتـــوب " وهذا ما حييلنا إليه  مصطلح 

  "  "Mikhail Bakhtin" ن ـــــــئيل باختيميخا يـي الروسـاملنظر األدب

                                                
 .                                               64:حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ، ص - 1  

  .63:  المرجع نفسه - 2  

نقال عن  .M.Bakhtine –Esthetique et théorie du romam –Ed.Gallimard 78-p 337.: ينظر ـ*

عبد الرحمن بوعلي ، الرواية العربية الجديدة ، منشورات كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية ، جامعة محمد األول ، :

  . 122: ، ص 65، هامش رقم م  2001،  1وجدة المغرب ، ط

أي : » المكان – الزمان« أننا نسمي كرونو توب  ، ما يترجم حرفيا بـ « : مما يورده باختين في هذا الصدد قوله 

إن هذا المصطلح هو مصطلح خاص بالرياضيات ، أشيع استعماله . عالئق اإلرتباطات الزمكانية كما تمثلها األدب 

المكان عن الزمان  وما يهمنا منه ، هو أن يعبر عن عدم انفساخ ... وكيف على أساس نظرية النسبية إلنشطاين 

،   المقولة األدبية للشكل والمضمون ونفهم من كرونوتوب مثل ما نفهمه من ) هذا األخير كبعد رابع من أبعاد المكان(

      .  337:  ص» . دون أن نمس بدوره في مجاالت الثقافة األخرى 
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  . "  أشكال الزمان واملكان يف الرواية" يف كتابه  )م 1975م ـ 1895( 

وقد استطاع هذا املصطلح العبقري الباختيين ؛ أن حيد من إشكالية  الفضاء وعالقته 

:  ذلك قائال اإلشارة إىل" لصائغ عبد االله ا" بالزمان الستحالة الفصل بينهما ، وكما أحسن 

الزمان أزمنة  واملكان أمكنة ، حبسب التأويل أو التكوين ولكنها مع التباين والتشابه ، ميثالن «

بيد أن ! ! ! دائرة واحدة ، حىت حنت الزمكان حال وسطا ، إلشكاليات ال حصر هلا 

مع مقولة ويف تالزم مقولة الزمن .  1». الدراسات النظرية فصلتها عن بعضها ألسباب منهجية 

برغسون نفسه األكثر اشتغاال بالدميومة كان يشترط « االنتباه إىل أن "حسن جنمي "املكان يثري 

" ل مصطلح  ـ، كما أننا إذا حاولنا تأوي 2» لإلحساس ا والتعبري عنها التعبري الفضائي 

توب  " بني باعتباره إهلا للزمن و" كرونوس " فإننا نعثر على تالزم مضمر بني " الكرونوتوب 

مبعىن املكان ، وهذا حييلنا إىل امليثولوجيا اإلغريقية  القدمية حينما كانت اآلهلة تتصارع يف " 

يف امليثولوجية اإلغريقية  أصغر :  Chronusكرونوس « أمكنة من جبال األوملب  يف أثينا فـ 

على العامل ، أبناء أورانوس وجيا ، الذي تغلب على والده ومثل به ، مث جعل نفسه ملكا 

تزوج من أخته ريا فأجنبت منه هستيا ودمييترا وهريا . ومبساعدة أقاربه تغلب على التيتان 

عندما كرب زوس ، حصل على . وهاديس وبوسايدون وزوس الذي أنقذته ريا باخلداع 

                                                
 .36، ص ،  ألمين أسبر أنموذجا» بياض اليقين« عبد اإلله الصائغ ، داللة المكان في قصيدة النثر  - 1  

 .48: اء  ، ص نجمي ، شعرية الفض حسن - 2  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

مساعدة حورية احمليط ثيتيس يف إجبار كرونوس أن يتقيأ أوالده ، مث تغلب على كرونوس 

  1.»مبساعدة أقاربه  والتيتان

ويتضح لنا من خالل هذه األسطورة ؛ أن كثريا من املصطلحات اليت نستعملها يف حقل 

  .النقد األديب ؛ تضرب جبذورها اللغوية يف أرومة األدب اإلغريقي والالتيين 

  

  

     

  :الفضاء وشعرية الوصف  - ج

  

، الشك من ى ظال يلق، الباختيين  "  Chronotope Le" "الكرونوتوب "إن مصطلح 

يف حضرة « نه إإذ ؛ ائل بتوقف الزمن يف قطعة الوصف ـــــعلى الرأي اجلينييت الق

ال تنام " اء الشيء يتوقف عن العمل ، بل تظل كل مكونات النص الروائي يقظة ، ــالفض

، وليس هناك من مكون يسهر  " Charles Grivel" " شارل غريفل "بتعبري  " كساعة احلائط 

،   2» كون يف حالة شلل أو انتظار، مسار منذ أن ينطلق ال يتوقف إىل أن يصل ويظل ميشيأو ي

إن هذا التزحزح يف املنظور التقليدي « : نفس الرأي قائال  على" حسن جنمي "ال يشذ  كما

                                                
 .44،  ص م 1981،  2اهرة ، مصر ، طأمين سالمة ، دار الفكر العربي ، الق: هوميروس ، اإللياذة ، تر  - 1  

 . 69:حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، ص  - 2  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

وجعلها من أسس العنصر الروائي ليس سهال » الالزمنية « ر و املكونات ـباجتاه شرعية العناص

تطور النظرية السردية ، ويتعني بالتايل النظر إىل الفضاء وإىل الوصف باخلصوص ال  يف تاريخ

ستراحة احلكائية ، وإمنا كأساسني من أسس بناء حتول املعىن يف النص  بوصفهما عنصرين لإل

بل يتداخل يف ؛ أن الوصف يتماهى مع السرد وال يعطله  وعليه ميكن القول؛   1» الروائي

دراسة « ألن  ،....تغلغل يف  قماشته ، ويرتسم مع األحداث والشخصيات حلمته وسداه وي

ود يف جوهرها ، إىل مراعاة الوظائف  احلكائية  ـالعالئق بني السردي والوصفي ال بد أن تع

،  2»اد العام للسردتنهض ا الفقرات أو املظاهر الوصفية يف االقتص للوصف  أي للمهمة اليت

  ارـــــعلقة يف معمفاعتبار املكان لوحة م

من خالل ما " * احلساسية اجلديدة " وقها يف كتابات ــأصبح سلعة نفق س؛ البناء السردي  

ذ ذاك يتقاسم إاضطلع به من مهام يؤديها حني يشتغل كمكون بؤري يف حقل احملكي ؛ 

 ؛ ردكما يؤدي دورا بارزا يف اقتصاد الس؛ شتغال العاملي مع الشخوص وينازعها البطولة اال

األمكنة املوظفة يف نص من النصوص الشعرية «  ألن وهو اللغة  لهاطه مبكون جوهري ـارتبب

                                                
 72: ، ص  المرجع نفسه - 1  

د االدبي ، مجموعة من بنعيسي بوحمالة ، ضمن طرائق تحليل السر  :جيرار جنيت ، حدود السرد ، تر  - 2  

  76:المؤلفين ص
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

وغري خاف على القارىء أن اللغة ؛  1» تتجاوز دائما واقعيتها مبجرد حتوهلا إىل جسد لغوي 

  .تتحول بدورها إىل فضاء حينما تكتب  ، وتتفضى على الورق 

  :الوظيـفة احلكـائية للوصف د ـ 

  

عرف الوصف منذ القدمي يف املالحم اليونانية ، باعتبار امللحمة نوعا رفيعا للكتابة     

ووصف فرجيل أيضا ترس إيين ، مث ورثت * ترس أخيل " هومريوس "الشعرية ، حينما وصف 

وإن كان جل  ، 2الرواية القطعة الوصفية عن امللحمة القدمية كما يشري ميشيل راميون إىل ذلك 

فمصطلح الكرونوتوب جييز لنا أن  ؛ "زمن السرد" قد درسوا الوصف ضمن مقولة  الشعريني

باعتباره إعالء لفعل الكتابة ، فالوصف قصة  ضمن مقولة املكان ، هندرس

  ابة بامتيازـــــــالكت

                                                
يقابل مفهوم ...) م ـ 1926" ( إدوارد الخراط  " مصطلح أرساه الروائي والناقد المصري : الحساسية الجديدة * 

إدوارد الخراط ، الحساسية الجديدة ، مقاالت في الظاهرة القصصية  ، دار اآلداب ، بيروت : الكتابة الجديدة ، ينظر

 . 28:ص ، 1993 1، ط

 . 25:فتحية كحلوش ، بالغة المكان ، ص  - 1

 .ابن بيليوس بطل اإللياذة :ـ أخيل *  

 عبد الرحيم حزل: ميشل رايمون ، التعبير عن الفضاء ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة من المؤلفين ، تر - 2
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

فعندما يعلو شأن حمور السرد على حساب حمور القصة املتخيلة نتبني كيف أن الرواية تكف « 

         . 1»ابة قصة لتصبح قصة كتابة عن أن تكون كت

" ي كتابهـف "  Jean Ricardou"" جون ريكاردو " اقد الفرنسيــالنوقد طرح       

" جازما أن أحدا مل يطرحها مثلما طرحها  ،* بقوة قضية الغورالوصفي" قضايا الرواية احلديثة 

النظر إىل أن القصاصني  ، حني لفت" كتاب الالوكون " يف الفصل السادس عشر من"  ليسينغ 

كيف كان ؛ ان ليسنغ أبلغ إبانة ـالكالسيكيني كانوا خيشون هذا التجميد اخلطر ،  ولقد أب

هومريوس يدخل الفعل يف ثنايا كل جزء من أجزاء الشيء املوصوف ، وكيف كان يصور فعل 

أما عن هذا يف حديثنا عن الوصف يف امللحمة القدمية ، ،  2اسـاللبس  بدل تصوير اللب

مل يدخل الوصف دخوله « أنه "  "Michel Raimond "ميشيل راميون"الوصف يف الرواية فيقر 

وت وبلزاك ومن بعده ، وأما ستاندال ، فقد كان كما هو ـالقوي إىل الرواية إال مع والترسك

  .3 »معلوم ، يكره األوصاف 

                                                
ارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، صياح الجهيم ، وز: تر جون ريكاردو ، قضايا الرواية الحديثة ،  -  1  

  .255:، ص 1977سوريا  دط 

 .المرجع نفسه ، ص ن : تجميد حركة القصة بالوصف ، ينظر: الغور الوصفي  - *

 .256، 255:ص،  المرجع نفسه - 2  

م حزل، ميشل رايمون التعبير عن الفضاء، ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة من المؤلفين ، تر،عبد الرحي - 3  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

 لوصف على حساب السرد كما جند بعض اآلراء املغالية املتطرفة اليت تعلي من شأن ا    

على ...) ،  Claude Ollier "  )1922" "كلود أوليي"الكاتب الفرنسي وهذا يبدو جليا يف قول 

  : "ميشيل راميون "لسان 

يسري ، بل ينبغي تصوير ما ميرعلى ميينه ومشاله من  الينبغي أن نقول إن رجال  «    

بتصوير حركة األشياء  ني يضطلعوعلى هذا النحو يؤدي الوصف مهمة السرد ح،   1»أشياء

  . واملوجودات

  " Henri Mitterand""هنري متريان "  الفرنسي الناقد واألستاذ اجلامعي جنديف حني       

 :يقولحيث ؛يف إطالق  الفضاء من عقال الوصف كوقفة زمنية  "بلزاك"النظر إىل ريادة يلفت 

غة سردية على الفضاء ــإضفاء صي  لزاك حتديدا إىلـــولقد  شرعت  الرواية  منذ  ب«  

أي أخذت جتعل منه مكونا رئيسيا يف اآللة السردية ، وهو االجتاه الذي ؛ ، يف معناه الدقيق 

 ، لكل أثر أديبـ ميكن أن تتخذه شعرية للفضاء جديدة ، تنتبه إىل األشكال والقيم األصلية 

      .    2» ه يف جزئياته ربيتم تناوله يف ذاته وس

كما تتباين ضربات ، ين طرائق استعمال الوصف يف العمل األديب من كاتب إىل آخرتتبا

ومن اليسري علينا أن نتبني يف مضمار استعمال الوصف تعارضا « ، الفرشاة من رسام إىل آخر 

                                                
 .52: ، ص  المرجع السابق - 1  

 .159:المرجع نفسه ، ص: هنري ميتران ، المكان والمعنى ، ضمن  - 2  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

بني خط ميتد من بلزاك إىل زوال حيث يتم اللجوء ، عن قصد ، إىل استعمال الوصف املنظم ، 

  عليه   الذي يسهل التعرف

هؤالء الروائيون ميارسون ، : وخط يكونه كل من ستاندال وفلوبري واألخوين كونكور ( ... ) 

    . 1»واقعية ذاتية تتمثل يف اإلقتصاد بالوصف على ما ميكن أن يراه من الواقع " عن عمد ، 

 خول له أن يكتسح مجاح؛ كما أن ارتباط الوصف برؤية ومنظور الشخصيات يف احملكي     

كما جيدر « . ويتلون مبا يضطرب يف أعماق هذه الشخصيات من أهواء ومشاعر ، السرد 

و وصفه املكان أاملؤلف من خالل تصويره أو ذكره  ) point de vue( بالباحث أخذ وجهة نظر

ن كل تصور للمكان وليد رؤية خاصة متثل احنيازا جيب استنباطه من خالل إبعني االعتبار إذ 

  .2»وصيغ الوصف الواردة فيه   أسلوبية األثر

فهو مارسيل شووب  يف أواخر " الوصف املتدرج " أما أول من ابتدع ما يسمى  

القرن التاسع عشر ، حيث تتشذر القطعة الوصفية إىل إشارات منثورة يف أرجاء النص ، فيبدو 

لفضاء يف إذ ال يستطيع الدارس أن يبلور رؤية تامة ل.  3الوصف مندجما يف املكون السردي

  .السرد إال بعد أن يكمل قراءة القصة بأكملها 

                                                
 .45:المرجع السابق ، ص: ميشل رايمون ، التعبير عن الفضاء ، ضمن  - 1  

 .  65: ص،مدخل إلى نظرية القصة سمير المرزوقي ،  جميل شاكر،  - 2  

عبد الرحيم حزل :ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة من المؤلفين ، تر ، ن التعبير عن الفضاءميشل رايمو - 3  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

من التقليد األديب الكالسيكي  " "Gérard Genette" جريار جينيت" وقد استخلص 

  :   وظيفتني للفضاء متمايزتني نسبيا مها 

يكون فيها الوصف مبثابة وقفة أو استراحة يف مضمار السرد : وظيفة ذات طابع تزييين  -1

  .دور مجايل خالص مثل دور النحت يف الصروح الكالسيكية ويكون هلا 

فالصور اجلسدية وأوصاف اللباس والتأثيث تتوخى عند بلزاك : وظيفة تفسريية ورمزية -2

  . 1وأتباعه الواقعيني إثارة نفسية الشخوص وتربيرها يف آن واحد

بعضها ويعتم والقاص يف عمله السردي ، يستعني بتقنية الوصف لتبئري األمكنة فيضيء 

  اءة باختالف األمكنة ــــــــــأخرى وختتلف درجات اإلض

وبعضها يؤدي أدوارا ثانوية تتميز حسب أمهيتها ، فبعض األمكنة تؤدي دور البطولة 

وتساعد يف قدرته األدائية ، حيث تتبدى لنا أكثر يف مقاطع  ، كخلفية تسهم يف بنينة النص

من هنا ، عمل السردي لتشارك يف تناسقه وانسجامه وصفية أو يف شذرات وصفية تتخلل ال

) األحداث ( بينما يرتبط الزمن باألفعال . أسلوب تقدمي األشياء هو الوصف  «يتبدى لنا أن 

وأسلوب عرض األحداث هو السرد ، وإذا كانت مقاطع السرد التأخذ معناها احلقيقي سوى 

لقص فإن مقاطع الوصف تتميز بنوع من بارتباطها بغريها من املقاطع السردية لكشف مسار ا

(...) االستقالل النصي وتقف مبفردها لوحة ثابتة ميكن استخراجها من الرواية وحدات مفردة 

                                                
  .77،  76:بنعيسي بوحمالة ، ضمن طرائق تحليل السرد االدبي ، ص: جيرار  جنيت ، حدود السرد ، تر  - 1  
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

يف إضفاء الظالل والدالالت على مسار (...) توظف توظيفا مجاليا   فبالرغم من استقالهلا فإا 

  . يضطلع بتقدمي األمكنة وصفوة القول أن الوصف يف القصة هو الذي .  1» القص 

أنه من العسري أن يرد احليز يف العمل األديب " عبد امللك مرتاض"وقد رأى الناقد  

منفصال عن الوصف ، وحىت إذا سلمنا بإمكان وروده خاليا من هذا الوصف ، فإنه حينئذ 

ازية من فالوصف هو الذي ميكن للحيز من التبنك والتبوء ، فيتخذ مكانة امتي. يكون كالعاري 

  2... بني املشكالت السردية األخر مثل اللغة والشخصية والزمان 

  

  

  

  

  

  " :جنية البجع "اإلشتغال الشعري ألفضية احملكي يف قصة ـ 1

يف شكل لوحة ملشهد وصفي ليوقع أوىل » جنية البجع « يطالعنا الفضاء يف قصة 

فيتعالق عنوان ،  3»حملكيالوصف يتوسل خللق إيقاع  يف ا« نوتات إيقاع احملكي ، ألن  

                                                
  .103:،صسيزا قاسم ، بناء الرواية   - 1  

 . 143:الرواية ، ص عبد الملك مرتاض ، نظرية - 2  

عبد  :روالن بورنوف وريال أولي ، معضالت الفضاء ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة  من النقاد ، تر   - 3

  .109:الرحيم حزل ص
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

ويرتسم يف أفق القارئ انطباع موسيقي للوحة * » حبرية البجع «ونية ــ، بسمفالقصة

يكون الوصف  يف بعض األحيان استهالال باملعىن املوسيقي ، يعلن «  ـف؛ الوصف االستهاللية 

ا العمل ، حيث يؤدي دورا هاما يف أوركستر 1»عن احلدث ، وينبئ بأسلوب األثر األديب 

جريار جنيت " الة النغمة أو النوتة السردية ، وهذا ما ذهب إليه  ـاألديب ويسهم يف إط

Genette Gérard    " نقطة اإلطالة «  ـستطرادات الوصفية ب، حينما شبه اإلPoints 

d'orgue  : وإذا كان علينا أن نستعري   2»توضع على نغمة موسيقية إلطالتها ( . ) عالمة ،

ضامن الوحدة اهلرمونية «يف هذا الصدد سنقول بأن الفضاء  "حسن حبراوي"ـ ل تعبريا

بداية من املطلع القصصي مسربال ** " ر السني "فعرب موسيقى الوصف يطالعنا ،  3»للسرد

  .4» حبييب اليوم يرتدي عباءة الضباب والرطوبة تسيل من قدميه. ضباب «   :بالضباب 

؛ الذي هجس النص حبضوره ، وهاهو يكتب النص حبربه األزرق هذا الفضاء  " ر السني " 

الفضاء «  التعبري بشاعرية  حني رأى أن "  Charles Grivel" شارل غريفل " كما أحسن  

                                                                                                                                              
 . م1887سيمفونية ألفها الموسيقارالروسي شايكوفسكي سنة : بحيرة البجع  -* 

 .109:روالن بورنوف وريال أولي ، معضالت الفضاء    - 1

عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ، بلغدير ، الدار البيضاء ، : جيرار جنيت ، عودة إلى خطاب الحكاية ، تر   - 2

  المغرب 

  .  43:، صم 1986،  2ط 
  38:،  ص) الفضاء، الزمن ،الشخصية ( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي    - 3

 .كلم   776ـ نهر في شمال فرنسا طوله ** 

 .                                               104:لبجع ،صجنية ا  - 4
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

،  فقد  1»هو الذي يكتب القصة قبل أن تسطرها يد املؤلف الروائي 

  حرية الذات  اعت الكاتبة أن متشهد لنا  ــــــــــاستط

يكون اإلطار « على ضبابية احلالة النفسية للشخصية فقد   إسقاط ضبابية إطار الرؤيةعن طريق 

يقول . وإذا كانت البيئة طبيعية فقد تكون إسقاطا عن هذه اإلرادة  تعبريا عن إرادة إنسانية ،

وبني اإلنسان والطبيعة صالت )) نظر الطبيعي حالة من حاالت العقلامل: (( احمللل النفسي أميل 

، وقد مررت لنا ضبابية قرارها   2»الرومانتيون بأقوى أشكاهلا وقد شعر. داخلة واضحة مت

من  –وهو عكس التصوير  -ألن التقرير.  دون تقرير ذلك  بل من خالل اللوحة التصويرية 

األخطاء اليت تصيب النسيج بعي شديد وألنه تدخل من الكاتب يف تطور احلدث  ومعناه أن 

تكون ، ال حتكي ما وقع بل ما ال من أن يصوره لنا فالقصة اجليدة ال تقول بل خيربنا باحلدث بد

كما استطاعت أن تنقل لنا احتفاءها  ؛  3ميكن أن يقع ، ال تنتمي إىل التاريخ ، بل إىل الفن

وج خضرة  ـحبركة املوجودات ، فالربج ينتصب والتماثيل ترقص سرا وتتعرق ، واحلدائق مت

  .. .والنهر يبدل وجهه 

                                                
  30:حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ، ص –   1

 .231: محي الدين صبحي  ، ص : ـ  رينيه ويليك، أوستن وارين، نظرية األدب، تر 2

م 2001،  2ة ، مصر ،  ط ة ، القاهريوسف الشاروني ، القصة تطورا تمردا ، مركز الحضارة العربي: ينظر  - 3

 .43:ص
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

يركض أمامي مزنرا باخلضرة ... أتأمل النهر وهو يبدل وجوهه وألوانه يف كل حلظة «       

وقد سكب فيه فنان جمنون أصباغا ... حتواء يدفع بقليب حىت حافة البكاء إلجبمال مستحيل ا

  .متسه بريشتها حىت استحال إىل ر من زئبق " جزيرة البجع " فضية رمادية ماكادت جنية  

أجترع قهويت وأحتفي بذلك البهاء كله ، وجبزيرة البجع كما أحب تسمية هذه اجلزيرة        

  ...  املمشى 

. خلف ر السني ينتصب برج إيفل بدانتيله املعدين الطريف كلعبة ميكانو لعبقري جمنون       

اليت  و البديع حبديقتهــــــوإىل يساري مبىن قصر شاي. مبىن الراديو العصري إىل مييين 

  . 1» ترقص متاثيلها يف الليل سرا وتتعرق بشرا صيفا

مل يعد يؤلف لوحة بل حيكي تغريا متواصال للديكور « إن القاص يف هذا اتزأ النصي       

  :، فالبطلة حتكي وتصف حتوالت وجوه النهر من خالل قوهلا 2»املرئي 

، فوصف الفضاء يف بداية القصة   3»أتأمل النهر وهو يبدل وجهه وألوانه يف كل حلظة«   

ميكن أن منيزفيما « أنه " توما شفسكي" يف احلني نفسه ، فحسب ** وصفيا * يعتربحافزا حرا 
                                                

 .104:ص قصة جنية البجع ،  - 1

ميشل رايمون التعبير عن الفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،مجموعة من المؤلفين ،تر،عبد الرحيم   - 2

 52:حزل،ص

  .  104:قصة جنية البجع ، ص  -  - 3

: تتابع الزمني والسببي لألحداث ينظرتلك الحوادث التي يمكن إبعادها دون االخالل بال: الحوافز الحرة  -* 
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

