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  املقدمة
املفهومية واإلجرائية للخطاب النقدي أساسا  يشكل االهتمام والبحث يف املكونات 

وأسئلة البحث تتواىل وفق .لكل مقاربة تسعى الستكناه حقيقة القراءة األدبية والنقدية
مسار يعمل على  تشكيل الرؤية النقدية وفق معطيات تتوزعها اهتمامات الباحث الذي 

كما . ومن مث اإلمساك جبوانب الداللة فيه ،تشكل اإلبداع ورصد آلياتهآلية يهدف ملعرفة 
تعمل على تفكيك ومعرفة مكونات العملية النقدية من خالل جوانبها املعرفية واإلجرائية 

  .وطبيعة مرجعياا األولية
وإذا كان مسار النقد العريب احلديث قد تناول جوانب من اإلبداع العريب يف ميدان 

بأدوات ومناهج تستند يف جمملها لالجتاه الالنسوين الذي يقارب ، عر والقصة والروايةالش
النص األديب مبعطيات خارجة عنه، فإن النقد العريب اجلديد الذي بدأ مساراته األوىل من 
اية الستينيات وتطور مع تطور دراسات علم اللغة احلديث واللسانيات واستثمارها يف 

وص األدبية، فإن هذا الواقع اجلديد أفرز عددا كبريا من الدراسات إعادة قراءة النص
واألحباث اليت تستلهم النقد اجلديد مبختلف اجتاهاته الشعرية واالجتماعية والنفسية وخاصة 

 ميشال فوكوو تودوروفو بارتو ليفي شتروسيف مكوناا الفرنسية اليت مثل حركتها 
 جاك الكانو جاك دريداومجاعة تل كيل و شارل مورونو جريار جينيتو غولدمانو
  .ومعه مدرسة باريس السيميائية وغريهم من النقاد والباحثني  غرمياسو ،جوليا كريستيفاو
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وقد عرفت حركة النقد الروائي العريب تطورا سريعا منذ السبعينيات لتصبح يف اية 
رجة ال ميكن معها ظاهرة واضحة ومنتشرة لد الواحد العشرين التسعينيات وبداية القرن
  .لدراسات والكتب واألحباث املنجزةحصر أو حتديد أو توثيق ا

وانطالقا من هذا املعطى األساسي جاء موضوع حبثنا املوسوم بـ النقد اجلديد 
وبعنوان فرعي دراسة مقارنة للنقد اجلديد يف فرنسا وأثره يف النقد  والنص الروائي العريب،

وقمت باعتماد صيغة املوضوع وعنوانه بتوجيه من . مناذجهمن خالل بعض  الروائي العريب
وع الذي وقد كان املسوغ األساسي هلذا املوض. رمحه اهللا عمار زعموشأستاذي الدكتور 

هو أن الدراسات النقدية الروائية العربية احلديثة اعتمدت بصورة  يندرج يف جمال نقد النقد؛
ا، ويعود ذلك إىل أن النظرية البنيوية قد مت شبه كلية على تيارات النقد اجلديد يف فرنس
مث انتقل بعد ذلك ليشمل أوربا وأمريكا  ،تطوير مفاهيمها يف هذا الفضاء الثقايف حتديدا

  .وبقية أرجاء العامل
ومن منطلق الدراسة املقارنة لتلقي أفكار وأطروحات النقد اجلديد يكتسي املوضوع 

ذا الشأن تبقى قليلة جدا باملقارنة مع الكم اهلائل من لكون الدراسات املتكاملة يف ه ،أمهيته
وانطالقا من منظور الدرس املقارن لنقد النقد تتضح معامل  .األحباث والدراسات املنجزة

وهو  وصيغ االستقبال والتواصل والتفاعل مع األطروحات النظرية واإلجراءات املنهجية،
وموزعة بني إغواء ، ديدة غري متجانسةالشيء الذي جيعل ساحة النقد الروائي العريب اجل

يف  ومن جهة أخرى التطبيقات احلرفية للمناهج الوافدة، .النظرية وبني املسعى التعليمي
وحاولت الغوص يف مكوناا  ،للمناهج قلة من النقاد سعت الستيعاب واع حني جند

  .وعملت على تطويعها مبا يتناسب وحقيقة النص السردي العريب
مستلهمني  ،هجية تستند إىل الدراسة املقارنةهذا التنوع اعتمدنا من رمن أجل حصو

دون الوقوع  ،القيم العامة للدرس املقارن املبنية على مالحقة عناصر التأثر وصيغ االستقبال
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يف فخ املدرسية اليت تستدعي مجلة من الشروط اإلجرائية والعناصر املوثقة لالتصال 
   .الشأن بالنسبة للمدرسة الفرنسيةمثلما هو  ،والصالت التارخيية

 الفلسفية،إىل املرجعيات  وقد استندنا يف  خطاب نقد النقد الذي حنن بصدده،
 هتقتضي حبسب ما النفسية والسوسيولوجية للمنت النقدي املدروس،اللغوية،  ،اجلمالية

تعليم، منها خطاب ال وإذا كان خطاب نقد النقد يتوزع بني عدة مظاهر، .الدراسة النقدية
فإن خطابنا يف نقد النقد جيمع بني  ،، وخطاب التنظريوخطاب التأريخ، وخطاب التحقيق
وهذا اعتبارا ملا تتطلبه منهجية البحث وإشكاليته  .أجزاء من خطاب التحقيق والتأريخ

هو البحث يف مكونات النقد العريب اجلديد  دراسةاملسعى األساسي لل وألن .األساسية
سبقته دراسات حتمل  قد الفرنسي اجلديد، فإن مسعانا هذا اب النقديوصيغ متثله للخط

  .   نفس السؤال النقدي لكن من منطلقات خمتلفة
والدراسات اليت سبقت موضوع حبثنا تتوزعها عدة توجهات، منها ما تعلق بدراسة 

الناصر  حممدوهي أطروحة دكتوراه الدولة لـ  ؛تأثري املناهج الغربية يف النقد العريب عموما
واليت نشرها  ،"جتارب النقد األديب اجلديد عند النقاد العرب املعاصرين"بعنوان  العجيمي

وصدرت يف طبعتها  ،"النقد العريب احلديث ومدارس النقد الغربية"ضمن كتاب بعنوان 
، وقد تضمنت حبثا منهجيا ملظاهر النقد اجلديد بصورته الواسعة من 1998األوىل عام 
وقد اعتمد الباحث بصورة . اجلديدة ةسلوبية والتفكيكية ونظرية التناص والبالغالبنيوية واأل

بل قام بتحليل الظواهر اللغوية واألسلوبية ، أساسية التطبيقات اليت ال تتصل مبدونة واحدة
حبيث خيتار النماذج اليت تستجيب ملقتضيات رؤيته  ؛والبالغية من منظور تعميمي انتقائي

وال نكاد جند أي إشارة إىل  ،وانب املتصلة بالكتابة الشعرية أساسااليت ركزت على اجل
  .النصوص السردية

وقد قسم الباحث كتابه إىل أربعة مباحث خصص األول للمسح التارخيي 
تواصل النقد العريب مع لأما القسم الثاين فتعرض فيه  خلصوصيات النقد الكالسيكي،
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أما القسم . لنقل املباشر ملكوناا املعرفيةة بواسطة االتيارات األسلوبية والشعرية والسيميائي
ليصل يف القسم الثالث  طرح فيه حماورة النقد العريب لفكرة احلداثة والتراث،قد الثالث ف

واليت تتجلى يف  ،إىل عرض مظاهر تعثر الدرس النقدي العريب يف التواصل مع النقد اجلديد
  .واإلخالل مببدأ اإلفادة بدأ االتساق،مبو اإلخالل مببدأ الوفاء للمنهج املوظف،

الذي يسعى  ،الشمولأنه يتصف بطابع العمومية ووما يالحظ على هذا البحث 
إال أن هذا املسعى أفقده مالحظة ، لإلحاطة باملظاهر العامة للتفاعل بني النقد العريب والغريب
  .وتسجيل خصوصيات النقد بشأن خمتلف أشكال الكتابة

بالدراسات اليت تناولت دراسة موضوع اخلطاب النقدي الروائي أما فيما يتعلق 
تتمثل األوىل يف األحباث النقدية اليت ضمنها مؤلفوها يف   ؛العريب، فنجدها ضمن صيغتني

ضمن موضوعات وثيمات ، ثنايا كتب تعرض للخطاب النقدي العريب يف جمال السرد
الذي تناول  محيد حلمداينبة لـمثلما هو الشأن بالنس، اجتماعية أو نفسية أو شعرية

الرواية " ، وكتابه"بنية النص السردي"بالدراسة النقد الروائي البنيوي يف كتابه 
فعرض موعة من الكتب النقدية  ،"النقد النفسي املعاصر"ضمن كتاب ، و"واإليديولوجية

 اليت طبقت جمموعة من املناهج املعاصرة على النصوص الروائية ضمن فصول الكتب
  .املذكورة 

 ،به هذه القراءات النقدية هو تقدميها كنماذج ملسار نقدي بأكمله فوما تتص
وإن كان هذا ال حيجب القيمة املعرفية ، وجاءت بصيغة النموذج املقدم للتعريف باملنهج

فيما يتعلق مبساءلتها املنهجية والوعي  ةوخاص ،اليت حتملها هذه القراءات النقدية
  .املصطلحي

الرجل ، السرد يف الرواية املعاصرة"يف كتابه  عبد الرحيم الكرديقام به أما ما 
بناء " سيزا قاسمفهو قراءة موعة من الكتب النقدية منها كتاب  ،"الذي فقد ظله منوذجا

دراسة عن بنية اخلطاب الروائي عند جنيب " هالذي قدم في وليد جناروكتاب ، "الرواية
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يقف يف حدود العرض أكثر من القراءة النقدية  كرديالغري أن ما قام به  ."حمفوظ
  .املنهجية

والصيغة الثانية اليت جند عليها نقد النقد الروائي هي تأليف كتاب خمصص لدراسة 
ويف هذا االجتاه جند دراسة يف نقد النقد الروائي  اآلثار النقدية اليت تناولت نصوصا روائية،

وحاول ، موعة من الدراسات يف نقد الرواية من خالل انتقائه، حممد سويريتقام ا 
 املكان،، مقاربة رؤيتها النقدية عرب مجلة من مكونات اخلطاب النقدي، مثل الزمان ساعيا
النقد "املوزعة على جزأين حتت عنوان  سويريتوقد تناولت دراسة  ..الصيغة، الرؤية

ب النقدية اليت ألفت خالل جمموعة من الكت، 1991الصادرة عام  "البنيوي والنص الروائي
مسر روحي  لـ1979 "مالمح يف الرواية السورية"منها والثمانينيات،  مرحليت السبعينيات،

موريس لـ  "األلسنية والنقد األديب"، 1979 سعيد خالدةلـ  "حركية اإلبداع"، الفيصل
غوية نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات الل" نبيلة إبراهيم، وكتاب 1979 أبو ناظر
وهذا العمل املخصص لنقد . 1984 "بناء الرواية" سيزا قاسم، وكتاب 1980 "احلديثة

اتسم باقتصاره على جانب واحد من جوانب النقد اجلديد هو النقد ، النقد الروائي
كما أن االستنتاجات اليت توصل إليها الناقد تتباين يف دقتها وعمقها بني دراسة  البنيوي،
  .وأخرى

النقد األديب العريب اجلديد "حتت عنوان   عبد اهللا أبو هيفلذي نشره أما البحث ا
فإنه يعد حبثا منهجيا يتسم بطابع املوسوعية من حيث ، 2000 "يف القصة والرواية والسرد

شأا عرضا أو بوقدم ، عدد الكتب والدراسات والنقاد الذين أشار إىل دراسام وأعماهلم
املعتمدة يف سريورة املسار املعريف قامت بالتعرض للقضايا  كما أن املنهجية قراءة جمملة،

األساسية للموضوع الذي يعرض ملوضوعة احلداثة وتطبيقات توجهاا من خالل النقد 
كما تناول القضايا .النفسية واالجتماعية والسيميائيةالبنيوية و ؛اجلديد يف مجيع توجهاته
وعلى الرغم  .قد اجلديد يف النقد السردي العريبرت أو طبقت النالنظرية واملؤلفات اليت نظَّ
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أن يطلع عليه كل مهتم بالنقد اجلديد عموما، الذي  جيب  ،من األمهية البالغة هلذا الكتاب
والنقد السردي خصوصا وهذا لطابعه الببليوغرايف املكثف، فإن تطبيقه ملقاييس نقد النقد 

  .من حيث طبيعة املقاربة تبقى متفاوتة من مبحث آلخر
وأمام هذه احلقائق اليت تناولتها الدراسات السابقة كان من واجب البحث املتجاوز 

فكانت باألساس حتديد جمال الدراسة ، س اجلوانب غري الواضحة يف هذه العروضأن يتلم
يكون حصر  ة النقدية على جنس أديب حمدد، حىتوتطبيق القراء، يف سياق معريف واضح

  . املوضوع مفيدا يف استجالء الظاهرة النقدية وتعيني حمدداا
ني وكل باب مقسم إىل ولبلوغ هذا الطموح املنهجي ارتأيت تقسيم البحث إىل باب

وقد خصصت الباب األول لتقدمي مكونات النقد اجلديد يف فرنسا . مدخل وثالثة فصول
وقد  .وراعيت يف هذا اجلانب التأكيد على النظريات اليت طبقت على جنس الرواية حتديدا

تناولت يف املدخل حتديد مفهوم ومسار النقد اجلديد ضمن فضاءين مها الفضاء 
وحتديدا اال الثقايف األمريكي الذي عرف ازدهار أطروحات النقد  ين،االجنلوسكسو

أشرت إىل نشأة املصطلح وأبرز ومن مث  اجلديد يف مرحلة الثالثينيات من القرن العشرين،
ريشاردز  أحدثهأو التأثري اهلام الذي  منظري هذا التيار النقدي سواء من مدرسة اجلنوب،

  .ودور القارئ ووظيفة النقد ،داع األديببحول حقيقة اإليف بلورة املفاهيم األساسية 
مث انتقلت للحديث عن املسار الذي تبلورت يف سياقه حركة النقد اجلديد يف 

سواء من حيث  ،واليت ختتلف بشكل كبري عن املقوالت النقدية اجلديدة يف أمريكا فرنسا،
كانت القصيدة هي مركز فإذا ؛ جمال التطبيق األساسي من حيث التعامل مع املنهج أو

فإن حركة النقد اجلديد يف فرنسا ركزت انشغاهلا على ، النقد اجلديد األمريكي ماهتما
وقد تتبعت املؤثرات اليت أسهمت يف نشأة حركة  .البحث يف النصوص السردية والروائية

تعود يف أساسها إىل إسهامات نظرية تضافرت من مناخات اليت ، النقد اجلديد يف فرنسا
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 ،جاكبسونمرورا بالشكالنيني وعلى رأسهم  دوسوسريانطلقت مع  ثقافية متعددة،
  .بروبلتستقر مع 

واألطروحات املنهجية اليت ، أما يف الفصل األول فقد تناولت بالعرض أهم األفكار
 ،الذي تناول النصوص السردية بالدراسة  ،قدمها ممثلو التيار البنيوي يف النقد اجلديد

  ،كلود ليفي شتراوس: ملفاهيمي املتكامل للنظرية البنيوية للسرد، وهمووضع اجلهاز ا
ومل أتطرق باحلديث ، كلود برميونو ،جريار جينيت، وتزفيتان تودوروف، وروالن بارت

مل  العتقادي بأن األحباث املتصلة بالنظرية السيميائية السردية،، غرمياسإىل ناقد آخر وهو 
على الرغم من إمكانية االستفادة منها،  ،على النصوص الروائيةيتم اعتمادها بعد يف التطبيق 

خاصة يف ما يتعلق بالنموذج العاملي، واملربع السيميائي، ومت توظيفها باملقابل بصورة أكرب 
  . يف الدراسات اليت تناولت القصة القصرية، أو النصوص الشعبية
الذي اقترح  ،مورونشارل أما يف الفصل الثاين فعرضت للنقد النفسي كما قدمه 

جاك ألسس املنهجية لـاكما تناولت بالعرض  املصطلح بديال لدراسات التحليل النفسي،
احلديث مفهوم الرواية العائلية بكما تناولت  حول الالوعي وعالقته باللغة، الكان

املتعلقة  جون بلمان نويل، ويف اية الفصل قدمت أفكار مارت روبريوالالوعي لدى 
  .وأمهية دور القارئ يف إنتاجية النص األديب نص،بالوعي ال

أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن املكون الثالث حلركة النقد اجلديد، 
واملفاهيم األساسية هلذا التوجه  ،لوسيان غولدمانوهو النقد البنيوي التكويين كما قدمه 

ل البحث عن البنية اتمعية الذي يعد تنويعا بنيويا للنقد االجتماعي الكالسيكي، فمن خال
رؤية العامل، الفهم،  مجلة من املقوالت هي البنية الدالة، غولدمانداخل النص، حدد 

ميخائيل كما أشرت يف هذا السياق إىل مقترحات . والوعي بأنواعه وأشكاله، التفسري
ا حنو االهتمام وإعطائه دفع ، اليت تعد إسهاما بنيويا يف تغيري مسار النقد االجتماعي،باختني

الرواية املناجاتية والرواية  باملقومات البنائية واجلمالية للنص الروائي عرب مفاهيم؛ احلوارية،
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حول سوسيولوجية النص األديب،  بيار زمياكما قدمت أفكار  .األسلبة املتعددة األصوات،
  .واحلياة اتمعية وأطروحاته حول العالقة بني اإلبداع األديب،

ب الثاين من البحث فقد وضعت له عنوان تلقي النقد الروائي العريب للنقد أما البا
وأشرت إىل مجلة  وقد تناولت يف املدخل اإلشارة إىل نزعة احلداثة يف النقد العريب، .اجلديد

من العوامل اليت أسهمت يف انتقال النقد اجلديد إىل الفضاء الثقايف العريب منذ ستينيات 
عرض النظريات النقدية  أشرت يف هذا الشأن إىل ثالث وسائط هي؛وقد  .القرن العشرين

األساسي وكذلك أشرت إىل حركة الترمجة اليت تعد الرافد  اجلديدة من خالل املقاالت،
ويف األخري حتدثت عن حركة التأليف يف النقد  .للثقافة العربيةالنتقال النموذج النقدي 
  .تطبيقي والنقد النظريها النقد الالعريب ممثلة يف عدة صيغ، من

انتقلت للدراسة التطبيقية  "النقد البنيوي للسرد"يف الفصل األول الذي حيمل عنوان 
 . خصوصية استقباهلا للنقد اجلديدأا مثلت مظهرا بارزا يفباليت رأيت  ،لألعمال النقدية

هتم بوصفه ميثل النموذج امل "بناء الرواية" سيزا قاسمودرست يف هذا اجلانب كتاب 
وتركيزه على مدونة سردية لكاتب واحد هي  بشغف بعرض النظرية السردية باألساس،

يف ما أمسيته الرتعة التعليمية اليت ال  ميىن العيدأما النموذج الثاين فمثلته  .جنيب حمفوظثالثية 
تم بالتطبيق عل مدونة واحدة قدر اهتمامها بعرض اإلجراء النقدي وتطبيقه على مقاطع 

  ..وص متعددةمن نص
أما الفصل الثاين فقد درست فيه النقد النفسي الروائي يف خمتلف جتلياته، وتتبعت 

، الذي انطلق يف جورج طرابيشيباخلصوص املسار النقدي لدى الناقد النفسي املتميز 
وانتهى بأطروحات جديدة ختلص فيها من احلديث عن ، مساره من النقد النفسي التحليلي

  .ليله على البطل الروائي والراويوركز حت، الروائي
أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه االستفادات النقدية العربية من أطروحات البنيوية 

وقد كانت املدونة النقدية  وتطبيقاا يف ميدان الرواية، التكوينية وسوسيولوجيا النص،
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واستفادته  لرفض واهلزمية،يف كتابه ثالثية ا حممود أمني العاملكتبه  املدروسة موزعة بني ما
يف مسار  حلمداين محيدإضافة على إسهامات يوي التكويين، احلرة من املنهج البنيوي والبن

كما تناولت يف هذا الفصل  .بنائي- البنيوية التكوينية واقتراحاته بشأن املنهج السوسيو
سعيد دمه من ما ق ن خاللتنويعات النقد العريب يف جمال الدراسة البنيوية التكوينية م

  ."الرواية واإليديولوجيا باملغرب العريب"يف كتابه  ،علوش
وأيت البحث خبامتة توصلت فيها إىل مجلة من االستنتاجات املتعلقة حبقيقة الدرس 

  .النقدي العريب اجلديد
وقد كان البحث مستندا يف جانبه التوثيقي على مجلة من املراجع األساسية، سواء 

 "عن راسني" "نقد وحقيقة"ابات النقد اجلديد يف فرنسا مثل كتب تعلق منها بكت ما
أو  .روالن بارتلـ "مدخل للتحليل البنيوي للسرد" "الدرجة الصفر للكتابة" "ز/س"

مقوالت "أو " النحو السردي" "شعرية النثر" "الشعرية"األساسية، مثل  تودوروفكتب 
   ."السرد األديب
سلسلة كتب ، "خطاب احلكاية" ؛املركزية نيتجيبالنسبة لكتابات نفسه الشيء و
Figures،  حول منطق املمكن "فقد اعتمدنا مقالته  برميوندأما  ."حدود احلكاية"أو
مورفولوجيا " بروبكما اعتمدنا الكتاب األساسي لـ ."منطق السرد"وكتاب  "السردي
 ."الروايةسوسيولوجية "وكتاب  "اإلله املختفي"األساسية  غولدمانوكتب  ،"احلكاية

 "اخلطاب الروائي"و "شعرية دستويفسكي"ال سيما كتبه  باختنيونفس األمر مع كتب 
 ،مارت روبريو جاك الكانو سيغموند فرويدوكتابات  ."املاركسية وفلسفة اللغة"و
  .بلمان نويلو

أما بالنسبة للكتابات العربية، فباإلضافة للنصوص املرجعية اليت اعتمدا الدراسة يف 
 "مشكلة البنية"فقد أفدت من كتب عديدة منها باخلصوص كتاب ، التطبيقجمال 

 "بالغة اخلطاب"، وكتاب جابر عصفورلـ "نظريات معاصرة"، وكتاب ابراهيم زكريالـ
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النقد "، وكتاب "املرايا احملدبة" عبد العزيز محودةوكتاب ، صالح فضللـ "علم النص"و
البحث عن املنهج يف النقد العريب "وكتاب  ،فعبد اهللا أبو هيـل "األديب العريب اجلديد

وكتاب ، "جدلية اخلفاء والتجلي" كمال أبو ديبوكتاب  ،سيد البحراويلـ "احلديث
عبد السالم لـ "النقد واحلداثة"وكتاب ، "التفسري النفسي لألدب" عز الدين إمساعيل

  ... املسدي
اعتمدت النقد  وقد واجهت البحث صعوبات أمهها كثرة النصوص النقدية اليت

وتعدد مطلقاا املنهجية، وهذه احلقيقة تضع الباحث يف مأزق  تنوع مقارباا،و اجلديد،
والنظرية كما أن الكم اهلائل من املقاالت التطبيقية . ءواملفاضلة والتصنيف واالنتقا راالختيا
مكونات باإلضافة إىل أن الطريق املختط يف البحث يتناول ثالثة ، مسار الدراسة يرهن

. وهي مكونات من الصعب اإلمساك بكل خصوصياا ضمن حبث واحد للنقد اجلديد،
  .غري أن هذه الصعوبات املوضوعية كانت مبثابة احلافز االجيايب للمضي يف البحث قدما 

وقسم اللغة العربية وآداا  ويف اخلتام أقدم شكري اخلالص لكلية اآلداب واللغات،
 دوأمتىن أن أكون عن ،على منحي فرصة البحث العلمي األكادمييجبامعة منتوري قسنطينة 

كما ، كما أقدم شكري ألساتذيت بقسم اللغة العربية وآداا ومجيع العاملني به.حسن الظن
ال أنسى ذه املناسبة التنويه باملساعدة اليت قدمها يل الزمالء واألصدقاء من مراجع 

وأقدم شكري اخلاص للمشرف األستاذ ومصادر هامة ساعدتين يف مشوار البحث، 
  . الدكتور عبد احلميد بورايو على تفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث ومتابعة خطواته

وأمتىن أن يكون هذا البحث لبنة تضاف هودات التأصيل حلقيقة التفاعل القائم 
اإلجابة على  ضمن مسار املثاقفة بني النقد العريب والغريب، وأن يكون البحث قد أفاد يف

  .جانب من أسئلة الدرس النقدي العريب املعاصر
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  مدخــل
  

  النقـد اجلـديـد
  .د؛ فليست وظيفتها أن يكون هلا معىنحسب القصيدة أن توج

A.M.leish              
  
I- النقد اجلديد األجنلوسكسوين  
I – 1 - اجلذور الفلسفية للجمالية اجلديدة:  

إن العالقة القائمة بني التوجهات اجلمالية واألبعاد الفلسفية قارة وقائمة     
الشكالنية أو تلك اليت تدعو حىت و إن تبدى لنا غري ذلك مع بعض التوجهات  ،بالقوة

النص أو سابق عليه سواء كانت قيما ذاتية أو  جصراحة إللغاء كل ما هو خار
  .وتعقدها ااجتماعية أو أخالقية متصلة بسريورة احلياة البشرية يف تنوعها و تشابكه

النظرية  هوالنقد اجلديد األجنلوسكسوين ال يشذ عن هذه القاعدة ، فامتدادات
االجنذاب للفلسفة املثالية من جهة والرتعة احمللية احملافظة من جهة : عتان مهاتتجاذا نز

  . أخرى
ففيما يتعلق باجلانب األول فإن هناك من يرى بأن النقد اجلديد يف أمريكا ينهل 

اليت )  1831-1770( وهيجل)  1804- 1724( كانطمن منابع الفلسفة املثالية عند 
منظور عالقته باملتعة اجلمالية وأثرها يف النفس  تناولت مفهوم اجلمال الفين من

وهذه األفكار سامهت بشكل كبري يف ظهور توجهات فنية تركز بصورة  اإلنسانية،
كبرية على املتعة الفنية أكثر من أي شيء آخر مثل مدرسة الفن للفن أو املدرسة 

اطه مبا يعرف أما االجنذاب أو الرتعة الثانية للنقد اجلديد فهي ارتب. )1(الرمزية
وهي مجاعة من النقاد كانت مرتبطة بربنامج سياسي وثقايف يشمل "مدرسة اجلنوب"بـ

                                                
، جامعة 212، ص 1997، جامعة قسنطينة 4عريب، جملة اآلداب، العدد مدرسة النقد اجلديد والنقد ال :عمار زعموش -  1

  قسنطينة
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واليت كانت تنادي مببدأ املساواة يف  ،األقلية اجلنوبية يف الواليات املتحدة األمريكية
توزيع األراضي وتعمل على حماربة الرتعات االجتماعية والنفسية التجديدية، كما 

اجلماعة باحملافظة واإلقليمية يف الطرح حىت يف املنظور اجلمايل فقد نادى اتسمت مواقف 
        )2("اجلمالية اإلقليمية " مببدأ  أالن تيتأحد أقطاا وهو 

I – 2 - يف نشأة النقد اجلديد  
I – 2 – 1-يف التفاعل النصي زأطروحات ريتشارد  

 آيفور أرمسترونغل متأثرا بأعما يف الواليات املتحدة، دبدأ النقد اجلدي
 1924دقيقة عام  ةلكن ميكن القول أنه ظهر بصور ،إليوتو 1979–1893ريتشاردز

والذي كان مبثابة أطروحة أثارت  ريتشاردزـل "مبادئ النقد األديب"بظهور كتاب 
إشكاليات وجدال قويا لدى النقاد والدارسني وخباصة يف بريطانيا يف النصف الثاين من 

الذي ألفه باالشتراك مع  "معىن املعىن"كتاب  ذا باإلضافة إىله القرن العشرين،
   .أوغدن .ك.تشارلز

 Laهو التوجه املناقض للنظرية الوضعية  ريتشاردزوما يستخلص من أطروحة 

théorie Positiviste  والداعي للتركيز على املميزات واخلصائص املكونة للحقيقة ،
الوظيفة : تويني تؤديهما اللغة الشعرية مهااألدبية والظاهرة الفنية انطالقا من مس

 referentielle La املرجعية والوظيفة الرمزية ،La fonction emotive ةاالنفعالي

fonction   والنص األديب من هذا املنظور ينتج قيما غري متطابقة مع الواقع املادي يف
ة اليت يتواصل بساطته أو حدوديته، ونكون إذاك بصدد جمموعة من املواقف الكالمي

معها املتلقي دون أن يربط مباشرة بني اللغة الشعرية ومدلوالا املتداولة يف الواقع 
، يعىن كلية بإثارة مشاعر أو مواقفوأوضح مثال عن اللغة االنفعالية هو الشعر الذي "

موجها إىل أي من الصالت املوضوعية بني .. وفيه ال يكون انتباه القارئ أو الكاتب

                                                
  .164ص  1958يوف جنم دار الثقافة بريوت  دالنقد األديب ومداره احلديثة، ترمجة إحسان عباس وحمم: هامين يستا نل -  2
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ال ترد أبدا  فعندما نقرؤه على حنو صحيح،..الشعر تصريح زائف . ت واألشياءالكلما
  .)3("مسألة اليقني أو عدم اليقني مبعناها الفكري

هذه على ما حتمله يف طياا من دعوة شكلية فهي ختتلف عن  ريشاردزإن نظرة 
بناها النقاد اجلدد واليت ت ،املدرسة الشكالنية اليت مل البعد اإلنساين االنفعايل من النص

دبيات املدرسة الشكالنية الروسية؛ رغم عدم اطالعهم على أ ،يف أمريكا فيما بعد
على الرغم من دعوته إىل االهتمام والتمحيص يف كل جزئيات النص  ريشاردزـف

ألن تفاعل عناصر النص جمتمعة هي اليت تعطيه معىن ووظيفة، فهو باملقابل يدعو  ،األديب
القيمة ، أي البحث عن الشعرية يف مستوى املؤلف والقارئنفعالية اللغة ملبدأ حتديد ا

 .املتولدة عن التواصل مع النص األدبية
) valeur(فمهمة الناقد األديب هي أن ميسك ويتسلح ينظرية عامة عن القيمة  

كما .)4(يتمكن من خالهلا جتسيد متاسك النص يف املستوى الفين واحلفاظ على مجاليته 
: قارئ مطالب بالبحث عن إجابات جلملة أسئلة تتصل بالكتابة واملعىن هيأن ال

والبحث عن السؤال املناسب . Comment" كيف"و Pourquoi" ملاذا"و Quoi"ماذا"
يف هذا املستوى  ماليت تقي "الريتشاردزية"وحتديده هو جوهر البعد اجلمايل يف الرؤية 

وبني الشعر كواقعة مجالية انفعالية ،ميلك لغة جانبا من املقارنة بني العلم كمعطى معريف 
ففي حني جييب . خاصة ويسعى عربها ألن يتجاوز العلم باإلجابة على األسئلة الثالثة

على الشعر أن جييب عن مجيع األسئلة حبكم وظيفته االنفعالية  ،"كيف" العلم عن الـ
ية ممكنة تسعف اإلنسان العاطفية املؤثرة بصورة مباشرة يف اتمع غرب خلق رؤى تنفيس

   )5(.يف خلق توازنه وممارسة نوع من العالج النفسي عرب النصوص األدبية

                                                
، 1992دمشق 1ات وزارة الثقافة، طالنظرية األدبية احلديثة، ترمجة مسري مسعود، منشور: آن جيفرسون وديفيد رويب  -   3
  .12ص
   31النقد النفسي عند ريشاردز ، مكتبة االجنلو مصرية  ،دت،ص : فايز اسكندر -   4

  .85، ص 1995، دمشق 1نظرية األدب ترمجة شاكر ديب، منشورات وزارة الثقافة، ط: تريي إجيلتون  - 5 
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 ،كما أشرنا سابقاريتشاردز إن هذا التصور يندرج يف سياق املقولة اليت رفعها 
إذ أننا ننشد احلقيقة املنطقية يف العلم وال ننشدها ، حني يقول بأن الشعر تصريح زائف

لى العكس فإن اخلطاب الشعري حمكوم بتأثرياته يف مشاعرنا وعواطفنا بل ع.يف الشعر
فعامل الشعر هو أصال عامل ختيالت معترف ا . ويصارع املنطق الصارم، ومواقفنا

وهي منبع االنفعال األساسي والضروري لإلبداع الشعري ، ومألوفة لدى الشاعر وقرائه
  :فإذا تناولنا قول الشاعر
  أنت مريضة ، أيتها الوردة                   

فإننا ال نستطيع أن نقيم هذا املوقف مبدى املصداقية واملطابقة الوصفية اليت  
حتتكم ملعيار الصدق أو الزيف ألننا يف حياتنا ال ميكن أن ننظم انفعاالتنا ومواقفنا فقط 

ج ال تكون النتائ"ففي البيت الشعري السابق  .من خالل البيانات الصادقة وحدها
وال يتدخل املنطق إال ، الوثيقة الصلة منطقية أو يتوصل إليها بإرخاء جزئي للمنطق 

على حنو استثنائي وطارئ ذلك أا النتائج اليت تظهر خالل تنظيمنا االنفعايل والقبول 
إن ، الذي حيظى به البيان الزائف حمكوم بتأثريه يف مشاعرنا ومواقفنا وال يتدخل املنطق 

وهذا الضرب من  ..يف خضوع بوصفه خادما الستجاباتنا االنفعاليةهو تدخل إال 
         ) 6(.. ".الصدق مناقض متاما للصدق العلمي

  
  
  
  

I – 2 – 2-  أو البالغة اجلديدة مجالية النص الشعري:مدرسة اجلنوب  

                                                
عيسى علي العاكوب عني للدراسات والبحوث  اإلنسانية نظرية األدب يف القرن العشرين، ترمجو : نيوتن.م.ك -   6

  .42ص 1996، 1واالجتماعية، القاهرة، ط
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. س.ت :على أعمال النقاد ) النقد اجلديد(مصطلح  سينجارن.أ.جأطلق 
، Brooks Kleanthكلينيث بروكس،وTate Allen ن تيتآال، و)T.S.Eliotإليوت

خالفوا النقد  وغريهم ممن.. ليفرو ،Ransom john crowe وجون كرو رانسوم
وهذا النقد الذي ظهر يف الواليات املتحدة وأوربا بعد احلرب . النفسي واالجتماعي

ية واجلمالية يناقض املناهج النقدية الكالسيكية النفسية واالجتماع ،العاملية األوىل
يرون يف النقد الكالسيكي قصورا كونه يتناول قضايا مرضية بعيدة  هوأصحاب ،الذوقية

عن العمل األديب، أو يعاجل قضايا وظواهر اجتماعية وتارخيية بدل اهتمامه حبقائق وخبايا 
  . )7(النص األديب 

ن حقيقة هذا واملتتبع حلركة النقد اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية يالحظ أ
النفسية واالجتماعية إمنا  تاألطروحاالتوجه يف املمارسة النقدية والذي يقف يف وجه 

يتركز يف جامعات اجلنوب احملافظ واملعروف تارخييا بصراعه مع الشمال يف قضية حترير 
وبعيدا عن املواجهة  . كانت تتخذ طابعا فلسفيا تقدمياوغريها من القضايا اليت..العبيد 
اسية اعتمد أصحاب النقد اجلديد يف طبعته األمريكية على جمموعة من املفاهيم اليت السي

  .كون مدرسة نقدية متكاملة األبعادمما يقرا من أن ت ،تتسم بطابع االنسجام والوحدة
 .أ .ج يألول مرة يف كتاب الناقد األمريك) النقد اجلديد ( لقد ظهر مصطلح 

فكان بذلك صاحب املصطلح ، 1912سنة  "د اجلديدالنق"لذي حيمل عنوان ا سينجارن
 -النقد اجلديد أرسطوالذي يعد -  جون كرو رانسوموقام الناقد  .)8( ومبتدعه

بالترويج للمصطلح طارحا جمموعة من البدائل النقدية اجلديدة اليت تسعى لتشكيل بعد 
األدوات  تصاحلي بني النقد وعلم اجلمال، حيث يرى أن غاية النقد ليست هي معرفة

  .القيمية األخالقية مالتقنية لألدب، وال املعاجلة النفسية للنصوص أو إصدار األحكا

                                                
 .61، ص1999دمشق،  1املنهج املوضوعي، منشورات احتاد الكتاب العرب، الطبعة: حممد عزام- 7 
 . 63نفسه ص -   8
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 .إنه يؤمن مبنهج نقدي هو املنهج اجلمايل الذي يضيء العمل األديب من الداخل 
فوظيفة النقد يف مقاربته للنصوص الشعرية هي باألساس مقاربة أنطولوجية، تستند يف 

على الفهم املتوازن للمبىن الشعري للنص يف تفاعله مع مكوناته  جوهرها إىل التركيز
وهذا املسعى  .اجلزئية الداخلية، بغية اإلمساك مبنطق القصيدة وعالقته بالسياق الشعري

 وهي نظرية تبحث أساسا يف الشكل واملعىن يعرف بنظرية النسيج والتركيب، هو ما
  .متيز بني النص املعريف و النص األديب حىت 

ففي أي نظرية علمية  فاألدب يتميز عن العلم ألنه جيمع بني النسيج والتركيب،
أما  .تقوم األلفاظ والصور على خدمة اهلدف والغاية املعرفية واملنطق العام للنظرية

بالنسبة للعمل األديب فاملنطق العام ال قيمة له يف ذاته منفصال عن النسيج العام الذي 
ردة أو املطلقة كما يفعل ال مه املعاين العامة أو ان األدب أل صنع منه األثر الفين،

بل أن قيمته يف امتالكه القدرة على أن يعرض وحيتفظ ويعيد لنا املعاين  ،العلم
 .واألحاسيس بصورة جمسمة،ال تعتمد التعبري املباشر ،بل تسلك مسلك الرمز واإلحياء

يق الكاتب يف جعل النسيج والتركيب والقيمة الباغية للنص الشعري تكمن يف مدى توف
 وذا التوجيه اجلديد للدراسة النقدية للنصوص،. أو الشكل واملعىن وحدة ال تتجزأ

املوجه األول لقراءة النصوص الشعرية ودرسها بدقة وكرس مهه "  رانسومكان 
شيء للبويطيقا واملشاكل الفلسفية واملعرفة يف الشعر كما نص على أن املقاييس اخللقية 

   )9(" دخيل ، وأن اهتمام الناقد جيب أن يكون مجاليا فنيا
 كلينيث بروكسملؤلفه   1938 "فهم الشعر"لقد تدعم املذهب بظهور كتاب  

استخدام الشعر لغري ذاته مهما كانت طبيعة اهلدف  اعارض نالذي روبرت بن وارنو 
األفكار اليت طرحاها يف والغاية املرجوة سواء أكانت تارخيية أم أخالقية ، كما كانت 

حتفز ، 1942-1935اليت كانا يصدراا بني سنة  the southern review"الة اجلنوبية"
احلقيقي عن مجالية  فألن هذا التوجه هوا لكاش ؛عل االهتمام بالبناء الفين للقصيدة

                                                
  .  164، ص1958د جنم، دار الثقافة بريوت ترمجة إحسان عباس وحمم: النقد األديب ومدارسه احلديثة: ستانلي هامين  -  9
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يف النقد اجلديد  ةإىل أن من مقاييس البالغ بروكسويذهب  .النص بالدرجة األوىل
فكلما زادت قدرة الكاتب على هذا النوع من التعبري كلما زادت  لتعبري غري املباشر،ا

عن طريق  بل يولده يف عقل القارئ اإلحساسيفصح عن  فالكاتب البليغ ال .بالغته
ولذلك فهو يسمي لغة األدب . "املفارقة بني املواقف املختلفة اليت يتضمنها العمل األديب

  .)10("لغة املفارقة
 ،W.K.Wimsattوميسات األصغر .ف .وكن اعتبار املقالتني اللتني نشرمها ومي 

املغالطة (بعنوان  1949و 1947بني عامي  Beardsley Monroeومونرو بريدسلي
ملؤلفه  "األيقونة اللفظية"واللتني مت مجعهما يف كتاب  ،)املغالطة الوجدانية (و ،)املقصودة

.بالنسبة النقد اجلديد يف أمريكا" لبيانا"مبثابة  1954األصغر عام  وميسات، ف
حممال إياه مجلة  يحيث جند أن البيان النقدي اعتمد على مهامجة النقد الرومانس  

من القضايا اليت يرى أا عبارة عن مغالطات وعلى رأسها قضية قصدية الكاتب ونواياه 
ال ميكن فريى أن نوايا الكاتب .جاهدا للبحث عنها ياليت يسعى النقد الرومانس

وليست ، الوصول إىل حقيقتها ببساطة، وهي ليست الغاية األساسية واجلوهرية للنقد
فالنص األديب ميتلك حريته من بنيته ولغته . معيارا للحكم على مدى جناح العمل األديب

وال يبقى خاضعا للمؤلف مبجرد االنتهاء من صياغته، كما أن الناقد ال ميكن أن ميارس 
على النص ألن هذا األخري ميتلك خصوصيته الكامنة فيه واليت ال ميكن سلطته املطلقة 

تقييدها واحلد من انطالقها وتعدد أبعادها اليت ميكن تأويلها حبسب وضعيات وشروط 
فالقصيدة إذا ملك  ..لك الناقد وليست ملك املؤلف أيضاإن القصيدة ليست م"التلقي

  .)11("جلمهور هلااجلمهور، إا تتجسد يف اللغة ويف امتالك ا
كما أن مفهوم املغالطة الوجدانية ينشأ من التداخل غري السليم للفعل النقدي  

، فمادة يث خصوصيتها التكوينية والبنائيةاألديب مع معطيات غري متجانسة معه من ح

                                                
 . 5، ص  1971ماهو األدب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة : رشاد رشدي -  10
  .52، ص 1992، بغداد 1أوراق للريج، دار الشؤون الثقافية العامة، ط: عبد الستار جواد -  11
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 ،النقد هي النص األديب وحقيقته اللغوية املاثلة والقابلة للتحديد والرصد املوضوعي
أما الدراسة النامجة عن تأثري . جة التأويل قابلة للتحقق من قبل القارئمهما كانت در

، فإا تناقض غاية النقد يف أو عكسها لألبعاد النفسية للمؤلفالنص يف وجدان املتلقي 
أن املغالطة الوجدانية هي خلط بني "ومن هنا جند . الوصول إىل احلقيقة اجلمالية واألدبية

أ مبحاولة استمداد معيار النقد من اآلثار النفسية وتنتهي حيث تبد.القصيدة وآثارها
  .)12( "باالنطباعية والنسبية

تستمد وجودها من خالل  ،جديدةبالغية إن هذه األطروحات تعد مبثابة نظرية 
ألن  ،نسق اإلبداع املتسم بالكمال الذي ينتجه شاعر فذ يما تقدمه من مفاهيم تلغ

مثلها  ،اتب والنص غري ذات أمهية بالنسبة لعملية التأويلالعالقة بني النيات الواعية للك
 تؤثر يف املعىن الكامن يف مثل أحاسيس القارئ الذي يصدرها جتاه نص شعري؛ فهي ال

 ؛يتسم باالستقاللية والثبات يف آنو ،ألن هذا األخري يتعدد ويتغري بتغري املتلقني النص،
  .يف خصوصيته النصيةفهو مستقل عن نزعات القراء وعواطفهم، وثابت 

من منظور  وانطالقا من هاتني املسلمتني يتعامل أصحاب النقد اجلديد مع النص 
فالتحليل الذي يتناول خصائص القصيدة من منظور النظرية  ؛"املوضوعية"يتسم بطابع 

يتميز " - للنقد اجلديد تريي إجيلتونحبسب تسمية –La nouvelle théorieاجلديدة 
 ههذا من خالل ما تتيح لد توترات النص ومفارقاته وغموضه وكبالصرامة يف حتدي

  )13(".وتوحي به بنيته فقط 
منفصلة عن   ،إن القصيدة من منظور النقد اجلديد تتحول إىل غاية يف ذاا

وهذا املوقف يتناقض بشكل جذري مع التصورات  .الكاتب والقارئ على حد سواء
اليت تقرأ النص بوصفه تعبريا  ،قدية التقليديةوالقواعد اليت تأسست وفقها النظرية الن

اليت ، وصدى النفعاالته وعواطفه وتلقائيا مباشرا عن أحاسيس الكاتب ومشاعره

                                                
  .63صاملنهج املوضوعي، : حممد عزام  -  12

13 -Terry Eagleton,Critique et théorie littéraires traduit  par Maryse Souchard. ed PUF, Paris 
1994  49 page  
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كي تطلق ،اليت ربطت الفن بشخصية الفنان" وجدت مظهرها لدى نقاد نظرية التعبري
ود أو سراح هذه الشخصية يف حركتها املتفجرة اخلالقة اليت الينبغي أن حتدها حد

ولذلك مل يكن يعين ... تؤمن به أو تنفعل إزاءه االتعبري عم تفرض عليها أية قاعدة إال
هذه النظرية من العمل الفين إال الكشف عن شخصية أو ذاتية الفنان الفردية 

  .)14()املتفردة
إن اهتمام النقد اجلديد يف أمريكا ويف بريطانيا تركز بشكل أساسي حول النص 

حىت  كل املقاالت اليت كتبت أو االستنتاجات املتوصل إليها أووكانت  ،الشعري
وهذا التركيز كان  .د وضعت القصيدة يف بؤرة اهتمامهاق ،التصورات املنهجية النقدية

اليت متزج بني  ،مث انتقل إىل األشكال الشعرية األخرى ،على الشعر الغنائي يف البداية
 .رقة والغموض والتأمالت امليتافيزيقيةالسخرية والتوتر والتناقض الظاهري واملفا

واهلاجس املركزي هلذا االندفاع هو قناعة هؤالء النقاد بأن النص الشعري ينتج ضربا 
كما أن إحكام النسج جيعل الصياغة الشعرية غري  ،ملعرفة املخالفة للمعرفة العلميةمن ا

   )15(.غاتألن حقيقة اللغة الشعرية مفارقة لسواها من الل  ،قابلة للتكرار
فإن املنطلقات الفلسفية اليت  ،وكما الحظنا سابقا مع أقطاب نظرية اخللق

أسقطوها على البعد اجلمايل  رأت بأن النص الشعري هو امللهم احلقيقي للناقد بغية 
ووفق هذه البالغة اجلديدة جند أن العمل  .الكشف عن خمتلف جتليات احلقيقية اجلمالية

ال ميكن احلصول  ،نه املعادل املوضوعي إلحساس معنيإإذ  ،ستقلاملالفين عامل له كيانه 
 إنتاجهعليه يف غري العمل الفين نفسه، وحىت التجارب واخلربات اليت كانت السبب يف 

  .ختتلف يف داخل العمل الفين عنها يف خارجه
حني   "بيةدالنقد و النظرية األ"يف كتابه  تريي إجلتونويؤكد الناقد اإلجنليزي   

 laيف نظر أصحاب نظرية النقد اجلديد يعين باألساس  الشعرمفهوم األدب  نري إىل أيش

                                                
  .  24، ص1997نظريا ت معاصرة، دار املدى للثقافة والنشر، الطبعة األوىل، دمشق، : رجابر عصفو -  14

  .39نظرية األدب يف القرن العشرين، ص: نيوتن.م.ك  -  15
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Poésie  ." ريتشاردزفهؤالء النقاد ومعهم  J.A.Richards ،الذي يهتم فقط بالشعر
، F.R.Leavisليفيس ، أما الشعري يوسع الدائرة لتشمل املسرح T.S.Eliot إليوتو

يصنفها ضمن الشعر املسرحي  هفأن ،دراسة الروايةتناول  هالذي يعد شاذا يف طرحه ألن
Poéme dramatique، وسلوك  .آخر غري الرواية كما نعرفها يءوهو ما حييل على ش

ينسجم ويتناسب مع أغلب النظريات األدبية اليت جتعل جمال اهتمامها  االنقاد اجلدد هذ
     )16(.جنسا أدبيا حمددا تطور وقفه كل تصوراا و تنظرياا

تعني وضعية هذا النقد اجلديد الذي  اجيلتونن املالحظة السابقة اليت طرحها إ
ألن القصيدة يف حقيقتها متثل ، االهتمام الواضح بالنصوص الشعريةيتميز خبصوصية 

. املؤثرة يف بنيته ويف شكله ةجنسا أدبيا مغلقا من حيث تفاعله مع األبعاد التارخيي
ألن أسلوب  ،ملفتوحة على التنوع األسلويب حمددةوإمكانية وضعه يف خانة األجناس ا

اجلنس األديب يشكل قيمه مجالية ثابتة ال ميكن جتاوزها ببساطة يف سياق تصنيف 
قاسم مشترك دائم وثابت وقار هو أسلوب اجلنس  وأساليب الشعراء، فهناك ما ه

  .الشعري 
فتها أوروبا إن الطرح السابق ينسجم يف سريورته مع احلركات األدبية اليت عر

ولعل الدعوات القائمة على ختليص الشعر من  ،والعامل يف بدايات القرن العشرين
تنسيقا ودقة يف التعبري و البناء كان  أكثر توالداعية العتماد أدوا ،الضبابية والغموض

 .س.تواإلجنليزي ،)A.Pound )1885 عزراباوند يوالشاعر األمريك دمن دعاا الناق
الذين نادوا بالنقد املوضوعي الذي طبقوه خاصة يف  ،)T.S.Eliot )1888-1965 إليوت

إن األدب وعلى اخلصوص الشعر ليس "ميدان الشعر وتقول نظرية املنهج املوضوعي 
وصحيح أن األدب   ،وإمنا هو خلق ،الشاعر و عن أحوال اتمع تعبريا عن شخصيته

وظيفة الفنان هي أن حييل   ولكن، قد يعكس  مالمح من شخصية خالقه أو من بيئته

                                                
16 -Terry Eagleton,Critique et théorie littéraires, Page 50. 
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هذه العناصر كلها إىل شئ جديد وهو العمل الفين املستقل بوجوده عن كل ما أسهم 
   )17(". يف صنعه

 ،وأمريكا القد متيز أصحاب خطاب النقد اجلديد يف صورته األوىل يف بريطاني
م وذلك عرب مترده ،بتركيزهم على ما ميكن عده بعدا شكالنيا يف النصوص الشعرية

، واليت جتعل العمل األديب وأرسطومن بعده  أفالطونعلى النظرية األدبية السائدة منذ 
األثر األديب  لوبالتايل فنجاح أو فش يكون عليه واقع احلياة اإلنسانية؛حماكاة ملا جيب أن 

وتتحدد املهمة املركزية  .ريةمرهون مبدى تطابقه مع املبدأ اجلمايل األساسي للنظ
  . فته األخالقيةلإلبداع بوظي

مت  ،"فن الشعر"وكتاب " اجلمهورية"غري أنه ومبعارضة البيان األديب لكتاب 
نعتاق من أسر االإعطاء بعد ومساحة هامة للعملية التأويلية، وهو ما يعين بالضرورة 

التوجهات املتمسكة مبقاربة النصوص من منظورات تارخيية اجتماعية ونفسية، أو تلك 
ة األديب مرتكزا هلا للحكم على قيمة األعمال واآلثار األدبية سواء اليت جتعل من حيا

بل حىت تفاعالت القراء  مع النصوص صنفها النقد .يف مستوى الشكل أو املضمون 
فاحلقيقة األدبية حسبه قائمة يف مكونات " .الوهم العاطفي"اجلديد ضمن ما يسميه 

، أمبسون، ريشاردزذهب إىل ذلك مثلما ي ،األدب الشكلية وخباصة يف كيانه الصوري
كل حقيقة  ءوقد يتعدى األمر املفاهيم السابقة ليصل درجة إلغا.  )18(وغريهم  بروك

الذي يصبح جمرد تصميم وجد لذاته يتمتع  ،الشكلية للنص الشعري دخارجة عن احلدو
 A.M.leish ليش ماك أرشيلدوهو ما يراه الناقد  .بكامل االستقاللية يف عامله اجلمايل

حسب القصيدة أن توجد، فليست وظيفتها أن يكون هلا " :الذي يصرح قائال
   )19(".معىن

                                                
  .16املنهج املوضوعي، ص : حممد عزام -  17
  .13ـ ص 1990، الدار البيضاء 1شعرية تودوروف، عيون املقاالت، ط: عثماين امليلود -   18
، 1980الفكر األديب املعاصر، ترمجة مصطفى بدري، املؤسسة املصرية العامة للكتاب،   القاهرة : جورج واطسون -  19
 .78ص
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الذي حيتكم  ،لقد كانت حركة النقد اجلديد موجهة ضد النقد األديب التقليدي
  :يف مظهره الالنسوين  إىل مجلة من القواعد والضوابط تستند إىل مسلمتني مركزيتني

.. ، ألثر انعكاسا للوسط ولشخصية الكاتب األوىل قوامها أن نرى يف ا - 
  .ونستطيع اكتشافهما بفضل الطرائق التارخيية 

وعلى هذا النحو فإن ، اد بأن الكاتب يقول ما يريد قولهأما الثانية فقوامها االعتق -
والشفافية . تسمح لنا باستنباط شخصيته ، سة الوسائل التعبريية عند الفناندرا

  )20(". ومقاصد الكاتب تكون كاملة بني حرف النص

الحظنا من خالل املبحث  ااجلديد كمخالصة احملاور األساسية للبحث يف النقد و
تطبيقية يف ن النقاد اجلدد يعمدون أساسا إىل التركيز على اجلوانب الأتبني السابق 

  :، ويتم ذلك وفق منطلقات مركزية تتلخص فيما يليدراسة النصوص األدبية
، وال يتم لدراسة و التحليل هي النص األديبالقة يف اينبغي أن تكون االنط -1

اجتماعيا أو سياسيا أو  مرتكز خارجي سواء أكان تارخييا أماللجوء إىل أي 
  ثقافيا أو حياة الكاتب 

إن النص األديب قيمة حدسية انفعالية نفسية مستقلة بذاا، وليست حقيقة  -2
  .معرفية أو فلسفية

3-  ا وحدة عضوية متكاملة يف مستويات الشكل تتميز القصيدة الشعرية بكو
 ..واملضمون واخليال واملعىن واملوسيقى

من خصوصيات العمل األديب ابتعاده عن البساطة واتصافه بالتركيب ومتيزه  -4
 .بقابلية التأويل والقراءة املتعددة

على الناقد اعتماد القراءة الفاحصة لبنية النص يف املستويات التركيبة واملعجمية  -5
 .األسلوبية والبالغية، للكشف عن الدالالت والرموز واإلحياءاتو

                                                
  . 13ص ،1982، دمشق  1النقد األديب والعلوم اإلنسانية، ترمجة فهد عكا ن، دار الفكر، الطبعة : جان لوي كابانس -   20
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غاية املقاربة النقدية هي تقييم وإصدار حكم على النص عرب التحليل والفحص  -6
املباشر، وليس إطالق أحكام مطلقة استعالئية، وإشراك املتلقي يف مسار النقد 

يف املشروع  القارئ شريكا أصبحوبذلك "عرب شرح حيثيات اإلجراء النقدي، 
 . )21("النقدي، وأصبح النقد حيمل مصباح إضاءة ال صوجلان حكم

سيطرا على الساحة النقدية أطروحات النقد اجلديد يف أمريكا قد عرفت إن       
وشغلت . لفترة تصل ثالثة عقود متتد من الثالثينيات إىل مخسينيات القرن العشرين

استطاعت أن وال أظن أن مدرسة نقدية "د ذلك النقاد يف العامل العريب ملدة عقدين بع
وأن تغذي العديد من املعارك النقدية مثلما فعلت مدرسة النقد  ،تثري يف مصر من اجلدل

ويعود ذلك باألساس إىل  .تإال أا عرفت تراجعها منذ اخلمسينيا، )22("اجلديد
اليت ظرية البنيوية  يف املستوى العاملي مع الناليت بدأت تشق طريقها التوجهات اجلديدة 

النظريات التارخيية  استندت إىل مقومات التزامنية أو السانكرونية ، اليت وقفت يف وجه
 ،يف مدرسة النقد اجلديد يف أمريكاإضافة إىل أن جانب الضعف األساسي .واالجتماعية

 بل اصطنعت مناهج ووسائل شىت ،ة جهازا مفاهيميا وإجرائيا ثابتاهو أا مل تضبط بدق
   .)23(للكشف عن مجالية العمل األديب ختتلف باختالف النقاد واهتمامام اخلاصة

كانت أكثر حتكما وضبطا جلهازها  ، فقدالنظرية البنيوية األوربية النشأة أما       
وخاصة مع االستثمار الواعي  الذي فتح هلا جمال االنتشار الواسع، ،الشيءاملفاهيمي
باكتساح النموذج البنيوي  مما مسح، تهتالمذ ن طرفاجلريئة، م دوسوسريألفكار 

 فالبنية بوصفها مفهوما ال"؛وااالت اللسانية باخلصوصملختلف املعارف اإلنسانية 
بل إا قائمة يف ميدان العلوم الدقيقة  توجد يف الدراسات األدبية واالجتماعية فحسب،

                                                
 1994ديسمرب  2،1العدد  23مداخل نقدية معاصرة إىل دراسة النص األديب، عامل الفكر الد : حممود الربيعي  - 21

  .32الصفحة 
، 1998، الس الوطين للثقافة واآلداب والفنون الكويت 232ا احملدبة عامل املعرفة رقم املراي: عبد العزيز محودة -  22
 .133ص
 .60التحليل االجتماعي لألدب،دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت ندت نص :السيد يسني -  23
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املفهوم بتوظيفه توظيفا واسعا  ومسحت مرونة .)24("كالفيزياء و البيولوجيا والرياضيات
يف كل الفلسفات سواء أكانت مثالية أو مادية، ولدى جمموعات الباحثني ذوي 

             .الرتوعات الفكرية واملنهجية املتعددة
 
 

II –  يف فرنساالنقد اجلديد حركة  
إذا كنا قد أشرنا سابقا إىل خصوصيات النقد اجلديد يف الواليات املتحدة 

فإن االجتاه اجلديد للنقد الذي  سسه ومنطلقاته الفكرية واجلمالية؛وبينا أ ،يةاألمريك
- متيزت عن النقد اجلديد األجنلومن خالل حركة نقدية يف فرنسا  تبلور بشكل واضح

متنوعة يف مضموا متجانسة يف مقارباا سكسوين بأا ال متثل توجها وحيدا 
  .إىل أمريكابعد ذلك  تالستينات مث انتقل يف بدايةانطلقت  ،اإلجرائيةوطموحاا 
ذرة يف الفكر األورويب املتعلق هذه السريورة اجلديدة إىل أصول متجعود ت و

اليت سعت إىل االندماج مع املسعى الشامل للروح العلمية اليت  ،بالقيم الفلسفية واملعرفية
مجلة من بدأت بالظهور بنهاية العصر الكالسيكي، وقد أفرزت هذه املتغريات 

تشكيل والتعامل مع اإلبداع من خالل اإلسهام يف  ،التوجهات يف جمال النظرة لألدب
  . وعي مغاير بالنص األديب عموما والنص السردي على وجه اخلصوص

ويقودنا البحث يف املسارات املوجهة لربوز القيم النقدية اجلديدة إىل رصد توجهات 
وفق معايري مل تكن  ،ة تشكيل اخلطاب النقديكان هلا األثر الواضح يف إعاد ،أساسية

على اعتبار أن النقد اجلديد يف أمريكا الذي نادى بالعودة إىل داخل . متداولة من قبل
أو ما يعرف بالنقد العملي الذي يقوم على  ،معايري النقد التطبيقيكان قد اعتمد  ،النص

                                                
 186، ص  1986يب ،بريوت معهد اإلمناء العر 1،ط 1مادة بنية يف املوسوعة الفلسفية العربية،الد :فيصل دراج -  24
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فالنص  لكامن بداخله؛الصحيح ا إلغاء كل ما هو خارج عن النص، والبحث عن املعىن
  . )25(كما أن التفسري أيضا مغلق وائي .كل مغلق

مل تكن  ،وإذا كانت املفاهيم العامة يف املستوى اإلجرائي للنقد اجلديد يف أمريكا
مضبوطة جبهاز مفاهيمي صارم يقوم على التحديد املنهجي الدقيق، الذي جيعل اللغة 

تماسكا يليب الطموح النظري يف تطبيق املنهج النقدية قابلة ألن تنتج خطابا منسجما وم
ارتكز على فإن الفضاء النقدي اجلديد يف فرنسا  ،التجرييب على حقيقة ذاتية إبداعية

جمموعة من القيم واملعايري النقدية اليت سعت لضبط مصطلحاا مبا يستجيب للروح 
سواء  كالسيكي،جهة خطاب النقد الاقادرة على مو قصد إنتاج معرفة أدبية ،العلمية

 ركةعلى اعتبار أن احل ،نفسية وأكان هذا اخلطاب متجها وجهة تارخيية أم اجتماعية أ
مست مجيع التوجهات النقدية يف مقاربة  نزعةالنقدية اجلديدة يف فرنسا شكلت 

سواء من جهة التركيز على بنية اللغة أو البنية اتمعية أو بنية  ؛النصوص األدبية
 بوف تسانوهو ما يعين الوقوف يف وجه نزعة  ،النص األديبداخل  الالشعور

Saintebeuve ربرونوتييوBrunetiére النسونغوستاف تلميذه وGustave Lanson 
الذي يرى بأن مهمة النقد األساسية تتمثل يف معرفة النصوص األدبية ، )1934 -1857(
ها حبسب األجناس والطريف من التقليدي، ومجع ،من اجلماعيلتمييز الفردي فيها "

وحتديد العالقة بني هذه اموعات واحلياة الفكرية واألخالقية واالجتماعية، . والتيارات
، والربط تقوم على النقد السريي فهذه الرؤية .)26("وبينها وبني تطور األدب واحلضارة

 ،فيه فسر األثر األديب مبا ليس كامنات، ومن مث بني األدب واحلركة الذاتية واالجتماعية
وبذلك يغدو النقد األديب فصال "ويستعان مبعطيات احلركة التارخيية اخلارجية لتأويله ،

  .)27("من فصول التاريخ العام

                                                
، 1998، الس الوطين للثقافة واآلداب والفنون الكويت 232املرايا احملدبة عامل املعرفة رقم : عبد العزيز محودة -  25
 .312ص
 .9،ص  1997حتليل النص السردي بني النظرية والتطبيق،دار اجلنوب للنشر ،تونس :حممد القاضي  -  26

27 - Carloni J.C et. Filloux ; La critique littéraire ;éditions PUF .Paris 1969 ,page 71. 
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بصورة  تبلورالهتمام باخلطاب األديب واخلطاب النقدي ل إن التوجه اجلديد
 تنطلقاعرب مسارات متالحقة ومتشابكة متيزها مجلة من املمناقضة للطرح الالنسوين 

  : أمهها
    :لسانيات دوسوسري :أوال

قد أحدث ثورة  د دوسوسرينفردنامن املسلم به أن عامل اللسانيات السويسري 
وقد كانت أفكاره مبثابة  ،كبرية يف املفاهيم املتصلة بدراسة اللغة ووظيفتها وطبيعتها

عتمدت املناهج قطيعة معرفية امتدت تأثرياا إىل خمتلف العلوم واملعارف اإلنسانية اليت ا
 . )28("وال يكاد يوجد باحث لساين غري مدين بشيء لدوسوسري" .الوضعية والبنيوية

 ارتكزت اللغوية احلديثة املعرفةجوهر أن معروفة ومتداولة  صارت من احلقائق اليت و
وإشعاع علم "سواء يف مناهج حبثها أو يف تقدير حصيلتها العلمية،  ،إىل اللسانيات
قد جتسم منذ أن متخضت عنه الرؤية البنيوية ة فروع املعارف اإلنسانية اللسان على بقي

  ذ. )29("كطريقة يف التفكري ومنهج يف البحث
نظرته إىل اللغة نظرة مشولية  هو دوسوسريـاالجنازات األساسية ل كانت وقد

يف مقابل األطروحات والدراسات التارخيية ية صفالوالعلمية ومنهجية تقوم على الدراسة 
-les néoوخاصة تقاليد النحاة اجلدد  .املقارنة اليت كانت سائدة يف عصرهو

grammairiens )30(. كما جيب التأكيد على الطابع العلمي للسانيات أكثر من اجلانب
ال   André Martinet أندري مارتيينالوصفي الصرف ،ألن الطابع الوصفي كما يرى 
ستنجر للغة   دوسوسريو نظرة .)31(خيلو من مزالق بوصف الدراسة هي نشاط إنساين

 كاملدرسة الوظيفية، ،حقةاللعلى املدارس اللسانية ا الهلاظعنها تطورات الحقة تلقي ب
على صياغة مفهوم النص األديب واملقاربة كما أثرت  .والتوزيعية والتحويلية والتوزيعية
  .النقدية األدبية على حد سواء

                                                
28- Emile Benveniste : problèmes de linguistique générale Tome I, Edition Gallimard 1966 page 32 .  

 .32، ص1983، 1النقد واحلداثة، دار الطليعة بريوت ط: عبد السالم املسدي -  29
30 - Bertil Malmberg : les nouvelles tendances de la linguistique,ed . PUF,1968 page55. 
31 - André Martinet : Eléments de linguistique générale ;Armand Collin ;Paris 1970,page 6 
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جمموعة من املقترحات اجلديدة  1911و1906بني )∗(يف حماضراته سوسريلقد قدم 
اليت تفضل يف البحث اللساين، . تقوم على مجلة من الثنائيات التقابلية ،يف دراسة اللغة

من منظور علمي بعيد عن كل حكم قيمي  ةومتيز بني مستويات عدة يف التعامل مع اللغ
، ملغة والكالالالدال واملدلول،  التمييز بنيوتتحدد هذه الثنائيات يف  تفاضلي،

  .السانكروين والدياكروين، وطبيعة العالمة اللغوية ومفهوم القيمة
ويبدو أن التمييز الذي أقامه بني مفهوم الدال واملدلول قد خلخل القناعات  

 .السائدة يف االرتباط الثقايف املتضمن لعالقة األمساء باألشياء املميزة عنها أو الدالة عليها
ت هلا عالقة مباشرة مع الشيء الذي تدل عليه، وإمنا هي قائمة على فالعالقة اللغوية ليس

أما املرجع اخلارج فيبقى بالتايل .   )32(متثلها صورة مسعية تستدعي صورة ذهنية ثنائية
ة موهذا الواقع هو ما حييل عن القول باعتباطية العال بعيدا عن مجال الدراسة اللسانية،
 .بتغري اللغات والبيئات االجتماعية املسمى، الذي يتغرياللغوية، يف إحالتها على املرجع 

الذي يوحد  اينمساإلية قطيعة جذرية مع املفهوم رية السوسموهكذا تكون نظرية العال"
فالدال  .)33("الكلمة والشيء وال يرى يف اللغة غري جمرد مدونة ،بني اللسان والفكر

املباشرة على شيء أو معىن، بل على اللغوي ال ميكن النظر إليه على أنه صوت له داللته 
أنه يندرج يف وضعية خالفية مع الدوال األخرى وأن معناه يتحدد حبسب موقعه من 

  . اجلملة وبطبيعة العالقات اليت يقيمها النسق اللغوي عرب حموري التركيب واالستبدال
 وذا املنحى تصبح اللغة جماال واسعا إلمكانيات التأويل والتركيب البالغي

وتتحرر من أحادية املعىن الذي يربط بني اسم وشيء أو بني دال ومرجع ثابت حىت 
 Emile ميل بنفنيستإكما هو احلال عند  ،"الضرورة"وإن كان ذلك مبفهوم 

                                                
 .من طرف تالمذته شارل بايل، سبيشهاي 1916نشرت احملاضرات سنة -  ∗

32  - Ferdinand de Saussure: cours de linguistique générale éd Payot 1983, page 98. 
  .14ص2000، 1شركة النشر والتوزيع املدارس، الدار البيضاء، ط: الشعرية التوليدية: عثماين امليلود -  33
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Benveniste   العالقة بني الدال "الذي حاول استدراك مقولة االعتباطية بقوله أن
  .)34(" واملدلول ليست اعتباطية وإمنا ضرورية

وإذا كانت مقولة الدال واملدلول وطبيعة العالقة اللغوية مهدت السبيل للمقاربة 
سوسري العلمية للدالئل اللغوية واللغة بوجه عام، فإن املقولة الثنائية الثانية اليت طرحها 

لكل الدراسات اللسانية  قد شكلت القاعدة األساسية ،واليت مييز فيها بني اللغة والكالم
للدراسة دوسوسري هذه الثنائية هي األساس املنهجي والعلمي الذي وضعه ف املعاصرة؛

الفردية، أو عن اخلصائص  تداءاالعلمية للغة يف ذاا بعيدا عن كل التمظهرات واآل
  .ري حمددةغالعامة واملطلقة اليت ميثلها اللسان كقدرة وطاقة كامنة 

اجتماعيا يف آن، وختتلف الذي ميثل متظهرا فرديا و" اللسان"فاللغة ختتلف عن  
وأداء فرديا يستند إىل  ،Fait de paroleكالميا   أيضا عن الكالم الذي يعد فعال نطقيا

وفق اخلصائص . لغوية خاصة بالذات املتكلمة للتعبري عن قناعاا وأفكارها تتركيبا
املظهر أما اللغة فهي . النفسية والصوتية اليت حتددها القدرة واملعرفة الشخصية باللغة

االجتماعي للسان والبعيد عن ذاتية املتكلمني، إا نسق منظم ووحدة قائمة بذاا 
كما أن اللغة من ناحية أخرى وسيلة تواصل يتم .)35( حمكومة بقيم االكتساب والعرف

عرب احلمولة  من جمموعة بشرية ألخرى ،فعربها حتليل اخلربة اإلنسانية بشكل خمتل
ونظرا    .)36(ية اليت تتم عرب وحدات متييزية وأخرى استتباعيةالداللية واخلربة الصوت

لكون اللغة نظاما من العالمات والدالئل، فإا تؤسس لنظام رمزي ميكن املتكلم من 
  .وهو الكالمالقيام بالفعل الفردي احملكوم باإلرادة والذكاء 

از ومن هنا كان منطلق الدراسات اللسانية الالحقة يف سعيها إلقامة جه 
حوتة من باعتبارها أفعاال كالمية خاصة من ،مفهومي خيتص بالدراسة األدبية للنصوص

أن مبدأ الفصل  لضصالح فدد يرى الدكتور ويف هذا الص. نسق بنائي كلي هو اللغة

                                                
34-  Emile Benveniste : problèmes de linguistique generale Tome I, Edition Gallimard 1966 page 52. 
35 - F. de Saussure : cours de linguistique generale : page31. 
36- André Martinet : Eléments de linguistique générale ; Armand Collin ; Paris 1970, page 20. 
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ة قول الدراسات النظرية والتجريبيميثل األساس املعريف حل سوسريبني اللغة والكالم عند 
بينهما يف إنتاج قيم جديدة فع التحليل اجلديل للعالقة القائمة يف اللغة واألدب، عرب د

تتعلق ببالغة اخلطاب، وهذا بطبيعة احلال من خالل التحليل الفعلي للنصوص وأشكال 
  . )37( اخلطاب املختلفة

شكل منهجي يف صياغة ب وأسهمت ،دوسوسريأما الثنائية الثالثة اليت قدمها 
ه بني املقاربة التارخيية الدياكرونية يف دراسة اللغة وبني هو متييز ،الدرس اللساين احلديث

التزمنية  اسم األلسنية سوسريلقد أطلق . املقاربة التزامنية اآلنية، السانكرونية
diachronie  حيث  ،أوسبقتهعلى كل الدراسات واملقاربات اليت كانت معاصرة له
ودراسة النصوص املكتوبة  لتارخيية للغة،السنيون يهتمون بدراسة اجلوانب كان األ

يف ذلك هو اقتفاء تاريخ اللغات والتطورات اليت بلغات منقرضة، ومههم األساسي 
إىل رسم شجرة سواء من جانب األصوات أو القواعد، واملفردات ليصلوا  ،حلقتها

  .التينية وهندوأوروبية لتفرع اللغات وتصنيفها إىل
لغاء اجلانب والعنصر التارخيي يف يف دراسته الوصفية للغة بإ سوسريوقد قام  

اليت تقوم على حتليل العالمات اللغوية ،  synchronieمنيةامقاربة اللغة للسانيات التز
حيث يتم إمهال البعد التارخيي  ؛املكونة لنظام مغلق منقطع عما قبله وعما بعده
الستعمال على مبدأ ا وتداوهلا بناءللعالمات، وهذا ما يقودنا إىل احلكم على اللغة 

ص العامة للغة ميكن التحكم يف اخلصائ وبالتايلواالنتظام يف مرحلة حمددة ومضبوطة،
  . )38(ونقل هذه املتغريات

طريقته يف دراسة اللغة ضمن  ،التزامين والتزمين بناء على املبدأ ،قامأوقد 
  :قوم على حتديد حمورينت ،النصوص
اال التركييب ىل إيقوم األول على تصنيف العالمات استنادا  - 

paradigmatique   مبا يتطلبه النسق الكالمي.  
                                                

 .21ص 1992، الكويت 164بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة : صالح فضل -  37
38 - F. de Saussure :cours de Linguistique Général. Page 34. 
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أما احملور الثاين فهو يقوم على االستبدال السياقي الذي حيدد املستوى الداليل  - 
يف حديثنا عن اعتباطية املستعمل، وهو ما كنا قد أشرنا إليه  للغة ضمن اال الواحد

  . العالمة اللغوية
يقدم  ،يف حمور السياق سوسريلتصنيف الذي يقدمه أن ا محد املتوكلأويرى 

أما حمور العالقات التركيبية فيتضمن احملموالت واملوضوعات  .احملموالت واملوضوعات
ففي املرحلة األوىل يتم متديد مدلول الوحدة اللسانية انطالقا من  .)39(واألدوات 

قارنة مع الوحدات األخرى ألن وظيفتها هي حتديد قيمة الوحدة بامل ،العالقات التركيبية
أما يف املرحلة الثانية فيتم االستناد إىل العالقات السياقية . ضمن نفس النسق اخلطي

الوحدة  وظيفتها هي حتديد احلقل أو اال الداليل الذي تنتج ضمنه اليت تكونالداللية 
   .اللسانية اليت يتم وصفها

 تتخذ العالمة اللغوية قيمتها، التركييب واالستبدايلوانطالقا من مبدأ التصنيف 
بل من خالل العالقات اليت تربطها مع بقية  ،غويلاليت ال تكون كامنة يف الدليل ال

يف ذلك شبيهة بقطعة  وهي .الذي يضبطهااألدلة ضمن السياق والنظام اللغوي 
الشطرنج اليت متلك أمهيتها ليس من املادة املصنوعة منها أو من شكلها، بل من خالل 

وذا  مع بقية العناصر املكونة للشطرنج؛والعالقة اليت تربطها  ،لوظيفة اليت تؤيدهاا
تكون اللغة نظاما خاصا ا ووظيفة كل عنصر وقيمته تتحدد من خالل املوقع الذي 

  .ضمن عالقات خالفية تظهر عربها خصوصية املدلوالت، )40(حيتله داخل هذا النظام 
 ،قد خطى بالدرس اللساين خطوة جديدة سوسريأن  نامن خالل ما سبق يتبني ل

تناول باجتاه البحث بأدوات منهجية وعلمية يف حقيقة اللغة، غري أن هذه البداية مل ت
بقية بشبيه  ،النصوص األدبية كقيمة كلية، بل تعاملت مع اللغة بوصفها نظاما للتواصل

عميقة   أصداءذات  وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه املنهجية األنظمة التواصلية،

                                                
 .90، ص1989اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، مطبعة عكاظ، الرباط : أمحد املتوكل -  39

40 - F. de Saussure :cours de Linguistique General. Page 162. 
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كما  تودوروفو روالن بارثوخاصة لدى  ،يف كتابات النقد اجلديد يف فرنسا
  . سيتضح لنا فيما بعد يف الفصل األول من هذا الباب

إال أن التحديد املنهجي لتطور املفاهيم  السوسريية كان قبل ذلك قد أخذ أبعادا 
لنقلها إىل حقل الدراسات  سوسريـحاولت استثمار الثنائيات التقابلية ل ،جديدة
  .وهو ما قامت به املدرسة الشكالنية ،األدبية

  
  : رومان جاكبسون والشعرية اللسانية:املدرسة الشكالنية :ثانيا

غذى د األول الذي فهي الرا سوسريإذا كانت لسانيات  :مفهوم األدبية
حول د يف فرنسا، فإن املرتكز الثاين املوجه ألفق الدراسات يأطروحات النقد اجلد

سوسري استثمار الشكالنيني الروس ألطروحات  هوالبالغة اجلديدة للخطاب األديب، 
سكو وحماولة ضبطها ضمن منهجية جديدة ملقاربة النصوص األدبية، فنقاد حلقة مو

لدراسة النصوص  هيم علميةقد اهتموا بتحديد مفا ،ينغراد مث حلقة براغ اللسانيةولين
لوضع قواعد يتم التمييز من خالهلا بني اللغة  سوسريواستندوا إىل أطروحات  ،األدبية

م على النصوص الشعرية وارتكزت حتليال .وبني لغة التداول اليومي العاديةالشعرية 
والوصول من خالل  .)41(لتعيني خصائصها الصوتية والعروضية والتركيبية والصرفية

اليت تتصف ا اللغة اليومية، وبني   dénotativeك إىل التمييز بني اخلاصية التعيينية ذل
  .للغة األدبية connotativeالصفة اإلحيائية 

إشارة  1916ويتضمن املنشور اجلماعي للحركة الشكالنية الذي أصدرته عام 
للسانية ينبغي أن فالظواهر ا"صرحية للتمييز بني مكونات اللغة الشعرية واللغة العادية،

فإذا .تصنف من وجهة نظر اهلدف الذي تتوخاه الذات املتكلمة يف كل حالة على حدة 
كانت الذات تستعمل تلك الظواهر دف عملي صرف،أي التوصيل فإن املسألة تكون 

حيث ال يكون للمكونات اللسانية  )بنظام الفكر الشفوي(متعلقة بنظام اللغة اليومية
                                                
41 - Robert lafont, Françoise. Gardes : introduction a l’analyse textuelle. Université Montpellier 1983 
page 14. 
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وال تكون هذه املكونات سوى أداة  .أي قيمة مستقلة) الصرف األصوات، عناصر(
حيث  ننا نستطيع أن نتخيل أنظمة لسانية أخرى، وهي موجودة بالفعل،ولك .توصيل

فتكتسب املكونات - مع أنه ال خيتفي متاما- يتراجع اهلدف العملي إىل املرتبة الثانية
  .)42("اللسانية إذ ذاك قيمة مستقلة
الذي تكون فيه  ،يتحدد من خالل الطبيعة الفنية للعمل األديب ومفهوم االستقاللية

وليست دالة على شيء  ،األلفاظ واملكونات اللغوية الصوتية والتركيبية مدركة لذاا
توفر لنفسها قانوا " الكلمة يف اللغة الشعريةفارجي، أو ذات طبيعة إخبارية حمضة؛ خ

 )استهداف الرسالة بوصفها رسالة( يتاخلاص الذي يركز على الرسالة حلساا الذا
وإذا  .)43("فالفعل اإلبداعي يرفض التقنني ..طليقةلتصري خاصية الفعل اإلبداعي حرة 

أن األطروحات الشكالنية ف ،قد كان هلا أثرها لدى الشكالنينيكانت لسانيات سوسري 
المة يف أي أا تركز على املرجع أو الع كانت تعامل النص األديب من منظور شكلي،
كما أا مل تم بالبحث يف البىن العميقة  .حد ذاا دون االهتمام باملعاين الناجتة عنها

  .للنصوص األدبية 
على وضع بيان أديب  ،1928بدءا من عام  فتينيانوو رومان جاكبسونوقد عمل 

ة ميكن  التأكيد من خالله على أن مثة أنظمة أدبية تزامنيمت ،يعد بداية البنيوية األدبية
بني سوسري وتتمثل يف رأيهما  اإلشارة التمييزية عند  .قياسها على اللغة قياسا دقيقا

 اللغة الكالم عنصرا حامسا يف مقاربة املنظور الفين األديب من جانب الدرس اللساين،
   .)44("والباحث الذي يعزل هذين املفهومني يشوه ال حمالة نظام القيم الفنية"

ثابة النقلة النوعية إلدراج الدراسة األدبية ضمن حقول وتعد هذه اخلطوة مب
لتتالءم مع  األساسيةوالتطبيقية  اإلجرائية باألدواتالدراسات اللسانية عرب مدها 

والذي  ،مصطلح علم األدب جاكبسوناملشروع الكبري للشعرية، الذي يطلق عليه 
                                                

 .36ص . 1982نصوص الشكالنيني الروس،الشركة املغربية للناشرين ،البيضاء،: إبراهيم اخلطيب -  42
 . 89،ص  1994الدار البيضاء  2مدخل لدراسة  النص والسلطة،إفريقيا الشرق،ط:عمر أوكان  -  43
 .30ص . 1982نصوص الشكالنيني الروس،الشركة املغربية للناشرين ،البيضاء،: إبراهيم اخلطيب -  44



 لــــمدخ                              دمكونات النقد اجلديد للسر                                لباب األولا

  

 25

يسعى من  و. )45(دبوليس األ  La Littérarité "األدبية"يكون موضوعه األساسي هو 
مستبعدا كل ما هو  ،خالل هذا الطرح إىل التركيز على املكونات الداخلية للنص

  .لعناصر النص األديب" اإلجرائية" خارجي عنه، ومنبها إىل ضرورة القيام بالدراسة
 ،جون موكاروفسكيومعه نقاد حلقة براغ اللسانية من أمثال  جاكبسونويعد  

ين األساسيني الذين طوروا األفكار الشكالنية يف إطار املنظر وفيليكس فويسديكا
وبناء على  .فمثلوا بذلك االنتقال من الشكالنية إىل البنيوية ،دو سوسريلسانيات 

اليت يكون  ،ةيفيالتوجهات اجلديدة يتم النظر للقصيدة على أا جمموعة من البنيات الوظ
من حيث  ،ملتشاة والوحيدةفيها الدال واملدلول حمكوما بسلسلة من العالقات ا

 كما أن العالمات اللغوية حتلل من منطلق حضورها النصي يف ذاا،.مستواها الوظيفي
حول اعتباطية العالقة بني  سوسريفنظرية  .دون إحالتها إىل أية حقيقة خارجيةمن 

  .وجعلت منه كيانا مستقال  ،ساعدت على فصل النص عن حميطه، الدال واملدلول
لذلك يستقيم مفهوم األدبية أو الشعرية على حتليل العناصر اليت تكون  واستنادا
ألن السؤال الذي  ،حيث يتم التركيز على اخلاصية اللفظية واللغوية حتديدا ؛العمل الفين

ية عمال ظما هي العناصر اليت جتعل من رسالة لف" :تعمل الشعرية على اإلجابة عليه هو
لإلمساك بالعناصر  جاكبسونالهتمام الذي حيدو انطالقا من هذا او . )46("فنيا؟

فإن عنصر التواصل ميكن من حتديد  ،لألدبية اللسانية وتصنيفها مبا يتالءم والتقييم الفين
إمكانية إقامة نسق مجايل متصل اآلفاق املتناسقة للبناء اللفظي اللغوي، مبا يتيح 

فالشعرية اليت ميكن أن "؛ انياتاليت جتعل من الشعرية جزءا من اللس، باخلصائص اللسانية
تطرح ذاا علما لألدب هلا احلق باملكان األول من الدراسات األدبية، ومبا أن الشعرية 
تم من ناحية أخرى بقضايا ختص البنية اللغوية فهي بالتايل جزء ال يتجزأ من 

  . )47("اللسانيات

                                                
45 - Roman Jakobson : Questions de poétique, éditions Seuil Paris 1972, page 15.  
46 - Roman Jakobson : Essais de linguistique Général, Edition de minuit 1963 page 210.  
47 - Ibid .page 211. 
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ة واللسانيات مبنية على ومن هنا تكون القيمة األساسية للعالقة القائمة بني الشعري
مدى اإلدراك اخلارجي للمتلقي، وبذلك يكون التواصل األساسي األول لإلنتاج الداليل 

 .للنص أو األثر الفين 
ما حيدد القيمة األساسية اليت تتحكم  ومفه جاكبسونقد صاغ ل :املهيمنة -1

ذا املفهوم هو ه ،اليت تربط بني املكونات النصية والوظائف اللغوية ،يف عملية التواصل
العنصر البؤري لألثر األديب، الذي يتحكم "بأا  اويعرفه. La Dominanteاملهيمنة 

فاألثر أو العمل الشعري يتحدد . وحيدد ويوجه بقية العناصر، ويضمن انسجام البنية
 .)48("كخطاب لفظي تكون فيه الوظيفة الشعرية هي املهيمنة

 ؛خبصوص التطور األديب ر املفاهيم الشكالنيةوقد كان ملفهوم املهيمنة أثره يف تطوي
حيددها من خالل بروز عناصر  ،حيث مسحت للنظر لألجناس األدبية من منظور جديد

ففي الوقت الذي تتقدم عناصر . موتراجع أخرى ضمن نفس النظا ،مجالية جديدة
ما تتراجع أخرى للخلفية، مما يسمح بظهور أشكال وقواعد تعبريية جديدة كل للواجهة

وتواليها تغريت املهيمنة، وذا املفهوم ينظر الشكالنيون حلركة تطور األشكال األدبية 
  .من امللحمة إىل الرواية

مفهوم املهيمنة ليسقطه على وظائف جاكبسون وقد نقل  :وظائف اللغة -2
حول  بوهلرمنطلقا بذلك مما كان قد قدمه  - )∗(اللغة اليت حددها بست وظائف

مدرجا إياها ضمن  ،االقتضائية، الندائية قسمها إىل الوظيفة التعبريية، وظائف اللغة اليت
تنظيم  علىللغة وظائف تعمل  جاكبسون وقد جعل .سياق عناصر العملية التواصلية

  : للمهيمنة مقسمة كما يأيت ابنية التواصل استناد

                                                
48 - Roman Jakobson : questions de poétique page 147. 

 :أنظر. يضيف جورج مونان وظيفتني مها التواصل، وصياغة الفكر البشري، ويلغي الوظيفة املرجعية -  ∗
 Georges mounin : clefs pour la linguistique : édition Seghers paris 1968 page 70. 
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وتقوم بنقل انفعاالت املرسل وأحاسيسه : Expressiveالوظيفة التعبريية  -1
  .ميز خبصائص صوتية، وصيغ استفهامية تعجبية، تأكيديةوتت

وهي وظيفة حيدد من خالهلا املرسل : Référentielleالوظيفة املرجعية  -2
وميكن أن تتحقق يف اللغة اليومية السياق ومتثل جانبا إعالميا من الرسالة 

واللغة العلمية وهذا الستنادها على املوافقة اللغوية بني أفراد اموعة 
 .لسانيةال

وهي ذات وظيفة حتفيزية وتتحقق يف : Conativeالوظيفة اإلفهامية  -3
 .املستوى النحوي عرب صيغ النداء األمر

ويقوم من خالهلا املرسل التأكد من : Phatiqueالتنبيهيةالوظيفة االنتباهية أو   -4
ية وأشكال  استخدام سالسل لفظفعرب ،أن االتصال قائم مع املرسل إليه

وتلقي املستمع حتقيقه الرسالة  ،د املرسل من استمرار االتصالتعبريية يتأك
 .املبثوثة

وتتحقق عرب الشروح اليت يقدمها :  Métalinguistiqueالوظيفة امليتالسانية  -5
وغاية ذلك التأكد املرسل لأللفاظ والعبارات اليت يستعملها يف التواصل، 

 .من التمثل األقصى للمتلقي ملضمون الرسالة
وتتعلق هذه الوظيفة بالعالقة بني شكل : Poétiqueلشعرية الوظيفة ا -6

الرسالة ومضموا وتتميز بالتوظيف البالغي، واالختيار بني املعاين 
وبالتايل تتميز الكلمات ضمن هذه الوظيفة  ،واألصوات والتراكيب يف ذاا
 .)49(باالستقاللية يف مستوى الداللة

 ةهيمنة لتحدد طبيعة القيمة التواصليوتتفاعل الوظائف اللغوية مع مفهوم امل 
فالوظيفة الشعرية ".والشعرية للشكل األديب، الذي تتميز لغته عن بقية اللغات األخرى

                                                
49 - Roman Jakobson : Essais de Linguistique Général page220. 
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أن الوظيفة جاكبسون ويرى  .50"ال تلغي الوظائف األخرى ،بل تكتفي باهليمنة عليها
أ التوازي بني حمور الشعرية متيز البناء اللغوي القائم على إسقاط األلفاظ اللغوية وفق مبد

وقد اقترح تصنيفا لألشكال  .دوسوسريالذي افترضه  ،التركيب وحمور االستبدال
الشعرية القدمية حاول من خالله تقدمي تصور مييز األشكال األدبية استنادا إىل املهيمنة 

متيزه الوظيفة التعبريية،  Lyriqueالغنائيحيث جعل الشعر . للغة املعتمدةاوظيفة يف 
يف متيز الوظيفة بالشعر التمثيلي  Conativeص الوظيفة االفهامية وختت

  . )51(الشعر امللحمي  Référentielleاملرجعية
بقيمة الوظيفة املهيمنة اليت ال تلغي وكما نالحظ فإن قيمة اللغة الشعرية متصلة 

 فإن بنية اللغة الشعرية تتفاعل غرب ،ةائف األخرى، فرغم خصوصيتها الغالببقية الوظ
عدة مستويات ترتقي ا لنسج عالقات خمتلفة بني مكوناا الصوتية والتركيبية لتنتج 

 .قيما معنوية خاصة
من خالل تنظيم وظائف اللغة على إدماجها ضمن مفهوم  جاكبسونكما عمل 

، انطالقا الذي يبني حقيقة وجدوى اإلنتاج اإلبداعي للنص هو النظام التواصلي ،جديد
وقد حدد عناصر  .لغويا يتصل باخلاصية األساسية للغة وهي التواصل ءمن كونه ميثل بنا

مكونات أساسية وضرورية لكل  )52(ومكونات العملية التواصلية من خالل حتديد ستة
  : وهي ،تواصل لغوي

  .الذي يسهر على بث الرسالة وبناء سننها وتركيبها Le destinateurاملرسل  -1
  . وهو متلقي الرسالة الذي يقوم بتفكيك السنن: Le destinataireمرسل إليه  -2
  .ومتثلها املعلومات املبثوثة وهي موضوع التواصل: Messageالرسالة  -3
وهي الشيفرة املشتركة بني املرسل واملتلقي اليت من خالهلا تركيب : Codeالسنن -4

  .وتفكيك الرسالة
                                                

ص . 1994بريوت  .1ط املركز الثقايف العريب، ،اسة يف األصول واملنهج واملفاهيمدر الشعرية،مفاهيم  : حسن ناظم - 50
96. 

51 - Roman Jakobson : Elément de linguistique Général page 119. 
52 - Ibid. page93. 
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   وهي املظهر الفيزيائي لالرتباط النفسي: Le Canalالقناة -5
وهو السياق الذي يستند إليه طرفا العملية التواصلية يف : Referantاملرجع  6 - 

حدوث عملية اإلبالغ، وهذا العنصر املعقد املتشابك من حيث تعدده، فقد يكون 
املرجع لسانيا، تتكلم الوحدات اللفظية، وقد يكون خارج لسانيا أي حييل على واقع 

  .ما
بقة أفقا جديدا لتحديد جمال الدراسة البنيوية وتشكل العناصر التواصلية السا

والذي حيدد فيه جمال  .جلميع األفعال الكالمية املنضبطة وفق النموذج السابق ،اللسانية
اموعة الرمزية للغة اإلنسانية اليت متتاز باخلصائص املزدوجة للتعيني واإلحياء،  ،السنن

 Unités لوحدات الدالةاليت تعد مبثابة ا وللمكونات الصوتية األساسية

Significatives)53(.  
 وميكننا أن ندمج املظهرين املتعلقني بوظائف اللغة والنظام التواصلي لنصل إىل

  :الثنائيات التالية

  

                                                
53- Georges mounin : Clefs pour la linguistique, Seghers paris 1968, page 59.    

  املرسل إليه
 الوظيفة اإلفهامية

  االتصال/القناة
 الوظيفة االنتباهية

  الرسالة
 الوظيفةالشعرية

  السياق/املرجع
 الوظيفة املرجعية

  املرسل
 الوظيفة التعبريية

  الشيفرة/السنن
 الوظيفة امليتالسانية
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متهد الطريق يف املقاربة النقدية و ،لنص األديبا ئية قد متيزانالثوهذه اخلصائص   
واملرسل إليه ميثله املتلقي أو  ،فاملرسل هو الكاتب أو الراوي .ج التواصليللنموذاألدبية 
ثل السنن طبيعة ومتالذي ال يتغري يف شكله،  ، والرسالة حيددها املنت النصيالقارئ

رب الكتابة الفنية األدبية املختلفة عن األشكال اللغوية األخرى، أما القناة فهي الشكل املع
ويكون املرجع أو السياق هو املمثل يف اال مكتوبا،  شفويا أمبه عن النص سواء أكان 

 .)54(الداخلي للنص
ميثل مسعى بنائيا للتحديد اإلجرائي  جاكبسونـوإذا كان النموذج التواصلي ل

فإن هذا النموذج أدى إىل فتح الطريق أمام  ،لطبيعة اللغة من خالل توظيفها يف التواصل
بني أطراف تنتجه عرب تواصلها األساسي، وهو  ،األديب التقسيم املنهجي ملكونات النص

  .ما طرحته نظرية التلقي وشعرية القراءة واالستقبال الحقا
عن  بنفنيستكما أن إدراج النص ضمن الصيغة التواصلية يطابقه مع مفهوم  
ومن هذا املدخل يصبح . حيث تكون قصدية املرسل هي التأثري يف املرسل إليه ؛اخلطاب

 ،بواسطته املؤلف يف مواجهة مرسل إليه ، يقفر خطايب تلفظا وفعال للكالممتظهكل 
النصوص من  جاكبسونويف املستوى اإلجرائي يدرس  .ضمن إطار ختاطيب مضبوط

بني  ةمعتمدا األساليب اللسانية القائمة على العالقات االستبدالية الكامن ،زاوية أسلوبية
وذلك دف إبراز الترابط بني  لتماثل والتجاور،وفق مبدأ ا ،العناصر واملكونات النصية

خيتص األول  ؛ين أساسنيمن إجراء اانطالق ،للشعرالنظام الشكلي والنظام الداليل 
   .ثاين فريكز على الناحية الدالليةأما ال ؛بالناحية الشكلية

وذلك وفق  ،ة لتحليل النص الشعرياألساسي هاتان الناحيتان املرتكزاتمتثل 
فالناحية الشكلية تعاجل هندسة القصيدة وجتاور الكلمات . مة تربط بينهماعالقة دائ

أما الناحية الداللية فيتم  البالغية واملظاهر النحوية، توأنواع الصيغ املستعملة والعالقا
كما  .فيها حتليل العالقات بني الكلمات ودالالت األلفاظ وارتباطها بالبنية الشكلية

                                                
54 - Robert Lafont : introduction a l’analyse textuelle page 21. 
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 والعالقات الثنائية بني  دراسة داللة أزمنة األفعال،يدرج ضمن املستوى الداليل
كما يكون للصورة الشعرية وعالقتها  .وصلة التماسك والوحدة يف النص ،العناصر
  . )55(جمال هام يف إدراك البنية الكلية للنص قبالسيا

 ،ويبدو أن دراسة السرد مبظاهره املتعددة اعتمادا على هذا املنحى التركييب 
هناك من جهة الرسالة املسرودة اليت حتيل على  ا على زاويتني متكاملتني؛كز بدورهتر

 النسق ، ضمنوهناك من جهة أخرى؛ التمثيل املعريف لألحداث واحلاالت وتسلسلها
الفعل السردي املتصل باملتكلم نفسه ممثال يف الراوي أو الكاتب، الذي يسعى  نفسه،

االهتمام ذه املستويات جيعل من التركيب  ويبدو أن" إلقامة تواصل غائي مع املتلقي،
السردي جماال حتليليا للنظر إىل تشكل فعل التخييل انطالقا من األبنية النصية واخلطابية 

           .)56("على وجه التحديد
أحباثه املتعلقة بالشعرية عرب طرحه لقضية  جاكبسونوقد عمق   :النظم -4 

أو  ،اخلطية اليت تقوم على تقسيم القصيدة تفاالتصنيو ،النظم املتصل بعلم العروض
ن هذه أورأى ب .ثابتة ال تعطي أية أمهية للمعىن وفق سالسل صوتية ،البيت الشعري

املقاربات ال متيز بني العناصر الدالة وغري الدالة يف اجلملة، وتقوم على اتصال مفهوم 
ر الفاصل بينهما هو والعنص ،فلغة الشعر ختتلف عن لغة النثر ؛)57(اإليقاع اللفظي

واحلاملة للمعىن  ،اإليقاع، وهذا العنصر احلاسم هو الذي يستند إىل القيم الصوتية الدالة
  . والوزن والقافية النرب والتنغيم،عرب تشكيالت وتنويعات حمكومة بعناصر أساسية ك

بإدراج  ،أحباثه اخلاصة بالنظم الشعري جاكبسونقد دعم ل :التوازي -5
باعتباره أداة إجرائية متكن من رصد البناء  ،ضمن مباحث الشعرية مبحث التوازي

وحتديد قيمتها الفنية ودرجة إحكام صياغتها، ، اللغوي اخلاص باآلثار األدبية

                                                
 . 175،ص  1985 2املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،ط النظرية األلسنية وتعلم اللغة مباحث يف :ميشال زكريا-  55
 2002الدار البيضاء 1ط شركة النشر والتوزيع املدارس، ،التخييل وبناء اخلطاب يف الرواية العربية: عبد الفتاح احلجمري -  56
 .20ص

57 - Roman Jakobson : Question de Poétique page 45.  
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فالتوازي مبين أساسا على الثنائيات اليت متتاز باملشاة أو التباين . وخصائصها النظمية
ر بالبنيات الصرفية أو التركيبية أو املعجمية النصي سواء تعلق األمضمن مستويات البناء 

  .أو الصوتية
وحيدد التوازي من املنظور الشعري يف جمال دراسة التفاعالت الصوتية 

حيث يفسح جمال  جيات البنائية يف الكتابة الفنية؛والعروضية والنحوية طبيعة االستراتي
 ،التقسيمات العروضيةاملقاربة واملقارنة والربط بني سالسل التراكيب واألصوات و

عرب توازيات الترادف أو  ،متثالت متموجة حلركة املعىن وانتقاله من صورة ألخرى
  .)58(التعارض أو توازيات التركيب، وهذا التداخل يعطي بناء مجاليا متنوعا

وهذه الصيغة اإلجرائية متثل التوجه الشعري اللساين للبنيوية األدبية يف مقاربة  
فنظرية رومان جاكبسون الشعرية " ن منطلقات نصانية داخلية، النصوص األدبية م

القائمة على التوازي متثل بشكل عام عمق تأمله البنيوي يف الشعر، كما أن طبيعة هذا 
    . )59("التأمل العميق تفتح آفاقا نصية الختراق اللسانيات بنية النص الشعري وتفكيكها

 سشتراو ليفي ظم والتوازي هو اعتمادولعل من أهم اآلثار اليت تركها مفهوم الن
، من خالل على هذه املفاهيم اإلجرائية إلقامة الثنائيات احملددة لبنية األسطورة

املتعارضة يف النص بقصد الكشف عن البناء االجتماعي الذي  تاستخالص الوحدا
  .)60(تعيش األسطورة يف كنفه

  
   :فالدميري بروب والوظيفة السردية- ثالثا

الذي  ،أساسيا يف بلورة املفاهيم املتصلة بالدرس اللساين دوسوسريهام إذا كان إس
الدال واملدلول، واللغة  مت توسيعه ليشمل اخلطاب األديب، وهذا عرب مقوالت ثنائية هي

                                                
58 - Roman Jakobson : Question de poétique page235. 

 .92،ص2003، الالذقية 1اللسانيات ونظرية التواصل، دار احلوار، ط: عبد القادر الغزايل -  59
 .29، ص  1974بريوت   ،دار العودة إىل الواقعية، ةنسيقصصنا الشعيب من الروما: نبيلة إبراهيم -  60
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والسانكروين والدياكروين، فتح بذلك اال أمام الدراسات اللغوية واألدبية  والكالم،
  .األثر األديب منقطعا عن تارخيه حنو آفاق جديدة تعتمد البحث يف

قد أفاد الدرس النقدي من خالل أطروحاته األساسية حول  جاكبسونوإذا  
مقدما بذلك  ،األدبية، واملهيمنة والوظائف اللغوية والتواصلية، وقيم النظم والتوازي

ما  ملقاربة بنية النص اللغوية والداللية والبالغية بصورة منهجية علمية، فإنمسعى جادا 
يتصل مباشرة بالتحوالت اليت عرفتها الدراسات  فالدميري بروبقام به الناقد الشكالين 
وذلك عرب النقاط املنهجية اليت قدمها لدراسة احلكاية، وفق  ،النقدية للرواية يف فرنسا

وللبيان األديب  ،سوسريتصور متجانس ميثل استمرارية ألطروحات املعلم األول 
ليت تتعامل مع الواقعة األدبية من منظور يوحد شكلها مبضموا، للمدرسة الشكالنية ا

متحاشيا البحث يف املؤثرات اخلارجية عن النص، منكبا على كشف مكوناته الداخلية 
ضمن إطار إقامة  بروبكما يندرج عمل . باعتبارها احلقيقة الوحيدة القابلة للمعاينة

  .نظام شامل ألدبية احلكاية العجيبة
هي وضعه إلطار منهجي عام وشامل  بروبـاملسامهة األساسية للقد كانت 
بناء على مجلة من املفاهيم األساسية اليت جتعل من البحث يف النص  ،لدراسة احلكاية

ويعد  .transformationومبدأ التحول  fonctionالسردي قائما على مبدأ الوظيفة 
من بني  ،1928 مصادر عاال )Morphologie du conte( "مرفولوجيا احلكاية"كتاب 

يعد حجر الزاوية يف جتارب علم األدب "و النصوص املؤسسة للدراسات البنيوية للسرد،
مثل  فقد حاول الكثريون استلهامه، اآلن، وتأثريه ال يزال ممتدا حىت يف الغرب، اجلديد
كونه ،)61("وغريهم برميوندو ،غرمياسو ،تودوروفو ،روالن بارتو ،شتراوسليفي 

يرتكز على قوانني  ،حتليال بنيويا للحكايات العجيبة ونصوص القصص الشفوييقترح 
  : أساسية أربعة تتمثل يف

                                                
 .110ص  من إشكاليات النقد العريب املعاصر،: شكري عزيز ماضي -  61
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إن العناصر القارة والدائمة يف احلكاية هي وظائف الشخصيات، وهذا مهما  -1
و الطريقة اليت تؤدي ا الوظائف، فالوظائف هي اجلزء تغريت الشخصيات أ

  .األساسي واحملوري للحكاية
 .دد الوظائف املكونة للحكاية العجيبة حمددةإن ع -2
 .خيضع تتايل الوظائف دوما لنفس املسار -3
أي  )62(كل احلكايات العجيبة تصنف ضمن نفس النمط فيما يتعلق ببنيتها -4

 .أن هلا نفس البنية
يف جمال دراسته للحكاية بني الوظيفة والفاعل، أي بني الفعل  بروبومييز 

الذي تؤديه الشخصية من منظور داللته يف سريورة  الفعل" فالوظيفة هي ؛وفاعله
بدور فعل عاملي ثابت وقار حممل بقيمة تعيينية تصف حمتواه القيام أي  ،)63("احلبكة

ن تكون املساعدة، املنع، اإلعاقة، اهلروب، وهذه الصفة الفعلية تبقى ثابتة يف مستها أك
وظائف عبارة عن وحدات فال ؛العامة، رغم ما يطرأ عليها من تغريات يف حمتواها

وتشكل عرب تتاليها وتواليها بنية  مهما تعددت وتنوعت احلكايات، ،ابتةتركيبية ث
  .)64(احلكاية

وظيفة موزعة على سبعة جماالت تقوم  31عدد الوظائف بـ  بروبوقد حدد 
 leاملانح .Le Méchantجمال الشرير  :وهي ،فيها الشخصيات بأداء أدوارها الوظيفية

Donateur، املعني L’auxiliaireاألمرية ، la Princesse، املوفد املرسل أوLe 

Mandateur، البطلle Héros،  البطل املزيفLe Faux Héros )65(.  والعالقة القائمة بني
حيث ميكن ال  واالستبدال، لاالنتقاالوظائف والشخصيات تتسم باملرونة وقابلية 

ما ميكن لشخصية واحدة أن تشغل ك ،في واحد أن تتجمع فيه عدة شخصياتوظي

                                                
62 - Vladimir Propp : Morphologie du conte, éditions du Seuil paris 1970 pages 31-33. 
63 - Vladimir Propp : Morphologie du conte, ed du Seuil paris 1970 pages 31 
64 - A J Greimas et J.courtes : Sémiotique dictionnaire raisonne de la théorie du langage Hachette1993, 
page150   . 
65 - Vladimir Propp : morphologie du conte, page 96-97. 
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من هذه الفكرة يف صياغة  A.J.Greimas غرمياسوقد استفاد .)66(عددا من ااالت
حيث أكد  منوذجه العاملي، حني أقر نفس الطرح فيما يتعلق بعالقة العوامل والفواعل،

 بإمكانه أن يضم عدة فاعلني، ،بروبوهو ما يقابل اال والوظيفة عند  ،أن العامل
  .كما أن الفاعل الواحد بإمكانه القيام بعدة أدوار عاملية

 خالل نأساسية م إىل أن الوظائف ميكن أن تتشكل يف صورة بروبكما يشري 
 انتهاك املنع،/منع ،جتاوز احلاجة/احلاجةتصحيح الوضع، /إساءة(ئيات زوجية ثنا

ية أو أكثر، جمموعات ثالثية أو رباع وقد تتالقى بعد ذلك يف ....)انتصار/صراع
  .)67(وتنشأ عنها بالتايل أربعة أمناط قصصية ،حبسب أمهية كل جمال

بل ميكن أن تشتمل على  ،واحلكاية العجيبة ال تتضمن بالضرورة مجبع الوظائف
، دون أن يؤثر ذلك يف الشكل األساسي للحكاية، ونظام أقل أمهية وظائف دون أخرى
ىل حتديد الوظائف والتعرف عليها عرب القيام وميكننا الوصول إ .)68(تتايل الوظائف فيها

ثل املستويات احلدثية من خالل مجل مت ،بعملية تقطيع وتقسيم النص إىل وحدات جزئية
البحث بعد ذلك عن جمموعة العالقات اليت ميكن أن تتيحها جمموعة ااالت و ،املتتالية

  .وأدوار الشخصيات وأفعاهلا
 حيث ،إىل مبدأ التحول دتستن اليتورة احلكاية انطالقا من الترسيمة العامة لسري

، تليها املرحلة الثانية وهي االستهالل وأ االبتدائيتنتقل عرب مرحلة أوىل هي الوضع 
لنصل إىل املرحلة الثالثة ومتثل الوضع النهائي الذي  مرحلة حدوث االنتهاك واإلساءة،

وعرب  ،شبكة من العالقات القارةايل عرب ويتم هذا العمل االنتق .اإلساءة بإصالحينتهي 
اليت ميكن من خالهلا أن ننتقل عرب األشكال  modificationsغيرياتجمموعة من الت

 ية ملمكنات احلكايات العجائبية، عرب التمييز بني أشكاهلا األساسية واملنحدرة،الالائ
للنص وكذلك من خالل عزل العناصر الوظيفية وفصلها عن املسندات األخرى املكونة 

                                                
66 - Vladimir Propp : Morphologie du conte, ed du Seuil paris 1970 pages 98-99. . 

 . 23، ص  1994اجلزائر   منطق السرد، ديوان املطبوعات اجلامعية،: عبد احلميد بورايو  -  67
68- Vladimir Propp : Morphologie du conte, page   174 . 
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يشتمل على ثالثة  بروبويرى عبد احلميد بورايو أن تصنيف  . )69(واخلطاب احلكائي
  :أزمنة ومخسة مراحل تتحدد على النحو اآليت

  .ويعني هذا الزمن الوضعية االفتتاحية أو االستهالل  :ماقبل -ا
  .وحيدد هذا الزمن مراحل االضطراب،التحول واحلل  :أثناء -ب
  )70(.الزمن بتحديد الوضعية النهائية ويتصل هذا :ما بعد -ج

ومن خالل اجلهد اإلجرائي املتمثل يف املستويات اإلحصائية والتوزيعية   
إىل  بروبوالربط بني املكونات الوظيفية وشبكة االحتماالت املمكنة وصل  والتركيبية،

ان وهذا النموذج ك. لقواعد دراسة احلكايات اخلرافية العجائبية جتريديصياغة منوذج 
ليفي بدءا من  ،يف فرنسا البنيوينيالنقاد جماال لالهتمام والتعديل واالستثمار من قبل 

حيث نشر مقاله األول حول التحليل البنيوي  يف صياغته لبنية األسطورة، سشتراو
يف حتديده ملفهوم  روالن بارت إىل ،71يف جملة الفلكلور األمريكي 1955لألسطورة عام 

ت اخلطاب السردي وتقدميه ملفهوم جديد للدراسة األدبية أمساها اخلطاب األديب ومكونا
الذي طرح  تودوروفتزفيتان و ،"نقد وحقيقة"علم األدب اليت طرحها يف كتابه 

يف دراسة  بروبواقترح حتويرا لطريقة  ،واألدبيةتصورات حول مفهوم الشعرية 
  ".قواعد الديكامرون"احلكاية تضمنها كتابه 

 املركب من" النموذج العاملي"هو  بروب ح بديال لنموذجالذي طر غرمياسو 
الذي قدم تصورا  كلود برميوند و جوليا كريستيفاو. )72(عاملية أساسية ست وظائف

جديدا لعالقات الشخصيات بالوظائف ضمن تصنيف جديد يقوم على احللقة السردية 
  .تصلة مبسارات التدهور والتحسنيوالتحوالت امل

                                                
69- Ibid. pp : 185-194.  

 .8ران ،ص وه دار الغرب للنشر والتوزيع ، التحليل السيميائي للخطاب السردي،: عبد احلميد بورايو -  70
 .22، ص 1974إىل الواقعية،دار العودة ،بريوت  ةنبيلة إبراهيم قصصنا الشعيب من الرومانسي -  71

72 - A.J.Greimas : Sémantique structurale PUF, Paris 1966 page 180. 
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املستوى من التحليل قد وصلنا إىل أن تأثريات اللسانيات وإذا كنا يف هذا   
نقاد البنيويني يف فرنسا يف الوالشكالنية قد انعكست بصورة أو بأخرى يف كتابات 

فإن جوانب أخرى من حركة النقد اجلديد قد كان هلا نفس القدر أو ذاك  جمال السرد،
سواء من منظور املقاربة االجتماعية  ،من اعتماد النظرية البنيوية يف جمال الدراسة األدبية

إمنا يؤكد على  ،وهذا التنوع الذي نصادفه من االستفادة من املبادئ البنيوية. أو النفسية
ات الدوغمائية للفلسفات أن هذه احلركة جتاوزت األطر التصنيفية الضيقة للمعتقد

يقارب النظرية  البنيوي ألن بالطرحيرتقي  ،، وطرحت منوذجا متكامال ومتعددااملختلفة
   .يف ميدان قابلية التطبيق على خمتلف التوجهات وااالت املعرفية البشرية، )73(العلمية

االجتماعية اللغوية و االختالفات املسجلة بني املقاربات من رغمعلى الف
إال أا تتحد يف إطار حركة النقد اجلديد حول قاعدة واحدة هي القاعدة  ،والنفسية
ألن األدب يف حقيقته نظام من  .ترفض وجود حقيقة مطلقة سلفا اليت ،العلمية

ليس على العالمات يف حد  ،ىلوهو ما جيعل دراسته مركزة بالدرجة األو ،العالمات
فق وهذا ما يفتح األ .بل على النظام الذي تتشكل يف ضوئه تلك العالمات ،ذاا

قيقة املطلقة، حبثا عن احل ليسويصبح اخلطاب النقدي  ،النقدي عل املمكنات املتعددة
تتعامل مع لغة الكاتب  Métalanguageولغة ثانية شارحة  ،بل خطاب عن اخلطاب

بعيدا عن أحكام  وتستند يف ذلك لقيم املوضوعية ،Langue objetلغة موضوع  بوصفها
  .)74(اليت تبىن على مبدأ الصحة واخلطأ اإليديولوجية  القيمة

 ،النقد النفسي واالجتماعي توجهات جديدة واعتمادا على هذا املبدأ عرف  
شارل ـف. كانت مبثابة قطيعة منهجية مع الدراسات السابقة عنها ضمن مسارها املعريف

أبعد النقد النفسي من أن يكون جمرد تطبيق سريري لنتائج التحليل النفسي على  مورون
إثراء اتصالنا وتوسيع و ،وجعل من غاية النقد هي إضاءة األعمال األدبية األدباء،

                                                
73  - Serge doubrovski. Pourquoi la nouvelle critique ; édition Denoël, Paris 1966, page 99. 
74 - Roland Barthes ; Essais critiques ; éditions du seuil ; paris 1964, pages 254-270. 
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يف  .ة الالوعي يف اللغة األدبيةيمفاهيم جريئة تتعلق ببن جاك الكان طرحو .ومعرفتنا ا
   .مفهوما جديدا هو ال وعيب النص جون بيلمان نويلحني قدم 

لربط امليكانيكي بني النقد النفسي حتاشت السقوط يف اوكل هذه الدراسات يف 
جمرد إسقاطات لنفسيات الكتاب ومالمح  األعمال األدبية ومبدعيها، أو بعدها

وهكذا حتول النقد املستفيد من املعارف النفسية من البحث يف  .شخصيام والوعيهم
  .إىل السعي للكشف عن البنية النفسية يف النص ،ما هو خارج النص

كما أن النقد االجتماعي املندرج ضمن مسار حركة النقد اجلديد عرف 
قطيعة منهجية شبه كلية مع اإلرث النقدي االجتماعي سواء  تغيريات حامسة وضعته يف

يف مظهره الديالكتيكي اجلديل الذي يمن عليه النظرة االيديولوجية، أو ذلك الذي 
وقد مثلت أعمال . يأخذ باالنعكاس التلقائي للواقعة االجتماعية يف الواقعة األدبية

 والبنية الدالة ورؤية العامل، ،كناهيمها األساسية عن الوعي املمومف لوسيان غولدمان
 ،حتوال يسعى ملقاربة البنية االجتماعية يف النص األديب عرب مسارين متكاملني نسقيا

الذي  ،ظهور النقد االجتماعي اجلديدإىل  أدت، الفهم والتفسري :مها ،وخمتلفني إجرائيا
ا هلنص كما قدموسوسيولوجيا ا ،Structuralisme Génétiqueمتثله البنيوية التكوينية

 .بيار زميا
واحلوارية، وبنية الفكرة يف  عن تعدد األصوات، ميخائيل باختنيوكانت ألفكار 

كما أن التأطري الفلسفي لالجتاه االجتماعي  .النص حضورها القوي ضمن هذا التوجه
من خالل القراءة اجلديدة للفلسفة املاركسية، ساعد  لوي ألتوسرياجلديد، الذي قدمه 

ير النقد االجتماعي من اآللية واإلسقاط التلقائي للتاريخ واتمع على النصوص يف حتر
 .األدبية

ح أن حركة النقد اجلديد يف وحنن إذ نشري إىل كل هذا فذلك دف توضي
 تتوزعها جمموعة من التيارات املختلفة يف شكلبل ، ةها توجه نقدي واحدال ميثل ،فرنسا

وتشترك يف مقولة منهجية حمورية  تتجانسإال أا  ،يباملقاربة النقدية للخطاب األد
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جتعل من اخلطاب النقدي األديب حمكوما بالضرورة بالتعامل مع مكونات النص  ،واحدة
هذه األنظمة .دف البحث عن أنظمة بنياته اللسانية والنفسية واالجتماعية ،الداخلية

" بيوطيقا"إلقامة " ية  يف مسعىاليت تعمل على أن تكون مبثابة نظام عام للدراسة األدب
 ةأرسطو، حتدد يف سياق املنجزات العلمية واللغوية واألدبي" بيوطيقا"جديدة بديلة عن 

  .)75(" اجلديدة، القوانني الداخلية لألدب اليت جتعل من األدب أدبا 
وسنسعى من خالل فصول هذا الباب إىل توضيح مكونات كل توجه من  

انسجاما  ،فيما يتصل مبجال أديب واحد هو اخلطاب الروائي ،ةالتوجهات النقدية الثالث
الذي متيز حبضور التأثري الواضح لتوجهات  ،البحث وجانبها التطبيقي إشكاليةمع 

         .حركة النقد اجلديد يف فرنسا على اخلطاب النقدي الروائي العريب اجلديد
     
       

                                                
 .17ص . 1985القاهرة  1دار املستقبل العريب ط ثالثية الرفض واهلزمية،: حممود أمني العامل  -  75
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  متهيـد
على جتاذب مكونات البناء النظري ، تعمل األنساق النظرية النقدية القائمة

وحتويلها مجاليا إىل أسس ، مالية القادرة على استيعاب مكونات العقللألطروحات اجل
اليت تربز بوضوح ، تتحدد من خالهلا جمموعة من األسس النظرية ؛قابلة للمعاينة

ولعل التعدد والتنوع الذي . القارئ املمكنة توتوقعا، مستويات إدراك فعل الكتابة
قد ترك اآلفاق واسعة ، عينيات القرن املاضيعرفه جمال النظرية النقدية املعاصرة منذ أرب

ومنحهم القدرة على مقاربة ، ومفتوحة أمام املشتغلني يف حقل الدراسات األدبية
  .النصوص من منطلقات عدة

، على أي باحث مدى القوة اليت ظهرت ا النظرية البنيوية يف أوربا ىوال خيف
تتراجع فيه ، ة تؤسس لعامل جديدواالنتشار الذي أحرزته بوصفها منظومة فكرية فلسفي

كما أن هيمنة العلمية على عامل ما بعد احلرب .التأمالت البعيدة عن املمارسة العينية
ـ ولو  تأذكى روح االجنذاب لعامل تتراجع فيه هيمنة األيديولوجيا ، العاملية الثانية

  .صوريا ـ كما ذهب إىل ذلك الكثري من املنظرين
قد  رميون بيكارلوجدنا أن ممثله  )*( ملا بعد الالنسونيةلنا النقد األديبأولئن س

نقد جديد أم "فجر معركة الصراع بني النقد الكالسيكي وبني النقد اجلديد يف كتابه
والذي كان فيه مبثابة املدافع عن املقاييس النقدية ، 1963 الذي صدر سنة "دجل جديد

 لقد .جتماعي والذوقي املتصل ماالقدمية املهتمة أساسا ببنية املضمون النفسي واال
يف  راسنيألعمال  بارتروالن كان كتابه حيمل هجوما قاسيا على القراءة اليت قدمها 

                                                
نسبة إل غوستاف النسون -  *  
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جعل " بيكار"هذا املوقف من  . Sur Racine"عن راسني"الكتاب الذي حيمل عنوان 
، 1966 الصادر عام )Critique et vérité( "النقد واحلقيقة"يرد بكتابه املشهور " بارت"

غري أن  .)1(أو األساس النظري للنقد الفرنسي اجلديد، والذي يعد مبثابة البيان النقدي
هذه الواقعة النقدية املشهورة اليت كانت إيذانا ببداية املسرية الباهرة للنقد البنيوي الذي 

تعود بدايتها يف أوربا إىل التحول الذي بدأت ، صار املوضة السائدة يف فرنسا والعامل
بعد االستثمار اجلديد للنظرية ، عرفه الدراسات اإلنسانية عموما واألدبية خصوصات

  .اللسانية يف امليدان النقدي األديب
كان قد عرف طريقه اجلدي األول ، ن التوجه البنيوي يف جمال النقد الفرنسيإ

رومان املتأثر باللساين الشهري ، شتراوسكلود ليفي على يد الباحث االنثروبولوجي 
ذلك صراحة يف املقدمة اليت كتبها حملاضرات  شتراوسليفي ويقر . جاكبسون
  .)2("حماضرات يف الصوت واملعىن"املعنونة  جاكبسون

ميالدها  جاكبسونوإذا كانت احلركة البنيوية قد انطلقت يف أمريكا مع إعالن 
لن هذا حيث أع، "انديانا"املنعقد جبامعة  "األسلوب والنقد"خالل مؤمتر ، 1958سنة 

وكان ، "الشعرية وعلم األسلوب"الذي نطق ببيان ، نوام شومسكيامليالد مع 
 يف مؤمتر عقد عام ∗قبل هذا التاريخ أول من استخدم أو حنت كلمة بنيوية جاكبسون

كلود ليفي  ن تطورها كان يف فرنسا على يد الباحث االنثروبولوجيفإ ؛)3(1929
أو  ،أديت كروزويلعلى حد وصف ، )4("أبو البنيوية"الذي يلقب بـ  شتراوس

  ".مشكلة البنية"يف كتابه  زكريا ابراهيمكما يدعوه ، )5("شيخ البنيوية املعاصرة"
                                                

 . 198ص ، 1998دمشق ، 1دار املدى،ط، نظريات معاصرة: جابر عصفور  - 1
  . 114ص ، 2001دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ترمجة ثائر ديب،، بؤس البنيوية :نارد جاكسونليو - 2 
 .واألدبية اليت استخدمها جاكبسون للتعبري عن التوجه اجلديد يف الدراسات اللسانية structuralismeهي ترمجة لكلمة  - ∗

 .يستخدمها اللسانيون والنقاد العرب باملعىن نفسه
  . 121، ص 1998املرايا احملدبة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت : يز محودةعبد العز -  3
 . 23ص ، 1986، 2عصر البنيوية،ترمجة جابر عصفور،الدار البيضاء ط:أديت كروزويل  -  4
  . 109دار مصر للطباعة، ص ، زكريا إبراهيم مشكلة البنية -  5
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أساسية يف توجيه الدراسات االجتماعية  شتراوسليفي لقد كانت إسهامات 
تسعى ألن تكون بديال علميا للدراسات االنطباعية ، والثقافية واألدبية وجهة جديدة

بداية حتول املنهج البنيوي إىل موضة وحركة سياسية  1955 لقد كانت سنة. قةالساب
 أوبد، أخذت تستقطب املثقفني من خمتلف التوجهات الفلسفية والعقائدية، واجتماعية

يأخذ طابعا متميزا يقف يف وجه كل األنساق  ،اكتساحها االت الفكر املتعددة
، والعراقة، بعد التارخيي الذي يؤمن باالمتداداليت تستند إىل ال، الكالسيكية للمعرفة

  .والقيم اليت تفاضل بني اتمعات والثقافات
ليفي الذي جعله  ،ولقد كان احملضن األول هلذا التوجه هو اال االنثربولوجي

اليت ، األب الروحي للبنيوية الفرنسية منطلقا الكتشاف القوانني الشاملة" شتراوس
وال تعترف باملفاهيم التقليدية ، نسقية اليت جتاوز الزمان والعرقتكمن وراء الظواهر ال

. بني مركز أو هامش، بني متقدم أو متخلف، أو تأبه بالفوارق املزعومة، للتطور
  .)6("وكانت هذه النسقية هي غاية العلم اجلديد

وامتد يف ، هذا العلم الذي عرف ذروته وانتشاره يف ستينيات القرن العشرين
وحيكم سيطرته واستقطابه للدارسني والنقاد يف ، ه ليعرب احمليط األطلسياتيسبعين

روالن : حني ترمجت كتب أقطاب النظرية البنيوية من مثل. الواليات املتحدة األمريكية
  .ميشال فوكوو، جاك الكانو، تودوروف و، بارت

، الشعري اللغوي، وكانت األطروحات البنيوية يف جمال النقد األديب بتنوعها
الذي يؤمن ، قد متلصت من األنساق الثابتة للنقد التقليدي، والنفسي، واالجتماعي

على اعتبار أن . ويربطه بشكل مباشر حبقائق خارج النص، باملضمون ويتابع املصرح به
وال يدرك هذا . املسار النصي والبيئة اليت أنتجته كيان مبين على االستمرارية والتواصل

حىت ولو كانت متثله وتستوعبه بشكل من ، عة مع الواقعالنقد أي مفهوم للقطي
  .األشكال

                                                
  210 ص، 1998دمشق ، 1ار املدى،طد، نظريات معاصرة: جابر عصفور  - 6
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بني النقد التقليدي والنقد  )René Girard( روين جريارويف هذا الصدد مييز 
وفرادا  "لبحث عن وحدة األعمال األدبية إىل افريى أن هذا األخري يهدف ، اجلديد

وضد ، عية والتاريخ األديبوالوض، وهو بذلك يقف يف وجه التعميم، مبقابل اآلخرين
ألن هذا النوع األخري من . كل حتليل يربط مكونات العمل األديب بشيء آخر غريه

  .)7("التحليل يعمل على إلغاء العمل األديب أصال
وقد أخذت فكرة البحث عن أفق جديد للدراسات اإلنسانية تكتسب تراكما 

من األدوات اليت متكنها من إىل أن أصبحت متلك جمموعة متماسكة ، نظريا ومنهجيا
  .املواجهة املنسجمة ملختلف القضايا األدبية واملعرفية

، وإذا كان حبثنا يرتكز يف أساسه على تتبع مسار حركة النقد اجلديد يف فرنسا
واملعطيات اليت ، فإننا نبدأ توضيح هذا املسار من خالل معرفة أهم املنظرين هلذا التوجه

وسنحاول من هنا البدء باحلديث عن  .ق املنهجي اجلديداعتمدت يف بناء هذا النس
بشأن خلقه لآلليات اليت ولفت بني النظرية ، شتراوسكلود ليفي اجلهد الذي قدمه 

مث األصداء اليت كانت هلا يف جمال النقد األديب ، اللسانية والنظرية الثقافية االنثربولوجية
  .ونظرية الرواية باخلصوص، عموما

  
  
  
  

 I-  1908( شتراوسليفي كلود-( Strauss -Claude Levi  
  .I 1- النموذج اللساين( ةمن األسطورة إىل البني(  

من رؤية تفيد بأن الثقافة هي نظام يسري وفق النظام  شتراوسليفي ينطلق 

                                                
7 - René Girard : Les chemins actuels de  la critique, Éditions Plon 10/18 Paris 1968 page 337. 
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ومن  .)8(واهلندسة اليت يبىن وفقها النظام الثقايف شبيهة ندسة النظام اللغوي، اللساين
ممكنا دراسة األنساق الثقافية بنفس املسار الذي حندد به النموذج هذا املنحى يصبح 

وخاضعة ، مشحونة باملعاين والدالالت املختلفة ةفالعالمات والرموز الثقافي .اللساين
  .جلملة من القواعد املضبوطة اليت متكننا من معاجلتها

ستعري هي اليت جعلته ي، شتراوسليفي اليت انتبه إليها ، ولعل هذه اخلصوصية
ليجعل منها أرضية لدراساته ، رومان جاكبسوناليت صاغها  ةالقواعد اللسانية والصوتي

حيث توصل إىل . وأحباثه املختلفة يف جمال االثنولوجيا، ومالحظاته ومعايناته امليدانية
ووفق هذا التصور متت  .)9("أنظمة القرابة هي ظواهر شبيهة بالظواهر اللسانية"أن

توجت بإقامة دراسة مشتركة ، واإلجرائية لقواعد والضوابط املنهجيةصياغة مجلة من ا
  .شارل بودلريـ ل" القطط"تناولت بالدراسة قصيدة ، جاكبسونو شتراوسبني 

وواقعة ، وتتجه هذه الدراسة حنو حتديد العمل األديب على إنه واقعة لسانية لغوية
د النظري املنطقي الذي يؤسس فاجلانب اللساين يتأسس على البع ؛ثقافية يف ذات الوقت

إنه قيمة مطلقة ، الذي ال ميكن التمكن منه من خالل املالحظة العينيةو، للنسق املطلق
وبالتايل فهو بنية ليست ماثلة ، وأساليب التنظري والتفكري، حتكم جممل األفعال واألقوال
 .بل قائمة يف مستوى العمليات العقلية، يف املوضوع الذي ندرسه

جيعلنا نبتعد عن املستوى الوظيفي ، از إىل هذه املقولة كسند تفسرييواالرتك
اليت تتخذ بعدا تأويليا نفعيا يأخذ باالنعكاسات ، للظواهر الثقافية االجتماعية
فالباحث ال يركز على وقائعية الظاهرة املتجسدة . والتمظهرات العينية املباشرة

هذه اآلليات اليت ، كم وتسري الظاهرةبل يعمل على إجياد اآلليات اليت حت، واملالحظة
يف هذا  شتراوسليفي ومييز . تتميز بالثبات واالنسجام وفق منظور مؤسس قبليا

فالعالقات االجتماعية ، بني مفهوم العالقات االجتماعية وبني البنية االجتماعية"، الصدد

                                                
8 -  Claude Lévi- Strauss : Anthropologie structurale, Éditions Plon, Paris 1958, page 78 
9-  Ibid. page 41.  
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  .)10("االجتماعية هي املادة األولية اليت نرتكز عليها لبناء النماذج املعربة عن البنية
حول الصوت واملعىن اليت ألقاها  جاكبسونمن حماضرات  شتراوسإن استفادة 

واليت نشرت بعد ثالثني سنة من إلقائها من على منرب كرسي  -، 1942يف نيويورك عام 
تعد  - اللسانيات العامة الذي أنشئ آنذاك يف املدرسة احلرة للدراسات املتقدمة بنيويورك

فقد ، سم يف حتول مسار الدراسات الفرنسية الحقا إىل الدراسات البنيويةاالنعطاف احلا
  .)11(معرفا به شتراوسمن خالل املقالة اليت كتبها  جاكبسوناكتشفت فرنسا 

 .على اللسانيات البنيوية وانبهر بإجرائيتها يف جمال البحث شتراوسلقد اطلع 
أن نتعلم من األلسنيني سر  إننا نريد" 1952ولذلك فهو يصرح يف مقالة كتبها سنة 

 - أال يسعنا حنن أيضا أن نطبق على هذا احلقل املعقد الذي تدور فيه أحباثنا. جناحهم
تلك املناهج الصارمة اليت تربهن  - الفن، الفلكلور، الدين، التنظيم االجتماعي، القرابة

  .)12("األلسنية كل يوم عن فعاليتها؟
ويفيد يف إعادة تأهيل اللغة وترتيب ، بيقيةفالبحث اللساين يقترب من العلوم التط

. وفق منظورات جديدة تعتمد البنيات اللسانية واملكونات التركيبية للغة، النصوص
الذي كان يف األصل مركزا حول النماذج ، النموذج اللساين شتراوسليفي ولقد نقل 

النموذج إىل نقل هذا ، اليت تشكلها الكلمات يف تركيبها وتواترها وبنياا الصوتية
فينتقل من احلالة  ، البحث يف اآللية اليت يشتغل ا الفكر اإلنساين وهو يستعمل اللغة

  .العادية للتوظيف اللغوي إىل املستوى الثقايف
حتكمها عالقات ، وقد توصل بذلك إىل أن األشكال الثقافية ملختلف الشعوب

ولذلك . هر وقيمة اتمعاتتتحكم يف جو، نابعة من قيمة إنسانية واحدة، تشابه عدة
فاألسطورة . بل يف البنية املكونة له، فما تنتجه الشعوب واتمعات ال يتشابه يف مظهره

                                                
  . 82 دار مصر للطباعة، ص، شكلة البنيةزكريا إبراهيم م -  10
  . 267ص ، 1993دمشق ، النقد األديب يف القرن العشرين،ترمجة قاسم املقداد،منشورات وزارة الثقافة: جان إيف تادييه  -  11

 . 130ص ، 2001 دمشق، ترمجة ثائر ديب،منشورات وزارة الثقافة، بؤس البنيوية:ليونارد جاكسون  - 12
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، وبنيته مثيلة لبنية اللغة، حيمل الدالالت املختلفة واملتعددة، نظام للتواصل والتعبري
كومة جبملة وتتحدد قيمة التماثل يف أن األسطورة مكونة من جمموعة من الوحدات احمل

  .من الضوابط والقواعد
وتعارضات مؤسسة  تكما أن هذه الوحدات مترابطة فيما بينها عرب تقاطعا

ومن خالل هذه املعطيات . لكنها أكثر تعقيدا إذا ما قورنت بأسس اللغة، لطبيعة البنية
يستشفه ، بأن التحليل البنيوي لألسطورة بإمكانه أن يشيد نظاما شتراوسيرى 

والتناقضات واالختالفات ، ه من الفوضى اليت توحي ا جمموعة التعارضاتويستنبط
فاحلركية اتمعية تنتج . واملمارسات الثقافية املختلفة يف اتمع، املظهرية لألسطورة

، واحلاجات اتمعية، منظومة من القيم املتشكلة عرب الرموز والعالمات الثقافية
وهذه األفعال . األفراد ومع احمليط الطبيعي والبيئي واألنظمة املتعددة للتواصل بني

ألن الثقافة جزء ، تنتج لنا اخلصوصيات اليت متيز اتمعات عن بعضها مظهريا، الثقافية
  .مركزي يف بناء اهلوية االجتماعية

أن كل ثقافة ميكن اعتبارها بالدرجة األوىل جمموعة من " شتراوسويرى 
، العالقات االقتصادية، وقوانني االرتباط العائلي ونظم القرابةمثل اللغة ، األنظمة الرمزية
وكل هذه األنظمة دف إىل التعبري عن مظاهر الواقع املادي . والديانة، العلوم والفنون
كما ميكن أن تكشف عن طبيعة الصلة اليت حتكم هذه األنظمة الرمزية .واالجتماعي
جيعلنا نقدم النظرية البنيوية للثقافة ، وهذا الطرح الذي حنن بصدده. )13("فيما بينها

تستند إىل معطيات االنتقال من ، املستوحاة من األسطورة على أساس أا نقلة فكرية
من جانب رؤية النظرية اللسانية حول البعد السانكروين اآلين ، نظرة للوجود التارخيي

  .التزامين والبعد التعاقيب الدياكروين التطوري التزمين
أسس لرؤية تقوم ، ورفضه للمبدأ التارخيي الثقايف، على اآلنية شتراوس فباعتماد

                                                
13 - Claude Lévi- Strauss : Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss in Sociologie et Anthropologie ed 

PUF 9eme édition. page XIX.  
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ورفض لكل منهج يبىن على مفهوم التطورية والتفوق ، على إلغاء املفاضلة بني الثقافات
، تنظر للثقافة كبناء مستقل، وريثة اللسانيات البنيوية، فالنظرية البنيوية الثقافية. العرقي

مع جمموعة املكونات ،  ميكن أن يدل إال يف سياقه اخلاليفال، وكل عنصر من مكوناا
واملنتجة ، فيتكون النسق الثقايف من خالل العالقات املكونة والرابطة لألجزاء. األخرى

، بل هي نتيجة موعة العالقات املتفاعلة، لقيم ليست هي حمصلة اجلمع بني املكونات
  .)14( صرواليت تكون قيمة جديدة خمالفة موع العنا

  
I.2 - النظام الرمزي  

لرتعة تعمل على ختليص النظام ، من خالل جمموع كتاباته، شتراوسقد أسس ل
فكل واقعة . الرمزي الثقايف من االستنباطات املبنية على منظورات عينية تبسيطية

وعلى الباحث أن ، اجتماعية ثقافية ختضع يف أساسها لنظام ثابت ال ميكن تغيريه بسهولة
وأن يعطيها . إىل البنية اليت تتحكم يف جمموع العالقات الطافية واملاثلة للعيانيهتدي 

 .الذي خيلصها من التلقائية ورد الفعل النسيب، البعد الرمزي الكايف
قد ساق مناذج ، املتأثر بقوة بالنظرية البنيوية اللسانية، شتراوسولعلنا جند 

الدراسة "بعنوان  1955ته املنشورة عام ومنها مقال، ومقاالته متعددة من خالل مؤلفاته
يوضح فيها التماثل بني النظام الرمزي الثقايف والنظام الرمزي  اليت، "البنيوية لألسطورة

 مييزمها هو وأن ما، على اعتبار أن الغاية األساسية لكال النظامني هي التواصل، اللغوي
 .مستوى القانون أو النظاميرتقي إىل ، التكرار واالستمرارية املميزة لكل فعل منظم

البنيات "إىل العالقات االجتماعية يف كتابه  شتراوسومن هذا املنطلق ينظر 
 الذي ألفه سنة، Les structures élémentaires de la Parenté) ( "األساسية للقرابة

، ألا مبنية على أساس التبادل واحلوار والتواصل، على أا شبيهة بالنظام اللغوي 1949
جيب  فالزواج كفعل اجتماعي ال. اخلاضع لضوابط النظام الرمزي للمجموعة البشرية

                                                
  . 214ص ، 1998دمشق ، املدى للثقافة والنشر  رنظريات معاصرة دا: جابر عصفور - 14
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بل باعتبار ، أو اللقاء البيولوجي املبسط، النظر إليه بوصفه قيمة غايتها التناسل البشري
غايته اجلمع بني جمموعتني بشريتني تقبالن بقيمة التبادل ، أنه نوع من التواصل املنظم

  .لغاية املصاهرة
والزواج هو تبادل النساء وفق جمموعة من ، الكالم يتم عرب تبادل الكلماتف

كما أن .شأنه يف ذلك شأن اللغة، الطقوس احملددة لنظام متميز باالستمرارية والتطور
يتنازل  وهي القاعدة اليت جعلت اإلنسان، حظر زواج احملارم ينشأ من قيمة اهلبة لآلخر

  .)15(ل من املستوى الطبيعي إىل املستوى الثقايفوينتق، عن جزء من أنانيته لآلخر
جعل قيمة التماثل تنشأ بني تبادل النساء ، فنشأة النظام الرمزي لدى اإلنسان

ويف ذات ، قيمة الرغبة والتملك الفردي كإا متتل، كأدلة مثلها مثل األلفاظ اللغوية
وقيمة هذا البعد . وهي أداة للتواصل واالرتباط به، الوقت هي موضوع لرغبة اآلخر

اجلوهري يف طبيعة التحول لدى اإلنسان أهلته ألن يرتقي إىل مستوى إدراك حقائق 
اليت جعلت حياته تنتظم وفق سياقات خاضعة ، يعرب عنها عرب الوسائط الرمزية، تنظيمية

ومن مثة االنتقال من ، وضمان بقائه موعة القيم اليت يعتمدها كأساس لسريورته
  .الثقايف الطبيعي البدائي إىل مستوى احلضور مستوى الوجود

هو بنية ، والعنصر األساسي يف كل حتول يكمن يف اخلضوع لنسق مضبوط
حتمل بعدا ، ففكرة تبادل النساء وحترمي الزواج من األقارب كما رأينا. النظام املتداول

لى احلس واملهيمن ع، تواصليا من حيث كون اجلانب الثقايف هو املوجه للسلوك البشري
وفرضت ، فقيمة اهلبة ثقافيا منعت الزواج من األم واألخت واالبنة .الغريزي الطبيعي
اليت تنظر لنفس املرأة ، وبالتايل التخلص من قيمة التملك الغريزية، منحهم لآلخرين

. ويف ذات الوقت موضوع رغبة لآلخر، بوصفها من جهة موضوع رغبة متلكية جنسية
وهذا ، وهي هنا شبيهة باللغة املتداولة بني األفراد، سيلة للتواصلفهي باملعطى املنطقي و

  .بل بصفتها شيفرة اتفاقية تواضعية، التداول ليس يف مستوى الكلمات
                                                
15 - C.L.Strauss : Les structures élémentaires de la Parenté. éd Mouton. Paris 1967 p 73. 
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وال جيب أن يفهم على أنه حط ، أن إعطاء مثال املرأة ليس ثابتا شتراوسويرى 
. نية النظام املتداولبل املقصود هنا هو جوهر وب، من شأا واعتبارها بضاعة متداولة

إن كل جمتمع يرى يف " :فباإلمكان إعادة صياغة املعطيات عكسيا ما دام النظام واحدا
ويكفي ، ن النساء يتبادلن الرجالإوميكن أن يقال  .نسائه قيما كما يرى فيهن أدلة

وبالعكس دون أن تتخرب بنية النظام من جراء ) -(بالدليل(+) لذلك تبديل الدليل 
  .)16("ذلك

فالتحليل يتناول التعبري عن الظاهرة بوصفها بنية عقلية ماثلة يف املستوى 
جيعلها تتخذ ، يتم إدراجها ضمن نسق عالئقي، والواقعة اإلنسانية السابقة، املنطقي

وهو ما ميكن تسميته ، أبعادا أكثر تركيبا وتشابكا وتعقيدا مما توحي به يف ظاهرها
  .بالنسق الناظم للبنية

  
I.3- بنية والنسقال  

بل تتمثل يف ، والبنية ذا املعىن ليست التمثل األمربيقي للعالقات االجتماعية
وهذا النموذج حمكوم بترابط ، النموذج الذي يتجسد من خالل املمارسة االجتماعية

حبيث يؤدي تغيري أي عنصر إىل تغيري يف طبيعة العناصر ، عناصره املكونة واملنسجمة
يف الفصل اخلامس عشر والذي ، التمييز بني السياقني راوسشتويتناول . األخرى

يقرر بأن املبدأ األساسي ، خصصه للحديث عن مفهوم البنية يف الدرس االثنولوجي
، ال يرتبط بالوقائع املادية بل بالنماذج اليت تتم صياغتها وفقها، ملفهوم البنية االجتماعية

كما أن البنية االجتماعية ال ميكن .ادة األوليةوحينها تغدو العالقات االجتماعية مبثابة امل
  :هلا التحقق إال إذا كانت تستجيب ألربعة شروط 

  .تغيري أي عنصر اأن تكون نظاما متماسكا من العناصر اليت يؤثر فيه - 

                                                
دمشق  1ترمجة مازن محدان، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع، ط من قريب ومن بعيد،: كلود ليفي شتراوس -  16

 . 170ص  2000
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 .أن يكون كل منوذج مكونا لتحوالت من نفس النسق - 
 .أن يكون تصميم النموذج معربا عن الوقائع والتحوالت الواقعية - 
 ةأن تكون مالحظة الوقائع ممكنة وصياغة املناهج قادرة على إقام - 

  .)17(النماذج
عن ، بولوجيا البنيويةنثريف الفصل الرابع من كتابه األ شتراوسوحني يتحدث 

فإنه يتوجه بالتحليل حنو األسس اليت تتحكم يف ، بولوجيانثرالعالقة بني اللسانيات واأل
فيقرر أن النصوص ، سة النصوص الثقافية واألدبيةاملسار الذي نتوجه من خالله لدرا

  .جيب أن نبحث فيها عن النسق املنظم للخطاب، املتعددة مهما كانت أشكاهلا
من جمموعة من الوحدات  لويتشك، فالنص األديب نظام مغلق لسانيا ودالليا

وحدات والقراءة البنيوية تعمل على ضبط ال. جتعله مبثابة عالمة اليت، احملددة والدالة
وتعيني ، مث تصنيفها ضمن مستويات ومراتب متجانسة، املكونة للمضمون فيه

مث تنظيم هذه ، املستويات الداللية والصوتية والتركيبية املكونة للخطاب السردي
فالنص من هذا املنظور مل يعد جمرد سلسلة من . )18(الوحدات املكونة وفق نظام حمدد

بل هو متظهر خطايب موعة من األنظمة ، الكلمات أو متتالية من، الوحدات املضمونية
 .املتناسقة ضمن البنية اللسانية والبنية الثقافية، العالمية

جتد جذورها يف أطروحات ، شتراوسوهذه الوجهة املفهومية اليت يتبناها 
حني بني أن موضوع علم ، الذي غري املفاهيم اإلجرائية السابقة يف دراسة اللغة سوسري
و نظام العالمات وآلية اشتغاهلا بناء على السلسلة الصوتية للدال وانعكاساا اللغة ه
يتحدد بعالقتها مع املوضوع  ومعىن اللفظة ال، املفهومية اليت حتدد املدلول و الذهنية

وهو ما يؤدي ألن تكون الداللة ناجتة ، بل بعالقتها مع بقية ألفاظ اللغة، الذي حتيل إليه
 . ية القائمة بني األلفاظمن العالقة اخلالف

                                                
17  - Claude Lévi- Strauss : Anthropologie structurale. La notion de structure en ethnologie. ,page 306. 
18- Claude Lévi- Strauss : Anthropologie structurale, éd Plon, Paris 1958, page 83.  
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ومنه نصل إىل أن املقاربة البنيوية للنص ، و يشكل هذا النظام بنية قائمة بذاا
فالدراسة ؛ وتلغي كل مرجعية خارجية عنه، تستند إىل القراءة الداخلية واحملايثة للنص

ولذا فباإلمكان ، البنيوية ترى بأن النص حيمل ماضيه وحاضره يف آن واحد بداخله
 .ق فيه النصالستغناء عن السياق التكويين الذي ختلَّا

مبدأ الفصل بني الزمن يف مظهريه التارخيي والالتارخيي أي  شتراوسوقد اعتمد 
بني  دي سوسريوهذا بطبيعة احلال باالستناد إىل التمييز الذي أقامه ، التزمين والتزامين

والطابع الالتارخيي للكالم يتوافقان فريى بأن الطابع التارخيي للغة . خاصية اللغة والكالم
  .يف مستوى النص األسطوري ويتمثالن مكوناته

  
I.4 - من نظام اجلملة إىل نظام الوحدة األسطورية  

 La structure) "بنية األساطري"يف الفصل الذي وضع له عنوان  شتراوسلقد تناول 

des mythes) وخلص فيها ، أوديبدراسة أسطورة ، من كتابه االنثروبولوجيا البنيوية
وككل كائن لساين فإن األسطورة تتضمن ، "األسطورة لغة"إىل مقولة أساسية هي أن 

بل ، وهذه الوحدات ليست مضمنة ال يف الفونيمات أو املورفيمات، وحدات تكوينية
الوحدات ينتظم يف مستوى اجلملة تسمى ، متتلك وجودا مستقال وخاصا ا

  .Mythèmes األسطورية األساسية
وعند مقاربة النص األسطوري نعمد يف البداية إىل حتديد املقاطع أو الوحدات 

وإعادة تشكيل النص والوحدات األسطورية وفق ، األسطورية وفق تسلسلها الزمين
مما يعين جتاوز التنظيم التسلسلي التتابعي ، حزم معنوية متجانسة ومتشاة ومتكاملة

إىل " امليثيمات"ل إىل ترتيب جديد ينمط واالنتقا، للوحدات كما يعرضها النص
وآخر عميق يتابع الوقائع وتفاعلها ، مستوى سطحي يرصد الزمن التارخيي لألحداث

  .)19(اآلين
                                                
19 - Claude Lévi-Strauss : Anthropologie structurale la structure des mythes, page230.   
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إىل أن انعكاس التصور السابق يف املستوى اإلجرائي يتم عرب  شتراوسويذهب 
حزمة  بل، التتحكم فيه األحداث املنفصلة، إدراك األسطورة كمجموع كلي متناسق

فمعىن النص األسطوري جيب استنباطه من خالل  .أو جمموعة من األحداث املتشاكلة
قراءة األسطورة "وعلينا بالتايل. املزاوجة بني حمور التركيب واالستبدال يف ذات الوقت

فال ندركه مقطعا بعد آخر بل صفحة ، وكأننا ذا القدر أو ذاك نقرأ نص أوركسترا
أال نقرأ من اليسار إىل اليمني بل نقرأ عموديا يف الوقت  وعلينا. كلية بعد صفحة

  .)20("ذاته
خبصوص التشابه ، شتراوس ليفيباإلضافة إىل ذلك فإن التصور الذي يسوقه 

إمنا يتجسد يف املستوى الرمزي الذي جيعل من ، بني بنية األسطورة وبنية اللغة
، فوق املظهر السطحي إىل ماترتقي ، األسطورة مشحونة مبستويات تأويل داللية ثقافية

، شأا شأن اللغة اليت ينتقل فيها املستوى التواصلي إىل حدود الرمز الدال على الوقائع
هو الذي يؤسس ، والرمز يف األسطورة."أو اإلشارة إىل مسميات مكثفة الداللة

وهذا يعين أن . رمزية تشبه بنية اللغة ةفاألسطورة بني، خاصة اوجودها عامة ونسيجه
  .)21("الصور اللغوية املختلفة هي اليت تدعم كياا العام

ال ينبغي أن يتم وفق تتابعية  - كما أشرنا سابقا- إن قراءة نص األسطورة 
ألن هلا بنيتها . وصفحة بعد صفحة، متاما مثلما نقرأ كتابا سطرا بعد سطر، تسلسلية
، ة كلية شبيهة ببنية اللغةونظامها املميز الذي حيتم علينا إدراك األسطورة كبني، اخلاصة

الذي يعد جوهر ، لتشكل املعىن "امليثيمات"تتشاكل وحداا األسطورية األساسية أو 
  .العملية القرائية لألسطورة

ويورد . فاألسطورة واملعىن مكونان مترابطان ترابطا شبيها بعالقة اللغة واملعىن
ي دعلي يد كل من ، لسانيةيف هذا السياق تبنيه ملا قدمته أسس النظرية ال شتراوس

                                                
  . 41ص ، 1985 الالذقية 1األسطورة واملعىن،ترمجة صبحي حديدي،دار احلوارللنشر،ط:كلود ليفي شتراوس - 20
  .106ص  1983الدار البيضاء ، الفكر احلديث، قضايا النقد األديب املعاصر،: مسري حجازي - 21
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هو الذي أوضح أن اللغة  سوسري لقد كان فردينان دو :"يقول، جاكبسونو سوسري
. هي الصوت من جهة أوىل واملعىن من جهة ثانية، تنفصم عراها تتكون من عناصر ال

ومها "الصوت واملعىن"مث قام صديقي رومان جاكبسون منذ عهد قريب بنشر كتاب مساه
وال ميكن للمعىن أن ، وللصوت معىن، لديك الصوت. ذان ال ينفصالنوجها اللغة الل

  .يقوم بغري صوت يعرب عنه
. )22("أما يف األسطورة فيطغى عنصر املعىن، يف املوسيقى يطغى عنصر الصوت

على أساس من توسيع املشاة املرتبطة ، هنا شتراوسويقوم عنصر املقارنة الذي يقدمه 
جهة البحث الكمي يؤسس الباحث ملا ميكن اعتباره  فمن. بآليات البحث املتخصص

من حيث كوما ، جزءا من آلية املقارنة بني خصوصية األسطورة وخصوصية اللغة
أو شعب من ، يعربان وحيمالن مجلة من األنظمة الرمزية الدالة لدى جمموعة اجتماعية

 .الشعوب
  
I.5- األسطورة واخلطاب  

نظومة األسطورية لشعب من الشعوب هي أن امل شتراوسويف هذا الصدد يقرر 
وعلى الباحث أال تكون دراسته . أو باختصار هي خطاب متداول، مبثابة بنية خطابية

وال ميكن ، فالنظام األسطوري شبيه بالنظام اللغوي، انتقائية لبعض األساطري دون غريها
جمموع من حيث املبدأ لباحث يف اللسانيات أن يضع قواعد لغة ما دون أن يرصد 

، أو على األقل جانبا أساسيا من بنية التبادل فيها والتراكيب، كلمات اللغة املدروسة
  .)23(واجلمل والتعابري والصيغ األسلوبية املمكنة

تؤكد أمهية الدراسة البنيوية املعتمدة أساسا على ، وقيمة التشابه املتوصل إليها
كونات اليت ال ميكن التوصل إليها هذه امل. البحث التركييب للمكونات الثقافية للمجتمع

                                                
  . 43 ص، 1985 الالذقية 1األسطورة واملعىن،ترمجة صبحي حديدي،دار احلوارللنشر،ط:كلود ليفي شتراوس - 22

23 - Claude Lévi-Strauss :Le cru et le cuit,éditions Plon,Paris 1964 ,page  14. 