يف البداية ؛ و Motif d'introduction «1بني احلوافز احلرة طبقة خاصة من حوافز التقدمي 

يات الواصفة جند الشعرية هذه البدا« ففي ؛ الواصفة ميكننا االستمتاع بشعرية خطاب الوصف 

اة  ويتعلق ـــاخلالصة ، وفيها تلعب اللغة على اإلمداد بصور فنية قائمة على ضبط املش

" وهذا ما أطلق عليه ،  2 »حيث تتفاعل األحداث وحتتد ان املتواجد فيه ،ـهذا خاصة باملك

 Qu' est:وان بالغة الوصف يف كتابه الذي حيمل عن  "  Philippe Hamon" فيليب هامون 

ce  q'une description   جون كولندنستني " حيث أورد"Jean  Pierre Goldenstein "  يف

  اء أن بالغة الوصف تقتضي ـــــــــــــدراسته عن الفض

فيليب  شخصية يف مقدورها رؤية شئ ما ، ووجود مايسميه  «

  ون ــــــــــــــهام

وتوقفا )  اخل ...النافذة ، والواجهة ، وزجاج النافذة الباب املفتوح ، و)) (الوسط الشفاف (( 

وهذا ما جنده جليا يف القصة ؛ حيث تقف .   3»)) الناظر((مؤقتا رى السرد وتوقف  

  "  .ر السني " الشخصية أمام النافذة ، لتلقي نظرة بانورامية على الفضاء اخلارجي ، متأملة 

، وأنا أجترع قهويت قبل ذهايب إىل عملي ، أحدق فيه عرب نافذيت كعاديت كل صباح «

  . 1» كمن يسترق النظر إىل عشيقته

                                                
 .183: ص  ، المرجع نفسه  - 1

 م1994،  1صدوق نور الدين ، البداية في النص الروائي ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، الالذقية سورية ، ط   - 2

   62:ص

.                                             29:، تر ، عبد الرحيم حزل ،صكولدنستين ، الفضاء الروائي ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة  من النقاد  - 3
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

عتيادي للوقوف التأملي أمام النافذة وارتشاف القهوة ، يلمع بقصدية إىل إلإن الفعل ا    

إذا كان الباب « ـوالعروج إىل فضاءاا الرحبة ف ورـللعب؛  وقوف الذات أمام مرآة الروح 

أما النافذة فال تسمح أكثر من عبور (...)  و مفتوح لعبور جسدي كامل مكانا للعبور ، فه

بل كانت النافذة هي املرآة عينها بالنسبة .   2»الضوء والنظرات ، تكاد النافذة أن تكون مرآة 

اقتضاءات بالغة الوصف "   "Philippe Hamon" فيليب هامون" ويورد   .لبطلة هذه القصة 

  : صيغته التالية أمام الوسيط الشفاف يف 

  

  

  

»    

   الشيء      إشارة إىل          شارة             فعل من           إ                        

  

  }موضوع {     }وسط {   }       أفعال  {  }             إىل   {  الشخصية         

  

   3» الوصفشفاف                  الرؤية               توقف                        
                                                                                                                                              

 104:جنية البجع ،ص  - 1

 .123:حسن نجمي ، شعرية الفضاء،ص  - 2

  .30:عبد الرحيم حزل ،ص: ئي ، تر كولدنستين ، الفضاء الروائي ، ضمن الفضاء الروا  - 3
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

من خالل االجتزاء اجلملي من نص البداية الواصفة ، ميكن للقارئ تتبع الترسيمة التالية 

  ".اهلامونية " املشاكلة للصيغة 

  

  ر       عرب                  أحدق                        وأنا                                      

       }امسه       }    {نافذيت {     }    و{   }       أجترع  {     الشخصية      

  البطلة    

  السني                                  أتأمل                قهويت              ال اسم هلا يف     

  القصة      

                              

كحاسة مجالية  –ة ، ختترق فيها العني كوسيط شفاف ، كوة روحي" النافذة " تعترب   

يبدأ املتخيل سريورة اشتغاله  وبواسطتها كحاسة مركزية « املنظورات فمن العني  - *عليا 

  لإلدراك ينطلق النشاط املعريف واإلبداعي  بالنظرة 

  

                                                                                                                                              
حاسة البصر وحاسة السمع ، وهما الحاستان الرئيسيتان في قاموس علم الجمال الحديث ، كما يؤكد شارل  «-* 

شاكر النابلسي ، جماليات المكان في الرواية العربية ، المؤسسة العربية ،   ») علم الجمال مبادئ(اللو في كتابه 

 .146:،صم 1994،  1للدراســات والنشر، بيروت، ط
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  . 1» األوىل  تفتح احلكاية

الواردة يف اجلمل   - " أحتفي " ، " أتأمل " ، " أحدق : " كما تشي األفعال التالية     

أحتفي بذلك « ،»أتأمل النهر وهو يبدل وجوهه « ،»... أحدق فيه عرب نافذيت « [:التالية 

يذهب بعيدا يف اعتبار  «بطابعها الوصفي حسب الرأي اجلينييت الذي  -  2]»  البهاء كله

موضع آخر  كما أن الناقد نفسه الحظ يف. 3»حتمل يف ذاا ، طابعا وصفيا  ، األفعال نفسها

الوصف الربوسيت هو سرد وحتليل لنشاط الرؤية لدى الشخصية املتأملة ، أكثر مما هو «أن 

، فهذه األفعال تسرد لنا تدرج نظرة الشخصية حىت استوت رؤية  4»املتأمل  يءوصف للش

، إىل التأمل الذي كان عن طريق " البصر " مجالية ، فمن التحديق الذي كان عن طريق إعمال 

يسمى بظاهرة  التوتر العاطفي  الذي شكل ما"  اإلحتفاء " ، إىل  " البصرية " ال إعم

هذا املقام األخري الذي تبوأته الذات احلاسة املتوترة جتاه املوضوع املرئي " االستبصار الفين "

ومييز النقل . sentir" احلس " مقامه ذات   phorieالظواهر تنجم عن نقل شعوري« ومثل هذه 

ي مرحلة غري مستقطبة للشعور يكون فيها اجلسد الذايت عندما يتأسس الوجود الشعور

                                                
 .112:حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، ص  - 1

 .104:جنية البجع ، ص  - 2

  .79:ص ،،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي حميد لحمداني ،   - 3

: عبد الرحيم حزل ،ص:ميشل رايمون التعبير عن الفضاء ،ضمن الفضاء الروائي ،مجموعة من المؤلفين ،تر  - 4

50     . 



 

192 
 

   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

السيميائي صاحلا الستقبال آثار توترية حمضة جند أثرها ، على سبيل املثال ، 

  ي ــــــــــــف

فضال عن أا التفترض تفعيل عوامل    . الفكري " اإلعجاب " أو " الدهشة " أو " اخلدر " 

actants     و " فليس هناك من ذات أو موضوع وإمنا جمرد آثار ـ انطالق : وجه احلصر على

   1». لتوترات أولية" آثار ـ وصول " 

يستشف القارئ أن هنالك داخل القصة ذاا فضاء لتلقي الفضاء وتعاطي جلمالية املكان 

أن  ترتشفها الشخصية كل يوم مع فنجان قهوا الصباحية ، قبل؛ يف شكل جرعات تذوقية 

تنخرط يف غمار اهلرولة اليومية والضخ البشري املسعور ، كما يرتشفها القارئ بدوره من 

للفضاء من  * وهنا تتمظهرللقارىء القيمة الكشفيةإثر كل قراءة له ، ويتبصرها فنجان النص 

  . خالل التجلي اخلطايب للنهر يف النص 

هويت قبل ذهايب إىل عملي ،كمن أحدق فيه عرب نافذيت كعاديت كل صباح ، وأنا أجترع ق«

  . 2» يسترق النظر إىل عشيقته

  . 1» أجترع قهويت وأحتفي بذلك البهاء كله« 

                                                
، م 2003،  1،  سورية  ، ط  علي أسعد ، دار الحوار ، الالذقية: ميرلوبونتي ، سيمياء المرئي، تر   - 1

  .16،17ص

  

 *- heuristique 

 .104:صجنية البجع ،   - 2
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  ( ...) أشرب ما تبقى من قهويت على عجل  « 

   2».. ألفت الزحام اخلانق اليومي ( أهرول صوب امليترو 

ول مدهش على املستوى النافذة ، كرس لتح عرب املتبديةإدمان النظر إىل معامل باريس       

من الالزم أن يكون هنالك تأثري متبادل بني الشخصية  «األنطولوجي لذات البطلة ، إذ إن 

أن تكشف (...) واملكان الذي تعيش فيه أو البنية اليت حتيط ا حبيث يصبح بإمكان بنية الفضاء

طرأ تت الداخلية اليت لنا عن احلالة الشعورية اليت تعيشها الشخصية بل وقد تساهم يف التحوال

مل  «وتعكس لنا الفقرة التالية شعور البطلة باأللفة يف باريس  وخجلها من ذلك     3»عليها 

  .  4» شعر بالغربة يف باريس كمن خان حبيبا قدميا امسه بريوتأأعد 

برج  "وعة من الفوالذ ، فها حنن نرىـات أليفة ناعمة حىت وإن كانت مصنـتبدو البناي    

ينتصب برج « يف النص ، دون أن تتدخل يد يف ذلك  انتصب بنفسهكقطعة من الدانتيل ت "إيفل

، فقد نسجت لنا الكاتبة على نول   5»إيفل بدانتيله املعدين الطريف كلعبة ميكانو لعبقري جمنون

الواقعي ، " برج إيفل" متخيلها برجا من الدانتيل ، برجا آخر شيدته الكلمات ، مرتاحا عن

  اء يف القصة ـــــــفالفض

                                                                                                                                              
 .106:، ص المرجع نفسه  - 1

 106:، ص المرجع نفسه  - 2

 .30:حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي، ص  - 3

 .104:جنية البجع ، ص  - 4

 .104:، ص المصدر السابق  - 5
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

) ( Ecartمثل كل فضاء فين ، يبىن أساسا يف جتربة مجالية ، مبا يعنيه ذلك من بعد أو انزياح «  

إن الربج  يف   ، 1»عن جمموع املعطيات احلسية املباشرة ، أي جماله هو حقل الذاكرة واملتخيل

عب إنكارها رشحت له يصمرهفة ؛  قصة جنية البجع ، كفضاء فين شيدته طاقة فنية شعرية 

" وعلى حد قولة ل! ! اخللود ، وسيشهد يوما برج غادة الورقي على ايار برج إيفل املعدين

فكما أن القالع اليت يصفها إدغار أالن بو ال تقوم يف ، " Austin Warren" " أوسنت وارين

فرنسا وإمنا يقع يف روح  فربج إيفل هنا اليقع يف. 2 أملانيا أو والية فرجينيا ، إا تقع يف الروح

يصب يف نفس الفكرة    " Charles Grivel "شارل غريفل   يالبطلة ، وروح القارىء  ، ورأ

  :ن يقول ـحي

يكون التصوير الروائي تصويرا حاشدا على الدوام ، فال تكون مدينة باريس اليت يف الرواية « 

  .  3 هي مدينة باريس عينها  اليت يعرفها القارئ على اإلطالق

كرس األثر التشخيصي  للنهر لغرية زوج البطلة منه ، فهو الفضاء الذي ألفته بل       

  :وعشقته أيضا 

لوعشقت رجال لبارزته يف غابة بولونيا كالفرسان ، : زوجي يغار منه ، ويقول يل  «   

مع وهنا ينخرط املكان تلقائيا  ،  4»ولكن ما حيليت مع زوجة ختونين مع ر امسه السني ؟

                                                
 . 47:حسن نجمي ،شعرية الفضاء ،ص  - 1

 . 223:أوستن وارين ، نظرية األدب ، ص  - 2

 .80: عبد الرحيم حزل ،  ص:في النص ، ضمن ضمن الفضاء الروائي ، تر  شارل غريفل ، المكان  - 3

 104:جنية البجع ، ص   - 4



 

195 
 

   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

يترتب عن العالقة «  األحداث ، حني يغدو عامال بطال ، فهو ربيبها واملؤشرعليها حبيث

والتواصل القائمني بني الفضاء املكاين للشخصية يف احلكي الشعري أن الفضاء يغدو عامال بطال 

  . 1» ففي بعض األعمال الروائية ميكن أن ال يكون البطل إنسانا

النافذة خاليا من إملاع قصدي ، فبعد أن أخذتنا عرب صفحة  مل يكن وقوف البطلة أمام     

؛ للفضاء اخلارجي ، هي ذي تعود لتفتح دفات نافذة روحها مرهف  كاملة يف مشهد وصفي 

وتنقل لنا يف خطاب مونولوجي سر   Flash Back" وتعيدنا إىل الوراء عرب تقنية الفالش باك

 قرار"  نا تفاصيل احلوار ومطالبة زوجها باختاذخجلها يف عدم الشعور بالغربة ، كما تنقل ل

  ." العودة معه إىل بريوت 

عليك أن حتزمي أمرك وتتخذي :ام ـــقال يل زوجي يف الليلة املاضية قبل أن نن«        

: باللغة اللبنانية ، هذا الكالم يعين  .، البقاء وحدك يف باريس أو العودة معي إىل بريوت: قرارا

  . ة يف باريس وحيدة ، وزوجها يف بريوت ودومنا رضاه أ املقبول أن تعيش امرمن غري. الطالق 

  . ظللت صامتة     

  هل مثة رجل آخر ؟ : سألين 

  . ظللت صامتة 

    2»كيف أشرح له أنه مثة مدينة أخرى وحياة أخرى مل أعد راغبة يف مفارقتهما ؟  

                                                
 .39:محمد أدادا ،الشعري في الكتابة الروائية  ، ص   - 1

 . 105:جنية البجع ،ص  - 2
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  " :الال " و" النعم " وهاهي اليوم حائرة بني      

» الال«ضباب » النعم« مثة رقعة سوداء داخلي يلفها الضباب ،أعماين ضباب ... «

  .  1»ضباب والدروب البديلة ضباب والفراش الزوجي يغوص يف الضباب 

يف هذه املتتالية القصصية اليت ال تتجاوز ؛ مبعدل ست مرات " اب ـضب" تتكرر لفظة      

اع قصدي ملح على معىن ما  قد أثر يف ذات البطلة ثالث أسطر ، حيث ال خيلو تكرارها من إملال

تكرار كلمة « أن "     " Michael Riffaterre"مايكل ريفاتري "را ؛ حيث يرى  ـرا خطيـتأثي

تنشط تلك اإلمكانات ، وهذه طريقة شائعة وعرفية لإلحياء  (...)ذات إمكانات مؤثرة 

  : ثبطت بفضاءات اختيارات البطلة الثالفلفظة الضباب يف النص ارت   2»بالعاطفي أو باخلطري 

  .الرجوع إىل بريوت  -1

  .البقاء يف باريس  -2

  .....الرحيل إىل مدينة أخرى  -3

وغرافية ، إىل أن ترتبط بفضاء ــبالفضاءات التوب" ضباب " تتكرر ارتباطات لفظة      

ورأي  ؛   3» والفراش الزوجي يغوص يف الضباب... «إيروسي ليتعالق الشعري بالسردي 

الكلمة   «نما رأى أن  ـحي هذا الصدد ـمثمر ب  "Roland Barthes " روالن بارت"

ولغ يف ـإذا ما ب: أن تكـون إيروسية بشرطني متعارضني متعديني للحدود كليهما تستطيع 
                                                

 .ن : ، ص السابقالمصدر   - 1

 .177:محمد معتصم ، ص: ريفاتير  ،  دالئليات الشعر ، تر مايكل   - 2

 .105:جنية البجع ، ص  - 3
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

ان الشرط ـفإذا ك 1».. إذا جاءت على حني غرة ، لذيذة جبدا  ، أوعلى العكس تكرارها

عتبة  علىلنا ـــوع القهقرى إىل ذاكرة النص  حييـفإن الرجـ التكرار ـ قق األول قد حت

ي بنقطة توقف ـبداية القصة ، حيث يفتتح احملكي بلفظة واحدة جاءت على حني غرة ، تنته

ي ـــاح هلا متركزها يف رأس خيط احملكـــلفظة أت ،    2». ضباب  «  :هي لفظة  ؛  

    .دالالا  **أغرت املتلقي بتفعيل   Didascalie* ون عالمة عنوانية ـأن تك

كنائيا عن ضباب أعماق الشخصية  ويكف ر السني وهنا يكون ضباب السني تعبريا 

عن كونه فضاء مرجعيا جغرافيا لينخرط يف رؤية الشخوص فالبطلة تراه من خالل بلور رؤيتها 

  . اخلاصة 

ية  ؛  ففي اية  القصة تنتبذ الشخصية  عتبة البدا علىكما حتيلنا عتبة النهاية بدورها 

  :نفس املكان ، فهاهي البطلة  يف املشهد األخري حتدق عرب النافذة 

                                                
فؤاد صفا والحسين سحبان ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، لمغرب ، ط : تر  :روالن بارت ، لذة النص  - 1

 . 63:ص،   م  2001 2

  .104:جنية البجع ، ص  - 2

: ينظر. » ن لما يندرج تحتهاوهي تعود إلى صنف العالمات التي يصح فيها كونها عناوي« : العالمة العنوانية   - *

أنطوان أبو زيد ، المركز الثقافي : أمبرتو إيكو ، القارئ في الحكاية ، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية ، تر 

  . 305:ص.  1996،  1العربي ، الدار البيضاء ، ط 

: ينظر. » للفظ في أثناء القراءة وهي العملية التي يجريها القارئ إلبراز دالالت ا«   Actulisationالتفعيل  -**

 . 306:المرجع السابق  ، ص
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

البجع والسحب الصيفية تتجمع من جديد منذرة » جزيرة«أحدق عرب النافذة يف «

  1»بعاصفة 

  .الصفحة األوىل من القصة  104:عتبة البداية ص ]       أحدق عرب النافذة [

  .الصفحة األخرية  من القصة  132:عتبة النهاية  ص]       أحدق عرب النافذة [

، لكن   2»وحني يشتعل الربق شجرة ضوئية أسارع مذعورة إىل إسدال الستائر جيدا «    

حني تسدل ستائر احملكي عن مشهد البطلة وهي تسدل ؛  *الطبيعة تبدو يف األخري ال مبالية 

ائم منذر بعاصفة يتخللها برق مشتعل كشجرة ضوئية ، ففي هذه ستائر النافذة ، عن جو غ

النهاية حاولت الكاتبة أن تكسر التقليد املتبع من لدن الكتاب ، الذي تساير فيه حالة الطبيعة 

وتقنية قتلت استعماال حالة مشاعر الشخصيات هذا التقليد الذي أدانه بعض الكتاب كوسيلة 

زيف (...) أداا على أساس أا  Raskinراسكني « أن وسخروا من شيوعها ، مثلما جند 

أما . فاملطر والرعد والربق ترافق املشاعر العاصفة . بالقول بأن الطبيعة تعانق املشاعر اإلنسانية 

   3».سعادة العشاق فتتوافق مع الضوء املشع وتفتح األزهار وزقزقة العصافري 

                                                
 .132:جنية البجع ،ص  - 1

    .ن : ، ص  السابقالمصدر - - 2

: يمكن للتفاصيل الواصفة أن يكون منسجمة مع الفعل ، بواسطة التناقض ينظر: حافز الطبيعة الالمبالية  - *

 .195:وص الشكالنيين الروس ، صتوماشفسكي   نظرية األغراض ، واختيار الغرض  ، نص

 . 323علي إبراهيم علي منوفي ، ص : إنريكي اندرسون أمبرت ، القصة القصيرة النظرية والتقنية ، تر     - 3
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   ي ألفضية المحكيالشعر االشتغالــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

قد   "  "Enrique Anderson Imbert "كي أندرسون أمربتـنريإ" جند أيضا أن  كما 

  يف قصته    Armando Cascellaياشأرمانود كا«  ار إىل حماولة القاصـأش

الوادعة فالشمس : إبراز التناقض بني املعاناة اإلنسانية والطبيعة الالمبالية » الصباح يف الغابة« 

  .  1» ناتبأشعتها على اثنني من العمال وأمامهما إحدى املاكي الصباح تلقي يف

وإىل جالء الضباب الذي اكتسى والكشف لكن أال يوحي الربق هنا إىل نور املعرفة 

  . روح البطلة ؟

أال توحي العاصفة إىل التغيري الذي اجتاح  الذات بعد أن كانت تتخبط يف عتمة الغربة 

ت للخالص اليت طاملا عانتها يف املهجر ؟ وما إسدال الستائر يف آخر احملكي سوى التماس الذا

  ... والتغيري الذي ال ينبع إال من داخل النفس 

  

                                                
 .323:، ص  نفسهالمرجع   - 1
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  :وسيمياء األثاث تقاطبات الفضاء ـ 2

  

يتيح للدارس ؛ من شأنه حقال خصبا " القمر املربع " يعترب الفضاء يف جمموعة        

  ات كثري من الدالالت العنقودية ، اليت تفجرها القراءة ــــــاستنب

يقوم بقراءته ملزم بإجناز عملية عزل للمقاطع اليت يعتربها أكثر والقارئ الدارس وهو  « 

  .  1» امتالء بالداللة وفق متطلبات ونوايا دراسته

قطع رأس " لذا سنتريث عند بعض املقاطع من القصص ، حيث يعرض لنا حمكي    

ان وتوقيت الزم** سم املكان ايف مطلعه السردي ؛ إذ يتحدد " * كرونوتوبيتيه " "  القطة

  .بدقة متناهية 

  .حي تروكاديرو الباريسي           املكان 

  .م 2000قبل ستة أعوام من سنة        الزمان        

ينصت وهو ال يكاد يصدق أن ذلك حيدث له حقا ، يف قلب حي )) أبدول ((كان  «  

  2.»!  م2000الباريسي ، قبل ستة أعوام من سنة )) تروكاديرو((

                                                
  .89حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، ص   - 1  

 .قاطع مقولتي الزمان والمكان مصطلح الكرونوتوب من وضع باختين أشار فيه إلى ت: ـ الكرونوتوب *

المكان والمعنى :هنري ميتيران :ـ  اسم المكان يحدد بدقة صحة المغامرة التي تجري فيه ينظر** 

 .131:الفضاءالباريسي في قصة   لبلزاك ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة ، تر، عبد الرحيم حزل ، ص

 08:قطع رأس القطة ،ص - 2  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

وتكمن املفارقة يف تناقض خطاا مع السياق " عبدول " مضة إىل جتلس سيدة غا    

تقليدية يف شقة باريسية ، حتمل مشروع إقناع " خاطبة " الزمكاين ملنت القصة ، فهي 

بزجية مفصلة مبواصفات ال تنتمي إىل زمنه الراهن هذا ما أثار تساؤال ذا تبئري " عبدول"

دماا اليوم بالذات ، حني اختذت أخريا ما الذي جعل هذه اخلاطبة تعرض خ«داخلي 

  1.  »طلب الزواج من نادين يف هذه األمسية نفسها 

ا يوقن القارئ جليا أن هذه السيدة ما هي همتعب األعصاب ، حين" عبدول "يبدو     

ألا مل ختلف  وراءها بعد انصرافها أي أثُر عدا . إال شبح زاره يف حلظة توتره الدرامي

  .ولة احملاذية للمقعد سبحة فوق الطا

وأنا بالتأكيد متعب األعصاب إثر قراري الزواج من نادين ورمبا كان علي أن «    

  .2 »أعيد النظر يف ذلك 

كثري من األحداث الغريبة املريبة، يف و، وضعية عبدول املتأزمة فلحظة التوتر تنبئ ب   

يلجأ إىل غرفة والديه باحثا جعله "   يوم اختاذ القرار"  ههذه اللحظات املضطربة من يوم