                          النقد البنيوي للسرد  :  الفصل األول                          مكونات النقد اجلديد للسرد :      لباب األولا  

    

 57

  .عرب البحث االستقرائي التارخيي الذي ال ميكنه أن يصنف الظواهر بوضوح ومتام
إن الدراسة البنيوية تأخذ يف احلسبان اخلصائص املشتركة احلاضرة يف البنية 

هذه البنية اليت ميكن أن تتخذ مجلة من التمظهرات الواعية وغري ، الثقافية للمجتمع
كانت هذه اتمعات كتابية أم أسواء  ،لواعية يف فكر وسلوك اتمعات املتعاصرةا

والذي ، غري أن كل هذا املنتوج الذي نعتقده بعيدا عن إدراك العقل واملنطق.شفوية
للرموز  كوم بضوابط وقوانني وقواعد تكوينهو يف حقيقة األمر حم، ندعوه أسطورة

الذي يبقى متشاا دائما يف قلقه وانشغاله  ،لبشريوالعالمات اخلاصة بأمناط الفكر ا
وهاجسا ، أزليا اوباألسئلة الكربى اليت تشكل انشغاال أبدي، بشأن احلياة والوجود
  .متواترا للكائن البشري

  
I.6- أو البنية والشكل األسطورة واملعىن  

والوعي ، ومن هنا فإن األسطورة متثل قسما من الفكر املوضوعي لإلنسان
ال يشترط الوعي بقواعده أثناء تداوله ، ول وإنتاج النص األسطوري وبناء املعىن فيهبتدا

وهذه اخلاصية ماثلة يف التداول اللغوي فاملتكلم ال يراجع بوعي املستويات . وإنتاجه
ولو فعل ، ألا تشكلت كقدرة ذاتية لديه، التركيبية والصوتية للجمل اليت يتلفظ ا

  .)24(فكار لديه وهو يتأمل ويدقق يف إعراب الكلمات واجلملالعكس النقطع حبل األ
تتبع اخلصوصية البنائية ، ومن هذا املنطلق يتعني على الدارسني والباحثني

واليت تشكل ، املعرب عنها من خالل املكونات املتعددة لثقافة اتمع، للمنظومة الثقافية
، تستند لشيفرة الثقافة السائدة وتشكل مكونا للرسالة اليت .األسطورة قسما مهما منها

، فأسطورة ما تظل حتمل احلقيقة هلا "، وهذا األمر يبقى ثابتا مهما تعددت األساطري
  .)25("وألوان جديدة من األسطورة لن تكون سوى مظاهر للرسالة نفسها

                                                
24 -ibid. page 19. 

  .86، ص 1984البنيوية يف األدب،ترمجة حنا عبود،منشورات احتاد الكتاب العرب،: روبرت شولز -  25
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من جهة أخرى اخلصائص البنائية لألسطورة من خالل  شتراوس ليفيويرصد 
يقر بأن األسطورة والعمل املوسيقي لغتان يعرب كل واحد منهما ف ؛مقارنتها باملوسيقى

غري  .لكنهما يشتركان يف االعتماد بصورة واضحة على عنصر الزمن، بطريقته اخلاصة
يف سياق ، فهما جتمعان الدياكروين بالسانكروين، أن عالقتهما بالزمن تتخذ بعدا حمددا
  .يه من خالل جعله ميتاز بالدميومة اآلنيةويتحكم ف، جيعل اإلمساك بالزمن الواقعي ممكنا

إما  .ويعود ذلك إىل طبيعة البنية اخلاصة لكل من األسطورة والعمل املوسيقي
وعرب ، فاملوسيقى تتعامل مع الزمن الفزيولوجي اخلاص باملستمع، مبثابة آلة إللغاء الزمن

، كوم بآلية اشتغاهلاهذا الزمن تتراكب األصوات واإليقاعات لتستقل بزمنها الداخلي احمل
خيضع لسانكرونية داخلية مغلقة على ، مما يؤدي إىل إنتاج كل متكامل منسجم ومتناغم

ومن خالل االستماع للمقطوعة املوسيقية حنس ونلحظ بأا أمسكت بزمن األداء . ذاا
  .والتنسيق بشكل دائم مهما تعددت حاالت االستماع

األول تارخيي طبيعي  ؛وفق مستويني كما أن عالقة املوسيقى بالزمن تكون
أما املستوى الثاين فمحكوم  ؛تتحدد معامله وفق مقاييس مادية فزيولوجية، فزيولوجي

فالسلم . يرتبط باخلصوصية الثقافية، باإليقاعات احملسوبة وفق تباعد زمين خاص
، مهوراملوسيقي للنوتات واملقاطع يتلون بتلوينات خمتلفة تتناغم مع أذواق و ميول اجل

أو ، فاملتلقي للنص األسطوري. الذي يعيد صياغتها من جديد ليكمل املتعة اجلمالية
ومن مث ، املستمع للمقطع املوسيقى يتحول إىل منجز لفعل تفكيك الرموز والدالالت

  .)26(مستوعب ومنتج يف آن للحاالت الواعية والالواعية للواقعة الفنية
ن ثابتة يف نتائجها من خالل تعدد جماالت إن هذه املقاربة اليت تسعى ألن تكو

يسعى ، تعد من األسس اليت تعمل على بلورة منظور منهجي، املمارسة والتطبيق
باجتاه ، لتأسيس مسار عملي يأخذ العلوم اإلنسانية والتطبيقات الثقافية االنثربولوجية

ة الدوال هذا املعىن الذي تنتجه عالق. املنظور النسقي الذي يؤسس لنظرية املعىن
                                                
26- Claude Lévi-Strauss : Le cru et le cuit, éditions Plon, Paris 1964, page  26. 
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وهو  شتراوسفتشكل منه دالوال أو داللة نابعة من مسعى أساسي يف فكر ، باملدلوالت
انطالقا من التقابل البنيوي لألسطورة بوصفها متثل ، صياغة مفاهيم جديدة لتفسري العامل

وبني مكونات النسق ، الذي يعد انعكاسا لبنية ثقافية جمتمعية، حدود الفكر امليتافيزيقي
 .ضع له آلية التركيب السردي واجلمايل للنص العجائيبالذي خت

فاستقاللية النص األسطوري أمر خاضع لضوابط التالؤم واالنسجام القائم بني 
اليت وإن كانت يف حقيقتها متثل صورة عاكسة لنصوص أخرى فهي قادرة ، عناصره

ن تفسري وهو ما يقودنا للحكم بأ. على خلق النسيج التركييب والداليل اخلاص ا
يعين ببساطة أن نسمح للنظام الرمزي الكامن فيها بتوجيهنا ، األسطورة من داخلها

فاملعىن يف كل حالة يتحدد باملكان الذي حتتله الرموز يف شبكة ."املنطقية للتأويل ةالوجه
ويكون الوصول إىل تشكيل املعىن .)27("العالقات اليت تتضمنها األسطورة بالذات

يستند إىل تنظيم املعطى الرمزي وفق منظومات متجانسة تعيد انطالقا من مستوى 
  .تشكيل وتوضيح املسار املنطقي للداللة

مبثابة فتح باهر يف  شتراوس ليفيلقد كانت اخلالصات والنتائج اليت وصل إليها 
ألن . يف أوربا ويف فرنسا بشكل خاص، جمال الدراسات اإلنسانية واألدبية باخلصوص

، والقصة على وجه اخلصوص، جية والتطبيقية يف جمال الدراسات األدبيةاالمتدادات املنه
 بارتبشكل متباين لكنه واضح وجلي يف أعمال  شتراوسعكست مالمح توجهات 

ومدرسة باريس ، جينيتو، )1969قواعد الديكامرون( تودوروفو، )1966(
ومجاعة ، ريستيفاكويف أعمال ، )1966علم الداللة البنيوي( غرمياسالسيميائية ورائدها 

كلود وكذلك يف دراسات ، فيليب سولرزوعلى رأسهم ، " Tel Quelتل كل"جملة 
  ).1973"(منطق السرد"خاصة يف كتابه ، برميوند

  

                                                
  .20ص  1996فيفري ،ةالبنيوية وما بعدها، ترمجة حممد عصفور، عامل املعرف: جون ستروك  - 27
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II. –  1980- 1915( بارتروالن Roland Barthes(  
        II.1- النقد التقليدي النقد اجلديد أو جتاوز  

    

د الطريق للبنيوية الفرنسية لكونه القطب قد مه شتراوس كلود ليفيإذا كان   
فإن ذلك ، فردناند دوسوسريأو لنقل املرتكز الذي قرب مفاهيم املعلم األول ، الثاين

اليت وصلت ، ينطلق من كون البنيوية اللسانية كانت الرافد األول للبنيوية االنثربولوجية
فالنظرية  ؛الشكالنية املدرسةالنظرية النقدية فيما بعد باآلثار واالجنازات اليت متثلها 

الذي غذى األطروحات النقدية  ،الشكالنية الروسية متثل اإلرث الكبري والنوعي
  .ومن بعدها بقية األقطار األوربية ،الالحقة يف فرنسا

وال ميكن طرح املسار النظري للنقد البنيوي دون اإلشارة إىل األفكار اجلريئة 
الذي يعد من أبرز أقطاب النقد اجلديد يف  بارتروالن  اليت قدمها الناقد البنيوي

والنقد ، وهذا من خالل األفكار اليت قدمها يف مسار املفاهيم املتعلقة بالكتابة .فرنسا
، والعالقات الوطيدة بني املسارات املختلفة للوجود األديب والتواصلي، األديب

بحث يف آفاق املمكنات ت، واجلماليات اللغوية وإنتاجية النص األديب من زوايا جديدة
فكانت بذلك مسعى يعمل على نقد . ومستندة إىل أولية اللغة والبنيات النصية، األدبية

ويطرح بدائل موضوعية حلقيقة اللغة ومنطلقاا النفسية وانسجام بنيات ، النقد التقليدي
، ضوحفيتم بذلك إعطاء حتديد ملفاهيم اجلمال واللذة اجلمالية والو. األجناس األدبية

  .دف صياغة ضوابط وأسس ملا ميكن تسميته بعلم األدب
بل يعمل على ، وهذا املنظور ال ينفي البحث عن قواعد البناء املعنوي والداليل

فالداللة كامنة يف كل عنصر من .  صياغة املفاهيم اليت حتدد التعدد يف الكتابة والقراءة
وثراء وغىن النصوص اإلبداعية ، نهوال ميكن إغفال أي جزئية م، عناصر األثر األديب

كامن يف مدى قدرا على صياغة االختالف الذي يتأسس حول املنظومة الرمزية 
سواء يف مستوى املبىن أو ، ومدى استيعاا لنصوص أخرى تتقاطع معها، املكونة هلا
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مز كما أن القراءة تكون من هذا املنطلق مرتبطة مبمكنات التأويل والداللة والر.املعىن
  .ومتصلة بدورها باملنظومة الثقافية اليت أنتجتها

فإننا جند  بارتروالن ن النظرية البنيوية حبسب تصورات وإذا حاولنا االقتراب م
اليثبت على موقف واحد بل يالحق فكرة . أنفسنا يف مواجهة مسار متعدد ومتحرك

ومكوناا ، تقول بضرورة البحث يف جوهر الكتابة واإلبداع والتواصل، مركزية
يف كتاباته األوىل ناقدا متأثرا بالرتعة السوسيولوجية وانتهى  بارتلقد انطلق .املختلفة

إن جممل  .بعدما كان قد حدد احملاور البنيوية للمقاربة النقدية األدبية، سيميائيا ثقافيا
ف بدأت متأثرة باملنظور الذي تفرزه احلركية االجتماعية وتفاعل املثق )∗(بارتكتابات 

  .1966 وهو ما جنده يف الكتابات األوىل حىت سنة، معها

انتقل من االلتـزام إىل  ، حيمل مالمح قارئ حملل، كتاباته ملتزما بارتلقد بدأ 
وتبدو مالمح ذلك يف كتابه الدرجة الصفر للكتابة  .املاركسية إىل البنيوية فالسميولوجيا

)Le degré zéro de l’écriture ( ألبري كـامي ـ ن ملتزم متأثر بحيث يعرب عن تكوي 
  .كثريا ودافع عنه باستمرار بارتالذي درسه هذا األخري ، جون بول سارترو

ناقدا مييل إىل  وغدا، فقد حترر من سلطة الوصاية االجتماعية األخريةأما املرحلة 
. هكتاباتيف فانتهى متحررا من أي التزام سواء يف تصوراته أو ، الرتعة االستقاللية الفردية

 بارتلقد وجد  .هي كتابة اللذة واملتعة، ووصل إىل الكتابة األقل التزاما واألكثر ذاتية
واستمرت دراسة اللغة وعالماا يف تغذية نقده ، استقراره يف النص أو متعة الكتابة

أصبحت الكتابة ونشاطها وسيلة للتعبري وغاية الوجود يف ذات  لب، املتعلق بالكتابة
  .الوقت

                                                
، ميشليه بقلمه 1953الدرجة الصفر للكتابة :عددا من الكتب، أمهها 1980فيفري  25قبل وفاته يف  بارت أصدر – )∗(

، 1966، نقد وحقيقة 1965، عناصر السيميولوجيا 1964، مقاالت نقدية 1963، عن راسني 1957، أسطوريات 1954
مقاالت نقدية جديدة ، 1971صاد فوريه اليوال، 1970مرباطورية العالمات إ، 1970ز سارازين / ، س1967نظام املوضة 

، سولرز 1978، الدرس 1977، مقاطع من خطاب عاشق 1975 بارتبقلم روالن  بارتروالن ، 1973، متعة النص 1972
  .1980، الغرفة املنرية 1978كاتبا 
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ميكن تصنيفها لتمتد على ثالث مراحل  بارتالنقاد أن كتابات  ويرى بعض
  :ميكن أن ندعوها ثالثة أشكال من الكتابة أو ثالث لغات، متميزة

مثل ، املرحلة األوىل تناسب مفهوم اللغة اليت جندها يف ااالت العامة املتنوعة - أ
  .السيميولوجيا ،اتمع الربجوازي، التاريخ

وميكن أن  ،"أسطوريات"جاءت بعد كتابه  ،ة املتميزة بالعمليةاملرحلة الثاني - ب
سعى من خالل تنظيم  بارتف، أو القصيدة العلمية ،"نظام املوضة"ندعوها كتابة 

  .يف مقاله التحليل البنيوي للسرد، األنظمة الدالة إىل إقامة منوذج للسرد
 :ن العناصروهي مكونة من جمموعة م ،لغة املرحلة الثالثة ،أخريا النص - ج

  .)28(وهي مرحلة عشق الكتابة، الداللة القرائية، الكتابة، املتعة، الدال
جتعل من ، بارتروالن  دإن تعدد وتنوع وثراء وغىن الكتابة وجماالا عن

فهذا عمل يتطلب  .وتتبع تلويناا ،ومميزاا ،الصعوبة مبكان متابعة كل خصوصياا
ومن هذا  .يةبارتق املعريف يف مكونات الكتابة المشروعا حبثيا متخصصا يتطلب التدقي

املنطلق علينا أن نبحث يف اجلوانب اليت ميزت مساره النقدي مبا يستجيب ألسئلة 
حيث ال ميكننا اإلحاطة بكل األطروحات النظرية واملفاهيم . البحث الذي حنن يصدده

اءلتنا ملفهوم النقد دون االبتعاد عن جوهر مس ،اليت اقترحها يف مساره النقدي الكبري
ويصعب بعد ذلك اإلمساك خبط حموري واحد نظرا لغزارة اإلنتاج . اجلديد عنده

  .ولتشعبه وتوزعه ضمن منظورات خمتلفة ،النقدي
ولتخطي هذا العقبة سنسعى لتحديد حماور نراها أساسية يف املنهج النقدي 

اال التطبيقي للنقد ويف ذات الوقت كانت هلا انعكاسات مباشرة يف ، بارتروالن ـل
 :وميكن حتديد هذه احملاور فيما يلي .اجلديد

  

                                                
28  -  Hayssam  al bitar ; d’une théorie de l’écriture et de la lecture dans l’oeuvre de R.Barthes université 

Lyon, 1993, page 78. 
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II.2  ووحدة اللغة الكتابةتعددـ:  
من املفيد اإلشارة إىل أن معركة الصراع مع النقد الكالسيكي ومنطقه يف 

الذي محل لواء النقد  بارتروالن كانت قد تفجرت مع ، مقاربة النصوص اإلبداعية
لنقل القطيعة النقدية و. مع اإلبداع والكتابة األدبية ديدة يف التعاملوالرؤية اجل، اجلديد

وإعادة النظر فيما ...موروثات اخلطابات البالغية والسياسية والفلسفية الفضفاضة"مع 
فإن بداية املسار يف حبثنا املتصل بأثر النقد اجلديد يف النقد الروائي  بالتايلو ؛)29("أجنز
لكشف عن مالمح التميز والتفرد واخلصوصية يف أطروحات ستكون مبحاولة ا، العريب
  .الذي أسس لبيان النقد اجلديد يف فرنسا بارت

      ِ نقد وحقيقة هيف صيغة مقاالت ضمنها كتاب بارتهذا البيان الذي أعلنه 

(Critique et vérité)  رميون واليت تضمنت ردودا على كتاب ، 1966 الصادر عام
 Nouvelle critique ou("نقد جديد أم دجل جديد"ان الذي حيمل عنو بيكار

nouvelle imposture   (وكذلك على احلملة اليت شنت آنذاك ، 1956 الصادر سنة
  .)∗(من طرف بعض الكتاب يف الصحافة الفرنسية" عن راسني"ضد كتاب 

مناقشة ألهم املبادئ اليت تتصل بالنقد ، "نقد وحقيقة"وقد تضمن كتاب 
الوضوح والغموض يف  ،والقيم النقدية ،والكتابة، فيما يتعلق باللغة خاصة، اجلديد

كما طرحت  .واملفاهيم األساسية حلقيقة الذوق واإلبداع ،علم األدب، الكتابة والنقد
والتمييز بني ، املتعددة ةإشكالية القراءة بني منظورين خمتلفني مها القراءة األحادية والقراء

                                                
  . 17، ص 1985، الرباط 3مقدمة ترمجة الدرجة الصفر للكتابة، الشركة املغربية للناشرين املتحدين،ط : حممد برادة  -  29
الذي أثار ) عن راسني(كتابه يف كتابه نقد وحقيقة جمموعة من التهجمات القاسية على شخصه وعلى  بارتيورد  – )∗(

دجل،املخاطر األمحق،التحذلق، : (وكتابه بارتوصف  الزوبعة العنيفة ومن هذه التصرحيات والتعليقات ماقاله رميون بيكار يف
االستقراء الضال،احتيال ثقايف،كتاب يثري التمرد،جدول من االستدالل املغلوط،احتيال ثقايف،نظرية شاذة، سطور مفزعة، 

عناوين حاقدة وعنيفة لبعض املقاالت  بارتكما أورد .،وعبثية،محاقة،عبث وغرابةةجمنونة،نتائج قسرية،غري متماسك تأكيدات
إىل عمود التشهري،لقد لوي  بارتاحلكم باإلعدام،تنفيس قربة كريهة،بريل هاربور النقد اجلديد،:اليت نشرت يف الصحف ومنها

  .الذي أعليتموه سدة الرئاسة بارتانفصاال تاما، ومن بني هؤالء روالن  لانفصعنق النقد اجلديد،وضرب رأس بعض الدجالني ف
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ال يعدو  و بالتايل ،د يكون هدفه هو البحث عن معىن النصفالقارئ ق؛ القارئ والناقد
يبحث عن حل للغز املعىن يف  يف حني أن الناقد ال ؛عمله إال أن يكون تكرارا للنص

  .جيهد نفسه للبحث عن املعىن املركزي للنص أو عن قصدية املؤلف نه الإأي  ،النص
 ،أحادي للنصوتفسري  عن معىنومن هنا أصبحت مهمة الناقد ليس الكشف  

النظرية "ويذهب صاحبا كتاب . )30(بل إظهار مدى تعدديته يف إطار احملتمل النقدي
واملبين أساسا على جتاوز ، إىل أن هذا املوقف جتاه الناقد وعالقته بالنص "األدبية احلديثة

يشكل جتاوزا ، مقاصد الكاتب مبا يعين التخلص من وجود معىن مركزي للنص
سكسونية  الذين اهتموا -يف طبعته األجنلو "النقد اجلديد"كتاب  راديكاليا ألطروحات

  . )31(بفكرة توحيد معىن النص خارج قصدية املؤلف
عن مبادئ املقاربة اجلديدة للنص األديب قد مت من خالل  نولئن كان اإلعال

 .فإن املمارسة النقدية اجلديدة قد انطلقت قبل ذلك بوقت طويل، "نقد وحقيقة"كتاب 
مل يبدأ ما نسميه النقد اجلديد تارخيه :"إىل ذلك يف مقدمة كتابه حني يقول بارت ويشري
بعض النقاد احملتكني بالفلسفات اجلديدة إعادة النظر يف  رفمنذ االستقالل باش، اليوم

يستقلون أيضا عن ، وهؤالء النقاد إذ هم خيتلفون جدا عن سابقيهم. أدبنا الكالسيكي
وملا ..نوعة اليت غطت جمموع كتابنا من مونتني إىل بروستالدراسات األحادية واملت

وأنشب ، فقذف هذه احلركة بالدجل، فقد قام قائم على حني غفلة، صار احلال كذلك
  .)32(.."ضد مؤلفاا خمالب املنع

حمق يف رؤيته ألن البدايات األوىل لالنقالب على أطروحات النقد  بارتإن 
يف مقدمة  بارتالذي يشري إليه  شارل مورونو، غولدمانو، شتراوسالقدمي بدأت مع 

 ،لقد كانت هناك دراسة نفسية متميزة سابقة " :حني يقول ،"عن راسني"كتابه 

                                                
 . 98ص ، 1994حلب سوريا ، 1ترمجة منذر عياشي مركز اإلمناء احلضاري، ط، نقد وحقيقة:بارتروالن  - 30
 . 169ص، 1992ة دمشقالنظرية األدبية املعاصرة،ترمجة مسري مسعود،منشورات وزارة الثقاف: آن جيفرسون وديفيد رويب  -  31
 . 30نقد وحقيقة، ص :بارتروالن -  32
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نفسه أصدر  بارتو .)33("ملسرحيات راسني كتبها شارل مورون الذي أنا مدين له
ية وهو الكتاب الذي يعد بداية فعل، 1953 عام"الدرجة الصفر للكتابة"كتابه األول 

كتابة ، الكتابة البيضاء ،وأنواع الكتابة، ومقوماا ،للتحول يف مفهوم الكتابة األدبية
، األسلوب وحرية الكاتب ،اللغة األدبية وحقيقتها، كتابة الدرجة الصفر ،الصمت
وهذا الكتاب الذي شق من خالله . مع النسق االجتماعي والسياسي اوعالقا الكتابة
استمر مثريا للجدل واالختالف إىل يومنا ، تفكري اجلمايل واألديبأفقا جديدا يف ال بارت
تنويعا ال يناقض جوهر الدرجة  ،بصورة أو بأخرىوكانت كل كتاباته الالحقة  ،هذا

  .الصفر للكتابة
ففي احلرية ، يف هذا الكتاب هو الكتابة واالختيار بارتفاجلوهر الذي قدمه 

والكتابة جتديد وتنويع داخل ، لكاتب أو القارئيكمن التعدد واالختيار سواء بالنسبة ل
، فمن هنا تنفتح اآلفاق أمام خصوصية الكتابة والقراءة والتأويل، الذاكرة األدبية الكربى

وتتراجع اهليمنة الطاغية للمؤلف ، ومن هنا تتنوع ممكنات اللغة واألسلوب والداللة
لكن هذه ، ا ليست سوى حلظةفإ، باعتبار الكتابة حرية"و .وللتنميط النقدي األحادي

 ،كل شيء اللحظة هي من بني أوضح حلظات التاريخ ما دام التاريخ هو دائما وقبل
 .)34("اختيار وحدود هلذا االختيار

النقدية تتمحور حول نقطة  بارتكما ميكننا القول بصيغة أخرى إن نظرية 
لداللية الفاعلة يف على املنظومات او ،جوهرية تتصل باإلبداع يف جمال اللغة أساسا

ولعل األمهية  .ال على املعىن يف ذاته، األدب من خالل التركيز على اآللية اليت تنتج املعىن
تتخذ منشأها ، اليت اكتسبتها آراؤه وأفكاره والنقاشات املستفيضة اليت تناولت أعماله

 تعد جزءا من واليت مل، وللغة يف حد ذاا ،من النظرة اليت يعطيها لطبيعة اللغة األدبية

                                                
33 - Roland Barthes; Sur Racine, éditions du seuil, Collection Points, Paris 1970, page 5. 

 .  40، ص 1985الرباط 3الدرجة الصفر للكتابة، ترمجة حممد برادة، الشركة املغربية للناشرين املتحدين، ط: بارتروالن  -  34
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بوصفها والنظرة املتفردة للكتابة . بل هي جوهر كل نظام دالئلي، )35(علم العالمات
  . ر غرافولوجيا عن اللغة واألفكاريعبِّ، اوقار اثابت امظهر

كتاب الدرجة الصفر للكتابة هي اليت  بارتولعل هذه احلقيقة اليت خصص هلا 
من خالل األسئلة  ،مهية الكتابة األدبيةتتركز يف أ، عملت على إظهار حقائق عدة

وعالقتها مع خمتلف أنواع النشاط  ،اجلوهرية اليت تتعلق بطبيعتها وخبصائصها ومكوناا
  .اإلبالغي البشري األخرى

إن الكتابة  " :"بارتالكتابة بصدد  " يف كتاا سوزان سونتاكوكما تقول 
فكر ، على األرجح منذ فلوبري ال أحد. باستمرار بارتهي الشيء الذي يتحدث عنه 

ال  ،بارتـوحقيقة الكتابة بالنسبة ل .)")36ذا التوهج وهذا الشغف يف ماهية الكتابة
يستنسخ باستمرار نفس األمناط واألشكال والوحدات  ،متثل واقعا ثابتا طيعا ومتجانسا

سم باحليوية ويت ،يتم وفق الشروط االجتماعية والثقافية، بل هي استثمار للغة. األسلوبية
اليت التنسجم مع البعد التارخيي  ،واحلركية الدؤوبة املتمثلة دوما جلوهر الفكرة األدبية

  .بل تؤسس للشكل الذي حيكمه التحول الالائي ،للغة كنسق تواصلي
  
  

II.3 - مفهوم الكتابة  
إن الكتابة من هذا املنطلق املشار إليه سابقا تغدو استثمارا متجاوزا للغة 

 ،جتعل منها هذه الدوافع تشتغل كبنية رمزية، حمكومة بدوافع نفسية ومجالية، اولةاملتد
ة تتميز متجهة يف سريور ،(Métalangage) تتجاوز اللغة املتواضعة إىل ماوراء اللغة

ميكن التمييز بني الكتابة والكالم من حيث عالقة كل  بالتايلو ؛بالنمو املتشابك واملعقد
، متجهة حنو منحدر سري للغة ، تبدو دائما رمزية منكفئة"الكتابة واحد منهما باللغة؛ ف

                                                
  .29ص . 1987الالذقية ، 2مبادئ يف علم األدلة، ترمجة حممد البكري، دار احلوار للنشر والتوزيع ط: بارتروالن  -  35

  . 27ص ، دت، الشرق إفريقيا، ترمجة حممد سويريتبارت، الكتابة بالذات بصدد : سوزان سونتاك  -   36
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بينما الكالم ال يعدو كونه دميومة من اإلشارات الفارغة اليت تكون حركتها وحدها 
ويف هذا الزبد احملمول ، إن كل كالم ينحصر يف هذا االستهالك للكلمات. ذات داللة

  .)37("دائما إال أبعد
غري أا من جهة ، وا متثل صورة للتاريخ اإلنساينإن الكتابة لغة من حيث ك

نان االمتداد الطبيعي اللذين يكو، احلضور الفعلي تعد نقطة التالقي بني اللغة واألسلوب
فاللغة واألسلوب يتشكالن عرب مراحل جمتمعية  ؛للحضور اإلنساين عرب تارخيه الطويل

مقيد  الكاتب مع اللغة واألسلوب وتعامل ،كسبهما البعد اجلمايل والروحيت، متعددة
   .بسياقهما التارخيي

ومجاليات  وفعل الكتابة يبقى حمدودا يف نقطة التقاطع بني املكون اللغوي
الذي يبقى جماله حمدودا يف املستوى  ،وهي معطيات قبلية سابقة عن الكاتب، الصياغة

ذلك التواصل اجلمايل  لتحقيق، الشكلي لالختيار من سياقات التاريخ اللغوي واألسلويب
ألنه ال خيتار ، أفقية اللغة وعمودية األسلوب يرمسان للكاتب طبيعة ما"إن . مع اتمع

اللغة ..يوجد بني اللغة واألسلوب مكان لواقع شكلي آخر هو الكتابة.. منهما اأي
اللغة واألسلوب شيئان .. والكتابة فعل للتضامن التارخيي، نواألسلوب قوتان عمياوا

  .)38("لكتابة وظيفة إا العالقة بني اإلبداع واتمعوا
، واألدب أدب عن األدب، من هذا املنظور تصبح الكتابة كتابة عن الكتابة

ن قيمة أ غري، موجود سلفا هجمتمعه ألن قوال خيل، واألديب خيتار بني جمتمعات عدة
حث يف ذاكرة الذي يب ،احلرية تكمن يف اختيار النسق املتالئم مع ذاتية الكاتب

عما يقدم من خالله مستوى داال من التركيب اللغوي  ،النصوص واألشكال الكتابية
فالكاتب وهو خيتار شكل  .يفرضه التقليد املتجدد للتاريخ األديب ،املالئم واألسلوب

  . واألساليب غاليت تنقلها اللغة والصي ،حامال للقيم الثقافية ىيبق ،الكتابة حبرية

                                                
 . 41ص ، 1985الرباط ، 3ركة املغربية للناشرين املتحدين،طالدرجة الصفر للكتابة،ترمجة حممد برادة،الش: بارتروالن  -  37
  37:ص، الدرجة الصفر للكتابة :بارتروالن  -  38
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  خبصوصية التاريخ الثقايفنيمتميز للكتابة رهجلديد عن شكل كما أن البحث ا
، املتراكم ألشكال الكتابية ثودميومة الشكل الكتايب تتآكل بفعل هيمنة اإلر، اآلين

ليس . .إن اختيار كتابة وحتمل مسؤوليتها حيددان حرية"، وللرتعة املتجددة للتجاوز
فهناك تاريخ ..ستودع الالزمينباستطاعة الكاتب أن خيتار كتابة وسط نوع من امل

فالكلمات هلا ذاكرة ثانية متتد بغموض ، تظل الكتابة ممتلئة بتاريخ استعماهلا. .للكتابة
هي تلك ، ة وذكرىيوالكتابة تدقيقا هي تلك التسوية مابني حر، وسط دالالت جديدة
  . )39("واليت ليست حرية إال يف إشارة االختيار، احلرية املتذكرة بقوة

لفتح نوافذ جديدة ، القدمي ودميه بكتابة هي دائما سعي للرد على األدإن ال
 .تسكن العمق التارخيي للكتابة، فقيمة األشكال األدبية الكالسيكية .على األدب ذاته

استنادا ألفق التطور الدائم الذي يشكل هاجسا  ،غري أا تبقى حماورة لألشكال اجلديدة
غري أن  .)40("هو إعطاء وجه آخر للعاملسعى الكتابة وبالتايل فإن م، حيويا للكتابة

والذي يعطي للكتابة أفقها اجلديد هو ، األساس الذي ينبين فوقه هذا البعد التغيريي
الذي يؤلف بني جمموعة من السياقات والصيغ  ،(Scripteur) "الناسخ"جتاوز 

نعرف أنه "اللغة  يف كتابه حفيف بارتألننا كما يقول  .واألساليب احملكومة بالتاريخ
فميالد القارئ مثنه موت . علينا أن نقلب األسطورة، ينبغي لكي نعيد للكتابة مستقبلها

  .)41("املؤلف
 
 
  

II.4 - الكتابة أنواع  
تتأسس على مبدأ ختليص ، أو الكتابة البديلة، القيمة األساسية لكتابة التجاوز نإ

                                                
  . 39:ص ،السابقاملرجع  -  39

40- Roland Barthes; Sur Racine, éditions du seuil, Collection Points, Paris 1970, page 7  
 . 129ص ، 2004الالذقية ، 1احلوار ط عبد الرمحان بوعلي،دار ترمجةبارت، األدب عند روالن :فإنسان جوف  -  41
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، لكتابة تتعدى كوا وسيلة للتواصلجبعل ا، اللغة واألسلوب من هيمنة التقليد الثقايف
لتوصيف هذه الكتابة مصطلحا  بارتويستعمل . لتصبح جماال حيمل ممكنات اللغة

هذا املصطلح هو ، " Brondal بروندال"استعاره من باحث لساين مغمور يدعى 
، ويعين به الكتابة الربيئة الشفافة ،" Degré zéro de l’écriture درجة صفر للكتابة"
والتعابري ، والتقليد املستهلك لألساليب، حررة من هيمنة الطقس االجتماعياملت

   .احملفوظة
جيعلها تبتعد عن التوصيل ، على نظام رمزي داليل إشاري هذه الكتابة تبىن

الصفر هي يف العمق كتابة إشارية وإذا شئنا كتابة  الكتابة يف درجة"املباشر للمعاين 
والتواصل التلقائي ، شكل من الكتابة باحلياد والصمتهذا ال مو يتس. )42("بدون صيغة

حبيث يصبح من غري املمكن ضبطها باألشكال التارخيية ، مع سريورة الدال اللغوي
كما أا ترتقي عن أشكال الكالم اليومي والتواصل البسيط العادي بني ، املتداولة
دون أن تشارك  ،مفالكتابة اجلديدة كتابة تتموضع وسط الصرخات واألحكا .األفراد

 .)43("يف روايته الغريب كامو ألبري جمنوذ يوه ،إا كتابة بريئة .يف أي واحدة منها
   

 متعددة، يئ إلنتاج نصوص جديدة خمتلفة، وهذه الكتابة احملايدة غري املقننة
إن هذه الكتابة تشتغل مبثابة دال غري . على التأويل وممكنات القراءة ةمفتوح، متنوعةو

من خالل هجرها للتنميط املتوارث لبالغة اخلطاب ، تعزز حضور التوقع ،لغوي
احلل هو خلق كتابة " ،اللغةإا تصبح مبثابة كتابة للغة خارج اللغة بل وضد  .املعهودة

هذه الكتابة اليت تكون . )44("بيضاء متحررة من كل عبودية لنظام لغوي ملحوظ 
. و بني العمل األديب والنص، النص احلديثمعيارا للتمييز بني النص الكالسيكي وبني 

بل هو نسيج ، يتخفى وراءها املعىن ةلكنه ليس قطعة منتهية وجاهز، فالنص هو نسيج
                                                

 . 91ص، الدرجة الصفر للكتابة:بارتروالن  -  42
 . 92ص، املرجع نفسه -  43
  .91ص، املرجع السابق - 44
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فاملوضوع يف النص يتالشى عرب الشبكة ، يشتغل ويتنامى عرب التفاعل األبدي مع املتلقي
  .)45(مثلما تتالشى العنكبوت بفعل إفرازاا يف نسج شبكتها ،النسجية

أو النص الذي ميكن أن " الكتايب"إن الكتابة املنشودة هي اليت متنحنا النص 
أي  النص املفتوح الذي جيد القارئ نفسه أمامه مضطرا عند ، )Scriptible  )46 يكتب
فهذه الكتابة . حىت يتمكن من التواصل معه، وإعادة كتابته، إىل إعادة إنتاجه، قراءته

إا كتابة ذات حضور أبدي متجددة بتجدد ، الفكريواالرختاء ، ضد الكسل الذهين
 .وميارس عملية التأويل الدائم، الذي يقرأ ويفسر ويفكك الرموز واإلشارات ،القارئ

نص بال  ،بل هو جمرة من اإلشارات، فهذا النص ليس جمموعة حمدودة من الدالالت
  .يته املمكنةبل أن نبحث عن تعدد، والتأويل ال يعين أن نعطي للنص معىن ؛بداية

متيز األدب إا ف ،)Lisible( أو القابل للقراءة "القرائي"النص  ةأما كتاب
 .الكالسيكي الذي يتفق فيه الكاتب والقارئ يف جمموع األساليب واألدوات اجلمالية

، مغلق مبنظومة حمددة سلفا، ألنه نص مسيج، يستهلكه القارئ وال ينتجه ليتواصل معه
ألا تعتمد أساسا على ما . وال يقبل القراءة املتعددة املفتوحة، دداغري قابل لإلنتاج جم

  .مث فاملعىن متجمد نسبيا ومغلق نوم، يشترك فيه الكاتب و القارئ
هو منظور مياثل املنظور  ،والقرائي بني الكتايب بارتإن التمييز الذي أقامه 

ئ على املشاركة يف فالنص املكتوب جيرب القار"، االقتصادي بني املنتج واملستهلك
، على أن يضطلع بالوظيفة اإلبداعية اليت بقيت حكرا على سواه.. الكتابة والتورط فيها

 .)47("يبقى يف دائرة االستهالك وال
أن مات  دبع، ذا املعىن صارت فعال إنتاجيا للقارئ بارتإن الكتابة عند 

إنه وسيط بني  .تفسريه والسلطة الوحيدة القادرة على، ومل يعد هو أصل النص، املؤلف
                                                
45- Roland Barthes, Le plaisir du texte, éditions du seuil, 1973, page 100.  
46 - Roland Barthes; S/Z essais, éditions du seuil, Collection tel quel, Paris 1970, page 11 

    ،1998 القـاهرة  1ط لنشر،اللطباعة و ءدار قبا دراسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة القصة، نظرية الرواية، :السيد إبراهيم - 47
 .213ص   
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 نوكتابته هي كتابة داخل الكتابة ولغة مأخوذة من املخزو، النصوص السابقة والالحقة
ولكنه فضاء ..عنه معىن أحادي جينت، فالنص ليس سطرا من الكلمات"، اللغوي الواسع

، أن يكون أي منها أصليا ندو، ألبعاد متعددة تتزاوج فيها كتابات خمتلفة وتتنازع
  .)48("ناتج عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة صفالن

، املنفتح على التعدد القرائي "الكتايب"هو النص ، فالنص الذي ينتجه القارئ
واملتشكل من تقاطعات الثقافة اإلنسانية ، القائم على جتاوز الدالالت الثابتة والسطحية

لبيوغرافيا الشخصية وبالتايل فهو غري خاضع ل ،الشاملة لألبعاد املختلفة للوجود اإلنساين
 ةوهو نتيج، إن النص مصنوع من كتابات مضاعفة"؛ النفسية هللمؤلف وال خلصوصيت

. ضوحماكاة ساخرة وتعار، تدخل كلها بعضها مع بعض يف حوار، لثقافات متعددة
. إنه القارئ..وهذا املكان ليس الكاتب، ولكن مثة مكان جتتمع فيه هذه التعددية

إنه فقط ذلك الشخص الذي جيمع يف حقل واحد كل . .تاريخفالقارئ إنسي من غري .
  .)49("اآلثار اليت تتكون الكتابة منها

معطيات أكثر ، من خالل تطوير هذه اآلراء حول الكتابة بارتويستدعي 
عندما يتحدث عن شكل آخر ، انطالقا يف حترير القارئ من املدلول الثابت للنص

لذة الكتابة  وفكتابة اللذة أ؛ Jouissance ابة املتعةوكت، Plaisir ابة اللذةللكتابة هو كت
وعندما يتخلص الكاتب ، تكون هذه األخرية جمرد حاجة لغوية للتعبري تتحقق عندما ال

فانتهاك ، وينطلق النص بعيدا عن رتابة املألوف، من أنانيته ويضع القارئ يف حسبانه
ة ال ميكن أن تتضمنها نصوص وهذه اللذ، التدفق املتتابع للنص هو ما مينحنا اللذة

إن نص املتعة هو الذي يزعزع " .ألا جتهد نفسها يف نسخ احلقيقة ،األدب املاجن
أزمة يف  ريف ذوقه وقيمه وذكرياته ويفج هويشكك، املسلمات التارخيية والثقافية للقارئ

                                                
، حلب 1مركز اإلمناء احلضاري، ط .شي،مقال ضمن كتاب نقد وحقيقة، ترمجة منذر عيافموت املؤل: روالن بارت - 48

  . 21، ص 1994سوريا 
 . 24، ص املرجع نفسه -  49
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ال  وهاته املتعة، ةواجلانب األساسي يف اللذة هو جانب املتع .)50("عالقته مع اللغة
 :l’écriture   est ceci    :هي علم متعة اللغة اليت ،تتحقق إال من خالل كتابة التجاوز

la science des jouissances du langage" " . وعند هذا احلد تغدو الكتابة بالنسبة
 .والقارئ بشغفا للكات بارتـل

  
II.5 -  أو بنية النص البنيةمفهوم  

الذي  ،"Sur Racine عن راسني"عنوان يف كتابه الذي حيمل  بارتيقدم   
من منظور مغاير ملا  ،تصورا جديدا ملفهوم قراءة النصوص األدبية، (∗) 1963 أصدره عام

من  اإلبداعيةواليت تقارب النصوص  ،ألفته الدراسات األكادميية الكالسيكية يف فرنسا
ث األكادميي الباح ،رميون بيكارولعل التهجم الشديد الذي قاده . منطلقات خارجية

إمنا يتأتى من املقاربة املعتمدة يف ، )51(من منطلق بيوغرايف راسنياملتخصص يف كتابات 
وتتمتع خبصوصية بنيوية تتحكم . بوصفها كيانات مغلقة، راسنيالتعامل مع مسرحيات 

وهذا األمر يتم  .يف تكوينها املعطيات اللغوية واألسلوبية واملوضوعاتية القائمة فيها
أو املؤثرات اخلارجية سواء منها . ن خصوصية الصلة بني املؤلف وكتاباتهمبعزل ع

  .أو تلك املتصلة باجلانب البيوغرايف السريي حلياة املؤلف، التارخيية أو االجتماعية
إن ما " :حني يقول ،هذه القصدية املنهجية يف مقدمة الكتاب بارتويوضح 

 وإمنا ما يهمين هو البطل الراسيين، نيأقدمه يف هذه الدراسة ال خيص أبدا الكاتب راس
(Le héros Racinien) أو اإلنسان الراسيين (L’homo racinien)،  وحتاشيت االنتقال

يف  :إن ما أقوم به هو دراسة قصدت أن تكون مغلقة، من املؤلف إىل األثر والعكس
 متارخيية أسواء أكانت ، دون أي إحالة ملؤثرات هذا العامل، عوامل املأساة الراسينية

                                                
50- Roland Barthes; Le plaisir du texte, éditions du seuil, 1973, page 26. 

   .بمن طرف النادي الفرنسي للكتا1960صدر القسم األول من الكتاب والذي عنوانه اإلنسان الراسيين ألول مرة عام  - )∗(

51 - Arnaud de la croix; Barthes, pour une ethique du signe, éditions universitaires, Bruxelles 1987, page 

44.  
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لقد حاولت إعادة تشكيل نوع من االنثروبولوجيا الراسينية من منطلق بنيوي  .بيوغرافية
   .)52("أي وفق نظام الوحدات والوظائف..وحتليلي

هي بؤرة اخلالف ، يف اية املقطع السابق بارتفاملنطلقات اليت حددها 
التعامل مع النص من منطلق ف، واالختالف عما ألفته الدراسات الكالسيكية أو التقليدية

وهذا النظام بإمكانه أن حيدث دينامية . يعين أنه يشكل نظاما ونسقا قائما بذاته، بنيوي
وفق آلية جتعل ، متكنه من إقامة عالقات بني األنساق تنضوي يف سياقها الداللة ،خاصة

وهذه .احملضن األساسي لكل قراءة للنص األديب من النظام اللغوي وتنويعات األسلوب
فالكاتب  .ال بإجابات الكاتب، القراءة حمكومة بإجابات القارئ وهو يواجه النص

سواء يف ، ملا ستنتجه التأويالت احلرة للمتلقني، يكتفي بتقدمي النص واالكتفاء بالترقب
  . مستوى عناصر القصة أو متاسك النظام اللغوي

 وهو ما، األديب والقارئومن هنا تصبح العالقة الدائمة واملتغرية هي بني العمل 
 . (Transhistorique)كائنا عابرا للتاريخ، بارتجيعل من العمل األديب حبسب تعبري 

يقف يف مواجهة العامل الذي ، الكائن هو عبارة عن نظام وظيفي ثابت ال يتغري"وهذا 
تكون القراءة سعيا لإلجابة عن سؤال أبدي يطرحه العمل ؛ ومن مث )53("يتغري عرب الزمن

تسقط كل األحكام  ؛ وبالتايلتنتهي لفك شفرته وحماوالت ال، األديب عرب بنيته الثابتة
  .اليقينية والوثوقية املسقطة على النص من خارجه

، نشاط تفكيكي لشفرات النص"على  ،بارتكما يقول  ،فالنقد اجلديد يتأسس
 ة أوسواء أكانت نفسية أم موضوعاتيوهذا النشاط متصل بكل النقود اجلديدة 

إن معىن . بل ال يفكر فيه على اإلطالق، وهذا األمر يفتقد إليه النقد القدمي...وجودية
والعمل أو األثر  .)54("وعن جوهره، عن سره، بنيته النص مير حتما بالكشف عن

                                                
52- Roland Barthes; Sur Racine, éditions du seuil, Collection Points, Paris 1970, page 5.  
53  - Ibid. Page 7 
54-Roland Barthes; le grain de la voix,Entretiens 1962-1980,éditions du seuil,Collection Points ,Paris 

1980,page 90. 



                          النقد البنيوي للسرد  :  الفصل األول                          مكونات النقد اجلديد للسرد :      لباب األولا  

    

 74

على الناقد ، بني عناصر متسمة بالتماسك تاألديب حمكوم ببنية مكونة من نظام وعالقا
  .ها الناظم واملنجز آللية التأويل فيهاأو القارئ الكشف عن نسق

حني حبث عن مسار البنية ، مع مسرحيات راسني بارتومن هذا املنطلق تعامل 
والثنائيات التقابلية والرمزية املتأتية من جمموعة ، أثر التقاطبات الداللية، فيها مقتفيا
، الغرفة(؛ املكاناليت تتصل مبنظومة األدلة املعرب عنها من خالل )Fonctions( الوظائف

، )واجلنس، احلب( واإليروس بشكليه، )الفضاءات اخلارجية، الغرفة اخللفية
ساعيا يف كل مرة إىل الكشف عن الداللة الرمزية املتصلة ببنية الفعل  ..)55(...اخلطيئة

وهذا من خالل التعامل مع جمموع النصوص املسرحية ، واألحداث املكونة للمأساة
لكنها مترابطة ومنسجمة يف ذات ، اصرها إىل وحدات منفصلةوتنضيد عن، راسنيـل

  .)56(عرب صالت بينية مع العامل املسرحي الراسيين يف جممله، الوقت
يتقاطع من حيث ، يف مقاربة املسرحيات بارتوهذا اإلجراء الذي استند إليه 

 وإن كانت، قد اعتمده يف دراسته لنفس املسرحيات شارل مورونماكان مع اإلجراء 
بالبحث عن الوحدات الثابتة  بارتلقد قام  .مقاربته أكثر ميال للمنظور النفسي

، لينجز من خالهلا عملية الكشف عن الوحدات املتحولة يف نصوص راسني، ووظائفها
، ويفصل الثابت عن املتحول ليصل يف النهاية إىل أن الصورة األساسية للوحدات الثابتة

يف  هالذي تتعدد صور حضور Le héros tragique"يالبطل التراجيد"تتمثل يف مظهر 
  .راسنيخمتلف مسرحيات 

، فالوحدة التراجيدية تنسحب على جممل الشخوص املسرحية كل يف موقعه
أو كانت شخصية ، سواء أكانت متثل شخصية األب الذي يتملك مصري وحياة أبنائه

وة الذين يتصارعون القتسام أو األخ، أو عشيقة، كأم أو أخت، املرأة بتلويناا املختلفة
الذي يتنازعه شعور مزدوج بني اخلوف من األب  االبنأو شخصية ، إرث أبيهم

                                                
55 - Roland Barthes; Sur Racine, ,pages : 9-126. 
56- Serge Doubrovsky ; Pourquoi la nouvelle critique éditions Denoël Gautier,Paris 1966,page 40.  
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كانت بطبيعة ، فهذه النتيجة احملددة لإلنسان الراسيين .)57(والرغبة يف القضاء عليه
  .مسارا منطقيا للقراءة البنيوية اجلديدة للنص األديب، احلال

لتراجيدية مبثابة بنية كربى متتلك الطاقة التفسريية كما ميكننا أن نعد الوحدة ا
، وتتهيكل يف سياقها شبكة العالقات املتجزئة ضمن البنيات الصغرى، للموضوع املعطى

واملتماسكة يف مستوى اإلدراك الكلي موع ، املنفصلة ظاهريا إىل نصوص متعددة
فالتفاصيل مل ، اكرة القارئإن البنية الكربى تأخذ هلا حيزا هاما يف ذ"، األثر األديب

والنص دون بنية يكون قابال ، واجلزئيات تنسى والبنية الكربى وحدها تقاوم النسيان
ومن ، والبنية الكربى تشمل النص مبجمله أو األثر األديب يف كليته .)58("للترهل والبتر

بنيوي نقد  "عن راسني"يف كتابه بارتإن نقد "، هنا يتحول العمل الفين إىل نص دال
ينتهي ، بينما النقد املهتم باملدلول هو نقد موضوعايت ثيمايت، ألنه يهتم بداللية النص

 . )59("يف حني أن النقد األول ال يتوقف ألن النص متعدد املعاين، عند حدود املدلول
، "عن راسني" هكتابمن من خالل املبحث األخري  بارتروالن وقد سعى 

إىل مناقشة األسس املنهجية ، "تاريخ أم أدب"تفهامية صيغة اس والذي ومسه بعنوان ذي
ومهمة الناقد ، Signeالذي يقدر أنه عالمة ، للمقاربة النقدية اجلديدة لبنية النص األديب

املتضمنة يف شكل ، هي الكشف عن الدالئل اخلفية عرب تفكيك املؤشرات الدالة
ث عن الدالئل اليت ميكن أن ن العملية يف جمملها تكمن يف البحإبل . األسلوب واللغة
  .)60(أو األثر مبجمله، أو مأساة، أو موقف ، أو مقطع شعري، تتضمنها كلمة

، إن أساس اجلهد النقدي البنيوي يستند إىل البحث عن ثوابت العمل األديب
وتكون موقعا ، وهذه العناصر الثابتة تتمظهر من خالل اللغة اليت ينتقل عربها عامل النص

                                                
57 - Arnaud de la croix;Barthes,pour une ethique du signe,page 46. 

العدد األول والثاين  23الد ، الس الوطين للثقافة والفنون الكويت عامل الفكر،. بنية النص الكربى صبحي الطعان، -  58
  .440 :ص ،1994

59 - Hayssam  al bitar ; d’une théorie de l’écriture et de la lecture dans l’oeuvre de R.Barthes, page 89. 
60 Roland Barthes; Sur Racine, 148.  
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، واألدلة عناصر قائمة حبضورها يف ثنايا النص. ة املعرب عنها بصيغ خمتلفةموع األدل
لتبقى عملية التأويل وربطها باملدلوالت ، كامل لوميكن حتديدها وتصنيفها بشك

فالدال األديب حيمل قابلية إنتاج مدلوالت ممكنة . مفتوحة الجتهادات وقراءات املتلقي
داخل النص " الواحد"أويلي ال يبحث عن املعىن هي فعل ت ةولذا فإن القراء، ومتعددة

، احملتملة تفلكل دال جمموعة من املدلوال"، بل يسعى للكشف عن ممكناته الداللية
وكل قارئ يفكك االلتباس والغموض ، ambiguïtéوالعالمات اللغوية تتسم بالغموض

  . )61("حسب خياراته
الذي يقرر ، ات النقد التقليديإن هذه الرؤية البنائية املتعددة تتناقض مع إيوالي

املعاين وأن األفكار و .بأن الداللة احلقيقية للعمل األديب تكمن يف ما هو مصرح به
فالدال األديب حييل . البارزة والظاهرة يف النص هي فعال ما أراد الكاتب أن يقوله

 كما أن اللغة والكلمات املعرب، مباشرة وبشكل واضح وشفاف إىل مدلول واحد حمدد
  .) )62ا تتصف وحتمل نفس املعىن سواء بالنسبة للكاتب أو القارئ

يستفيد يف النهاية ، يف أحباثه كما نالحظ بارتومفهوم البنية الذي ينطلق منه 
فاعتباطية العالقة القائمة بني  ؛دو سوسريمن ثنائية الدال واملدلول اليت وضع قواعدها 

ومتنحه إمكانيات شىت يف صياغة ، د أمام القارئهي اليت تفتح أفق التعد، الدال واملدلول
ويصبح إنتاج الداللة حمكوما بطبيعة العالقة القائمة بني الدوال يف . منظوره التحليلي

والبحث يف مسار الداللة من . وليس من منظور محولتها املعنوية القبلية، سياقها النصي
فالبنية كيان . للعمل األديب نيهذا اجلانب إمنا خيضع ملفهوم النسق والنظام الداخلي

  .مستقل حمكوم بعالقاته الداخلية
حامال نفس ، يف كتاباته األوىل الالحقة بارتوميتد مفهوم النقد اجلديد عند 

 (Essais "نقدية تمقاال"ففي كتابه . الرؤية املنهجية للتعامل مع النصوص األدبية

                                                
61 - Ibid. page: 160 
62 - Serge Doubrovsky ; Pourquoi la nouvelle critique,.page 51. 
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critiques(  برتولد و، شارل بودلري اتيمسرح بالدراسة تناول ،1964الصادر سنة
وأسهب يف حتليل أعمال كتاب الرواية اجلديدة خاصة ، واملسرح القدمي، برخيت

تسجيله خبصوص هذه األحباث وما ميكن .ميشال بيتورو ،آالن روب غرييهروايات 
أن الفكرة احملورية الثابتة تكمن يف رفض االستناد للمكونات التارخيية  هو، والدراسات

كما يضيف عنصرا جديدا ملفهوم ، خلارجة عن النص يف عملية التحليلواالجتماعية ا
الذي يرى فيه مؤلفا للنصوص وليس مبدعا  ،يتحدد من خالل نظرته للكاتب، البنية
  .هلا

فنشاط الكاتب هو القيام بالتنويع والتركيب األسلويب والسياقي ملادة موجودة 
هذا املخزون اهلائل الجتماعي والثقايف؛ اث اإلنساين واهذه املادة قوامها التر .)63(سلفا

ويشكله وفق نظام يقوم فيه بتغيري الوحدات ، موضوعه يالءم الذي يقتين منه املؤلف ما
  .وتركيبها مبا ينسجم مع شكل املعىن الذي يقصده ،املنجزة سلفا

اليت تستند إىل كوا متتالية من األفعال ، أن املقاربة البنيوية بارتكما يؤكد 
حبيث تظهر ، )Objet(غايتها إعادة تشكيل املوضوع املدروس ، ظمة بعمليات ذهنيةاملن

. والوظائف اليت يتأسس وفقها، هذه العملية وتربز اآلليات والقواعد اليت حتكم سريه
خللق موضوع شبيه ، فغاية النشاط البنيوي ليس جمرد البحث يف إعادة تشكيل املوضوع

إنه العمل على فهم املوضوع من خالل ، ذلك متاما بل على العكس من، به ومماثل له
فالتفكيك أو . خيضع آللية التفكيك والتركيب، )64(إعادة إنتاجه وفق تصور منتظم

واليت ال ينتج معناها إال من  ،التقطيع غايته فصل العناصر واألجزاء املتحركة يف النص
  .ديد يف صياغتهواليت يسهم التركيب اجل، خالل الوضع اخلاليف مع عناصر أخرى

، وهكذا تغدو البنية واملقاربة البنيوية إنتاجا للنص من خالل حماورته من الداخل
أسلوبية أو  سواء أكانت لغوية أم، وفق شروط ثابتة تتحكم فيها مكوناته األساسية

                                                
63 - Roland Barthes; Essais critiques, éditions du seuil, Paris 1964, page 14  
64- Ibid.page 214  
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ألنه إزاء ، كما أن العمل البنيوي يتحاشى اإلسقاط الذايت للمحلل.معرفية وصورية أ
إن غاية احمللل هي إعادة اكتشاف السبيل . خاص مكنون يف اخلطاب الكشف عن نظام
حىت يتمكن من فهم أمثل للمسار الذي تتحدد من خالله صورة ، الذي سلكه املعىن

ال يرفض ، بارتكما يرى  )65("فاإلنسان البنيوي."التاريخ واألشكال اليت أنتجها
  .فقهاالتاريخ بل يسعى ألن حيدد األشكال والنظم اليت تشكل و

  
II.6 -  السردبنية :  

فتح اال النصي على  على ،من خالل جممل كتاباته بارتروالن لقد عمل   
يف كشف وسرب أغوار  ،القراءة اجلديدة اليت تؤسس ملنظورات متنح احلرية للقارئ

وإذا . وفق مسار منتظم ومؤطر بآلية البحث عن نسق ناظم ،النصوص اإلبداعية املختلفة
، قد أحدث انقالبا وقطيعة منهجية مع النقد الكالسيكي" ن راسنيع"كان عمله 

 بارتـفإن املسار النقدي ل، وأسس للرؤية النقدية اجلديدة يف مقاربة النص السردي
، "مقدمة يف التحليل البنيوي للسرد"تعزز من الناحية اإلجرائية بنشره ملقاله املنهجي

النص السردي بتنويعاته  كوناتوالذي ضمنه البحث يف م. 1966 الذي نشره عام
هذه . حيث توصل إىل مجلة من النتائج القابلة لإلجناز يف مستوى التحليل؛ املختلفة

متثل بنية متشابكة حتكمها عناصر حتليلية ، املستويات هي اليت يتمظهر من خالهلا السرد
  .ومستوى السرد أو اخلطاب السردي، ومستوى األفعال، مستوى الوظائف :هي
II.6.1  - مستوى الوظائف Les fonctions :  

 ،"عن راسني"يف مقدمة كتابه  بارتيذكرنا هذا املستوى مبا كان قد أشار إليه   
حني أكد على أن غاية دراسته هي الكشف عن الوظائف والوحدات للقيام 

اليت  ،ةهي الوحدات البنائية السردية الصغري والوظائف اليت يقصدها. )66(بالتحليل

                                                
65 - Ibid. page 219.  
66- Roland Barthes; Sur Racine, page 5. 
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فقد تتسع  ،وتتعدد وتتشكل من جممل مكونات النص، ها اخلطاب السردييتأسس وفق
، اللفظية تاجلزئيا وقد تتضاءل لتكون يف مستوى، لتشمل مقاطع بأكملها

 وأ، فعل، حركة، عالقة، حدث، صفة وحتيل سواء إىل، اليت حتمل معىن )67(كالكلمة
أو فعل أو ، يف صيغة اسم من الوحدات الصغرى احلاملة للمعىن واملتمظهرة لسانيا اغريه

هذه الوحدات اليت تندرج يف سياق البنية الكربى . أو ضمري، حرف من حروف املعاين
 سواء خبلق االنسجام بني، تكون وظيفتها هي العمل على متاسك البنية، والكلية للنص

وينقسم مستوى الوظائف إىل  .أو القيام بالوظيفة اخلالفية املنتجة للمعىن، العناصر
 :مني مهاقس

شر على مساحة نتوهي الوحدات اليت ت :التوزيعية الوظيفيةالوحدات  -)أ  
وهي ، وتكون مبنية على أساس التوقع املنطقي واالفتراض السبيب، النص السردي

فإذا مثلت  ؛" Vladimir Propp فالدميري بروب"تقابل الوحدات الوظيفية عند 
ىل حدث فإننا إوإذا أشارت ، ده ردة فعلظر بعننتوظيفة من هذه الوظائف فعال فإننا 

أمثلة هلذه  بارتويورد  .أو سلوك ما سيتلوه، نتوقع أن يكون مقدمة حلدث مقابل
يشري إىل أن  يالذ توماشفسكيمن ذلك ما قدمه  ؛"الوظائف"واليت يسميها  ،الوحدات

فع كما أن ر، إمنا يذكر ليستخدم الحقا، احلديث عن امتالك مسدس يف ثنايا السرد
وهكذا ، والدخول إىل املكان يستوجب اخلروج منه، مساعة التلفون يتبعها فعل إقفاهلا

تسهم يف توضيح البنية احلدثية ، تتواىل الوظائف التوزيعية عرب مسارات شىت وال ائية
  .أا تتصل بشكل أساسي باألفعال ،والسمة املميزة للوظائف التوزيعية .رى القصة

القسم األول هو الوحدات التوزيعية  :قسمنيالتوزيعية إىل وتنقسم الوظائف   
وهي مبثابة العناصر البنائية ، اليت تكون اهليكل األساسي للنص السردي ،األساسية

 .ومبنية على أساس من الترابط السبيب واملنطقي، األساسية اليت ال ميكن االستغناء عنها
هي ربط الصالت ومأل التجاويف  يف حني تكون وظيفة الوحدات التوزيعية الثانوية

                                                
67  - Roland Barthes ;Introduction a l’analyse structurale du récit ;in Communication no 8 , 1966 ,page 14. 
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، وتوضيح املسارات املرتبطة ببنية السرد األساسية، القائمة بني عناصر اهليكل األساسي
إىل أن الوظائف التوزيعية  بارتويشري  .فهي سرود صغرى جزئية ضمن البنية الكربى

  .)68( متيز السرود املبنية على الفعل واحلدث كاحلكايات الشعبية
وهي  :Indices القرائن أو Fonctions intégratives اإلدماجية الوظائف -)ب

تتعلق مبكونات املنت احلكائي من  ،الوحدات اليت تتسم بكوا حتيلنا على هيئة أو صفة
وم كل قسم يق، وتنقسم هذه الوحدات إىل قسمني خمتلفني .شخصيات وزمان ومكان
شاعر واألحاسيس والطباع القسم األول يقوم بوصف امل؛ بوظيفة حمددة يف السرد

معلومات عن األماكن اليت تقع  القسم الثاينيقدم و ؛والصفات اخلاصة بالشخصيات
بأا  ،باختالفها عن الوظائف التوزيعية، وتتسم هذه الوحدات. فيها األحداث وأزمنتها

ن إغفاهلا أو إسقاطها من سياق البنية األساسية ال إحبيث ، غري أساسية يف مادة احلكي
غري السبيب هو  )69(ألن طابعها التراكمي، يؤدي حلدوث اختالل يف مسار القص

ومتيز هذه الوظائف النصوص السردية ذات البعد  .املتحكم يف خصوصيتها
  .أو تلك اليت تكون خمصصة لدراسة شخصية ما، السيكولوجي

األربعة السابقة ما يدعوه بالنحو  ةمن خالل العناصر الوظيفي بارتويستنتج   
هذا النحو الذي يطبع . أو صيغ تركيب الوظائف داخل السرد، )70(الوظيفي للسرد

فالتوايل معطى خيتص باهليئات واحلاالت  ؛واالستتباع، التوايل :السرد بصيغتني مها
يف حني أن االستتباع يدرس العالقة املنطقية السببية  ؛وينظم التوارد الزمين للوقائع

  .وقع ورودها يف السردمهما كان م، لألحداث واملواقف
II.6.2  -   األفعالمستوى Les actions:  

 ،النص السردي يف وهو املستوى الذي تتحدد من خالله جمموع األعمال املنجزة  

                                                
68  -  Ibid. page 15. 
69 - Ibid . page 15 
70  - - Ibid.page 17. 
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متاما مثلما هو حمدد بالعالقات النحوية يف ، واليت يتم حتديد الفاعلني فيها واملفعول م
ال جيب ، عليهم الفعل يف النص السرديوالنظر للفاعلني ومن يقع . الدراسات اللغوية

بل كعوامل حنوية تقوم بالفعل ، أن يكون بوصفهم كيانات بشرية ذات أبعاد نفسية
ولذا ميكن ، وليس هلا أي وجود فعلي، إن الشخصيات كائنات من ورق. هأوتتلقا

كأن تصنف ، يف سياق امشل هو الوظيفة العاملية اليت تؤديها داخل النص ااعتماده
املرسل ، الذات املوضوع، املعارض املساعد :الوظيفة العاملية وفق حمور االستبدالضمن 

  .املرسل إليه
أن املقصود مبستوى األفعال ال جيب أن يؤخذ يف مستوى  بارتويؤكد 

وعالقتها  األحداث،بل من خالل إدراج هذه ، الشخصيات من خالل األحداث
حمورا ، Désir ةحمورا لرغب: اور هيهذه احمل . Praxis بالشخصيات ضمن حماور عملية

  .)Lutte)71  عوحمورا لصرا ، Communication للتواص
  

II.6.3  - سرد مستوى الLa narration:  
ومبجموع ، يتعلق مستوى اخلطاب باجلانب اإلجنازي للغة داخل النص السردي  

. يف النص واملتلقي، الرموز والعالقات اللغوية القائمة اليت تربط بني السارد املرسل
كما أنه ال ميكن إقامة سرد .وتتمظهر من خالهلا خمتلف الوحدات الوظائفية التكوينية

فالراوي واملروي له ميثالن حضورا أساسيا يف . ودون متلق أيضا، دون وجود سارد
إىل أن هناك مفاهيم تقسم الساردين أو الرواة إىل ثالثة  بارتويشري . النص السردي

  . أنواع
ن الذي يقوم بعملية إأي ، معروفا وحمددا، األول فيكون مشخصاأما النوع 

الذي يتبادل مواقف الشخصيات من حيث تويل  فإنه املؤل، "امسا"السرد شخص حيمل 
الذي  )Impersonnelle( أما النوع الثاين فهو ميثل السارد الالشخصي .دورها السردي

                                                
71 - Ibid, page 23. 
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د يعرف الشخصيات يف مستواها وهذا السار، يتماهى مع نوع من الوعي املتعايل الكلي
أما النوع الثالث فيمثل السارد الذي حيدد سرده يف مستوى ما  .اخلارجي والداخلي

 فتتحول العملية السردية إىل شكل تداول للسرد بني ،تعرفه وتراه الشخصيات فقط
  .الشخصيات

، لإىل أن األنواع الثالثة السابقة تشكل عائقا أمام التحلي بارتروالن ويشري   
يف ، على أا شخصيات حقيقية واقعية، ألا تعامل الراوي أو السارد والشخصيات

والراوي الفعلي ال ميكن ، هي كائنات من ورق، حني أن كال من السارد والشخصيات
يف الواقع "ليس هو الذي يكتب  "يف السرد"ألن الذي يتكلم ، أن يكون هو املؤلف

  .)72("واحلياة
   

II.7 -ز / س: النصية ةوالقراءأ شيفرات السردS/Z 
اليت نالت اهتمام النقاد  بارتمن بني أهم كتب ، )S/Z( "ز/ س"يعد كتاب 

من  فوذلك لطابعه املختل، والباحثني املهتمني بالدراسات النقدية السردية اجلديدة
ولكونه ميثل تنويعا جديدا يف املقاربة ، جهة نحيث اإلجراء يف حتليل النص السردي م

وآليات التفكيك ، حول البنية ةالذي مل يتنازل عن مقوالته األساسي بارتـف. يةالبنيو
رأى فيه بعض النقاد انه اخلط الفاصل بني مرحلتني  ؛اعتمد أسلوبا مغايرا، والتركيب

؛ إذ ميكن للمرء أن يفصل بني املرحلة البنيوية وما بعد البنيوية بارتروالن ميزتا حياة 
عملني ال تفصل بينهما سوى أعوام أربعة وهذان العمالن  من خالل ،بارتيف أعمال 

  :مها
  .1966 ،"مدخل إىل التحليل البنيوي للسرد" - 
  .)73(  1970 عام ،"ز سارازين/س"األكثر شهرة  وكتابه - 

                                                
72 Ibid, page 25. 

   229البنيوية، ص بؤس  :ليونارد جاكسون -  73
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قد أقامها  بارتاليت كان  ،ويستند الكتاب الثاين أساسا إىل احللقات الدراسية
عنواا  ، (Balzac)بلزاكثا مسهبا لقصة الكاتب وتناول فيها حب، 1969-1968 بني عامي
  .)Sarrasinne( سارازين

ن إحيث ، السردي حامسا يف مسار التحليل يشكل حتوال "ز/س"إن كتاب 
-كما أشرنا إليه سابقا –الذي قدم يف مقاله حول التحليل البنيوي للسرد  ،بارت

واالقتراحات ، قواعدوتنظم الدرس النقدي للسرد وفق جمموعة من ال منهجية تشكل
انطالقا من جمموعة الفرضيات  ، رهااليت جتعل النص السردي قابال لالنفتاح وسرب أغو

وكذلك بالتقسيم ، واملقاربات الشكالنية، املستلهمة من الدرس اللساين السوسريي
  . شتراوسالوحدايت الذي اعتمده ليفي 

حتديدا جديدا  نمتضتينتقل  إىل مقاربة جديدة   "ز/ س"يف كتابه  بارتجند 
. اإلختالفيةتعتمد على فتح ممكنات التحليل على اآلفاق ، لبنية السرد وأفق حتليلها

، فلكل نص مفاتيحه وشفراته. فتغدو عملية القراءة البنيوية غري منمطة وغري منمذجة
  .وبنيته اليت ال تتقاطع بالضرورة مع بنيات النصوص السردية األخرى

على ذلك يف القسم األول من الكتاب حتت عنوان  للتدليل ،بارتويسوق 
أن بعض البوذيني يرون العامل أو منظرا طبيعيا "مقولة مؤداها  ، )l’évaluation( "التقييم"

وهو ما أراد احملللون األوائل للسرد فعله حني نظروا إىل مجيع ، بأكمله يف حبة فاصوليا
دخل يف بداية الكتاب يشكل ملمحا فهذا امل. )74("سرود العامل من خالل بنية واحدة 

حني يقرر أن لكل ، يف مقاربة النصوص السردية بارتلالنقالب الذي حدث لدى 
مجيع النصوص  ىوال ميكن إسقاط مقاييس الشكالنية الوظائفية عل ، نص سردي بنيته

بطريقة  اوتصري منطا واحدا مكرورا ومعاد، ألن النصوص ستفقد اختالفيتها، احلكائية
  .رغوب فيهاغري م

بل ، جيب أن يتعامل منذ البداية مع بنية النص الكلية كما أن التحليل السردي ال
                                                
74 - Roland Barthes; S/Z, page 9.  
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 وحدات قرائيةوتقسيمه إىل ، بتجزئتهعلينا القيام 
Lexiesفالنص الدال حني جيتزئ  ؛

جيعل التحليل  مما ،تتحطم قوة متاسكه السطحية وامتداده، إىل وحدات ومقاطع قصرية
والكشف عن اإلستراتيجية اليت متت ، ننا من البحث يف بنيته العميقةكِّمي اوهذا م، صعبا

وإتاحة اال لتفكيك ، فالقارئ مطالب بتحطيم شبكة النص. )75(الصياغة وفقها
ارض الطريقة الكالسيكية وحداته اليت متكنه بعد ذلك من االنطالق يف القراءة بصورة تع

  .عن الائية القراءة ،وبطرق شىت ،فالنص يعرب باستمراراملدرسية؛ 
وحدة  561إىل  "ز/س"حني قسم قصة  ،بالفعل بتطبيق منهجه بارتوقد قام  

مث قام بتحليل هذه  .أو كلمة واحدة، تتباين يف طوهلا بني مقطع بأكمله ،ةقرائية متتالي
  :اليت حددها كما يلي ةية يف ضوء شيفرات النص اخلمسئالوحدات القرا

  ACT ورمز هلا بـ) األحداث(تعاقبية لألفعال املؤلفة للسرد الشيفرة احلدثية ال - 1
  HER الشيفرة التأويلية ورمز هلا بـ - 2
  SYM    الشيفرة الرمزية ورمز هلا بـ - 3
  SEM فقد رمز هلا بـ )sèmes( الشيفرة الداللية واليت متثل فيها الدوال - 4

  .REF(76)   ورمز هلا بـ تشري إىل شيفرات متداولة ثقافيا، الشيفرة املرجعية وهي - 5
: ووجد أن هذه  الشيفرات موجودة ومتمظهرة يف ثالث وحدات قرائية هي  

وهذه الوحدات ، اليت جزأها إىل وحدتني قرائيتني، العنوان واجلملة األوىل من القصة
  :هي

  سارازين - 1
   .كنت مستغرقا يف حلم عميق من أحالم اليقظة - 2
   .وذلك يف حفلة من أشد احلفالت صخبا ،يةاليت تأخذ حىت أكثر الناس حرك - 3

نستنتج نظام التتايل والتعاقب ، من خالل هذا الطريقة اجلديدة يف القراءة السردية

                                                
75  - Roland Barthes; S/Z, page 21  
76 - Ibid, page 25. 
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فاألساس األول الذي ينبين ، قبل أن نستغرق يف مستويات أخرى من التحليل، احلدثي
، كونة جلسد السردهو التتايل املستمر لألفعال والوقائع املختلفة وامل، وفقه فعل احلكي

  ).احلدثية(الشيفرة األوىل  بارتويف هذا املستوى يسجل 
اسم يبقى حمل تساؤل متعدد ومتنوع؛ هل سارازين " سارازين"فعنوان القصة   

؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ ويبقى السؤال مطروحا عرب لشخص؟ أم هو مسمى لشيء ما
جه السرد لتقدمي سرية حنات حني يت، 153 الوحدات القرائية إىل أن نصل إىل الوحدة

  .)77(امسه سرازين
ويتجاوز حىت التقسيمات ، يتجاهل التقسيمات البنيوية الواضحة بارتإن 

ومن خالل إعادة صياغة املمكن القرائي املتعدد ، املعتادة للخطاب عرب اجلمل واملقاطع
 هذا لكن عرب. سارازينمسه اإىل أن العنوان يقصد به شخص ، يصل عرب وحدات املعىن

نصادف جماال لألسئلة املترددة يف مستوى ، االنتقال الذي مل تألفه الدراسة البنيوية للسرد
اليت تبدأ ، )التأويلية( بارتحيث تكون جماال لشيفرة يدعوها ، كل وحدة من الوحدات

والشيفرة التأويلية هي الشيفرة الرئيسية . بطرحنا للسؤال وتنتهي حبصولنا على اإلجابة
والشيفرتان التعاقبية احلدثية والشيفرة التأويلية ختلقان حركية ، ة الكالسيكيةيف القص

ألما تؤلفان عنصر التشويق يف  .نصية تدفع القارئ لالسترسال يف مواصلة القراءة
  .) 78(القصة

 بلزاكاليت أوردها " سارازين"على كلمة  بارتيركز  ،ولتحديد الشيفرة الداللية
يف اية  E لوجود حرف، على التأنيث يف اللغة الفرنسيةة الدال Sarrasine بصيغة
.  Sarrazin رغم أن هذا االسم معروف يف اللغة الفرنسية لكن بصيغة مذكرة، الكلمة

ن ياللذ،  Z واحلرف S كما أن االنقالب الذي حصل يف شكل الكتابة بني احلرف
 – la dentalité سنان من حروف األنيكوما حرف-يتقارب نطقهما يف اللغة الفرنسية

                                                
77Ibid. page  24.  

 .242ص ، نظرية الرواية :السيد إبراهيم -  78
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  .حييل إىل بعد خاص تنتجه الداللة اليت ميثلها النص، )79(
، للحرف )sème( ويبقى البحث يف هذه الوحدة مركزا على العنصر الداليل

ولذلك فإن الشيفرة الكامنة يف حتديد الدال  ،)80(حيث يتخذ أبعادا داخل نص القصة
  .للتضمن والتماثل والتشاكل الداليل لكوا ختضع "الشيفرة الداللية" بارتيسميها 
كنت مستغرقا يف إحدى األحالم :"وعند االنتقال إىل الوحدة القرائية الثانية  

ذات بعد بالغي  -بارتحسب - جند أن هذه الوحدة، "أحالم اليقظة نالعميقة م
اليت ، أو طباقات تؤثث حلم اليقظة، عرب ثنائيات تقابلية، يؤسس للشيفرة الرمزية

الربودة ، الداخل واخلارج، احلياة واملوت :ور يكوا النص عربسلسلة من الص تقدمها
ألا ، ةفالوحدة القرائية الثانية هي مبثابة جمال واسع للرمزي .احلديقة والصالون، واحلرارة

  .تكون عاملا من الرموز اليت جتعل العالقة ذات منحى نفسي، ختضع إلبداالت كثرية
مبجال ، "كنت مستغرقا"ية الثانية متدنا يف مقطعها األول كما أن الوحدة القرائ  

 تتلوه االستفاقة؛، ألن االستغراق الوارد يف النص، تربز فيه الشيفرة احلدثية أو التعاقبية
فتحت هذه الشيفرة احلدثية ميكن أن  ..).عندما استيقظت بسبب احملاورة القائمة(...

ففي النص احلداثي  ؛داث ختتلفغري أن طبيعة األح، ندرس أي حدث يف القصة
  .)81(بعضها حىت النهاية للكنها يف النص الكالسيكي تكم، تتشابك األحداث وتنفرج

يف حفلة من أشد ، اليت تأخذ أكثر الناس حركية: "...ويف الوحدة القرائية الثالثة  
 فهي مبنية، ةا ذات ارتباط مبرجعيات ثقافية واجتماعيإ بارتيقول ، "احلفالت صخبا

فالقيمة . وبالتايل فهي حتدد الشيفرة املرجعية، "للحفلة الصاخبة" وفق املعرفة املسبقة
، ثقافية اليت ينتمي إليها- املرجعية تتشكل يف ذهن املتلقي انطالقا من السياقات السوسيو

  .ثقافية سواء أكانت معرفة علمية أم، وكذلك وفق املعرفة اليت ميتلكها

                                                
79 - Roland Barthes; Essais critiques, page 216.   
80- Roland Barthes; S/Z, page  24   

  . 174ص ، البنيوية يف األدب :ت شولزروبر -  81
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يشتغل بطريقة  بارتجند أن ، "نسارازي"رائية يف نص وعند تتبعنا للوحدات الق  
تسعى للكشف عن البنيات املتشابكة ، فتح من خالهلا النص على مستويات متعددة

، "ةالشيفرات اخلمس"مستعينا بالتقسيمات اليت أسسها يف البداية من خالل ، للنص
مما  ،"نيوي للسردالتحليل الب"وهذه الطريقة ال تتفق مع املنهجية املقترحة يف مقالة 

 غاية دراسة  خاصة عندما يشري إىل أنلكبري يف املقاربة البنيوية لديه، يعكس التحول ا
ليس البحث عن بنية هذه ، اليت هي مبثابة شبكة ختترق النص ،هذه الشيفرات اخلمسة

، وتتبع خصائصها وطبيعتها، )Structuration(بقدر ما هو العمل على بنينتها ، الشبكة
  . ةاملمكنة واملتعدد تسمح بانفتاح النص على الدالالمبا ي

وال حىت حمور استبدال جيب ، ليست الئحة من املعطيات )Code( فالشيفرة
من خالل  ،وسراب من البنيات اليت تعطينا، بل هي أفق من املقوالت، إعادة تركيبه
أن هذه الشيفرات كما . )82(الكتابة حبد ذاا، تقاطعها أو تناسقها أو اتتاليها وتعاقبه

اليت ال تتصل مبفهوم الشخصية  ، تتعالق مع مستوى آخر يف النص السردي هو األصوات
وصوت ، وصوت العلم، وإمنا بعناصر كلية  ميكن أن تتمثل يف صوت احلقيقة، فقط
  . الرمز

وهذه األصوات تتعالق مع الشيفرات املوجودة يف النص بصورة منتجة لألبعاد 
يف حني أن  ؛إلنسان والفرد يف النص يتعالق مع الشيفرة الدالليةاملتنوعة؛ فصوت ا

 ؛وصوت احلقيقة يتعالق مع الشيفرة التأويلية ؛صوت العلم يتصل مع الشيفرة الثقافية
فمسار البحث يف النص يتخذ صورة املستويات  .)83(وصوت الرمز مع الرمزية

تنتقل بني الصوت الواضح للقيمة والقراءة . ةبدال من البنيات الثابتة والقار، املتحركة
وهكذا يتحول النسيج النصي إىل شبكة من ، وبني الشيفرة املناسبة هلا، املهيمنة

وبقدر اختالف " .باستمرار على اجلديد عند كل قراءة ةالعالقات الالائية واملفتوح

                                                
82 - Roland Barthes;  S/Z, page 27.   
83 - Ibid. page 28. 
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وجهات النظر اليت يتخذها القارئ فإن معىن النص يتم إنتاجه من شذرات وفرية ال 
  .)84("تنطوي على وحدة كامنة

ختتلف عن ، هي قراءة نصية بلزاكلنص  بارتروالن إن القراءة اليت قدمها 
ال تسعى لوصف بنية  (Textuelle) فالقراءة النصية. القراءة البنيوية دون أن تناقضها

، وتستمر عرب التاريخ ،بل تعمل على إنتاج بنية متحركة تتعدد بتعدد القراء، األثر األديب
ونقاط انبثاقه، حتدد منتهيات املعىن بقدر ما تبحث يف منطلقاته ال اكما أ.  

، )85("دراسة نصية حلكاية من حكايات إدغار بو"يف مقالة بعنوان  بارتوحيدد 
فاألوىل تسعى لوصف مكونات النص  ؛الفرق بني الدراسة البنيوية وبني الدراسة النصية

 ؛واعد الثابتة اليت حتكم نظامه الداخلي وحدودهبغية حتديد مجلة من الق ،وضبط عناصره
ويعمل على البحث يف ، أما التحليل النصي فيختص أساسا بالنصوص املكتوبة فقط

حث عن معىن النص أو يب والتحليل النصي ال، التشظيات واالنشطارات املمكنة للنص
 فترض إلداللهوانفتاح م، بل غايته بناء تصور متخيل لتعددية النص، يف إعطاء معىن له

Signifiance .  
اخلطوات املفترضة يف التحليل  ،إدغار بويف مقالته عن  بارتروالن ويقدم 

لتوضيح بعض اإلجراءات  "ز/ س"وحييلنا بني احلني واآلخر إىل كتابه ، النصي
اليت تشكل تصورا يف أربع خطوات يرى فيها العناصر املفترضة للدراسة . التطبيقية

  :وهي ،"ز/ س"وات هي نفسها ما مت تقدميه يف كتاب النصية؛ هذه اخلط
  .تقسيم النص إىل مقاطع تدعى وحدات قرائية -1
  .البحث يف الدالالت املتضمنة واحلافة للوحدات القرائية -2
  .التتبع املتتايل ملسار النص دون البحث يف بنيته أو العمل على شرحه -3
 سن النص ليألن ما يكوles départs de sens( ،( البحث عن بؤر انطالق املعىن -4

                                                
  . 123، ص 1998النظرية األدبية املعاصرة،ترمجة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر :رامان سلدن - 84

85  - Claude chabrol; Sémiotique narrative et textuelle, librairie Larousse, page 29  
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شيفرات وعالمات ، وتآلفه مع نصوص وبل انطالق املعىن منه، بنيته الداخلية املغلقة
  . )86(أخرى

  
III  -  تودوروفتزيفيتان Todorov Tzvetan  

  :واخلطاب ةالقص ، شعرية السرد
 وحيوية تتعلق، من بني النقاد الذين طوروا مفاهيم منسجمة تودوروفيعد   

وكان له األثر الكبري يف إغناء حقل الدراسات السردية من  .باألحباث النقدية اجلديدة
الذين قدمهم ألوربا بعد ترمجته ألعماهلم اليت ، خالل تعريفة بالنقاد الشكالنيني الروس

فتح . )∗(Théorie de la littérature1965(87) "نظرية األدب"مجعها يف كتاب بعنوان 
ربط بني منوذجني حيث ، جديدة للنظرية النقدية يف جمال السرد اهذا اإلسهام آفاق

   .للبحث مها الدرس اللساين والنقد األديب السردي
أمهها مقالته  ،للنقد مجلة من الكتابات املتعلقة مبجال السرد تودوروفلقد قدم   

وكتابه ، )Communication -1966(من جملة تواصالت  8املنشورة ضمن العدد 
  . ) 1978 (Poétique de la prose -وكتاب شعرية النثر، )Poétique -1968 ( الشعرية

جند أنه ميثل حلقة ، ولنا تتبع املسار الذي تشكل وفقه منظوره النقدياوإذا ح
 جريار جينيتو، بارتروالن إىل جانب ، من حلقات النقد اجلديد يف فرنسا

نقدية املنهجية اليت العود ذلك للتقارب الكبري احلاصل يف األطروحات يو. خصوصا
كما أن األثر الكبري  .ضمن مسارات وقواعد ثابتة لتحليل النص السردي ءها هؤالقدم

يتضح ، توماشفسكي، بروب، جاكبسونكل من وحتديدا أعمال ، للمدرسة الشكالنية
كما ميكننا أن نسجل التأثري الذي تركه  ."مجاعة النقد اجلديد"صداه الكبري يف أعمال 

                                                
86 - Ibid, page 32. 
87 -Tzvetan Todorov ; théorie de la littérature ; éditions seuil, Paris 1965. 

عن مقاالت مجعها تودوروف تعرب عن أفكار الشكالنيني الروس، منهم  ة، وهو عبار1965نشر هذا الكتاب عام  -  ∗
  ..تينيانوف، توماشسكي، شلوفسكي
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اصة فيما يدعوه النقد وخب ،تودوروفـالتوجهات الالحقة ل يف يخائيل باختنيمالناقد 
  .احلواري

جندها ال ختتلف كثريا ، تودوروفرسم معامل النظرية النقدية عند إىل  سعيناوإذا 
واملتمثل يف االنطالق من األطروحة البنيوية ، بارتروالن عن املسار الذي خطاه 
غري أن . ول بعد ذلك إىل مفهوم الشعرية والنقد احلواريليتح، اللسانية يف حتليل السرد

وتتميز . هذا االنتقال مل حيوله بصفة جذرية عن أطروحاته البنيوية والشكالنية األساسية
 Les catégories( "مقوالت السرد األديب"اليت ميثلها مقاله األساسي - املرحلة األوىل

du récit littéraire ( تواصالت"ن جملة م 8املنشور ضمن العدد")باالستفادة  -)88
من و، إميل بنفنيستمفهوم اخلطاب عند من و ،املباشرة من اللسانيات البنيوية

 ،يف مقاربة القصة شكلوفسكيو توماشفسكيو بروب وحتديدا ،الروس الشكالنيني
وهو ما يشكل .. نظام الوظائف، واملبىن احلكائي، ومفاهيم أخرى مثل املنت احلكائي

  .وردا عل املقاربات الكالسيكية للنقد األديب، التجديدية بارتع أطروحات جتاوبا م
إن مهمتنا " :حني يقول ،على هذا الوعي املنهجي املقترح  تودوروفويؤكد 

وتتضمن . ) 89("هنا هي اقتراح نظام من املفاهيم اليت تسهم يف دراسة اخلطاب األديب 
، واضحا للتعامل مع القراءة البنيوية للقصة االقتراحات املقدمة يف املقال املذكور سياقا

التمييز بني القصة بوصفها نظاما حكائيا  ذلك بدراستها وفق مستويني اثنني مها؛ مويت
Histoire)(بوصفها نظاما خطابياو ؛ )Discours (فالنص السردي يف نظره يتميز  .أيضا

تيح الكشف عن البنية ذين ميكن التعامل مع مكوناما بطريقة تلال ،ذين املستويني
  .السردية

اليت قد تتشابه مع احلياة ، فالقصة متثل جانبا حكائيا من خالل األحداث املتعاقبة
فالقصة تفترض وجود راو  .كما أا متثل جانبا خطابيا عرب طريقة انتقاهلا، الواقعية

                                                
88 - Tzvetan Todorov ; les catégories du récit littéraire; in Communication no 8 , 1966 ,page 131 
89- ,Ibid : page 132.. 
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هذا الراوي سواء أكان  ،سردها على مستمع أو متلقييتحدث عن أفعال ومواقف 
 .ويف هذا املستوى فإن الذي منا هو الطريقة اليت مت ا السرد. افتراضيا ميقيا أحق

ني املتعلقني باحلكاية واخلطاب إىل مجلة من املباحث املسارين املنتج تودوروفويقسم 
  :نقدمها كما يأيت

.III1-  القصة بوصفها حكايةLe récit comme histoire  
إىل أن احلكاية هي بنية جمردة  ،التحليل يف هذا املستوى من تودوروفيشري   
ة من طرف جمموعة خمتلفة ومتعدد ،مكونة من جمموعة من األفعال القابلة للسرد ،مطلقة

ن كل راو يقدمها وفق إحيث  ؛فهي غري ثابتة املعامل من حيث األداء بالتايلو، من الرواة
اليت هي  ،كاية األساسيةغري أن هذه احلقيقة ال ميكن أن تلغي حقيقة احل. رؤيته اخلاصة

  . عناصر قائمة باستمرار يف هيكلها األويل
، والسرد التتابعي  والكرونولوجي لألحداث ال يفي بالضرورة بطبيعة احلكاية  

اليت ميكن أن يتغري املسار الكرونولوجي لألحداث فيها مبجرد أن تكون مشتملة على 
لنقوم ، خاصة بالشخصية األوىلفنجد أنفسنا مضطرين للتوقف عند حادثة ، شخصيتني

ن احلكاية ليست هي إميكننا القول  مثومن  .بسرد الوقائع املتعلقة بالشخصية الثانية
 .)90(ال وجود هلا يف ذاا ةفاحلكاي، بل العالقة االتفاقية اليت تؤلف بينها ،األحداث

  :مها ،احلكائيةفإن إدراك احلكاية يتم يف مستويني خمتلفني من مستويات البنية  بالتايلو
أن األفعال يف منظور الشعرية الكالسيكية تتخذ  تودوروفيقرر :  منطق األفعال  -) أ

فاملنطق الذي حيكم آلية العالقة  .يؤكد على تصنيفها من منظور التكرار ،دراسيا اطابع
يف  ،بل يتبع منحى متدرجا، ال يتحدد مبدى االختالفات والتعالقات السردية ،الفعلية

جيعل القراءة ، موع األحداث يف مستوى بسيط من العالقة مع الشخصياتحصر جم
ويقدم  .واالبتعاد عن تشكيل انسجام بني خمتلف الوحدات السردية ،تتسم بالرتابة

من منظور أنه باإلمكان إقامة منذجة ختص ، باملقابل مجلة من النماذج القابلة للتطبيق
                                                
90 - Ibid. page 133  
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يتناول ، تطبق بشكل منوذجي مطلق ،كةقابلة ألن تكون صيغة مشتر، منطق األفعال
  .األفعال بصرف النظر عن طبيعتها

  :منوذجني،مها يف حبثه عن منطق مميز لترابط األفعال تودوروفيستنتج 
وهذا ، )Le modèle triadique(النموذج الثالثي النموذج األول وهو  - 

 ،طق التسلسليؤكد على أن القصة مكونة وفق من كلود برميوندالنموذج املستلهم من 
القارة واألساسية ، )micro-recit( من افتراضات وتنويعات موعة من السرود اجلزئية

املواقف األساسية يف احلياة ويقوم  لألا متث. واليت تشترك وتنبين وفقها كل احلكايات
  .والتوازن، االختالل، الفعل يهذا النموذج على ثالث وحدات فعلية ه

ة ميكن أن تنطوي على عدد غري حمدد من الوضعيات وهذه املقامات ارد
من خالل األبعاد املفهومية  ،أن جماهلا الواقعي حمدود يف احلياة اإلنسانية إال. واحلاالت

ومن األمثلة اليت أوردها  .التحقق، اخليانة، العقد، احلماية، الصداقة: مثل ،اليت يتخذها
وهو ما  ،حتقق احلب، اإلغراء، يف احلب الرغبة: من رواية العالقات اخلطرية  تودوروف

  . )91(يؤدي إىل مفهوم حتقيق العقد
 Le modèle( أو عالقة املشاة ،هو النموذج التماثلي: النموذج الثاين - 

homologique(، يرتبط بشبكة من  ،الذي حيدد من خالله السرد مستوى تركيبيا
النص على مستويات أخرى  حيث يتم البحث انطالقا من سطح، العالقات االستبدالية

فاحلكاية تقوم على أساس من التوتر القائم على املشاة . ممكنة تكثف من داللته
واستغراق احلكاية يف أحد هذين العنصرين دون اآلخر حييلنا إىل نوع من " واالختالف

ويعطينا باملقابل نوعا من الببغاوية املتحجرة  ..اخلطاب ال يصدق عليه اسم القصة
املبنية فقط على  ةأو يف شكل من الكتابة الوثائقي، قا من تشابه املسنداتانطال

   .)92(.االستبدال

                                                
91 -Ibid. page 136 
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وبناء على هذا االستنتاج يكون تسلسل األفعال يف احلكاية خاضعا ملنطق حمدد 
وحدوث خطر تقابله ، فقيام مشروع تقابله إعاقة واعتراض .مبين على التماثل واملقابلة

وهكذا ميكن أن حندد جمموع االحتماالت السردية املبنية  .أو هروب مقاومة وحتدي
وقد طور  .بني حموري التركيب واالستبدال السرديني ،على التقاطع العالئقي

وحتديدا يف مقاله  ،املعطيات املتصلة مبنطق ترابط األفعال بشكل أكثر دقة تودوروف
  )93(.كتابه شعرية النثريف الذي ضمنه  ،املتعلق بالنحو السردي

  :الشخصيات وعالقاا - ) ب 
تنهض عليها املهام  ،تترابط الشخصيات يف مستوى احلكاية وفق ثالث عالقات  

، )Désir( عالقة الرغبة :، وهياألساسية لبنية العمل األديب السردي يف مستوى احلكاية
وعالقة املشاركة ، )سر( املعرب عنها باملسارة) Communication( عالقة التواصل

)Participation(.  وتشكل كل عالقة من هذه العالقات حمورا تنحدر منه جمموعة من
 .ينسجم مع اإلطار العام هلذه العالقة ،اليت تتخذ بعدا تنازليا استبداليا ،العالقات اجلزئية

  :هي وتتحكم يف التحويالت العالئقية ثالث قواعد  
  la règle de l’opposition قاعدة املعارضة -

، تقابل العالقات األساسية الثالثة األوىلو، تعارضالث عالقات وتترتب عنها ث
   :هيوهذه العالقات 
 .وتعارض عالقة احلب، )La haine( عالقة الكراهية - 
 .)املسارة(وتعارض عالقة التواصل ) afficher()اجلهر(القة القطيعةع  - 
  .وتعارض عالقة املشاركة، )Empêchement( املنع ةو أخريا عالق  -

  
  La règle du passif السلبيةة قاعد -)ب

                                                
93 -- Tzvetan Todorov ; Poétique du récit du Seuil 1971 page 47. 
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 ،وتترتب عنها عالقات متعدية بني الشخصيات عرب التجاور والتنافر والتقاطع
  :ومنه ميكن أن منثل رمزيا لذلك بـ

  أ يرغب يف ب وب يرغب يف أ
  أ يرغب يف ب ويكره ج

  أ يتواصل مع د وينقطع عن ج
احلركة األساسية  زمتي، عالقةاثنيت عشر وهكذا تتوالد العالقات لتصل إىل 

  .للعالقات القائمة بني الشخصيات
  Les transformations personnelles التحويالت الشخصية -)ج

ويتعلق هذا املستوى بالتحويالت اليت تطرأ على نوعية العالقات اليت تربط 
فقد تتحول عالقة  ؛أو الشخصيات فيما بينها، الشخصية مع الشخصيات األخرى

، قد تنتقل الرغبة يف التملك بعد حتققها إىل الالمباالة كما، متلك الرغبة إىل عالقة
وهكذا تصبح  .أن تتحول بني شخصيتني إىل تواصل، وميكن لعالقة ااهرة بالسر

التحويالت الشخصية من بني املواقف اليت تبىن وفقها العالقات القائمة بني الشخصيات 
  .يف مستوى احلكاية

  
  
  
  

  
.III2- ا خطاب  القصة بوصفهLe récit comme discours  

يف التعامل مع القصة بوصفها خطابا ، تودوروفيترتب عن اإلجراء الثاين عند   
على ، ففي حالة احلكاية مت التعامل مع النص. تغيري يف جمال التعامل مع النص السردي

طاب أما يف مستوى اخل. أنه جمموعة من الوقائع اليت ترتبط مبنظومة عالقات خاصة ا
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وهذا ، مستويات تتصل بالطريقة اليت يتم ا تقدمي القصة ةثمييز بني ثال تودوروففإن 
راو  والذي يرسله، امللفوظي احملدد عرب النص املكتوب من االبطبيعة احلال انطالقا 

  .سارد يقوم بتوجيهه إىل متلق
القة من خالل؛ زمن القصة وفيه تتم مراجعة الع وتتحدد املستويات الثالث  

ومظاهر السرد وتتصل بدراسة وحتليل الطريقة  ؛القائمة بني زمن القصة وزمن اخلطاب
السرد فتتعلق بالكيفية اليت يوجه  ةأما صيغ ؛اليت يدرك من خالهلا الراوي نص احلكاية

  .والصيغة اليت يطلعنا من خالهلا على مضمون احلكاية، ا الراوي خطابه
  زمن السرد - )أ

فاجلوهر ، بني االنتظامات األساسية اليت متيز بني احلكاية واخلطابيعد الزمن من   
ولذلك فإن املستوى األوىل ، األساسي يف األحداث هو نظام وقوعها املنطقي والسبيب
أما يف مستوى اخلطاب فإن  .للحكاية خيضع لنظام توايل األحداث كما وقعت بالفعل

بالتايل فإن النظام األساسي يصبح و، ذكر األحداث يتم التحكم فيه من قبل السارد
احلدثية وتتالشى حلساب  ةفتنتكس املتوالي، خاضعا العتبارات أخرى حيددها الراوي

وهذا الوضع اجلديد الناتج عن تغيري املتواليات   .بنية جديدة حيددها املقام السردي
  .الفعلية واحلدثية هو الذي مييز أمهية القصة

النيون الروس يف حتديدهم ملفهوم اخلطاب وهذا املنطق الذي يؤكده الشك  
لتمييز بني أشكال ترتيب األحداث يف اخلطاب لمنطلقا  تودوروف هيعتمد، السردي
  .والتناوب، والتضمن، التسلسل :صيغ هي ، اليت تتوزع إىل ثالثالسردي
فإن السرود الصغرى أو ، )Enchaînement( للتسلسل أو التتايلفبالنسبة  -   

وال يتم االنتقال إىل الثانية إال بعد ، الواحدة تلو األخرى  سردهااحلكايات يتواىل
  .ويتميز هذا اخلطاب بالتشابه يف بنية كل حكاية من حكاياته. اكتمال احلكاية األوىل

تتضمن فيه  فيتعلق باخلطاب السردي الذي، )Enchâssement(أما التضمن  -   
صص ألف ليلة وليلة أفضل وتشكل ق، حكايات أخرى بداخلها احلكاية األساسية
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  منوذج هلذا الشكل من اخلطاب
 التناوبيسمى  تودوروفالنموذج الثالث واألخري الذي حيدده و -   

(Alternance)، حيث ، ويتحقق هذا الشكل من السرد عندما يتعلق األمر بسرد قصتني
حكاية األوىل مث العودة لل، يتم التوقف عند نقطة من احلكاية األوىل ليتم االنتقال للثانية

  . )94(وهكذا إىل اية السرد
زمن (إىل زمن امللفوظية ، يف اية كالمه عن زمن اخلطاب تودوروفويشري   
باعتبارمها يتفاعالن بصورة أو بأخرى من خالل ) زمن القراءة(وزمن التلقي ، )الكتابة

  .التواصل مع النص السردي
.III2.1 - مظاهر السردLes aspects du récit  

عن  ردراسة النص السردي البحث يف الكيفية اليت يتم ا التقدمي واإلخبا لبتتط  
. اخلطاب" أنا"و، احلكاية"هو"وهذا يتم بربط العالقة بني، األحداث داخل القصة

وبني من يقدمها ، )الشخصية(وبصيغة أخري بني من يؤدي األفعال يف احلكاية 
يف هذا  تودوروفويقدم  ".الرؤية"بـوتتحدد تسمية هذا الفعل . أو الراوي) السارد(

يف كتابه  (Jean Pouillon) جون بويوناملتكامل الذي اقترحه الصدد التقسيم الثالثي 
حىت حيدد أشكال العالقة ، مع إجرائه لبعض التعديالت البسيطة، )95("الزمن والرواية"

يف ثالث  وتكون هذه العالقة متمظهرة .يرويه عن الشخصيات القائمة بني الراوي وما
  :حاالت 

يف هذه احلالة  )vision par derrière الرؤية من اخللف(:الشخصية >الراوي  -)ا
إنه ، فهي ال متلك أسرارا بالنسبة له، تكون معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصيات

فالشخصيات ال متلك أسرارا تفكر فيه؛  ما أو، وما ستقوم به، يعرف ما قامت به
  .لذي يقرأ أفكارها ويرى من وراء اجلدرانا، بالنسبة للراوي

                                                
94- Tzvetan Todorov ; les catégories du récit littéraire; in Communication no 8, 1966, page 146. 
95- Jean Pouillon; temps et roman, édition Gallimard 1946.  
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 يف هذا النوع من الرؤية، )vision avec الرؤية مع(:الشخصية =الراوي  -)ب
، حيث ال نطلع على األحداث إال وقت وقوعها، تتساوى معرفة الراوي والشخصية

وسواء .كما أنه ال ميكننا معرفة مواقف وتعليقات الشخصيات إال حلظة قيامها بذلك
فإن بنية الرؤية مع واملوقع الذي ، أو ضمري الغائب، عملية السرد بضمري املتكلم متت

  .يتخذه الراوي ال يتغري
يف هذا النوع ، )vision par dehors الرؤية من اخلارج( :الشخصية< الراوي   -)ج

وحقيقتها غائبة عن إدراكه ، من الرؤية تكون معرفة الراوي بالشخصيات حمدودة جدا
وهذه الرؤية نادرة جدا يف السرد ، هو ال يقدم لنا من إال ما هو ظاهر للعيانو، الكلي

  .وال نكاد نعثر على مناذج تامة إال قليال، القدمي واحلديث
إىل نوع رابع  تودوروفيشري ، وباإلضافة للمقترحات السابقة يف جمال أنواع الرؤية
 ،)vision stéréoscopique )96يدعوه الرؤية املتعددة األوجه أو الرؤية البانورامية 

، بني الشخصيات لوتكون هذه الرؤية قائمة يف احلاالت اليت يقوم فيها الراوي باالنتقا
فنحصل على رؤى ، ويقدم لنا رؤاها املتعددة حول موضوع واحد أو حادثة واحدة

  .خمتلفة لشخصيات شىت يف مواجهة نفس احلدث
 

.III2.2 - صيغ السردles modes du récit   
وتناولنا درجة املعرفة ، السابق املتعلق مبظاهر السرد مإذا كانت دراستنا للقس  

فإننا يف ما يتعلق بصيغ السرد سنركز على الطريقة  ، املتداولة بني الراوي والشخصية
ذه العملية وتتطلب ه. ومن مث إبالغها للمتلقي، اليت يتم عربها استقبال الراوي للحكاية

تتصل جبملة من التوجهات القائمة يف مستوى عالقة الراوي مبا بالغية تقنية خاصة إلا
  .وبنوعية اإلخبار ودرجته، يروي

 "يرينا"فإما أن  :فإن السارد أو الراوي أمام حالتني اثنتني تودوروفوكما يقول 
                                                
96 - Tzvetan Todorov ; les catégories du récit littéraire; op.cit, 1966, page 148. 
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)montre( يقوهلا"أو أن ، األشياء" )Dire( . وانطالقا من هذين الوضعني اخلطابيني
ففي حالة العرض وهو الشكل األكثر  ؛السرد و العرض: تان مهاتتحدد صيغتان أساسي

يتم نقل األحداث واإلخبار ا من طرف ، جتاوبا منذ القدمي مع النصوص احلكائية
أما احلالة األساسية  ؛سليب األوىل جمرد وسيط اوي الذي يعد موقفه يف هذه احلالالر

أين تكون األحداث ممسرحة ، مافإن أصوهلا متصلة بالدرا، وهي صيغة العرض، الثانية
  .الذي يتواصل معها دون أي وساطة من الراوي، ومعروضة أمام اجلمهور املتلقي

 ،إن العالقة القائمة يف مستوى اخلطاب السردي بني صيغيت السرد والعرض
فحني نكون بصدد  ؛تتخذ بعدا مفهوميا حيدد الفرق بني كالم الشخصية وكالم الراوي

يكون إحساسنا وبالتايل  ،فإننا هنا بصدد اخلطاب املباشر ،ه الشخصيةالكالم الذي تقول
ممارسة  مسواء أكانت هذه األفعال كالمية أبأننا أمام مشهد تقوم فيه أفعال حقيقية 

ويعكس األبعاد  ،باالستقاللية والتفرد ويتميز اخلطاب يف هذه احلال .حدثية
  .)97(السيكولوجية واللسانية للمتكلم من خالل التلفظ

أما يف احلالة الثانية واليت يكون فيها اخلطاب منقوال من طرف سارد غري املتكلم 
املستمع يف  ويكون املتلقي أو، مباشرةا نكون إزاء فعل سردي يتميز بالالفإنن، األصلي

ويكون ، حيث ال يتلقى من حقيقة السرد إال ما يقدمه له الراوي ؛وضعية خطابية خمتلفة
الذي ميكنه أن يتصرف يف  ،التلفظي اللغوي خاضعا لذاتية الراوي اخلطاب يف مستواه

ويف  .أو التعليق عليه أو بالتقدمي له، سواء بتقدميه متماهيا مع خطابه، اخلطاب املنقول
يف شكل صيغ سردية ، احلاالت نكون أمام تنويعات للصيغة السردية األساسية ذهه

  .صغرى
ق املستوى اإلجرائي يف دراسة من خالل العرض الساب تودوروفلقد حدد 

بوصفها قيمة أساسية  ،وغايته يف ذلك اإلمساك بالبنية األدبية للنص ،النص السردي
وكما سبق وأن أشرنا يف بداية احلديث عن . تتحكم يف كل العالقات البنائية األولية

                                                
97- Ibid . p : 150. 
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تقاطع فإن استلهاماته املنهجية يف املقاربة السردية السابقة ت، البنيوي تودوروفمسعى 
ويؤكد التنويع الذي عرفته الكتابة النقدية  .مع جممل منظري النقد البنيوي اجلديد

وجتاوز بعض الزالت اليت تكون قد ، الالحقة استمرارية يف تطوير األداة اإلجرائية
ولذلك ميكننا أن نلحظ هذا التنويع املنهجي يف االنتقال من مستوى النظرية . حدثت

الذي بدأ مساره األول علي يد  ،ولية أوسع هي مفهوم الشعريةالبنيوية إىل مفاهيم مش
مفهوم الشعرية  تودوروفوقد تناول . رومان جاكبسونالناقد الشكالين واللساين 

وكتاب ، "الشعرية"كتاب  :ضمن أثرين هامني نشرا على التوايل كما أشرنا سابقا مها
 ،النقد العريب املعاصر  يف أوساطكان هلذين الكتابني صدى كبري ."شعرية النثر"

   .للشعرية تودوروفوسنسعى لتقدمي املالمح واملنطلقات اليت ميزت رؤية 
  

-3.III والنحو السردي شعرية السرد:  
ليصوغ مفهوما عاما  ،من البحث يف اخلصائص األدبية عموما تودوروفينطلق   

عمل األديب ليس هو البأنه اليت حيدد موضوعها  ،)(POETIQUE "الشعرية"ملا يسميه 
  .)98(بوصفه متظهرا لبنية جمردة وعامة ،بل البحث يف خصائص اخلطاب األديب

بل تعمل على إقامة قطيعة بني ، فالشعرية ال تسعى لتحديد املعىن يف النص األديب
البحث يف القواعد اليت تتحكم يف نشأة  عرب، حقل الدراسات األدبية التأويل والعلم يف

يلتقي بصورة واضحة مع مفهوم  تودوروفهوم الذي يعتمده وهذا املف. هذه األعمال
 بارتروالن يتقاطع كذلك مع ما أطلق عليه و، جاكبسونالذي وضعه " األدبية"

هذا املنظور سعيا إلقامة نظرية تتناول  نوتغدو الشعرية م. )99("علم األدب"مفهوم 
ال ميكن أن خيص  وجمال الشعرية، حتديد البنية النصية وصيغ اشتغال اخلطاب األديب

بل يتناول بالدراسة البنيات العامة اردة اليت تتمثلها النصوص ، جزئية من العمل األديب

                                                
98 - Tzvetan Todorov ; Poétique, éditions du Seuil 1968, page 19. 

 . 91ص ، ترمجة منذر عياشي نقد وحقيقة،: بارتروالن  - 99
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لدراسة النص األديب  تودوروفويقترح  .)100(أو السرد، أو األفعال، األدبية كالوصف
، يباليت يرى بأا األكثر ثباتا واستقرارا يف اخلطاب األد ،مجلة من املظاهر واملستويات

  .و املستوى التركييب، و املستوى اللفظي، وهي املستوى الداليل
  :فيشري إىل أن، "الشعرية"وقد وضح أبعاد هذه املستويات يف كتابه 

أنه مل ينل حظه من  تودوروفيف هذا املستوى الذي يرى : املستوى الداليل -أ
جمموعة  نيل عالدال ثميكن أن يتم كشفه من خالل البح، الدراسات النصية السردية

  .)101(املظهر املرجعي واملظهر احلريف واملظهر املادي: من املظاهر هي
فإنه يتعلق بدراسة ، أما فيما خيص املستوى اللفظي :املستوى اللفظي -ب

وهذا ، اليت يعرب من خالهلا السارد عن القصة وطبيعة اللغة املستعملة ،سجالت الكالم
، الواقعية والتجريد يصة جبملة من املقوالت هالتوظيف اللغوي للسارد يطبع لغة الق

كما أن املستوى اللفظي حيدد دراسة . )102(وأخريا الذاتية، التناص، احلقيقة البالغية
وجهة ، الصيغة والزمن  يمن اخلطاب إىل السرد من خالل أربعة مظاهر ه لاالنتقا

  .والصوت السردي، ةالنظر أو الرؤي
ميكننا أن منيز بني مظهرين كان قد ميز  )Mode( ففي املظهر املتعلق بالصيغة

وهذا النوع من ، )diégésis( "سرد متثيلي دون تلفظ"مها احملاكاة  أفالطونبينهما 
 ،)mimésis( "سرد متلفظ" واحلكي التام .السرد غري املتلفظ اليتطلب تنويعا صيغيا

إىل ، بالساردومن خالل مظهر احلكي التام تتغري أوضاع ومنطلقات السرد يف عالقته 
  :ثالثة أشكال هي 

فهو خطاب منقول ، وفيه ال يتلقى اخلطاب أي تغيري :األسلوب املباشر - 
  حبرفيته

                                                
100 - Tzvetan Todorov ; Poétique, éditions du Seuil 1968. page 24. 
101 - Ibid. page 29.  
102-  Ibid. page 46. 



                          النقد البنيوي للسرد  :  الفصل األول                          مكونات النقد اجلديد للسرد :      لباب األولا  

    

 101 

وفيه يتم االحتفاظ مبحتوى ومضمون اخلطاب  :األسلوب غري املباشر - 
 .ويدمج كخطاب يف سياق السرد ضمن خطاب السارد

 .لفاظهوهو خطاب ينقل حمتواه دون أي احتفاظ بأ: اخلطاب املروي - 
فمستوى الصيغة يتمثل يف حتديد درجة االرتباط القائمة بني اخلطاب   
  .)103(ومرجعه
فإنه يتناول الزمن يف خصوصياته النصية والواقعية  ،أما املظهر املتعلق بالزمن  

أن الزمن عنصر يسمح باالنتقال من مستوى  تودوروفويرى . والوقائعية احلدثية
يز يف ذلك بني مظهرين أساسيني للزمن مها زمن ومي، اخلطاب إىل مستوى التخييل

الفرضيات الشكالنية اليت متيز بني نظام  تودوروفويستعري  .وزمن اخلطاب، األحداث
جريار كما يستفيد من تقسيمات . وبني نظام ترتيبها يف اخلطاب، تتايل األحداث

والت ويعطينا جماالت دراسة الزمن فيحددها ضمن مق، )Gérard Genette( جينيت
  .النظام واملدة والتواتر

االسترجاع أو : جند شكلني للحضور مها )Ordre( ففي مستوى النظام الزمين  
التوقع  أو )prospections(واالستشراف ، )rétrospections(العودة إىل اخللف 

يقترح التوصيفات الزمنية  تودوروففإن  )Durée( أما يف مستوى املدة. املستقبلي
  :اآلتية

وتكون عندما ال يشتمل زمن اخلطاب :)Pause( الزمن أو االستراحةتعليق  -1
 .ويكون جماال للوصف أو التأمل، على أي زمن حدثي

ن الزمن السردي وهي احلالة العكسية للسابقة حيث إ :)Ellipse(  احلذف -2
إنه إغفال مرحلة زمنية ، ال يتضمن أي جزء من الزمن احلدثي التخييلي

 .وعدم ذكرها

                                                
103 -Ibid. p : 52. 
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 .وهو حالة تطابق بني زمن اخلطاب وزمن األحداث: )Scène( املشهد -3
 la description( االسترجاعيوالوصف ) Résumé(اخلالصة  -4

anachronique( ، االن الزمنيان هلما عالقة إمجالية باملستوىوهذان ا
فاخلالصة ختتصر سنوات بأكملها يف ملدة تطول أو تقصر؛ ، احلدثي التخييلي

السترجاعي قد يصعب معه متثيل األحداث يف نفس والوصف ا ؛مجلة واحدة
  . )104(قيمتها الزمنية

 وهو جمال التواتر، ويف اال األخري لدراسة املكون الزمين يف اخلطاب السردي  
)Fréquence  ( الله حتديد ثالثة مظاهر للسرد هيأنه ميكننا من خ تودوروفيرى:  

  .ا يسرد حادثة واحدةن خطابا واحدإ) حيث :)Singulatif( السرد املفرد -1
 .وفيه تسرد عدة خطابات حادثة واحدة: )Répétitif ( السرد التكراري -2
وميثله خطاب واحد يسرد عدة أحداث : )Itératif(السرد املتشابه  -3

  .)105(متماثلة
لإلشارة إىل  تودوروفينتقل ، أما فيما يتعلق باملظهر األخري من مستوى اللفظي  
، رة حتديد السارد سواء بضمري املتكلم أو الغائبويتحدد من خالهلا ضرو، الرؤية

كما ندرس يف . هل تتسم بالذاتية أو املوضوعية، وطبيعة العالقة اليت يقيمها مع سرده
وهل ، جانبا أساسيا هو موقع أو زاوية الرؤية وامتدادها ودرجة عمقها، سياق الرؤية

كتفي بوصف األفعال هي داخلية تقدم لنا كل املعلومات عن الشخصية أم خارجية ت
كما أن احلديث عن التبئري يشكل العنصر األخري من . املدركة دون إضافة أي تعليق

، )Focalisation interne( التبئري الداخلي حيث نصادف يف السرد ذي، مستوى الرؤية
  .) Narrateur omniscient ()106(صفة الراوي العليم 

                                                
104-Ibid, page 55.  
105-Ibid, page 56.   
106-Ibid, page 61..    
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-1.3.III - املستوى التركييب:  
ليس عملية التركيب النحوي اجلملي ، بالتركيب يف هذا االاملقصود  إن
بل يتخذ طابعا تأليفيا إلجناز تراكيب خمتلفة من العالقات بني خمتلف املكونات ، البسيط
ولذلك يصف  .أومكونات زمانية أو مكانية ،مقاطع مأ ، سواء أكانت مجال، النصية

ويقسمه إىل ثالثة أنظمة . رديةسبالبنيات ال، هذا املظهر من شعرية النص تودوروف
  .والنظام الزماين والنظام املكاين، النظام املنطقي: هي

فقد تتحدد من ، وتستفيد هذه االنتظامات من خصوصية السياق السردي للنص
، وقد تتعاصر داخل النص السردي، خالل حضور مستقل لكل عنصر وانفراده بالسرد

  .ر مظهر على حساب آخرلكن عرب مقولة املهيمنة اليت تغلب حضو
  

.III.32- السردية أو حنو السرد ie narratolog :  

) Grammaire du récit( "حنو السرد الديكامرون" يف دراسته اليت حتمل عنوان  
 ،انطالقا من حتديد البنيات اردة، على توسيع أفق األحباث السردية تودوروفعمل 

واستند يف ذلك إىل اإلمكانية اليت يتيحها  .امةاليت تقوم عليها املنظومة السردية بصورة ع
وكان لفكرة النحو العاملي اليت  .النموذج اللغوي من تصنيفات وعالقات وقواعد ثابتة

 ،إلجناز قواعد حتكم بنية كل اللغات اإلنسانية دور كبري ،عرفها جمال الدراسات اللغوية
وإذا كانت اللغة هي نظام  .مليوهي ما يعرف بالبنية األساسية العاملية أو النحو العا

فإنه باإلمكان االستفادة من ، ومتتلك جهازا مفاهيميا كبريا لدراستها ،رمزي باألساس
خاصة وأن القصة هي نظام رمزي ميكننا من "، إلقامة حنو سردي عاملي ،هذا اجلهاز

  . )107("استعارة القواعد اللغوية لدراسته
مستعريا ، اردة للنظام السردييف البحث عن البنيات  تودوروفوينطلق   

موجها الدراسة ، املصطلحات احملددة للنظام اللغوي من اسم وفعل وصفة وأمساء العلم
                                                
107  -Tzvetan Todorov ; Poétique de la prose, éditions du Seuil 1971, page 48.  
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 واملستوى النحوي) sémantique( لتتخذ حماور ثابتة هي املستوى الداليل
)syntaxique   (واملستوى اللفظي )verbal .( وقد يبدو أن هذا املسعى فيه دفع للتناظر
إىل حدود قصوى تتناسب مع األطروحة البنيوية ،  القاعدة اللغوية والبنية السرديةبني

  .)108(اليت ترى أن األدب هو التجلي األمثل للغة، املركزية
هو ، واملتوخى من هذا التناظر اسد تودوروفكما أن املسعى القائم لدى 

أكثر  تودوروفيقدم و". العمل على إقامة نظرية أو علم للسرد على غرار علم اللغة
" أجرومية الديكامرون" بعنوان " ديكامرون بوكاشيو " القضايا حيوية يف دراسته عن 

عام للقص انطالقا من " حنو" وهي دراسة تكشف التها العلمية عن حماولة تأسيس 
موضوعي واثق مبوضوعيته وسوف نرى أن هذا املوقف هو ما تضمنته مواقف  موقف

  .)109("ما بعد البنيوية 
 لى إقامة تناظر بنيع" حنو السرد"يف  تودوروفويتأسس النموذج الذي يقترحه 

حيث جند أن املستوى الداليل تقابله بنية املضمون . تقسيمات اللغة ومكونات السرد
أما املستوى ، أما املستوى اللفظي فيتعلق باللغة اليت تروى ا احلكايات، السردي

وهذه القضايا أشرنا إليها سابقا حني  .ئمة بني األجداثول العالقة القاالتركييب فيتنا
غري أنه من املفيد اإلشارة إىل . تودوروفتقدمينا حملاور البحث يف الشعرية عند 

  . التحديدات اليت قدمها خبصوص بنية التركيب اللغوي والتركيب السردي
ال تقوم بدور وظيفي يف حتديد حركة االنتق (prédicats) إن املسندات - أ  
أن االنتقال من حالة توازن إىل أخرى  جند (intrigue) األوليةفبالنسبة للعقدة  ؛السردي

هذا التوازن خيتل بتدخل  ،اليت متيز كل نص سردي ،تتم من خالل حالة التوازن األويل
مما مبعىن أن النص يعيش ، غري أن وضعية التوازن تعود بفضل قوة معاكسة، قوة أخرى

  ثالث حاالت هي

                                                
 .173النظرية األدبية املعاصرة،، ص: آن جيفرسون وديفيد رويب  -  108

 100ص النظرية األدبية املعاصرة : رامان سلدن -     109  
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  )110( حالة توازن) 3      اختالل) 2      حالة توازن )1  
لذلك ميكننا  .الفة يف نوعيتها للحالة األوىلغري أنه من املالحظ أن حالة التوازن الثانية خم

  :ا وفق خمطط جتريدي يكون كما يأيتإعادة صياغته
  . وضع ائي –حتول  -وضع ابتدائي   

  .  (Episode) من املقاطعني يبني مستو تودوروفواستنادا لذلك مييز 
واملقاطع اليت تبني االنتقال من حالة  .)واختالل ، توازن(املقاطع اليت تبني احلالة 

يف حني تكون  ،وتتميز املقاطع األوىل بالطابع السكوين، أو من وضع آلخر، ألخرى
، الفعلوهذه املقاطع وتصنيفها تسمح لنا مبناظرا مع الصفة و، املقاطع الثانية ديناميكية

يف حني ، السردية هي حتديد حاالت التوازن والالتوازن" الصفات"حيث تكون وظيفة 
  . مبجاراة االنتقال من حالة ألخرى" األفعال"تقوم 

 .وليس اسم علم ،حنويا امساواليت تعد ) (Nom Propre أما فيما يتعلق باألمساء
فإن ،  النحوهو االسم يف   Nom Propre أن املقصود بـ تودوروفحيث يوضح 

قابل ألن حتدد من خالل شخصيات خمتلفة من ، جتريديا اوظيفتها تتخذ بعد
 ،فالقاعدة األساسية لدراسة بنية العقدة يف القصة هو القيام بتلخيصها، الفاعلني

وجيب حتديد ، حيث تكون كل حادثة عبارة عن شبه مجلة طرفاها فاعل وموضوع
  .Dénomination) ( والوصف ) (Descriptionالتعيني: ، مهاني هلمايمستو

اخلادمة حتدد يف ذات الوقت شخصا ، األرملة ،"ملك فرنسا " فعبارات مثل 
القيم حنويا عندما نتعرض  وتتفاعل هذه، وتقدم يف آن بعض خصائصه وصفاته، بعينه

فاجلملة  ؛" France Part en voyage  le roi deيذهب يف سفر، ملك فرنسا" :للمثال
هو ملك  "س"ني، األوىل حتدد  أن بارت مستوى التعيني والوصف تقدم عالسابقة يف

وهذه األشكال اليت ميكن أن ميألها املسند هي أشكال  .سيذهب يف سفر" س"و، فرنسا

                                                
110 Tzvetan Todorov.  Poétique de la prose.  Page 50  
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ويقرر ". الذي:"صول للتعيني عند استعمالنا لـ سم املوالوقد توظف ا، فارغة
ميكن متثلها . .. ضمري، صفة، اسم فعل: لبنيات الشكلية النحويةأن هذه ا تودوروف

  .)111(لدراسة النص السردي

تسعى لوضع قواعد قارة وثابتة يف  ،أن النحو السردي صيغه بنائيةيتضح لنا 
فالتصنيفات األولية . وتصنيفات ثانوية، تنطلق من تصنيفات أولية، قراءة النص السردي

وهي اموعة  ،النص مثقل إىل املقطع السردي تنتتتعلق بعناصر الكلمة أو اجلملة ل
بنية ف .) 1375 – 1313( جيوفاين بوكاشيوللكاتب اإليطايل  "الديكامرون"القصصية 

ووفقا هلذا فإن  ،وظرف زمان أو مكان، وضمري، اجلملة تتكون من اسم وفعل وصفة
واخلصائص املتعلقة ذه الشخصيات تصنف على ، الشخصيات القصصية تصبح أمساء

وهذه التصنيفات ختضع . تقع هلا تأخذ يف مرتلة األفعالاليت  واألحداث، أا نعوت
  :وحتدد صيغ النعوت إىل، بدورها إىل تقسيمات تسهم يف بناء اجلملة السردية

 ، فضائل(وصف اخلصائص الداخلية   ،..).فرح ،تعيني ،سعيد(وصف احلاالت 
 ،)الناس  من عامة ، من أصل نبيل ، أنثى ، ذكر(وصف الصفات اخلارجية ، )رذائل

  :أما األفعال فترد إىل ثالثة
  يغري من الوضع - أ  
  يرتكب جرما - ب  
  )112(يعاقب - ج  

فإنه يتشكل  ) (Séquenceإىل املستوى األعلى من اجلملة وهو املقطع انتقلناوإذا 
وتكون العالقة القائمة بني اجلمل إما زمنية أو ، من متوالية من اجلمل اليت تنشئ قصة

أو ، توازنالو االضطرابوصف حالة : وتكون مهمة املقطع هي ،منطقية أو مكانية
 تودوروفملستوى النص فإن  انتقلناوإذا . )113(حالة ألخرى تصف حالة االنتقال من

                                                
111Ibid, page.52   

  112 45 نظرية الرواية ص: السيد إبراهيم  - 

 113- T.Todorov.  Poétique du  récit page 55  
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  . هي التسلسل والتضمن والتداخل ،ممكنات للتفاعل اجلملي ةيقدم ثالث
 )ي جيمسهنر(ية السرد التحويالتإىل مستوى آخر هو  تودوروفوينتقل   

les transformations narratives)( . تتخذ قاعدة هلا املفاهيم  التحويالتوهذه
والعالقات القائمة بني احلالة ، يف مستوى التركيب السردي حتويالتلتصبح  ،السابقة

وتتدرج عنها مجلة من . والتحول واالنتقال هي بني الصفات واألفعال واألمساء
وميكننا أن نذكر هذه ، ر والصيغة السرديةواملطه، الوضعيات اخلاصة بالصوت السردي

  :)114(إىل قسمني مها تودوروفكما قسمها  التحويالت
 ، احلدوثية(الصيغة بتفريعاا : وتشمل حتويالت): Simples( التحويالت البسيطة -أ

  :)التنبؤ  ، الشرط ، التمين ، الوجوبية
وليس إىل الفعل حبد إىل القضية املراد حتقيقها  النية تعلق  :حتويالت القصد –  
  )فعل قي حالة نشوء ( صمم  ،حاول، ذاته عزم    
  وفق إىل ، جنح يف  ؛تتعلق بتمام الفعل: حتويالت النتيجة-   
  يتحرق ، يستميت، وألفاظه هي يبادر: حتويالت الطريقة الكيفية-   
انتهى  ،كان بصدد، ويعرب عنها بأفعال مثل شرع: حتويالت املظهر األوجه-   
  االخنراط يف احلدث، النهاية ، البداية: تعرب عن حاالت احلدث  أفعال وهي  
أي حتديد الوضع عن  ) (Statutواملقصود هنا : واحلالةحتويالت الوضع -   
  .النفي مبعىن إحالل الصيغة السلبية مع الصيغة اإلجيابية  طريق 

بوجود حممول ثان يضاف للمحمول وتتعلق  :(Complexe) التحويالت املركبة -ب
تتبادل الوضعيات السردية من خالل  ،مما يعين جتاور ذايت معا ،ألول ويرتبط بها

  .التحويالت البسيطة
  :، هيوينقسم إىل ستة  أقسام

دون أن يكون ذلك  ،وتتعلق باستبدال مسند بآخر :Apparence حتويالت الظاهر -1
                                                

   60-54 والسيد إبراهيم نظرية الرواية ص، 61 – 59شعرية تودوروف الصفحات: عثماين امليلود : أنظر- 114 



                          النقد البنيوي للسرد  :  الفصل األول                          مكونات النقد اجلديد للسرد :      لباب األولا  

    

 108 

 ،ظهر واحلقيقةيزعم وهي أفعال قائمة على أساس التمييز بني امل ،يدعي: ، وصيغهحقيقيا
  .ارتكب جرمية) زعم أن س(س أو ص 

 :تعلق باكتساب الوعي باحلدث وصيغهوت:  Connaissanceحتويالت املعرفة -2
  .ارتكب جرمية) يعلم أن س(عجز عن تذكر حدث س أو ص  ، تنبأ ، علم الحظ،

 ، )املعرفة(وهي حتويالت تكمل التحويل الثاين :  description حتويالت الوصف -3
ومثاهلا س  .يذيع ، يشرح ، يعلن ، يقول ، يقص ، حيكي: ويشمل أساسا أفعال القول

  .حيكى بأن س ارتكب جرمية) أو ص(
وختص هذه التحويالت األفعال غري : Supposition حتويالت التقدير واالفتراض -4

ية والصيغة التنبؤ ، يشك ، يتوجس ، وصيغة مثل يتوقع ،املنجزة اليت يعرب عنها بأفعال
 ، الصيغة ،مثلها يف ذلك أفعال حتويالت النية ،جتعل هذه األفعال متعلقة باملستقبل

  .توقع أن س سيتركب جرمية) أو ص(س : ومثاهلا  ،املظهر
إذا كانت :  Subjectivationحتويالت الشخصية أو املنسوبة إىل ذات -5

، موقف الذات فإن هذا التحويل خيص .ضوعهالتحويالت السابقة تتعلق باخلطاب ومو
 ،أعترب، تشكل لديه انطباع، فكر ،أعتقد: وتعرب عنه أفعال، وال يغري القضية األساسية

يعتقد أن س ارتكب جرمية) أو ص(ومثاهلا س  ،مقي.  
ألا تبني  ،هذه التحويالت ختص حالة املسند: Attitude حتويالت السلوك احلالة -6

 ؛"حتويل الكيفية" هذا التحويل عن  تلفوخي ،ما حيدث لدى الفرد أثناء وقوع احلدث
. يسر يستاء ،يبتهج: ، أي الذات وأفعال هذا التحويليف أن املعلومة هنا ختص املسند

  .)كاب جرميةبارتس يبسر (ومثاهلا 
من أجل  تودوروفإن املسارات السابقة تؤكد على مدى اجلهد الذي بذله 

 أخذمها عن ،نييا على فرضني أساسالقائم أساس ،إعطاء صورة متكاملة للنحو السردي
حماولة واضحة لوضع املسار السردي موضع اختيار هي و، مها احلالة والتحول يروب

استنادا إىل القيمة  ،من حيث تركيبه الذي ال خيتلف باختالف اللغات والثقافات
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يف ختام دراسته لقصص  تودوروفولذلك يقول . "اإلخبار"األساسية وهي
وحال ، ذه األمثلة كافية إلعطائنا فكرة عن النحو السرديإن ه" :الديكامرون

 .)115(قاربة األفعالمب ءدقبل الب، الدراسات السردية تتطلب منا صياغة جهاز وصفي
 يف كتابه بروبوهذا بالفعل ما فعله حني قام مبراجعة الوظائف اليت اخترعها 

انطالقا من تشابه  واكتشف أن هذه الوظائف قابلة لالندماج ،"ورفولوجيا احلكاية م
   .التحويالت القائمة فيها

األطروحات األوىل يف بنية  ميثل مسارا جتاوز تودوروفوإذا كان ما قدمه 
فإن التفاعل الذي عرفته الدراسات ، واستثمر مبدأ عاما هو النحو السردي، احلكاية

كن غري ل ،قد أعطت أبعادا أخرى وتقطيعات منطية مثيلة ،ةالسردية املعاصرة والالحق
الذين ، هنرى ميترانو رميونب كلودو تيينريار جج همنها ما قدم ،متشاة أحيانا

واملوجه ، سيشكلون امتدادات طبيعية ومنطقية ألطروحات النقد اجلديد يف فرنسا
  . أساسا لدراسة مكونات اخلطاب السردي

حنو "يف كتابه  تودوروفأن  "منطق السرد"يف كتابه  كلود برميونويرى 
نه من خالل إبل  وال حىت دراسة أدبية،، مل يقم بعمل فيلولوجي تارخيي، "يكامرونالد

، هو القصة تصدى إلقامة قواعد ملوضوع كانت املعرفة به قليلة بوكاشيوـمائة قصة ل
 أو علم السرد ،ووضع أسسا لعلم غري موجود هو السردية، مظاهرها اليت نظم وضبط

Narratologie )116(.  
  