  .عن جواب شاف

كما حيلو له أن يدعوها ، )) غرفة الذكريات ((يدخل إىل غرفة والديه أو  « 

  .  1».... كمن يفتش عن جواب 

                                                
 . 8:صالمصدر السابق ،  - 1  

 . 20:، ص المرجع نفسه - 2  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

وتكمن  املفارقة األخرى يف كون هذه الغرفة مؤثثة بطريقة متعارضة مع      

   .مواصفات الشقق الباريسية الواقعة يف حي تروكاديرو 

جتعلنا إستراتيجية الفضاء يف هذه القصة نشتغل على مفهوم التقاطبات ؛ هذا       

  الناقد  تــــــــأحد أهم العالميني السوفيي املفهوم الذي أرساه

وفيه أبرز املبدأ األساسي الذي يقول بأن " كتابه بنية املكان الفين " يف " يوري لومتان " 

   2دائما يتم عن طريق التعارض  يـــــــــانبناء الفضاء الروائ

إن «فهذه التعارضات يف األمكنة تغذي الفضاء وتسمه باجلدل والتوتر والدرامية إذ  

 ؛  3» تشف عن متخيل الكاتب و القارئ معا (...)التعارضات القائمة بني األمكنة 

بريوتية إىل املوروث الثقايف للعائلة ال؛ حيث يوجهنا اإلطار الفضائي الذي حيوي الشخوص 

، " حفارة للذكريات" كانت " عبدول "احملافظة ؛ فغرفة الذكريات اليت دلف إليها 

حيث " عبدول "ب الوعي ـوالستدعاء شبح اخلالة من سرادي، وكانت القادح للتذكر 

ينهض الفضاء بدور  وهنا ؛ 4»ارات غامضةـانتعشت ذاكرته وبدأت ترسل إليه إش« 

جسدية  "تقاطبا مكانيا ثنائيا وتعارضا جدليا  بني  نما يقيمـسردي استراتيجي ، حي

                                                                                                                                       
 .    20: ، ص  المرجع نفسه - 1  

 .36،  34:حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص: ينظر - 2  

عبد الرحيم حزل ، :هنري متران ، المكان والمعنى ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة ، تر - 3  

 .136:ص

 .20:  قطع رأس القط ، ص   - 4  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

باعتباره وعيا عارفا، إذ يستحيل  كل من اجلسد  ؛ 1"  حيزية  اجلسد " أو "  املكان

واملكان بصفته أحد املقوالت الكربى لإلدراك ، معطيني متالزمني يف حلظة زمنية واحدة ، 

وما  – الذهنية احملافظة للوالدين التعارض أيضا بني يكمن، كما 2 »وحقل تدليلي متجانس

وبني  - ............، السوط املعلق ،، الصور اليت يعلوها الغبار" موجهات"حييل إليها من 

ينوس بني قرارين ، الزواج من    " بندول"  الذي يبدو يف القصة مثل" عبدول"ذهنية 

إىل  " عبدول" ني ـامرأة عصرية متفتحة ، أو الزواج من امرأة شرقية حمافظة ، لكن حن

  . غرفة والديه ، بأثاثها العتيق واملعتق ، حنني إىل املاضي الذي هو جزء منه

ها الغامض ، كذكرى رمل خيطر يل يوما أا جزء مين بنفتالينها وغبارها وخبو... «    

   .3» رائحة 

 «درك كما ن وهنا ندرك متاهي تاريخ اإلنسان مع تاريخ املكان الذي ينتمي إليه       

  .   4» أن األمكنة هي حنن وهي جزء من تارخينا ، بل هي التاريخ كله 

باقتصاد سردي حمكم قمني بأن يلمع " فضاء غرفة الوالدين " "السمان غادة"أثثت      

إذ نستطيع أن  بقوة إىل البناء الثقايف احملافظ لذهنيتهما ، كما يلمع إىل موقفهما من العامل ،

                                                
هشام العلوي ، الجسد والمعنى ، قراءة في السيرة الروائية المغربية ، شركة النشر والتوزيع :  ينظر - 1  

 . 48: ص ،  2006،  1المدارس ، الدارالبيضاء ، المغرب ، ط 

 .، ص ، ن  المرجع نفسه - 2  

 .21:  قطع رأس القطة ، ص  - 3  

 .46: شاكر النابلسي ، جماليات المكان ، ص  - 4  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

طانة من خالل عالقتها بالفضاء ومتثلها له ، حيث ميثل البيت البِ نستظهر مضمر الذات

  ففيه  ؛الداخلية للشخصيات 

لفتها ، وبالتايل يمن سلطتها على ما يوجد  داخله من أشياء  أُمتارس الشخصية طقس « 

 ،  1» ... تفيد  منها و تستفيد ، إن البيت مكان اإلحساس الفردي بالوجود   ثقافية

جيب أن حيتفظ بذكريات ، ويتيح هلا يف الوقت ذاته «  بيت كمكان مغلقكما أن ال

إن ذكريات العامل اخلارجي لن يكون هلا قط نسق  االحتفاظ بقيمتها األساسية كصور،

ذكريات البيت ، وحني نستدعي هذه الذكريات فإننا نضيف إىل خمزون ذكرياتنا من 

كون انفعاالتنا تأقرب إىل الشعراء وقد  األحالم ، إننا لسنا مؤرخني حقيقيني ، بل حنن

  .  2»ليست إال تعبريا عن الشعر الذي فقدناه 

القرار باعتبار هذا " سوى هروب من " غرفة الذكريات"وما هروب عبدول إىل 

واسترجاع احلوار الدائر بني " شعر " وباعتبار التزجل على تالل الذكريات ، " فعل"األخري 

  : ذا الصدد مثمر " ونادين" "عبدول"

أحب أن أترك أفكاري تتزجل وحدها على تالل الذكريات : قلت هلا« 

  . 3».... ياهاملت اللبناين اهلارب من الفعل إىل الشعر: أجابت .....
                                                

 .52: صدوق نور الدين ، البداية في الرواية ، ص  - 1  

   غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع: غاستون باشالر ،جماليات المكان ،تر - 2  

 . 37:، ص م 1984،  2 بيروت ، لبنان ط

 .14:ص ، قطع رأس القط - 3  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

  :املكان املتجمر ـ 

كي تنكفىء على نسق  ،باطن البيت عن اخلارج   عزل" عبدول " أم حتاول       

« والشك أن ؛ النسق اخلارجي لتعطيل فعله الثقايفوحتدث قطيعة عن ، مرجعي داخلي 

نسان البواطن البيتية ـ قد تصور على أا تعبريات جمازية عن الشخصية ، إن بيت اإل

أوسنت " على حد قولة لـ  1» إذا وصفت البيت فقد وصفت اإلنسان . إمتداد لنفسه 

بذاكرة  االحتفاظعلى حرصت فيه  ،" عبدول"فقد كان البيت امتدادا لوالدة  ،"  وارين

كجمر متوهجا الذي مابرح مشتعال  الزمن البريويت األخضر؛ فهو املكان املتجمر،

ان ـاملك" شاكر النابلسي" ويعرف " عبدول " يف وعيها ويف ال وعي ابنها ؛ *الغضى

» السكَن«هو املكان الذي يظل مشتعال كاجلمرة  حتت طبقة خفيفة من « املتجمر بأنه 

جمازية كانت تطلقها جديت على الرماد اخلفيف ، الذي يغطي اجلمرة ، اليت ال وهي كلمة 

؛ ولعلها آتية من السكون الذي يغلف اجلمرة ، وحيجب »  السكَن«تزال  تتوهج حتت 

توهجها عن عني الرائي ، فإذا ما أزحنا طبقة السكن اخلفيفة من على اجلمرة  ، وجدناها 

  .  2»  ما زالت تتوهج حتت سكنها

هي نفسها طبقة الغبار " شاكر النابلسي " الشك يف أن طبقة السكن اليت حتدث عنها    

وغرافية  وطبقة الصدأ الذي اعتلى ــالصور الفوت من فوقمسحه  عناليت عزفت األم 
                                                

 . 231:أوستن وارين ، نظرية األدب ، ص - 1  

 . شجر دائم الخضرة ، وجمره يتسم بالحراراة الشديدة ويظل متوقدا لفترة طويلة : ضىالغ -  *

 . 306:شاكر النابلسي، جماليات المكان ،ص - 2
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

الغبار ، الصدأ ، ( املرآة وهي نفسها الستائر كطبقة عازلة للضوء اآليت من اخلارج 

  .يف الذاكرة اخلضراءوحفظه  على تعتيق املكان  وتعمل على جتمره ، كلها حترص )الستائر

جيلس على املقعد ذي املسندين املزينني بأشغال صنارة أمه يف الغرفة نصف املعتمة «   ● 

مسدلة الستائر دائما ، كما حتب أن تبقيها أمه رمبا لتتخيل أن البحر ما زال خلف النافذة 

  . 1»  والغرفة ما زالت يف بريوت

يتأمل املرآة احملاطة بالفضة املطروقة واملصنوعة يف لبنان قد شاا صدأ عريق  «  ●

    . 2 »جذاب

    3»يتأمل بقية الصور دون أن ميسح عنها غبارها ، فأمه تترك الغبار يغطيها  «    ●

شعرية " يف كتابه "   غاستون باشالر"الفيلسوف الظاهرييف مقام يشبه هذا ؛ تطرق   

بامتيازـ إىل ظاهراتية األعمال املرتلية وحبث عن  * ـ  والذي كان فيه توبيفيليا  "املكان

من على قطع األثاث فأورد " مسح الغبار" سر حتوهلا إىل فعل خالق ، و حلل أبعاد فعل 

  :قائال 

حني نلمع قطعة من األثاث القدمي ، فإننا نشعر بانطباعات جديدة تتولد حتت  «

يل املألوف وذلك ألن الوعي جيدد كل شيء ، ماحنا صفة البدء سطح هذا العمل املرت
                                                

 . 20:ص ،  قطع رأس القط - 1  

 .20:،ص نفسهالمصدر  - 2  

  .21:صالمصدر نفسه ،  - 3  
 .، هوس المسح الشامل  Topophilia:التوبوفيليا  – *
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

عبدول " ، ومن جانب معاكس نقول ذا الصدد ، أن والدة  1 »ملعظم ممارساتنا اليومية 

ذلك لتشعر بانطباعات قدمية عاشتها سالفا ، وذلك ألن ف ؛بتركها الغبار يعلو الصور" 

 ؛ دائم التشبث باملاسلف فأساسه تراكميالالوعي يعيق كل شيء  وألنه بدائي بطبعه ، 

  . نادرا ما يستخدم القطيعة يف حتصيل خرباته 

يتأمل عبدول تفاصيل الغرفة بأكملها ويستقرئ كل املرئيات اللة بغبار الزمن ، 

هذه التفاصيل الواصفة ميكن أن تكون على  «والقابعة يف مقصورات الالوعي ، فكل 

حيث تبدو الغرفة املسدولة   ؛ 2» ناظر سيكولوجي انسجام مع الفعل وذلك حسب ت

بأن  "عبدول "الستائر تعبريا كنائيا عن االنغالق الفكري والثقايف لألسرة ، فيتيقن 

  .املوجودة يف الصورة " بدرية "  ماهي إال خالته ؛ اخلاطبة

حيدق يف صورة أمه أيام كانت شابة مجيلة متوهجة باحليوية تقف حتت جانح  «    

ه النحيل الرقيق بابتسامة كلها رضى ، يرى صورة أخرى هلا حماطة بشقيقاا ، جيمد أبي

اليت بدرية ـــــــهذه خ.... هي ـــــياإل(   فجأة كمن ضربته صاعقة 

  . 3 » ....ي ، إين أتذكرها ، إا هي بالتأكيد ــــالواقفة إىل جانب أم

                                                
 82: شعرية المكان ،ص: غاستون باشالر  - 1  

توما شيفسكي ، نظرية األغراض ، اختبار الغرض ،ضمن نظرية المنهج الشكلي ، نصوص  - 2  

 .195:براهيم الخطيب ، صإ: التشكالنيين الروس تر

 .27:قطع رأس القطة ، ص - 3  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

وقد كانت  1» ورات الالوعي مقص«  أن صورة خالته معلقة يف "عبدول"يدرك     

هي احملفز الذي استدعاها يف حلم  -دون أن يشعر –السبحة اليت أخرجتها من القبو 

كمن يصحو من غيبوبة ، «  يف األخري  من حلم يقظته  "  عبدول" يصحو  ......يقظته 

  2» ... ينهض  مهروال 

ة ، ميسك  ا  حبنان قبل أن يغادر البيت يلمح سبحة خالته بدرية على ، الطاول«    

ال يلبث أن يدخل يف حلم يقظة جديد  "عبدول"ن القارئ أن ظوي،   3» وخيفيها يف جيبه 

يلمح خالته بدرية تركض يف شوارع باريس والسيارات تدهسها وهي ال « حينما راح 

  . 4» تبايل وتتابع ركضها أمام عينيه

قائال " غاستون باشالر" لبيت كتب ويف صدد حتدثه عن حلم اليقظة وجتدده ، وعالقته با 

يتميز حلم اليقظة باالكتفاء الذايت إذ يستمد متعة مباشرة من وجوده ذاته وهلذا فإن «  :

   . 5»األماكن اليت مارسنا فيها أحالم اليقظة تعيد تكوين نفسها يف حلم يقظة جديدة 

                                                
 .39: شعرية المكان ، ص: باشالر  غاستون - 1  

 24:قطع رأس القط ،ص - 2  

 .ن:، ص  المصدر نفسه - 3  

 .ن :، ص  المصدر نفسه   - 4  

 37: شعرية المكان ،ص: غاستون باشالر  - 5  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

عن جواب ،  نازعا إىل أحالم يقظته ، باحثا يف جيب الظالم"  عبدول" وال ينفك 

، "نادين " ـ وعن نقطة رسو لقراره ، إذ ال وجود ملوانع خارجية تكبحه عن الزواج ب

  .....ويف جيب روحه ؛   ال وعيه  ةيف أقبي؛  فاملانع موجود داخله 

تبحث يف جيبه عن سبحة خالته بدرية  ال جييب ، يتابع السري بسيارته لكن يده«    

بل تستمر يف خطاب غارق يف ظلمة ال ؛ وتنتهي القصة  ،  1» ... ومتسك ا يف الظلمة 

  ...! متناهية

  

  

  :ل الشعري لألفضية ااإلشتغـ  3

  

أمكنة " القمر املربع " يف حمكيات  –باعتبارها ذوات مغتربة  –تنتبذ الشخوص 

ي بتعاطي واقع سطحي بسيط ؛ ـــقصية مرتوية بعيدة عن الواقع اخلارجي ؛ ال توح

بة ، ال لترف تزييين بل لغاية تعبريية متماهية مع مستويات النص ، حيث تصنفها لنا الكات

اولة لإلحياء بواقعية ما ، تارخيية ــمل يعد حم« أن الوصف يف كتابات احلساسية اجلديدة 

جغرافية أو إنسانية ، أو بعامل اجتماعي أو نفسي أو سريورته وحتوله ، إذ يتحول الوصف 

ة ليصبح مستوى من مستويات التعبري عن جتربة معقدة يتداخل يف الكتابة القصصية احلديث

                                                
 24:قطع رأس القط ،ص - 1  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

مع بقية املستويات السردية األخرى ، وتتقاطع فيه وعربه املستويات األخرى للنص الذي 

را من الفضاءات ــــــــ، ويف هذه النصوص يرصد القارئ كثي 1» ينتمي إليه

   * الين تفننت الكاتبة يف موضعتها 

، كما يعثر على الفضاء متشذرا يف كامل أرجاء   2» يما يتموضع فاحملكي يتأسس ف«  

اا ـالنصوص القصصية ، وال ميلك إال أن ينصت إىل أصوات األمكنة وإىل شعرية خطاب

 Iouri " " يوري لومتان" اقد الروسيـليستشفر دالالا ؛ ذلك ما يطلق عليه الن

Lotman"  » اكن بدل الشخوص وتقول ما ال ، حيث تنطق األم 3»  املكانبوليفونية

حينما يكون قائما على بالغة السكوت  ؛ يستطيعون قوله وقد يكون خطاب املكان أبلغ

                                                
،  2000،  1ت ، لبنان ، ط سامي سويدان ، أبحاث في النص الروائي العربي ، دار اآلداب ، بيرو - 1  

  .121:ص

ل  Charles Grivel نعني الموضعة عند شارل*  إضفاء الدرامية على الفضاء ، فالمكان الذي «  غریف

يجعل لرواية من الروايات يشد اإلهتمام إلى الدراما ، وما يتغذى عليه ذلك االهتمام فاألمكنة ، مقترنة 

بعناصر المتن األخرى ، تخلق الدراما وال تبدي غيرها ، فاإلفراط في عرض الحدث المحرك لتلك الدراما 

  . » له يستأثر دون غيره باالهتماممما يجع

 .  81:شارل غريفل ، المكان في النص ، ضمن الفضاء الروائي ، ص: ينظر

 .74:المرجع نفسه ،ص - 2  

جماليات المكان ، مجموعة من : سيزا قاسم دراز ، ضمن : يوري لوتمان ، مشكلة المكان الفني ، تر   - 3  

 . 82:، ص م 1988،  2يضاء ، المغرب ، ط المؤلفين ، عيون المقاالت ، الدار الب
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

لتسرد لنا ؛ ، متاما كما تلك املدافن اخلالدة يف مصر واليت شيدت يف شكل أهرامات 

  .        حكاية خلود حضارة األموات 

فالفضاء كما "  القمر املربع"يف تفضية حمكي  أسهم الفضاء الباريسي والفضاء البريويت    

نفخ نفسا جديدا يف تلقيه  من خالل استنباا وشائج ال مرئية "  غادة السمان " متثلته  

صورة « بني الشخصيات واألمكنة ، تغري باملتابعة واالستقصاء من لدن القارئ ألن 

ن بالتركيبات اللفظية اليت الفضاء ال تقدم كمعطى ناجز بل علينا حنن أن ننتجه مسترشدي

ويكون إنتاج الفضاء من خالل متثل األفضية يف بعدها اازي ،   1» يتشكل من خالهلا

ايل  الذي تشترعه اللغة وتفجره طاقاا التعبريية ؛ إذ تكف األفضية التوبوغرافية ـاإلح

« اء يف النص حني ترتبط باللغة ألن الفض؛  اجلغرافية عن اإلحالة على مرجعها الواقعي 

حينما رأى أن " روالن بارت "فهو كائن ورقي حربي إذا حتدثنا بلغة     2» فضاء لفظي 

األمكنة املوظفة يف نص من « وهذا جيعلنا ندرك أن ،  3» كائنات ورقية « الشخصيات 

ويف هذا املنحى    4»تتجاوز دائما واقعيتها مبجرد حتوهلا إىل جسد لغوي (...) النصوص 

ال يتجه وصف األمكنة الستنساخ النموذج  «: حني يقول " حممد أدادا" يصب رأأيضا ي

                                                
 . 88:،ص) الفضاء، الزمن ،الشخصية ( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي  - 1  

عبد الرحيم حزل   :كولدنستين ، الفضاء الروائي ، ضمن الفضاء الروائي ، مجموعة  من النقاد ، تر  - 2  

    .                                           25:ص

 . 72:،  ص منذر عياشي: تر روالن بارت ، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ،  - 3  

 .25:فتحية كحلوش ، بالغة المكان ، ص - 4  
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   االشتغال الشعري ألفضية المحكيــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 

الواقعي ، بل إلبراز قدرة الروائيني على استكشاف األبعاد الرمزية والشعرية لألمكنة ، إن 

نفتاح وهذا اإل ، 1»هذا هو الذي جيعل الفضاءات مفتوحة ملشاركة القراء لتمثلها رمزيا 

حيث     2Espace Connoté» فضاء إحيائيا  « فضاء ؛ باعتبارهيغري بتأويالت شىت لل

مجالية الكتابة الوصفية للحيز خباصة ، متثل يف « أن " عبد امللك مرتاض "يرى الناقد 

اإلحياء والتكثيف ؛ دون اإلطناب والتفصيل ، فكأا تتكفل بقول نصف ماتريد قوله ، 

تشكل اجلمالية ، ويتم التضافر بني املرسل وتترك النصف اآلخر للمتلقي ، فيكمل العمل وت

  .3» واملستقبل ، أو بني الكاتب والقارئ 

جتزاءات النصية اليت متليناها ، تتكرس شعرية الفضاء ، الذي إلانطالقا من هذه ا      

حيوي الزمان مكثفا ، كما يتجلى لنا البعد الفلسفي والنفسي واألنطولوجي لإلنسان  ؛ يف 

لفضاء ، فتبدو شخوص هذه القصة  ؛ مثل الكائنات الرخوية ؛ حتمل تعاطيه مع هذا ا

أن املكان يف  «" غاستون باشالر"قوقعتها معها أينما ذهبت ، وهذا جيعلنا نوقن مع  

من مكثفا ، هذه هي وظيفة مقصوراته املغلقة اليت ال حصر هلا ، حيتوي على الز

  ...4»املكان

  
                                                

 .169:محمد أدادا ،الشعري في الكتابة الرواية  ، دراسة في الرواية المغربية الجديدة ، ص - 1  

  2 - Gérard Genette .Figures І .Ed.Seuil.Paris.1976.p104  

    150:، ص عبد الملك مرتاض ، نظرية الرواية - 3  

 .39: غاستون باشالر ، شعرية المكان ،  ص - 4  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

    : متهيد  

، استأثرت مقولة الزمن باهتمام الفكراإلنساين يف شىت مراحل تطوره ، منذ بدائيته إىل راهنيته   

 ةجمردقيمة فالزمن ؛ متحيض وتعريف كل لكنها ظلت من املفاهيم العصية املنفلتة اليت تند عن 

رتسم جليا يف أوراق الربيع ت، حيث  ا، لكننا قد نستطيع إدراك آثاره امساك النستطيع اإل

وراق اخلريف الصفراء ويف منظر البدر وهو يتناقص كل ليلة ليصبح هالال ، ويف أو، اخلضراء 

   ...تعاقب الليل والنهار

لكننا قد  نا وهي تطولظفارأمتاما كما الحنس خبصالت شعرنا أو  ، حنن الحنس بالزمن      

للعامل اخلارجي بإمكانه ، مع وحىت الشخص املبعد عن كل إدراك  «حنس بطوله أو قصره ، 

يقاع زمنه البيولوجي إوفق  1».ذلك ، على حنو حمتمل ، مواصلة جتربة تتابع أفكاره وأحاسيسه 

ووحده األديب يستطيع أن يوقف حركة  ،الذي اليستطيع إيقافه أوتعطيله  الداخلي ،والنفسي 

فإذا كان األدب يعترب فنا  «الزمن أو يديرها ويرجعها إىل الوراء أو يصوا حنو مستقبل جمهول 

زمنيا ـ إذا صنفنا الفنون إىل زمانية ومكانية ـ فإن القص هو أكثر األنواع األدبية التصاقا 

فيحيك القاص عليه ماشاء له من  بل إن القص نفسه ينتسج على نول الزمن ،  2 »بالزمن 

الزمن نسج ، ينشأعنه سحر، ينشأ عنه عامل ، ينشأ عنه وجود ، ينشأ عنه مجالية  «احلكايا 

فهو حلمة احلدث ، وملح السرد ، وصنو احليز ، وقوام ... سحرية ، أو سحرية مجالية 

                                                
 .69:احمامة ،  ص لحسن: ، تر شلوميت ريمون كنعان ،الشعرية المعاصرة   - 1  

 .33:سيزا قاسم ، بناء الرواية ، ص - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