IV - تنيجريار جي Gérard Genette )1930  -(  

IV.1- السردو القصةاحلكاية و:يات السردمستو  

                                                
115  T.Todorov.  la Grammaire du Récit In Poétique de la prose page 57.  
116 -Claude Bremond ; logique du récit, éditions seuil, Paris 1973, page 103. 
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ثالث املرتكزات اليت متحور حوهلا النقد اجلديد يف ت ينيججريار تشكل كتابات 
ملا متيزت به  اعتبارالك مشروعيته ميولعل هذا احلكم اجلازم ، مقاربة النصوص السردية

دف البحث عن قواعد  ،ة النصوص السرديةهذه الكتابات من عمق وتنوع يف حماور
قد فتح اال للتأسيس  تروالن باروإذا كان  .ة لبنية جمردة تتحكم يف تشكيلهاثابت

، سالكا دروب التنوع التنظريي من مكونات النص إىل تفاعل القارئ ،لشعرية جديدة
ادميية مبا ميلكه من خصوصية أك-  نيتجيجريار فإن ، نفس اخلطوات تودوروفوساير 

وكمنهج  ،أسس للنظرية البنائية كأطروحة نظرية -وتنوع يف املدارك الثقافية والنقدية
من خالل سعيه  ،يركز على اخلصوصيات اجلمالية والبالغية ملكونات شعرية النص

وذه الصفة  ..إلقامة نظرية عامة يف األشكال األدبية تستكشف إمكانات اخلطاب"
  . )117("إىل توضيح فعل الكتابة ذاته ميثل التيار النقدي الطامح

لبحث يف إىل ااهلادفة ، )Poétique( "الشعرية"نزعته  جربار جينيتويؤكد 
أو  اجتماعيةبعيدا عن اإلكراهات اخلارجية مهما كانت  ،مقومات النص الداخلية

 بأنه يهمل) املوضوعايت والشكالين(إن اللوم املوجه للنقد اجلديد : "حني يقول ،تارخيية
 .ةألننا نضع التاريخ بني قوسني ونؤجله ألسباب منهجي، وال يبايل بالتاريخ مردود

أو بشكل خمتصر يبحث يف ، نظرية األشكال األدبيةيف والنقد الشكالين غايته البحث 
   .)118("الشعرية

فاملصطلحات اجلديدة ال تعين أن النقد اجلديد يرسي قطيعة مع ما سبقه من 
أي ذلك ، يراهن على مثولية النص جريار جينيتو، م مجاليةوحماوالت تقيي، قراءات

والدرامية   أنساقه األسلوبيةيفويتغاير ، الذي يتالقى مع نصوص أخرى من النوع ذاته
  .)119(يسة إىل اليومدوالناقد يشدد على تواصلية الكتابة منذ اإللياذة واألو .معها

                                                
  117 2003اجلزائر  3طمقدمة ترمجة خطاب احلكاية، منشورات االختالف : عبد اجلليل األزدي حممد معتصم   

118-Gérard Genette : FigureIII éditions du Seuil.  1972. page 13.    
  . 186فؤاد أبو منصور النقد البنيوي، ص  -  119
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يف  ،يوي والنقد اجلديدالبن لالجتاهمن اإلجنازات املركزية  جينيتوتعد كتب 
وطرائقه اإلبالغية ومكوناته وأنساقه  ،البحث عن سياقات تكشف بناء النص األديب

اهتمامه اخلاص اليت توحي ب) (Figures "أشكال"وخاصة سلسلة كتبه، التكوينية
، لفظة مأخوذة من التسمية التقليدية للبالغة  (Figures) ألن األشكال .بالبالغة األدبية

  . والكناية وااز االستعارةوتتضمن  )120("نظام األشكال"نت تسمىاليت كا
قد استلهموا ذلك يف ترمجـة عنـاوين    "خطاب احلكاية"ولعل مترمجي كتاب 

 .)121(مصـطلح بالغـي أساسـا    وهو ،"حمسنات"لفظة  باستعمال )Figures(الكتب 
مرحلـة أساسـية يف حمـاورة الكتابـة األدبيـة      " أشـكال "وتتضمن سلسلة كتب 

وهكذا كانت أول كتاب صـدر  ،الستكشافهادف وضع ضوابط منهجية ،مناقشتهاو
 تسعى لتحديد املفاهيم،ضمنه دراسات أدبية)  Figures( بعنوان،1966 عامجينت ـ ل

 "مث تتالت السلسـلة بصـدور  . املقاربة النقدية للنص األديبوتوضيح األبعاد اجلمالية يف
ومـؤخرا   ،1972 عام "III أشكال"و، 1969 عام "IIأشكال "و،1966عام "1أشكال 

  .1999عام  "IV أشكال"صدر كتاب 

 ،قرون من الكتابة األدبية ةففي الكتاب األول قام مبسح شامل ملا يقدر خبمس
آالن روب  ، (Proust) بروست، )Saint Amand( سانت أمونألدباء خمتلفني منهم 

 بارتوالن رو، )Flaubert( ريبفلو ،)Mallarmé( ماالرميه، )Robbe-Grillet(غربية
R.Barths)( ،والكتاب جمأما يف الكتاب  .1965و 1959ملقاالت نشرت بني عامي  ع

القضاء ، البالغة، كمفهوم النقد ؛وجه حبثه حنو اإلشكاليات النقدية الكربى فقدالثاين 
  .حدود السرد،وما إىل ذلك، يف النص

باحثا يف حدودها ، سرديةوخصص الكتاب الثالث لدراسة األشكال األدبية ال
قد حبث يف حدود النص األديب  جنيتوذا يكون ، وقواعدها، وممكناا ومغامرا

                                                
  120  181ص  1984إحتاد الكتاب العرب .  ترمجة من عيود: البنيوية يف األدب : روبرت شولز  - 
  121 14ختالف ص منشورات اال. ة حممد معتصم وآخرونترمج: خطاب احلكاية : جربار جينيت  - 
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أما الكتاب األخري فهو .  وأنظمته العالمية، وشبكة دالاللته، وأشكاله، وصيغ تنظيمه
، عبارة عن حوصلة ألكثر من ثالثني سنة من اجلهد النظري يف ميدان األدب والفن

  . سجاما يف املسار املنهجي من خالل اخلالصات العامة املقدمةتعكس ان
من " )Métalepse( بعنوان 2004 كتبه الصادرة عام يف آخر جينيتوينتقل 

ويركز فيه على وظيفة السرد يف ، )Figure a la fiction de la( "الشكل إىل التخيل
وبني  .عجائيب للمتخيلصر اليهتم باجلانب والعن "امليتاليبس"و .تفعيل متخيل القارئ

بحث تجمموعة هامة من الدراسات اليت  جينيتأصدر  "املتخيل"و "األشكال"كتب 
   :ومن بني هذه الكتب، دائما يف سر الكينونة األدبية وأبعادها ومقوماا

أسئلة املاهية اليت انطلق فيها  هويطرح من خالل) Mimologies 1976( إميائيات - 
مركزا االهتمام لعالقة الكلمات  ،نظولوجي املعريف للغةأفالطون حول النظام األ

  . باألشياء
 ،) Introduction a l’architexte-  1979( )النص اجلامع( مدخل جلامع النص - 

اة اليت ، ومفهوم احملاكفالطوين يف مقاربة الشعريف هذه الدراسة املبدأ األ جينيتيناقش 
 ،للشعر أفالطونويعيد تشكيل قراءة  .مث مبوجبها تقسيم الشعر إىل غنائي وملحمي

  وإمنا حمددات النص، ليحدد يف النهاية أن موضوع اهتمام الشعرية ليس النص
)l’architexte(،  تأسس منها ووفقها تأي جمموع القواعد واملقوالت العامة اليت

  . خصوصية كل نص
ار شقد أ ملا كانيف هذه الدراسة جنيت يتعرض  :)Palimpsestes( الرق املمسوح - 

 ،ويسعى من خالل ذلك .مفهوم تاريخ النص والذاكرة الثقافية للغة حول بارتإليه 
من خالل  ،إلقامة نظرية توضح خمتلف األشكال اليت ميكن للعمل األديب أن ينبين وفقها

يسميه  أو ما، لتها أو حماورا حماورة ساخرةألعمال أخرى عرب جماورا أو مماث استناده
، يورخيص، أسترى: كتابات فيها وتناول  .درجة الثانية أو النصية املفرطةاألدب من ال

   .روب غربية، تبروس، ريبفلو
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يعد ا الكتاب  ):Nouveau discours du roman-1983( خطاب احلكاية اجلديد - 
تعلق  خاصة ما، ومراجعة للمفاهيم العامة اليت قدمها يف كتب األشكال إعادة قراءة

حيث ضمنه املالحظات اليت وجهت ، ئية ملقاربة النص السرديباملسارات اإلجرا
   .وسعى إىل مراجعتها، للكتاب من طرف النقاد

ألن  ،مرحلة أخرى يف النقد البنيويهذه الدراسة شكل ت ):Seuils -1987( عتبات - 
، وهي عناصر ال تدخل مباشرة يف النص ،"عتبات النص"انتقل لدراسة مايسميه  جنيت

توجيه مما يسهم يف  ،وتؤثر يف امللتقى بصورة أساسية ،من اخلارجولكنها تؤطره 
ومن بني العتبات املدروسة  .وفقا للتقاليد املمارسة يف تلقي الكتاب األديب منظوره

املالحظات ، العنوان، كلمة الناشر، اسم املؤلف، اإلهداء، العرض التقدميي أو املقدمة
له أثره يف  ،شبيها أو/طيات متثل بدورها مثيال ووهذه املع، اللقاءات، احلوارات، املثبتة

  ).Para texte( تلقي النص األصلي
مدى  ،جريار جينيتمن خالل العرض املختصر السابق ألهم كتب نتبني   
قصد حتسني ، واحلرص على املناقشة الدائمة للمفاهيم واإلجراءات املنهجية االهتمام

راجعته لكتاب خطاب احلكاية لدليل ولعل م ،النصي االشتغالمفعوهلا على مستوى 
يف كتبه  تبروسمارسيل على كتابات  جينيتكما أن تركيز . واضح على ذلك

على مدونة  االرتكازما يهدف إىل  يعكس عدم البحث عن التنوع بقدر ،"أشكال"
م الذي يقد" كيف"ميكن أن تستجيب لسؤال ال  ،متميز) Poétique( ذات بعد شعري

  .واشتغاهلا ن البنيات النصية وتطورهالتكو، ستمولوجيملعريف واإلباإلجابة عن البعد ا
فإنه من غري املعقول معاجلة نص فردي من دون نظرية " حينيتوكما يعتقد 

 نظرية دون تأسيسها على نصوص امتالكمتاما كما أن من املستحيل ، أدبية
حيث ، هذا املوقف يف جمال الدراسات السردية تؤكد احملققةولعل النتائج  .)122("نوعي

                                                
  122 183البنيوية يف األدب ص : روبري شولز  
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ويف جمال . املختلفة حينيتإىل مقترحات  االستنادنه ال ميكن أن ختلو دراسة سردية من إ
تتخذ بعدا مميزا يف  ،حينيتحبثنا فإن التركيز على القضايا املتعلقة مبفاهيم السرد عند 

 يلي  ونبني فيما.  ب على حد سواءجمال التحديد املنهجي للمقاربة السردية للغة واخلطا
   .أهم هذه املفاهيم

 -Frontières du Récit( "احلكي /حدود  القصة"يف مقالة  جريار جينيتحيدد   

ثالثة حماور للبحث يف  ،1969 سنة " IIأشكال"الذي أعاد نشره يف كتابه  )1966
   :هي، مكونات النص السردي

  .احملاكاة واحلكي التام- 
  .السرد والوصف -
  . القصة واخلطاب -

حيث يشري إىل ، حول احملاكاة أرسطوو أفالطونور األول يعرض ألراء ففي احمل
 صنفها) Diégésis( عن القصة) Poétique( "الشعرية"حني حتدث يف كتابه  أرسطوأن 

والعرض املباشر لألحداث من طرف ، )mimesis(احملاكاة الشعرية  :إىل مظهرين مها
، )Poésie narrative()امللحمي(نه من بني الشعر السردي القصصي إأي ، املمثلني

الذي  أفالطونوهذه التصورات كانت موجودة عند  ).Dramatique(والشعر التمثيلي 
 :مها )Lexies( ني للقراءةتبني طريق "اجلمهورية"مييز يف القسم الثالث من كتاب 

كل ما  أفالطونوهو يف نظر ، )Diègesis(واحلكي البسيط ، )mimesis(احملاكاة التامة 
وهناك شكل مزدوج يتجاور فيه السرد مع التمثيل هو الشكل  .رويه الشاعر بنفسهي

وهذا يعين أن اخلالف بينهما هو  .)أرسطوو أفالطون(مل يصنفه أي منهما  ،امللمحي
وإن كان  .)123(إخالف ألما يتفقان يف تصنيفهما بني تشكيلني مها السرد والتمثيل

هو  ةمتثيلي، وهذا حلساب شكل أكثر منقول هنيقلل من أمهية شعر احملاكاة أل أرسطو

                                                
123 Gérard Genette : Frontière du récit in Communication n 08 ed 1966. Page 160.     
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  . يأيت بعدها الشعر امللحميو ،مراتب الشعر أعلىاليت يصنفها يف  ،املأساة
ص إىل نتيجة أن الشكل األمثل لخي ،األطروحاتهذه  جينيتوحني يناقش 

ألن العنصر  ،سواء اشتملت على مقاطع أدائية أم ال ،لتقدمي األحداث هو القصة
 حول احملاكاة األفالطونية تتماهى من هنا فإن أحكام القيمةو .)124(و السرداألساسي ه

  .ألن عنصر املفاضلة ال ميكن إقامته يف هذا اال ،مع احلكي التام
   

IV.2- السرد والوصف :  
تتعلق  ،يقدم نقد املنظور األفالطوين واألرسطي للمحاكاة حدودا جديدة للقصة  

ذي تتعاصر فيه مستويات لعرض وسرد األحداث ال، )Diegese( بالكون احلكائي
، وصيغ لتقدمي الشخصيات واألشياء ،)Narration( ن السردكوي وهي ما، واألفعال

ومن هنا فإن السرد والوصف يقدمان صورة للتكامل  ".الوصف"نسميه اليوم  ما وهو
حواجز ال ميكن أن نقيم بينهما إذ ، الذي ميكن أن يكون عليه النص السردي عموما

  .كما ذهبت إىل ذلك البالغة القدمية ،للتقييم اجلمايل
دون ، عشر كانت تستهل مبقاطع وصفية طويلة التاسعفالنصوص السردية للقرن 

 ،ألنه من غري املمكن العثور على نص سردي دون وصف ، أن خيتل النظام العام للنص
ع أشكال احلضور القائمة ألن الوصف قيمة ثابتة م ؛مهما كان طابعه اإلخباري انتقائيا

عندما  ن الوصف أكثر أمهية حىت إبل قد نقول ، واملمكنة لكل فعل أو حدث أو شيء
غري أنه من غري  ،سردننه بإمكاننا أن نصف دون أن إحيث  ،يتعلق األمر بالتقييم العام
ميلك وظيفتني وبالتايل فإن الوصف و. )125(دون أن نصف املمكن القيام بالسرد

  : السرد مهااسيتني يفأس
وصف ضمن اليت ترتب ال ،هذه الوظيفة تتطلبها البالغة القدمية: ينيةيالوظيفة التز - أ

                                                
124 Ibid. Page 162.   
125 Gérard Genette : Figure 2 Seuil 1969 page 57  
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عد مجايل حقيقتها ذات ب يف) Décoratif(ينيةيفالوظيفة التز. أهم العناصر األسلوبية
  ".الوصف اخلالص"وهو ما ميكن تسميته  ،زخريف

 Explicatif et symbolique  الوظيفة التفسريية الرمزية - ب
 الوصفي يهدف إىل عبرييف احلاالت اليت يكون الت ،يضطلع الوصف ذه الوظيفة  

أو األماكن  ،واملنازل والقصور ،اا أو تعيني اللباسيتقدمي مالمح الشخصيات ونفس
يؤدي الوصف بالتايل و؛ دف اإلسهام يف تشكيل انطباع حمدد لدى املتلقي املختلفة

وقد أسهم الوصف الرمزي والتفسريي  ،)126(غايته تشخيصيةدور العرض الذي تكون 
مما يزيد من  ،الديناميكية احلكائيةتشغيل إمكانات  يتيحمما  ،يف تقوية األشكال السردية

  . بالغة التعبري عن املوقف السردي
ن فقط يف حمتوى كل مكي ،بني السرد والوصف واالختالف الذي ميكن حتديده

تصال السرد باألفعال واألحداث جيعله أكثر ارتباطا باملقولة فا ؛منهما وعالقته بالزمن
ميكنه أن يتغلب  - يف القصة-زمنية يف حني أن الوصف نظرا خلصوصيته الال، الزمنية

 وهكذا فإننا حنصل. على العنصر الزمين من خالل تواقت عرضه لألشياء والشخصيات
 .)127()الوصف(الثاين تأمليو ،)السرد(ومتكاملني أحدمها عملي ني متمايزينبعلى خطا

  . مها صيغتان لبناء القصةبل  ،تنوعهما تعارضهما يف البناء السرديال يعين و
  

IV.3- القصة واخلطاب Récit et discours  
هو  ،من أهم اإلجنازات اليت قدمها الشكالنيون الروس للنظرية البنيوية يف ميدان السرد

يف  شفسكىتوماوالذي حدده  ،ملبين احلكائيالتمييز الذي أقاموه بني املنت احلكائي وا
  .واليت يقع إخبارنا ا من خالل النص ،أن املنت هو جمموع األحداث املتصلة فيما بينها

قأما املبىن احلكائي فهو الطريقة والنظام الذي تم به هذه األحداث يف العملد، 

                                                
   220ص  2001قسنطينة وبنية اخلطاب الروائي منشورات جامعة  اواإليديولوجي: عمر عيالن  126

Gerard Genette : Frontières du Récit. Page 164    127  
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 استعادتهالذي متت - وهذا التمييز  .)128(عينها بومات وإشارات مع ما يتبعها من معل
تبني مدى األمهية اليت تكتسبها التحديدات  - بتنويعات جينيتو ،تودوروفمن 

اللساين  اقتراحاتيستفيد من  جينيتباإلضافة إىل هذا فإن  .املنهجية للخطاب السردي
أسسوا ملصطلح  ذينالذي يعد من أبرز ال، )Benveniste( إميل بنفنيستالبنيوي 
  .هاريسعد باخلطاب 
، واخلطاب) أو احلكاية(يف التمييز الذي أقامه بني السرد  هذه األمهية تمثلتو

حيث فرق بني ، وهذا يف سياق التمييز الذي أقامه بني أزمنة الفعل يف اللغة الفرنسية
اخلطاب  وعرف ).Discours( وزمن اخلطاب )Histoire( زمن احلكاية :مستويني مها

شكل بيسعى فيه املرسل للتأثري يف املتلقي  ، قىعلى أنه ملحوظ موجه من مرسل إىل ملت
   .)129(من األشكال 

إحدامها  :مع ظروف الزمان إىل فئتني ،زمنة األفعالمتييزه أل بنفنستوحيدد 
، )Tu( وأنت )Je( حيث جعل الضمائر أنا ؛تص بالقصةختواألخرى  ،يتمثلها اخلطاب

غة الزمنية ألفعال احلاضر والصي ،غدا ، اآلن ، البارحة، وظروف الزمان مثل اليوم
   .خمصصة للخطاب ،واملستقبل

ويف املستوى الزمين ختتص  ،)il(" هو"أما بالنسبة للقصة فإا ختتص بالضمري 
فإن  ،ومهما كانت التنويعات املمكنة واحلاصلة ).Aoriste( القصة باملاضي املطلق

على  ،م باملوضوعيةن الصيغ اللسانية جتعل القصة تتسأالنتيجة اليت نصل إليها هي 
  . ه اخلطابيعكس ذات

هو أن  ؛نستنتجه من الطرح السابق ،القصة عن اخلطاب مييزومستوى آخر من 
على عكس  ؛بإمكانه أن يتضمن املقاطع السردية ،اخلطاب حبكم طابعة اخلصوصي

فالقصة ال تعتمد صيغة الزمن احلاضر وضمري  القص، السرد الذي يتميز خبصوصية

                                                
  1980  ص1982 الروس الشركة املغربية للناشرين نيرية املنهج الشكلي نصوص الشكالنينظ: إبراهيم اخلطيب- 128

129 Emile Benveniste : Problèmes de linguistique Générale.  Gallimard Paris 1966 Page 201-202  
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  .)130(املتكلم 
ألن الكاتب يتعامل مع  ،غري أن صعوبة الفصل يف احلدود البينية تبقى قائمة  

تكليف شخصية رئيسية تتكلم وتقوم عن طريق قد تكون  ؛بأساليب شىت صيغة السرد
أو قد ، عليه القصص الشطارية يمثل ما ه، بوظيفة السرد والتعليق على األحداث

، إليوز اجلديدة(يف العمل الروائي  تكون عرب توزيع أدوار السرد على عدة شخصيات
من خالل احلديث النفسي  ةوقد تكون بصيغة أكثر مرون، )العالقات اخلطرية

احلالة هي الوحيدة اليت حيدث فيها توازن بني  ذهوه، للشخصيات الرئيسية للقصة
   .اخلطاب والسرد

جلمل وقد قامت أشكال سردية معاصرة على إلغاء دور اخلطاب عرب متتالية من ا  
 كاميألبري أو ، آالن روب غربيةو، غواينمهوهذا النقاء السردي جنده عند  ،القصرية

يف بداية جينيت وإذا كانت هذه هي التحديدات اليت يقدمها  .)131(يف رواية الغريب 
يعمل باستمرار على االشتغال بالتحديد  - كما أشرنا سابقا-فإنه ، مساره النقدي

 يطرحها حتليل اخلطاب السردي من منظور الشعرية املنهجي ملختلف األسئلة اليت
املنشور ضمن  )Discours du récit( "خطاب القصة"ولذلك جنده يف مقالته ، البنيوية

ويقدم مجلة أفكار ، يراجع مصطلحاته حول السردية ،"IIIأشكال "مقاالت كتابه 
حول الزمن والصيغة  -1966- تودوروفيستفيد فيها باخلصوص من مقوالت 

  . اخلطابو
ثالثة  جينيتيقدم  ،وقبل صياغة املراحل اإلجرائية ملعاجلة النصوص السردية  

  :أنواع للسرد واحلكاية أو لنقل ثالثة معاين
وهو امللفوظ السردي منقوال  )histoire( القصة احلكاية: أو النوع األول/و املعىن -

، وعة من األحداثوالذي يضمن العالقة بني جمم ،عرب اخلطاب الشفوي أو املكتوب

                                                
130 G.Genette : Figure II.  Page 66  
131 G.Genette : Frontière du Récit.  Communication n 08. page 169    
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   .)histoire( القصةوهو ما دعاه  ،وهذا املعىن هو األكثر شيوعا
ليني ومنظري املضامني لاحمل يستخدم عند ،انتشاراوهو أقل  :الثاين أو النوع/و املعىن -

تتايل جمموعة من األحداث الواقعية أو : )Récit( "حكاية"وتعين فيه لفظة  ،السردية
فإن حتليل  ؛ ومن مث كالتتايل أو التعارض أو التكرار ،تعددةاملتخيلة وفق عالقات م

، )132(يعين دراسة جمموع األحداث واحلاالت دون اعتبار للوسيط اللساين  ، احلكاية
  )Récit( وهذا ما دعاه حكاية

نه يشري إىل إأي ، فهو ذو بعد توصيفي لفعل احلكي :الثالثأو النوع /واملعىن  -
  .)Narration( السردويدعو هذا النوع  ،)133(ل القصوضعية يقوم فيها شخص بفع

 - كما يقول-جمال دراسته  جنيتيوجه  ،واستنادا للتحديدات املفهومية السابقة  
، املتضمن يف األدب أي اخلطاب السردي ، "املتداول"وجهة دراسة احلكاية مبفهومها 

اخلطاب  نه يركز على دراسة النص السردي من منظور العالقة القائمة بنيإأي 
وبادر  .وبني اخلطاب وفعل احلكي باملعىن الثالث ،واألحداث اليت يسردها باملعىن الثاين

املعىن (حبيث صار لدينا القصة ، إىل تعيني مصطلحات للمعاين الثالثة للحكاية نيتيج
 .)Narration   ثاملعىن الثال(والسرد  ،)Récit املعىن الثاين(احلكاية  ، )Histoire األول
هذا املستوى من الطرح يصبح حتليل اخلطاب بالنسبة له هو دراسة العالقة بني  ويف

وهذا حسب طبيعة  ،وبني القصة والسرد من جهة ثانية ،احلكاية والقصة من جهة
ولتحقيق هذا  .)134(وبني احلكاية والسرد  ،العالقة القائمة بينهما يف مستوى النص

والذي مييز فيه بني  ،تودوروفاقترحه  للتقسيم الذي نيتيجاملسعى املنهجي يستند 
  :ثالثة مستويات هي

  .حيث تتم دراسة العالقة بني زمن السرد وزمن اخلطاب: )(Temps الزمن) أ 

                                                
132 G.Genette : Figures III p : 71  
133 Ibid. : 71  
134Ibid :p: 74  
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وتتعلق بالطريقة اليت يتمثل مـن خالهلـا الـراوي    : )Aspect( الرؤية أو اجلهة )ب
  .احلكاية

   .السارد وتتعلق بنوعية اخلطاب املوظف من طرف ):(Mode الصيغة) ج
التصنيف السابق بعض التعديالت تتمثل يف إدراج ما أمساه  إىل نيتيجويضيف   

  . العالقة بني احلكاية والسرد ،زمن الكتابة وزمن القراءة تودوروف
يف مقولة كربى هي ) اجلهة والصيغة(كما قام باجلمع بني الصيغة الثانية والثالثة 

  . أو درجات احملاكاة ،أمناط احلكي
واليت تنبين على التعارض  ،اليت تتعلق بأسلوب السرد نفسه ،املقولة الثالثةأما 

يقترح هلا مصطلح  هفإن ،التقليدي بني الرواية بضمري املتكلم واحلكاية بضمري الغائب
  :ثالث مقوالت هي علىالبحث موزعا  وبذلك يصبح جمال. )Voix( )135( الصوت
يف حني  ؛عالقة القائمة بني القصة واحلكايةويشتغل كالمها يف سياق ال ؛والصيغة الزمن

، وبني القصة والسرد، أن مقولة الصوت تتمثل يف مستوى العالقة بني احلكاية والسرد
  :وميكن أن نوضح هذه العالقات بالشكل التايل

  احلكاية والقصة   =    نـولة الزمــمق - 
  واحلكاية القصة =  ةـغـولة الصيــمق - 
  احلكاية والسرد  = مقولة الصوت السردي - 

لتتناول  ،مقولة الزمن أيخاصة املقولة األوىل  ،ويتم تفكيك املقوالت السابقة
وتضاف إليها مقولة الصيغة  ،)Ordre- Durée- Fréquence(التواترو املدةو النظام

  .ومقولة الصوت
لتصبح دراسة النص السردي موزعة على مخسة  جينيتوهكذا يكتمل اقتراح   
أما املبحث اخلامس  ؛بعة األوىل تتعلق بدراسة العالقة بني احلكاية والقصةاألر ؛مباحث

وإذا حاولنا  .ن احلكاية والقصة بالسردمدراسة عالقة كل  :فينقسم إىل قسمني مها
                                                
135 - Ibid : page 76  
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  :باحث وصلنا إىل التحديدات اآلتيةمعرفة املستوى النظري واإلجرائي هلذه امل
IV.3. 1 -  النظامOrdre:  

هذا املستوى من خالل القول بأن احلكاية هي نظام زمين يف  جينيتينطلق   
حداث كما الزمن األول هو زمن األ :حيث نصادف مظهرين لزمن احلكاية، مزدوج

نتظامات اخلطاب أو الوالزمن الثاين هو زمن خيضع  ،)زمن احلكاية(وقعت بالفعل 
ها ضمن ما يقترح دراست ،اليت تتخالف أو تتعاقب ،ولدراسة هذه الوضعيات .القصة

، ةواليت تتمظهر من خالل املدى والسع، )Anachronies( يسميه املفارقات الزمنية
 .باعتبار أا تشكل خرقا للنظام بني مسار احلكاية ومسار القصة ،السوابق واللواحق

اليت تتابع  ةعلى عكس النصوص الفلكلوري ،وهذه اخلاصية تتميز ا الكتابات املعاصرة
إلمساك بالسريورة الزمنية جيب جتزئته إىل لو ،ق تسلسل كرونولوجيفيها األحداث وف

وفق تشديد يلح على  ،ومالحظة تدالا وإعادة ترتيبها ضمن القصة، مقاطع حمددة
مبا يتيح للدارس اإلمساك بالبنية الزمنية  ،وبنائها تسجيل التمفصالت الزمنية الصغرى

  :كما يأيت جينيتيقدمه ، سار منهجيومراعاة املفارقات الزمنية وفق م. )136(الكربى
IV.3. 2- املدى والسعة:  

يتيح جماال  ،إن طبيعة النص السردي يف مستوى العالقة بني احلكاية والقصة  
ويف مستوى املدى والسعة يتم ، واسعا حلركة الزمن وانتظامه وفق مفارقة تتطلبها القصة

بعيدا عن  ، جتاه املاضي أو املستقبلالتركيز على املدى الذي تستغرقه املفارقة الزمنية با
ومدى املقارنة قد يستغرق مدة تطول أو تقصر من . )137(حاضر القصة أو احلكاية

 .وهذه املدة املستهلكة يف جمال املدى هي اليت تسمى سعة املفارقة الزمنية، احلكاية ذاا
 ،يف احلكاية باملقارنة مع زمن احلادثة ،عد ممتد يف حقيقة الزمنبوذا يكون للمدى 
يف حني تكون السعة متثل درجة االستغراق الزمين يف  ،أو املستقبل يحبيث يتجه للماض

                                                
136 Ibid : p: 85   
137 Ibid : p: 89 
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  . مستوى املدى
ثله املدى والسعة فإنه يبقى متغريا حبسب أمهية ميالذي " يالقياس"وبرغم الطابع 

 السوابق واللواحق أو ما :ويتضح بصورة أدق يف حموريني أساسني مها، املوقف السردي
  . واالستباقات، أو االسترجاعات، واالستشراف يعرف باالستباقات

IV..33 - السوابق Analepses:  

إعطاء  ،ستشرافاتالسترجاعات واالا ،لدراسة املفارقات الزمنية جينيتيقترح   
هذا املصطلح هو  .لتحديد نوع املفارقةوتكون منطلقا  ،مصطلح للحكاية اليت وصفها

فاحلكاية األوىل هي نقطة التمفصل الزمين األساسية  ،(Récit premier)"احلكاية األوىل"
  . اليت حتدد صيغة املفارقة باجتاه املاضي أو املستقبل

  . ستراجاعات أن تتخذ مظهرا داخليا وآخر خارجيااللوميكن 
تتعلق بأن ندرج داخل سياق  ):Hétérodiégétiques( اإلستراجاعات الداخلية - أ

 ةكأن يضيف السارد شخصي، ية عناصر جديدة غري متأصلة فيهااحلكاية األوىل األساس
أو أن تتم العودة إىل  .ويضيء حياا السابقة عرب إعطاء معلومات متعلقة ا ،جديدة

أو  .قدم للقارئ مالحظات بشأاتو ،بت مدة عن سطح املسار السرديـشخصية غي
وصيغ  ،وقف ماأن تقوم شخصية داخل احلكاية األوىل بسرد حكاية تتعلق مب

أو القصة  ،)Récit Second()138( سترجاع الداخلي ميكن وصفها باحلكي الثايناال
  . 139الغريية

ملا يصيغه  ،سترجاع الداخليعلى أمهية وحساسية وخطورة اال جينيتويؤكد   
صر احلكائية الشاردة امللتصقة والعنا ،يمن غموض وتداخل بني هيكل احلكاية األساس

  :ان تصنيف هذه العناصر إىل فئتنيكإال أنه باإلم ،به
                                                
138- Figures 02 : D’un récit Baroque, Seuil 1969. Page 202  

وهو ما يوائمه مصطلح القصة الغريية الذي صاغه   Métadiégétique يقترح جينيت مصطلح 02يف كتابه أشكال   139
     .)سابقا  ورد ذكره(مترمجو كتاب خطاب احلكاية 
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وميكن تسميتها " احلكي األول" وهي عناصر ميكن أن تدرج يف سياق :األوىل الفئة - 
سترجاعات تقوم بوظيفة اوهي  ،) Analepses Complétives(سترجاعات املكملةاال"

كأن  ؛اليت أمهلتها القصة عرب حركة الزمن السردي ،سد اإلغفاالت والسهو والفجوات
  . تساعدنا يف فهم موقفا احلايل ،ذكر بعد تقدم مهم يف احلكاية حادثة وقعت للشخصيةن

وهذا عرب التكرار الذي  ،وميكن أن تتخذ هذه االسترجاعات صفة تذكارات
وقد تكون من بني أهم وظائف  .)140(أو أحداث، أو أقوال، يهدف إىل التذكري مبواقف

 . يليةهذا النوع من االسترجاع هو الوظيفة التأو
ورمبا ، فإا تتصل أساسا باملدى والسعة، االسترجاعات اخلارجيةهي : الفئة الثانية - 
ال تربطها " باحلكاية األوىل"وهي من حيث صلتها . كون للسعة الدور احلاكم يف ذلكي

ل ميكن أن تنطلق من مدى زمين ب، أي عالقة من حيث تسلسل وقائعها الداخلية
ويتجاوزها يف املدى  ،"احلكاية األوىل" انطالق نقطة يتسلسل حىت يصل إىل ي،ماض
  :سترجاعات اخلارجية صنفني متميزينونصادف يف اإل .الزمين

مث يقفز السارد على ما تالها ليعود إىل  ،الصنف األول يتعلق بسرد حادثة ماضية - 
 (Analepsies وهي ما يسمى االسترجاع اجلزئي، متابعة سرد وقائع احلكاية األوىل

partielles.(  
فيتم من خالل سرد متسلسل لوقائع  ،سترجاع اخلارجيأما الصنف الثاين من اال - 

وهو ما يسمى  ."احلكاية األوىل"يستمر حىت نقطة بداية  ،ممتدة زمنيا وفق تتابع متصل
  .) 141 ((Analepsie Complète) اإلسترجاع التام

تصنف يف خانة ميكن أن  ،سترجاعات اخلارجيةالأن نبني أن ا ونستطيع  
قوم باستحضار مواقف زمنية ماضية ال صلة يأو الشخصية /وألن السارد  ،الذكريات

 .غري ذات أمهية من حيث وظيفتها يف التوضيحأا و، هلا جبوهر احلكاية األوىل

                                                
140-.Gérard Genette : Figures III page 92.    
141 -Ibid : page 95. 
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IV.3. 4 -  اإلستشراف واإلستباقاتProlepses  

وتتميز بضآلة ، يالتنبئتتميز االستباقات واالستشرافات بطابعها املستقبلي 
 ذاتية-السري الكتابات السردية رمبا باستثناء ،حضورها يف النصوص السردية املعاصرة

(Auto Biographique).  البحث عن الزمن الضائع"إىل أن رواية  جينيتويشري" 
تشكل النموذج املعاصر األكثر استعماال هلذه ، )Marcel Proust( مارسيل بروستـل

ما يضيف أن أفضل النصوص السردية اليت متلك قابلية متثل ك ،التقنية السردية
  .)142(االستشراف هي النصوص املسرودة بضمري املتكلم 

 .استباقات داخلية وخارجية :وتنقسم االستباقات واالستشرافات إىل قسمني
فهي  ،سترجاعلنفس التقسيم اخلاص باال وختضع هذه األصناف من االستباقات

نا مبا سيكون ئوتكون إما استباقات تكميلية تنب، باحلكاية األوىلاستباقات داخلية تتصل 
رارية تكون وظيفتها عكس وظيفة أو استباقات تك، عليه مسار الشخصية مستقبال

وظيفة هذه األخرية هي تذكري املتلقي باملوقف أو  تفإذا كان .سترجاعات التكراريةاال
عن املوقف أو  )143(ي اإلعالن اق الداخلي التكراري هبستفإن وظيفة اال، احلادثة
ويتصل اإلعالن بإثارة التوقع لدى القارئ  .اليت سيأيت ذكرها  بالتفصيل الحقا، احلادثة
ن اإلعالن قد تفصله عن حتققه إحيث  ؛املدى والسعة ةوخيضع بدوره ملقول، واملتلقى

أو ، كأن يكون يف اية فصل من الرواية ليقدم الفصل التايل ، مدة قصرية أو طويلة
  . باملقارنة مع الفرع األول ةسعة كبري ايكون اإلعالن ذ

ما  ذاوه ،اإلعالن قد يتخذ طابعا إجيابيا غري مصرح به أن إىل جينيت ويشري  
يلمح  ألن السارد ،وهو إعالن ال حنس به على أنه كذلك ،بداءة يأ Amorce)( يدعوه

أو أا  ،مستقبال ذات أثر دون أن يقول بأا ستكون، إىل شخصية أو موقف أو حادثة
                                                
142-G.Genette : Discours du récit page 101.  
143 Ibid :page 106. 
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 ،الكالسيكي متاماات من هذا النوع تتعلق بفن التهيؤ فاإلعالن .ستغري جمرى األحداث
  .) 144(بكثري    كأن تظهر منذ البداية شخصية لن تتدخل حىت إال بعد ذلك 

ميكن أن حتدث  ،وقد نصادف أخريا يف جمال البحث يف املفارقات الزمنية صيغا
بنيا على استرجاع اق مبستن يكون االأك ،سترجاعيةاقية واالبستقات االتداخال يف السيا

هو ما  "احلكي الثاين"و" احلكي األول"وهذه احلاالت الزمنية املتعالقة بني  .أو العكس
تعدد مداها يوهي تراكبات زمنية  ،Anachronie)( ميكن تسميته حباالت الالتواقت
  .ويتفاعل يصل إىل درجات خمتلفة

IV.3. 5 - املدة  Durée:   

على  ،يف هذا املستوى من دراسة العالقة بني احلكاية والقصة جينيتيؤكد 
فإذا كانت العالقة بني نظام  ؛باملقارنة مع دراسة النظام ،صعوبة البحث العملية
من حيث إدراك زمن  ،وتوقيت عرضها يف القصة قابلة للمعاينة ،األحداث يف احلكاية

  ،اية وزمن القصة ال ختلو من صعوبةقة املدة بني زمن احلكفإن عال .وتوقيت سردها
حبكم أن عالقة املدة ذات بعد ذايت يف إدراك  ،وذلك نظرا العتبارات ختتلف عن األوىل

السارد يتناوب بني أن كما  ،قيمة وسعة املستوى الزمين للحكاية والقصة من جهة
وتقدمي أشكال متعددة من ، وعرض األبعاد النفسية، عملية قص األحداث الواقعية

   .، وما إىل ذلكمنها احلوار والسرد والتأمل ، القص
  :دة أربعة مفاهيم وصيغ أساسية هيلدراسة امل جينيتويقترح   

، تتحقق هذه الصيغة عادة بإبطاء السرد من خالل الوصف: )Pause( )145( الوقفة-)أ
تكون الوقفة الوصفية و .ويكون فيها زمن القصة أكرب من زمن احلكاية بصورة واضحة

من خالل تعداد مالمح  ،ألا تستند لتعطيل فاعلية الزمن السردي ،ذات كتابة مطلقة
  . وخصائص األشياء

                                                
144 G. Gérard : Figures III page 111.  
145 Ibid : page 130. 
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فإذا كان  ،خصليعد املشهد مساحة زمنية نصية مناظرة للم: )Scène( املشهد) ب 
لزمنية وإن كانت العالقة ا ،فإن املشهد هو تفصيل وإبطاء له ،امللخص تسريعا للسرد

هو أن  ن اإلحساس العام للقارئفإ ،القائمة يف املشهد مساوية للقيمة الزمنية يف احلكاية
أو للحوار الداخلي  ،خاصة إذا كان موقعا للمفارقات الزمنية املتعددة.السرد يسري ببطء

رة ؤب" هالذي يشكل املشهد عند روستبرسيل امكما هو الشأن عند  ؛للشخصيات
ستشرافات والترددات الوصفية وتدخالت الادات وادسترالا اتتداخل فيه "زمنية

  .)(146السارد
 

وهو أن يتم ذكر سرد عدة : )Sommaire( )147( امل أو امللخصأو  التلخيص) ج
ويتم هذا دون تفاصيل يف ذكر ، يف عدة فقرات أو عدة صفحات، سنوات سابقة

ة قليل احلضور يف وهذا الشكل من العالقات السردي .أو نقل األقوال، األحداث
سترجاع الزمين يف بعض الوميكن أن يتالءم مع بنية ا، النصوص السردية إمجاال

 . وفيه يكون زمن القصة أقصر من زمن احلكاية، احلاالت
إن صفة احلذف ختتلف عما سبق من حديث عن امللخص : )ellipse( )148( احلذف )د

زمنية تطول أو تقصر متصلة يعين القفز عن مراحل  ألن احلذف الزمين ؛ملأو ا
.  فيتم اإلغفال الكلي واملطلق لألحداث واألقوال خالل هذه الفترة الزمنية، باحلكاية
  ويقسم

  :هي ،احلذف إىل ثالثة أشكال أو مظاهر نيتيج 
وهو احلذف الذي جيد  :) Explicite déterminé( احلذف الصريح -1.د  

  .خالل أسبوع، بعد عشر سنوات، كأن نقول، إشارات دالة عليه يف ثنايا النص
وهو حذف مسكوت عنه يف مستوى : )Implicite( احلذف الضمين -2.د  

                                                
146   Ibid, p : 143.  
147 Ibid, p : 129. 
148 Ibid, p : 139.  
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نكتشفه وحنس به من خالل ، فهو حذف مغفل، وغري مصرح به أو مبدته ،النص
أو يف مالمح وصفات ، ن املقاطع الزمنية بني التحوالت السرديةإحيث ، القراءة

الفواصل والتغريات الزمنية ليعيد للقصة تسلسلها  جتعل القارئ بربط هذه، الشخصيات
  .الزمين

الذي مل يوضحه  ،وهذا النوع من احلذف: )Hypothétique( احلذف الفرضي -3.د
لكن  ،البداية من ميكن أن حندده من خالل غياب اإلشارة الزمنية يف النص، جينيت بدقة

 " ذف صعب اإلدراكوهذا النوع من احل .يتم استحضاره عرضا عن طريق االسترجاع
  .)149("بل أحيانا تستحيل موضعته يف موقع ما، ألنه من غري املمكن حتديده بدقة

وجتمل احلديث يف هذا الصدد للقول بأن احلذف على عكس الوقفة الوصفية يكون فيه 
   .زمن القصة أصغر إىل ما الاية بالنظر إىل زمن احلكاية

وزمن ) زق(قة بني زمن القصة تتحد من خالل العال مجيعها وهذه الصيغ  
   :الذي يتوزع بني إبطاء للسرد أو تسريع له ، وفق التصور اآليت، )زح(احلكاية 

  زح >  ∞ زق إذن   0= زح ن = زق    :الوقفة - 
  زح= زق   :املشهد - 
  زح <زق   :امللخص - 
  )150( زق ∞ <  زح  إذنن     = زح  ،  0= زق  :احلذف - 

IV.3. 6 - التواتر )enceFréqu( :  
التواتر السردي بأنه درجة التواتر والتكرار القائمة بني احلكاية  نيتيجيعرف   
جماال مهمال من طرف النقاد ومنظري   بقي هذا العنصر الزمين ويشري إىل أن، والقصة
يف مواقع خمتلة من ، وتربز قيمة التواتر من خالل تكرار الوحدات السردية .الرواية
فإن درجة ، حظنا ذلك سابقا يف مبحثي االستباق واالستشرافوإن كنا قد ال  ،النص

                                                
149 Ibid : page 141.   

: جريار جينيت -    .  83 خطاب احلكاية ص  150  
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 مها ،تنيمتفرعة عن صيغتني أساسي ن تتمظهر وفق أشكال هي أربعةالتواتر ميكن أ
  :السرد املفرد والسرد التكراري

أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة : هو) Singulatif( أو التفردي السرد املفرد - 
ون قد يكو. 1ق/1كاية يعاد سرده يف القصة ححيث أن ما حدث يف احل ،واحدة

ته غوصي ،كأن يروى عدة مرات ما حدث عدة مرات ؛التكرار املفرد يف صفة متعددة
  .ق ن/ح ن

  :فيكون على مظهرين )itératif( السرد التكراري - 
أي أن ما وقع مرة  .ق ن/1ح ،أن يروى مرات المتناهية ما وقع مرة واحدة - أ  

  .عاد تكراره يف مستوى القصةي، واحدة يف احلكاية
مبعىن أن األحداث اليت  .1ق/ح ن ،أن يروى مرة ما حدث عدة مرات - ب  

  .)151(تسرد مرة واحدة يف القصة ، تكررت يف مستوى احلكاية
وهذه الصيغ الترددية للزمن السردي ذات بعد تكراري غايتها التأكيد أو   
زمين السابق إشارة إىل املظاهر إىل التقسيم ال جينيتويضيف  .أو االختصار، الوصف

فمن . يد والتخصيص واالستغراق الزمينهي التحد ،الزمنية اليت يشتمل عليها السرد
فعناصر هذه السلسلة الزمنية  ،" 1890  أيام األحد من صيف عام: " خالل املثال اآليت 

ف صيمن "وعبارة ، )(Détermination حتديدا زمنيا" أيام األحد"تتوزع بصفات جتعل 
وهناك  .ألا متصلة مبرحلة من فصول السنة، )Spécification(ختصيصا  "1890 عام

فقد يكون االستغراق ملدة يوم وهي  .وتتصل مبدة احلدث ،صفة أخرى هي االستغراق
  .)152( وقد تتقلص إىل ساعات النهار فقط، ساعة 24

كالزمن  ؛املمكنةوميكننا أن ندرج يف سياق البحث يف التواتر التفاعالت الزمنية   
املتعلقة بكل صيغ القبل ، )Diachronie interne et externe( الداخلي واخلارجي

                                                
151 Ibid : page 145 – 147  
152Ibid :  page 157.  
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بعد نصف .. مرات، أو، تارة، غالبا، أحيانا(واليت تعرب عنها ظروف الزمان  ،والبعد
كما ميكن للترددات أن تكون ذات بعد وظيفي يف سريورة  .)..مث شيئا فشيئا، ساعة
( Transition)واالنتقال الزمين ، )Alternance( خالل التناوبيتحدد من  ،السرد

 

)153(.  
IV.3. 7 - الصيغةMode  

وذلك ، إن مقولة الصيغة حتدد يف مستوى العالقة بني القصة والسرد أو اخلطاب
وضمن أشكال خمتلفة تتعلق بالسارد ، من موقع كمية اإلخبار املنقولة وفق رؤية معينة

 ،ويعد املوقف الذي يتخذه السارد من األحداث .يفية روايتهوك، أو الراوي وما يرويه
وكذلك املوقع الذي يتخذه للتعامل مع األحداث ، من حيث قربه أو بعده عنها

 ويعرفان على التوايل باملسافة، الشكالن األساسيان لتنظيم اخلرب السردي ،والشخصيات
)Distance( ،املنظورو )Perspective( )154( .منهما  هم خصوصية كلوإذا حاولنا ف

  :جند أن ذلك يتوضح كما يلي
  ):Distance(املسافة  )أ

بني راو  –كما أسلفنا يف حديثنا عن احلكاية التامة واحملاكاة  – أفالطونميز   
وميزت  .)155( وآخر يقدمها عن طريق الشخصيات ،يسرد األحداث مباشرة بنفسه

)  Shwing(  مها العرضفتنيبني ص ي جيمسرهنكسونية مع اس- الدراسات اإلجنلو
بني  جينيتومناقشة هلذه التصورات السابقة مييز  ،)Telling(القول والسرد أو 

  . "سرد األقوال"و، "سرد األفعال" :مظهرين للسرد مها
تتظافر عناصر السارد ) Récit d'événements( فسرد األفعال أو األحداث -   

مبا ، عنهواخلطاب املعرب ، دثي الفعليوفق عالقة كمية بني املشهد احل، مع طريقة سرده

                                                
153  - Ibid:p 170. 
154  Ibid : p 184.   
155 Gérard. Genette : Frontières du récit page 50 – 56.    
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وهو ما جيعل املقام السردي أو الصيغة مرتبطة بقضايا  .حتدده سرعة النص السردي
مما يعرضه من أحداث  ،إن سرد األفعال ميثل مستوى حتدده مسافة الراوي ؛بعيدة عنها
  .يف النص
القة بني يف هذا املستوى من الع )Récit de partes()156(أما سرد األقوال -   

يبدو املظهر األساسي لكل فعل سردي هو التعامل مع أقوال  ،القصة والسرد أو اخلطاب
أو كالم الشخصيات يتم التعامل معه من ، وهذه اخلطابات، وخطابات الشخصيات

ألقوال لولذلك فإن نقله  .حبسب مسافته من هذه الشخصيات أو تلك، قبل السارد
أو من خالل ختطيب  ،واء عرب كالم الشخصية املباشرس ،حمكوم بصيغة تقدميها للمتلقي

  :يف هذا اال ثالث حاالت هي جينيتومييز  .أقوال الشخصيات ضمن كالم السارد
وهو ) Discours Narrativisé ou raconté( اخلطاب املسرود أو املروي -1.أ

  .وينقل فيه كالم الشخصية وحيلله ،خطاب يقوله السارد
 )transposé au style indirecte Discours(بأسلوب غري مباشر اخلطاب احملول -2.أ

كثفها ويدجمها يف خطابه يبل  ،وفيه ال يكتفي السارد بنقل خطاب الشخصيات وأقواهلا
وهذا الشكل خيتلف عن األسلوب غري املباشر  .فتتخذ تلوينات خطابه ، ومن مث اخلاص
  .و الداخلي مع خطاب الساردالذي يتداخل فيه خطاب الشخصية املصرح به أ ،احلر

ويتميز بأن السارد يفسح اال ألقوال ): Discours rapporté(اخلطاب املنقول -3.أ
فيتخذ طابعا ممسوحا يتسم ، الشخصية بالربوز بكل خصائصه األسلوبية والداللية

  .باملباشرة يف الظهور
هذا النوع  فدفعت، أن الصيغة األخرية قد ميزت الرواية احلديثة نيتيجويرى   

ليتحول رد ناقل  ، دوحاصرت مواقع املقام السردي أو السار، من احملاكاة إىل منتهاه
  .)157 (لألقوال

                                                
156 Gérard Genette : Discours du Récit page 189.  
157 Ibid page 193.  
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IV.3. 8 - املنظور  

أن كل  نيتيجويؤكد  ،يتعلق املنظور يف ما اصطلح على تسميته بوجهة النظر  
وهو يقترح  ، الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وقعت يف اضطراب وخلط كبريين

 (Qui voit et  "من يتكلم"و "من يرى"أي بني . الصيغة والصوت بني لذلك التمييز

qui parle ( ، سنة مل التصورات السابقة اليت تناولت املنظور منذجموبعدما يعرض 
وصوال  ،1955 شتانزل ـمرورا ب روبرتن بن وارينو  روكسبكلينني على يد  1943

حول احلاالت  تودوروفوأخريا تصنيفات  ،1961 وثبواين و فريدمان تورمان إىل
 "ئريبالت"مصطلح  جينيتعد كل هذا يقترح ب، )158(لعالقة الراوي بالشخصية ةالثالث

)Focalisation( ،الذي اعتمده  ي،التركيز على اجلانب البصرفيه  ىالذي يتحاش
لح البؤرة ويستلهم مصط .سابقوه عندما اقترحوا مصطلحات بديلة مثل املنظور والرؤية

حاالت ثالث بني  جينيتمن هذا مييز  وانطالقا.  وارينو روكسبكلينث من السردية 
  :من التبئري هي

هو التبئري الذي يشمل جممل الكتابة ): Zéro Focalisation( التبئري صفر -
  ).Narrateur omniscient( الكالسيكية ويهيمن فيه الراوي العليم

فيه وجهات نظر  تتضحوهو تبئري : )Interne Focalisation( التبئري الداخلي -
كما أن السارد ال يصف الشخصية البؤرية وال يشري  ،الشخصيات إزاء موقف واحد

  . إليها من اخلارج
وهو تبئري يقوم به شاهد خارج عن : )Externe Focalisation( التبئري اخلارجي -

  .)159(األحداث 
إال ، كما رأينا سابقا تودوروفا قدمه مل الشبيه يالثالث وهكذا نصل إىل التقسيم

                                                
158 Ibid, p: 203. 
159- Ibid :  page 206.   
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ا ال ختتص إمن حيث  ،هو احليوية اليت ختتص ا هذه التبئريات جينيتأن ما مييز 
 مبعىن أن التبئري الداخلي قد يكون يف مقطع يليه تبئري خارجي والعكس، النصب

 ،لصيغيةيقدم يف سياق حديثه عن التئبري ما يسميه التعددية ا جينيتكما أن . بالعكس
، وهذا التعدد يتيح للقارئ حرية احلركة.  اليت ميكن أن تتقاطع أو تتناوب داخل السرد

سواء بالنسبة للشخصيات  ،كما ميكنه من التفاعل املتنوع مع األبعاد اخلارجية والداخلية
  . أو للسارد

IV.3 .9- الصوت السردي )Voix Narrative(  
 ،"؟من يتكلم"و "؟من يرى"ـملتعلقه بالقسم الثاين من مقولته ا نيتيجيكمل 

، )Instance Narrative( طرح إجراء منهجي خيص املقام السردي أو اهليئة السرديةب
ألن الوضعية  ،وحبثنا هنا يتجاوز السارد احملدد بوجهة النظر ؛اليت ميثلها شخص السارد
يف ن مكإنه ي ،هي جمموع معقد يتجاوز التحليل والوصف ،السردية هي شيء آخر

واملتفاعلة احملددة يف الزمان  ،العالقة الوطيدة اليت تربط الفعل السردي بعناصره املتعارضة
ويتصل املقام  ،نفسها متضمنة داخل القصة ،وعالقته بأوضاع سردية أخرى ،واملكان

 ،ظور زمينوهكذا جند أن السرد من من .السردي ببعد زمين حيدد موقعه من القصة
عالقات أخرى غري أن هناك  .حقا ملا يقوم به املقام السردياليكون يف األغلب فعال 

يف هذا الصدد أربع  جينيتومييز  .أو متعددا، أو متواقتا، حقايكون فيها املقام ال
  :هي ،حاالت مبنية على أساس العالقة بني املقام السردي والزمن

اليت يقع زمنها ومثله الرواية الكالسيكية ): Ultérieure(السرد الالحق على احلدث - 
  .يف صيغة املاضي

  .ومثله الرواية املبنية على التنبؤ وزمنها املستقبل): antérieure( السرد السابق - 
كما يف  ،ومثله الرواية املبنية على الزمن املضارع): Simultanée( السرد املتواقت - 

  .حاالت البث املباشر عرب الراديو أو التلفزيون
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حيث يتم  ،ومثله الرواية الرسائلية: )Complexe( )160( اتالسرد املتعدد املقام - 
  .اجلمع بني القص واحلوار الداخلي والتذكر والرؤية احلاضرة واملستقبلية

عنصرا آخر  ،باإلضافة للمقام السردي والزمن ،كما يتضمن الصوت السردي  
ة أو وهذا ليس عن منظور الرؤي ،ه القصةذوعالقته  ،هو الشخص املتكلم يف القصة

ومن خالل مستواه  ،بل من خالل وضع السارد داخل القصة أو خارجها ،املسافة
  :هي ،أربع حاالت لنظام السارد نيتيجوحيدد  .أيضا السردي
سارد من فهو  ،هومريوسومنوذجه : )القصة يغري( سارد خارج القصة - أ  

  .هتوجي ةوظيف-يروى قصة هو خارج عنها  ،الدرجة األوىل
 ،ومنوذجه سارد من الدرجة األوىل: )مثلي القصة( القصةسارد خارج  - ب  

  .الشرح ةوظيف- يروى قصته اخلاصة الذاتية 
 ،ساردة من الدرجة الثانية شهرزادومنوذجه : )القصة يغري( سارد داخل القصة - ج

  .وظيفة شعرية-ة عنها عموما بتروي قصصا هي غائ
ن إحيث  ،هومريوسإلياذة  يف عوليسومنوذجه : )مثلي القصة( سارد داخل القصة -د

  .وظيفة توثيقية- )161(من الدرجة الثانية يروى قصته اخلاصة  اسارد
هو شكل البطل  ،إىل عنصر آخر يف مستوى الصوت السردي جينيتكما يشري 

باإلضافة إىل عنصر  .الذي تتميز به النصوص السردية ذات اخلصوصية السريية ،السارد
وقد يكون هذا ، )La narrataire( املسرود له أخري يتشكل منه الصوت السردي هو

قد يلتبس مع القارئ  ويف هذه احلال، العنصر إما داخليا يف احلكاية أو خارجا عنها
تم اإلشارة إليه بصورة كافية يف البحث ت مل ولعل هذا االهتمام بالقارئ. )162(الضمين 

إال أنه سعى لتصحيح  ،للوضعيات السردية املختلفة جينيتاملنهجي الدقيق الذي صاغه 

                                                
160 Gérard Genette : Figures III page 229.   

   153نظرية الرواية ص : وأنظر أيضا، السيد إبراهيم  258اب احلكاية ص جريار جينيت خط 161
162 Gérard Genette : Figures III page 266. 
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  . ذلك ال حقا
 ،يف مقاربة النص السردي جريار جينيتوإذا كنا قد أطلنا يف تقدمي مقترحات 

النقد  يتلقباملتعلق  ،فألن ذلك يعود بالتأكيد بالفائدة على املستوى الثاين من هذا الباب
فيه من والذي ال ختلو أي دراسة ، ضاء الثقايف العريبفالبنيوي للنص السردي يف ال

  . جريار جينيتاملالحظات والتحديدات املنهجية للناقد والباحث 
 ،يف كوا تليب احلاجة إىل نظرية منهجية للروايةهذا الناقد وتأيت أمهية مقترحات 
والسرد بضمري  ،والراوي العليم، مثل وجهة النظر ،تتناول املصطلحات األساسية

الذي يفرق بني الراوي  ،رةأهوم البووفكرة وجهة النظر وحتويلها إىل مف .الغائب
يعد أحد اإلجنازات الكربى اليت قام ا على صعيد  ،البؤرة والقصبني و، والرائي

 .) 163(مراجعة موضوع وجهة النظر
 ةحلق ،جينيتهذا اجلهد املعريف التنظريي واملنهجي واإلجرائي الذي قدمه يعد و

وهذا اجلهد الذي عرفه النقد  .ضمن سلسلة املسار البنيوي ملقاربة النص السردي
منطق "يف كتابه  كلود يرميونستكمل فصوله مع القراءة اليت قدمها ا ،اجلديد يف فرنسا

  .، كما سيتضح لنا فيما يلي)Logique du Récit( "السرد
  
  
  
  

  
V - كلود برميون : منطق السردClaude Brémond 

 
جلديد يف جمال الدراسة ضمن مبحثنا عن النقد ا رميونبإن إدراجنا ألطروحات   

                                                
  .  171 نظرية الرواية ص: السيد إبراهيم  163
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هود الذي أسهم من خالله يف إعادة من او أيت من األمهية اليت اكتسبها،إمنا ي ،السردية
 "مرفولوجيا احلكاية"اليت ضمنها كتابه  ، يروبفالدميريصياغة مقوالت 

)Morphologie du conte .(جمردة ميكن االستفادة  وهذا يف سياق الكشف عن بىن
من  رميونبوقد كان  .وكل أشكال احلكي، األنواع السردية املختلفةمنها يف دراسة 

  .وتأملوا يف حدوده وممكناته ،بني النقاد األوائل الذين تناولوا املبحث السردي
 ،خالصات أحباثه حول السرد برميوند عليه شيالذي غري أن املنطلق األساسي   

، ت وعالقات وظيفية حتكم القصةمن بنيا روببهو االنطالق يف قراءة نقدية ملا قدمه 
يف سياق انسجام تام مع . ليصل فيما بعد إىل تقدمي جمموعة من االقتراحات البديلة

إلقامة بنيات جمردة وثابتة ملقاربة النصوص ، يف سعيهم اب النقد اجلديدتأطروحات كُ
ة الصادر سن ،)Logique du recit( "منطق السرد"ولذا جنده ضمن كتابه  .السردية

 روبب، من منظور داعم، كتب كل من  مجلة من املقاالت اليت يناقش فيها، 1973
ومن منطلق الوعي بضرورة جتاوز الفراغات والنقائص املعتمدة  .تودوروفو سغر مياو

  .يف املنهج
يف كتابه  روببته األساسية متحورت حول مقترحات غري أن مناقش  

 خاصة مبا أوضحه يف فصل املادة واملنهجو ،كما أشرنا سابقا "مورفولوجيا احلكاية"
)Méthode et Matière(، هي، خصائص أساسية للحكاية حني حدد أربع:   
ة مهما كانت طبيع، ن العناصر الثابتة والدائمة يف احلكاية هي وظائف الشخصياتأ - أ

  . ومهما كانت الطريقة اليت تؤدي ا الوظائف، هذه الشخصيات
  .ة حمدودحكاية عجيب أن عدد الوظائف يف كل - ب
  .ن تتابع الوظائف متماثل يف كل احلكاياتأ - ج
  .)164(واحدةو صنف حتكمه بنية أ ،كل احلكايات العجيبة تتأسس وفق بنية واحدة -د

جيد أن املبدأ األساسي الذي يتحكم يف  ة،ومن خالل مناقشة الفرضيات األربع  
                                                
164- Vladimir Propp : Morphologie du Conte. Éditions Seuil. P : 33.     
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 ،رميونبوهذه املتوالية، حسب  .الوظائف هو مبدأ السببية ونظام التتابع الكرونولوجي
كما أن اخلطية املعتمدة يف سرد . ال ميكن أن تستجيب لكل احلاالت السردية املمكنة

ه على وضعيات ال تنطلق ، وفتح آفاقتقلل من إمكانية التنويع السردي ،الوظائف
وحالة  .حكايات داخل احلكاية الواحدةيف بل  ،بالضرورة يف سرد حكاية واحدة

يف فرضيته  روببال ميكن أن تستجيب حملددات ، بطلتني على سبيل املثال شخصيتني
  . )165( الثالثة

فإما أن  ؛ولكن وفق صيغتني أساسيتني ،كما أن بنية احلكاية ميكن أن تتعدد  
تبعا الفتراضات وإما أن تكون  ؛يبقة بني الوظائف وفق منطق فعلي سبتكون العال

فإنه ، ق جمال البنية يف سلسلة خطية حمدودةنضيوعوض أن  .أو مقتضيات ثقافية عملية
ولكن يف إطار عالقات  ،حىت تكون منفصلة ،جيب إعطاء حرية وحركية أكرب للوظائف
وهذا ال يتم إال عرب إعطاء حرية للسارد خللق  .عامة تنشأ بني املقاطع السردية األساسية

   . )166( الذي ميكنه من التحكم يف رسالته ،النظام السيميائي
األخرى كما فعل  أن يتم وضع الوظائف الواحدة تلو ومن هنا فإنه بدال من  

مثلما  وتكون ،يقترح تراكبها يف منطق تتحرك فيه يف نفس الوقت برميونفإن  ،روبب
ومن هذا ، حيث تتشابه البنية وختتلف املكونات. تعزف جمموعة من اآلالت نوتة واحدة
 ذه املتتالية األساسية متر بثالثوه ،ة سردية أساسيةاملنطلق تكون الوظائف متصلة مبتتالي

  :)167( ، وهذه املراحل هيمراحل ينتج عنها أفق حمدد
  .إلمكانية وقوع حادثة أو سلوك" فتح"وضعية  - 
  .وضعية االنتقال للفعل املربمج يف وضعية االفتتاح - 

                                                
165 Claude Bremond : Logique du récit éditions du seuil,Paris 1973.page 22.27. 
166 Ibid. P: 30  
167 Claude Bremond : La Logique des possibles Narratifs. Communication n 08 page 66 
                                                                                         Claude Bremond : Logique du récit 32 وأنظر أيضا: 
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عن هذه عرب وي. النجاح أو الفشل الفعل اليت حتتم وتعلق املسار على وضعية نتيجة - 
  :الوضعيات كما يأيت

  جناح -    حتقق اإلجناز الفعلي      -       وضعية افتتاح إلمكانية
  فشل -    عدم حتقق اإلجناز الفعلي -

أن آفاق كل وضعية  على رميونبيؤكد ، وعرب هذه املنهجية ذات الثالث مراحل  
  :مها على التوايل لخص يف إمكانيتني اثنتني،تت
  .م اإلمكان بالنسبة لألوىلاإلمكان أو عد - 
 القيام بالفعل املنجز أو عدمه والبقاء بالتايل يف مستوى التصور والتخييل واحللم - 

  .بالنسبة للثانية
  .أما الوضعية الثالثة واألخرية فتمثل النجاح أو الفشل - 

فإن هذه الوضعيات السردية  ،روببعكس ب ،غري أنه من املفيد التأكيد على أنه  
، تصل مبا سبقها أو مبا سيلحق اتال يشترط أن  ،وفق ثالثية املقطع السردي املنتظمة

هنا احلرية مطلقة للراوي يف ترتيبها وتقدميها  وتبقى. وفق عالقة سببية أو منطقية
  . للملتقى
) Réseau Narratif( لدراسة نقاط انطالق الشبكة السردية ،رميونبويقترح   
يرى من خالله أن القصة هي  ،)Cercle Narratif(ردية مفهوما هو احللقة الس ،السابقة

وهذا يعين أن األحداث  ؛متتالية من األحداث مطبوعة بقيمة إنسانية حول حادثة واحدة
  .احلدس والتوقع، األسلوب البالغي، الوصف :مرتبطة بقيم مثل

واالحنطاط أو ، )Admiration( التحسني: قة السردية تتضمن مسارين مهاواحلل  
بنيان على ثنائية الفعل ـاملساران األساسيان ي نوهذا. )Dégradation( )168( دهورالت

ميكنه  ،فمسار التحسني يف املتتالية السردية األساسية ؛اقالنجاح أو اإلخف، وعدم الفعل
 نفسه والشيء، ال تتحقق كما أن نتيجة املسار قد تتحقق أو، ال حيدث أن حيدث أو

                                                
168- Claude Bremond : logique des possibles narratifs page 68.  
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  . بالنسبة ملسار التدهور
وتتعدد أشكال ، من خالل هذه السريورة يتولد النظام الداليل للعامل السرديو  

جيعل احلكاية ليست جمرد  اوهو م .ومراحلها من خالل الوظائف، املسارات السردية
تتحدد من خالل ، بل جمموعة عالقات احتمالية جمردة، متتالية وقائعية خطية بسيطة

فإما أن يكون يف  ؛من مسار احلبكة القصصيةالوظائف اليت يؤديها الفاعل حسب موقعه 
 افكل وظيفة تفتح أفقا جديدا خاضع. مسار التحسني أو أن يصيبه التدهور واإلساءة

  .مكن واحملتململل
تخذ وضعيتني ي رميونبوالفاعل السردي أو الشخصية يف منطق السرد عند   
  : مها، مع الفعل تني حسب طبيعة عالقتهاحتمالي

مهما كان نوعه  ،الذي يتلقى فعل التحويل وهو): Le patient( لاملريض املنفع - 
  . وقيمته إجيابيا أو سلبيا

  .)169(القائم واملبادر باملسار التحويلي ): Agent( الفاعل - 
فاملنفعل هو فاعل يف  ؛وتتبادل الشخصيات هذه األدوار السردية خالل القصة  
والفاعل  ؛دي به للقيام بفعلتؤ ،وقع حتت تأثري عوامل نفسية مثال إذا حالة ما
واألشكال الثالثة للمنفعل  .ألن بفعله سيتأثر من خالل تغيري وضعيته )Patient(منفعل
 La(الضحية ، ) le bénéficiaire(املستفيد  ،)L'influencé( املؤثر فيه: هي 

victime.(  
سن احمل، )L'influenceur( املؤثر :بـ ون يف صلتهم باملنفعل فتحدأما الفاعل  

L'améliorateur)(،  املهدم)Le dégradateur( ، احلامي)le protecteur(،  احملبط)le 

frustrateur .(  
  :األدوار السردية من خاللبالتايل تتحدد و  

                                                
169- Logique du récit 134.  
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  )patient( املنفعل - 
  )Agent( الفاعل - 
  )L'influenceur( املؤثر أو احملرض - 
  )l’améliorateur et le protecteur(احملسن واحلامي - 
  .)Le dégradateur et le frustrateur( )170( املهدم واحملرض - 

وفق قاعدة  ،هذه األدوار السردية عرب خمتلف املقاطع السردية والوظائفتتوزع و  
  .املنفعل - املسار –الفاعل  :ثالثية هي

إىل  ، عرب إغفال كل عنصر ال ميت بصلةويتم حتليل النص احلكائي أو السردي  
وتأمالت ، وصياغات بالغية، فكل ما يتضمنه السرد من وصف ؛ةاحلدث أو الواقع

تشوش على احمللل ، )enclaves non narratives( والتداخالت غري السردية فلسفية،
كما أن األحداث حبد ذاا جيب التعامل  .عند مقاربته احلكاية وحماولة بناء رموزها

ا كانت ال تسهم يف حتديد مالمح أما إذ، معها من منطق وظيفتها ودورها يف بنية السرد
  .)171( هذه البنية فيجب إمهاهلا

أا شكلت  ، هوالسردية رميونبله خبصوص مقترحات أن نسجا نوما ميكن
الوظائف يف فهوم يتمثل هذا امل ،تنويعا للبحث يف احلكاية أو القصة من منطلق حمدد

تح أمامها إمكانية وف، السردية اليت عمل على حتريرها من صرامة التصنيف الربويب
سم املت يعدلسارد االختيار ضمن نظامها القوااخلروج بأنساق متعددة تتيح للكاتب أو ا

كما    .إىل حاالت يتطلبها الوضع السردي على سعته ،بالتوالد واالنشطار الالائي
فسح اال أمام قيام منطلق جديد لدراسة  ،يروبـمن خالل نقده ل ،رميونبأن 

وهو ما سبق وأن حتدث  .يدعوها النحو األساسي للسرد ،قواعد جمردةاحلكاية وفق 
هو الباحث يف السيميائية  برميونكب مسار اوإن كنا نرى أن من و. تودوروفعنه 

                                                
170 -Ibid, pp : 139- 282.  
171- Ibid, p : 323. 
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من  ؛برميونشبيها مبسار  االذي اختذ مسار س،اجلريداس جوليان غرمياالناقد ، الداللية
جمموعة من املقترحات املتصلة  من خالل ،حيث دراسة العالقات الوظائفية للسرد

واليت شكلت يف جمموعها قيما ، واملتأثرة باملفاهيم اللسانية والبنائية، بالنحو السردي
  . بارزة يف معاجلة القصة من منظور النقد اجلديد
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  النفسي مقوالت اخلطاب النقدي
I- ي التحليليفرويداملنظور ال:  

خضعت عالقة التحليل النفسي بالنقد األديب لتقلبات كثرية يف إطار املمارسـة    
وانتقل االهتمام النقدي باال النفسي مـن البحـث يف   ، النقدية خالل القرن املاضي

منـها إىل  و ومن مث إىل نفسية القارئ و، نفسية املؤلف إىل الشخصية يف العمل األديب
التحليــل  ألقــد بــد. )1(العالقــات بــني املؤلــف والقــارئ والــنص واللغــة

للكشف عن اجلوهر املكبـوت   ىبوصفه عالجا يسع، يشتغل )(Psychanalyseالنفسي
اإلبداع يف  لانتقل إىل جماغري أنه  ،لعن طريق اللغة من خالل احلوار بني املريض واحملل

   .عاللذة ومبدأ الواق أمبد :حماولة لإلمساك مبحورين مهمني مها
يف انفصـال   فمبدأ اللذة ينحو حنو اخليايل ؛أحدمها إىل اآلخر نمض ياملر ينتقلو  

فعامل اإلبداع منقطع عن احلياة اليومية، وبالتـايل   ،عن الواقع اايف واملانع لتحقق اللذة
ميكننـا سـربه ملعرفـة نزوعـات الـذات اإلنسـانية        ،فهو جمال لتحقـق الرغبـة  

أن يصـف اجلهـاز    )S.Freud 1859-1936( فرويدسيجموند واستطاع .)2(بدعةامل
  : وهوقسمه إىل الثالوث الفعال حيث  ،النفسي
ومجيع التصورات  و يضم وظيفة اإلدراك للجهاز احلسي، :الوعي أور الشعو -1

   .واملشاعر اليت يعيها املرء يف وقتها
الـيت مل   ات واملواقفويضم مجيع التصور :ما قبل الوعي وما قبل الشعور أ -2

 .لكنها قابلة أن توعى يف أي وقت  ،يتم الوعي ا يف وقتها

                                                
  .208ص ، النظرية األدبية احلديثة : آن جيفرسون وديفيد رويب  -  1
ص ، 1967القاهرة  2دار املعارف،ط،النفسي ترمجة مصطفى زيور وعبد املنعم املليجيحيايت والتحليل :فرويدسيجموند  -  2

11 
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 .فرويد وهي اإلضافة اجلديدة اليت متيز ا :الباطنما بعد الشعور أو العقل   -3
 لويتميز العقل الباطن بأن مضامينه ال ميكن أن تصبح واعية ،ألن رقابة ما قب

نواهي مـأخوذة مـن العـامل     تضم وهذه الرقابة ،الوعي متنع عنها الوعي
 .)3(كما تضم جماالت أصبحت بذاا الشعورية والواعية ،اخلارجي

      هـو ـال، le Surmoi أنا األعلىـال، le Moi أناـال: قسم اجلهاز إىل 1923ويف سنة 
ça le.  4(أن الفنان كالعصايب ينسحب من واقع ال يرضي إىل دنيا اخليال فرويدويرى( .

نتيجة للدراسات اليت أجراهـا علـى الشـعراء     فرويدهوم التصعيد عند وقد ظهر مف
وحدده بوصفه القدرة على تبديل اهلدف اجلنسي األساسي دف آخر غـري  ، والفنانني
وهي  ،واألعمال الفنية هي إشباع خيايل لرغبات الشعورية شأا شأن األحالم"جنسي

تتفادى أي صراع مكشوف مـع  حيث أا بدورها جتتهد كي ، مثلها حماوالت توفيق
  .)5("قوى الكبت

إن اخلاصية اجلوهرية اليت تربط بني احللم واإلبداع هي ذلك السعي املتواصـل     
دف إحداث تسوية وحل تـوفيقي،  من األنا للوصول إىل اإلشباع عرب هاتني اآلليتني 

اتيـة  فيتشكل احللم بصورة تعرب عن تلبية لرغبات مكبوتة هذه الرغبـات تتسـم بالذ  
أمـا  . الذي يضمن هلا التستر وعدم الكشف لولذلك يكون احللم هو اا ،والنرجسية

اإلبداع فإنه يسعى إلحداث التوازن عرب اتكائه على القيم والسلوكات االجتماعيـة،  
ويستثمر تعاطف اآلخرين الذين جيدون يف األفكار واملبـادئ والقـيم املطروحـة يف    

حيث حتـدث لـديهم    ؛لفنية جماال للتشارك بني املتلقنيالنصوص اإلبداعية واألعمال ا
  . تنفيسا وحتقيقا لرغبات وتبديدا إلخفاقات معينة

                                                
  . 28ص  1982بريوت  2املادية اجلدلية والتحليل النفسي،ترمجة بوعلي ياسني،دار احلداثة ،ط:فيلهلم رايش -  3
  . 238ص ،  1971القاهرة ، دار املعارف، علم النفس واألدب : سامي الدرويب  -   4
  73ص ، حيايت والتحليل النفسي:  فرويدسيجموند  -  5
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فالعالقة بني األحالم واإلبداع وثيقة من حني كون اإلبداعات املختلفة كالشعر   
من هذا املنطلـق  . )6(والقصة وألوان الفن التشكيلي هي تلبيات خيالية لرغبات الواعية

 ءأو اآلرا ،لكل التحليالت اليت أقامها لألعمال الفنية اليت تناوهلا بالدراسة يدفروأسس 
حيث صار . والنظريات اليت هذا يف مرحلة متقدمة من تطويره ملنهج التحليل النفسي

أن الشعراء والروائيني هم من أمثن وأعز حلفاء احملللني النفسانيني ألم يعلمـون  "يؤكد 
إـم   ،ض أشياء مل نتمكن بعد من احللم ا حبكمتنـا املدرسـية  ما بني السماء واألر

  .                                       )7("أساتذتنا يف معرفة النفس البشرية
تعامل   فرويدأن  ،"النقد األديب ومدارسه احلديثة"يف كتابه  هامين ستانلييرى 

النقد األديب املتصل بالتحليـل  و فيامها الباتوغرا: تلفنيمع النصوص األدبية مبنظورين خم
حيث تتم عربهـا   ،فالباتوغرافيا متصلة بالعمل التحليلي النفسي اإلكلينيكي ؛)8(النفسي

يتم التعامل مـع آثـاره الفنيـة     ،دراسة املؤلف من منطلق أنه مريض عصايب ونفسي
لإلنتاج الفين  فينظر ،بوصفها دليال هاديا أثناء الدراسة اليت تتخذ طابع التحليل السريري

وأن الكاتب يسعى للتخفـي وراء   واألديب على أنه مشكلة أوحاله مرضية تتطلب حال،
  . )9(الرموز واألخيلة اليت حياول من خالهلا أن يستبدل الواقع باخليال

 ،أما النقد التحليلي فهو الذي يتعامل مع النصوص األدبية من منطلق منـهجي 
ينيكي مبثابة مفاتيح للتأويل واحلكم ، وينطلق هذا يوظف مراحل وآليات التحليل اإلكل
يف حتديده لشكلني من أشكال متثل الصور يف  فرويدالتمييز من التصور الذي يستند إليه 

  .الوهم واحللم :الذهن مها
 .، أما الوهم فهو استجابة ملـا ال وجـود لـه   عفاحللم هو مستوى تأويلي للواق
ترسلة مبا يتالءم والعمليات الالواعية اليت ينشطها وبذلك تصبح عملية اإلدراك الفنية مس

اخليال الذي هو جزء من املوضوع املدرك يف الفن، ومنه يصبح الفنان حاملـا وحلمـه   
                                                

  .291ص ،  1969القاهرة  2ط، دار املعارف ، ترمجة مصطفى صفوان ، تفسري األحالم :  فرويدسيجموند   -   6
7 - Sigmund Freud : Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen. Gallimard 1973.page 127 

  . 262،ص  1958ألديب ومدارسه احلديثة ، ترمجة إحسان عباس وحممد جنم ،دار الثقافة بريوت النقد ا: ستانلي هامين   8-
  س. 84، ص  1974بريوت  1يف النقد األديب ، الدار املتحدة للنشر ، ط: حممود السمرة -  9
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أما . حمدد مبوضوعه الواقعي، إنه حلم يقظة موجه وخيال متحكم فيه من طرف الفنان
حبدود اخليال فال  جيسده الوهم فهو حضور عصايب يناقض الوعي ياملستوى اآلخر الذ

يدركه على أنه كذلك بل يقع يف قبضة اخليال الواهم ومن هنا ميكن إقامة التمييز بـني  
فالشاعر سيد خياله يف حني أن عالمة املعصوب كونـه واقـع يف قبضـة    " املظهرين 

  .)10("خياله
حني جيعل الفنان مريضا  ،"تفسري األحالم"هذه الرؤية يف كتابه  فرويدويوضح 

ليعـيش يف   ،والرضاالذي ال يوفر له االنسجام  ،يعمد إىل االنسحاب من واقعه عصابيا
عوامل اخليال، غري أنه حتدوه الرغبة الدائمة وامللحة للرجوع إىل الواقع واالنقطاع عـن  

. )11(على عكس املريض النفسي الذي يبقى دائم االنقطاع عن واقعـه  ،خياالته انحة
ة يف حتليله للنصوص األدبية واألعمال الفنية اليت من هذه الفرضي فرويدوينطلق   

دراسة نفسية جنسية " دافنشي ليوناردوعن  هوهي مقالت ،تناوهلا بشكل مطول نوعا ما
وكذلك دراسـته   وجرمية قتل األب، دوستويفسكي، ودراسته عن "لذكريات طفولية

أصدرها بشأن دون أن ننسى أحكامه اليت  ،جنسنللكاتب الدامناركي  "غراديفا"لقصة 
واليت شكك يف نسبتها للكاتب انطالقا من النتـائج   ،شكسبري اـ" هاملت"مسرحية 
  .للدراسة ةاإلكلينيكي

إشـارة   "حيايت والتحليل النفسي"يف الفصل السادس من كتابه  فرويدويضيف 
أخرى تقلل من التطرف يف التعامل مع النصوص اإلبداعية بعدها جمرد مجلة مكبوتات، 

تأكيد على أن النص اإلبداعي واألعمال الفنية عموما هـي إشـباع لرغبـات    فيعيد ال
ضع لنفس املنطق الذي حيكمها مـن حيـث   ختالشعورية شأا يف ذلك شأن األحالم، 

ختتلف عنها من حيث الوظيفـة، فـإذا    اتفادي الصراع املباشر مع قوى الكبت غري أ
فإن اإلبداع يسـعى إىل   ،فرويدتعبري حبسب  ،"ال اجتماعيا"كان احللم فرديا محيما أو 

تنفيسات الالشعورية عنـد  العكس من ذلك ، فغايته تشاركية تسعى الستثارة نفس ال
                                                

  . 387ص ،  1997، دمشق  7جوانب من األدب والنقد يف الغرب ، منشورات جامعة دمشق ، ط: حسام اخلطيب  -   10
  299ص  1969القاهرة  2ط  ،دار املعارف ، ترمجة مصطفى صفوان،تفسري األحالم :  فرويدسيجموند  -   11
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إن ما يفعله التحليل النفسي هو أن يأخذ العالقات املتبادلة بني ما تأثر الفنان " ؛املتلقني
يعتمل فيها مـن   به يف حباته، وخرباته العارضة، ومنتجاته ويستخلص منها نفسيته وما

  .    )12("دوافع،أي ذلك اجلزء من نفسه الذي يشارك قيه الناس مجيعا
" هاملـت "الشخصية البطلـة واعـتىن ـا يف مسـرحية      فرويدلقد حلل  

يستطيع أن يأيت كـل  " يف االنتقام ألبيه بأنه" هاملت"ففسر أسباب تردد ، شكسبريـل
-الرجل الذي يريه، تل مكانته عند أمهشيء إال أن يثأر من الرجل الذي أزاح أباه واح

  . )13("رغباته الطفلية وقد حتققت -إذن
للقـاص الـدامناركي    Gradiva" غراديفـا "أما دراسـته التحليليـة لقصـة    

على اعتبار أن  ،"اهلذيان واألحالم"فتبحث عن مواقع  ،)Jensen )1873-1950جنسن
لتنتج احلل التوفيقي الذي يؤدي األحالم والرغبات الالشعورية تتقاطع يف جمال اإلبداع 

منحوتـة   غراديفاـف .وبالتايل حيدث لدى املبدع التوازن واالنسجام ،للتسوية النفسية
الباحـث  " نـوربرت هانولـد  "متثل فتاة ذات مشية رشيقة زارت يف احللم البطـل  
وبنظرة الفنان احلاملة يطلق عليهـا  . األركيولوجي وكان ولعه بشكلها وبلباسها كبريا

ويبدأ يف ختيل انتمائهـا العـائلي   ". celle qui avanceاليت تتقدم"أي " غراديفا"م إس
إىل أن تنهي حياا حتت األنقاض من جـراء ثـورة    ،ومكان إقامتها وسريورة حياا

  .Pompeiبركان 
القصة من خالل آلية عمل احللم ليؤكد بأن احللم ميثـل حتقيـق    فرويدويفسر 

ل يوضح شخصية البطل وتصرفاته ويعلل دوافعه يف تسلسل ومن خالل التحلي. الرغبات
وهو دائم املقارنة بينـه وبـني املرضـى    . ويفحص بعمق مسرية البطل النفسية، السرد

نه على الرغم من ذلك فإن أ غري. )14(حىت أن عمله يوحي باملعاجلة السريرية، النفسيني
رى، يف دراساته األخ جوهري عما نلمسه ختتلف بشكل "غراديفا"لقصة  فرويددراسة 

                                                
  . 76حيايت والتحليل النفسي ، ص :فرويدسيجموند -   12
  . 281-280ص ، تفسري األحالم :  فرويدسيجموند   -  13

14 - Sigmund Freud : Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen. Gallimard 1973.pages 131.  
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إىل إسـقاطات   جنسنمل يسع يف دراسته لرواية  فرويدويتأسس هذا التميز على كون 
  .، دون إقحام لشخصية املؤلفبل قام بتحليل الشخصية الروائية يف ذاا ،خارجية

فعملية التحليل النفسي تصبح منكبة على البحث يف بنيـة الـنص ومكوناتـه    
ولعل هذا املنحى هو الذي جيعلنا نقر .دراسة حمايثة لعامل النص مما جيعل من ال ،الداخلية

رغـم   ،فرويدية يف جمال الدراسة النفسية عند عميثل نقلة نو "غراديفا"بأن حتليل رواية 
إال أا حصرت ذلك يف التركيـز علـى الشخصـية     ،كوا تتصف بالطابع السريري

وهو ما يدفعنا  .مؤلف أو حياته النفسيةدون اإلشارة لل ،بصورة أساسيةالروائية املتخيلة 
يعد وثيقة نقدية يف تطبيق التحليل النفسي على اإلنتاج  "غراديفا"للقول بأن حتليل رواية 
، خاصـة إذا  وتكتسب الدراسة مشروعية انتساا للنقد الروائي .القصصي من الداخل

علق فيها على قصـتني   واليت ،يف اية الدراسة فرويدأشرنا إىل املالحظات اليت أضافها 
 La maisonالبيت القوطي"و Le Parapluie rouge"املظلة احلمراء:"مها نفسه الكاتب

Ghotique)15(.      وكانت تعليقاته مركزة على العناصر الدالـة املتقاطعـة مـع قصـة
  ."غراديفا"

أن احملللـني النفسـانيني   " النقد النفسي املعاصر"يف كتابه  حلمداين محيدويرى  
 شارلوعلى رأسهم  ،أخطأوا يف حقه بشأن هذه الدراسة فرويدد ممن جاؤوا بعد النقاو

ي كله يـؤول  فرويدـالذي رأى بأن التحليل ال ،صاحب منهج النقد النفسي مورون
هذا االنتقاد "غري أن .النتاجات األدبية على اعتبار أا جمرد تعبريات عن الشعور مرضي 

فهذه الدراسة تعد حتليال  ؛"غراديفا"دراسته لرواية ال ينطبق أبدا على  فرويدـاملوجه ل
. وليس فيها إطالقا انتقال إىل شخصية الكاتـب  ،يبتدئ بالنص وينتهي إليه ،أدبيا دقيقا

وإذا كانت حتتوي على حتليل نفسي عالجي فهي تقوم بذلك يف نطاق احلالة املرضـية  
  .)16("شخص الكاتب ساليت تعانيها الشخصية الروائية ولي

                                                
15 - Ibid p: 246 

 . 12،ص  1991 1النقد النفسي املعاصر ، منشورات دراسات سال ، ط: محيد حلمداين  - 16
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، تزيح نوعا مـا تلـك   هامين ستانليذه املالحظة اليت تتفق مع ما أشار إليه وه
قبـل   ،النظرة اإلطالقية واألحكام النهائية اليت مل تلتمس طريق البحث العلمي املتـأين 

الذي يقر . فرويدإصدار األحكام بشأن خصوصية وعالقة التحليل النفسي لألدب عند 
غايته األساسية الربط بني العمليـات اإلبداعيـة    جنسن "اغراديف"أن جلوءه إىل دراسة 

  .وآلية احللم وليس اكثر من ذلك
هـي  " جنسـن .و" أمكنين أن أبني من قصة قصـرية كتبـها   " :فرويديقول 

إن األحالم املختلفة ميكن تفسريها على حنو تفسـري  .اليت ال قيمة هلا يف ذاا " جراديفا"
تتم على النحـو  " عمل احللم"رية املألوفة لنا يف األحالم احلقيقية، وأن األعمال الالشعو
 "غراديفـا "إن ما نستنتجه من حتليـل   )17(."نفسه كذلك يف عمليات التأليف اخليايل

سعى إىل مقاربتها  ،بشأن نصوص إبداعية أخرى فرويدخمتلف كلية عما قدمه  جنسن
   .  من منظور خمتلف يهدف إىل معاجلة النصوص بطريقة سريرية

مـن   فرويدينطلق  دوستويفسكيـل" األخوة كرامازوف"ته لرواية ويف دراس
الشـاعر،  : مالحظات أربع حيدد من خالهلا مقاربته لشخصية الكاتب الروسي هـي 

وهذه الدراسة تعد . )18(والرجل املريض بالعصاب، واملفكر األخالقي واإلنسان اخلاطئ
  . لية والدراسة التحلي امبثابة املستوى الوسيط بني الباتوغرافي
فعـده   ،، إال أنه قسا على الفنان فيهدوستويفسكيوقد قدر املبدع يف شخص 

سادي يعذب نفسه ويعذب اآلخرين وجمرم يتعاطف  وهو، سجانا من سجاين اإلنسانية
 ةأن املبدع احلقيقي هو الذي خيلع على أحالمه الشخصي فرويدويرى . )19(مع اإلثنني 

وبذلك يـتمكن  . علها تنطبق على العام واملشتركطابعا فنيا يقلل من تدخل الذات، وجب
القارئ من متابعة ختيالته الفنية براحة، ألن القارئ جيد يف املتابعة لتخيالته وقد حتققت 

                                                
  76ص ، حيايت والتحليل النفسي  -   17
  256،ص  1986النقد واألدب، ترمجة بدر الدين القاسم ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق : جان ستاروبنسكي  - 18
  . 45ص ، اهلذيان واألحالم يف قصة غراديفا جنسن: فرويدسيجموند  - 19
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، وهذه الفكرة اليت ضمنها )20(يف نصوص فنية يقابلها بلذة دومنا شعور باخلجل واحلياء
ينقل فيه جمال التحليل ليشـمل   ،"مبدأ اللذة ءما ورا"بعنوان  1920 ةكتابه الصادر سن

  .وهي فكرة تطورت الحقا لتصبح ميدانا لتحليل نفسيات القراء ؛القارئ
عن لذة القارئ قريبة مـن نظريـة    فرويدويذهب حسام اخلطيب إىل أن فكرة 
وحتـدث لـذة    .)21(بشأن املأساة أرسطوالتطهري وفكرة اإلحساس باملتعة اليت قدمها 

العقـد  " فرويـد ترك بني املبدع والقارئ الذي تكونه حسـب  القراءة يف املوطن املش
فما حيركنـا يف مصـري   . واحلصارات وكل ما خيتزن يف الالوعي من ذكريات الطفولة

هو املصري الذي " يوكاست"وتزوج أمه " اليوس" الذي قتل أباه  سوفوكليس" أوديب"
تلك الـدعوة الـيت    –وملا نولد  –كان ميكن أن نصري إليه، ألن النبؤة قد صبت علينا 

فلعله قدر علينا أمجعني أن نتجه بأول نزوعنا اجلنسـي حنـو األم، بـأول     ،صبت عليه
معـامل   فرويدوعلى هذه الشاكلة تكونت لدى .)22("البغضاء ورغبة الدمار جتاه األب

   .نظرية حول كيفية التعامل مع النص األديب ومسائله
 

II- املنظور اجلديد للنقد النفسي:  
II –1-  شارل مورون النقد النفسي واالستعارات امللحة:  
II –1- 1 ـ النقد النفسي:   

ــس    ــورون أس ــارل م ــد  )Charles Mauron)1899 – 1966 ش للنق
ففسح اال للجمـع   1948من خالل وضعه للمصطلح عام  Psychocritiqueالنفسي

ملتنوع فقـد درس  بني النقد األديب والتحليل النفسي مستعينا يف ذلك بتكوينه املعريف ا
األدب اإلجنليزي، والعلوم اإلنسانية والتجريبية وعلم النفس وسعى جاهدا لطرح تصور 

وكانت بدايته مع الدراسة اليت قام ا حول أعمال الشـاعر  . جديد للدراسات األدبية 

                                                
 . 8،ص  1985تونس ، دار سراس، يف مناهج الدراسات األدبية: حسني الواد  -20
  . 395جوانب من األدب والنقد يف الغرب ، ص : حسام اخلطيب  - 21
  . 278، ص  تفسري األحالم:  فرويدسيجموند  -  22
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يعمـل   ،فاحتا بذلك باب الدراسة األدبية أمام أفق جديد، 1941عام  ماالرميهالفرنسي 
يق فهمنا واستيعابنا للدور الذي يؤديه الالشعور يف تشكيل وبناء اآلثار األدبية، على تعم

وأبعاده الدالليـة يف   ،وهو الشيء الذي أنار الطريق للبحث عن الالوعي عند الكتاب
)23(النصوص واإلبداعات األدبية

 .  

الالوعي يف حياة "أطروحته حول  وتبلور هذا التوجه بشكل متكامل من خالل  
من االستعارة إىل األسـطورة  "وكذلك دراسته املوسومة بـ) 1957" (ال راسنيأعمو

ن النقد النفسي هو تطبيق مبادئ التحليـل  أويرى يف هذا الشأن ). 1962" (الشخصية
؛ وهذا ما يقودنا بالضرورة إىل مالحظة خـالف بـني احلقلـني    ،النفسي على النقد

واملقصود باملستوى املادي هو  ،اإلنسانليصل إىل " املادي"فالتحليل النفسي ينطلق من 
والذي يقدم لنا املعلومـات   ،املعلومات املتاحة واليت يوفرها لنا الشخص املعين بالتحليل

ويف  ،أما النقد النفسي فإنه ينطلق من املادي إىل املادي مرورا باإلنسان ؛بغرض الشفاء
يف احلالة السابقة، بـل   هذه احلال فان املقصود باملادي ليس الشخص الذي يتكلم كما

  .  )24( عمل أديب ينبغي شرحه وحتليله
ن النقد النفسي يبحث لدى املبدع عما ميكنه أن يشرح بنية ونشـأة العمـل   إ
فهو ال يقوم بتشخيص مرض وإمنا بعمل على ربط الصلة بني العلـم والفـن،   " األديب،

ه متجهة دائما حنـو  وسيكون مصريه اإلخفاق إذا فقد االتصال مع أحدمها غري أن سهم
إال أنه خيتلف عنه يف كـون   ،بوف سانتمع  مورونويف هذا السياق يتفق . )25("الفن

من منظور ذايت، وجيعل ذلـك هـدف    Psychologieهذا األخري يهتم بنفسية األديب 
ألنـه   Psychanalyseالنفسـي يركز اهتمامه على التحليل  مورونغري أن  .النقد األول

منهجية للقيام بإجراء حتليل لألديب بعيدا عن اخلربة الذاتية للناقد أو يعتقد أن ذلك مينح 

                                                
  79، ص  1983قضايا النقد األديب املعاصر ، الفكر احلديث ، الدارالبيضاء : جازيمسري ح  -   23

24 - A.Bronzon : La nouvelle critique et Racine, page 132. 
25 - Charles Mauron : Des métaphores obsédantes au mythe personnel, José Corti ,1966 Paris,page 25. 
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ويسعى إلقامة حوار صـعب بـني التحليـل    "املواقف واألحكام املنطلقة من حدسه، 
   .)26("النفسي واألدب

ألن  ،ال جيب أن نركز على الكاتب بالدرجة األوىل راسنيفحني ندرس أعمال 
جه األديب، ومن هنا فليس من اهتمامات النقد التعامل بل إنتا" راسني"الذي يهمنا ليس 

إلبراز غناه وتوضيح معانيه ودالالته عـرب إضـاءته    ،مع الكاتب بل مع العمل األديب
  .)27(وإثرائه وتوسيع بل وتوطيد تواصلنا معه 

هي تفكيك الشيفرات  ،أن القضية اهلامة اليت تواجه الناقد األديب مورونويعتقد   
حكمة يف العمل اإلبداعي للمؤلف، واكتشاف الرؤية املهيمنة سواء أكانت املوجهة واملت

وميكن الوصول ملعرفـة هـذه   . فردية أم خاضعة لتصور مجاعي منعكس يف ثنايا النص
الرؤية وتفكيكها عرب األدوات اليت مينحها التحليل النفسي، ومن هنا تصـبح دراسـة   

بل تبحث عما تنطـوي عليـه   ، تبتسعى للقيام بتحليل نفسي للكا ال راسنيأعمال 
  .أعماله من مدلوالت

هـو   مورونفالبعد األساسي واجلوهري الذي يتأسس وفقه النقد النفسي عند 
وهو الشيء الذي جنـده يف  . متابعة الدالالت واكتشاف آلية اشتغاهلا وتبنينها يف النص

يف  لنـا  حيث يقـدم ، "لالشعور يف عمل وحياة راسنيا" :كتابه األساسي املوسوم بـ
تطبيـق التحليـل   :بأنه " النقد النفسي"طيطا منهجيا معرفا القسم األول من الكتاب خت

   .العمل األديب إىل اإلنسان املبدعالنفسي على النقد وذلك عرب االنتقال من 
ومن الناحية اإلجرائية فإن الذي نقوم باستنطاقه ليس اإلنسان بل العمـل األديب  

فالنقد  ،بعد عن املواقف واألحكام الذاتيةه مبتعدين كل الالذي نعمل على شرحه وحتليل
يف حتليله للعمل إىل بعـد مزاجـي بـل يسـعى إىل إقامـة بنيـة        عالنفسي ال خيض

لنا االختالف املنهجي الذي  ومن هذا التصور يظهر )Structure Psychique.)28نفسية
يف املقـام األول علـى    لدراسة البنية النفسية للعمل األديب دون التركيز مورونيتبعه 

                                                
26 -Gérard Genette : Figures 1, éditions du seuil, 1966, page 133. 
27 - Serge Dobrovsky : Pourquoi la nouvelle critique, mercure de France, 1966, page 124. 
28 - A.Bronzon : La nouvelle critique et racine, page 132. 
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ولكـن لـيس    .يغفله متاما بل جيعل مساءلته تتم يف املقام التـايل  وإن كان ال ،األديب
 بـوف  سانتحىت منظور  وال، ي املبسط الذي حيلل الكاتب نفسهفرويدـباملنظور ال

  .للمبدعاملستند إىل البيوغرافيا الشخصية 
اته الواقعية اخلاصة فهي من يتعامل مع املبدع وقد صار نصا، أما حي مورونإن 

وإذا حاولنا املقارنة بني هذا الطرح الذي ينسـجم إىل   .)29(اختصاص مؤرخي األدب
جنـد أن   فرويـد حد بعيد مع جوهر نظرية النقد اجلديد، وبني ما كان يـدعو إليـه   

االختالف القائم يكمـن يف مسـتوى التعامـل مـع الـنص اإلبـداعي وعالقتـه        
ربط بني احللم يف الـنص وبـني الرغبـة    " غراديفا"يله لقصة يف حتل فرويدـف؛باملؤلف

جيعل النص مغلقـا   مورون ؛ أمااعتبار أن احللم هو حارس النوم على ،املكبوتة للمبدع
وهو حارس الستيهام يستوعبه ويشكله ويستأصله من  ويؤسس لعامله وال وعيه اخلاص،

كي حيـيط مبوضـوعه أن   "فسيومن هنا يتحتم على النقد الن .التجربة املعيشة للمؤلف
  .)30("ينطلق من فرضية تقر بأن النص مزود بالوعي خاص به

يفسح اال لتحليله بوصفه صدى للبنية  ،كما الحظنا ،إن االشتغال على النص  
 ،عرب وسيط أساسي هو اللغة ،وللسريورة االجتماعية التارخيية ،النفسية لالوعي املؤلف

ابطة بني خمتلف املكونات، والواجهة اليت نتواصل معها لبناء اليت متثل احللقة األساسية الر
هو نتيجة ثالثة مـتغريات هـي   " مورونأثر فين حسب  لفك ؛التصور الداليل للنص
منـها غـري أن   ا أن مل واحد اال ميكننو. املصدر الداخلي واللغة املصادر اخلارجية،

خلي واخلارجي يترك صداه يف العمل والتوازن بني العامل الدا.. األخرية منها تبدو األهم 
   .)31("الفين

عـن   نمن هنا تصبح املقاربة التحليلية النفسية للعمل األديب هي أبعد ما تكـو   
 .وليست حبثا عن عصاب املؤلف وحصاراته األطروحات اإلكلينيكية العالجية املرضية،

                                                
  .101،ص 1996بريوت  1ورات عويدات ،طالتحليل النفسي واألدب ،ترمجة عبد الوهاب ترو،منش: جان بيلمان نويل -   29
   120ص ، : نفسه املرجع  -   30
   19ص   1979  1ماالرميه، ترمجة حسيب متر ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: شارل مورون  -   31
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ا أخـذا وعطـاء   ربط التجربة األدبية بثالث دوائر متماوجة تتفاعل فيما بينـه ".. إا
فالوسـط   ..األدبية وحتدد طبيعتها وخصوصـيتها لتشكل يف اية األمر أسس التجربة 

أي  االجتماعي وتارخيه للدائرة األوىل تتوسطها دائرة ثانية لشخصية املؤلف وتارخيهـا، 
  .)32("مث دائرة ثالثة للغة وتارخيها الشخصية الالواعية املبدعة،
تسعى باألساس إىل إجياد  ،موروننقد النفسي عند أن طبيعة اليتضح لنا مما سبق 

لريد بـذلك   ،تقيم نظاما للنقد األديب املستفيد من األحباث النفسية ،قيم وقواعد جديدة
اليت تسخر العمل األديب لتجعلـه ميـدانا لتطبيـق     ،على أطروحات التحليل النفسي

من مباحـث الدراسـة   ومن هذا املنطلق يغدو النقد النفسي مبحثا . النظريات النفسية
ملقوماا وخلصوصيات اجلمالية األدبية، وتصبح اهليمنة للخطاب النقدي  ضعخيو ،األدبية

  .األديب على حساب اجلانب املعريف اإلبستمولوجي الدقيق املتصل بعلم النفس
فاجلهد األساسي هو خلق منظور جديد يوحد بني التحليل النفسـي والنقـد   

ية فرويدكما ال يرتع نزعة  ،تحليل اللغوي الشكلي للنصوصفال يقتصر على ال ؛األديب
للكشـف عـن اجلوانـب النفسـية      يسعهو بل . متطرفة تشوه حقيقة األثر األديب

مثمنا كل ذلـك وفـق    ،وشبكة الصور البالغية من جهة أخرى ،الالشعورية من جهة
  . رؤية تناغم بني التحليل النفسي والنقد األديب

تعمد يف املستوى اإلجرائـي   ،أن أطروحة النقد النفسي سبق جند على ما بناءو
اليت تتواتر يف ثنايا النصـوص األدبيـة    ،"امللحة"إىل الكشف عن الصور واالستعارات 

 مورونويوضح ذلك . وهي دليلنا للكشف عن البنيات الالواعية للمؤلف ،ملبدع معني
يضبط أربـع مراحـل   حني  ،)33("االستعارات امللحة واألسطورة الشخصية"يف كتابه 

ميكن حتديدها ضمن مسارات إجرائية تتحـدد   ،تطبيقية رى التحليل النقدي النفسي
تنضيد النصوص حبيث تكشف هذه العملية عن استعارات تظهر يف الـنص  " :يلي كما

بإحلاح تربط بينها عالقات خفية، تصدر عنها شبكات ترسم أشكاال ومواقف دراميـة  
                                                

  . 85،ص  2000،دمشق  1القراءة واحلداثة ، منشورات احتاد الكتاب العرب ،ط: حبيب مونسي -  32
33  -  Charles Mauron :Des métaphores obsédantes au mythe personnel, José-Corti ,1966 Paris,page 35 
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شخصية الالواعية للمبدع، وهذه النتيجة ميكن مراقبتـها مـن   تقودنا إىل األسطورة ال
وميكننا أن نفصل املراحل السابقة وفق التسلسل  .)34("خالل ما نعرفه عن حياة املؤلف

  :اآليت
وتراكب النصوص عن شبكات عالئقيـة   Superpositionالكشف بواسطة تطابق  -1

  .وصور ملحة وتداعيات غري قصدية تتواتر يف النص األديب
من خـالل   Le Mythe personnelللمؤلف " األسطورة الشخصية"الوصول إىل  -2

هي  ةالشخصي ةفاألسطور ؛توليد رموز ومواقف دراماتيكية مرتبطة باإلنتاج االستيهامي
االستيهامات األكثر تكرارا عند كاتب ما، ومنبعهـا  سـن املراهقـة أو    و تالتصورا

  .يالتقمصات املتتالية الكامنة يف الالوع
الشخصية الالواعية وتطورها  نأساس أا تعبري ع ىتأويل األسطورة الشخصية عل -3

  .اوتارخيه
مقارنة النتائج احملصل عليها مع املعلومات البيوغرافية والترمجة الذاتية اليت تستند إىل  -4

                   )35(.ال يستقيم مدلوهلا إال من خالل النصوص التفسري واليت
تنضـيد  " تنطلق مـن عمليـة    موروننهجية السابقة املقترحة من طرف إن امل   

النصوص اليت تقودنا إىل شبكة من التداعيات وجتميع صور الإرادية وملحة ،بعد ذلك 
نبحث من خالل النص عن تغريات هذه البىن اليت ترسم األشكال واحلـاالت بشـكل   

الالواعية للكاتب وإىل حالة حتيل إىل الشخصية  نستخلص معه األسطورة الشخصية اليت
ميكن تقدمي املنهجية السابقة و .)36("درامية ميكن التعرف عليها من خالل حياة الكاتب

بشكل عملي أكثر اختصارا نوجزه يف أن النقد النفسي يبـدأ بالكشـف مث التأويـل    
  . ليصل أخريا إىل االستنتاج ،فاملقارنة

                                                
  . 25االجتاه النفسي يف النقد العريب احلديث ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،دت ، ص : أمحد حيدوش-   34
   81ص . ليد، مطبعة زيد بن ثابت  د ت  مقدمة يف املناهج النقدية ، ترمجة وائل بركات و غسان ا :ماريين لمار سي -  35
  211،ص  1993النقد األديب يف القرن العشرين،ترمجة قاسم املقداد، منشورات وزارة الثقافة،دمشق : جان إييف تادييه -  36
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أ التطابق أو املطابقة الذي يعمل علـى  واآللية األساسية اليت يرتكز إليها هي مبد  
ن الشـرط  إإذ  ؛البحث عن التوافقات والدالالت الرمزية يف نصوص خمتلفة مظهريـا 

وال ميكن إقامتها عرب  ،األساسي حلصول املطابقة هو توفر نصوص متعددة لكاتب واحد
ترك نصيا تش ءاليت تكون بدورها بنا ،عنصر واحد بل عرب شبكة من الصور والتداعيات

لطة الكلمات ومنطـق  سيتيح اال ل ،جديد قفيه نصوص تتالقى يف بنيتها ضمن سيا
ـ   نء خيتلف بنسبة ما عالالوعي، وهذا اإلجرا  صوعملية املقارنة اليت تبقي علـى النص

  .تبحث يف خالفاا وتباينااو ،متباعدة عن بعضها البعض ةاملدروس
 لينهارت جاكيؤكد  مورون ارلشويف سياق حتديد منهجية النقد النفسي عند 

حنـس أننـا نبحـث يف التكـون      مـورون ـأنه عندما نسائل األسلوب التحليلي ل
تعكـس   راسنين ونشأة وختلق  أعمال تكوللعمل األديب، وأن  Psychogenèseالنفسي

إن كل ما يعيشـه الفـرد يف    .نفسه يف مستوى اخللق الفين راسنيـالتشكل النفسي ل
ويف . العمل األديب لصيق بالوعي املبدعكما لو أن  ،نان على الورقيومياته يعكسه الف

  . ويظهر العمل وكأنه معرفة ذاتية متصلة بالالوعي ،األساس فإن بنيتهما تتالقى
ومن هنا يتضح لنا أن الوسيلة الوحيدة لإلمساك باحلركة احلميمة للـنص هـي   

غة الفنيـة للـنص وعالقتـها    ى اللمن خالل التركيز عل ،التحليل النفسي للعمل األديب
واألثر األديب هو ؛ فالرجوع إىل لغة النص األديب هي عودة إىل اجلوهر. الشعور املبدعب

ولعل هذا ما عرب عنه  .الالشعورية والشعورية عند املبدعلغة فنية تعرب عن خمبآت النفس 
 ؛"عقـدة ال"على الناقد أن ينتقل من شبكة االستعارات إىل املركب : "حني قال مورون

وهو يعين بذلك أن األساسي واجلوهري يكمن يف اللغة الفنية للنص، اليت يكوا عـامل  
  .)37( "الفرد املبدع

يلجأ إىل البحث عن التناقضـات   مورونفإن  راسنيوعند دراسة املأساة عند 
ليصل إىل أن كل النصـوص   ،اليت حتكم جممل النصوص املتصلة باملأساة والصراعات،

                                                
  81، ص  1983قضايا النقد األديب املعاصر ، الفكر احلديث ، الدارالبيضاء : مسري حجازي -  37
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ـ  شكالية الصراع،تتوحد فيها إ عـن بنيـة عقـدة     دانطالقا من بنية متشاة ال تبتع
ل جمموعة الصراعات فَعلبيوغرايف للفنان عما ميكنه أن يكما يبحث يف اجلانب ا.أوديب

النامجة أساسا عن مجلة من املواقـف   ،راسنيـاليت تضمنتها كل املسرحيات املأساوية ل
اه يف مدرسة ضارب فيها ميوله املتحررة  مع ما تلقَّاليت تت ،الالواعية املتضمنة يف سريته

وهذا االنشطار  .وما تتطلبه هذه املؤسسة من ضوابط وصرامة ،"بور روايال"األيتام  بـ
  .)38(أساس املسرح التراجيدي عند راسنيبني موقفني هو 

  
II -1 - 2-  االستعارات امللحةobsédantesLes Métaphores   

  :عمال مورون بشكل أكرب حني نشر كتابهلقد برزت أمهية وقيمة أ
 "من االستعارات امللحة إىل األسطورة الشخصية" 

Des métaphores obsédantes au mythe personnel  
حيث دعا من خالله إىل التعامل مع األثر األديب باعتبـاره جمـاال لالسـتثمار     

ر األديب على أنـه وثيقـة   النقدي عرب اللغة للوصول إىل البنية النفسية، ال أن يرصد األث
معرفية ألن النقد النفسي يسعى ألن يكون جزءا من الدراسة األدبية ال أن حيـل حمـل   

والناقد األديب ملزم حبدود مبحثه اجلمايل ومبتابعة البنـاء اللغـوي يف   . )39(النقد الكلي
ة والبالغية التواءاته وتلويناته األسلوبية أو البالغية، وعليه أن يرصد كل الصيغ االستعاري
  .اليت تشكل فضاء وسيطا بني كوامن نفسية الكاتب والشعوره وبني املتلقي

فالكاتب يبدع نصه وفق خصوصيات الكتابة األدبية اليت توظـف األسـاليب   
اليت تتكثف عرب مسار الـنص لتنـتج معـاين ودالالت     ،البالغية االنزياحية واإلحيائية

األديب عرب تواتر الصور واالستعارات اليت تشكل  والبعد النفسي يتبدى يف األثر. متعددة
وعلى الناقد أن يوسع مفاهيمه األدبية  .نسيجا ختتلف بنياته لكن تتوحد معانيه وأبعاده

                                                
38 -Jacques Leenhardt : Psychocritique et Sociologie de la littérature. in les chemins actuels de la critique. 
Éditions Plon 10/18 Paris 1968 page 379         

39 - Charles Mauron : Des métaphores obsédantes au mythe personnel .page 13 
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ويقوم بالتنقيب يف األعماق الالشعورية للمبدع عرب شبكة االستعارات والصور البالغية 
  .)40(املضمرة يف النص
قف يف وجه الدعوات اليت أطلقها أتبـاع  هذه كما نالحظ ت مورونإن دعوة 

حني اهتموا بدرجة كبرية بالالشعور على حساب املعىن والداللة الكامنـة يف   ،فرويد
فاعتمـدوا الدراسـة    ،األثر األديب، كما جعلوا النصوص مبثابة خمابر للتحليل النفسي

اجلماليـة   ملكونات النص األديب، وأبعدوا العناصـر والقـيم   )41(السريرية اإلكلينيكية
كما أمهلوا التركيز على املكون األساسـي للبنـاء األديب    .وخصوصيات الدرس األديب

وهو اللغة، اليت تعد مبثابة اجلوهر الذي جيب أن تتمحور حوله دراسة الناقد املتبع ملنهج 
النقد النفسي؛ ألن الغاية هي إدراك العالقة والصلة األساسية اليت تكمن يف الربط بـني  

هذا الالشعور الذي حيكم ويوجه شخصية الكاتب يتجلى  نص والشعور املبدع،لغة ال
وعلى هذا النحو تغدو النصـوص أصـداء   ..جتمعات الصور املتسلطة والالإرادية "عرب 

، أسطورة الكاتب الشخصية مورونوتبدو رامسة لبنية مشتركة يسميها  ،بعضها لبعض
  .)42("ةويؤوهلا على أا تعبري عن شخصيته الالشعوري

كما أن الناقد مطالب بالبحث يف جممل األثر األديب لكاتب ما، وحتاشي اللجوء 
يف   ،إىل الدراسات املنفصلة واملنعزلة واملتشظية اليت تتناول بعض األعمال دون غريهـا 
إن  .صورة حبث موضعي ال يرقى لتشكيل تصور جممل عن التجربة اإلبداعية للكاتـب 

هو ذلك النسيج املتشابك الـذي ال ميكـن أن حتيـا     ونمورالنص األديب من منظور 
مكوناته إال عرب العالقات املتعددة اليت تترابط وتتالحم لتؤلف تركيبـا دائمـا، وذات   

  .   )43("تشري إىل شخصية الكاتب الالشعورية متميزة،خصائص 
" ثيمـة "وتوصل إىل حقيقة ثابتة وهـي أن   ماالرميهأشعار  مورونلقد درس 

، واحمللل الناقد ينتبه إىل أن حادثة هي اليت حتاصر كل نصوصه الشعرية ،"تاملو"صورة 
                                                

  79، ص 1983 ءاحلديث، الدار البيضا قضايا النقد األديب املعاصر، الفكر: مسري حجازي -  40
41- Charles Mauron  -  Des métaphores obsédantes  au mythe personnel, page 35 

  .  52، ص  1982،دار الفكر دمشق  1النقد األديب والعلوم اإلنسانية، ترمجة فهد عكام ، ط: جان لوي كابانس   -   42
  . 93، ص  1985يث بني لبنان وأوربا ، دار اجليل بريوت ، النقد البنيوي احلد: فؤاد أبو منصور   -  43
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وهو يف سن العشرين، وقبلها موت أبيه وأمه رسخت يف الوعي  ماالرميهموت أخت 
فهذه اهلزة العاطفية تركـت   .وأطرت جتربته اجلمالية والشعرية ،الشاعر إحساس الفقد

واملقاربة  .داعياا النتاجه األديب بأكملهوامتدت ت ،بصمات فاعلة على شخصية الشاعر
هي تلك اليت تتعامل مع هذه التجربة اليت صارت  مورونالناجحة لألثر األديب حسب 

وجيب التعامل معها عـرب حتليـل    ،يف حياة الشاعر Complexeمبثابة عقدة أو مركب 
جيـب   ميـه ماالرفقصائد . يأخذ يف احلسبان العناصر األدبية والنفسية على حد سواء

وبني شبكة الصور الثابتـة   ،Traumatismeدراساا باجلمع بني حالة الصدمة النفسية 
  . )44(اليت تتكرر من قصيدة ألخرى

ففي املستوى األديب علينا بتتبع املعىن الكامن يف القصيدة يف بعديـه السـطحي   
 ؛ايا النصوالعميق، وأال نعد املضمون الظاهر هو انعكاس سليب للمضمون الكامن يف ثن

فمنها ما ينتمي لقيمة الوعي ومنها مـا   ،ألن تركيبة العملية اإلبداعية متنوعة ومتعددة
؛ تنقيب يف أعماق النفس الالشعوريةأما يف املستوى النفسي فعلينا ال .يوجهه الالشعور

وميكننا من اقتفاء آثـار   ،ألن هذا البحث يضيء لنا جوانب متعددة تتعلق باألثر األديب
فكما أن األحالم هي جمـال   .اليت تتسلل عرب لغة النص وبنيته ،يا النفسية املتأزمةالقضا

فإن النصوص األدبية هي أيضا جمـال للتمظهـر    ،للتعبري عن البعد النفسي الالشعوري
للوصـول إىل   ،ولذلك علينا جتاوز املستوى السطحي التصرحيي يف النص .الالشعوري

لبحث عن جمموعة األفكار الالإرادية املستترة حتت البنيـة  عرب ا"أبعاده الداللية اجلوهرية 
إن النص األديب هو عبارة عن بنيات لغوية مشـحونة بصـور    )45(".التصرحيية للنص

بالغية واستعارات يربز من خالهلا الكامن الالشعوري للكاتب وميتد عرب جممل األثـر  
  .األديب

املسرحية إىل البحـث   نيراسيف دراسته ألعمال  مورونومن هذا املنطلق عمد 
عن املؤشرات االستعارية وتأويلها، وتتيح له هاته املؤشرات الكشف عن نقاط وقـوى  

                                                
  .  209النقد األديب يف القرن العشرين،ص : جان إييف تادييه  -  44

45 - Gérard Gengembre : Les grands courants de la critique littéraire éditions seuil  1996, page 17.  
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اليت أسهمت يف توجيه وبلـورة وتـأطري أعمـال     ،اجلذب واالستقطاب الالشعوري
اليت ومستـه  ، "مرحلة الطفولة"واملتصلة من ناحية أخرى مبرحلة حياته األوىل  الكاتب،

واليت تنعكس بصورة أو  ،لتشكالت املؤسسة لشخصيته يف جانبها اخلفيمبجموعة من ا
وهكذا فإن مسرحيات راسني حتفل مبجمـوع األنسـاق   . بأخرى على سلوكه اليومي

البالغية واالستعارات املنبعثة بصورة الواعية من مسار حياته وخباصة عالقاته مع حميطه 
اطف املتناقضة اليت شـكلت أركـان   ، والعو"بورروايال"العائلي، وإقامته يف مدرسة 

  ...شخصيته من إحساس بالفقد واملنع والقبول والرفض واحلب واملقت
إىل  مـورون جلأ  راسنيوللوصول إىل ربط هذه املعطيات وانعكاسها يف أعمال 

البحث عن املالمح املشتركة املتكررة والعامة يف مسرحياته عرب تركيبـها ومطابقتـها،   
وذلك وفق خطاطة ، والسمات العامة اخلاصة املميزة هلا" ت امللحةاالستعارا"ليصل إىل 

: والذي مشل مسرحياته)46("الالشعور يف حياة وأعمال راسني"يف كتابه  امنهجية قدمه
 "فيـدرا " "إيفغـيين " "ميتـردات " "باجازات" "بريينيس" "بريتانيكوس" "أندروماك"
طفيـة للشخصـيات املركزيـة    فقدم خطوطا حتدد البنيات النفسـية والعا ... "أتايل"

للمسرحيات والتفاعالت القائمة بينها ليصل إىل جمموعة من املالحظات اهلامة اليت تبني 
  .التزامه بالطرح املنهجي املشتمل على أربعة خطوات قدمنا هلا سابقا

 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
46 - Charles Mauron : L’inconscient dans l’œuvre et la vie de racine.éditions annales de la fac de lettres 
.Aix-en –Provence1957 .page 27. 
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  ) ب(جواد                        أستيانيكس- أندروماك
  تيزي أريسي                                                      بريتانيكوس    – جوني            

  كالشاس           بيرينيس                       
  أتاليد                              أجامنون                                     

  ميتريدات                                                    
  
كسيفاريس     أخيل     هيبوليت     إلياسيم             - هوس     نيرون     تيتوس     باجازات    مونيم بير 
  ) أ(

    
  فارنروزان           

  أوريفيل    روكسان                                  
  فيدرا            بيرينيس                                                                        

  أغريبين  
هرميون  أورست                                                                                             

  أتالي
  )ج(                                                                                                  

  
سابقة تلخص جممل التأويالت اليت تضمنتها النصوص املسـرحية  إن اخلطاطة ال

من حيث داللة شبكة العالقات املتماثلة استنادا إىل بنية املواقف اليت تعـرب   ،راسنيـل
و بنية منطـوق   ،منظورا إليها وفق نظرية التحليل النفسي ،عنها الشخصيات املسرحية

اما منها يف مظهره املرتكـز علـى   وميثل املنحى األودييب جانبا ه خطاب الشخصيات،
هذه  مورونوقرأ . املوزعة بني االجنذاب والتنافر وحب االمتالك والنبذ ،عالقات احملارم

  :اخلطاطة وفق ثالثة حماور كما يأيت 
وفيه قسمان ؛ األول من بريهوس إىل مونيم وميثل " األنا"وميثل خط : )أ(احملور   

إا  ،ويتكلم على لساا ،الذي ينسجم معها الشخصيات اليت تعرب عن الشعور راسني
أمـا الشخصـيات الـيت تلـي      .وفية فهي تتميز باالسـتقاللية  إىل جانب كوا غري

فـ كسيفاريس، أخيـل،   La soumission du fils" خضوع اإلبن"فتمثل " ميتريدات"
 هيبوليت، إلياسيم، شخصيات يتقمصها راسني بوعي، ومتثل التحول يف واقع الكاتـب  

  .واخلضوع للسلطة األبوية وسلطة نظام مدرسة بورـ روايال
وهو حمور الفاعلني يف مسار األحداث واملتحكمني يف املصائر وهذا : )ب(احملور   

" هرميـون "ويتميز هذا احملور كسابقه مبستويني األول ميتد من "األنا األعلى"اخلط ميثل 
ين أما القسم الثاين واملمتـد مـن   ومتثله بطالت تتميزن بالسلوك العدوا" متردات"إىل 
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إىل جواد فهو ميثل اآلباء وسلطتهم الوصية اليت تبقى دائما يف موقع يراقـب  "  متردات"
  .               ويوجه ومينع وجييز

" املذْنِبات"وميثل املقهورين ويف القسم األول منه شخصيات النساء : )ج(احملور   
أما القسم الثـاين فيمثـل ضـحايا    . أتايل..روماك مثل أند" خطيئة اإلبن"ويرمزن إىل 

  . )47( االلتزام باملوقف النابع من قناعة راسخة
ومن خالل عملية جتميع  ،إن النتيجة اليت نتوصل إليها من خالل التنميط السابق

حزم الشخصيات وفق تصنيف يستند يف أساسه إىل األبنية النصية واألفعال واألقـوال،  
. يف دراسته مل املسـرحيات  مورونعلى تصور  ني هو املهيمهي أن التصور الثيم

تفادته مـن املسـتويات   والترتيبات اليت أدت به للوصول إىل هذه النتائج إمنا تعكس اس
من منظـور   ،اليت تتخذها الشخصيات املسرحية منطلقا ،االستعارية للمواقفالتأويلية و

نتيجة لعملية التطـابق   لت املنفصلة بيرى من خالله أن قيمة املعىن ال تكمن يف الوحدا
   .وذلك مهما اختلفت املواقف ،اليت تعكس تأثري الداللة

أيت يف مرحلة الحقة وضع جممل احملصالت على حماور تعود باألسـاس إىل  يمث 
وهو بذلك يكون قد اقترب من منهجيـة  . تصنيفات التحليل النفسي واملثلث األودييب

ـ  عندما )48(البنيوية التكوينية : اتعمد إىل حتديد دراسة األعمال األدبية يف مرحلتني مه
فاملرحلة األوىل تدرس املكونات مبعـزل عـن اـال     ؛مرحلة الفهم مث مرحلة التفسري

مث تعمد الحقا إىل تفسري البنية املتوصل إليها وفق قواعد ومعطيـات   ،اخلارج عن النص
حني يسعى إىل تفسـري مسـرحيات   ، وهو ما جنده بارزا ةمعرفية أو فلسفية أو تارخيي

بردها إىل التداعيات الكامنة يف الالشعور اخلـاص   ،راسني وورودها على هاته الشاكلة
اليت تتراوح بني صـورة احلرمـان    ،والذي حتكمه جمموعة من الصور املهيمنة ،باملبدع

 متثـل  ،واملنع ومواقف الصراع بني كوامن ذاتية متحررة واستلزامات اجتماعية قـاهرة 
مـن  " الشخصية للكاتب ةاألسطور"واليت تتميز بتكون  ،جوهر املرحلة التالية للطفولة

                                                
47 - - A.Bronzon : La nouvelle critique et racine, page 152 
48 -- Serge Doubrovsky : Pourquoi la nouvelle critique, page 125. 
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يعمد إىل متريرها وتثبيتها يف  ،خالل اهلوس الذي ميتلكه من أجل حتقيق متطلبات حمددة
  .ا بالدفقات الوجدانية املنطلقة عرب اللغةهربطيو ،اللغة األدبية
خاضعة يف تكوـا   راسنيأعمال أن  إىل مورونتوصل  التحليل ابناء على هذو

 .وحتكمت بصورة كبرية يف بنية التخييـل لديـه   ،شكلت دافعا داخليا ،لرغبة الواعية
إا بنيـة   ؛ولبنية الفضاء املتخيل لديه ،ومبرور الزمن أصبحت طابعا مميزا جلميع أعماله

احليـايت  وحتفزها باستمرار جوانب مـن املسـار    ،صراعية متناقضة كامنة يف الالوعي
مبقابل تعاليم صارمة للبيئة  ،املتأرجح بني موقفني ميثلهما ميل للحرية وللحياة وللمسرح

  .)49(اليومية تدعو لالنضباط واالمتثال لقيم اتمع املغلق جمتمع بورروايال
وهذا التجاذب العنيف هو الذي جعل املسرحية التراجيدية هي الوسيط الوحيد 

أن القارئ الساذج يعتقد أن مثـة مؤلفـات    مورونويؤكد "للتنفيس وإعادة التوازن،
راسينية متعددة، هناك فقط أثر واحد للتراجيدي الذي وأد عاطفة متأججة فيه حتـت  

  .   )50("بورـ روايال الذي يتوسط ساحة األحزان الباريسية" الءات"رماد 
بدأ فنالحظ أا قائمة على م موروننصل يف اخلتام لنجمل القول حول منهجية 

، ويف مسرحيات راسني شبكة مـن  مالرميهفقد رصد يف قصائد  ،التراكب أو التطابق
الصور امللحة واملواقف السيكولوجية احملكومة بالتكرار والتواتر من نص آلخر، ويعمد 

فالصورة يف رأيه قيمة واعية مدركة يف حـدودها  . إىل حتديد املنطق النصي للمؤلفات
 .)51(تربط بني جممل الصور تتميز بكوـا ذات بعـد الواع  اخلاصة بينما الفكرة اليت 

، ها ختترق جمموع مؤلفات مبـدع واحـد  وهذه البنية الالواعية للفكرة هي اليت جعلت
الذي يعمـد إىل   ،ودفعت مورون العتماد هذا املنهج كأساس ملا يسميه النقد النفسي

، متعمدا حتطيم انغالق النوع يةهرة واملتجسدة عرب البنية النصحتديد البنية النفسية املتمظ
  .لبنية الالوعي يف النصوص اومتتبع ،والشكل األديب

                                                
49 - Jacques Leenhardt : les chemins actuels de la critique .éditions Plon 10/18 Paris 1968 page 380. 

  . 91النقد البنيوي احلديث ، ص : فؤاد أبو منصور  -  50
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وهو اإلجراء  ،ىل ترجيع الصدى بني عدة جمموعات نصيةإ نرى يسعىفهو كما 
وهو مـا يتـيح    ،ن من إجناز التطابق بني نصوص املسرحيات أو القصائدهو الذي ميكِّ

وعندئذ يقوم  .ينسجم مع حالة الالوعي والالشعور إعادة العالقات والروابط املنطقية مبا
االستعارات اازية بالنسـبة للقصـائد أو األدوار   : الرابط أو املنطق بإضاءة الوحدات

  .)52(بالنسبة لألعمال املسرحية
وهذه املنهجية هي اليت جعلت أعماله حمل نقاش حاد وجم من طرف العديـد    
 وسـارج  ،Seuils"عتبـات " كتابـه  يف جينيـت  جـريار مـن بينـهم    ،من النقاد

حني نعت أعمـال   ،"ملاذا النقد اجلديد"كتابه  يف  Serge Doubrovskiدوبروفسكي
اليت غيبـت   ،النقدية واملعتمدة على مبدأ املطابقة بأا اتصفت بالعلمية املفرطة مورون

تعتمـد  اليت  ،،وسعت إىل التفسري الذي يقترب من املعاجلة السريرية ،اجلانب اإلبداعي
  . )53(على الليبيدو يف التحليل النفسي

  
II –2-  جاك الكان والبنية النفسية للغة:  

إذا كانت أمهية دراسات شارل مورون مل تنل حظا من االهتمـام إال بعـد أن   
جـاك  "، فـإن األطروحـات النظريـة لــ     )54(1966عـام   جريار جينيت تناوهلا
ورها ألول وهلة مـن بروزهـا   متيزت حبض ،)Jacques Lacan  )1901-1981"الكان

يشغل ساحة النقاش املعريف والفلسفي للدراسات املتصـلة بالتحليـل    ،كواقع فكري
وسـعى   .عن الالوعـي واألحـالم   فرويدمن حيث إعادة صياغته ألفكار  ،النفسي

لتخليصها من اجلمود والتبسيطية اليت حلقتها من جراء الرتعة الدوغماتيـة امليكانيكيـة   
 فرويد، هذا املوقع الذي تبناه أتباع )55(يت ال تقر بغري الصورة األوىل للمنهجال ،املتشددة

                                                
  116: املرجع السابق، ص -   52

53  --- Serge Doubrovsky : Pourquoi la nouvelle critique, page 129-1350 
54 - G.Genette, figures1, éditions Seuil, Paris 1966 pages 133-138. 

    152، ص  2001بؤس البنيوية ، ترمجة شاكر ديب ، منشورات وزارة الثقافة دمشق : ليونارد جاكسون  -  55
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 ،فرويـد من احملللني النفسانيني أساء بصورة كبرية للعمق النظري والفلسـفي لرؤيـة   
  . وجعلها جمرد مسطرة ثابتة املعامل واألبعاد

 وإعـادة  ،من النقاش والتحليـل  فرويدوبنفس القدر الذي ووجهت به أعمال 
وإعادة تشكيل املعرفة اإلنسانية  ،الصياغة والقراءات املتعددة ملواجهة جذريتها يف الطرح

امتازت بـالقوة يف إعـادة    الكانجند أن اآلراء اليت طرحها  ،حبقيقة اإلنسان وجماهيله
صياغة املفاهيم املتصلة بالتحليل النفسي وطبيعة الوجود اإلنساين، وحـدود الـوعي   

اللغـة   ت اآلخر يف األنا ووجود األنا يف اآلخر ومتثالت ذلك عـرب والالوعي ، وجتليا
انطالقا من عالقة الدوال باملدلوالت، واألشكال االستعارية واازية للتعـبري وقيمـة   

األديب والتحليل النفسي  رفاألث" التصوير البالغي يف الكشف عن الوجود النفسي للوعي
مـن  " فرويـد العودة إىل "شعار  الكانرفع  لقد. )56("يتصالن ملساءلة نسيج الداللة 

بشكل يتيح الكشـف عـن    ،فرويدـمنطلق يهدف إىل إعادة قراءة املشروع الكبري ل
واإلضافة إليها من داخلها يف سـياق   فرويدوتتمثل هذه القراءة بإضاءة نصوص  .قوته
ـ ويعطي األمهية والتركي ،يعيد صياغة مفهوم الالشعور ،جديد و ز لعنصر ظل مهمال ه

  .عنصر الكالم
قد لفت انتباه احملللني النفسانيني إىل عنصر  الكانوبالتركيز على القول يكون  

صـياغة   الكـان يف دعوة  لوي ألتوسريوقد رأى  .جديد هو املظهر اللغوي لالشعور
" ؛ أو ما يدعوه طفولة النظرية ،وختليصا هلا من إشكالية البدايات ،فرويدلنضج نظرية 

هنا يكمـن   ..لكنها عودة إىل نضوجه فرويدعودة إىل والدة  فرويد ست العودة إىللي
علينـا أن  ..ية فرويدـلكي نعود إىل نضوج النظرية ال. فرويداملعىن العميق للعودة إىل 

   .)57("بعيدا عن الطفولة النظرية فرويدنعود إىل 

                                                
56 - Gérard Gengembre : Les grands courants de la critique littéraire éditions seuil  1996, page 16. 