إن الزمن هو الشخصية الرئيسة يف الرواية املعاصرة ، حسب ما تردد  بل قل  ؛ 1 ». الشخصية 

ن إ وبوسعنا القول  ، "رييه جأالن روب " لـ " على حد قولة  2كثريا يف السنوات األخرية 

إذ كانت مرتبطة بتزجية الوقت  ؛ 3 » *))التاريخ ((تأيت من  « هيف ؛القصة فن زمين بامتياز

ليتحكم يف  ، كالدم يف عروقها يسريو عناصر ككلمع ال الزمن يتماهى ففيها وإطالة العمر ،

فهو  ،تشكلها وتبنينها نسق الديناموالوجودي املسؤول عن  ليكون ؛ احلركات والسكنات

من خالل تفننه  ، بل هو الذي حيدد درجة احترافية السارد؛ الذي خيلق إيقاع النص وانسجامه 

؛  وحتقق اتساقه اليت تؤثر يف بقية عناصر السرد، تصريفه ملستوياته املختلفة واملتعددة  طرق يف

اص ـــي اخلـــــفلكل نص سردي منطه الزمن ومن مث ب النص أصالته وفرادته ،

   الزمنويتبني لنا من خالل هذا أن  ،ايزاته الفردية ــــــومت

وتأيت . عنصر مهم يف الدراسات النقدية احلديثة ومنه تنطلق أبرز التقنيات السردية املتعددة   «

املنت احلكائي ، لدى الشكالنيني / العناية ذا العنصر الروائي البنيوي ، انطالقا من ثنائية املبىن 

   . 4 ».وائل هذا القرن أالروس ، منذ 
                                                

 .207:عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، ص - 1  

 .134: مصطفى إبراهيم مصطفى ، ص : نحو رواية جديدة ، ، تر :أالن روب جرييه - 2  

  وربما . باإلنجليزية ) History)) (التاريخ (( و) Story)) (  القصة (( ـ إشارة للصلة االشتقاقية بين كلمتي   *

أحمد : تر تيري إيجلتون ، مقدمة في نظرية األدب ، . يشابه ذلك بالعربية قولنا أن القصة جاءت من قص األثر 

 .224: هامش المترجم ص حسان 

 .ن:، ص المرجع نفسه - 3

   1، ط في النظرية والتطبيق ، دار الحوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ، سورية آمنة يوسف ، تقنيات السرد  - 4  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

  :لدى الشكالنيني الروس املنت احلكائي ، / ثنائية املبىن أـ 

 اخلطاب كربى يف جمال حتليل ومنوذجية قيمة تدشينيةالشكالنيني ،  بحوثلكان     

" القصة أو احلكاية ) " (واملبىن احلكائي  Fable املنت احلكائي( بني واميز فقد ،األديب

جمموع األحداث املتصلة فيما بينها ،  هو«"توماشفسكي" فاملنت احلكائي يف نظر ،") احلبكة"و

إن املنت احلكائي ميكن أن يعرض بطريقة عملية  . واليت يقع إخبارنا ا أثناء العمل 

pragmatique   النظام الوقيت والسبيب لألحداث ، وباستقالل : حسب النظام الطبيعي ، مبعىن

ن املنت خاضع أمبعىن ،  1». أو أدخلت يف العمل ]تلك األحداث [عن الطريقة اليت نظمت ا 

  أما املبىن احلكائي أو احلبكة فإنه  ،ز السبيب ــــــــــالتحفيإ ملبد

يتألف من نفس األحداث ، بيد أنه يراعي نظام ظهورها يف العمل ، كما يراعي ما يتبعها من « 

الفين  هنظام مشكال، ينحرف زمن اخلطاب عن زمن القصة حيث  ، 2»معلومات تعينها لنا 

وقد أمهل الشكالنيون السرد من حيث هو ، بناء على عالقات أساسها الرؤية الفنية اخلاص 

، حيث يرون يف التحريف .ومل يكونوا يهتمون سوى بالسرد من حيث هو خطاب  قصة ،

                                                                                                                                              
 .23:، ص م1997 

نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكالنيين : ضمن توماشفسكي ، نظرية األغراض ، اختيار الغرض ،  - 1  

  الروس 

  . 180: إبراهيم الخطيب ، ص  :تر 

 .ن : ن ، ص م ،  - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

أن هذا املبدأ  هنا ، وال بد لنا من اإلشارة،  1الزماين مسة اخلطاب الوحيدة املميزة له عن القصة 

سهامات قد ظل فاعال وموجها وفاحتا آلفاق لكثري من اإل، الفرقي الذي رصده الشكالنيون 

جان "ويشري   ومقاربة أشكال التأليف القصصي ،واألحباث اخلاصة بتحليل اخلطاب األديب ،

هو الذي سيكون  )واملبىن احلكائي  Fable املنت احلكائي(بني  إىل أن هذا التمييز "إيف تادييه

   .2طيلة القرن Recitمصدر شعرية املسرود 

  

  

  

  :   ""Tzvetan Todorov" تودوروف  "مقولة الزمن عند ب ـ 

  

طويال أمام مقولة الزمن ، فما يقال بصددها هو حتصيل " تودوروف  "مل يتوقف  

 انطالقا منحاصل ، فقد نالت حظها من البحث يف كثري من الدراسات النقدية اجلادة ، 

" ، لذا فقد اكتفى باإلشارة إىل أهم قضاياها يف كتابه ...الشكالنية فاألملانية ، وغريها  األحباث

   ."تواصالت "ويف مقال له ضمن العدد الثامن من جملة " الشعرية 

                                                
طرائق تحليل : الحسين سحبان ، وفؤاد صفا ، ضمن  :تزفيطان تودوروف ، مقوالت السرد األدبي ، تر  - 1  

 .55، 56:السرد األدبي ، ص

  .28:ص قاسم المقداد ، : تادييه ، النقد األدبي في القرن العشرين ، تر  ڤپجان إ - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

، على مبدإ الثنائيات اعتمد  فقد ، منذ بداياته املنطق الشكالين " تودوروف " تبىنوقد     

 " ـيفرق يف مقاله اخلاص بفهو ، الذي استلهمه من األحباث التدشينية  للشكالنيني الروس 

   بني القصة واخلطاب" والت السرد األديب ــــــــــمق

فهو قصة وخطاب يف الوقت نفسه ، : للعمل األديب يف مستواه األعم مظهران «  نأحيث يرى 

مبعىن أنه يثري يف الذهن واقعا ما وأحداثا قد تكون وقعت وشخصيات روائية ختتلط من هذه 

غري أن العمل األديب خطاب يف الوقت نفسه ، فهناك ( ...) الوجهة بشخصيات احلياة الفعلية 

وعلى هذا املستوى ليست األحداث اليت . مامه يوجد قارىء يدركها سارد حيكي القصة ، أ

نفهم من ،  1»يتم نقلها هي اليت م ، إمنا الكيفية اليت ا أطلعنا السارد على تلك األحداث 

هذا القول أن القصة واخلطاب وجهان لعملة واحدة وهي العمل األديب والنستطيع التفريق 

« رائي ، فالقصة يف بعدها اإلحايل التبايل بالوسيط الذي تنقل به وبينهما إال على املستوى اإلج

ميكن االمساك ا كشيء قابل للنقل من وسيلة إىل وسيلة ، من لغة إىل أخرى ، وكذا داخل 

وسيط  ينظم عرب، كتشييد إشكايل زمين فالقارىء يتعامل معه ؛ أما اخلطاب  ،  2 »نفس اللغة 

، القصة   زمنالذي هو؛  للزمن الواقعيالوجه اإلحايل  االحنراف عنتمظهري ، وفيهفين خاص

، فهي عبارة عن مقولة ومظهر  أن الزمن قضية ما تنفك تطرح "تودوروف"كما يرى 

                                                
طرائق تحليل : الحسين سحبان ، وفؤاد صفا ، ضمن  :ـ تزفيطان تودوروف ، مقوالت السرد األدبي ، تر   1  

 . 41: السرد األدبي ، ص 

  . 19:ص لحسن احمامة ،: شلوميت ريمون كنعان ، التخييل القصصي ، الشعرية المعاصرة ، تر  - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

بالعالقة «  وخصيصة مميزة لألخبار ، اليت من شأا أن تنقلنا من اخلطاب إىل التخيل ، وتتصل

الذي يصور لنا بواسطة التسلسل اخلطي للحروف ( خط اخلطاب التخيلي : بني خطني زمنيني

،   1 » وخط العامل التخيلي ، وهو أشد تعقيدا) على الصفحة وللصفحات يف الد 

  ر ــــــويشي

زمنية اخلطاب أحادية «  نظرا إىل أن ؛ إىل عدم إمكانية توازي هذين اخلطني" تودوروف " 

التوازي تؤدي إىل اخللط الزمين الذي منيز فيه بداهة بني واستحالة . البعد وزمنية التخيل متعددة 

     . 2 »االسترجاعات أو العود إىل الوراء واالستقباالت أواالستباقات : نوعني رئيسيني 

  " Emile  Beneveniste " "إميل بنفنيست"أيضا بأسبقية  "تودوروف"كما يقر 

إىل صياغة هذين املظهرين صياغة ائية يف دراسات اللغة  بعد أن عزهلما الشكالنيون الروس 

وأطلقوا عليهما احلكاية أو املنت احلكائي ماوقع فعال ، واملوضوع أو املبىن احلكائي ، أو الكيفية 

 " Emile Beneveniste "ومييز إميل بنفنيست ،   3اليت يتعرف ا القارىء على ماوقع 

  . مايطلق عليه الزمن اللساين الذي يؤدي وظيفة خطابية عن الزمن الفيزيائي والزمن احلدثي 

    

  :ف الزمن السردي ـق تصريـطرائـ ج 
                                                

 .45:المبخوت ورجاء بن سالمة ، صشكري : تزفيطان طودوروف ، الشعرية ، تر  - 1  

 .48:، صالمرجع نفسه  - 2  

طرائق تحليل السرد : ضمن  ، الحسين سحبان :تزفيطان تودوروف ، مقوالت السرد األدبي ، تر : ينظر - 3  

 .41: األدبي   ص 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

  

ومعاجلته يف العمل السردي من كاتب إىل آخر، فلكل نص ، ختتلف تصاريف الزمن 

يف كتابه " مندالو"صر، وقد بني الفين هلذا العن طرائقه اخلاصة يف التجلي اخلطايب ، والتشكل

  : أهم قيم الزمن اجلديرة باملالحظة وهي " الزمن والرواية "

زمن أداة التوقيت أو الزمن االصطالحي وهو الزمن اخلارجي الثابت القيمة ، 

 واملوضوعي الذي يقيسه اإلنسان مستندا إىل مرجعيات أداتية حركية كالساعة مبختلف أنواعها

الذي يسري وفق إحساسنا الشخصي بسرعة  الداخلي ويقارن عادة بالزمن السيكولوجي الذايت

، زمن  مستويان اثنان فلها أما القصة  ،  1.التجربة أو مدا اليت تقاس بزمننا السيكولوجي  

الزمن الداخلي أو الزمن التخييلي هو الذي شغل « خارجي وزمن داخلي متعلق بالنص ، و 

النقاد على السواء ، خاصة منذ ظهورنظرية هنري جيمس يف الرواية  الهتمامه الكتاب و

  . 2 »مبشكلة الدميومة وكيفية جتسيدها يف الرواية 

  :*أمناط من املدد الكرونولوجية  ةبني ثالث" A.A.Mendillow" " مندالو. أ . أ  "وقد ميز    
                                                

ادر ، بيروت ، إحسان عباس ، دار ص: بكر عباس ، مر : مندالو ، الزمن والرواية ، تر . أ . أ : ينظر  - 1  

  لبنان 

 .76:، صم  1997،  1ط 

 .33:سيزا قاسم ، بناء الرواية ، ص - 2  

حينما ميز في حقل الرواية ثالثة أزمنة على األقل ، زمن المغامرة " ميشيل بوتور " ـ ويوافقه في هذا التقسيم   *

فريد أنطونيوس ، : ، تر  الجديدةميشال بوتور ، بحوث في الرواية : ينظر . وزمن الكتابة ، وزمن القراءة 

 .101:، صم  1986،  3منشورات عويدات  بيروت ، باريس ، ط 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

وحتدد بالزمن الذي يستغرقه القارىء يف  ) :زمن القراءة ( ـ املدة الكرونولوجية للقراءة  

  . 1قراءة النص ، وله عالقة بطول النص وبسرعة القارىء

وتتعلق بعدد الساعات اليت يستغرقها املؤلف  ) :زمن الكتابة (ـ املدة الكرونولوجية للكتابة  

الكتابة  مفهومها املادي الفيزيقي أي الرقانة ال ، ، ونعين بالكتابة هنا 2 » يف كتابة نصه 

، وعادة اليصرح الكتاب عن املدة الزمنية احلقيقية اليت استغرقوها يف فعل  3يثباملفهوم البار

أسفل ، السرد ، ومن املالحظ أن بعضهم يكتفي فقط بإيراد تاريخ االنتهاء من كتابة العمل 

  . نصوصهم السردية 

وهو الزمن الذي وقعت خالله أحداث : ) الزمن القصصي ( ـ املدة الومهية ملوضوع الرواية 

فراد ، أالقصة ، وقد ميتد إىل بضعة أجيال ، وقد يستمر مدى حياة كاملة ، أو جزء من حياة 

ويضطلع الزمن القصصي يف التحديد  4.أو يوما واحدا أو حوايل ساعة ، أو دون ذلك 

ومن اجلدير بالذكر أن .  الكرونولوجي املباشر أوغري املباشر لوقائع وأحداث املغامرة احلكائية

تتقاطع بشكل « اليت ميزها الكثري من النقاد ، نالحظ أن هذه األمناط من املدد الكرونولوجية 

و بآخر ، لتكون مايسمى بزمن السرد يف خصوصياته العامة ، حبيث يتخذ أشكاال متعددة أ
                                                

 .77:ص،  بكر عباس: تر  ،مندالو ، الزمن والرواية . أ . أ : ينظر  - 1  

 .80:، ص  المرجع نفسه: ينظر  - 2  

 .64:بنكراد ،  صسعيد : أمبرتو إيكو ، حاشية على اسم الوردة ،آليات الكتابة ، تر - 3  

  .85، 84، بكر عباس: مندالو ، الزمن والرواية تر . أ . أ ينظر ،  - 4  
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لعمل ، وكأننا نعيش وخمتلفة ، فهو تارة يساير زمن احلكاية ، حىت إننا نشعر ، وحنن نقرأ ا

خرى يقفز على حقب سابقة أو الحقة للفترة الزمنية اليت أالزمن كما هو يف الواقع ، وتارة 

وصل إليها السرد ، مما جيعله يكتسي طابعا معقدا يتطلب الكشف عنه جمهودات قد تعادل أو 

بعضها احداث الرواية وشد  تفوق تلك اليت يبذهلا الكاتب يف خلقها وتركيبها ، لربط

  .1».ببعض

  :ية ـالزمن اتـاملفارقشعرية ـ  د 

  : ي ـالنظام الزمن: ن احلكائي ـالزم

إنه « فهو ينتسج مع اللحمة والسداة بامتياز ، مقولة بنائية  ، الزمن يف التخييل القصصي

وتكمن خصوصية القص اللفظي يف كون الزمن يكون . عامل مكون يف كل من القصة والنص 

هكذا ميكن ) . وقائع القصة ( وكذا للموضوع املتمثل ) اللغة ( ألداة التمثيل فيه أساسيا 

" وقد أكد .2». تعريف الزمن يف التخييل القصصي كعالقات الكرونولوجيا بني القصة والنص 

لقارىء هو فا ، 3على ضرورة تشخيص الزمن يف أي نص لضمان مقروئيته "تودوروف 

 الزمنينيلكل من  املتباينةواضعا بعني االعتبار الطبيعة عالقات هذه الصالت أوال ةضطلع بإقامامل

عدم التشابه بني زمانية « اليت تعزى إىل و  تقدمي الزمن يف السرد ةطرح مشكلي مما ، اآلنفني
                                                

ة األمنية ، الرباط ، المغرب ، عبد العالي بوالطيب ، مستويات دراسة النص الروائي  مقاربة نظرية مطبع - 1  

 .144:، صم 1999 1ط

 .70:ص لحسن احمامة ، : تر شلوميت ريمون كنعان ، الشعرية المعاصرة ،   - 2  

 .110: عبد الرحمن مزيان ، ص : تزفيطان تودوروف ، مفاهيم سردية ، تر :ينظر  - 3  
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فزمن اخلطاب هو ، مبعىن من املعاين ، زمن خطي يف حني أن . القصة وبني زمانية اخلطاب 

 ن جتري يف آن واحد ،أففي القصة ميكن ألحداث كثرية  .األبعاد زمن القصة هو زمن متعدد 

وكأن األمر يتعلق  لكن اخلطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا متتاليا يأيت الواحد منها بعد اآلخر ،

من هنا تأيت ضرورة إيقاف التتايل الطبيعي  .بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مستقيم 

هو  غري أن ماحيصل ، يف أغلب األحيان ،. تباعه عن قرب حىت وإن أراد املؤلف ا لألحداث ،

لكونه يستخدم التحريف الزماين " الطبيعي " أن املؤلف الحياول الرجوع إىل هذا التتايل 

الينطبق زمن احلكاية املشيد يف الواقع غري وعليه ميكن القول أنه ، ،  1»ألغراض مجالية  

باستثناء مايرد يف أبسط أشكال ؛ مع زمن اخلطاب الذي يشيده القاص ، والينتظمان ، اللفظي 

اخلطاب ذو بعد واحد ، مبعىن له خطية واحدة بينما « وسبب ذلك أن  ؛ اإلخبار غري الفين

من هنا نشأت صعوبة مطابقة . تنطوي احلكاية على أبعاد أو خطوط متعامدة ومتقاطعة 

ت تقنية املفارقات الزمنية السردية ، املبنية على االسترجاعات ومن هنا نشأ ، 2»اخلطيتني

وهنا مكمن شعرية ، يقاع يف القص إواالستباقات ، وخرق نظام الزمن واللعب به وخلق 

  . السرد 

رمسا ، " قضايا الرواية احلديثة " يف كتابه " جون ريكاردو"استخدم ؛ ويف سابقة له 

فتكون أَ « . الصالت القائمة بني زمن السرد وزمن القصة يوضح فيه ،  ختطيطيا ثنائي احملور

                                                
 .55:طرائق تحليل السرد األدبي  ، ص: تزفيطان تودوروف ، مقوالت السرد األدبي ، ضمن  - 1  

 .30:عبد الوهاب رقيق ، في السرد  ، دراسات تطبيقية ،  ص - 2  
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 ،  1»مثال مشهدا معاصرا ، وتكون ب مشروعا  وتكون جَـ الرجوع املألوف إىل الوراء 

  " .  املفارقات الزمنية" بـوهذا مايسمى 

  

  

  جـ           ب    أ                     

  

  

  

  ب                       أَ                جَـ                

  Gerard Genette " "  "جريار جنيت" ارقات الزمنية عند ـــــــوتعين املف

و املقاطع الزمنية يف اخلطاب أظام ترتيب األحداث دراسة الترتيب الزمين حلكاية ما مقارنة ن «

املقاطع الزمنية نفسها يف القصة ،وذلك ألن نظام القصة حداث أو السردي بنظام تتابع هذه األ

. هذا تشري إليه احلكاية صراحة أو ميكن االستدالل عليه من هذه القرينة غري املباشرة أو تلك 

ومن البدهي أن إعادة التشكيل هذه ليست ممكنة دائما وأا تصري عدمية اجلدوى يف حالة بعض 

 " ""   "جريار جنيت" يف نظراملفارقة الزمنية ذلك ، فإن فضال عن  و،   2»عمال األدبيةاأل

                                                
 .250:صياح الجهيم ،  ص: ريكاردو ، قضايا الرواية الحديثة ، تر  جان - 1  

 .47:صمحمد معتصم ، : تر جيرار جنيت ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ،  - 2  
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Gerard Genette  يتمكن فيه السارد من بلورة رؤيته اخلاصة يف ، هي احنراف زمين تقين

يتوقف استرسال  «حيث ؛اإلخراج السردي للعالقات القائمة بني زمن القصة وزمن احلكاية 

القفز باجتاه اخللف أو األمام على حمور السرد ، الراوي يف سرده املتنامي ليفسح اال أمام 

فقد جند يف بداية زمن السرد مؤشرا زمنيا يشري على . فينطلق من النقطة اليت وصلتها احلكاية 

خري يف التتابع احلكائي ، يف حني يربز كونه احلدث األول يف حدث حكائي ما ، بعد ترتيبه األ

زمن السرد ، فيمنحه حرية احلركة يف بناء املفارقات الزمنية السردية وتوظيفها ، لتشكيل زمن 

طناا يف أضاربة ب،  "جريار جنيت" واملفارقات الزمنية كما يرى  ،  1 ». اخلطاب السردي 

تلعب دورا تدشينيا  " إلياذة هومريوس" صة ، فنجدها يف مطلع السرد القدمي وامللحمي منه خا

فهي إذن ليست من ابتداع ؛ مبتدعا بداية احنرافية ملفتة لذاا ، حيث يعود السارد إىل الوراء ، 

ومن مث لن نرتكب زلة تصوير املفارقة  «وال من اجتراح األدباء اددين ؛ السرد احلديث 

 2 »الزمنية وكأا نادرة أو ابتكار حديث إا على العكس أحد املوارد التقليدية للسرد األديب 

                                                
اسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، مها حسن القصراوي ، الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدر - 1  

 .190:،  صم  2004 1ط

  .48:صمحمد معتصم  ، : تر جيرار جنيت ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ،  - 2  

وهي حاشية أوحتها بعد عشر سنوات مراجعة نقدية في " خطاب الحكاية " على " حاشية " يعتبر هذا الكتاب  ـ*

ضوء ماحققته السرديات منذ ذلك الحين من تقدم أو تراجع ، كما يتأسس على قاعدة الحوار مع اجتهادات وانتقادات 

، وكذلك  سعيد يقطين في  5:الحكاية ، ص جيرار جنيت ،عودة إلى خطاب: ينظر .  وجهت إلى الكتاب األصل 

  مقدمته للكتاب 

  .هـ : ص 
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 "  جريار جنيت" واليت أسهمت يف إرساء متخيل زمين خملخل لزمن القصة الواقعي ، لكن ، 

وينفي تعميم طابع املفارقة الزمنية على مجيع ،  *"  عودة إىل خطاب احلكاية"  كتابه يعود يف

، فتقنية االسترجاع ليست بسمة مميزة  ويعترف مببالغته وخطئه يف التعميم املتسرع ، املالحم 

وقد خضعت املتون السردية العربية كمثيالا من بعض املتون ،  1 لألسلوب امللحمي عموما

التتابعي  هيمنة هذا النظام"عبد اهللا إبراهيم "وقد أرجع ملبدإ التتابع الزمين لفترة طويلة ، العاملية 

فمن أخص . تأثري فن اخلرب التارخيي يف الفن القصصي  «إىل  حييد عن منطق السببية الذي ال، 

" احنرافات " خبارية ، نقال متتابعا ، دون إجراء أية إلخواص اخلرب تأكيده على نقل الواقعة ا

حمكمة النسج ، ، هذا املنت الذي صريه االنتظام الزمين قطعة مسبوكة   2 »ختلخل بنية متنها 

المكان فيها للفجوات أو االرتدادات الزمنية  السببية الصارمة مبدأها ، والتراتب املنطقي ديدا 

، اليت ورثت هذه السمة االنتظامية ؛  العربية نالحظه يف العديد من النماذج السردية وهذا ما، 

جتري مع حركة حداثها أومن السري الشعبية القدمية ، وظلت ، من احلكي الشفهي الساذج 

  د عنه ـــــــــوالحتي،  القائم يف اخلارج املرجعي هتقتفي منطقو، الزمن وسيالنه 

  . اتيحىت اية اخلمسين

                                                
 .33:ص المرجع نفسه ، : ينظر  - 1  

عبد اهللا إبراهيم ، المتخيل السردي ،  مقاربات نقدية في التناص والرؤى ، والدالالت ، المركز الثقافي  - 2  

  .108:، صم  1990،  1ط  العربي  بيروت ،
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زمنية  نظمةأابتدعت السرود اجلديدة  فقد؛ أما يف الراهن 

   اصةـــــــــــــخ

نولوجية العادية للزمن رالك التراتبية مكسرة عمود ، ومارقة عنه متجاوزة حدود املنطق مرتاحة

فقد أصبح للقص هيآت نسقية   تعتمد نقالت زمنية وفق إيقاع احلياة  ،مبتدعة كتابة شعرية 

مما جيعله يكتسي طابعا معقدا  يتطلب الكشف عنه جمهودات قد تعادل أو تفوق « املتجددة ،

فاملفارقات تتيح للكاتب التملص من  ،  1» ذهلا الكاتب يف خلقها وتركيبهااليت يبتلك 

جيسد قدرة  وهذا ما ،فيعيد تصريفه وفق رؤيته ويفحصه بطريقة فنية  ات الزمنـإكراه

فهو يستطيع أن يعرب أجياال أو قرونا حبركة من يده دون أن حيطم  « الكاتب ومهارته يف صنعته

كما أنه يستطيع أن . جند حىت السينما تالحظ حدود الزمن مبا يطابق املنطق اخليال ، يف حني 

يتحرك بني فترتني زمنيتني إىل األمام وإىل اخللف كما يشاء ،ويستطيع أن يهيء تأثريا للزمن ال 

يستطيعه أي فن آخر ، فهو قادر على أن يستخدم يف سياق احلديث نفسه وبتوقيت واحد 

 ممايستلزم قراءة ؛ 2 »ويكون القارىء حاضرا فيها مجيعا  ني أو أكثر ،فترتني زمنيتني خمتلفت

      .شعرية للزمن 

القمر " جمموعة  يف قصص للزمن اخلاص التجلي اخلطايب هوإضاءة ،والذي سنتتبعه يف دراستنا 

بتدخالته عدم ي ــــــالذي يراع ، من لدن السارد طرائق تشكلهوتبني  ،" الربع 

                                                
 .144:والطيب ، مستويات دراسة النص الروائي ، صعبد العالي ب - 1  

 .195:صمحمد مصطفى هدارة ، :  رت، برنار دي فوتو ، عالم القصة  ،  - 2  
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لكنه يستفيد من تلك ) كواقع مرجعي(  القصلزمن  )كواقعة لغوية فنية ( النصمطابقة زمن 

" و " القبل " مثة بالضرورة تدخالت يف «  إذ؛ الوشائج الكرونولوجية املتوترة القائمة بينهما 

فزمنية اخلطاب . ومرد هذه التدخالت االختالف بني الزمنني من حيث طبيعتهما " . البعد 

ومنيز  1 »ىل اخللط الزمين إواستحالة التوازي تؤدي . أحادية البعد وزمنية التخيل متعددة 

نوعني من املفارقات يف السرد وذلك حسب طبيعة املراوحة الزمنية واحنرافها عن حمورالقص 

  :  ميثالن مستوى القص الثاين ان اللذ" االستباق" و "االسترجاع " األول ، ومها  

  : االسترجاع ـ1  

يتيح  كماالستجالء املعىن يف ذاكرة اخلطاب  ،يستدعي ماضيه اخلاصأن للسرد تيح ي     

ات ـــــــــذات مستوي ليصيغ له أبعاد شىت،  يهام بالواقعللسرد ممارسة لعبة اإل

  عن املتوالية اخلطية للراهن القصصي وتنحرف ى أتن،  متفاوتة

أحداث  حيل علىيل ؛تاركا مستوى القص األول ،  حيث يتوقف السارد ليعود القهقرى 

تقنية سردية بوظيفة بالغة .. «االسترجاع و ؛ هذا املستوىأو تضمنها جتاوزها 

اخلصوصية،مدرج يف نسق الشخصيات ذاته ، والنسق يف هذه احلالة يشكل إكراها سرديا 

مسبقا اليقبل كل اإلحتماالت ، أو الجييز سوى عدد حمدود من اإلمكانات اليت تتناسب 

ور، وليس للحاضر وبورتريه كل شخصية ، لذلك التلعب اإلسقاطات املستقبلية داخله أي د

                                                
 .48:صشكري المبخوت ورجاء بن سالمة ، : تر تزفيطان طودوروف ، الشعرية  ،  - 1  
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، هذه احلكايات اليت  1».بحث يف الذاكرة عن حكايات تشبعهاستثارة اليت تالسوى وظيفة ا

وقد برع كتاب  «بفعل البواعث اخلارجية أو الباطنية اليت تستثريها ، ، التين تتجدد وتتكرر 

تيار الوعي يف هذا األسلوب الذي يعد بروست مبتكره وقد اكتسب مشهد االسترجاع الشهري 

مقطع االسترجاع الذي حيركه طعم ( عند بروست مكانة خاصة يف تاريخ الرواية احلديثة 

ل فأعاد هذا الطعم عامل الطفولة بأكمله وأحياه ـالكعكة املغموسة يف الشاي يف فم مارسي

فهو يبين عوامله  ،  ثر شائق يف نفس املتلقيأولالسترجاع ،  2 »انية يف نفس الراويـث

قق حيكما ،  ة بواعث مجالية وفنية خالصة يويستعمل الكاتب تقنية االسترجاع لتلباالفتراضية 

عن ، كملء الفجوات اليت خيلفها السرد  ، د من املقاصد احلكائيةـــــــــالعدي

دة ـــــــات حول سوابق شخصية جديـــــــمبعلوم طريق تزويد القارىء

  امل القصة ــــــدخلت ع

 3. أو باطالعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسرح األحداث مث عادت للظهور من جديد 

اا مستحضرا تفاصيل ــــمالبس استدعي، مداث سابقةـــحييلنا على أحكما ، 

، ) احملكي الثاين (   ائياحلدث احلك   تبعا لدرجة ماضوية ينقسم االسترجاع « و  جمرياا

                                                
 . 111،  110:سعيد بنكراد ، السرد الروائي وتجربة المعنى ، ص - 1  

 .  60:سيزا قاسم ، بناء الرواية ،  ص  - 2  

 .122، 121:حسن بحراوي ،  بنية الشكل الروائي  ، ص: ينظر   - 3  
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، فعلى ضوء احلدث ) احملكي األول(ونوعية العالقة اليت تربطه باحلدث السردي احلاضر 

   :إىل  االسترجاع  وينقسم. 1 »السردي يتحدد كل حتريف زمين 

  :ـ االسترجاع الداخلي أ 

حقلها الزمين متضمن يف احلقل الزمين للحكاية اليت «االسترجاعات  وهو ذلك النوع من 

 ، حاديته على مستوى الكتابةأوتلعب دورا يف ترتيب القص فخطية النص و ، 2 »األوىل 

يصطدم هذا الترتيب اخلطي  «إذ ، حداث املتزامنة واملتعددة يف الواقع تستلزم تضافرا لأل

البسيطة مبشكالت عديدة معقدة عند حماولة ترتيب احلوادث على نفس النسق للوحدات اللغوية 

اخلطي حيث إن هذا اخلط يقطع ويلتوي ويعود على نفسه وميط إىل األمام وميط إىل اخللف 

ذلك أن ظهور أكثر من شخصية رئيسية يف . حىت يف أكثر النصوص القصصية بساطة وسذاجة 

ىل أخرى وترك اخلط الزمين األول للتعرف على ما تفعله القصة يقتضي االنتقال من واحدة إ

فالتزامن يف األحداث جيب أن يترجم إىل تتابع يف . الشخصية الثانية أثناء معايشة األوىل حلياا 

النص ويتطلب ظهور كل شخصية جديدة عودة إىل الوراء لكشف بعض العناصر اهلامة ورمبا 

وعلى هذا األساس كان لالسترجاع ،   3». الحق  االحتفاظ ببعض العناصر لكشفها يف زمن

  .  يف بنينة عمله السردي  الكاتبيسعف  نه أنأهاما من ش الداخلي دورا تنضيديا

   :ـ االسترجاع اخلارجي ب 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

   1»ى ــــــذلك االسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة احلكاية األول «وهو 

كي جيتليها السارد يف ، ستدعاء بعض الذكريات املتقادمة الالقصة ،قبل بداية  ىل ماإ يعود أي

 أوالطارئة بفعل الزمن على وضع األشياء والكائنات  التغيريويعاين مالمح ومعاين ،  مرآة الراهن

 االسترجاع اخلارجي حيزا كلما ضاق الزمن الروائي شغل « ، ومن املالحظ أنه ثباا يرصد

، فعندما اختارت فرجينيا وولف لروايتها مسزداللوي يوما واحدا هو زمنها الروائي كله  أكرب،

  .  2».جاع اخلارجيركثر من ثلث النص لالستأجلأت إىل ختصيص 

  :ـ االسترجاعات املختلطة  جـ

تكون نقطة مداها سابقة لبداية احلكاية «وهي مزيج بني االسترجاعني الداخلي واخلارجي ،   

" ماجنده يف قصة  ات اخلارجيةـمن االسترجاعو 3 »، ونقطة سعتها الحقة هلا األوىل 

ويتدخل  ،ر الغائب دون متهيد ــحيث ينقطع خط القص األول بضمي "ارـزائرات االحتض

ى ما ــوالخيف، " رئيف "و يكون الرجع باملنظور الذايت لبطل القصة  السارد بضمري املتكلم 

اعرية احلساسة واملرهفة لألحداث ـــعلى االستعادة الشمن قدرة ، للمنظور الذايت 

  حيث ، والذكريات 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

ينجذب املاضي حنو احلاضر بكل احلميمية اليت مورس ا وبكل األحاسيس اليت تستأثر بروح « 

نسانية يف حينئذ ينهض القص شفافا شاعريا ألنه صار خمربا للتجربة اإل. الشخصية اللحظة 

يذوب املاضي يف احلاضر حىت يصريه . احمت منه  احلدود الفاصلة  عمقها وجالل زمنها الذي

إن املاضي يغمر احلاضر متاما كما تفيض األنا . وينصهر هذا يف ذاك حلظة كونية آسرة 

وقد ،  1»املسترجعة على األنا املسترجعة فتتذرر فيها ومتازجها فإذا هي منها احتادا وانسجاما 

كان كأس الويسكي املعأقواسا  فتحتاليت الكأس ، هذه " رئيف " ةفزا أوليا لذاكرق حمت

مر به يف سنوات عوزه يف  سترجع كل مااف؛ فتكاثف بكل أخبرته على وعيه  ، للماضي

  قبل أن يستقل سيارته الفارهة ؛ ارالزمن ـــــــــــــــــــــقط

" باص"وهو الذي مل يكن ميلك حىت مثن تذكرة ؛  ، وجيلس على مقعدها الوثري" الرولزرويس" 

                 . !يقله إىل العاصمة 

ىل فتور إشيحا بوجهه عن نظرات السائحة احلسناء م ، يف السيارة" رئيف "ويشري انزواء

، مرتبط جدليا بأول وجه استذكرهلذا فوجه السائحة ؛ رغبته وتعففه عن دنس طاملا اتسخ به 

" الصباح احلار"كما يفضي التحديد الزمين  ر بوشاح أبيض ناصع ،النظيف املزنّهو وجه أمه 

    . ..الدفء واالبتداء /الطهارة /ىل دالالت النقاء ، إاملرافق لصورة األم 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

بوجهها املنهك النظيف املزنر مبنديل أبيض ناصع يغطي قالت يل أمي  احلار ذلك الصباح«    

سأذهب غدا لبيعها ، . وارة الذهبيةسلدي من حلي غري هذه األ مل يبق: شعرها حىت يف البيت 

  . وسأحصل لك على القسط اجلامعي 

قصفته محى إثر ليلة قيل أنه قضاها يف احلقل يعمل ألنه . كان أيب الفقري قد مات مبكرا      

وباعت أمي ما فوقها وما حتتها . ن مرضه يدعى اهلم أقيل أيضا . الميلك أجرة من يساعده 

  . وحليها الرثة ومل يبق لديها غري تلك األسوارة األخرية 

  . وسأتدبراألمر منذ اآلن فصاعدا . سأرهنها ولن أبيعها . عطين األسوارة أ :قلت هلا      

  ..ون ال ختالف القان. التتورط يف املتاعب مع رفقة السوء : قالت مذعورة      

  . الختايف لن أخالفه ولكن سيأيت يوم أسن فيه القوانني لصاحلي : قلت هلا      

  ماذا تقول ؟ : مل تفهم وسألتين     

   .      1 » وكل شيء...الشيء     

، ارقة السردية ــــــــق يف هذه املفــــــــــمثة ارتباط وثي

  بني صورة األم 

  اء اليت تذكره بتضحيتها ، كما متثل ـــــــــاليت متثل آخر األشي "   األسوارة" و 

وباعتبارها أداة لتغيريوضعية  الذي مهر املقطع االرتدادي والسرد ككل بدينامية ،" الرهان " 

يف  ةالوارد يةاالستباقاجلملة  البطل  ، من شأا أن تدفع الربنامج السردي لألمام ، من خالل

                                                
 .84:غادة السمان ، زائرات االحتضار ، ص - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

على أمساع  بعدم تكرارها، واليت مت تأكيدها يف اخلطاب "رئيف "على لسان رتداد رهذا اإلدب

  :عن الربنامج السردي للبطل  إعالنه  تاليت كشفاألم ، واليت متثل زلة لسان السارد 

    1 ». سيأيت يوم أسن فيه القوانني لصاحلي ... «

لية ح"مبوقعها االستراتيجي من اخلطاب ستكون " األسوارة " حيدس القارىء أن هذه  ؛ ذاك إذ

اجلمالية  حمموالاتدبر منطق السرد من خالل  و تزيني وتنسيق اليت ستتفنن الكاتبة يف، السرد "

ه الذي يستسر "الكرتاملفقود" بل ستكون  ؛ز اشتغال الشعري يف النصاليت ستعز، والداللية 

  ...يف القصة  احملكي 

  ...اخلطاب  رضميف م ،  2 »كل شيء ...« و   

   ماجنده يف قصة ، ذات املدى البعيد اخلارجية اتـــــاالسترجاعومن بني 

قصة ، حيث يروي لنا السارد على لسان البطلة  على سبيل املثال ؛"لست عربية  أنا: سجل " 

فتلجأ خائفة إىل ، يطاردها يف بيتها  تتخيل أن شبحااليت ،  " زكية / غلوريا"الفتاة اخلادمة 

سيدا ـ وهي مغتربة لبنانية مقيمة يف نفس العمارة ـ و تدق بعنف باب شقتها على الساعة 

" ألا تعتقد أن شبحا يسكن ،معها  بقية الليلمتوسلة منها قضاء ، فجرا"  الثالثة والثلث "

وقد اعتملت داخلها  ؛ سيدة تستقبلها على مضضلكن ال .الذي كانت تقيم فيه " األستديو 

                                                
 .84:، ص المصدر السابق - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

هي قصة السيدة اليت يشترع ، وىل قصة ثانية القصة األعن هذه ذ ذاك تتفرع إ؛  سئلة شىتأ

  : بعيد املدى هذا املقطع االسترجاعياملاضي ، زمنها 

من بريوت ، ومل تكن باريس  إىلرن جرس اهلاتف ليلة رأس السنة األوىل لوصولنا  «   

ماذا تفعالن أنت : جاءين صوت صديقيت احلميمة أنطوانيت . سابيع قد انقضت على ذلك أ

  .وزوجك يف البيت ؟ تعاال للسهر عندنا 

كنا قد هجرنا بريوت معا ، ولكن صوا بدا يل سعيدا ومستثارا ، ولذا شعرت بالغربة    

  . عنها وبالسرور من أجلها يف آن 

 ألننا يف باريس أمجل منفى يف العامل ، بل ألنه املوت ، ال كنت وزوجي حزينني حىت

قصتنا طويلة مع احلرب قضاها زوجي بني سجن وآخر من سجون ... كان يف لبنان  كان ما

أصدقاء أنفق عليهم جزءا من ثروته فقد ظل مؤمنا حبرية الفكر حىت يف احلرب األهلية ، ومل 

كان زوجي حمظوظا ألن أحدا مل يقتله . نغادر بريوت إال حني انتهت احلرب وانتهينا معها 

   !مكتفني بتعذيبه ، ولكن قتلت وحيدتنا برصاصة ابتهاج أطلقها أحدهم مبناسبة انتهاء احلرب 

ألنطوانيت أنين وزوجي سنسهر مع شبح ابنتنا وأشباح املاضي الذي النعرف مل أقل     

  . بعد كيف نقتلع أشجاره من حدائق قلبينا 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

هكذا تقتضي أصولنا الربجوازية . مدعوان للسهر يف أحد الفنادق الفخمة ادعيت أننا     

 1» ...!وق وال أتذمر وال أفسر ــــن الأشكو إىل خملأ: ا ــــــاليت تربيت عليه

.  

 ن السيدةكو وبني هذه الفتاة تشاكل ما  السيدة فبني ؛مفارقة ستعادي إلاقطع هذا امليثري    

، اليت فقدا  فهي تعايش كل حلظة شبح ابنتها الوحيدة  ،لألشباحراعية وسادنة كانت نفسها 

بداية عقد األلفة الذي  املقطع ، كما يصورلناجراء رصاصة ابتهاج طائشة بعد حرب لبنان 

،   مع شبح ابنتهما الذي كانا حيتفالن معه يف كل مناسبة، مع زوجها قبل موته  السيدة أبرمته

ىل األشباح ؛ إيف نومها يف رحلة تعرفها " غلوريا "على صوت تأوه وأنني االسترجاع وينقطع 

يف استطراد ترجاعية احلكاية االسي من ـــــيستمر املقطع املوالبينما 

    اديـــــــــاستع

زوجها الذي غادر جسده  شبح مع األشباح ، معان يف استذكار السيدة ملاضيها اخلاصباإل

من الفنانني واملوسيقيني  أناس آخرين من األموات واألحياء ؛ أشباحو، وقشرته الطينية 

ىل إالذي كانت تتركه مع شبح ابنتها حينما تذهب ، بل وحىت شبح نفسها  ،... واملبدعني

بقى حزن كثريا ، فقد كنت أعرف أنه سيأيوم تويف زوجي قبل أشهر مل « .العمل دون راتب 

. أشباح اللحظات اهلاربة . أشباح الشوارع . أشباح املدن ... ....معي بعد أن يصري شبحا 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 ال  يف مستوى الزمن احملكي األول  ن زمن القصةأومن املالحظ ،   1»عمر أقضيه مع األشباح 

اليت هيمنت  حني ختللته االسترجاعات؛ لكن هذا الزمن متطط ومتدد ، يتعدى الثالث ساعات 

شغل االسترجاع اخلارجي حيزا كلما ضاق الزمن الروائي «  إذ ؛ على اخلطاب بشكل مركزي

 قصة غلوريا/ قصة السيدة  يان ،ثانيان قصص يانوتمس عن القصة األوىل تفرعقد و،  2 »أكرب

فمقتضيات الفن « ؛  تنوس بني هاتني القصتني املنفتحة على الزمن تلبث احلركة السردية وال ؛

الذي تصل إليه مهارته ـ ليعمل بطريقة تزامنية يف القصصي تطلق يد القاص ـ إىل املدى 

مما . 3 »مستويات خمتلفة من املضمون ، كما توحي له جتربته ، أو كما يؤدي إليه اختياره  

 وفرادة ال، مسة خاصة  للسردعطى يو  كثافة وشاعرية  *كسب زمن القصة اإلشاريي

  سواء على مستوى البناء، ر هلما ـــــنظي

  . أو الداللة  

  

  

                                                
 .66،  65، 64:، ص المصدر السابق - 1  
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  .264:صمحمد مصطفى هدارة ،: تر برنار دي فوتو ، عالم القصة ،  - 3  

وإن القصة . الزمن الينتمي إلى الخطاب بكل معنى الكلمة ، ولكن إلى المرجع « : أن "روالن بارت "ـ  يرى *

بارت،  روالن: ـ ينظر » واقعي " فوهم مرجعي ، و " الحقيقي " أما الزمن . واللغة ال تعرفان إال زمنا إشاريا 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

  

  

  :  االسترجاعات الداخلية

  

يف هذه اآللية الزمنية ندرة فإننا  نسجل  ، السترجاعات الداخليةل إذا قمنا بتتبع فاحص    

مبا أن  ؛ السردي للقصة األصلية ويعود ذلك اىل ضيق احليز، " القمر املربع" قصص اموعة 

اإلمجايل  يزاحلاحلقل الزمين لالسترجاع الداخلي متضمن يف حقلها الزمين ، الذي فرضه ضيق 

والعكس صحيح يف حالة االسترجاع اخلارجي الذي تستخدمه الرواية ،  «  لقصة القصريةل

دى الزمين البعيد  واألبعد الذي ــن تستوعب املأذلك ألن الرواية مبداها الواسع قادرة على 

تستوعبه القصة ، اليت ستكون حريصة على أن يكون استخدامها لالسترجاع الداخلي 

لكن هذا الينفي بعض ورودات  ، 1».استخداما ضروريا ، واضح اهلدف والوظائف 

  .االسترجاعات الداخلية يف قصص اموعة 

 ماجنده يف؛   بـــــــــاالسترجاعات الداخلية ذات املدى القريومن 

   قصة 

                                                
ر العربي ، بيروت ، لبنان ، هيثم الحاج علي ، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي ، مؤسسة االنتشا - 1  

 .74، 73:، ص 2008،  1ط
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

 "السيدة"إىل شقة  "غلوريا"ء بدأ احلاضر السردي بلجويحيث  ، " لست عربية أنا: سجل  "

فيصور لنا السارد ، ، أما يف الصباح  ،هاربة من األشباح اليت كانت ختيفها يف بيتهاعند الفجر

 ؛" غلوريا"امضة اليت كانت تقع يف غرفة ـــاألحداث الغريبة الغ "السيدة  "استعادة 

كان حضور الشبح كثيفا يف الغرفة «               لريبطها بوجود قوى خفية تقوم ا ، حيث 

فقد ، املضىيء )) اهلالوجني (( ي من أنبوبة مصباح ـ، أما لوح الزجاج الذي يفترض أن حيمين

اجا مطحونا ناعما ـــــاير يف جو الشقة زجــــــانفجر فجأة دفعة واحدة وتط

، مما يثري عنصر التردد يف نفس الشخصيات والقارىء ؛ ألن  1 »... سحقته كأن قوة غامضة 

  . !هذه املصابيح كانت منطفئة 

حينما  "قلعة الدماغ املغلقة " قصة  ماجنده يف ، أيضا االسترجاعات الداخليةومن      

ومن معها ليبني أثر  "كارمن"حالة زوجته اخلائنة  ، الذي كان يتخيل أنه شبح هابطليسترجع 

بكل ثروته للعجزة ألم على  ه أوصى ـــتبينهم أنبعد  ، عة اليت حلت مــــالفاج

   :عتبة أن يصريوا أشباحا 

بل ... أجل بعد قراءة الوصية ، أغمي عليهم مجيعا تقريبا ، وكان ذلك مجيال مجيال  «     

تراين وحتاورين ولكن كانت أشباحا إن أشباحا خافتة الظالل غادرم حلظة اإلغماء وكادت 

                                                
 . 80، 79:أنا لست عربية ، ص: غادة السمان، سجل  - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