 1981بريوت  1دراسات الأنسانوية، ترمجة سهيل القش املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط: لويس ألتوسري -  57
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فاهيم مساءلة امل واملغامرة يف ،املتميزة باجلرأة يف الطرح الكانوقد كانت أفكار 
 فرويـد ـمبفاهيم أخرى ل ةباالستعان اوالعمل على إعادة تصحيحه ،فرويداليت صاغها 

بأم قزموا العمق  فرويد ألتباعأيضا اامه و وال سيما مناقشاته حلقيقة الالوعي، ،نفسه
من الرابطة  هكل هذا جعله مطاردا باستمرار ووصل األمر حلد فصل. النظري هلذا األخري

  .حللني النفسانينيالدولية للم
  

II –2-1-   الدال وبنية اللغة والالوعي  
تعـبريا   اعنـه  يف معرض حديثه عن البنية الذهنية وطريقة التعبري الكانيقول 
ــقا ــي    "متناسـ ــة الالوعـ ــبيهة ببنيـ ــة شـ ــة اللغـ                                                     )58("إن بنيـ

inconscient est structuré comme un language L’  .  وهذه املقولة تظهر لنـا ألول
أننا بصدد احلـديث عـن نظـامني يتسـمان      ،وهلة من خالل مبدأ املشاة واملماثلة

واستيعاب كل واحد موعة من املكونات اجلزئيـة املتفاعلـة،    ،بالشمولية واالمتداد
قات التركيبـة  فاللغة نظام للرموز والدالئل املشكلة من سلسلة من األنسـاق والسـيا  

والالوعي بدوره ميثل نظاما لسلسـلة متشـابكة مـن     ،ةوالداللية واملعجمية والصوتي
اليت تنتظم يف عمليـة   ،التصورات واألفكار واهلواجس واالنفعاالت واملقوالت والرؤى

 .اخلاصـة بـالفرد   ةومع مسرية احليـا  ،تفعيل وانفعال مع مستويات الوعي واإلدراك
ويـذهب  . كامنة تشبه بنية اللغة و ال تتحرر و تتمظهر إال ـا  ةفالالشعور يغدو بني

والسائد إىل أن اللغة هي الوسيلة اليت يتم عربها التعرف علـى   لالطرح والتفكري املتداو
الالوعي، بدليل أن احمللل النفساين يستند إىل ملفوظ املريض ملعرفة أوهامـه وأحالمـه   

  .وهواجسه
غـري أن   .واصل بني النظام اللغوي والالوعـي عن االنسجام والت وهو ما يعرب

 ،فهو يرى أن اللغة ليست نتاجا للذات ؛تبدو مفارقة وخمالفة للمتداول الكانأطروحة 
                                                

، 206البنيوية وما بعدها من ليفي شتروس إىل دريدا، ترمجة حممد عصفور، عامل املعرفة، العدد :جون ستروك   -  58
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أنه من اخلطأ االعتقـاد أن  "و ،هي اليت تكوا وتضفي عليها كل ما هلا من داللة اوإمن
هلذا النظام الرمزي  ةيجاللغة والنظام الرمزي من وضع اإلنسان ألن اإلنسان نفسه هو نت

مـن   فاللغة هي أساس الالوعي. )59("والوظيفة الرمزية هي العلة الكافية لكل وجودنا
وباكتساب اإلنسان مللكة اللغة يقـوم   ،حيث كوا اال التنظيمي األول عند اإلنسان

وإكساا نوعا من التقنني داخل نظام رمزي سـابق ال   ،بتقنني وضبط طاقاته الغريزية
كن اإلفالت منه، فتتحدد شبكة الصور واألحالم والتصورات والرغبات وتتفاعل مبـا  مي

  .يتيحه النظام اللغوي
تشكل هوية األفراد  ،واللغة بوصفها نظاما تتحدد من خالله جدلية األنا واآلخر

أن اآلخر هو اال الذي يتشكل فيه األنا الذي " إذ ،عرب وعيهم ذه اهلويات املختلفة
مع املستمع، فما يقوله أحدهم هو يف ذاته جواب لآلخر الذي أراد أن يسمع هل  يتكلم

فاللغة البدئية األوىل اليت تشكل مرجعيتنا تشرع يف بنينـة    .)60("هذا اآلخر تكلم أم ال
اليت متتد مـن  " املرحلة املرآوية"الوعي الفرد منذ طفولته دون وعي منه حىت قبل تشكل

  . )61(عشر الشهر السادس إىل الثامن
وانطالقا من هذا املستوى فإن الوعي الفرد ينضبط وفق مسار حمكوم مبجموعة 

واليت تعمل باستمرار على خلق اـال   ،اإلفالت من هيمنتها هاليت ال ميكن ،من الرموز
وتتحكم يف عملية التواصل القيم اخليالية . املناسب لتواصله مع ذاته واتصاله مع اآلخرين

  .املرتبطة بالعالقة القائمة بني الدوال واملدلوالت ،والقيم الرمزية
علـى أطروحـات    اتكاءهمن خالل " اللغة الالشعور"لنظرية  الكان لقد أسس   

ودراسة خطاب الالشعور من حيث تركيباته وبنيانه وقوانينه من ، حول األحالم فرويد
عالقات و ،حول اللغة جاكبسونو دوسوسريمن جهة أخرى ملبدأ  هواستحضار ،جهة

نظام رمزي حمكـوم   ةيف إدراك وصياغ ةوتوظيف العمليات التواصلي .األدلة باملدلوالت

                                                
   . 178صر للطباعة ،صمشكلة البنية ، دار م: ميشال زكريا  -  59

60- Jacques Lacan: Ecrits, editions seuil, Paris 1966, page 242.  
   90نفسه ص  -  61
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كالتالعب باأللفاظ والكلمات، ، واألالعيب اللغوية األخرى تبقواعد ااز واالستعارا
  . )62(  ةوزالت اللسان وهفواته والفكاه

ل الذات عند الطفل، وهذا املستوى الذي تبلغه اللغة متصل باملرحلة األوىل لتشك
تتميز مرحلـة املـرآة بـربوز     ثحي .ومتييزها عن اآلخرين هشخصيت لوبداية انفصا

، ويكون يف مرحلة Imaginaire الوحدات الداللية، املتضمنة للفروق بني ما هو خيايل
تكون يف حياة الطفل إال األم، اليت تنظم حياتـه حبضـورها    ماقبل األوديب، حيث ال

 بالتايل على منط الوجود املتوحد بالغري غري ازأ ـ وما هـو رمـزي    ويعيش. وغياا
symbolique  اليت ميكنه من خالهلا التمييـز   ،ـ وهو وصول الطفل إىل املرحلة الغريية

املمثلة  ،ـ فعملية بناء الذات لدى الطفل متر عرب املرآة األوىل.. بني أنا وأنت وهو وهي
وهنا ال ميكن إدراك متيز بني الذات واملوضـوع وال توجـد أنـا     .يف التوحد مع األم

  .مركزية تتوىل عملية الفصل
غري أن هذه الوضعية الومهية لدى الطفل، تشكل بداية لعمل يتـوج بتشـعب    

وتسـتقيم  ". آخر"جمزأة، تعمل على بلورة " أنا"للذات، تبدأ مالحمها يف التكون ضمن 
هائي لألنا، املنفصلة واملسـتقلة والسـابقة للمرحلـة    تدرجييا إىل أن حيصل التشكل الن

وبعد اكتمال تكون األنا يبدأ النظام الرمزي يف التبلور مستندا على مجلـة  .)63(اللغوية
وعند ... غائب /أنثى، حاضر/أم، ذكر /االختالفات أب فالنواهي واحملرمات واكتشا

ب التواصلي اهلادف إلشـباع  يف املستوى اللغوي إىل بناء اخلطا لهذا احلد يتم االنتقا
املـتمكن يف   ،مرتكزا إىل الدوال املقصودة املتضمنة يف النظام الرمزي املتداول ،الرغبات
تواجه دائما عقبات من  ةفعندما أعرب أنا عن رغبيت بكلمات فإن األنا اخلاص" الالشعور

حـاالت  الذي ال يكف عن اإلحلاح بأالعيبه اجلانبية خالل بـدائل وإ  ،هذا الالشعور

                                                
   39 التحليل النفسي واألدب ،ص: جان بيلمان نويل -  62

63 - Jacques Lacan: Ecrits I, éditions seuil, Paris 1966, page 94 
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استعارية وكنائية تراوغ الوعي لكن الالشـعور ينكشـف يف األحـالم والنكـات     
  .)64("والفن

تتعامل بصورة دائمة  ةأن الدوال يف العملية التواصلي الكانمن هذا املنظور حيدد 
 بوتتعالق مع مدلوالا انطالقا مما تتيحـه األسـالي   ،مع معطيات الالوعي والالشعور

وتتعمق املبادرة الرمزية عند املتكلم لتنسـجم مـع    ،والنصية ةسلوبياأل غالبالغية والصي
وفق نظام متنـاغم   ،السياق التداويل الذي خيضع البنية اللغوية لتتطابق مع بنية الالوعي

فتنتظم سلسلة الدوال بصورة الائية يف التعبري عن مدلوالت انزياحية يعمد  .ومتكامل
مبا يؤهله للبقاء متخفيا وراء التوايل الـداليل   ،ااملتكلم على مواراة حدودها وتصورا

  .الذي تولده الكلمات
وتنطبق هذه السريورة على العمليات والتحوالت النفسية واحلاالت اليت تصحب 

ففي الكبت مثال حيل دال حمل دال آخر ويزج بالدال الذي "، وضعيات التأزم الوجداين
 لباستبدا..لة يبين الفرد عدة سالسل داللية،يف الالشعور، وخالل حياة كام همت استبدال

.. الكلمات اجلديدة بالقدمية ودائما بزيادة املسافة بني الدال الواضح السـهل املنـال و  
  .)65(الدوال الالشعورية

بل  ،يعين بالضرورة وضوح املدلول بنفس الدقة ال الكان إن وضوح الدال برأي
ومبا  ؛بأبعاده التارخيية والثقافية واحلضارية يبقى من االنشغاالت الكربى للفكر اإلنساين

بالعالمات اللغوية باعتبارها أفضل  ءفاألجدر هو االعتنا ،يف الفكر اتشكيلي اأن للغة دور
إىل هذه احلقيقة  الكانلقد توصل  .ةدليل على البنية النفسية وعلى بنية الذات اإلنساني

 قما اتصل منها بتفكيـك األنسـا   ةخاص ،البنيوية تانطالقا من استفادته من اللسانيا
لتحويلها إىل بنيات ذات قـوانني قـارة ميكـن      ،الرمزية املوظفة يف األساطري الثقافية

باعتبارها تتضمن تشكيالت رمزية قابلة  ،تطبيقها على حاالت الوعي والالوعي البشري

                                                
   132ص  1998دار قبا للطباعة والنشر  رالنظرية األدبية املعاصرة ترمجة جابر عصفو: ان سلدن رام -  64
بعد البنيوية وما بعد احلداثة ، ترمجة مخيسي بوغرارة  ، منشورات خمرب الترمجة يف  دليل متهيدي إىل ما: مادان ساروب  -  65

  . 19، ص  2003، ةاألدب واللسانيات ،جامعة قسنطين
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وأداء ، كما أن النسق اللغوي بوصفه نظاما كليا من جهة ،للتحديد والوصف والتأويل
يتيح بعداه التزمين والتزامين بناء رؤية جديدة تعتمد على الثنائية  ،فرديا من ناحية أخرى

  .ةالكفيلة بتحليل املستويات الداخلية واخلارجية للكينونة اإلنساني
مـن   ةاجلديل بني الثنائيات اللسـاني  طلقد متكن الكان على أساس من التوس

منها مشروعه البنيوي النفسي املرتكز أساسا حول الالوعي وض فرويدمبادئ  راستحضا
واملدلول من ) ةصوت وصور(بني الدال"حول الداللة واللغة ضمن أربع عالقات تنشأ 

، وبـني املسـتويات   ) خطـاب الفـرد  (والكالم ) النسق اللغوي(ناحية، وبني اللغة 
مـن  " ارضاااليت تنطوي على تع"للكالم واألنساق اردة للعالمات ) املميزة(الفونيمية

فمـن خـالل قراءتـه     )66("من ناجية رابعـة   ةناحية ثالثة ، وبني الكناية واالستعار
 وحصرا فيما يتعلق بعالقة الدال واملدلول اليت رمسها على شكل لوغاريتم " دوسوسري"

s/s)67(signifiant/signifiè   بان اخلط الفاصل بني الدال واملدلول لـيس   الكانيقول
اضي بل يعين الفرق الدائم بني سلسلة الدوال واملدلوالت وهذه الثنائيـة  جمرد رسم ري

بشأن األحالم، اليت تصنف يف " فرويد"التقابلية يربطها الكان باألطروحات اليت قدمها 
" األفكار احللمية الكامنة"املقدمة بشأا واليت يسميها  تمرتلة الدوال الكامنة ،والتفسريا

  .املنتجه هلا بالضرورة 
فالطريقة اليت يشتغل ا احللم تستند على التعبري غري املباشر واالنزياحي وبالتايل 

إن الدال اللغوي الذي  .يؤول الدال احللمي إىل مدلول تتوارى داللة احللم خلف تفسري
يشكل مبظهره بنية الالوعي يدفع للتركيز على العنصر اجلوهري الذي يهـم التحليـل   

ويلي للغة ، فالذي يهم احمللل النفسي ليس احللم حبد ذاته بقدر النفسي وهو املكون التأ
ومن هنا تظهر األمهية اليت أوالهـا الكـان   .ما مه املادة احملكية املتمظهرة عرب اللغة 

   )68(.لعالقة اللغة بالالوعي، مما جيعل التحليل النفسي املنهج املالئم لدراسة الالشعور

                                                
  159ص .  1986الدار البيضاء  2صر البنيوية ، ترمجة جابر عصفور ،طع: يت كروزويل أدي -  66

67 -- Jacques Lacan: Ecrits I, page 253 
  . 260صالح فضل النظرية البنائية يف النقد األديب ،ص  -  68
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من أثر يف احلياة النفسية جعلـه يفصـل بـني     إن اهتمام الكان بالدال وملا له
حيث جعل التركيز على الدوال أهم مـن   فرويديف نظرية  ةاملقومات البنيوية والتفسريي

من أفكار  ة،وعمل من جهة ثانية على االستفاداهلالمييه اليت يتيحها التفسري تالتصورا
ـ راملتعلقة بالعنص" نجاكبسو" ا موجـودين يف أي  ين االستعاري والكنائي الذين يكون

ويف هذا اال جنـد توافقـا    .عملية تواصلية رمزية ومنها البحث يف بىن األحالم مثال
بشان توزيع مفاهيمهما على حموري التركيـب   جاكبسونو فرويدوتقابال بني طرح 

ـ  لواالستبدا أن  ثواخلصائص التزمنية والتزامنية القائمة وجوبا على هذين احملورين حي
  .  حمكوم باملشاةيلحتكم احملور التركييب جتاورية يف حني أن احملور االستبدا العالقة اليت

 ،الالوعـي  نع فرويدعقد التقارب بني منظور  الكانوعلى هذا األساس بىن 
" فكـرة   فرويدلقد طرح  .والكنائية ةحول بنية اللغة االستعاري نجاكبسووبني قطبية 

فكانـت األوىل كنائيـة ألن    ،ملبدأ ااورة اداستنا" التكثيف"و" اإلزاحة أو التحويل 
فـاحللم   ؛الالشعور لإلفالت من قبضة الرقابة اهي وسيلة يستعمله زاحة أو االنتقالاإل

   .يهدف احللم إلظهارها يتأو لفكرة بعيدا عن الفكرة الكامنة ال ةمثال يقدم متثال لصور
ل فاحتة اال لصورة حيث تتراكب مجلة من الدوا" التركيز"والثانية وهي جمال 

فالصورة اليت يتذكرها احلامل  ؛لتكون هلا عدة معاين فهي بذلك متثل ااز املرس ،ةبسيط
 ،بل تتعدد بشأا التأويالت الفكريـة  ،ال تركز على فكرة كامنة واحدة ،بعد استيقاظه

 .البارزة صعبة التأويل أو التفسري  ةمما جيعل الدال أو الصور
 ،نيفكانتـا اسـتعاريت   ،على التشابه" الرمزية"و" املطابقة"وقامت فكرة    

أما الترميز فيجعل وفق مبدأ  ،ن املطابقة هي متثيل الفكرة يف شكل صورة حلميةإحيث 
ونفـس املنحـى اختـذه     .)69(املشاة األفكار الكامنة تتمثل يف صيغة صور وأحالم

بني احلرفية  ةة أو املماثلقائم على املشا ياالستعار لحني أكد أن االستبدا نجاكبسو
 لأمـا االسـتبدا   .كأن نستبدل كلمة عرين وجحر بـ كوخ ،ياالستعار اواستبداهل

                                                
  . 31، ص  1988والتحليل النفسي ، دار النهضة العربية ، بريوت  فرويد: حممد أمحد النابلسي -  69
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الكنائي فمبين على ااورة والعالقات املنطقية كأن يرتبط الكوخ بالبؤس أو الكـوخ  
  .)70(..بالقش

لعمليـة  من ا اوحتوير موقعهم ،إىل الرؤيتني السابقتني دباالستنا الكانوقد قام  
أو لغة شارحة تعمل على بنينة وتكييف الالوعـي   ،" ةميتا لغ" النفسية ليصبحا مبثابة 

فاألول يتصف باالختالف والتقطع  ؛"اخليايل"و " الرمزي" :وفق منظومتني متقابلتني مها
أما الثاين فيتميز بالرتوع للمطابقة والتشـابه ألنـه ميثـل     ؛"الذات"واإلزاحة ألنه ميثل 

هـذا ال   نإال أ .والعالقة القائمة بني املنظومتني هي عالقة اختالف وتعـارض  ،"األنا"
فإذا حصل تطابق زائف ـ داخل الذات أو بني   .."، ينفي عملية التفاعل املمكنة بينهما

والرمزي ميتد حنـو اخليـايل    ..ذات وأخرى، أو بني ذات وشيء ـ فإن اخليايل يسود 
  .)71("به  اويعطيه اجتاها خاص

 ،من األعراض وحاالت الرغبة والصدمة ةلذلك أمثلة مستوحا الكانعطى وقد أ
اآللية النفسية اليت تنتج األعـراض  "فريى أن .تتجلى من خالهلا األبعاد التأويلية املمكنة

واعية وتغريات داخل اجلسم أو أفعال زاوجة بني دالني ـ صدمة جنسية ال  حتتاج إىل امل
أما الرغبة الالواعية فتضمن إزاحـة مسـتمرة   . ةرييقوم ا اجلسم ـ وهي هلذا استعا 

إن اشتغال قطيب احملور اللغوي كما .)72"(..للطاقة من موضوع إىل آخر وهي هلذا كنائية
نالحظ يتميزان خبصوصية التفاعل يف بنية الالوعي استنادا ملبدأ الرغبة ، فالكناية جتعـل  

الـيت ـدف    ،نتهية من الدوالالذات تتابع سلسلة الكلمات اليت تعرب عن سلسلة ال م
  ".نقص"لتحقيق رغبة تعويض عن شيء مفقود أو تعويض عن 

أما االستعارة فإا جتعل مستوى الرغبة يتحقق عرب استبدال املعىن الظاهر باملعىن 
فما ترغبه الذات يظهر نفسه باستمرار وباإلمكان اعتبـار  " ،املضمر املستتر أو املكبوت
وفر منفذا إىل الالوعي من خالل احلدود ين الرغبة املكبوتة واالستعارة عرضا يكشف ع

                                                
  . 32، ص  1984البنيوية يف األدب ،ترمجة حنا عبود ، منشورات احتاد الكتاب العرب : روبرت شولتز  -  70
  180البنيوية وما بعدها ،ص :جون ستروك   -  71
    177: املرجع نفسه، ص -  72
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ينطلق من  الكانفإن الطرح الذي حيدده منظور  ظوكما نالح .)73("بني الدال واملدلول
فاألفكـار   ؛اللغوية واألدبية طالذي يتم تأويله عرب الوسائ ،حقيقة البحث يف الالوعي
قة بشكل توالدي تترابط بنيويا لتكون لغة والتداعيات املنطل تالالواعية للحلم والتصورا

 تاليت يتميز ا اخلطاب احملكوم بقاعـدة االسـتبداال   ،تتخذ مظهر التكثيفات الداللية
  .والذي يعرب يف النهاية عن حاالت الالوعي يف مظهر استعاري أو كنائي ،املختلفة
ن الـذي  اليت هي جوهر اإلنسا ،وهذا املستوى هو الذي حيقق الوظيفة الرمزية 

للتعبري عن مواقفـه   بويطور أسالي ،جعلته اللغة والوجود الرمزي يعي حقيقته البشرية
الضرورة عمـا حتملـه وتقدمـه    من خالل توظيفه لسالسل داللية ال تعرب ب ،املتعددة
على اعتبار أن الصلة بني الدال واملدلول ـ كما أسلفنا ـ ليست بالضـرورة     .ظاهريا

يف الالشعور ال مييل بالضرورة إىل مدلول تام الوضوح، لكـن   متوافقة فالدال املتضمن
إذا انطلقنا من  ةتبقى بنية العالقة القائمة بينهما هي احلد احلاسم يف حتديد الداللة، خاص

        هـو ـ، هذا اآلخر الذي ليس سوى ال)74(" الالوعي هو بالتحديد خطاب اآلخر"أن 
)le ça  (تتمثل كدوال ميكـن أن تشـمل املـادة     ،الذي يعرب عن طريق لغة رمزية

وغريه  ،وكبت املشاعر وحاالت الصمت والتداعي احلر ،الكالمية واألحالم والذكريات
نـؤول مـن    ةسيميائي ةوعلينا بفك شيفرا ضمن عملي ،الذاتية ةالتواصلي طمن الوسائ

  .خالهلا اخلطاب اللساين والرمزي لالوعي
" األنا "و" الذات"ر بني ستتحكم يف إقامة ج هذا الالوعي الذي يعد مبثابة بنية 
حتـددها الظـاهرة الشـكلية     واليت ،اللسانية ةللدراس ةق من القوانني املستجيبسوفق ن

 ،وهي وجود خطابني يف خطاب واحد أحدمها الواعي وثانيهما شفهي ؛اللغوية املألوفة
هـذا   .ة التأويلالذي ترتد إليه كل سريور ،يف حقل وحيد هو احلقل الرمزي نيتقاطعا

الشرط املطلق لكـل  " أنه قانون الثقافة  ألتوسريالنظام الرمزي البشري الذي يرى فيه 
أي الغائب يف حبثه، يف كل خطاب شـفهي،   خطاب، هذا اخلطاب احلاضر من فوق،

                                                
  225ص ، النظرية األدبية احلديثة : آن جيفرسون وديفيد رويب  -  73

74- Jacques Lacan: Ecrits I, page 24   
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خطاب هذا النظام، خطاب الغري، خطاب الالوعي، الالوعي الذي يشكل يف كل كائن 
  .)75(.."يفتش خطابه املفرد عن مكانه اخلاص بشري املكان املطلق حيث

       
II –2-2-  بو"لـ" ةالة املسروقسالر"البنية الرمزية والداللة يف"    

حناول من خـالل   الكانبعد أن حتدثنا فيما سبق عن األطروحات املركزية عند 
نشـرها   واليتإدغار بو ـل" روقةسالة املسالر"مناقشتنا للحلقة اليت تناول فيها بالتحليل 

 الكانالذي تعامل من خالله  توى اإلجرائيسأن نتبني امل ؛ Ecrits"كتابات"يف مؤلفه 
 .يسانيات البنيوية يف التحليل النفسللبنية الشكلية لل هومدى استثمار ،مع النص األديب

وكذا رؤيته لالشعور والقوانني اليت تتحكم يف سري الداللة وسلسلة الدوال واملدلوالت 
  .ubjectivesInterومدى ارتباطها بالعالقات البيشخصية أوالبيذاتية  ةاألساسي

تدور أحداثـه يف   )76(املشهد األول: يف دراسته للقصة على مشهدين الكانركز 
حيث تتلقى امللكة رسالة غري أن الدخول املفاجئ للملك جعلها ختفـي   القاعة امللكية،

الحـظ   طاولة والعنوان لألعلى،الشكوك على  ببأن وضعتها بطريقة ال جتل ،الرسالة
الوزير اضطراب امللكة، ففهم أن هناك سرا، مث قام بإخراج رسالة مشاة مـن جيبـه   

ترى امللكة حادثة السرقة لكنها ال تستطيع أن تفعل أي شـيء  . ووضعها مكان األوىل
  .علنا خشية انكشاف أمرها
الشرطة بتفتيش مرتل  امللكة فيف مكتب الوزير حيث تكل ثأما املشهد الثاين فيحد

الوزير واسترجاع الرسالة، لكن جمهودات مسؤول الشرطة وأفراده تذهب سدى فيـتم  
مـن مشـاهدة    نالذي يدخل غرفة الوزير ويتمك ،Dupin"دوبان"االستنجاد باحملقق 

الرسالة ملقاة مع بعض األوراق يف حافظة بطاقات مهملة قرب أعمدة املدخنة، مث يعود 
باستعادته، وبعد أن استأذن مـن   ع بعد أن ترك صندوق سجائره ليتذريف اليوم املوايل

                                                
  .  61دراسات الإنسانوية ، ص : لويس ألتوسري  -  75

76- Jacques Lacan: Ecrits I, page 21  
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األصلية وترك مكاا أخـرى   ، وأخذ الرسالةالشارع الوزير قام بتلهيته بإثارة حادثة يف
  .)77(مل يكتشف الوزير أنه فقد الرسالة اليت متت إعادا للملكة .مزيفة

منهجية جديدة ومتميـزة يف   إدغارآالن بومن خالل قراءته لقصة  الكانلقد قدم 
الذي اسـتبعد   ،من منطلق التحليل البنيوي النفسي ،خصوصية معاجلتها للنص السردي

، كما أنه مل يعمد إىل الدراسة التحليلية ي التحليل النفسي املتصل بالكاتببشكل أساس
ة بل سعى إىل التركيز على البنية النصي ،لنفسيات الشخصيات والذوات الفاعلة يف النص

مبا يتح تفكيك سلسلة الدوال املتراكبة عرب الرموز اليت يتضمنها  ،ومساراا وتكراراا
أن آلية االستبدال والتكرار ـ اليت أشرنا إليها عند حديثنا   الكانيف البداية يرى ؛ السرد

فاملشهد الثاين هو تكرار  ،عن االستعارة والكناية ـ هي اليت تتحكم  يف أسلوبية القصة 
ومسار الدال يتواىل يف حركة توزيعية تناوبية متتالية بني الشخصـيات   ،د األولللمشه

تتحدد من  automatisme de répétitionن آلية التكرار أو .اليت تتبادل األفعال الرمزية،
  :خالل املشهدين بـ

  ثالثة رموز مرتبطة حبادثة واحدة  - 
 السرقة - 
 الرسالة املسروقة  - 

و تؤدي األدوار  ،الث رؤى وثالثة أزمنة وثالثة فاعلنيالسرد يتسم بتبلور ث نكما أ
  :شخصيات خمتلفة يف كل مرة

  .امللك والشرطة والرؤية األوىل نظرة من ال يرى شيئا وه -
، ويعتقد أنه خبأ شيئا خيفيـه وهـي   انية نظرة من يرى أن األول مل ير شيئاالرؤية الث -

  .امللكة مث الوزير
أمام من يريـد   هجيب إخفاء اى إنه جيب أن يترك مكشوفا مالرؤية الثالثة نظرة من ير -

  .)78(" دوبان"وهي نظرة الوزير مث  ،االستيالء عليه

                                                
77 - ibid: page 22. 
78 - ibid : page 24. 
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،أصبحت الرؤية معادلة للمعرفـة  "يعلم =من يرى"انطالقا من معادلة أساسية هي
واملوضوعات استنادا هلـذا   وتصبح هيكلة النظام الصارم للبنية السردية مييز بني الذوات

وتعرف عرب معرفة أخرى أن الرسـالة   ،فامللكة ترى وتعرف أا فقدت الرسالة ى؛املعط
 ،أما امللك فإنه فاقد للمعرفة ألنه فاقد للنظر والرؤيـة  ".دوبان"ستعود إليها عن طريق 

  .مثله يف ذلك مثل الشرطة ،ويبقى بنفس املوقع على امتداد السرد
أن امللكة والوزير و دوبان يتبادلون  الكانيرى  ،وانطالقا من تقنية حتديد املواقع
 ،وحركة األشخاص تتم عـرب حركـة الرسـالة    ،األمكنة بني املشهدين األول والثاين

وهذه املالحظة اليت حتدد مسارا تكراريا إمنا  .)79(فبانتقاهلا من شخص آلخر يتغري املكان
ل هي اليت تعطي ن حركة الداإ، حيث "الرسالة املسروقة"يشري إىل أمهية الدال الذي هو 

 .سياق البنية التكراريـة  األمهية للذات اليت تتشكل وتأخذ موقعها تبعا لعالقتها معه يف
حيث يتحول الدال إىل شيء رمزي خيتـرق السلسـلة    وتعبر الذوات والشخصيات،

دون أن ينتمي ألي منهما، وتتبادل الذوات األدوار  ،الرمزية يف املشهدين األول والثاين
هـي   الكانني رغبة يف االمتالك وسعي للتمثل واحلضور، ألن الذات يف رأي إزاءه ب

  .وجود رمزي وحركتها هي من وحي الالشعور
مبثابة توضيح لنظرية التحليل النفسي القائلة "ويذهب الكان إىل أن هذه القصة 

بأن النظام الرمزي هو الذي حيدد الذات، وأن الذات تتلقى توجيها حامسا من مسـار  
القصة بوصفها أمثولة على التحليل النفسي فإنه ينظر للتحليـل   لوبقدر ما يتناو. الالد

الذي متيز  ،وهو ما يؤدي بنا للقول أن التوايل السردي. )80("النفسي بوصفه عملية قص
أفرز عالقات متداخلة ومتشـابكة ومتشـاة يف    ،بتكرار البنية احلدثية بصورة متقاربة

 ubjectivesInter" بيذاتيـة "لَ عالقة ، الذي فَعر الدال الرمزيترابط وضعياا إزاء حمو
بوصفها  ،ن من دفع تأويل لداللة االنتقال والتناوبكِّـَُمي ،تسمح بربوز مستوى بالغي

                                                
  . 68ص / مقدمة يف املناهج النقدية : مارسيل ماريين وآخرون  -  79
  . 134النظرية األدبية املعاصرة ، ص : رامان سلدن  -  80
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عملية عن طريق  ساملؤسالرمزي  بالذي يتشكل عرب اخلطا ،مكونا لعمليات الالوعي
  .التملك والفقد

ـ   s le duc deلة وال مرسلهاـ سوى أنه الـدوق  حمتوى الرسا فإننا ال نعر 
امتالكها يندرج ضمن سلسلة رمزية تشترط السرية وتناقض العلن، وما علـى   نغري أ

ويصبح االمتياز الصائن للشـرف  ، privéمحيمي  وامللكة إال إدراج الرسالة ضمن ما ه
ز حني نبحث يتماشى مع التملك ويتناقض مع الفقد، وتتراجع درجة االهتمام والتركي
  .)81(عن كاتب الرسالة، الذي يصبح عنصرا غري مهم ضمن البنية النصية للقصة

التنظري للنقـد   ،من منظوره الذي عاجل به الرسالة املسروقة الكان ،لقد استبعد
األديب أو الدراسة األدبية الصرفة اليت تأخذ على عاتقها  مسـاءلة النـواحي املتعلقـة    

انب التفسريي الذي يتخذ طابع الشمولية وإمكانية التطبيـق  واهتم باجل ،باجلنس األديب
إىل منظومة املفاهيم اليت تتيحها عناصر الـدال وحركـة    ااستناد ،على نصوص أخرى

  .الالوعي و الرغبة والبنية التكرارية
هذه االستعارة املبنية علـى مبـدأ    ،إن الرسالة تعد داال على استعارة الالوعي 

. "دوبـان "و" الوزير"و "امللكة"وهم  ،املتسلمني للرسالة يف كل مرةالتشابه القائم بني 
تدفعهم لتبادل  ،وصلتهم املتجددة بالرسالة الدال حتكمها بنية متكررة للرغبة يف التملك

اليت تسعى مللء اخليال وتقلـيص الـنقص    ،األدوار بدافع الواع يوجه حتوهلم عرب اللغة
حدة من الذوات املتقاطعة يف رغبـة امـتالك   الذي تعانيه كل وا ،احلاصل من الكبت

املوضـوع  " الكـان تسعى ألن تقيم عوضا عن ذلـك مـع يـدعوه     واليت .الرسالة
، وهو ما يتطلب من القارئ إعادة تشكيل املسار الرمـزي للـدال وفـق    )82("الصغري

بعيدا عن املفاهيم اليت قـد تتضـمنها    ،مستويات يراها مناسبة للتأويل الصحيح للنص
  . ات الكاتب ضمن النصتوجيه

                                                
81 - Jacques Lacan: Ecrits I, page 38. 

  . 284، ص  1995نظرية األدب ترمجة ثائر ديب منشورات وزارة الثقافة دمشق : تريي إجيلتون  -   82
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ضـع  ي ،بتجاهله لإلطار األديب للنص ،الكانأن  اليزابيث رايتوترى الباحثة 
جانبا القوة البالغية اإلقناعية للمؤلف اليت التعنيه يف التحليل ، ويسعى باملقابل لريكـز  

ىن الذي تتطلبه بنية الرغبة الالواعية اليت تسعى إلضفاء مع ،اهتمامه على اللغة والتكرار
على ثالثة عناصر للتواصل هي القـارئ   الكانمفقود على الدال، وبذلك يقع تأكيد 

  .                     )83(والنص واللغة

 ،القارئ احلرية املطلقة يف التأويـل  حومين ،املبدع نفسه من النص الكان يستبعد   
يت يستخدم ـا  موضحا أن الكيفية ال، وللغة والالشعور لاستنادا للمكنات الرمزية للدا

يتكشف عـن معـىن مل    قسيا؛ جديد كل اجلدة قاللغة تضع القصة نفسها يف سيا بو
فاإلجراء املنهجي جيعل األثـر   .نفسه من حيث هو دال بووحيل حمل  ،ينكشف من قبل

والذي حيدد مصـري   ،األديب يتقاطع مع التحليل النفسي ملساءلة النسيج الدال يف النص
عرب الوسائط االستعارية والكنائية الـيت   ،الم خارج حدود اللغةاإلنسان ويدفع به للك

  .)84(حتكم الرمز والداللة املؤسسة لالوعي
إن إدراج التحليل النفسي ضمن النموذج اللساين البنيوي غايته التأسيس ملنظور 

الـذي يقـدم    ،لداللالذي يكشفه النص عرب احلركة الالائية  ،جديد حول الالوعي
كما أن آلية التكرار جتعل الدال يضفي قوة معنوية على  .وله حقيقة النصللقارئ عرب حت

 ،فتستحيل إىل عملية جتتذب املعىن يف كل مرة بشـكل خمتلـف   ،العناصر اليت يتمثلها
فعرب التكرار تشغل ذوات بالتنـاوب  ع سريورة الداللة العامة يف النص؛ لكته منسجم م

كونات البنية لتعطى للدال أقصى حـاالت  وهكذا تتحدد وتعدد م ،مكان ذوات سابقة
  .)85( التعبري الرمزي والداليل

 
 
  

                                                
  241ص ، النظرية األدبية احلديثة : آن جيفرسون وديفيد رويب   -  83

84 - Gérard Gengembre : les grands courants de la critique littéraire. page 17  
85 - J.D.Nasio : Cinq leçons sur la théorie de jacques Lacan, éditions Payot Paris 2001, page 74. 
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II– 3–  مارت روبريMarthe Robert الرواية العائلية:  
خالفا ملا سبقت اإلشارة إلية حول حركة الالوعي وأمهية الدال واللغـة وبنيـة   

لحـة  امل تلتنضيد املتصل باالسـتعارا ل مورون ر، أو منظوجاك الكان دالالوعي عن
 Marthe Robertمارث روبـري واملنبنية كلها على أساس التكرار والبنية املتماثلة ؛ فإن 
فأبقت بذلك اهتمـام التحليـل    ،تبين تصورها انطالقا من جنس أديب حمدد هو الرواية

ووجهت اهتمامها للبحث عن الوعي النص دون التركيـز   ،النفسي منصبا حول النص
  .عن الدراسة النفسية للمؤلف

روايـة األصـول وأصـول    " وقد صاغت نظريتها األساسـية يف كتاـا    
، 1972الذي صـدر سـنة   )  Origines du roman et roman des origines("الرواية

اليت ربـط فيهـا    ،)1909(عن رواية العصابيني العائلية  فرويدمنطلقة من أطروحات 
 .رة يف شكل أحالم اليقظةت املستثاالسرد والقص مبجموعة من التصورات و االستيهاما

ليجد من خالهلا حال  ،اإلنساين يف مرحلة منوه عند الطفل لوهي وسيلة يلجأ إليها اخليا
يهما ينبوع الرعاية اليت يرى ف ،يصطدم حبقيقة واقع األسرة وعالقته بوالديه اهلويته بعدم

بتلـك  سا يلكن سرعان ما تتراجع هذه الصورة ويكتشف أن والديه ل. واحلب املطلق
 ،وخاصة يف حالة قدوم ولد جديد فتدفعه نرجسيته الطفلية ،املثالية املركزية املوجهة له

معىن االجتمـاعي  خاصة بعد إدراكه لل ،املضخمة ملرتلته، إىل الشعور باخليبة واخلديعة
يهرب إليها من واقعه ومن  ،فينكفئ على ذاته ليؤلف حكاية أسطورية .للحياة اإلنسانية

ويتصـور  . نظره جمرد شخصني تعهداه بالتربيـة أن صار أبواه احلقيقيان يف بعد . غربته
وما بظهور أبويه احلقيقيني اللذين ميثالن يوستظهر احلقيقة ، الطفل أنه ابن لقيط أو متبىن

  .)86(ةعائلة ملكية أو نبيل

وخاصة إذا بلغ  ،وحتكم هذه التصورات األولية طبيعة العالقة الطفلية مع عائلته 
مـارث  وتـرى   .التمييزية بني األب واألم تاليت تنشأ عنها السلوكيا ،اجلنسية مرحلة

                                                
  . 95ص،  1987، احتاد الكتاب العرب، رواية األصول وأصول الرواية ، ترمجة وجيه أسعد : مارت روبري -   86
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أن املرحلة األوىل من الرواية العائلية، تتمحور حول البعد النرجسي الذي يتملك  روبري
القصة األسـطورية املتصـلة    إلنتاجفيدعوه  .الطفل يف املراحل األوىل لتكوينه النفسي

حيث يعطى  ،عادة تأهيل دور األبوين الغائبنيوم من خالهلا بإحبقيقته املتخيلة، واليت يق
بـل هـو غائـب     هذا األب الذي ال ميكن أن يكون حاضـرا، اجلانب النبيل لألب؛ 

 ،ويسعى الطفل لشغل مكـان أبيـه   .نوع من املوت القائم يف الالوعي باستمرار، إنه
ال يقتل أباه بل يلغيـه  "ل وذا جند أن الطف ومبقابل هذا حيتفظ الطفل بأمه إىل جانبه،

ماحنا نفسه األب املثايل الذي يأمل الطفـل أن حيـوز    بكل بساطة من الدائرة األسرية،
 ،بوسعه أن يتدخل يف شؤون قلبهاعلى مزاياه، وجيعل أمه باملناسبة جاهزة حبيث يكون 

  .)87("وأن يشرف على ضروب حبها
قيق، ووثيق الصلة مع ، ينسجم بشكل دمارت روبريوهذا املنحى الذي تقدمه 

لدى الطفل، فالتشابه الذي مييز صورة األبوين قبل هذه املرحلة جيعـل   اجلنسيةمرحلة 
وبالتايل فهما يف نظره خملوقني متشاني جديرين  ،اجلنسي االطفل ال يكتشف اختالفامه

مبا يسمح بظهور مفهوم  ،اكتشاف االختالف فإن نظرته تتغريأما بعد  .بأن حيبهما معا
،والتمايز والتباين، ومن مث الرتاع والصراع الذي هو جوهر الفعـل  واالختالف الفارق،
  . االبداعي

إن تبلور عاطفيت احلب والكراهية حتل اإلشكال القائم يف القصـة األسـطورية   
الذي جيعل من حضور صورة األبوين تتعاطى مع اخليال املشـدود بـاإلكراه    ،للطفل

م تبقى دائمة احلضـور يف  فاأل النهائي؛ لر املتعددة للفعالذي يبلور الصو ،االجتماعي
، ومن خالهلا تتبدى جمموعة من األنساق التأويلية اليت يتم تثبيتـها يف القصـة   الالوعي

انطالقا  ،م بصورة حمورية يف بنية الروايةوتتحكم صورة األ .األسطورية للرواية العائلية
كان احلكم املوجه هلا نابعا من اخلطيئة  فإذا ،مةملتبدل بني اخلطيئة أو االستقامن موقعها ا

                                                
   102ص  ،املرجع السابق  -  87
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وحيصل العكـس إذا   .فإا تتدىن يف الالوعي الطفلي إىل مرتبة اخلادمة أو املرأة الضائعة
  .)88(كانت الصفة امللتزمة ا هي صفة األم املرغوبة

اليت توجه بصـورة   ،بداع الروائي استنادا هلذه املفاهيمويتم خلق اال احلر لإل
 اليت تكون ممحورة حول ثنائيـة األم  ،تواصلة اجلانب الواضح من رواية السرية الذاتيةم

 ،يتم وفق آلية االمـتالك واإللغـاء   فالصراع. وامتالك السلطة األبوية البديلة ،واألنثى
فالطفل اللقيط أو املتبىن يسعى عـن   .ووفق عنصر اإلشباع الذي خيلقه الشعور بالفقد

ألب املفقود، ومنها سلطة اإلبـداع؛  لإلمساك بالسلطة املغيبة يف ا طريق التمثل اخليايل
فبعد أن خطف مـن   ..تلك السلطة اليت تتصف بأا يف ناظريه قوة الرجولة األبوية "

 اختلس أيضا من األبـ اإلله ..رأة اليت يشتهيها اشتهاء مزدوجاتلك امل -الزوج -األب 
اليت جتعلـه وحـدها    رة أكثر من أي شيء آخاخلالق ،تلك االستطاعة القضيبية اخلالقة

  .)89("قادرا على أن يكافئ منوذجه
ووصفا  من هذا املنظور تغدو الكتابة الروائية مزجا بني عوامل املتخيل والواقعي،

مكنة يف الواقع االجتماعي املباح،  جيمع بني املمتلك واملفقود، لغاية إعادة تثبيت القيم امل
                                                                                                                             ومــن هــذا املنطلــق          .الوعــيوتلــك الــيت تبقــى حبيســة ال   

يعتقد التحليل النفسي أن الرواية هي جمموع االستيهامات والصـور الـيت يبتكرهـا    
كانت يف حينها الصـدى األول   ،ويستعيد ا مجلة استيهامات وصور ماضية ،الروائي

ويعيـدنا  . صل غريزيةوهذه الرغبات هي باأل، للرغبات املكبوتة والتعبري األقرب إليها
" تفسري األحـالم "يف كتابه  فرويدهذا الطرح إىل مفهوم الرواية العائلية اليت أشار إليها 

ف بعقـدة  أو مـا يعـر   ،آخر هو نظرية قتل األوالد ألبيهمه فيما بعد بطرح استبدلو
  .)90(أوديب

                                                
 105، ص السابقاملرجع  - 88

 . 108: ص، فسهن املرجع 89
  55-42:ص املرجع نفسه، -  90
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، .."أصول الروايـة "أن توفق بني النظريتني يف كتاا  روبري مارتقد حاولت ل
هذا اإللغاء الذي قد يكـون   ئلية تتمثل فيها قيمة إلغاء األب؛حني رأت بأن الرواية العا

 .ـ األنثىباملنافسة حول امتالك األم   ، نابعا من اإلحساس الطفليمفهوما فلسفيا عاما
كمـا أن رغبـة امـتالك     ،ه األب الذي يشكل الغياب موتا لهوع من القتل جتاوهو ن

 السلطة واحلل حمل األب يتخذ صورة املثالية والنبالة بالنسبة للطفل اللقـيط واملتـبىن،  
  .ولذلك فهو يسعى لتعويض النقص احلاصل يف املعادلة األسرية

غري مباشرة، فيعمـد   وتنعكس هذه احلاالت النفسية يف األعمال الروائية بصورة
اليت تلفة واملوضوعات املخ ،واألساليب الفنية الروائي إال متويهها بأشكال التعبري اللغوي،

الـيت تعـرب    ،من املوضوعية على األبطال والشخصيات الروائية ةمسح وأتضفي طابعا 
 حلالة العقدة األوديبية وحالة الطفل اللقـيط  بشكل مباشر على جوهر البعد الالشعوري

هو واقعي  ويكون للخيال دور حاسم يف بناء العوامل الروائية املمتدة بني ما .والالشرعي
والقصـص  فيها كل آفاق األساطري واخلرافات وبني جتنيحات أسطورية توظف  ،ممكن

 ،أنه أن يلف الرواية بأجواء سـحرية اليت تليب شغف النقيب عن كل ما من ش العجيبة،
  .اق املأساة الدفينةمتنح احلرية للتعبري عن أعم

فإمـا   ،ائما قائمة على الصنفني السابقنيأن الرواية كانت د روبري مارتوترى 
أو أا مؤسسة على رواية عائليـة للطفـل    أن وجهها البارز مبين وفق عقدة أوديب،

قدمها كبار الروائيني يف  وتعطى لذلك أمثلة تصنف من خالهلا اإلبداعات اليت .اللقيط
 ،وديكرت فولكنر ،بروست ،دستويفسكي ،تولستوي ،هوغو ،بلزاكبات فكتا .العامل

وهو  مؤسسة وفق منظور متصل باحلقيقي والواقعي الذي يفرضه عامل العالقات القائمة،
  .غري الشرعي األودييب باالبنبذلك شبيه على وجه اخلصوص 

 و فرانزكافكا ،نوفاليس، سريانو دوبرجراك ،ميغال دو سرفانتسأما كتابات 
عـامل ال  ى باملقابل خللق عامل ختييلي آخـر؛  فإا ال تلتزم بالواقعي وتسع ،هرمان ملفل

ويسوق جماال يسبح فيـه   جيمع املتناقضات باملمكنات، وجود له إال يف اخليال املبدع،
مضـطر ألن  "إن الروائي يف احلالة األوىل  .حبرية املتأمل للخيال والوهم على حد سواء
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صور تطابق ما يعتقد أا حىت يعرب عنها ب ،تحقق من كل األشياءوأن ي يقيس كل شيء
ال يعترف بأي التزام خـارجي بالنسـبة إىل    ،ويف احلالة الثانية على العكس ..احلقيقة
  .)91("وكالبا عاملة  إنه يبتكر خملوقات غريبة يسميها جنيات وعمالقة وأقزاما، ..رؤياه

كوم بآلية التفاعل املتعدد مـع جـوهر   حم ،كما رأينا ،الروائي اإلبداعإن تنوع 
انطالقا من مدى التفاعل مـع   ،البناء النفسي الالشعوري الذي يشكل الوعي الكتابة

يف مستواها اجلمايل  اإلبداعيةولكن جممل العملية  .شكل اخليال والتخييل الذي يسنده
 .سـري ديـيب أو األ وسواء يف مظهرها األ ،تبقى خاضعة باستمرار لألسطورة الذاتية

الوهم  أي بني احللم والواقع، ،، على غرار أحالم اليقظةنأول ما تتكو"فالرواية تتكون 
ويبلورهـا التعـبري يف نـص     ..لذاكرة األوىل والراهنا ،الالشعور والشعور واحلقيقة،

حصيلة إعداد طويل خيتفي وراء مسافات من احلجب الكثيفة منها األسطورة األسرية هو
                                   .)92("ل النفسي وحده كشفهااليت يستطيع التحلي

II– 4–  جان بيلمان نويل والوعي النص:  
 )Vers l’inconscient du texte("حنو الوعـي الـنص  :"يف كتابه املوسوم بـ

على حتديد مسار  Jean Bellemin Noel جان بيلمان نويلعمل  1979الصادر سنة 
يقوم هذا التحليل علـى   .textanalyse" التحليل النصي"للتحليل النفسي للنص دعاه 

 ،ية اليت تركز على سرية املؤلـف فرويدـمجلة من املعطيات اليت تناقض األطروحات ال
ويسعى باملقابل إىل مواجهة جسد النص الذي يتمظهر فيه  .وتبحث يف ال وعي الكاتب

ة وخاصية تتخلل مقاطع بل باعتباره مس ،الوعيه اخلاص، ال بوصفه شيئا جمسدا وحمددا
  .)93(اليت تتكثف فيها الداللة وتتجدد املعاين عند كل قراءة جديدة ،النص

 ،وميكننا االهتداء إىل مكونات الالوعي النصي من خالل التعامل مع الكلمات 
والبحث يف املسكوت عنه واملغفل واملضمر، ويف البياضـات الفاصـلة بـني اجلمـل     

                                                
 . 128ص ، املرجع السابق - 91

  . 43ص ، نفسهاملرجع  -  92
93 -Jean Bellemin Noël : vers l’inconscient du texte, ed PUF, 1979, page 194. 
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ضور والغياب تتكشف حقائق تتجاوز املسـتوى السـطحي   فعرب مساءلة احل. واملقاطع
إن املسار املقترح . )94(وجتعل الكلمات يف النص تنطق بصورة أكثر شفافية ،للبنية النصية

والتفرغ للبحث يف الوعي النص انطالقا مـن   ،يقضي بإبعاد املؤلف من دائرة التحليل
  . بفاعل حمدد لال تتص واليت ،القوى الالواعية اليت تنتظم ضمن البنية اللغوية

بل واملستند إىل جوانب مهمة  ،وهذا التصور القريب من األطروحات الالكانية
فيها خاصة ما تعلق بدور املتلقي، جنده يسعى إلحالل الذات القارئـة حمـل الـذات    

الذي نشكل بصدده تصورا  ،ويغدو بذلك التواصل مع النص حوارا مع اآلخر ،الكاتبة
مـع القـيم    ،الهلا الوعي النص املستند إىل التحليـل النفسـي  ورؤية يتفاعل من خ

والـيت   ،الذي يشكل رؤيته املطلقة من جتربته يف احلياة ،واملدركات اخلارجية للمتلقي
وبعيدا عن كل تأويل  ،انطالقا من بنيته اللغوية ،تسمح له من إدراك البنية النفسية للنص

  .خارجي أو لغة شارحة ومستند إىل ما ه
بل يقبل سلسلة التواصل املتعـددة   ،لنص األديب ال يتعلق بالقراءة األحادية اإلطالقيةإن ا

مما يسمح جبعله متعددا يف حركيتـه الـيت ال تقبـل     ،اليت تفتحها أمامه فعاليات القراء
 ،وتتحدد إنتاجية النص من خالل معناه املتولد فقط عرب سريورة الفعل القرائي .النهائية

  .)95(برؤيته اخلاصة  ي يشحن النصوعرب القارئ الذ
فال جيب أن يغرب عن بالنا بأن رؤية العامل يف األدب واالستدالل على تأثريات        
، طريقتـان للقـراءة،   ينظمان عملهما وفق منوال واحد إما نوعان للتفسري ،الالوعي

كما  ،يوميةفاألدب والتحليل النفسي يفهمان مقاصد اإلنسان يف حياته ال .لنقل قراءات
  .)96("يف قدره التارخيي وأكثر عمقا

يتمتـع   األديبإن النقد النفسي من هذا املنظور يندرج ضمن منظور جيعل النص 
فيغدو التحليل النصـي  . تبعده عن سرية حياة املؤلف و أسطورته الشخصية ،باستقاللية

                                                
94  - Ibid, p : 8 

  . 194ص : املرجع السابق - 95
  16التحليل النفسي واألدب ،ص : جان بيلمان نويل  -  96
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وتتحول  ،ل املؤلفيف القراءة قريبة من القراءة النفسية، حيث حيل القارئ حم ةإستراتيجي
عملية القراءة إىل تفاعل مع اللغة األدبية املشحونة جبملة القيم الرمزيـة الدالـة علـى    

كما أن الدراسة النقدية النفسية تأخذ يف احلسبان طريف العمليـة التواصـلية    .الالوعي
يكتب من أجـل  "كل واحد منهما من النص فالكاتب وتراعي موقع  ،املؤلف والقارئ

  .)97("ويصنع القارئ من نفسه مؤلفا أثناء قراءته ... لداخليمجهوره ا
للبحث عن الوعي النص تأيت يف سياق دراسة نفسية تسـعى   بيلمانإن دعوة 

 ،اليت تسري وفق منط ثابـت وقـار  ، ية احملددة واحملدودةفرويدـلتجاوز األطروحات ال
ا من عصاب أو نرجسية، مبا فيه ،يستند إىل مفهوم عقدة أديب أو االستيهامات الليبيدية

ـ  . مغلق وغري قابل للقراءة املتعددةوبالتايل فإن النص بصبح منته و  ةواألحكـام التأويلي
  .تصبح جمرد اجترار ملفاهيم وصيغ ساكنة

إىل فكرة البحث عن الوعي النص انطالقـا مـن دراسـته     نويلوقد توصل  
ا عـن سـرية املؤلـف    واليت يستحيل البحث بشأ ،للنصوص الشعبية اهولة املؤلف

غري أن القارئ الذي يتواصل مع  وانعكاسات حياته النفسية يف اآلثار األدبية، ،والوعيه
ويـتمكن   énonciation امللفوظية  énoncé النص هو الذي ينتقل بني مستوى امللفوظ

من اكتشاف الوعي النص عرب تواصله احلر مع الشخصيات، وعـرب تأويلـه املـنظم    
  .ق البناء اللغوي والنصيواحملكوم بأنسا

ـ  نويليصرح ) 1983(" احلكايات الشعبية واستيهاماا"ويف كتابه   لبأن ما جيع
سالة اليت تفترض وجود مرسل أن الر"  :منط التحليل املرتكز إىل الوعي النص ممكنا هو

فيمكننا بلوغ املعىن مـن جانـب واحـد    ) غائبا أو غفال(حىت لو كان أحدمها  ومتلق
اقد إىل حقيقة التنظيم الالواعي الذي حيرك النص، ألنه يستنفر من أجل هذا وسيصل الن

ن الوعي النص بنية ثابتة ومستقلة عن القـارئ  يتضح أ. )98("الغرض تنظيمه الالواعي
وميكن الوصول لضبطها مىت حتققت شروط التفاعل يف مستوى التواصل مع  ،واملؤلف

                                                
  . 91مارسيل ماريين ـ مقدمة يف املناهج النقدية ـ ص -   97
  . 218نظرية األدب يف القرن العشرين، ص : جان إيف تادييه -   98
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مث  ،لذي يتحكم يف البنية اللغوية أساسـا النص، واليت تتطلب تفكيك النظام الرمزي ا
ألن رغبة القارئ تصبح  ؛التأكيد على البعد الذايت للمتعامل مع النص يف مرحلة الحقة

  .هي رغبة الشخصيات
 ،غرب أن منظومة التحليل املتبعة من طرف الناقد يف حبثه عن البنية الالواعية للنص

ومدى جتاوا وانسـجامها يف   ،ملتباينةجيب أن تتركز على عالقات الدوال املتماثلة وا
الذي ال تنكشـف   ،بلورة تصور منطقي حيكم آلية التفسري الصحيح لذاتية األثر األديب

إنه مـن   ستاروبنسكيفكما يقول  .، بل عرب عمل منهجي دقيقحقيقته للوهلة األوىل
والبنيـات   ..املفيد النظر لآلثار األدبية كمنظومات دالة، وكلية متماسكة يف أجزائهـا 
فالطاقـات   ..الذاتية لألثر تزاوجها شبكة من العالئق اليت تظهره على مهاد يتعاىل عليه

املتوترة الضمنية اليت حييا ا العمل األديب تنطوي على قوى دم البنية ولـن نسـتطيع   
تتوفر لنا املؤشرات الرئيسية خارج العمل الفين بل يف داخله، شـريطة أن   وال ..فهمها

   .)99("يف نلتمسهانعرف ك
قـدم   حيث، مورونو الكاناهود النظري واإلجرائي لكل من  بيلمان واصل

استطاع أن يطـرح مفهـوم   ومن مث  ،"علم النفس واألدب"قراءة ألعماهلما يف كتابه 
اليت تصبح تعبريا ممسرحا  ،جمسدا يف بنية اللغة هقد جعل الكانالذي كان  ،الوعي النص
كما هي احلال  ،ن يف السابق يتوارى خلف شخصيات تنكريةالذي كا ،لذات الكاتب

كاشفا بذلك عن خطاب اآلخر، حمققـا لإلنسـان    ،يف املؤلفات القصصية والدرامية
   .)parole intégrale ")100األصيل والكامل" مشروعية يف خطابه

واليت تركز بصورة جليـة   ،اليت قدمنا هلا سابقا مورونيستند إىل نظرية  نويلكما أن 
وهذه الرؤية  .قبل كل استنتاج بيوغرايف ،ومنهجية على األعمال األدبية بصورة أساسية

 ياملؤلف الذ"على لاليت تلح يف استبعاد املستوى الواقعي اليومي للمبدع وتؤكد باملقاب

                                                
  . 19النقد واألدب ، ص : جان ستاروبنسكي  -   99
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الدراسة النفسية  ومقاربته حول نويلهي اليت أسهمت يف بلورة نظرة  ،)101("صار نصا
تلك  ،عن عالقة املؤلف بالنص بارتأثرة بشكل حتمي بنظريات ، واملتللنصوص األدبية

  .تنتهي مبجرد الفراغ من الكتابةالعالقة اليت 
يف بناء عامله اخلاص الذي جيـب   ،عرب اللغة والالوعي واألحالم، فالنص يتحكم

، قد يرهن مسار الدراسـة  أن يدرس يف سياقه، بعيدا عن كل تأثري موضوعي خارجي
ذي ينغلق النص ذاته، ذلك النص ال لس األديب هو من يتكلم يف األثر بإذ لي والتحليل؛

إن النص هـو حـارس    "..: نويلوةيف هذا املعىن يقول  .على ذاته ويلغي من صاغه
لالستيهام، يستوعبه، يضمه، يستخدمه، كي يضع فيه مادة خاصة يستأصله من التجربة 

يل النفسي كي حييط مبوضوعه إال إذا املعاشة للمؤلف حينئذ لن يتوافر احلظ لنقد التحل
   .)102("به انطلق من فرضية تعترف بأن النص مزود بالوعي خاص

هذا الالوعي الذي يتم البحث عنه، هو الوعي مؤسس من مكونـات نصـية،   
فتحول االهتمام  ومن شواهد جمازية استعارية وكنائية، تتفاعل يف ثنايا العمل اإلبداعي،

هو جوهر الفعل والقول ذا الرأي . سارات الدوالىل تتبع ممن البحث عن املدلوالت إ
النفسية إىل ضـبط وتـرية    القرائي النقدي اجلديد، الذي يسعى عرب املقوالت التحليلية

 داخلي، لفالوعي النص هو تفاع عرب عالمات داخلية واضحة؛ ، املتمظهرةذات النص
 ترك التأويل مكانـه  وإذا ما .أويلار بني الداللة والتدوومنظور جديد يتم فيه تبادل األ

ل النفسي بالفعـل  وهكذا ميلك التحلي. عىن ذلك أن حتوال جديدا بدأ حيدثفم ،للداللة
  .  )103(ومل يعد يف حاجة ملرجع خارجي ،مرجعياته اخلاصة
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  دمتهيــــ

  العالقة بني األدب واتمعتطور البحث يف 
 ،وصلته بالبيئة اليت يتفاعل معها،  البحث يف العالقة بني اإلبداع اإلنساين يقودنا

إىل استقراء التاريخ الفكري والفلسفي الذي سعى للبحث يف عالقة اإلنتاج الفين 
صور نظري حاول ويف هذا السياق جند أن أبكر ت .بالشروط االجتماعية اليت أنتجته

الذي  ،ابن خلدونللعالمة يعود يف رأينا  ،يف عالقة األدب مبحيطه االجتماعيالبحث 
و  ."يف التفاوت بني مراتب السيف والقلم يف الدول"بعنوان  أفرد فصال من املقدمة

، إىل حتديد وظيفة ودور املثقف الشاعر من مسار بناء الدولة العصبية من خالله سعى
، ن أمهية األدب يف سريورة بناء الوعي الثقايف للعصبية احلاكمةوبي .الثالثعرب مراحلها 

  .توسعها حني خصه بالدور األساسي يف مرحلة استقرار الدولة و
تابعها يف الفضاء الثقايف العريب، فإن األمر وإذا كانت هذه اللفتة مل جتد من ي

احملدود بالنظرة خللدوين اهذا الطرح  بعد حوايل مخسة قرون منف .خيتلف يف أوربا
جون باتيست جاءت الفكرة اليت طرحها املفكر اإليطايل ، املتصلة بدورة حياة الدولة

اإلنتاج األديب تفسريا  فسر" من حيث أنه Jean Batiste Vico 1744-1668 فيكو
 دمنتهيا إىل خالصة أساسية تؤك، يركز على عالقة التواشج بينه وبني اتمع، ماديا

، لكنه ينمي أدبا وأدباء، ال يقدم ببساطة مسرحيات وأشعارا وروايات اتمع على أن
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بالعالقة  هذه الرؤيةتقول و. )1("يستخلصون أعماهلم ومهارام الفنية ونظريام منه
ور فلكل مرحلة من مراحل التط ،التناظرية بني األشكال األدبية واملراحل احلضارية

اجلمالية اليت تتبناها اموعة  توالسلوكياللرتعات شكل أديب يستجيب فنيا  ،البشري
  . االجتماعية

عرب املراحل  ،ومن هذا املنطلق ميكننا إعادة بناء مسار لألشكال الفنية واألدبية
ليكون الشعر  ، املختلفة للتطور احلضاري للمجتمعات اإلنسانية منذ عهودها األوىل

كما أن األشكال الشعرية من غنائية عقلي، ملا يتطلبه األخري من تركيز أسبق من النثر 
ويكون املسرح والشعر التمثيلي مرتبطا بظهور املدينة  .وملحمية تؤرخ للمرحلة الرعوية

   .ومنه فإن أغلب املدن اليونانية اشتملت على مسارح خاصة ا، الدولة
فإن العنصر املكاين قدم من طرف قد ركز على  العنصر الزمين،  فيكو وإذا كان
األدب يف عالقته "يف كتابيها ؛) Mme de Staël )1766-1817 مدام دوستايل

البيئة حيث طرحت تساؤالت بشأن تأثري  ."عن أملانيا"و، "باملؤسسات االجتماعية
يف األدب  ،والعادات والتقاليد االجتماعية توالسلوكيا الديناالجتماعية ممثلة يف 

أوغست ات االجتماعية على يد تطور الدراسالحقا أسهم قد و .صحيح والعكس
 Sainte سانت بوفيف ظهور أطروحات  ،)Auguste Comte )1798-1857 كونت

Boeuve )1804-1869(  ثر البنيات العقلية واجلسمية لألفراد وخصائصهم أحول
هيبوليت ليأيت بعد ذلك تلميذه  .األخالقية والعائلية االجتماعية يف إنتاج األدب

 امضيفا عنصرالذي صاغ أطروحات أستاذه ، )hypolitte Taine )1828-1893تني
بقانون ليصوغ بذلك ما يعرف  .وهو عنصر العرق أو اجلنس، ألطروحات سابقيه اثالث

  .واللحظة التارخيية ،والبيئة ،نس أو العرقاجل الوحدات الثالث؛
 ، كنت هذه البدايات تندرج ضمن اكتشاف العالقة بني األدب واتمع ذاإو
فإن النقد  ،نميتها عرب االستفادة من الدراسات اخلاصة بعلم االجتماعومتت ت

                                                
 .61،ص 1983،اكتوبر ،نوفمرب،ديسمرب، 1،العدد4حممد حافظ دياب ،النقد األديب وعلم االجتماع ،جملة فصول ،الد  -  1
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التصورات  الثة روافد أساسية أسهمت يف بلورةالسوسيولوجي يعود يف أصوله إىل ث
وهذه الروافد  ".جورج لوكاش"النظرية األساسية لدى مؤسس النقد السوسيولوجي 

  :)2(هي
 .املادية التارخيية: الرافد األول - 
-Max Weber )1864ماكس فيربومنهم ، علماء االجتماع األملان : افد الثاينالر - 

الذين قاموا بدراسات يف  ، Karl Mannheim )1947-1891(كارل مااميو، )1920
  .اإلبداع واتمع واإليديولوجيا

قد النب اخلاصة ،فرانكفورت السوسيولوجية مدرسة املتمثل يف أعمال :الرافد الثالث  -
 ،W.Adorno أدورنوأعمال منها على اخلصوص و، اعي والتارخيي واجلمايلاالجتم

   . M.Horkeimer هوركاميرو
سار فإن امل، قد أهلمت منظري سوسيولوجيا األدبوإذا كانت هذه الروافد 

النقدي االجتماعي قٌد تبلور بصورة أكثر وضوحا يف كتابات النقاد اجلدليني الذين 
 ذلكومن  .باتمع اإلبداعلعالقة  ونظرم ،الديالكتيكية يرتكزون على مبادئ املادية

 Léon تولستوي ليونعن  Vladimir Lénine فالدميري ليننيجند املقاالت اليت كتبها 

Tolstoï ، تركز بشكل أساسي على البحث يف انعكاس العناصر اإليديولوجية املوجودة
وقد . عن إيديولوجية الكاتبللحديث  لمث االنتقا، يف اتمع يف النصوص األدبية

عرفت هذه الدراسة طرح مصطلحني أساسيني يف النقد السوسيولوجي مها؛ مصطلح 
   .)3("االنعكاس الفعال"ومصطلح  ، "املرآة"

من  ، ويفيد تقاطع املصطلحني يف أن النص األديب جيب أن يعكس صورة للواقع
جورج وقد عمل  .جتماعيةيف رسم مالمح احلركة اال منظور يتبىن الصدق يف التعبري

بدعوته للجمع بني ، الرتعة اجلدلية املطلقةعلى جتاوز  George Plekhanovبليخانوف
                                                

فة العربية أثر املنهج السوسيولوجي يف الدراسات النقدية العربية،جملة الوحدة الس القومي للثقا:عبد الرمحان بوعلي -  2
 . 32،ص 1988. 49عددالرباط، 

3 - Claude Prévost : Littérature, Politique, Idéologie, éditions sociales, Paris 1973, page129. 
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دون أن يهمل الدور االجتماعي لإلبداع ، مقومات النقد اجلمايل والنقد السوسيولوجي
فالناقد مطالب بأن يكشف يف النصوص األدبية عن العناصر اإليديولوجية  ،الفين واألديب

مث يأيت الدور بعد ذلك يف املرحلة الثانية للبحث عن املكونات اجلمالية  .)4(والطبقية
   .للنصوص اإلبداعية

فإننا نصادف أطروحة ، األفكار اليت ميثلها النقاد اجلدلينيهي وإذا كانت هذه 
 "جورج لوكاشقدمها الناقد والفيلسوف واملفكر ، أخرى متفرعة عنها دون أن متاثلها

George Lukacs)1885-1971( ،وسنسعى من خالل هذا الفصل .هي البنيوية التكوينية
إىل توضيح التنويعات املتعددة اليت عرفتها منهجية النقد األديب السوسيولوجي يف مالحمه 

الذي طور  لوسيان غولدمانالبنيوية التكوينية يف كتابات أكانت سواء  ،اجلديدة
النقد اجلامعي الفرنسي تداول تيار منهج  وفرض على ،جورج لوكاشمفاهيم أستاذه 

من خالل نظريات  أم )5(النقدي السوسيولوجي املستوحى من الفلسفة املاركسية
واستلهمت كتابات وأفكار  ،بيار زمياسوسيولوجيا النص والتحديدات اليت قدمها 

  .حول نظرية الرواية خائيل باختنيمي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 59، ص 1977بريوت  1لفن والتصور املادي للتاريخ ،ترمجة جورج طرابيشي،دار الطليعة ،ط :جورج بليخانوف -  4
5 -Roger Fayolle,La critique, Armand Collin,Paris 1978,Page 197.  
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I-  والواقعاإلرث اللوكاشي و تناظر األدب   

I.1-  ة الفرديةواجلمالي ةاالجتماعيالبنية:  
متثل ، مبرحلتني حامستني)1971-1885( لوكاش جورجمتيز املسار النقدي لـ

: من خالل مؤلفاته ،املرحلة األوىل كتاباته اليت يتبىن فيها املنطق اهليجلي الظاهرايت
 "ريخ والوعي الطبقيالتا"مث كتابه ، L’Ame et les formes 1911 "الروح واألشكال"

الذي صاغ فيه األسس ، Théorie du roman 1920 "نظرية الرواية"وكتاب ، 1913
واملرحلة الثانية اليت يتبىن فيها األطروحات املادية اجلدلية للنظرية  .األوىل لنظرية الرواية

عل والواقعية الفرنسية،والرواية التارخيية،ول بلزاكاملاركسية، ومتيزت بكتاباته حول 
دوما حنو البحث يف اجلمالية  لوكاشاحلس النقدي والفلسفي، املتميز هو الذي قاد 
  الشكلية ،دون إمهال املكونات الفكرية واإلنسانية

لتأسيس إىل ا ههو الذي قاد ،ولعل هذا املزج والتوفيق بني منهجني فلسفيني
طي أمهية كبرية بل حتاول أيضا أن تع ، ال تكتفي بدراسة املضامني، مالية روائيةجل

طوال فترة  له مضايقاتولعل هذا املوقف اجلديد، هو الذي جلب ، لألشكال األدبية
نظرية " ومنها كتاب، على التنكر لكتاباته األساسية هاملرحلة الستالينية، اليت أجربت

: الذي يقول عنه  – 1913 -"  التاريخ والوعي الطبقي " وكتاب   ، 1920"  الرواية 
بسبب فهمه الناقص لنظرية  ، اريخ والوعي الطبقي هو رجعي بسبب مثاليتهكتاب الت" 

طبعا مل أكن أنا الوحيد يف هذه  ، وبسبب إنكاره للديالكتيك يف الطبيعة ، االنعكاس
   .  )6( " امجاهرييالذي حدث معه ذلك بالعكس فقد كان هذا األمر حدثا   ، املرحلة

فإنه بقي حمافظا على استقالله  ،لسابقةلكتاباته ا لوكاش وعلى الرغم من تنكر
؛ فاالنعكاس ونظرته املتفردة يف دراسة عالقة البناء الثقايف بالبناء االجتماعي ، املنهجي
ألن  ، ال تلغي القيم الفردية لإلنسان ، والقيم الثقافية للمجتمع. وليس مجاعيا ليس آليا

                                                
،  3والتوزيع ، بريوت ، ط  دراسات يف الواقعية ، ترمجة نايف بلوز ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر: جورج لوكاش   6

  147 - 52ص  1985
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ال إذا جتسدت فيها القيم الفردية إ ،ال تصل إىل مستواها األمثل ،حقيقة اإلبداع األديب
ينبين ، القيم اليت ميثلها الشكل الفين األديب والروائي ذهوه. واجلماعية يف آن واحد

وبذلك يبتعد  ، وما هو مجاعي) الكتاب(فردي  وه على درجة تناسق بني ما متاسكها
وتناقضاا  ومنفعل بقيمتها ، النص األديب عن أن يكون جمرد انعكاس آيل للبنية التحتية

يف جوهره هو معرفة بالواقع ناجتة عن رؤية  األدببأن   لوكاشويرى .املختلفة
وحتليل،وليس انعكاسا سطحيا ملظاهر الواقع الذي يعطينا نصوصا مستها األساسية هو 

فالواقع موجود قبل أن منتلك معرفته،إن له شكال ،وهو ما يصر ."الوصف اإلثنوغرايف
وكيما ينعكس الواقع يف األدب ،ال بد له من ".ة ديالكتيكيةكلي"على اعتباره لوكاش

املرور عرب ذات الكاتب اإلبداعية اليت تصوغ شكل العمل األديب الذي يعكس شكل 
    . )7("العامل احلقيقي

يف جمال تأسيس سوسيولوجية األدب  جورج لوكاشإن النظرة اليت يعتمدها 
يديولوجية والقيمة اإل ،األديب والروائي جتمع بني حماور أساسية هي النص ، والرواية

يف أن  تتلخص ، ز عالقة بني هاته األطرافيف النهاية إىل إجنا ليصل ، للكاتب واتمع
ولذلك فإن إنتاجه سينطبع ال حمالة  ،تارخيية- نتاج لظروف سوسيو ، األديب والروائي

لة بني التطور االقتصادي أن يبحث يف العالقة املتباد"  ولذا على الناقد ،اته الوضعية
  .)8("عامل والشكل الفين الذي ينتج عنهوالنظرة إىل ال ،واالجتماعي

حول التطور التارخيي النظرية املاركسية  أمهية دوريف  لوكاشإن معتقدات 
يف بلورة منظور تطوري جديل حلركة اتمع، وحقيقة البنية الفوقية اليت  للمجتمعات،

مل متنعه من أن يكون ،ية اليت تشكل جوهر العالقات االجتماعيةهي نتاج للعالقات املاد
ال ميكن  مقتنعا من أن اإلبداع الفين اإلنساين، وهو يشكل جزءا من البنية الفوقية،

وقد . كونات النظرية لألفرادجوانب حساسة من املوصياغة إغفال دوره يف تشكيل 

                                                
 .35 ص ،1999حلب  1يف تأويل خطاب النقد األديب االجتماعي،عبد املنعم ناشرون،ط:خالد أعرج - 7

8- George.  Lukacs ;  Le Roman   Historique ; éditions  Payot.  Paris 1965  page 13. 
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ته النظرية فيما يتعلق بالنقد شكل جانب االهتمام بالرواية القسم األهم من انشغاال
حيث نظر على اإلبداع الروائي بوصفه متثال للحياة االجتماعية يف مظهرها ،االديب
 .الطبقي

فاالهتمام باجلانب اخلارجي من احلياة االجتماعية ال جيب أن خيفي حقيقة  
ن واالهتمام باجلوهر هو تعبري وكشف ع.املكونات اإلنسانية الكامنة يف جوهر الفرد

والرؤية املأساوية اليت يعيشها  .طاقات اإلبداع اليت تكمن يف عمق النفس اإلنسانية
ومن هنا فإن وظيفة ودور الفن  .اإلنسان، نابعة من انفصاله عن واقعه احليايت ورفضه له

دون التوقف عند رصد  حملاورة القيم الكلية، هي السمو باملشاعر والقيم اإلنسانية،
مستوى جتريدي مع جمموع القيم جيعله يلتقي يف  ذا األمروه .إكراهات الواقع

بنية دالة متناسقة، قائمة على وعي كلي  صيغةيف  شكال واإلبداعات األخرى،واأل
هي يف أساسها عالقة للجوهر بتمثالته  ،فعالقة الروح باألشكال .باحلقيقة االجتماعية

فإن حقيقتها ثابتة ال  ،ى املظهراملظهرية املتعددة، واليت رغم تباينها املفترض يف مستو
  .تتغري

ذا الشأن ،أن لوكاش يف اهتمامه باجلانب االجتماعي  فيصل دراجويرى 
وبانتقاله للتأكيد على العنصر  ،ز على مفهوم تطور الطبقة املنتجةلإلبداع،فإنه يرك

ثنائية  إنه يشتغل ضمن. الفردي فإنه حيدد أمهية دراسة مقولة اإلنسان يف مسوه واحنطاطه
  .)9(االنسانوية - حمورية يف املقاربة اإلبداعية، هي ثنائي االقتصادوية

I.2 - لرواية املقاربة السوسيولوجية ل  
صيغة مساءلة مفهوم الشكل عند لوكاش، لنجد أنه ميثل  السابقة إىلتقودنا النظرة  

ل عند الشك"حمتوى الشكل مبنظور مجالية القرن التاسع عشر؛ أي أن خاصة تتمثل يف 
إنه  .لوكاش ليس شيئا تقنيا لغويا،كما هو لدى الشكالنيني، ومن بعدهم البنيويني

باألحرى، القالب اجلمايل املعطى للمضمون، ويتجلى يف معامل تقنية كالزمن السردي 

                                                
 .81، ص  1993دالالت العالقة الروائية،دار كنعان،دمشق : فيصل دراج - 9
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كما ارتبط مفهوم الشكل .)10("والعالقة املتبادلة بني الشخصيات واملواقف ضمن العمل
،مبجمل احلركات واألنساق يبداع الفين واألديب والفلسفعند لوكاش،يف جماالت اإل

وبذلك يكون قد جتاوز إىل حد بعيد اجلماليات الكالسيكية  .التنظيمية االجتماعية
  .مرآة للحياة االجتماعية املباشرة ،ى أنه بالضرورةيف رؤيتها لإلبداع عل املاركسية،

سعى الوعي الفعلي إن الشكل الفين من منظور لوكاش يكون قيمة متماسكة ي
هذا الوعي املكون من املقومات الذهنية اليت يتألف منها وعي .لألفراد إىل بلوغها

اموعة،يتحدد من خالله املسار الذي اتبعه الكاتب أو الفنان،أو الفيلسوف،و سرب 
مشتمال على أرقى  اإلبداعيومن هنا يكون العمل  .آفاقه بصورة أرقى من مجيع الناس

  . )11(دية واجلماعية،يف ذات الوقتدرجات الفر
من القيم األساسية للمنظور اجلديل " الكلية"ومفهوم ،"اجلوهر"وإذا كان مفهوم    

فيما خيص  ،هيغلأطروحات مقاربات وجانبا من أيضا،  تبىن لوكاشاهليغلي، فإن 
 ،يفالدراسة املقارنة بني امللحمة والرواية، ومتثيلهما لشكلني من أشكال السلوك الثقا

، عجز عن إدراك حقيقة العالقة الفعلية اهليغليأشار بعد ذلك إىل أن املنظور اجلديل و
وحتول يف البناء الثقايف ألنه ردها لتعدد . القائمة، بني األشكال الفنية والبنيات اتمعية

حاول من خالل إشارته، يف  هيجلرغم أن . دون البحث يف خصوصيات هذا التعدد
وتبني أن  ،داخل اتمع Le Romanesqueإىل العنصر الروائي  ،"العلم اجلم"كتابه 

وهذا العنصر اجلديد . هو البديل الفعلي لتحلل وتالشي العنصر الرومانسي ،هذا العنصر
هو نتيجة للتحول الذي عرفه اتمع، يف أشكاله التعبريية منذ رواية الفروسية، والرواية 

  .الرعوية
يصارع من أجله الفرسان،واليت كانت ختضع يف جمملها فالقيم اليت كانت مثاال 

للتحوالت اليت ختلقها الظروف والوضعيات اليومية اجلديدة، أصبح مضبوطة ومتحكم 
فيها عرب نظام جديد،حتكم سريه مؤسسات الدولة القمعية،اليت ال تفسح اال لتلك 
                                                

 .253ص ،1992 منشورات وزارة الثقافة دمشق، ترمجة مسري مسعود، النظرية األدبية احلديثة، :رويب دآن جيفرسون وديفي- 10
11 - Lucien Goldman : Marxisme et sciences humaines, édition Gallimard, collection idées, Paris 1970, 
page 240. 
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 ومن هنا حتول الروائيون. تهالالائية، املفتوحة على املمكن يف خمتلف جتليا  تاالنطالقا
الذي يقف فيه الفرد يف مواجهة اتمع هذا الواقع  ،وأبطاهلم، إىل جماة واقع جديد

وبذلك صارت الرواية متثل جماال تتقابل فيه ذاتية الفرد،يف مواجهة قيم .ومؤسساته
 ةنثر العالئق االجتماعية ومصادف" و بني"شعر القلب"اتمع، جماال للصراع بني 

، داخل "ملحمة برجوازية"، وبذلك فإن الرواية تضطلع بوظيفة "الظروف اخلارجية
  .)12("جمتمع منظم بطريقة نثرية"

نشأة وتطور تتبع من التصور السابق ، ووصل إىل إنه من خالل  لوكاشوقد استفاد 
الوريث  ،اجلديدالربجوازي بظهور التنظيم اتمعي   تبطيرجند أنه الشكل الروائي، 

تربز أن السمات النموذجية للرواية ال  "ذلك حني يشري إىل لوكاشويؤكد  .إلقطاعيةل
إال بعد أن تصبح الرواية هي الشكل التعبريي للمجتمع إىل حيز الوجود، 

 يثبت قيمتني أساسيتني إحدامها اجتماعية، ،وهذا التحديد القطعي .)13("الربجوازي
الفردية،  ثل يف الرواية يركز على قيم البطولةفالشكل الفين املم .والثانية مجالية فنية

ويتحدث عن مصري الفرد يف مواجهة اتمع، يف مقابل امللحمة اليت متجد القيم 
إن الرواية هي الشكل الفين الذي يتيح اال . وتطرح املصري اجلماعي لألفراد اجلماعية،

هة القوى األخرى حلرية الفرد، يف اكتشاف  ذاته، وطاقاته، وخصوصياته،يف مواج
املواجهة له يف اتمع، بعدما كانت امللحمة قد كبلت انطالقته،وأغرقته ضمن مظهر 

 .مجاعي زائف
هي مسار " نظرية الرواية"يف كتابه  لوكاشالرواية حبسب رأي وهكذا تكون 

للروح اليت تعرب العامل لتكتشف،وتتعلم معرفة نفسها،عرب اختبارات ومغامرات "تارخيي
إن هذا . )14("ا الثقة يف ذاا، وتتيح هلا إظهار قدراا، واستكشاف جوهرهاتعيد هل

 خوض التجربة واملغامرة،يف التصور، يركز بصورة واضحة وجلية على أمهية دور الفرد 

                                                
 . 6،ص 1987مقدمة ترمجة كتاب ميخائيل باختني،اخلطاب الروائي دار األمان الرباط : حممد برادة -  12
 9، ص 1977بريوت  1ة جورج طرابيشي، دار الطليعة ، طالرواية ملحمة برجوازية،ترمج: جورج لوكاش - 13