آه كم أنا سعيد هلذا ..مبوا " ذاا الشبحية " مغمى عليها والبد من االنتظار قليال ريثما تؤكد 

  . 1». املشهد اللطيف حيث الذين عرفتهم ، يقفون على احلافة بني وهم احلياة والشبحية 

مشهد يبني لنا وقع قريب املدى ، لولقد أورد لنا السارد هذا املشهد يف شكل استرجاع 

جة برناجمه ينت حيققالذي ، مجالية املشهد تسىن له متعة وصف تل، من منظور الشخصية  احلرمان

  .السردي يف القصة 

  

  

  

  

  

  

  

  : اقـاالستبـ  2

  

ترهص يف كوا  تقنية سردية ختالف وظيفتها وظيفة االسترجاع وتعمل عكسها ،     

ويدل  اخلطابلزمن  ةسابق يف متوالية حكائية عدة أحداثأو ، تستشرف ورود حدث و

                                                
 .214:السمان ، قلعة الدماغ المغلقة ، صغادة - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

على كل حركة سردية تقوم على أن  «ذا املصطلح  Jerard Genette  "جريارجنيت"

  كما يعرفه  ،  1»يروى حدث الحق أو يذكر مقدما 

القفز على فترة ما من زمن القصة وجتاوز النقطة اليت وصلها اخلطاب  « بأنه " حسن حبراوي " 

ن هذه أوالشك   ، 2 »الستشراف مستقبل األحداث والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات 

 ؛  همما يتطلب وعيا زمنيا من لدن ؛فق توقعه وانتظارهأالتقنية ختاطب فضول القارىء وتغذي 

ال مومفتوحة على االحتيف السرد غري يقينية  املوقف االستشرايفبيد أن املعلومات اليت يقدمها 

، وثغرة إلثارة مادامت هذه التقنية أداة للمناورة واللعب  لدى السارد ؛  3 األحيان غلبأيف 

رك التمويهي الذي ه حينما يقع يف الشعتوقُّ كربي الذي عادة ما، االنطباع األويل للقارىء 

من الواضح أن االستشراف ، أو االستباق الزمين  «و، وحبكته يف النسق الزمين للقصة  عدته أ

، أقل تواترا من احملسن النقيض  وذلك يف التقاليد السردية الغربية على األقل ؛ هذا مع أن 

  . 4 »املالحم الثالث من امل االستشرايف 

                                                
 .51:صمحمد معتصم ، : تر جيرار جنيت ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ،  - 1  

 . 132:  حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص - 2  

 . ، ص ، ن  المرجع نفسه - 3  

  .76:صمحمد معتصم  ، : تر جيرار جنيت ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ،  - 4  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

اليت  "املربع  القمر"يف اموعة القصصية    فاتستشراإلاو أ اتستباقاإلوإذا رصدنا اشتغال ا

النكاد نعثر إال على  إذ ،قل تواترا من االسترجاعات أجندها  فإننا ، هي قيد الدرس يف حبثنا هذا

  . هلا يف مضاا  ح، سنلم اأمثلة ضنينة منه

  : ولالستباق نوعان يف السرد 

  : ـ االستباق كتمهيد أ

 ح ملا سريد الحقاوامللمباعتباره املرهص ، يف السرد  تشري موضعته السردية لدوره األويل      

يف حاالت كثرية يكون االستشراف جمرد  «و،  حداث يف السردأمن 

اق زمين الغرض منه التطلع على ماهو متوقع أو حمتمل ـــــــــــــاستب

ستشرافات بأنواعها إلساسية لصلية واألاحلدوث يف العامل احملكي ، وهذه هي الوظيفة األ

وقد يتخذ هذا االستباق صيغة تطلعات جمردة تقوم ا الشخصية ملستقبلها اخلاص . املختلفة 

 ، 1 ».فتكون املناسبة ساحنة إلطالق العنان للخيال ومعانقة اهول واستشراف آفاقه 

الذي اليلزم على زئبقية الزمن التخيلي املنفتح ، ستباق التمهيدي بطابعه االحتمايل وميتازاإل

   .املتلقي بالتقيد بإشاراته 

  :  ـ االستباق كإعالنب 

  اق التمهيدي ـــــــعلى عكس االستب،  يف السرد عالينإلستباق اإليشتغل ا      

                                                
 . 133: حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص  - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

إذا كان االستباق التمهيدي ميهد للحدث الالحق بطريقة ضمنية ، فإن االستباق اإلعالين « ـف

. إحياءات أولية عما سيأيت سرده فيما بعد بصورة تفصيلية خيرب صراحة يف أحداث وإشارات أو 

واليت  ،عرب املمكن التخييلي  ريات األحداث اليت يستشرفهاميتاز بيقينية جم فهو؛ ومن مث ،  1»

  .حمقق ألفق انتظاره يتكىء عليها القارىء كمصدر موثوق المناص من أن 

،  إعالنات ذات مدى قريب"  "Jerard Genette "جريار جنيت "حسب  وهنالك

توقع ميكن أن حيقق  وهو  تلعب دورا تنظيميا جليا بسبب التوقع الذي حتدثه يف ذهن القارىء

  . 2 ترد يف اية الفصل لتكشف عن موضوع الفصل الذي يليه وعادة ما،على الفور

  . تلعب دورا ييئيا لورود حدث الحق ،  أخرى ذات مدى بعيد إعالنات  هنالكو

  :شعرية االستشراف ـ 3 

" رضا"وزوجها " رمي"يصورلنا السارد رحلة  "ثالثون عاما من النحل " يف قصة      

للحضور إىل حفل تكرميي لرضا ، مبناسبة " باريس " إىل املركزالثقايف بـ " صدوق"وصديقه 

  . على تأسيس داراملنشورات ، وأكثر من ثالثني سنة على تأسيس الة " ربع قرن"مرور

وأثناء الرحلة اليت يهيمن فيها الرجالن على زمام الكالم ؛ يتفنن صدوق يف إلقاء 

  تقطعه فيصمت " حنلة "اضرة متلقه على أمساع رضا ؛ لكن ــــــــــحم

                                                
 .218:مها حسن القصراوي ، الزمن في الرواية العربية ،  ص - 1  

 .82:صمحمد معتصم ، : تر جيرار جنيت ، خطاب الحكاية بحث في المنهج ، : ينظر - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

اليت كانت جتلس يف اخللف ، " رمي"بعدها يهجم النحل على السيارة  شيئا فشيئا ، وتتخيل 

  :من صدرها ، الذي كان يغلي بفوران حمتقن كخلية حنل خمتنقة منعزلة ، أن هذا النحل خيرج 

  . 1»م أا شاهدت النحلة خترج من فمها املطبق على صمته ــــخييل إىل ري«  

نتيجة خياالت تدور يف خلد الشخصية ؛ مما يثري داخل  االستشرافوعادة ما يكون 

ذات لتخيل نواة استباقية أوىل، وميكننا أن نعتربهذا ااملتلقي فضوال ملتابعة حتققه يف اخلطاب ، 

متهد بطريقة ضمنية ملمكنات تتبعها جمموعة من أنوية مضمرة يف اخلطاب ،  إشارات أولية

  .األحداث يف املستقبل السردي 

يصور  .جند أنه عنوان زمين بامتياز" ثالثون عاما من النحل "  وإذا متلينا عنوان القصة

ـ األديبة والشاعرة ـ من طرف زوجها " رمي "لنا كرونولوجية القهر الذي كانت تعاين منه 

ـ صاحب دارنشروجملة ـ والذي طاملا تفاىن يف قمع موهبة الكتابة داخلها ، وتصور " رضا "

  .على هذا القهر "رمي "لنا القصة مشهد ثورة 

      تمما خيلف " ثالثون عاما من النحل " العنوان ، يف غريحملها يف هذا" حنل" لفظة " م قح

يف نفس املتلقي تساؤال عن سبب هذا اإلقحام ، وال يفتأ بادئا يف فعل القراءة ؛ حىت تنبذر هذه 

اللفظة ـ وما حييل إليه حقلها الداليل ، يف العديد من حنايا النص ؛ اذ جندها فائضة االستخدام 

  . اخلطاب يتطلب فعال تأويليا ونشاطا تفكيكيا  من طرف السارد ؛ مما يوقظ توترا يف

                                                
  .142:غادة السمان ، ثالثون عاما من النحل ، ص - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

ينتسج فوق النواة االستباقية األوىل ـ ليتحول التخيل  ،وميكننا أن نورد استشرافا آخر

نتتبع وعي البطلة وهو يف  ، ويف هذا الكل املونولوجي .يضا أإىل هاجس يف النفس ويف النص 

  .ويسمعنا السارد صوت رمي الالمسموع ، ي عرب اللغة الداخلية واحلوار الداخل، صدد التشكل 

   1 »!خييل إيل أا خرجت من أذين وفمي...يا للرعب« 

داخل احملكي ؛ مما حيوهلا إىل بؤرة يتمحرق فيها كل " النحل"كما يرصد القارىء تكرار لفظة  

وفوراا املختنق ، " رمي "طنني النحل على حنو متكرر داخل مججمة وصدر  ويرمز .اخلطاب

  إىل رغبة حترير صوا املهمش املسكني

ثالثني "الذي تواطأ الزوج واتمع يف تكميمه على مدى و ــ الذي شبهته جبورب مثقوب  

والتدجني واالستالب ، واألعمال املرتلية الرتيبة ، حيث أصيبت منذ  من الزواج والقهر" عاما 

وهجرت حمربا إكراما لطنجرا ، ومل يعد بوسعها أن  ، البداية بالسكتة الشعرية الزوجية

وهنا ،   2 ...و...تكتب الشعر بني صفري طنجرة البخار وجرس منبه الفرن وبكاء األوالد و 

  "النحلة " ندرك أن 

اليت حتيل إىل معاين التمرد ؛ هي الشكل املرئي للصيغ اردة الالمرئية ـ كحشرة عليا ـ  

ميكن التفكري يف الصيغة اردة  ال «، إذ  "رمي "اليت كانت تعتمل يف صدر  والثورة واالحتجاج

واحلدث شكل مرئي ، لذا وجب النظر إليه باعتباره املمر . إال من خالل أشكاهلا املرئية 

                                                
 . 143:ص السابق  ، المصدر - 1  

 .142،  136:،  ص المصدر السابق: ينظر - 2  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

. الضروري ، بل هو الشرط الذي تفترضه األفكار كي تشق طريقها إىل الوجود الفعلي 

قائع هي سبيله الوحيد فاملتلقي ال يلتقط يف التجربة احملسوسة مفاهيم جمردة ، بل يتعرف على و

   1 »لتمثل املفهوم على شكل سلوك فعلي أو حمتمل  

يف  سحقهما للنحالت املتسربة إىل " صدوق " و" رضا " كما نتمثل عرب سلوك 

بالرغم من أا " رمي"اليت كانا ميارساا على ذات ، السيارة ، سلطة التغييب الدفينة واملعلنة 

والة ومل حيدث مرة يف ندوة تكرمي أن اعترف الزوج  قامت بنصف العمل يف دار النشر

تصر رمي على البقاء وحتمل النحل على يدها واحدة تلو األخرى وتطلق « : لكن   !بذلك

ـ الغزال ـ وما حيمله من كثافة داللية يف إذكاء " رمي "ويسهم اسم  2 »سراحها يف الريح  

  .معاين التحرر واالنعتاق واالنطالق 

آالفا من : بتخمينه إىل أن " صدوق " النحل بقوة يف اخلطاب ، حني يلمع  كما حيضر

النحل اإلفريقي املستورد قد هربت من املخترب يف املنطقة ااورة ، ومن املؤكد أن تكون العديد 

     3. منها مازالت تزور املنطقة وتزعج الناس 

على مستوى قطعة حتقق االستشراف " النحل"والشك أن هذه الالمعة ستذكي حضور     

القطعة القصصية  « ألن فهي متصلة على حنو صميمي ا ؛ يف السرد ويف الواقع أيضا 

من موقع بذرها يف النص فحسب بل وكذلك من  تستمد  قيمتها من ذاا وال االستشرافية ال
                                                

 .176:سعيد بنكراد  ، السرد الروائي وتجربة المعنى  ، ص  - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

جهة واملقطع القصصي الذي يعرض حتققها سردا أو إلغاءها  العالقة بينها وبني موقعها من

املعتمل يف  االحتقان اية ملشهد انفجارــــــــلذا فسوف تتكرس النه،  1»افتراضا 

   "رمي "   صدر 

لتلسع  ،  بتدفق أسراب حقيقية من النحل ها ،وتفجر املكبوت املتراكم طيلة ثالثني سنة داخل

  :كل من يف احلفل ويصيبهم اإلغماء ، ويلغى احلفل التكرميي حتت هول الكارثة 

لقد هربت أسرابه من أحد املختربات منذ ... فريقي متوحش  وسام هذا النحل اإل«

فترة وتنقلت ويبدو أا كانت خمتبئة يف البيت ااور املهجور وفشلوا يف إجيادها رغم البحث 

   . 2 »احلثيث عنها 

  ...   !"رمي"ومن املفارقة ومن الغرابة مبكان، أن النحل قد لسع اجلميع باستثناء 

وهنا تكمن كتحقق وتصريف لالستشراف الوارد يف بداية القصة " رضا " ويتوطد قول 

  : شعرية االستشراف 

بوسعي أن أقسم أنين حملته يف ومضة برق قادما من فمك وأصابعك وعينيك ... « 

  ...  3 »... وشعرك وأنفك 

                                                
 .89: دراسات تطبيقية ،  صعبد الوهاب الرقيق ، في السرد  ،  - 1  

 . 143:غادة السمان ، ثالثون عاما من النحل ، ص - 2  

  . 152:م ، السابق ، ص - 3  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

ينبجس صوت مرجتف آت من العلبة البالستيكية " بيضة مكيفة اهلواء " يف قصة      

اليت ال اسم هلا ؛ لكن القرائن الزمنية تشري اىل أا  * الذات الساردة(لسماعة هاتف البطلة ـ 

ـ ) امرأة جتاوزت األربعني من عمرها ، وهي تشكل الوعي املركزي الذي تصدر عنه القصة 

ليخترق جدران مكتبها البيضوي ـ الواقع يف ناطحة السحاب يف الدوراخلامس والثمانني يف 

اليز املاضي ، ويزوبع زمنها الرتيب ؛ مما جيعل نيويورك ـ فيهوي ا يف األعماق املعتمة لده

ذاا تنخرط يف حالة من االلتباس ورعب اليقني من احلقيقة الفعلية ملصدرذلك الصوت اليت 

  .ألفت أن تتحاشاه ورب منه يف نطاق هرولتها اليومية وأشغاهلا يف املكتب 

يف هذه اللحظة ، ترمي الذات الساردة رأس خيط حمكيها ، لريسم حدود خطاا       

، الوارد يف هيئة مونولوج داخلي ، و الذي يقفزإىل االمام عن مستوى  االستباقي اإلعالين

  : القص األول 

لو مل يأت صوا من تلك العلبة البالستيكية ألقسمت أنه آت من أعماق تلك  «     

حتاشى السباحة فيها وأهرول طوال النهار يف أرجاء مكتيب يف ناطحة أمة اليت املياه املظل

  ...( ...) السحاب هربا من شياطينها 
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

ملياه ألقفز لو مل يأت صوا من مساعة اهلاتف ألقسمت أنه يناديين من قاع تلك ا     

أبواا ذات ليت أحكمت إقفال مستسلمة وأتبع نرباته حىت تلك الدهاليز املرجانية ا

   .1».....يوم

ويوحي ضمري املؤنث الغائب إىل  إضمار السارد لصاحبة الصوت على مستوى هذا     

اخلطاب االستباقي ؛ مما يومىء إىل استمرارية حضوره الدائم يف الذاكرة الراهنة للبطلة وهذا ما 

مما ..." يناديينألقسمت أنه ، ... ألقسمت أنه آت"  .تشري إليه مجلتا القسم املؤكدتني 

يذكي أفق انتظار القارىء ، ويفجر داخله أسئلة شىت  ويفصح مقول القول ، الوارد مباشرة 

امسها " ة الصوت كاشفا عنبعد املقطع االستشرايف ـ ذي املدى القريب ـ عن صاحب

  ":  وكنيتها

  . 2 »؟أنا ميمنة أم عرفان الساروجي،هل تذكرينين: قالت يل بلهجة شامية عتيقة «

، صوت خاص يتضوع برائحة الزمان واملكان نستطيع  شامي دمشقي عتيقهو صوت     

هو صوت  ،" نصف قرن"احلضور،  مل تسمعه البطلة عن كثب منذ " كرونوتويب"أن نقول عنه 

                                                
،تودوروف ، مفاهيم ) متكلم في حكاية ضمير ال( يمكن أن يكون السارد واحدا من الشخصيات الرئيسية  ـ*  

  سردية

  .131: ص عبد الرحمن مزيان ، : تر  
  .174: ، ص بيضة مكيفة الهواءغادة السمان ،   - 1

 

 .174: ، ص السابق المصدر - 2  
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تظهر ثانية على خشبة مسرح البطلة . حيدد ولوج شخصية جديدة إىل املسارالزمين للقصة 

  .الظهور يف ذاكرا الغضة الواقعي  ، لكنها دائمة 

" عرفان"ـ والدة خطيبها " ميمنة خامن "ويكشف احلوار تدرجييا ، أن هذه املرأة هي     

الذي تويف إثر عملية ، قبل زواجه منها حني كانت تدرس باخلارج ـ واليت تطلب لقاءها يف 

خراج الذات عن فندقها ، حلظات صمت قليلة ختللت تلك املكاملة اهلاتفية ، كانت كفيلة بإ

مدارها املعتاد ، و بإرجاع سنني املاضي الذي مل تستطع التنصل منه ، رغم جهدها يف تأثيث 

  . مكان وزمان للنسيان واهلروب 

ويتعطل الزمن املوضوعي ، ويغيب وحيضر الزمن الوجداين ، ويغور السرد يف أعماق 

القص وزمن التجربة التخييلية ومن مميزات نسق « املاضي السحيق ، ناسجا للقص نسقا خاصا 

تلك العالقة احلميمة اليت تتمخض يف حاالت كثرية عن فقدان الزمن لسمة املوضوعية ولوظيفة 

وال غرابة يف . وهذا هو الزمن الذايت أو اإلنساين . املرجعية فيصري خيطا رفيعا من معدن النفس 

زمن احلب إنه   1 »داين أن ينشأ عن ذوبان الزمن القصصي يف الزمن التخييلي زمن وج

تستطيع دونه فكاكا ، وهنا تنفتح أقواس  وال...يروح  زمن املاضي الذي ال... والصىب 

واالرتداد اللحظي إىل الوراء  االسترجاع اخلارجيالذكرى، وينتظم زمن اخلطاب على وقع 

  ىــــ،هذا السرد االستذكاري ميتد مداه إل

                                                
  .42:في السرد  ، دراسات تطبيقية ، ص عبد الوهاب الرقيق  ، - 1  
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إىل الوراء ؛ وهو يتجاوز كثريا نقطة انطالق السرد األصلي وتعود البطلة إىل سن "ربع قرن " 

السادسة عشر، لتتذكر القرطني املاسيني اللذين كانا هديتها ليلة عرسها لو مل خيتطف املوت 

  " . عرفان"

 جرتين من يدي أمام املرآة املطعمة بالصدف يف صالون قصر آل الساروجي ،( «     

  .وهي ختلع قرطيها املاسيني البديعني وتطلب مين أن أجرما 

  .متوردة باخلجل ارتديتهما بيدين مرجتفتني 

أشعال وجنيت بنار كانت متقدة يف قليب ، فقد كنت عاشقة وسعيدة ويف السادسة 

  .عشر من عمري 

 ماستان كبريتان كل واحدة ككرة الساحرة الشفافة حييط ا إطار ذهيب. تأملتهما 

جربتهما فهبت منهما على وجهي رائحة . بنقوش شرقية كأا كتابة سرية لتعاويذ غامضة 

الغوطة وليايل بردى ومسعت مههمات الناس على مر آالف السنني من أزقة مدينتنا الدهرية 

وخفت كما لو كانا قرطني مسحورين  خلعتهما وأعدما إليها فضمتين إىل صدرها الداىفء 

تفوح منها وهي )) فتة املكدوس (( ممتزجة ب )) أربيج ((ئة ورائحة عطر وقامتها املمتل

  . هاتان املاستان ستكونان هدييت لك ليلة العرس : تقول 

أعرف أنك ستحافظني . لقد توارثنامها من زمان ، رمبا من أيام بناء سور الشام 

  . عليهما وستهدينهما بدورك ذات يوم إىل من تستحق 
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صرت أرجتف فرحا وأقبلها برتق . أعادما إىل أذنيها فتدليا حول وجهها كأسطورة 

  .1») مراهقيت وأقسم هلا أنين سأموت قبل أن أخون األمانة 

تعيد لنا الترجيعات اخلارجية للزمن ، واليت أثارها هذا املقتطف السردي ، التاريخ 

 *البث الذاكرية  أواملنطلق الذاكريالتذكاري للقرطني املاسيني ، اللذين يعتربان نقطة 

لالسترجاع ، و تسهم الوقفة الوصفية يف إبراز شعريتهما يف ذاكرة اخلطاب ، ويشتغل الوصف 

 تفاء جبماليته اليت حتيل إىل مرجع زمين خاص ؛ ـروزته  واالحـلي على بــالبصري التأم

فهما ،   2»اليفلت شيء من املعىن « فالخيلو القرطان من داللة إحداثية زمنية عميقة ، إذ 

كحلي للزينة ـ إحياء وجوديا  ** حيمالن يف متصور البطلة ـ خارج داللتهما احملظ استعمالية

خاصا ، وورودمها يف صدارة املقطع االسترجاعي ، له إملاعه القصدي من طرف الساردة ؛ إذ 

ء بقوة إىل تصدرمها خلفية جمازية عميقة ضاربة بأطناا يف ماضي البطلة ، وبارتباطهما يومى

فهما دون شك ، حييالن إىل معاين األمومة يف أرقى جتلياا ، "  ميمنة خامن" "أم عرفان"بـ 

ن لكنه عاطفي خاص ، باعتبارمها وسيطني سحريني الستحضار رائحة فضال عن أما حامال

                                                
  .175: ، ص بيضة مكيفة الهواءغادة السمان ،  - 1  

بحث في المنهج ، خطاب الحكاية ، . ـ أي النقطة او المنطلق الذي تنطلق منه الذاكرة في تذكر أحداث الماضي  *

 .57: ص محمد معتصم ، : تر 

  .40: ـ المغامرة السيميولوجية ، ص  »إن ثمة دائما ، معنى يتعدى استعمال الشيء «:  ـ يقول روالن بارث **
عبد الرحيم حزل ، دار تينمل للطباعة والنشر ، مراكش ، : سيميولوجية  ، تر روالن بارث ،  المغامرة ال - 2

 .40:، صم 1993،  1المغرب  ط 
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يف حلظة بني رفع مساعة اهلاتف ". شخصية عرفان " املكان والزمان الشامي ، املرتبطني بـ 

عادا تقع هذه االسترجاعات متخللة املشهد احلواري واقعة بني الردود املتناوبة بني البطلة إو

  . يقاع خاصني إالدرامي للقصة ويرفده حبركية ووام عرفان مما يعزز االثر 

ىل سعتها إاستشف مدى غور هذه احلركات االرتدادية استنادا  و الشك أن القارىء قد

تتميز مقاطع االسترجاع بتقنية خاصة من حيث طبيعتها « وشكلها التيبوغرايف على الورق إذ 

مقاطع النص الروائي من ومن حيث ربطها مبستوى القص األول ، حيث أن عملية تالحم 

وقد درج الكتاب الواقعيون على حتديد مقاطع . املشكالت األساسية بالنسبة إىل الروائي 

تقنية غرافية وهي " غادة السمان"وتتبع  1»االسترجاع زمنيا وفصلها عن مستوى القص األول 

) القص األول (ى لتميزها عن مستو) القص الثاين ( البنط العريض القامت السواد لالسترجاعات 

األقل سوادا مما جيعل حركة العني القارئة يف إمعاا يف  التلقي البصري للسواد ، متواطئة يف 

حركة العني املتواصلة مرادفة « يف متطيط زمن القراءة ، ألن تكسري أفق السرد البصري و

لمعىن التشكيلي ال للتعرف املباشر للمقروئية ، يف حني أن التوقف أو احلركة البسيطة مرادفة ل

حرية بأن تسهم يف إبرازنغمية النص  ،والشك أن هذه التقنية الغرافية  ، 2 »للمعىن املقول 

  . املشكل للمقطع االستذكاري  يقاعيته املشهدية اليت تستثريها أيقونية السوادإو

                                                
 .59:سيزا قاسم ، بناء الرواية  ، ص - 1  

محمد الماكري ، الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، الدار  - 2  

 .112:، صم   1991،  1البيضاء ، المغرب ، ط 
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، حيث يسحب الزمن إىل الوراء؛ ويتضخم زمن فعل السرد مقارنة مع زمن مادة السرد 

الذي نبش املاضي ، الذي ملا يغب عن " أم عرفان"ويتمطط زمن الوعي حتت وطأة صوت 

  .1فالذاكرة خبزها اليومي ومل تنجح يوما يف التخلص من دكتاتورية الذكريات ذاكرة البطلة ، 

عدو ... «ويبدأ زمن االنتظار، الذي مانفك يتمطط داخل نفس العاشقة ، فالزمن  

زمنهم هو حلظات . العشاق زمن باملعىن الذي يتعارف عليه الناس  ليس عند. العاشق خباصة 

، بل يتجزأ قافزا الجيري زمنهم متواصال كاملاء. ب هيامهم ولقائهم وحس

وبتموقع هذا  ؛يف انتظار املوعد   قفز الزمن يف شكل لوحات استرجاعية يو.2»كالفراشات

باعتباره  ص واالستراتيجي من اخلطاب ؛املوعد يف املفتتح النصي ؛ يتحدد موقعه البنيوي اخلا

، وبالتايل ، ميكننا أن  البيضة اليت حبست نفسها داخلهاانزياحا لزمن البطلة عن مساره املعتاد يف

نعترب زمن انتظاراملوعد مؤشرا لتفجريفعل السرد ، وبؤرة سردية أوىل لالشتغال الشعري للزمن 

، يقتضي اخلروج عن قوانني السردية االصطناعيةا إىل إن بناء قصة ، استناد« يف النص   إذ 

مسار ما من أجل إسقاط حالة حياتية تعد تشكيال جديدا لكم زمين يتطور خارج مداره املعتاد 

فعندما حيدد السارد بداية حدث ما ، فإن الفعل السردي ، الذي يعد سند هذا احلدث وأداته . 

                                                
 .188:، صمكيفة الهواء بيضة : ينظر - 1  

 . 22:ص  ،م 1979،  3أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط  - 2  
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ملدخل األساس لإلمساك بالعوامل الداللية املثلى يف التحقق ، سيعلن عن ميالد شخصية هي ا

  . 1».شكال احلياتية اجلديدة يف التشكلحينها تبدأ األ.احملينة منها والضمنية 

مكتبها املكيف الشاسع " البيضة مكيفة اهلواء"وتنفتح فجوة وينشأ خرق يف قشرة 

؛  لفظة البيضة ري إليه ا تششاكلته ملمباملؤثث بوسائط النسيان ، وجيد هذا املكان تواطؤه الداليل 

مكان هروا من ، فهو التعذيب بالزمن داللة إىل للمكتب اللون األبيضداللة حيث تشري 

خارج  اجديد ازمنحيث تقضي فيه  ؛ هكانت تشعر أا تعيش خمتنقة داخل الذي ، املاضي

عكس ي ؛ كما ،زمانيا  حيتقب داال، بامتياز اكرونوتوبي انايشكل مكذا  وهو ، مداره املعتاد

  .البنية املكانية اليت تقضي فيها البطلة جل وقتها 

فموقعه العلوي يتيح لألنا االنفالت من ، يشكل املكتب واجهة حضارية مؤثثة بوسائط النسيان 

لكن إكراهات املاضي التلبث مستفزة  ؛وعيالالسفل درجات الوعي وأسلطة املاض القابع 

زمن املرأة اآللية الفوالذية اليت يضج رأسها  :زمنا مزدوجا  فتعيش البطلة ، ص ااخل هاماضي

وزمن الطفلة الشامية اليت حتلم كل ليلة بعرفان ودمشق ، بأصوات عشرات الكوميوترات 

  :وتركض حافية يف دروب االشام لتعانق بروحها قربعرفان 

                                                
  .151:سعيد بنكراد ، السرد الروائي وتجربة المعنى ، ص - 1  
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  شعرية االنحرافات الزمنيةــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

منذ أيامي األوىل يف نيويورك حني بدأت العمل موظفة يف هذا البنك إىل أن «       

عيش داخل بيضة مكيفة اهلواء لكنها خانقة أشعر أنين أارتقيت وصرت نائبة للمدير، وأنا 

  ...وال أعرف كيف أثقب قشرا اجلهنمية أو أفتح نافذة فيها ألغادرها إىل املاوراء وأحيا 

إذ تبدو يل حياة النهار العملية يف البيضة مكيفة اهلواء حلما أعيش حياة مزدوجة      

أستيقظ منه إال حني أنام وأحلم ، فأحيا اختراقايت للبيضة الشاسعة اخلانقة  كابوسيا مذهبا ال

    1 » !فلح يوما يف نسياا أوامل أخرى ، مل ـــوأمضي إىل ع

تشكيل آخر لزمن اخلرق ، هو صياغة "بيضة مكيفة اهلواء " قصة  هدفن أوهكذا جند 

عرب نوبات  املعيش ، عن طريق ارتياد فضاء زمين مغاير؛ كفيل بتحرير الذات من رتابة الزمن

دف التجريبات املعاصرة يف « حيث  ،لتصور لنا الزمن الالممتثل ألعراف الواقع  ؛التذكر

وهذا هو رهان الكاتبة يف هذه   . 2 »منطقة التقنيات السردية إىل تدمري جتربة الزمن ذاا  

   " . القمر املربع " ، بل يف كامل نصوص اموعة القصصية القصة 

  

  

                                                
 .177، 176: ، ص بيضة مكيفة الهواءغادة السمان ،  - 1  

فالح رحيم ، دار الكتاب الجديد : ، تر 2بول ريكور ، الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي ، ج  - 2  

  .142:ص ،م 2006،  1المتحدة بيروت ، لبنان ، ط 

  

 



  

  

  

  

  

  

  



Hgohjl,  

243 
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فقد كانت أضمومتها القصصية كانت من نوع خاص جدا ، " غادة السمان"إن جتربة قراءة     

من خالل املطارحة ـ سنبلة وهبت للبحث بيدرا من النتائج اليت حصلها " القمر املربع " ـ 

و ميكن حوصلة  هذه  ،النصية للمحكي ، واليت حاولت حتسس توكيداته وإبراز مالمح  فرادته 

  :نتائج يف اآليت ال

ـ لقد كانت الشعرية قانونا وجمسا ومصباحا ، أضاء لنا أغوار النصوص كي الحنتطب ليال يف 

غابة السرد الكثيفة األغصان ، ولذلك كانت مبحثا من املباحث اجلديرة بالدرس ، واليت 

وغ كشف املدخل عن تباين مفهوماا وعن خلود سؤاهلا الذي اليسقط بالتقادم ، والذي س

ألطروحة البحث املركزية أن تنخرط يف هاجسه املتمثل يف حماولة كشف سر أدبية النصوص 

غادة "واملفضي يف غايته إىل كشف خصوصيتها الشعرية وإبراز املالمح األكثر أصالة يف قصص 

  ". السمان 

ـ تصور الشخصيات يف النماذج القصصية املدروسة كيانات خمتلة وبؤر متوترة تتخلق طيها 

طاقة تطالب املتلقي بأن يفجرها ـ كعالمات كثيفة مطروحة يف النصوص و حمفال سرديا ـ 

حيث جند أا مرتبطة باحلبكة أشد اإلرتباط فهي ربيبتها يف النص ، ويقوم القارىء بتلمس 

أدائها النصي باعتبارها وسيلة لتجسيد التكنيك السردي ، ليظفربتحققاا اخلاصة ، املرهونة 

  . ة التأويلية له ومبدى متثله هلا بالسريور
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ات اموعة بأا شخصيات إشكالية مفارقة ـــــــــــكما تتميزشخصي ـ 

  للواقع 

  

  

  ات فصامية متصدعة ، ارتطمت مع القيم الغربية ــــا القصص كينونــفتصور لن 

اجتثت من  الالمشاكلة لقيمها الشرقية ، فتخلخلت عالقتها مبوضوعها ، فكانت مبثابة شتائل

منبتها األصلي ، و تلوينا فنيا ابتدعته الكاتبة لتنأى عن النماذج املألوفة لدى القارىء وتؤسس 

  .دهشته 

ـ تكريسا للميثاق الغرائيب الذي عقدته الكاتبة منذ العنوان ، كانت الغرائبية خيارا سرديا ومسة 

مبلء فنية ملعظم الشخصيــــــات القصصية ، حيث يقــــوم القارىء 

بطــــــــاقتها السيميائية ، فهي كينونة غري منجزة التكتمل إال باكتمال قراءة 

  .النص 

  ر من احلقول الداللية يف تفضية حمكيات ـــــــ أسهمت األمكنة كبؤرة مولدة لكثي

، فقد نفخت نفسا جديدا لتلقيه ، من خالل استنباا وشائج المرئية بينها وبني "القمر املربع" 

خصيات القصصية ، وهذا من شأنه أن يغري القارىء باملتابعة واالستقصاء كي تتمظهر له الش

قيمتها الكشفية من خالل جتليها اخلطايب يف النصوص ، وتوليدها لكثري من الدالالت العنقودية 

   .اليت يفجرها فعل القراءة
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 بأن يلمع  ـ أسست األفضية يف النمــــــاذج املدروسة باقتصاد قصصي حمكم ، قمني

بقوة إىل البناء الثقايف للشخوص ، حيث يستطيع القارىء أن يستكنه مضمر الذوات من خالل 

عالقاا باألفضية ومتثلها هلا ، فهي تند عن الواقع تستنسخها الكاتبة منه بل هي قد أخرجتها 

لتحدث احنرافا خاصا يف النصوص ، مما يرفدها بطاقة  من متتاليته لتدخلها إىل متتالية الفن 

شعرية المثيل هلا   لذلك فقد ضت هذه األفضية كحوامل للمعىن وكعناصر تكوينية بامتياز ، 

  .بدور عاملي استراتيجي داخل السرد 

  ـ كان الزمن عصا سحرية شقت أمام الكاتبة ممكنات تأليفية شىت ، وقدرات 

  

  ايزاته ـــتبارالزمن عنصرا حامسا يف القص ، فقد كان له متإخراجية ثرة ، فباع 

الفردية  يف قصص اموعة ، فقد كان للكاتبة طرائقها اخلاصة يف تصريفه على حنو مفارق ، 

حيث أعادت إنتاجه من خالل التالعب به ، و خلخلة نظامه وخرقها لرتابته وتدمريها خلطيته 

نه   مكسرة عمود التراتبية الكرونولوجية لألحداث ، ، مرتاحة عن حدود املنطق ، مارقة ع

وابتداعها زمنا ختيليا قائما على االحنرافات واملفارقات اليت تواترت بشكل بارز يف النصوص ، 

  ارقات يف مضاا من مناذج القصص ـــــــوقد عاين البحث بعض ورودات هذه املف

ا على خلق إيقاع يف االمتداد النظمي وقد كشف عن حرفية نادرة امتلكتها القاصة يف قدر 

للخطاب السردي ، منسجم وفق إيقاع حياة الشخوص ؛ حيث ميكن للقارىء أن يشعر بوطأة 

الزمن عليهم ، وأن يتحسس الوقع اجلمايل اخلاص عليه يف فعل التلقي ، ويستمتع مبشهدية 
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ية السرد ،  فأساس رقص السارد على حبل احلكي  وفق إيقاع نظمي أعلى ، وهنا مكمن شعر

  ...الشعرية هو التحريف 

، وهذا من بني املالمح األكثر أصالة يف ... فاإلحنرافات حريات متملصة من سلطة املكرس 

على حد قولة ... اليت التعرف أن تكون سوى شاعرة للقصة بامتياز " غادة السمان " قصص 

  " .نزار قباين " لـ 

، مادامت التستنفد و ال تستفرغ فيض تعدد معاين النص ـ وتبقى القراءات مفتوحة قاصرة    

ىل اجتراح إ، واليت تضعه موضع سؤال ما انفك يتجدد باستمرار، مادام األديب يسعى دائما 

  ا املختلف ــــــــــــدة للكتابة ؛ طارحـــــنظم جدي

  الا أكثرأشكـــ، منتجوالرباعات السردية ... أخصب التقنيات  واملتجاوز ليمنحنا

  

  

  .كيف يشتغل الكالم  القول صنعة ، هذه األشكال اليت من شأا أن تبلغنا فنيا 
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  :  املصادر واملراجعقائمة 

  .برواية ورش : القرآن الكرمي ـ 

  : أـ املصادر  

  :أرسطو طاليس  ●

  .   إبراهيم محادة ، مكتبة األجنلو املصرية ، دط ، دت  : ـ  كتاب فن الشعر ، تر

شكري حممد عياد ، دار الكتاب العريب للترمجة : الشعر، تح وتر كتاب أرسطو طاليس فن ـ  

  . م 1967والنشر ، القاهرة ، مصر ، د ط ، 

  :بوالو  ●

رجاء ياقوت ، املشروع القومي للترمجة ، الس األعلى للثقافة  القاهرة ، : ـ  فن الشعر ، تر

 .م  2002مصر، د ط ، 

علي درويش ،  اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مهرجان القراءة للجميع ، : ـ فن الشعر، تر  

  . م 1995مصر ، دط ، 

  :هوراس  ●

، 3ط   ،مصر، لويس عوض ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة : فن الشعر، ترـ  

  . م 1988

  :هومريوس  ●

   2ط، ن سالمة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ـــــــأمي :اإللياذة ، تر  
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   .م 1981

  : املراجع العربية  ـ ـ ب

  :أبو الوليد بن رشد   ●

األعلى   حممد سليم سامل ، الس: ـ تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف الشعر، تح ، تع 

  .م 1971  1للشئون اإلسالمية جلنة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة ، مصر ، ط 

  :أمحد اجلوة ●

، تونس  دط ،  سحبوث يف الشعريات مفاهيم واجتاهات  ، مطبعة التسفري الفين ، صفاق  -

  .م 2004

  م  2007  1ـ من اإلنشائية إىل الدراسة األجناسية ، قرطاج للنشر ، صفاقس ، تونس ، ط 

  : أمحد اليبوري  ●

ـ يف الرواية العربية التكون واالشتغال ، شركة النشر والتوزيع ، املدارس ، الدار البيضاء  

  .   م  2000 ،  1 ،املغرب ، ط

  :إدوار اخلراط  ●

،  1ـ احلساسية اجلديدة ، مقاالت يف الظاهرة القصصية  ، دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ط

  .م  1993

 ،لبستاين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، دط ـ  دراسات يف نشأة املسرح ، دار ا

  . م2003
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  ) :علي امحد سعيد ( أدونيس   ●

  . م 1979،  3ـ  مقدمة للشعر العريب ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، ط 

 .م  1989،  1كالم البدايات، دار اآلداب، بريوت، لبنان ، طـ 

  :آمنة يوسف  ●

،  1ط  يف النظرية والتطبيق ، دار احلوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ، سورية تقنيات السرد ـ 

  .م  1997

  :توفيق الزيدي  ●

  .م   2000،  1يف علوم النقد األديب ، قرطاج ، تونس ، ط ـ 

  :جابر عصفور  ●

   .م 1998،  1نظريات معاصرة ، دار املدى للثقافة والنشر ، دمشق ، سوريا ، ط  ـ

  :حسن حبراوي  ●

،  1ـ بنية الشكل الروائي ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان ، الدار البيضاء املغرب ، ط 

  .م 1990

ـ حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية ، دراسة مقارنة يف األصول واملناهج واملفاهيم املركز الثقايف 

  . م  1994،  1العريب ، بريوت ، لبنان ، ط

  :حسن جنمي  ●
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شعرية الفضاء ، املتخيل واهلوية يف الرواية العربية ، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء ـ   

  .م  2003،  1املغرب ، بريوت ، لبنان  ، ط

  :محيد حلمداين  ●      

لبنان ، الدار  ، بنية النص السردي من منظور النقد العريب ، املركز الثقايف العريب ، بريوتـ  

  .م  1991 ، 1رب ، ط غالبيضاء ، امل

  :خالد لغرييب  ●

يف قضايا النص الشعري العريب احلديث ، مقاربات نظرية وحتليلية ، كلية اآلداب والعلوم  ـ  

  . م 2007 1اإلنسانية بصفاقص ، مكتبة قرطاج للنشروالتوزيع تونس ، ط

  :رشيد بن مالك  ●

   .2000دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، دط ،   مقدمة يف السيميائية السردية  ،ـ   

  :سامي سويدان  ●

  . م 2000،  1دار اآلداب ، بريوت ، لبنان ، ط  أحباث يف النص الروائي العريب ، ـ 

  :سعيد بنكراد  ●

، 1املغرب ، ط   الدار البيضاء  السرد الروائي وجتربة املعىن ، املركز الثقايف العريب،ـ  

  .م 2008

) حلنا مينة منوذجا " الشراع والعاصفة "رواية ( سيميولوجية الشخصيات السردية  ـ

  .م  2003،  1األردن ، ط ، دارجمدالوي ، عمان 
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  .م 2003،  2مدخل إىل السيميائيات السردية ، منشورات اإلختالف ، اجلزائر ، ط -

  :سعيد يقطني  ●

، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ) الزمن ـ السرد ـ التبئري ( حتليل اخلطاب الروائي  -

  . م  2005،  4املغرب ، بريوت ، لبنان ، ط 

ـ الكالم واخلرب ، مقدمة للسرد العريب ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان  الدارالبيضاء ، 

  .م  1997، 1املغرب ، ط

  :املرزوقي ، مجيل شاكر مسري  ●

، اجلزائر ـ مدخل إىل نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر تونس ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،

  .، دت  1ط 

  :السيد أمحد اهلامشي  ●

  2003، دط ، بريوت، صيدا  املكتبة العصرية ، جواهرالبالغة يف املعاين والبيان والبديع ،ـ   

  .م 

  

  :شاكر النابلسي  ●

،   1ـ مجاليات املكان يف الرواية العربية ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت لبنان ، ط

  .م  1994

  :شعيب  حليفي  ●
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  .م  2005  1ـ هوية العالمات ، يف العتبات وبناء التأويل ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط 

، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت ، لبنان منشورات ـ شعرية الرواية الفانتاستيكية 

 .م   2009،  1اإلختالف ، دار األمان ، الرباط ، ط

  :اضي املشكري عزيز  ●

 .م  1986  1يف نظرية األدب ، دار احلداثة ، بريوت ، لبنان ، ط  ـ  

  :صدوق نور الدين  ●

  .م  1994 1والتوزيع،الالذقية سورية ، ط ـ  البداية يف النص الروائي ، دار احلوار للنشر 

  :صالح فضل  ●

عامل املعرفة ، الس الوطين للثقـافة والفنــون واآلداب ، بالغة اخلطاب وعلم النص ، ـ  

 . م  1992، أوت  ،  164الكويت ، عدد ، 

    .م 1998،  1نظرية البنائية يف النقد األديب ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط  ـ 

  :عبد اإلله الصائغ  ●

ألمني أسرب أمنوذجا ،  األهايل للطباعة والنشر »  بياض اليقني« داللة املكان يف قصيدة النثر ـ  

  .م  1999،  1والتوزيع ، دمشق ،  سورية  ، ط

    

  :عبد احلميد بورايو  ●

  .م  1994ـ منطق السرد ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دط ،  
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  :عبد الرمحن بوعلي  ●

ـ الرواية العربية اجلديدة ، منشورات كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية ، جامعة حممد األول ، 

  .م  2001،  1وجدة ، املغرب ، ط

  : عبد السالم املسدي ●

  .م 2004، 1ـ األدب وخطاب النقد ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، ط

واألسلوب ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، ـ األسلوبية 

  .م  2006،  5بريوت ، لبنان ، ط 

  :عبد الصمد زايد  ●

ـ املكان يف الرواية العربية ـ  الصورة والداللة ـ ، دار حممد علي للنشر ، صفاقس تونس ، 

  .م  2003،  1ط  

  :عبد العايل بوالطيب  ●

،  1ـ مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية مطبعة األمنية ، الرباط ، املغرب ط  

  .م 1999

  : عبد العزيز محودة●

عامل املعرفة ، الس الوطين للثقـافة والفنــون ـ املرايا املقعرة حنو نظرية نقدية عربية ،  

  . م  2001، أوت  ،  272واآلداب ، الكويت ، عدد ، 

  :عبد الفتاح كيليطو  ●
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ـ األدب والغرابة ، دراسات بنيوية يف األدب العريب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  

  .م  2007،  4املغرب ، ط

  :عبد اهللا إبراهيم  ●

املتخيل السردي ،  مقاربات نقدية يف التناص والرؤى ، والدالالت ، املركز الثقايف العريب ،  

  .م  1990،  1بريوت ، ط 

  : عبد امللك مرتاض ●

ديوان ) زقاق املدق (حتليل اخلطاب السردي،معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية ـ 

   .م   1995،  4املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ط

وقضية مقاالت ودراسات تعاجل قضايا فكرية ونقدية متنوعة دارهومة ، ... ـ مائة قضية  

 .م  2012اجلزائر ، دط ، 

  :عثماين امليلود  ●

ـ الشعرية التوليدية مداخل نظرية ، شركة النشر والتوزيع ، املدارس ، الدار البيضاء ، املغرب 

 .م  2000،  1، ط 

  :عز الدين ملناصرة  ●

، 1علم الشعريات قراءة مونتاجية يف أدبية األدب ، دار جمدالوي ، عمان ، األردن ط ـ

 .م  2006

  :فاضل ثامر ●
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ـ  اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث ،  

  . م  1985،  1املركز الثقايف العريب ، بريوت ،  لبنان ، ط

  :ي فؤاد املرع  ●

ـ مدخل إىل اآلداب األوروبية ، منشورات جامعة حلب ، مديرية الكتب واملطبوعات  

  . م 1996،  2اجلامعية ، سوريا ، ط 

  

      

  :فتحية كحلوش  ●

، 1ـ بالغة املكان ، قراءة يف مكانية النص الشعري ، اإلنتشار العريب ، بريوت ، لبنان  ط  

  . م 2008

  :فريد الزاهي  ●

   .م  2003النص واجلسد والتأويل ، أفريقيا الشرق ، املغرب ، دط ،   ـ 

  :كريستني نصار ●

سلسلة األقارب ( الطفل اللبناين ، :حالة خاصة  واقع احلرب وانعكاساا على الطفل ،ـ 

  م  1991، 1ط ،لبنان  طرابلس، جروس برس ،) والطفل يف اتمع 

  :جمموعة من املؤلفني  ●
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، لبنان ـ دراسات يف القصة العربية ، وقائع ندوة مكناس ، مؤسسة األحباث العربية  بريوت ، 

  . م  1986،  1ط

  :حممد أدادا  ●

الشعري يف الكتابة الروائية دراسة يف الرواية املغربية اجلديدة ، منشورات جمموعة الباحثني  ـ

  .م  2007الشباب يف اللغة واآلداب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، مكناس املغرب ، دط ، 

  :حممد بنيس  ●

، دار توبقال للنشر ، ، الشعر العريب املعاصر  3الشعر العريب احلديث ، بنياته وإبداالا ،  ـ

 . م 1990،  1الدار البيضاء ، املغرب ، ط

  :حممد الداهي  ●

دار األمان ، الرباط  املغرب ،   ـ التشخيص األديب للغة يف رواية الفريق لعبد اهللا العروي ،

  .             م  2006،  1ط

  دارالبيضاء ـ سيــميائية الكالم الروائي ، شركة النشر والتوزيـع ، املدارس ، ال

  .         م   2006،  1املغرب  ط

  سيميائية السرد ، حبث يف الوجود السيميائي املتجانس ، رؤية للنشر والتوزيع ـ 

  :حممد سعيد مبيض  ●

  .                م  1986 1الدوحة ، قطر ، ط ـ احلكم واألمثال الشعبية يف الديار الشامية ، دار الثقافة ،

  :حممد عبداجلليل أبالغ  ●
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ـ شعرية النص النثري ، مقاربة حتليلية ملقامات احلريري ، شركة النشر والتوزيع املدارس ، 

  .م  2002،  1الدار البيضاء ، ط 

  :حممد العمري  ●

ـ  بالغة اخلطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية  اخلطابة يف القرن  

  .م  2002، 2أفريقيا الشرق ، املغرب ، لبنان ، طاألول منوذجا ، 

  :حممد القاضي  ●

ـ حتليل النص السردي بني النظرية والتطبيق ، سلسلة مفاتيح ، دار اجلنوب للنشر تونس  ،  

  .  م  1997دط ، 

  :حممد املاكري  ●

ـ الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان  الدار 

  .م   1991،  1البيضاء ، املغرب ، ط 

  . م  2009،  1القاهرة ، مصر، ط

العريب ، الدار البيضاء ، ، املركز الثقايف ) تنظري وإجناز ( حممد مفتاح ، دينامية النص  ●

  .م  1990،   2، طاملغرب

  :حممد الناصر العجيمي  ●

، ،  الدار العربية للكتاب  دط    ) (Greimasـ  يف اخلطاب السردي  نظرية قرمياس 

  .م  1993
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  :حممد نور الدين أفاية  ●

ـ اهلوية واالختالف ، يف املرأة ، الكتابة واهلامش ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء  املغرب ، 

  .  م 1988دط ،  

  :مصطفى ناصف  ●

، وطين للثقـافة والفنــون واآلدابعامل املعرفة ، الس الالنقد األديب حنو نظرية ثانية ،  ـ 

 . م  2000، مارس ،  255الكويت ، عدد ، 

  :مها حسن القصراوي  ●

،  1ط ، الزمن يف الرواية العربية ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، لبنان  ـ

  .م  2004

  :نبيلة إبراهيم  ●

 القاهرة ،مكتبة غريب  )1(سلسلة الدراسات النقدية  ، فن القص يف النظرية والتطبيق ـ 

  .  دتدط ،  مصر،

  :هشام العلوي  ●

التوزيع  املدارس ، اجلسد واملعىن ، قراءة يف السرية الروائية املغربية ، شركة النشر و

  . م  2006،  1، املغرب ، ط الدارالبيضاء

  :هيثم احلاج علي  ●
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، ي وإشكاليات النوع السردي ، مؤسسة االنتشار العريب ، بريوت ـــــالزمن النوع ـ

  .م  2008،   1لبنان ، ط

  

  :ميىن العيد  ● 

دار اآلداب ، بريوت  لبنان ، ط ـ فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية ومتيز اخلطاب ، 

  .م  1998، 1

  :يوسف الشاروين  ●

 . م 2001،  2القصة تطورا متردا ، مركز احلضارة العربية ، القاهرة ، مصر ،  ط  

  : يوسف وغليسي ●

ـ الشعريات والسرديات قراءة اصطالحية يف احلدود واملفاهيم ، دار أقطاب الفكر  منشورات 

  .م  2007اجلزائر ، قسنطينة ، ، خمرب السرد العريب ، جامعة منتوري 

   :املراجع املترمجة  ـ ج 

،  1ط ، بكر عباس ، دار صادر ، بريوت ، لبنان : مندالو ، الزمن والرواية ، تر . أ . ـ أ 

  .م  1997

مصطفى إبراهيم مصطفى ، دار املعارف ، : آالن روب جـرييه ، حنو رواية جديدة ، تر  -

  . القاهرة ، مصر ،  دط ، د ت 
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،   1ط  ، عزت قرين ، دار الطليعة ، بريوت ، لبنان : ـ ألفرد إدوارد تايلور، أرسطو ، تر 

  .م 1992

تانسيفت  عبد اجلليل األزدي: ـ إملارهو لنشتاين ، رومان ياكبسن أو البنيوية الظاهراتية ، تر 

  .م 1999،  1، الدار البيضاء ، املغرب ، ط

  سعيد بنكراد: آليات الكتابة ، تر  ـ أمربتو إيكو ، حاشية على اسم الوردة ، 

  .م  2007منشورات عالمات ، املغرب دط ، 

نزهات يف عامل السرد ، تر ، سعيد بنكراد ، املركز الثقايف العريب ، الدار  6ـ أمربتو إيكو ، 

  .م  2005،  1البيضاء املغرب، بريوت ، لبنان ، ط

أنطوان : يكو ، القارئ يف احلكاية ، التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية ، تر ـ أمربتو إ

  م  1996،  1أبو زيد ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط 

رشيد بن مالك ،  منشورات خمرب الترمجة واملصطلح ، : ـ آن إينو ، تاريخ السيميائية ، تر 

  .  م  2004جامعة اجلزائر ودار اآلفاق ، اجلزائر ، د ط ، 

علي إبراهيم منويف ، : إنريكي أمربت أندرسن ، القصة القصرية النظرية و التقنية ، تر  -

  .م  2000على للثقافة ، دط ، املشروع القومي للترمجة ، الس األ

حممد مصطفى هدارة ، عامل الكتب ، القاهرة  مصر ، د : ـ برنار دي فوتو، عامل القصة ، تر 

  . م  1969ط ، 
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رشيد بنحدو ، الس األعلى للثقافة ، : برنار فاليط ، النص الروائي تقنيات ومناهج ، تر -

   .م  1999املشروع القومي للترمجة ، دط ، 

، عبد اهللا محادي :غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية ، تر  لينو يولييو ميندوثا ،پ  -

  .املؤسسة الوطنية للكتاب ، دط ، اجلزائر ، دت 

فالح رحيم ، دار : ، تر 2بول ريكور ، الزمان والسرد التصوير يف السرد القصصي ، ج  -

  .م  2006،  1 الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، ط

عبد الكبري الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، : مدخل إىل نظريات الرواية ، تر  ، بيري شارتيه ـ 

  .م  2001،  1بلغدير ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط 

، 11أمحد حسان ، سلسلة كتابات نقدية : ـ تريي إجيلتون ،  مقدمة يف نظرية األدب ، تر 

  .م 1991الثقافة ، القاهرة ، مصر ، دط ، اهليئة العامة لقصور 

    

  :تودوروف تزفيتان  ●

حممد ندمي خشفة ، مركز اإلمناء احلضاري ، : تزيفتيان تودوروف ، األدب والداللة ، تر  -

 .  1996،  1حلب ، سورية ، ط 

شكري املبخوت ورجاء بن سالمة ، دار توبقال : ـ تزفيطان طودوروف ، الشعرية ،  تر 

  .م  1990،  1بلغدير ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط  للنشر ،
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لصديق بوعالم ، دار شرقيات ا :، تر تزفينت تودوروف ، مدخل إىل األدب العجائيبـ  

  .م 1994 ، 1، القاهرة ، مصر ، طللنشر

عبد الرمحن مزيان ، منشورات اإلختالف ، : ـ تزفتان تودوروف ، مفاهيم سردية ، تر 

  .م  2005،  1اجلزائر ، ط

  عبود كاسوحة : خرى ، تر أسفيتان تودوروف ، مفهوم األدب ودراسات ـ 

 .م  2002،  1منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، ط 

سامي سويدان ، منشورات مركز اإلمناء : تودوروف ، نقد النقد رواية تعلم  تر ـ تزفيتان 

  .م  1986،  1القومي ، بريوت ، لبنان ، ط 

جاستون بوتول ، احلرب واتمع ، تر ، حممد معتصم ، منشورات كلية اآلداب والعلوم ـ 

  .م  1986،  1، ط 7االنسانية ، الرباط ، سلسلة نصوص وأعمال مترمجة 

مغيث ، مىن طلبة ، املشروع القومي للترمجة   أنور: جاك ديريدا ، يف علم الكتابة ، تر ـ 

  .م 2008، 2ة ،مصر، ط،املركز القومي للترمجة ،القاهر

  : جان إيف تادييه  ● 

حممد خري البقاعي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر ، : الرواية يف القرن العشرين  ، تر   -

  .م  1998دط ، 

قاسم املقداد ، منشورات وزارة الثقافة  املعهد العايل : ـ  النقد األديب يف القرن العشرين ، تر 

  .م  1993دمشق ،د ط ، للفنون املسرحية ،
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ـ ج ، ثورنلي ، جينيت روبرتس ، األدب اإلجنليزي ، من البدايات يف القرن السابع إىل 

أمحد السوحيات ، دار املريخ للنشر  الرياض اململكة العربية : مثانينيات القرن العشرين ، تر 

 .م  1990السعودية ، دط ، 

صياح اجلهيم ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : تر جون ريكاردو ، قضايا الرواية احلديثة ، ـ 

  .م  1977، ، دمشق ، سوريا ، دط 

  :جريار جينيت  ●

،  يحممد معتصم ، عبد اجلليل األزدي ، عمر حل :خطاب احلكاية حبث يف املنهج ،  تر ـ  

  .م   2003،  3ط منشورات االختالف ، اجلزائر ،

الرمحن أيوب ، دار توبقال ، بلغدير ، الدار البيضاء ، عبد : ـ عودة إىل خطاب احلكاية ، تر 

  .م   1986،  2املغرب ، ط 

عبد الرمحن أيوب ، دار توبقال ، بلغدير ، الدار البيضاء املغرب : ـ مدخل جلامع النص ، تر 

  . 19،  18،  17:، ص 1986،  2، ط 

املقصود عبد الكرمي ، اهليئة عبد : ديفيد بشبندر، نظرية األدب املعاصر وقراءة الشعر ، تر ـ 

  .م  2005املصرية العامة للكتاب ، مصر ، دط ، 

، تر ، ماهر البطوطي ، املشروع القومي للترمجة الس األعلى  الفن الروائي ديفيد لودج ، ـ 

  .م  2002،  1للثقافة ، ط 

  :رامان سلدن  ●
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رامان سلدن ، النظرية األدبية املعاصرة ، تر ، جابر عصفور ، دار قباء القاهرة  مصر ، دط  -

    .م  1998،

سعيد الغامني ، املؤسسة العربية للدراسات : ـ  رامان سلون ، النظرية األدبية املعاصرة ، تر 

  .م  1996،  1والنشر ، بريوت ، لبنان ،ط 

  :روالن بارت  ●

عبد  :جنيل والقصة القصرية  ترإلالتحليل النصي ، تطبيقات على نصوص من التوراة وا ـ

  .م 2001، د ط ،  الكبري الشرقاوي ، منشوارات  الزمن

فؤاد صفا واحلسني سحبان ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  املغرب ، : تر  :ـ لذة النص

 .م  2001،  2ط 

  ي ، الدار البيضاء ، املغرب ، دطحممد البكر: مبادىء يف علم األدلة ، تر ـ 

  .م  1986

منذر عياشي ، مركز اإلمناء احلضاري  حلب ، : ـ مدخل إىل التحليل البنيوي للقصص ، تر  

 .م  2002،   2سورية ، ط

عبد الرحيم حزل ، دار تينمل للطباعة والنشر  مراكش ، : املغامرة السيميولوجية  ، تر ـ 

 .م  1993،  1املغرب ، ط 

  .م   1994 ،   1نقد وحقيقة ، مركز اإلمناء احلضاري ، حلب ، سورية ، ط  ـ 

  منذر عياشي ، مركز االمناء احلضاري ، حلب ، سوريا : ـ هسهسة اللغة ، تر  
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  .م  1999،  1ط  

حممد الويل ، مبارك حنون ، دار توبقال للنشر ، : قضايا الشعرية ، تر ، رومان جاكوبسون ـ 

  .م 1988،  1بلغدير ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط 

حسام : حمي الدين صبحي ، مر : رينيه ويليك ، أوسن وارين ، نظرية األدب ، تر ـ  

  . م  1987اخلطيب ،  املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، لبنان ، دط ، 

 للطباعة والنشر  دمشق ، حنا عبود ، األهايل: اهلجوم على األدب ،  تر، رينيه ويليك ـ 

  . م  2000،  1سورية ، ط 

حلسن امحامة ، دار : شلوميت رميون كنعان ، التخييل القصصي ، الشعرية املعاصرة ، تر ـ 

    .م 1995،  1الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء املغرب ، ط 

غالب هلسا ، املؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر  :تر مجاليات املكان ، غاستون باشالر ،ـ 

  . م 1984،  2 ، بريوت ، لبنان ، ط والتوزيع

هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بريوت  باريس ، : فرنان روبري ، األدب اليوناين ، تر ـ 

  .م 1983،  1ط

املغربية الرباط ن إبراهيم اخلطيب ، الشركة : فولوجية اخلرافة ، تر ، مور پروپالدميري ڤـ 

  .م  1986،  1املغرب ، ط 

حممد الويل ، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء ، : يكتور إيرليخ ، الشكالنية الروسية ، تر ڤـ 

  .م  2000، 1املغرب ، بريوت ، لبنان ، ط 
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فريد أنطونيوس  منشورات : فيليب فان تيغم ، املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا ، تر ـ 

  .  1983،  3عويدات ، بريوت ، باريس ،ط 

سعيد بنكراد ، دار الكالم  : فيليب هامون ،  سيميولوجية الشخصيات الروائية  ، تر ـ 

    .م  1990  ،  دط ، الرباط ، املغرب

مصطفى صاحل ، منشورات وزارة : ستروس األنتروبولوجيا البنيوية ، تر  -كلود ليفي   -

  .م  1977الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، سوريا ، 

حممد معتصم ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : دالئليات الشعر ، تر :مايكل ريفاتري 

  .م  1997،  1املغرب ، ط  ،الرباط  سلسلة نصوص وأعمال مترمجة ، ، 

  

  :جمموعة من النقاد  ●

   .1988،  2يات املكان ،  عيون املقاالت ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط ـ مجال

  رشيد بن مالك ، منشورات االختالف : ـ السيميائية أصوهلا وقواعدها ،  تر 

  .م  2002اجلزائر ، د ط ، 

جمموعة من النقاد ،  منشورات احتاد كتاب املغرب ، : ـ طرائق حتليل السرد األديب ، تر 

  .م  1992،  1املغرب ، ط الرباط ، 

ـ الفضاء الروائي ، جمموعة من املؤلفني ، تر،عبد الرحيم حزل ، أفريقيا الشرق املغرب ،  

  .م  2000بريوت ، لبنان ، دط ،
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خريي دومة ، : ـ القصة ، الرواية ،املؤلف دراسات يف نظرية األنواع األدبية املعاصرة ، تر 

   .م 1997،  1رة ، مصر ، طدار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاه

إبراهيم اخلطيب مؤسسة : ـ  نظرية املنهج الشكلي ، نصوص الشكالنيني الروس ، تر 

،  1األحباث العربية ، بريوت ، لبنان ، الشركة املغربية للناشرين املتحدين  الرباط ، املغرب ، ط

  . م 1982

تكرييت ، دار توبقال للنشر ، مجيل نصيف ال: ـ ميخائيل باختني ، شعرية دوستويفسكي ، تر 

  .م  1986،  1الدار البيضاء ، املغرب ، ط

حسيب كاسوحة ، منشورات وزارة الثقافة ، : ـ مريسيا إلياد ، مالمح من األسطورة ، تر 

  .م 1995سوريا ، دمشق ، دط ، 

 2003  1علي أسعد ، دار احلوار، الالذقية ، سورية، ط : ـ مريلوبونيت، سيمياء املرئي، تر 

  .م 

فريد أنطونيوس ، منشورات عويدات ، : ، تر  ـ ميشال بوتور ، حبوث يف الرواية اجلديدة

  .م  1986،  3بريوت ، باريس ، ط 

حممد عصفور ، منشورات اجلامعة األردنية عمادة : تشريح النقد ، تر نورثروب فراي ، ـ   

  .م  1991البحث العلمي ، عمان ، األردن ،

  : املقاالت د ـ 
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أنطوان طعمة ، السيميولوجيا واألدب ، مقاربة سيميولوجية للقصة احلديثة واملعاصرة ، جملة ـ 

 1996، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 3، عدد ،  24عامل الفكر، مج 

  . م 

امللتقى للدكتور بسام قطوس حماضرات " سيميائية العنوان"الطيب بودربالة ، قراءة يف كتاب  ـ

كلية اآلداب والعلوم  م 2002أفريل  16،  15الوطين الثاين السيمياء والنص األديب ،

اإلجتماعية ، قسم األدب العريب ، جامعة حممد خيضر، بسكرة  شركة دار اهلدى للطباعة 

  .م  2002والنشر والتوزيع ،  مليلة ، اجلزائر، 

عريب ، جملة بونة للبحوث والدراسات ، ـ عبد امللك مرتاض ، مفهوم الشعريات يف النقد ال

  .م  2007بونة للبحوث والدراسات ، عنابة  ، اجلزائر، حمرم   8ـ 7: العددان 

  : هـ  ـ شبكة األنترنيت 

  : العربية . أوال 

  .املكان يف العمل الفين قراءة يف املصطلح،موقع إحتاد كتاب األنترنت العرب  ـ أمحد زنبري،

http:/www.arab-writers.com/                                                 

 414رابح بوحوش ، الشعريات واملناهج اللسانية يف حتليل اخلطاب ، املوقف األديب عدد  -   

  . م  2005، أكتوبر 

http:www.awu_dam.org/makifadaby/ind_mokif414,htm       

  .،غادة السمان والقمر املربعـ عبد اللطيف أرناؤوط  

         http://nizwa-com ـ  
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  :ـ عبد اهللا الغذامي ، الزواج السردي واجلنوسة النسقية املوقع اإللكتروين 

http:www.aljabriabed.net                                                        

  . ـ عبد اهللا الغذامي ، لقاء يف حصة إضاءات    

                           http://www.youtube,com/watch?v=obvpc6k

                                  .فاضل ثامر ، إشكالية املصطلح النقدي يف اخلطاب العريب احلديث ، جملة نزوىـ  

http:/www.nizwa.com/article,php?id=271 ـ     

  . 28: حممد الويل ، الشكالنية الروسية اإلرهاصات املمهدة ، جملة عالمات ،عدد ـ 

     - http ://www/Saidbengrad,com/al/2228-11  
  :املترمجة . ثانيا 

: حممد ندمي خشفة ، جملة اآلداب األجنبية  عدد :  ـ تزفيتان تودوروف ، كيف نقرأ ؟ ، تر 

  .  م  1999،  98

www.awu_dam.org/adabagnaby.                                            

  . فريدة الكتاين : ، من األسلوبية إىل الشعرية ، تر ـ جان ماري كلينكينربغ  

fikrwanakd.aljabriabed,net                         
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  :القواميس واملعاجم  ـ  و

  : العربية . أوال 

مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بريوت ، ـ أبو الفضل 

  .لبنان ، دط ، دت 

) م وترمجة ــعرض وتقدي( األدبية املعاصرة ـ سعيد علوش ، معجم املصطلحات 

  .  م 1985 ،1ط دارالكتاب اللبناين بريوت ، لبنان ، سوشبريس ، الدار البيضاء املغرب ،

  . م1984ـ عبد السالم املسدي ، قاموس اللسانيات ، الدار العربية للكتاب ، تونس 

بريوت ،  ،العربية للدراسات والنشرـ عبد اهللا إبراهيم ، موسوعة السرد العريب، املوسوعة 

  .  م  2005،   1لبنان ، ط

   القاموس احمليط، وب الفريوزابادي الشريازي ـــــــــجمد الدين حممد بن يعقـ  

  .دط ، دت  ،مكتبة النوري ، دمشق  3ج

ـ جمموعة من املؤلفني ، معجم السرديات ، إشراف ، حممد القاضي ، الرابطة الدولية للناشرين 

  .م  2010، 1املستقلني ، تونس ، لبنان  ، ط

دليل الناقد األديب ،إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، ـ 

 3ومصطلحا نقديا معاصرا ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب ، بريوت ، لبنان ، ط 

  .م  2002، 
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ية ، الشركة املصرية العاملية للنشر  لوجنمان ، اجليزة ، نبيل راغب ، موسوعة النظريات األدب -

  .م  2003،  1مصر ، ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :املترمجة . ثانيا 

   ـ أوزوالد ديكرو ، جان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان

   2منذر عياشي ،  املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط : تر 

  .م  2007

محادي  املهرييعبد القادر: باتريك شارودو ، دومينيك منغنو ، معجم حتليل اخلطاب ، تر  -

  .م   2008صمود ، املركز الوطين للترمجة ، تونس ، دار سينترا  تونس ، دط ، 

أوزبورن ، موسوعة كمربيدج يف النقد األديب ـ القرن . نوررس ، ج . ـ ك نلوولف ، ك 

إمساعيل عبد الغين ، مىن عبد الوهاب ، هاين : التارخيية والفلسفية ، تر العشرون ـ املداخل 
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 .م  2005، 1ط 
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Gérard Genette .Figures І .Ed.Seuil.Paris.1976._ , 
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  :المترجمة . ثانیا 

   أوزوالد دیكرو ، جان ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسانـ 

   2منذر عیاشي ،  المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط : تر 

  .م  2007

 المھیريعبد القادر: الخطاب ، تر باتریك شارودو ، دومینیك منغنو ، معجم تحلیل  -

م   2008حمادي صمود ، المركز الوطني للترجمة ، تونس ، دار سینترا ، تونس ، دط ، 

.  

أوزبورن ، موسوعة كمبریدج في النقد األدبي ـ القرن . نوررس ، ج . ك نلوولف ، ك ـ 

ى عبد الوھاب ، إسماعیل عبد الغني ، من: العشرون ـ المداخل التاریخیة والفلسفیة ، تر 
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، المجلس األعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة،  9، ج  919ھاني حلمي ، ع 

 .م  2005، 1القاھرة ، مصر ، ط 

  :المراجع باللغة األجنبية  ي ـ

                        Gérard Genette .Figures І .Ed.Seuil.Paris.1976._  

,S/Z ,Seuil,1976    .                                           Roland Barthes_  
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