14- George Lukacs: la théorie du roman, éditions Gontier, Paris 1968, page 85. 
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فيه حقائق الزيف  ف، وتنكشحتكمه الصدفة والتلقائية. يف عامل واقعي غري منظم
 .االحنطاط والتدهور الوجودي و
تظهر التباينات بني دور الذي يؤديه البطل يف الرواية، قا من خصوصية الوانطال
ال حيس بالعزلة واالنفصال،  فإذا كان بطل امللحمة. وبني امللحمة روائي،الشكل ال

هو بطل الرواية إن منسجما كلية مع منظومته اتمعية، واملدافع عن قيمها، ف لكونه
ولتحقيق ذلك يعيش صراعا دائما مع  ة ومطلقة،الفرد املبدع املؤمن بقيم سامية أصيل

يعزز نزعته اإلشكالية  وهو ما.الذي ال يتيح له  فرصة حتقيق هذه القيم ،العامل اخلارجي
ركز عرب هذا الطرح  لوكاشفـ .القائمة على الصراع بني داخلية الذات وخارجيتها

جتماعية، وبني أخالقية على الصراع بني أخالقية املؤسسات و البىن اال"ليؤكد املتباين،
إذن يدور الصراع بني الفكر املوضوعي ومتطلبات الفكر . الذات اإلنسانية

سريورة البناء الثقايف  عالقة البطل واستنادا للعالقة اليت حتكم.)15("املطلق
خالل  أن الرواية األوربية لوكاشللمجتمع،وصياغة عالقته مع اإلنتاج الثقايف،رأى 

  : هي ة  أشكالثالثفت  عر القرن التاسع عشر
ووعيه الضيق يف مقابل تعقد  ،البطل طاملميزة بنشا .الرواية املثالية التجريدية -أ

      . واألمحر واألسود العامل،ومثاهلا رواية دون كيشوت،
واملتميزة بسلبية البطل،  ،املوجهة لتحليل احلياة الداخلية.الرواية النفسية -ب

يستجديه من الواقع ،ومثال هذا النوع رواية التربية احلامل لوعي واسع يقنعه مبا 
  .العاطفية

واليت ال  وهي رواية تناقض احلالتني السابقتني،،الرواية التربوية التعليمية -ج
 اومثاهل ،كما ال يقبله على مستوى القيم ضمنيا ،يرفض فيها البطل الواقع اإلشكايل

  . )Goethe)16 غوتةلـ "ويلهامل مايسر"رواية 

                                                
 .18 ص ، 1984 بريوت 1البحث عن النقد اجلديد،دار احلداثة،ط: حممد ساري - 15

  Lucien Goldman:Pour une sociologie du roman, Gallimard, Paris 1964, page25.    16-                                                       
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إىل تركيب مستويني متالزمني مها الشكل  ،استند التصنيف السابقلقد 
حساب  ىعل روالتحيز لعنص تبالغ يف االهتمام ال ،والعالقة القائمة بينهما ،واملضمون

فالعملية . ييغلاهلفلسفة اجلمال  وهوما إىل االستفادة الواضحة من مقوالت.  رآخ
صنف من هذا املنطلق  و .الشكل بني شكل احملتوى،وحمتوى ،اإلبداعية كل متكامل

عند  اليت ال تتوقف األعمال تلك ،واصفا إياها بأاالكربى  األدبية األعمال لوكاش
يف صورة من االنسجام غري  ،بل تسعى لتوظيف ثرائه وتنوعه ،العكس اخلارجي للواقع

  .تولستويو ،بلزاك :أعمال الروائيني أمثال مثلته وهو ما ،املخل بالقيمة الفنية
أن ال ميكنها ، لألعمال الروائية الدراسة السوسيولوجيةإن إىل  لوكاشينظر 

تم باحملتوى  إذا بقيت حبيسة تصورات ومقاربات ،تضيف شيئا هاما للنقد الروائي
سياق ضيق يركز بدرجة كبرية على القيم يف  باملقابل احنصرتأو  املضموين فقط،

أا متثل الوجه  ،اسة الرواية من موقعية قصوى لدريعطي أمه لوكاشإن  .اجلمالية
اعتبارا لذلك فإن و .الكاشف للتطور احلقيقي يف امليدان الثقايف والتاريخ للمجتمع

الكشف عن البنيات  جيب أن تنطلق من معطى أساسي هو الدراسة التحليلية للرواية،
لبلوغها عرب  ردالفالرؤية الشمولية اليت يسعى البحث عن و ، الداللية يف النصوص األدبية

  .للسريورة االجتماعية تفاعله اإلجيايب مع احلركة الدائبة
للشخصيات،  عليه أن يكون فضاء مفتوحان النص الروائي فإبناء على ذلك و 

 وتعكس آراءها وأفكارها وميوهلا الفكرية، بشكل واضح وتام لتظهر فيه على حقيقتها
 هالروائي، وخيلصبانفتاح النص  حسمالشكلي، يوهذا السلوك اجلمايل . اإليديولوجية

 وبالتايل .اجترار مواقف سياسية طافية على سطحهو ،ذاتهمن االنغالق والتقوقع على 
يقارن من خالله بني خمتلف التصورات  ،مبنطق عقلييواجه النص الروائي فإن القارئ 

ات يف الواقع ورؤى العامل اليت حتملها الشخصيات املمثلة يف النص، واليت جيد هلا امتداد
  . االجتماعي

يقول   .وبذلك تكون الرواية قد كشفت عن صورة موضوعية للعصر الذي متثله
ال ميكن ، إن أي وصف ال يشتمل على نظرة شخصيات العمل األديب للعامل: " لوكاش
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فالكاتب يهمل العنصر ، إىل العامل هي الشكل األرقى من الوعي ةفالنظر، أن يكون تاما
إن النظرة إىل العامل هي . حني يهمل النظرة إىل العامل، خص القائم يف ذهنهاهلام من الش

وهي ، و هي أرقى تعبري مييز ماهيته الداخلية، يعيشها الفرد، جتربة شخصية عميقة
  .)17(تعكس بذات الوقت مسائل العصر اهلامة عكسا بليغا 

نقد سعى جاهدا لالبتعاد بال لوكاش باإلضافة إىل الطرح السابق فإنو
ألن  .كتاا على أو، السوسيولوجي عن جمال األحكام املسبقة على األعمال األدبية

البيئة االجتماعية التارخيية األشكال األدبية و نيب نظريته املبنية على قاعدة التناظر
قد تتحول أثناء املمارسة النقدية إىل ما يشبهه احملاكمة  ،سياقهاوالفكرية اليت أنتجت يف 

حتيد بالتحليل النقدي عن طبيعته  ،اإلسقاط غري السليم ألحكام مسبقةالقبلية،و
تم احلكم على حيث ي ؛كانت عليه الدراسات السوسيولوجية األوىلمثلما  املوضوعية

  . االجتماعي للمؤلفنيوالنصوص األدبية الروائية يف ضوء االنتماء الطبقي 
املكونات رورة هي ليست بالض، الكاتب وتصرحياته املعلنة أقوالأن علما 

وذلك يعود يف جوهره لطبيعة .املقوالتية والبنيات الذهنية املعرب عنها يف النصوص الروائية
بل هناك ، لعناصر الواقع املوضوعية يجتميعإجراء ليست جمرد هي العملية اإلبداعية اليت 

طموح  والقيم اجلمالية اليت حتد من املؤثرات النفسية الذاتية، إىل جانب ذلك، أيضا
ستعرض املقولة الرئيسة يف األدب الواقعي ي لوكاش فإنوبالتايل  ،الكاتب ونزواته املعلنة
أو هو التركيب الذي ، والذي ميكن تعريفه بأنه نوع من التآلف ؛وهي فكرة النمط

   )18(.."جيمع معا اخلصائص العامة والنوعية يف منوذج يتضمن الشخصيات واملواقف
 بلزاكـ ل"الفالحون"ه من خالل دراسته لرواية لرؤيته هذ لوكاشوميثل 

BALZAC  لطبقات االجتماعية يف امتكن من تصوير احلياة أن الروائي ،حيث وجد
توظيف من خالل فمن .عناصر احليوية والتنوع والثراءجتلت فيها ، الريف بصورة واقعية

حىت اية قوة، قدم نقدا صرحيا لألفكار اليت متسك ا بكل ، ككاتب كفاءته اإلبداعية
                                                

   25دراسات يف الواقعية ، ص : جورج لوكاش    17
 .63،ص  1996القاهرة  1والتوزيع،ط رأفق اخلطاب النقدي،دار شرقيات للنش:صربي حافظ -  18
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جذريا مع القناعات  يتناىفاملقدم يف الرواية الوصف ف .)19(حياته كمفكر سياسي 
والذي يقدم نفس  .الرجل املدافع عن األرستقراطية بلزاكلـ  اإليديولوجية
لقد كان بلزاك يف الواقع .يف شكل من السلبية والتجريد - يف الواقع العيين- الشخصيات 

لتقدمية الصاعدة فحسب، بل عرف ايضا كيف يقبض عليها يف لسان حال الربجوازية ا
   .20ماهيتها ،يف عالقتها مع جممل احلياة االجتماعية،يف تفاعلها وتداخلها

قام على أساس مدى اقترابه وابتعاده من اإلطار  بلزاكألعمال  لوكاشقييم إن ت
عن  هفإن دفاع باإلضافة إىل ذلك، املرجعي املاركسي للتفسري االجتماعي واالقتصادي

يف مواجهة أدب الصفوة ، يف الواقع دفاع عن األدب اجلماهريي وه، الواقعية
جنده يعتمد يف أعماله النقدية على أشهر األعمال األدبية بوصفها كما ، الربجوازية

   .)21("قادرة على تصوير الصراعات بشكل دقيق
ا بقيت يف أغلب أ، لوكاشوما ميكن قوله بصدد األفكار النظرية اليت طرحها 

حيث جنده يركز بشكل عميق  ، حني تصديه لنقد األعمال األدبية، األحيان مؤجلة
أما  .املؤثرة يف األعمال والنصوص الروائية، على العناصر االجتماعية واالقتصادية

وميكن رد ذلك ، فإنه مل يشغل مساحة كبرية من الدراسة، املستوى اجلمايل للنصوص
ويف البيئة اليت ، لذي يوليه للبعد الفلسفي يف اإلبداعات الروائيةا لالهتمام الكبري

دراسات يف "أو " الرواية التارخيية": التأكد من ذلك بعودتنا إىل كتابيهوميكننا  .أنتجتها
األدب والفلسفة " الت اليت صدرت يف كتاب بعنوان املقأو يف ا ،"الواقعية األوروبية

، الطموح النظري يكون دائما كد املقولة القائلة؛ بانوهذه احلقيقة تؤ."والوعي الطبقي
  .يف مستوى املمارسة، جماوزا ملا يقوم به الناقد

والتفسري ، يتأرجح يف هذا اجلانب األخري بني الدراسة اجلمالية لوكاش إن 
حتليل الرواية يف ضوء املعطيات حىت وإن كان يغلِّب قليال ، واالقتصادي االجتماعي

                                                
   49دراسات يف الواقعية األوروبية، ص :جورج لوكاش    19

 .11،ص  1980بريوت  1األدب والفلسفة والوعي الطبقي،ترمجة هنرييت عبودي،دار الطليعة ط: جورج لوكاش - 20
 .64،ص  1996القاهرة  1والتوزيع،ط رأفق اخلطاب النقدي،دار شرقيات للنش:صربي حافظ -  21
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لكن حتاليله األساسية تركزت دائما يف جمال البحث عن  .)22( القتصاديةاالجتماعية وا
وشروطه االجتماعية  التنظريي للعالقات القائمة بني اإلبداع، املستوى الفلسفي و

اجلمع بني ماهو شكلي وما هو جوهري إلمتام " انطالقا من إميانه بضرورة.والتارخيية
ة،وذلك ما ال يتأتى إال بعقد الصلة بني ميزات متثل القيم الفنية اليت تضيء طبيعة احليا

  .)23("اإلنسان الفردي اخلص، واإلنسان االجتماعي العام
  
II - لوسيان غولدمان البنيوية التكوينية LUCIEN GOLDMAN   

-1913(لوسيان غولدمانـل اإلجرائيالفلسفي، والنقدي  يعد النشاط النظري
يف جمال نقد  لوكاشـلرصيد النظري لل امتدادا طبيعيا، واستلهاما منظما ،∗)1970
 استوعبلقد  .اجلديدة امبفاهيمه النقد سوسيولوجيةأسئلة  صياغة أعادالذي  ،الرواية

والنظرة ، البنية والشكلفاهيم مب يتعلقفيما  لوكاش اإلرث النظري ألستاذه غولدمان
د الوصول قص، وصاغ بدوره مقوالت جعلها أساسا لدراسة األعمال الروائية .الشمولية

وهذا ، وكذا عالقتها ببيئة تكوينها، إىل الكشف عن التصورات الفكرية اليت حتملها
 .)Structuralisme Génétique(" البنيوية التكوينية"وفق منهجه اجلديد الذي يسميه 

بالرغم ، عن املناهج السوسيولوجية السابقة يف دراسة اإلنتاج األديب املتميز بشكل كبري
فاألطروحات النظرية اليت .والسياقات الثقافية اليت تنتجها األعمال األدبيةمن ربطه بني 

عمل على صياغتها، يظهر فيها التأثر الواضح ،بكتابات لوكاش ،ال سيما كتاب نظرية 
الرواية ،كما أن حبثه يف التشكيالت الثقافية الدالة على رؤية العامل،تعتمد يف جانب منها 

وقد ركز غولدمان اهتمامه على دراسة .ة يف الفكر اهليغليعلى مفهوم البنيات الذهني
البنية الفكرية واتمعية للنص ،بغية الكشف عن درجة متثل النصوص اإلبداعية لفكر 

   اموعة االجتماعية أو الطبقة اليت ينتمي إليها املبدع 
                                                

    63النقد الروائي واإليديولوجية ، ص : محيد حلمداين    22
 .11ص، 2001فاس  1برانت،ط- ية املنهج يف النقد املغريب املعاصر،أنفوإشكال:حممد خرماش - 23
، 1959، اإلله اخلفي 1958، أحباث جدلية1952، العلوم اإلنسانية والفلسفة1945اجلماعة البشرية والكون عند كانط : من أهم كتابات لوسيان غولدمان - ∗

 .1970سانية ن املاركسية والعلوم اإلن1964من أجل سوسيولوجيا الرواية 
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اعي اليت وقع فيها التحليل االجتم ةجتاوز اآللي"حاول يف دراساته  لدمانغوفـ 
التقليدي لألدب،وذلك بتركيزه على بنية فكرية تتمثل يف رؤية للعامل تتوسط ما بني 
األساس االجتماعي الطبقي الذي تصدر عنه، واألنساق األدبية والفنية والفكرية اليت 

وهذا املسار ،يقف يف طرف نقيض ملا يسمى . )24("حتكمها هذه الرؤية وتولدها
وآيل للمجتمع ، كانعكاس حتمي هر فيها العمل األديباليت يظ، املضامني سوسيولوجية

اليت ال حتفل باجلوانب االجتماعية  كما يرفض الرتعة الشكالنية. ووعيه اجلماعي
تركز على الطابع " البنيوية التكوينية"وبناء على هذا فإن .األدبية والتارخيية يف النصوص

بل  .يم الفكرية للمجتمع بأكملهغري أن العمل األديب ال ميثل الق، االجتماعي لإلبداع
واليت تتبناها فئة دون ، فقط يتضمن بنية ذهنية إلحدى التصورات املوجودة يف الواقع

  .)25(عملية تشكيل مجايل، وتبقى حرية الكاتب هي باألساس، أخرى
وهذا يقودنا للقول، أن األسئلة املنهجية اليت تطرحها البنيوية التكوينية يف  

األدبية، تتحدد يف البحث عن البنية املتماسكة املندرجة يف سياق مقاربتها للنصوص 
وتكون مهمة الناقد هي اإلجابة عن سؤال يتعلق مبدى اشتمال .إيديولوجي داخل النص

النص على بنية دالة متماسكة ،وهل أن كل عناصر ومكونات العمل األديب تنتظم فيما 
جمموع  على أم ة على عمل واحد،بينها لتعطي داللة شاملة، وهل تنسحب هذه البني

مث يتم االنتقال بعد ذلك إىل إدراج العنصر االجتماعي .األعمال اليت أنتجها الكاتب
عرب البحث عن االجتاه أو التيار الذي ينتمي إليه الكاتب  ضمن التحليل، واإليديولوجي،

مت يف بروز السوسيولوجية اليت أسه يف احلياة االجتماعية،وما هي الشروط التارخيية و
  .هذا التيار

وواضح أن هذه املنهجية تبحث يف العالقات، اليت تربط بني األثر األديب وسياقه 
ودف التحكم يف املسار النظري .االجتماعي واالقتصادي الذي شكل بيئته التكوينية

                                                
 .108، ص  1998دمشق  1نظريات معاصرة، دار املدى للثقافة والنشر،ط :جابر عصفور - 24

25- Lucien Goldman : Pour une Sociologie du Roman Page 345    
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يف للبحث  املفاهيم اإلجرائية األساسية،اقترح غولدمان مجلة من  العام للبنيوية التكوينية،
  .رؤية العامل، البنية الدالة، الفهم، التفسري: بنية العمل األديب وتكوينه، هي

      
II1. - "رؤية العامل" mondeLa vision du  الوعي  أشكال و 

منهجه املعتمد ، Le dieu Caché " اإلله املتواري"قدم لوسيان غولدمان يف كتابه 
وبني  ،طلقة لألعمال األدبية والفكريةملعلى البحث عن التوافق بني األبنية الصورية ا

،  Jean Racine جان راسنيمن خالل دراسته ملسرح  ،األبنية التنظيمية للمجتمع
من  )26(يف القسم الثاينوتوصل . Blaise Pascal بليز باسكالوكتابات املفكر الديين 

ما عن كال من راسني وباسكال قد عربا من خالل كتابا إىل أنكتابه اإلله املتواري 
هذه الرؤية حمكومة مبنطق وفكر وروحانية احلركة .رؤية مأساوية تشاؤمية إىل الوجود

ومت .)27("نبالة الرداء"انتساما من جهة أخرى إىل طبقة اجتماعية هي  ،و"اجلانسينية"
التوصل إىل هذه النتيجة من خالل الربط بني رؤية العامل والطبقات االجتماعية،والرؤية 

لقد انطلق .La noblesse de Robe ينية وعالقتها بنبالة الرداءسللحركة اجلان املأساوية
غولدمان من واقع الطبقة االجتماعية املعروفة بنبالء اإلدارة الذين، ال ينتمون لطبقة 

عندما شرع ملوك  النبالء عرب رابطة الدم، بل اشتروا مناصب اإلدارة وصفات النبالة،
لسد احتياجام  الوظائف الدائمة يف الدولة،دس عشر يف بيع فرنسا منذ اية القرن السا

فتم بذلك منح هذه اجلماعة األلقاب واالمتيازات اليت ترتقي ا إىل .املتزايدة لألموال 
 روقوبلت باالحتقا وبتطور هذه اجلماعة صارت تشكل خطرا على الدولة،.مرتبة النبالء

واستوىل على مقاليد لويس الرابع عشر ء إىل أن جا واالزدراء من طرف طبقة النبالء،
، فقلص من صالحيات هذه اجلماعة واستبدل أعضاءها برجال ثقته، 1661احلكم عام 

ومن هنا وجدت اجلماعة نفسها يف مأزق تارخيي، متثل أساسا يف التراجع احلاد يف 
  .سلطتها،مما جعلها يف وضع بائس

                                                
 من كتاب اإلله املتواري 182- 97أنظر القسم الثاين يف الصفحات  - 26

27- Lucien Goldman : Le dieu cache, page 110.  
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ليضمه إىل مواقف  نبالة الرداء، وقد استند غولدمان هلذا الوضع املأساوي لطبقة
اليت استمدت تسميتها من مؤسسها الراهب البلجيكي ، احلركة اجلانسينية

ووضع قواعد .القديس أوغسطنيالذي حاول تقدمي تفسريات لفكر و،"ينيوسسجان"
 عقيدة سبق االختيار من الرب أو مبدأ اجلربية،: ملذهبه تتلخص يف مبدأين مها أساسية

بذاته ،وتنفي عنه واليت تلغي كل دور للفرد يف اخلالص  الفعالة بذاا، وعقيدة الربكة
، أو نسان يف حتديد مصريهكل حرية لإلإا تنفي . )28(كل مرتع إجيايب حنو إنقاذ روحه

  .السعي لتجاوز حمنه،ألنه مكبل حسب هذه النظرية بالقدر الرباين السابق
ن تصبح مبثابة كابوس، حيكمه القلق فاإلرادة البشرية ال وجود هلا،وحياة اإلنسا 

ووصل يف النهاية إىل الربط بني الرؤية املأساوية يف كتابات راسني وباسكال .الدائم
ولذلك كانت رؤيتهم  والوضعية اليت تعيشها الطبقة االجتماعية اليت ينتمون إليها،

نبالة الرداء،  موع أفكار طبقة نابعة من عمق التصور الذهين واملقواليت العام ،للعامل
اليت أعطت أذنا صاغية للحركة اجلانسينية يف مواقفها املتطرفة ،بشأن استحالة قيام حياة 

احلياة يستحيل بعث  مل تسوده قيم متدهورة،حقيقية ومثالية على األرض ألن العا
   .جديدة أصيلةواألمل يف قيم 

بني املثالية  أفكار تعارض تبين عن هذه األطروحات من خالل  باسكالوقد عرب 
 يربطبني اهللا والعامل الواقعي، وتؤسس ملنظور  تعارضفهي .املطلقة واحلياة االجتماعية

وبنفس الصورة جند أن راسني ضمن .بالعدم، وبسيطرة و قيم اخلطيئة والالعدل اإلنسان
املثالية،يف عامل  مسرحياته إشكالية اصطدام البطل باستحالة حتقيق تصوراته وأفكاره

، يعرف مسبقا أن مواجهته لقيمه املطلقة ال تكلل بالنجاح بالضرورة ،ونسيب متدهور
مبدى تسيري القوى الغيبية بل  ،يست حمكومة مبدى قدرته على الفعلألن إجنازات الفرد ل

وهذا الواقع الذهين والفكري واالجتماعي لنبالة الرداء، هو الذي طبع أعمال . هملصري
عة املأساوية، واحلس التشاؤمي العدمي، الفاقد لألمل يف كتابات املنتمني إليها، بالرت

     .إمكانية إحداث التغيري، انطالقا من اإلرادة الفردية لإلنسان
                                                

 .112، ص 1982، دمشق 4، العدد 15الرؤية االجتماعية يف النقد الفرنسي املعاصر،عامل الفكر،الد  :حممد علي الكردي - 28
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األسس  و غولدمانيف كشفنا خلصوصية عمل ، إن هذا املنطلق يعد أساسيا
، اعيواملتصلة بالبحث يف طبيعة الوعي االجتم، عليها منهجه النقدي بينالفلسفية اليت 

الذي جيسد شكال " رؤية العامل " مفهوم  والذي قاده إىل صياغة، ومستوياته املختلفة
بل ، كل تصور ميتافيزيقي من منطلق يلغي عنه، من أشكال الوعي لدى طبقة معينة

تشكل جوهر الظاهرة االجتماعية اليت يدعوها " رؤية العامل"على العكس من ذلك فإن 
   .)29("ماعيالوعي اجل"علماء االجتماع 

، لوكاش و ديلتايعدد من الفالسفة من أمثال  ومصطلح الرؤية للعامل اعتمده
إدراك املبدع ملشاكل حياته ومشاكل عصره "هذا األخري أن رؤية العامل تعين ويرى 

على توضيحه بصورة جتعله  يف البداية غولدمان عمل وقد. )30("بغريزة فنية مؤكدة
لكونه ميثل ، ى خمتلف النصوصتطبيقه إجرائيا علإمكانية مع ، قابال لإلدراك واملعاينة

غري . قيمة وتصورا وأداة مفهوميه تساعد يف الكشف عن القيم والتعابري املباشرة للفكر
والسعي ، ينبثق من جتاوزها للمجال الفردي "رؤية العامل"أن االشتراط األساسي لـ

وال ، ها اجتماعية وعامةفحقيقت. للبحث عن متثلها يف سياق اجتماعي وفكري عام
ال ميكن أن تؤسس  فاملواقف والتوجهات واخلصائص الفردية ميكن أن تكون فردية،

  . رؤية للعامل
مفكرين وفالسفة ومبدعني خيتلفون يف خصائصهم النفسية ومبقابل ذلك قد جند 

لكنهم على الرغم من ذلك يشتركون يف ، الذاتية والفردية اليت قد تصل حد التناقض
، كانطوهو ما نؤكده عند معاينتنا للبنية العامة ألعمال وكتابات "، ة واحدة للعاملرؤي

بني  رغم االختالفات القائمة، احملكومة بالتشابه يف خطوطها العامة وراسني، وباسكال
  . )31( "مأساوية ةللعامل رؤيفما يوحد بينهم هو رؤيتهم ، الكتاب بوصفهم أفرادا

: بعدين تضافرهلذه الطبقة أو تلك انطالقا من ، للعامل والعمل األديب جيسد الرؤية
والرؤية  .والثاين فردي منطلق من خيال الفنان، األول اجتماعي منطلق من الواقع املعيش

                                                
29 - Lucien Goldman : Le dieu cache, page 25. 

 .173ص،  1989البيضاءالدار  1فاطمة أوزرويل مفاهيم نقد الرواية باملغرب،دار الفنك، ط -  30
31- Lucien Goldman : Le dieu cache, p: 24.  
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الكاتب " تؤثر يف الفرد ، اجلماعية للعامل اليت تعيشها اموعة بشكل طبيعي وال مباشر
  .)32(ويعيدها بدوره إىل اموعة "املبدع 

الرؤية للعامل ختتلف عن أشكال الوعي البسيطة اليت جندها منتشرة يف الواقع ف
فهي درجة من الوعي ال ميلكها عامة .االجتماعي لدى كل الطبقات دون استثناء

 ،الكتاب والفالسفة الذين يستطيعونالناس،بل جتد جماهلا عند الصفوة املثقفة وكبار 
وقد قدم غولدمان لتحديد خصوصية الرؤية .إليها التنظري للطبقة االجتماعية الين ينتمون

للعامل،متييزا بني أشكال الوعي املتداولة يف الطبقات االجتماعية،هي الوعي الواقع، 
  .والوعي املمكن

شكل الوعي البسيط املتداول بني  هو Conscience réelleإن الوعي الواقع
تند إىل املاضي مبختلف فهو وعي باحلاضر مس ،)33(جمموع أفراد الطبقة االجتماعية

وهو شكل الوعي الذي خيلق .حيثياته ومكوناته االقتصادية والفكرية والتربوية والدينية
التجانس بني أفراد اموعة االجتماعية،ويؤكد إحساسها بأا تكون وحدة متكاملة يف 

  .مستويات وجودها االجتماعي واالقتصادي والثقايف
املستوى املتداول  زفهو وعي يتجاو Conscience Possibleأما الوعي املمكن 

ألنه يتميز بالشمولية واالتساع يف نظرته لوضع الطبقة أو اموعة  من الوعي الفعلي،
 .واموعات األخرى وسياق وجودها التارخيي، ضمن وجود بقية الطبقاتاالجتماعية 

 .ياة االجتماعيةفيعمل على تأطري تصور شامل لصيانة مصاحلها، ووضعها يف سريورة احل
فالوعي املمكن يتجسد من خالل توصل اموعة االجتماعية إىل أقصى درجة من 

وهذا الوعي الذي يتجلى يف .، دون أن تضطر إىل التخلي عن بنيتهاالتماثل مع الواقع
منا إو،أو مايقولونه ،يفكرون به بية، ال يترجم حقيقة مااألعمال الفكرية والفنية واألد

وهذا الشكل من  .)34(يكشف ألفراد اموعة ما كانوا يفكرون فيه من دون علم منهم
الوعي لدى طبقة ما هو يف الوقت نفسه تعبري عن رؤية العامل لدى هذه الطبقة، وكل 
                                                

  . 38، ص  1982،  1يف البنيوية التركيبية دراسة يف منهج لوسيان  غولدمان  دار ابن رشد ، بريوت ، ط: مجال شحيد    32
33 - Lucien Goldman : Marxisme et sciences humaines, édition Gallimard, Paris 1970, page125. 
34- Lucien Goldman : Marxisme et sciences humaines, page240. 
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وجيعلها تنتقل من الوعي  ،تلك وعمل أديب جيسد ويبلور رؤية العامل لدى هذه الطبقة أ
وال يتوفر ذلك إال للكتاب واملفكرين الكبار دون  الوعي املمكن،الفعلي الذي بلغته إىل 

الصغار منهم، الذين يتوقفون عند الوعي الفعلي لدى طبقة ما ويقتصرون على 
  .)35("وصفه

واالنعكاسية ، والتلقائية، البساطةبم سال تتلرؤية العامل  احلاملةاإلبداعية العملية ف
رات اجلمالية اليت تتحكم يف الصياغة الفنية نظرا للضرو، بل هي أعمق من ذلك بكثري
 غولدمان فإذا كان العمل األديب يف رأي. حتديدا لروايةلألعمال اإلبداعية عموما وا

بأن ، فإن هذا األخري مطالب يف نظره، عنها بواسطة فرد امعرب، "رؤية العامل"تعبريا عن 
ة فنية،ملتزما بالبىن الذهنية يستجيب لطبيعة العالقات اتمعية،ويقدمها يف صورة مجالي

والتصورات األساسية لألفكار اإليديولوجية للطبقة االجتماعية اليت تتشكل بنية النص 
 . يف سياقها

 إن بنية النص اتمعية تتضح عرب رؤية العامل اليت يبسطها الكاتب يف ثنايا نصه،
جتماعية وتستجيب بصورة واضحة لبنية إحدى اإليديولوجيات أو الطبقات اال

ويف هذا الشأن يؤكد غولدمان أنه منذ منذ اية التاريخ  .املوجودة يف الواقع بالضرورة
القدمي ،وحىت أيامنا هذه، كانت الطبقات االجتماعية متثل دائما البنيات التحتية املؤسسة 

 أو ، أو الجتاه أديبالفلسفة مفكل مرة سعينا فيها إىل إجياد البنية التحتية "لرؤى العامل، 
أو جمموعة  أو فئة مهنية، أو كنيسة، فين ما، فإن ما نصل إليه ليس جيال أو أمة،

وأن احلد األقصى من الوعي  ،وإىل عالقاا باتمع جتماعية،وإمنا إىل طبقة ا .اجتماعية
حيكمها التماسك النفسي،  ،دائما رؤية للعامليشكل  املمكن لدى طبقة اجتماعية معينة،

 . )36("رب عن نفسها على الصعيد الديين والفلسفي واألديب والفينوتستطيع أن تع
وإذا كانت األعمال األدبية، متثل بالضرورة شكال ومتظهرا للوعي وللتصور 
الثقايف الشامل لدى طبقة أو جمموعة اجتماعية حمددة،فإن ذلك ال يتم عرب االنعكاس 

                                                
35 - Lucien Goldman : Sciences humaines et philosophie, édition PUF, Paris 1952, page125. 
36- Ibid, page109.  
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حتقق رؤية مشولية متجانسة،يتم  إن التفاعل  والتناظر يتم عرب.البسيط والساذج لألفكار
، هذه البنية اليت تشكل جمموع الرؤى الكشف عنها من خالل بنية النص الدالة

املتحاورة يف النص ،واليت متكننا من مقابلتها مع املنظومة الفكرية للطبقة االجتماعية 
  .املتناسقة معها

  
II2.  -  البنية الدالةStructure Significative   

 "بنيته الدالة"ني تصديه للنص الروائي مطالب بالكشف عن إن الناقد ح
Structure Significative  بني  هي ذلك الترابط احلاصل غولدمان عندوالبنية املقصودة

، شكلية كانت أو فكرية، وعناصره الداخلية، رؤية العامل اليت يعرب عنها النص يف الواقع
ومعرفة معمقة ، لألحداث الواقعية امفصال ودقيق، ا يتطلب حبثا جدياوالوصول إليه

احلياة الفكرية النفسية : هي، ضمن حماور ثالثة يف النص، للقيم الفكرية املنبثقة عنها
اليت يعرب عنها النص ، واحلياة االقتصادية واالجتماعية اليت تعيشها اموعة، العاطفية
دالة يتطلب سربا لبحث عن التصور واملخطط األساسي للبنية الا إن مشروع" الروائي

يم جمردة اليت تتم بعدها صياغتها كق، جديا وكامال ومفصال لألفعال والوقائع الفردية
  .  )37("مطلقة مفهوميا ونظريا

وتقوم البنية الدالة على االرتباط بني البنية االجتماعية للنص ممثلة من خالل قيمه 
وهذه السريورة تقوم .ا يف الواقعالثقافية والفلسفية، وبني الطبقة االجتماعية اليت متاثله

 .يف أساسها على ثنائية تناظرية تعود يف األساس إىل نشأة الشكل الروائي حبد ذاته
متثل مظهرا للحياة اليت يعيشها الناس يف اتمع الذي  فالرواية مبظهرها املتشابك واملعقد،

األصيلة ائم عن القيم والبحث الد نشأت فيه واحملكومة بقيم التبادل واالستعمال القيمي،
مما  وهذا ما أدى إىل ظهور انفصال بني قيم األفراد وجمتمعهم، .اليت تراجعت يف اتمع

 .)38(تولد عنه ظهور البطل اإلشكايل الذي يعيش يف جمتمع يتناقض مع تطلعاته

                                                
37-  Lucien Goldman : Le dieu Caché P 111 
38- Lucien Goldman: Pour une sociologie du roman, page 39.  
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 وهذه القيمة التقابلية هي أساس البحث عن البنية الدالة يف النصوص الروائية،
من أن العالقة بني األعمال  تنطلق اليتر هذه البنية خيضع جلملة من احملاذير غري أن مظه

بل .ألي جمموعة اجتماعية ال حتكمها عالقة االنعكاس التلقائياألدبية والوعي اجلماعي 
وهذا التضمن ال يتمظهر من خالل .تتضمن مظهر الوعي املمكن باألساس يف ثناياها

نيات اليت يعرب عنها شكل الوعي الذي يستند إىل املضمون حصرا ،بل عرب تناظر الب
أي أن .عناصر التخييل اليت ال تعكس بالضرورة مضامني الوعي اجلماعي بصورة مباشرة

النص الروائي ال جيب أن حيمل يف مظهره السطحي أصداء مباشرة لوعي اموعة،ألنه 
ئي يناظر بنية ذهنية وإذا كان العمل الروا.يتحول بذلك إىل نص فاقد للقيمة اجلمالية

ويبلورها  هفإنه حيمل رؤية للعامل يتبناها الكاتب من خالل موعة اجتماعية معينة،
  . )39( ضمن البناء الروائي يف كليته

جوهري للوصول إىل مسعى فإنه ، ورغم الصعوبة اليت يواجهها مثل هذا البحث
عن طريق  غولدمانولقد توصل ، حتديد العالقة الداللية بني بنية النص وبيئته التكوينية

" وكتاب  راسنيإىل أن الرؤية املأساوية ملسرح كما أشرنا سابقا ،  هذه املنهجية
نبالة " هي نتاج لرؤية العامل لدى طبقة ، Pascal باسكاللـ  Les Pensées " األفكار
ور كما أدرك التوازي بني تط، اليت ينتمي إليها الكاتبان La Noblesse de Robe"الرداء

أندري من خالل أعمال ، وتطور مفهوم البطل اإلشكايل، اتمع الربجوازي
، وكذا سيطرة االحتكارات الرأمسالية وجمتمع اآللة، الروائية  André Malrauxمالرو

اليت قضت على " الرواية اجلديدة "وما قابلها من ظهور، وتدين القيمة اإلنسانية للفرد
ورة قيمة التناظر ،إىل جعل غولدمان ينتهي إىل وقد أدت سري .)40(مفهوم الشخصية

إعطائها طابعا مفهوميا شامال،جتلى يف إقامتها بني بنية الرواية وبنية اتمع ،وقدم بذلك 
إحدى إضافاته األساسية يف نظرية الرواية، خاصة يف ربطه بني تطور األشكال الروائية، 

الروائية صدى لالنتقال إىل اقتصاد فجعل تفكك الشخصية .وبني مراحل النظام الرأمسايل
                                                
39 -Ibid, page 42. 
40-  Ibid, page368.   Voir aussi P.V.Zima : Pour une Sociologie du Texte littéraire union Général d’édition  
Paris 1978 Page 253 
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ظهور الرواية  االنتقال إىل مرحلة الرأمسالية املنظمة يقابله كما أن .اتمعات االحتكارية
إن اختفاء الشخصية من يف هذه الرواية ميثل تناظرا شديدا مع اختفاء . يقابلهاجلديدة 

   .41"الفرد يف سري اتمع الرأمسايل املنظم
، اعتمد مسارا إجرائيا خاصا، مكنه غولدماندير باملالحظة أن غري أنه من اجل

من الكشف عن البنية الدالة، دون أن يقدم لنا أسسا ثابتة،أو نسقا مفهوميا واضحا 
يتيح لنا تتبع مسار البحث ،والكشف عن القواعد اليت تتحكم يف عالقة التناظر القائمة 

حىت أن القارئ ال ".ني بنية النص الدالةبني البنيات الذهنية للمجموعات االجتماعية،وب
اكتشاف الناقد للبنيات  أسلوبطالقا أن يتعرف إىل املقاييس اليت تتحكم يف إيستطيع 

  )42("الدالة يف العمل
  
II3. -  الفهمLa Compréhension ،  والتفسريl’explication  

ية اليت دون أن يوضح بدقة املنهج، إذا كان غولدمان قد توصل إىل هذه النتائج
لدراسة فإنه يف مستوى آخر يقدم لنا مسارا منهجيا ، اتبعها للكشف عن البنية الدالة

ويتضمن املسار املقترح مفهومني  .من منظور بنيوي تكويين النصوص األدبية والروائية
ميثالن األطروحة املركزية للبنيوية التكوينية  مها البنية والتكوين و  متالزمني ومتكاملني 

  :ان يف املستوى اإلجرائي عرب مرحلتني للبحث مهايتحدد
وهي املرحلة األوىل يف سياق حتليل النصوص  ،La Compréhension الفهم -أ

الفهم البحث يف بنية النص الداخلية ومكوناا اجلمالية  األدبية الروائية، وتقتضي مرحلة
شكلة االنسجام وتتصدى مرحلة الفهم مل.والفكرية، دون االستعانة بوسائط خارجية

الداخلي للنص ،وتفترض األخذ حبرفية النص، ومقاربته من الداخل ،دف الكشف 
،جتد حضورها عرب مكونات النص هذه البنية املكونة للرؤية الشمولية. عن بنيته الدالة

،وحدثي،وأسلويب باإلضافة إىل األفكار اليت يطرحها يالروائي املتعددة من مظهر لغو

                                                
 .78،ص  1989مفاهيم نقد الرواية باملغرب، نشر الفنك ،البيضاء :فاطمة الزهراء أزرويل - 41
 .70، ص 1990بريوت  1يديولوجيا،املركز الثقايف العريب،طالنقد الروائي واإل: محيد حلمداين- 42
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علينا أن نفك البنيات اخلطابية وسياقاا، و .مع باقي شخصيات الرواية البطل، وعالقاته
وأن نكتشف بناء الدالالت اليت تقدمها العناصر الزمانية واملكانية واألحداث، واألبعاد 
النفسية للشخصيات، والعالقات احلاصلة فيما بينها، والبنيات الذهنية املاثلة يف النص 

لق بالتماسك الباطين للنص، وهو يفترض أن نتناول النص فالفهم مسألة تتع" ؛الروائي
   . )43( "حرفيا، كل النص وال شيء سوى النص

     l’explication التفسري -ب
بعد االنتهاء من املرحلة اإلجرائية األوىل، يتم االنتقال إىل مرحلة ثانية من  

ري البنية النصية ذات تفسالدراسة النقدية،تتمثل يف تفسري البنية الدالة للنص ،والسعي ل
. ووصلها بنمط فكري خاص يف البيئة االجتماعية تتبناه ذات اجتماعية، البعد الفكري

فعند انتقالنا هلذه املرحلة نكون قد انتقلنا للجانب الثاين من البنيوية التكوينية، وهي 
 فهدف التفسري هو السعي .فيها النص األديب والروائي تكونالبحث يف البيئة اليت 

ضمن بنية أمشل وأوسع  إلدماج البنية الداللية للنص باعتبارها عنصرا تكوينيا ووظيفيا،
وال ميكننا البدء يف تفسري البنية الدالة للنص إال بعد  .أو الطبقية هي البنية اتمعية،

فمهمة الناقد البنيوي . استخراج جمموع األنساق اليت ينبين وفقها النص املدروس
 أن يسلط أكرب قدر من الضوء على أكرب قدر من البنيات املتالمحة يف"هي  التكويين،

جتد هلا مرجعا يف الواقع  اإلنتاج كله لتستقيم بني يديه تلك الوحدة املتجانسة اليت
يف تصرفات آو ميوالت اجلماعة  ااحليايت ،هو البنية التارخيية الدالة اليت جتد مرتكزه

حمكوم بعد اجتماعي  تذاالبنية الدالة حصرا،  ومن هنا يصبح تفسري.)44("االجتماعية
للتعبري عن األفكار واإليديولوجيات املتصارعة يف  ،بقاعدة التماثل والتفاعل الضروري

  .االجتماعيالواقع 

                                                
  14، ص 1981،بريوت 1املنهجية يف علم االجتماع األديب، ترمجة مصطفى املسناوي، دار احلداثة ط: لوسيان غولدمان -  43

 .28صإشكالية املنهج يف النقد األديب املغريب املعاصر، :حممد خرماش - 44
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مباشرة الفهم  أثناءبعض احملاذير اليت جيب األخذ ا،  على غولدمانيلح و 
واعية لألفراد أو لكتاب األعمال وهي عدم إعطاء أمهية خاصة للنيات ال، والتفسري 

وألنه من الصعب ، ألن ذلك قد حييد بالدراسة عن طابعها املوضوعي، األدبية املدروسة
اليت ، وإذا علمنا بأن الوعي من بني املفاهيم.  التأكد من أن وعيهم مطابق لسلوكهم

ل الذي يستحي، فإن صعوبته تكمن يف طابعه الذهين، يستحيل حتديدها بشكل دقيق
   .   )45(وهو ما جيعل احلكم التوكيدي مستحيال ، التحقق منه

قد جتاوزت إىل حد " التكوينية البنيوية " من خالل اخلطوات السابقة نالحظ أن 
أسهمت يف بناء مجالية نقدية  و ة،املادييف صورته اجلدلية النقد السوسيولوجي كبري 

من ارتكازها رغم ديد،وبالواكبت التحوالت اليت عرفتها حركة النقد اجل ،جديدة
فإن ذلك مل مينعها من . التارخييةالفلسفة املادية األساسي يف املستوى الفكري على 

طرحته من مفاهيم نظرية للتحليل السوسيولوجي للنصوص  عرب ما ، مبرونة كبرية التميز
  .الروائية بعيدا عن كل تنميط إيديولوجي ضيق األفق

  
III -  ميخائيل باختنيL BAKHTINEMIKHAI  احلوارية واللغات االجتماعية:   

من الشخصيات األكثر فتنة واألكثر يعد  باختنيميخائيل أن  تودوروفيرى 
 من خالل ماقدمه من مقترحات ،)46(األوربية زا يف ثقافة منتصف القرن العشرينغل

 التوازي مع حركةفب .لية جديدة يف دراسة النص الروائيواطروحات نظرية تتعلق جبما
لسنوات  جمهوال، والنقد الشكالين، كان هناك تيار نقدي آخر، ظل االجتماعيالنقد 

طويلة، بسبب املضايقات اليت تلقاها رواده األوائل، هذا التوجه هو ما ميكن أن نسميه 
  .بسوسيولوجيا النص الروائي

                                                
45 - Lucien Goldman  Marxisme et sciences Humaines ، Gallimard collection idées/ NRF - Paris 1970  
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أول من حاول االستفادة  MIKHAIL BAKHTINE ميخائيل باختنييعد الناقد 
واالستفادة من ، دون اإلغراق يف حرفيتها ودوغمائيتها، ة املادية اجلدليةمن الفلسف

بلور آراءه على الرغم من أنه و، الرتعة الشكالنية من غري االلتزام واخلضوع لصرامتها
، 1929" املاركسية وفلسفة اللغة " لتظهر بعد ذلك يف كتابيه ، النقدية منذ العشرينات

ال أن النقاد الغربيني مل يتعاملوا معها إال يف اية إ، 1929" وشعرية دوستويفسكي 
  .كمنظر للرواية اخلالية من املوقف اإليديولوجي وحاولوا تبنيه. )47( 1967، اتيالستين

اليت اعتمدها  املنطلقات واحلدود النظرية يعود إىلسوء التقدير هذا منشأ غري أن  
املاركسية "ففي كتابه  ؛ديولوجيةيف بلورة أفكاره حول عالقة الرواية واإلي هو نفسه

انطالقا من أن الوجود ، شدد على العالقة املتينة بني اللغة واإليديولوجية "وفلسفة اللغة 
وخيضع يف أساسه إىل طبيعة الوجود الفعلي ، ينجز أشكاال خمتلفة للوعي االجتماعي

جتعل اللغة تشتغل  فطبيعة التواصل اإلنساين، تماعيةلألفراد بوضعيام االقتصادية واالج
، بوصفها جمموعة من األدلة املشبعة بنظرات وتصورات الفئات والطبقات االجتماعية

لتتشكل ، وبالتايل تتخلى اللغة عن شفافيتها وحيادها، وتعبريا عن رؤاهم الفكرية
  . وتتلون وفق الرتعة االجتماعية اليت توظفها
تتحول إىل مجلة من ، ا عن الوعيوتعبريه، فاللغة يف ارتباطها بالبنية اتمعية

فاعتبارا بأن اللغة ظاهرة جمتمعية حساسة لكل التغريات ، األدلة اإليديولوجية الرامزة
وتصبح بدورها الظاهرة ، فإا تستوعب كل عمليات الفكر والوعي، املمكنة واحملتملة

للكلمة  البد من حتليل عميق وجاد: "بأنه باختنيولذلك يرى  ،اإليديولوجية املثلى
وتستطيع الكلمة بفضل هذا ، حىت ميكن فهم اشتغاهلا كأداة للوعي، كدليل جمتمعي

الدور االستثنائي الذي تؤديه كأداة للوعي أن تشتغل كعنصر أساسي مرافق لكل إبداع 
  . )48(إن الكلمة تصحب كل فعل إيديولوجي وتعلق عليه … إيديولوجي 

                                                
  7، ص   1986،  1بريوت ، ط امللحمة والرواية ، ترمجة مجال شحيد ، معهد اإلنتماء العريب ، : ميخائيل باختني   47
 1املاركسية وفلسفة اللغة ، ترمجة حممد البكري ، وميىن العيد ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط : ميخائيل باختني   48
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را ملموسا وداال على التحوالت ومن هذا املنظور الذي يرى يف اللغة مؤش
خطوته األوىل باجتاه استبعاد الدراسة اخلارجية عن النص   باختنيخيطو ، االجتماعية

 اسة السياقات اللغوية االجتماعية؛واالكتفاء بالتركيز على در، اإلبداعي الروائي
اخللفيات  وإمنا، واملقصود باللغات االجتماعية ليس الصيغ التركيبية واملعجمية املتعددة

فالتمايز االجتماعي يفترض تباينا يف االهتمامات  .والطبقية لألفراد تارخيية-السوسيو
مجيع اللغات  تتراءى وراء" ولذلك  .واختالفا يف الرؤية والتصور واهلدف واالنشغاالت

ويصبح اجلنس ، والتارخيية، االجتماعية صور املتكلمني مبالبسهم امللموسة االجتماعية
تتحقق صورة اتمع يف النص  ومن مث، )49("ال جيسد اإلنسان بل صورة لغته الروائي 

   .الروائي عرب صور اللغة املمثلة لألفراد
وتشكل اللغة عنصر ، إن نسيج العالقات يف اتمع ميثل شبكة من القيم اخللقية

ا امتأل ن الوعي ال يتحقق إال إذفإ  -باختني يرىكما  -وبالتايل، التفاعل األساسي فيها
فإا تصبح ، ومبا أن اللغة هي أكثر الوسائط اتصاال حبركة الفكر .حبمولة إيديولوجية

الكلمات منسوجة "فـ ، ر الذي تنقلهمرسومة خبصائص الفئة أو العص، دالئل جمتمعية
. إا حلمة العالقات اتمعية جبميع جماالا. من خيوط إيديولوجية عديدة ال حتصى

  . )50(" لمة ستكون املؤشر األكثر ملموسية لكل التحوالت اتمعية ومن مث فإن الك
ناول اللغة األدبية من تال ينبغي أن ت، فإن مقاربة النص الروائي وبناء على ذلك

يقتصر حبثه على املستوى التركييب الذي يربط نتائجه بصيغ الكتابة ، منظور لساين حبت
فالرواية ليس "، دد شخصياا وإيديولوجيااألن لغة الرواية متعددة بتع، عند أديب ما

ألا وحدة متماسكة ، ميكن دراستها لسانيا بالشكل املبسط املعهود، فيها لغة واحدة
 –ويبقى دور الكاتب  .)51("وعددا من األصوات واألساليب، تشمل عددا من اللغات

يف  بنائيا وصياغتها، لغات واألساليبهو التأليف بني خمتلف ال – باختني حسب رأي

                                                
   92 ، ص 1987،  2 ترمجة جمد برادة ، دار األمان للنشر والتوزيع ، الرباط ط: اخلطاب الروائي : ميخائيل باختني   -  49
    30 – 29املاركسية وفلسفة اللغة  ، ص : ميخائيل باختني   -  50
   71، ص 1986،  1أسلوبية الرواية ، منشورات دراسات سال ، الدار البيضاء ، ط : محيد حلمداين   -  51
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حىت ، مراعيا الصيغ األسلوبية للمتكلمني، تركيب حدثي يلتزم حدود البناء الفين للرواية
ويكون أسلوب الرواية هو صياغة ، ضمن للخطاب الروائي تعدده اللغوي واألسلويبي

  . )52(من األساليب املتعددة 
ة الرواية يقيم تصورا نظريا لعالق باختني جند، وانطالقا من املقدمات السابقة

والذي جيعل النص ، له خيتلف عن إجنازات النقد السوسيولوجي املعاصر، باإليديولوجية
ويطالبه بأن  ،وحيمل بصورة نسبية موقف مبدعه، انعكاسا آليا لبنية اجتماعيةاألديب 

  .بشكل مباشر وصريح، يكون طرفا يف معادلة الصراع اإليديولوجي
مع  لكل منهما أسلوبيته اخلاصة يف التعامل، نيإىل صنفني متقابل لقد قسم الرواية

  :)53("الديالوجية" والرواية احلوارية، "املونولوجية"مها الرواية املناجاتية ، اإليديولوجية
  

1.III  -  املونولوجية " الرواية املناجاتية":  
وال تترك اال ، وتأكيدها، إا تتميز بكوا تعمل على إظهار فكرة واحدة 
فهي رواية ذات ، مها يف النهايةإال بالقدر الذي خيد، مام األفكار املناقضة هلامفتوحا أ

إال أن ، فرغم اشتماهلا على تصورات خمتلفة جيسدها أبطال متعددون، "صوت واحد"
فالعالقة القائمة بني . ويتغلب عليها يف النهاية، تصور الكاتب يوجهها ويتحكم فيها

، تسعى إلقناع القارئ بأمهيتها وجدواها، ؤية أحاديةالكاتب وعامله الروائي حتكمها ر
، ها وحمدوديتهاعلى حساب األفكار األخرى اليت تعرضها الرواية دف إظهار قصور

فإن ، بل على العكس من ذلك، احلرية الكاملة للتعريف بذاا" الغري"وال متنح أفكار 
  . حيمل أفكاره أو بطل الرواية الذي، وجودها يهدف إىل تثمني فكرة الكاتب

فالعامل الفين املونولوجي ال يعرف أفكار الغري ورؤى الغري بوصفهما مادة 
   :بل إن كل ما هو إيديولوجي يف هذا العامل ينقسم إىل قسمني، للتصوير

                                                
   110اخلطاب الروائي ، ص : ميخائيل باختني   -  52
يف التركييب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة األوىل شعرية دستويفسكي ، ترمجة مجيل نص: ميخائيل باختني    53

1986   .  
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وتقدم على أا ، فئة من األفكار جتسد وعي املؤلف يتم التعبري عنها وتأكيدها) ا
   .أفكار صائبة ويقينية

فيتم ، فهي غري صائبة من وجهة نظرا املؤلف، ألفكار واآلراء األخرىأما ا) ب
فتقدم كعناصر يتطلبها التشكيل الفين يف ، رفضها جداليا وحماصرة تأثريها

  .)54(الرواية
، ال تسمح بالصراع اإليديولوجي العميق، إذا" املونولوجية " فالرواية املناجاتية 

هي أدوات ختدم  بقدر ما، اجتماعية مستقلة ال متثل لغات، ألن الشخصيات يف فضائها
وال ميكن أن تقول أي شيء ما دامت ال تتمتع بالعمق . فكرة الكاتب وإيديولوجية

هو احلفاظ على ، فهدف الكاتب يف الرواية املناجاتية .التشخيصي املنفرد واالستقاللية
فيصري ، واملقنع، اليت يطرحها بوصفها البديل الوحيد الصائب، الوحدة الداللية لفكرته

، )55(" ويعرب عن وجهة نظر واحدة ووحيدة، خاضعا لنربة موحدة" يالعامل الروائ
اليت تشكل الصوت الوحيد الذي ينتفح له . وخيضع للهيمنة املطلقة إليديولوجية املؤلف

فإا تتراجع ، أما األصوات األخرى وأشكال الوعي املتصلة ا. سياق النص الروائي
" اليت يثمنها النص الروائي املناجايت ، ضغط التوجيه األحادي لرؤية العاملوتتفكك حتت 

  ."املونولوجي 
     

III2.- الرواية احلوارية:  
ألنه ال يسمح بظهور ، األسلوب املناجايت للكتابة الروائية باختنيلقد عارض  

ددة وال يعكس حقيقة اللغات االجتماعية املتع، متكافئ لإليديولوجيات يف ثناياه
املتعددة " الديالوجية"ية هو الرواية احلوار وطرح شكال بديال، وجود يف الواقعامل

الذي ، دستويفسكيالروائية للكاتب الروسي  استقى أسسها من اإلجنازات، األصوات

                                                
  .  113ص  : املرجع السابق   54
  .  120ص : نفسه املرجع    55
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، "الديالوجية"يز الرواية احلوارية وتتم .)56(يعد يف نظره خالق الرواية املتعددة األصوات 
 .  ن تفرض على القارئ رأيا حمددابأا تنتهي دون أ

ونتعرف على إجيابياا ، هلا نفس احلضور والقوة فاإليديولوجيات والشخصيات 
دومنا تدخل من الكاتب أو توجيه للقارئ بتحسني أو تشويه ، وسلبياا بنفس الدرجة
وأن ، ومؤلف الرواية املتعددة األصوات مطالب باحلياد املطلق، صورة شخصية معينة

حىت يضمن ، مق رؤيته وحبثه ليتمكن من تقدمي التصورات املتعددة بشكل متكافئيع
   .  تعددية األصوات والرؤى

يفسح اال أمام اإليديولوجيات وأمناط ، فمن خالل التصعيد الدرامي لألحداث
. ويبقى القارئ يتمتع حبرية احلكم إن وجد، لتتصارع وتعرب عن نفسها، الوعي املختلفة

قد ال يفصل املوقف ألي ، يف شكل عرض حمايد، لواقع املنقول إىل الروايةفحقيقة ا
اليت ، ةالرومانسيفإن الرواية احلوارية ختتلف عن األشكال الروائية وبالتايل ، طرف كان

ونظرت إىل البطل ، نظرت إىل الوعي واإليديولوجية يف النص على أما محاسة املؤلف
  .)57(على أنه منفذ لتلك احلماسة 

، جتعل من الكاتب والراوي املتماهي معه، ن الرواية احلواريةوبناء على ذلك فإ 
ومتشاة ، مساوية لبقية األصوات والرؤى، ميتلكان حظوظا واحدة داخل الرواية

يضمن لكل ، إن التكافؤ الذي مييز الرواية احلوارية. للحظوظ املوجودة يف احلياة الواقعية
عن  متميزةالذي تصبح رؤيته غري ، يه مسبق من الراويإيديولوجية الظهور دون توج

  . إال مبا تطرحه من فكر، األخرى ىالرؤ
وهي تدمج أسلوب ، أن الرواية احلوارية"  ميىن العيدويف نفس السياق ترى 

يف إطار جمموع الرؤى تعرب عن درجة عالية من الوعي الشمويل ، الكاتب وإيديولوجيته
   .  )58(" من دميقراطية التعبري داخل الرواية ألا حتقق نوعا ، بالواقع

                                                
  .  11ص : املرجع السابق   56
  .  19ص : املرجع  نفسه   57
  .  177ص  1986،  1الراوي ، املوقع ، الشكل ، مؤسسة األحباث العربية ، بريوت ط : ميىن العيد    58
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تنتج تصورا أحاديا عن العامل والواقع ، "املونولوجية" ذا كانت الرواية املناجاتيةوإ
وبذلك يتخلى ، حتقق رؤية مشولية للوجود" الديالوجية"فإن الرواية احلوارية ، وتكرسه

 .تاركا مسافة بينه وبينهم، موالتعليق على أفعاهل، املؤلف عن التحدث نيابة عن أبطاله
، وتظهر نسبية التصور اإلنساين للعامل احمليط به، فتتعدد الرؤى حول قضية واحدة

  . وبالتايل إليديولوجية، وحلقيقة األشياء
ألنه جيد من ميثل ، للقارئ باالندماج يف سياق النص يسمح هذا التنوع الفكري

نهاية على موقف يؤسسه العرض وحنصل يف ال، ميوالته ضمن الشخصيات الروائية
 وى حظوظ التعبري واإلدالء بالرأيفتتسا، الشمويل حلساسيات الواقع دون استثناء

، الشخصيات، الراوي، ميثلها الكاتب، جلميع أطراف التواصل داخل النص وخارجه
 .  والقارئ
يف نظر  -فإن ما خيلق حوارية الرواية  ، وباإلضافة إىل تعدد الرؤى واألصوات 
؛ فكل شخصية املتصلة مبختلف اهليئات اتمعية هو تعدد األساليب واللغات –باختني 

وتقتطع مساحة ، ونربا املميزة وأسلوا اخلاص، حتافظ على لغتها االجتماعيةيف الرواية 
وحييل ، لتتكلم بصوا الذي يشخص لغة اجتماعية، خاصة ا يف أثناء اخلطاب الروائي

وألن جمال الفكرة يتحدد عن طريق احلوار مع أشكال الوعي  ، على فكرة معينة
بأصوات أخرى ، وجماب عنها، ومفهومة، حتتاج ألن تكون مسموعة" فإا  ، األخرى

  . )59(" فالفكرة كالكلمة ذات طبيعة حوارية . صادرة عن أشكال وعي أخرى
دور  جيعل، إن التشديد على إلغاء األحكام حول اإليديولوجيات يف الرواية

هو املقابلة ، ويبقى كل ما يفعله، حياديا إىل أقصى احلدود، الكاتب يف الرواية احلوارية
مبثابة إعادة إنتاج للعالقات  وتصبح الرواية. بني الشخصيات وإيديولوجيتها ال أكثر

  . والصراع اإليديولوجي عن طريق اللغة، االجتماعية
يشق الطريق لتوجه متميز يف جمال  جعله، "احلوارية "ملفهوم   باختني إن اعتماد

واستبعاد احلديث عن ، يقوم أساسا على مبدأ احلياد املطلق للكاتب، سوسيولوجيا النص
                                                

  .   168، أنظر كذلك  اإلشارة  ص  125شعرية دستوفيسكىي ، ص :  ميخائيل باختني -  59



                         النقد البنيوي التكويين    : الفصل الثالث                        مكونات النقد اجلديد للسرد :      لباب األولا  

 

 221 

 ، للبحث عن اإليديولوجية يف الرواية كما وجه الدراسة النقدية، اخلاصةإيديولوجية 
  .بدل تصنيف الرواية يف خانة إيديولوجية حمددة

  
IV - ار فالريي زميا  بي: سوسيولوجيا النصPierre Valery ZIMA      

  د التشيكوسلوفاكيبكتابات الناق، تدعم تيار سوسيولوجيا النص الروائي
تابات النقدية الذي استفاد من الك ،Pierre Valery ZIMA  بيار فالريي زميا  األصل

 .بنيويةأو الشكالنية وال، عند خمتلف املدارس النقدية السوسيولوجيةحول نظرية الرواية 
من "ويعد كتابه  .يتجاوز احلدود املنهجية السابقة، وحاول بناء تصور نظري جديد
عن ، اال الذي طرح فيه أهم تصوراته النقدية، )60(" أجل سوسيولوجيا النص األديب 

  . والقيم الفكرية واإليديولوجية اليت حتملها، العالقة بني النصوص األدبية الروائية
تدعو إىل التآلف بني األحباث الشكالنية والبنيوية  نظرةويقوم منهجه على 

يف  غولدمان كما قدمها، وبني النتائج اليت توصلت إليها سوسيولوجيا األدب، احلديثة
ألن هذا النوع من احلوار النظري كان بإمكانه أن يغين سوسيولوجيا ، البنيوية التكوينية

  .  )61(ته وجيعل منها علما للنص قائما بذا، النص األديب
تتم باجلمع ، أو للتقنية اللغوية لألسلوب، فاستبعاد النظرة اإلقصائية للمضمون

وهي يف حقيقتها ، بني احملاور األساسية اليت ينبين عليها الكيان احلقيقي للنص الروائي
، وعليه فإن البحث يف حقيقة العمل األديب الروائي .والدال واملدلول تداخل بني املرجع

، اللغوي :اليت تتألف من عنصرين مها، تغفل العناصر املكونة لبنيته ال جيب أن
   .  واالجتماعي

" الكيف"مطالبة بأن تنساق وراء معارضة ، زمياوسوسيولوجيا النص يف رأي 
بل عليها التأكيد على قضايا تتجاوز اخلالف ، املاركسي" ملاذا " بالـ ، الشكالين

وغري ، اإلقرار بأن نظام اللغة فضاء غري حمايدمن خالل ، اإليديولوجي بني املنهجني

                                                
60 - P.V.Zima:   Pour une sociologie du texte littéraire édition 10/18  union  Général édition Paris 1978:  
61   Ibid. P:221 
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، وهو يف حقيقته جمال تتصادم فيه مصاحل اجتماعية متعارضة، خارج عن اإليديولوجية
ستصبح جماال أساسيا ، بوصفها كيانات لغوية داللية، وبالتايل فإن النصوص األدبية

 .  للصراع اإليديولوجي
فإن احملور األساسي ، باختنيمن آراء  زميا ومن هذا املنطلق الذي يقترب فيه  

الذي هو انعكاس للبنيات اللغوية ، الذي يدعو إليه يتحدد بالدرجة األوىل يف النص
يتحول  االقتصادي االجتماعيي ذي الطابع إن الصراع اإليديولوج .السائدة يف اتمع

رة موسومة وتصبح كل فت، ومتيزه يف مراحل تطور اتمع، إىل بنيات لغوية تعرب عنه
لسانية هي اليت تدلنا على حقيقتها األفكار -وهذه الوضعية السوسيو، بطابع خاص ا

   .  واإليديولوجيات املبثوثة يف النص
صية للوصول إىل ينطلق من البنية الن، إن منهج الدراسة يف سوسيولوجيا النص

ألن األدب ال يتعامل "لساين - ولكن دائما من منظور سوسيو، اليت أنتجته البنية اتمعية
بل مع مصاحل اجتماعية حمولة إىل نصوص مرتكزة على ، مع قواعد حنوية حمايدة

من أجل ، لسانية تمع ما- وجيب البحث واختيار الوضعية السوسيو، املستوى اخلطايب
ميكن ، لسانية- وعرضه يف وضعية سوسيو، فتحديد اتمع… حتديد موضع أي نص

  . )62(اقتصادية اليت أنتجته - والبنيات السوسيو، لنصمن رصد العالقات بني ا
يلغي كل األحكام  زميالسانية فإن - وبدعوته للتركيز على الوضعية السوسيو

بيعة العالقة بني النصوص حول ط غولدمانو لوكاشاليت قدمتها أحباث ، القبلية اجلاهزة
جتعل البحث   -ظرهيف ن -ألن هذه النتائج، املصاحب هلا االقتصاديوالنظام  األدبية

  . ال تتماشى مع حقيقة التفاعل اتمعي ومتغرياته، النقدي حماصرا بقوالب جامدة
، لوكاشـل" نظرية الرواية"كما أشار إىل أن األحباث الواردة يف كتاب 

ال تقدم عناصر إجرائية ، "أجل سوسيولوجيا الرواية"يف كتابه من  غولدمان وتقسيمات

                                                
62 Ibid. P17. 
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من ، ووقعت يف األحكام اآللية يف تقسيمها لتاريخ الرواية، طرحتهالألفكار النقدية اليت 
  .)63(حيث الربط بني أمناط العالقات االقتصادية وأشكال الكتابة الروائية  

يلتزم  ال، وذا يكون البحث الذي تعتمده سوسيولوجيا النص الروائي
املدرجة يف بل ينطلق من الظاهرة ، يقحمها على مجيع النصوص، خبطاطات جتريدية

ألن  ؛لساين-ويستعني بكل النظريات اليت تسعفه يف حتديد انتمائها السوسيو، النص
جتعله ال خيضع بصورة آلية وتلقائية لبيئته ، طبيعة النص األديب الروائي التخيلية

   .  االجتماعية
واالنطالق من ، يلح على ضرورة التركيز على اللغات االجتماعية زمياوإذا كان 

ويرى بأن النص األديب ، باختنيفإنه يتجاوز احليادية املطلقة الذي طرحها ، والالنص أ
، يقف يف مواجهة الوضعيات اللغوية، متميزا اوالروائي يشكل موقفا إيديولوجي

فالرواية من هذا املنظور حتمل موقفا إيديولوجية ، اليت يزخر ا الواقع االجتماعية
يف كتابه ، هذا الرأي بصراحة هو نفسهولقد طور  .يصارع بقية اإليديولوجيات، صرحيا

واألحباث الداللية ، الذي استفاد فيه من النقد اجلديل األول، "االزدواجية الروائية"
ميكن أن يفهم كموقف أيديولوجي نقدي أو ، كل نص ختيلي: " يقول  .والسيميائية
ص املنطوقة أو أو غريها من النصو، بالنسبة للنصوص التخيلية األخرى، غري نقدي

اليت تؤكد على ، كما أن النص التخيلي يبدو كنسيج من أحكام القيمة، املكتوبة
  .  )64(من أجل التشكيك يف مصاحل اآلخرين ، مشروعية بعض املصاحل االجتماعية

" التفسري"و" الفهم"يعيد صياغة مقوليت  هميكننا القول بأن، وذا التحديد املنهجي
الذي يلغي القوالب  هجهويضع بذلك خمططات من ور جديد؛وفق منظ، غولدمانعند 

ويؤكد على ضرورة االنطالق من النص وبنيته ، النقدية اجلاهزة لسوسيولوجيا األدب
واليت يتم الكشف عنها ، دون أن ينفي احلمولة اإليديولوجية للرواية، اللغوية االجتماعية
  . نية الفوقية العامة يف اتمععند إدراج العمل الروائي ضمن الب، يف اية املطاف

                                                
63 Ibid. P12-251-253  .  
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هو أن النقد البنيوي التكويين الذي  وما ميكننا استنتاجه يف اية هذا الفصل،
مسح بإعادة  ،لوسيان غولدمان، وطوره إجرائيا جورج لوكاشوضع أسسه األوىل 

وإذا  .يف مقاربة الرواية ،ضمن االهتمامات النقدية اجلديدة إدراج النقد السوسيولوجي
ادة منها يف الدرس ، فإن االستفغولدمانقدمه  سابقة ملا باختنيانت أطروحات ك

 .كان هلا األثر الواضح يف إعادة صياغة املفاهيم املتعلقة بدراسة الرواية ،النقدي اجلديد
 ،ستثمرا منهجية سوسيولوجيا النصكما مسحت مبد النقد الروائي بأدوات إجرائية ا

   .العالقة بني جمتمع النص والواقع االجتماعيخاصة ما تعلق منها جبانب 
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  مدخــل
  الفكر النقدي العريب و مشروع احلداثة

  للبحث عن املنهج أو مفاصل احلداثة النقدية الشروط احلضارية -1
شكلت موضوعة احلداثة جزءا من املشروع النهضوي العريب الشامل، وقد كانت 

داثة، قد بدأ منذ أن إرهاصات التوجه حنو مفاحتة الذات ومطارحتها حول مشروع احل
وغريهم من املفكرين  الطهطاوي،و ورشيد رضا الكواكيبتعالت أصوات اإلصالح لدى 

األوائل الذين تطلعوا إىل واقع عريب جديد، خيرج من ربقة التخلف واهليمنة والتسلط 
 ولقد كان لربيق األفكار املتصلة بالتوق للحرية ورفض اهليمنة، أثره البارز يف. واالستبداد

تشكل إرهاصات تؤسس ملنظومات قيمية تعمل على إعادة تشكيل الذات والوعي، مبا 
  .يؤمن القدرة على مواجهة الزخم احلضاري والثقايف القادم من الغرب

 عوإذا كانت السياقات املؤدية إىل بلورة منظورات جديدة تسعى ملقارنة الواق
رن العشرين، فإن هذه احلركية قد التراثي قد انطلقت منذ بدايات الق ثالنقدي باملورو

اختذت متثالت شىت، سواء يف منطقاا أو يف تصوراا، أو يف نظرا لألدب وللعملية 
ويبقى األمر قائما ليؤشر على أن موضوعة احلداثة شكلت باستمرار هاجسا . النقدية

بية، ممثلة يف مركزيا لدى النقاد العرب منذ أن وقع اللقاء األول بني مظاهر احلضارة األور
هذا اللقاء وما . محلة نابليون على مصر، وانتقال رواد العلم العرب إىل اجلامعات األوربية

تبعه من حركة تعريب وترمجة ونقل للمظاهر احلضارية والثقافية األوربية،ب اعتبار أوربا 
ت أفرز تفاعال -مالك بن نيبحبسب تصنيف املفكر -  "انمع التارخيي"باخلصوص متثل 

عميقة يف عمق الفكر العريب، دفعته لالقتناع بضرورة فهم ومعرفة حقائق العامل اجلديدة، 
  .ثقايف احمللي- عرب االتصال مبنابعها وبلورا مبا يناسب الواقع السوسيو

وهذا اهلاجس الثقايف تبلور يف سياقات متعددة وخمتلفة، متثلها يف امليدان الثقايف واألديب، 
حسني قدية العربية اليت مثلتها مدرسة اإلحياء من خالل حماضرات مفاصل احلركة الن
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يف مصر،  ومجعها ضمن  1888اليت ألقاها على الطلبة يف كلية دار العلوم عام   املرصفي،
. 1900عام " بالغة العرب واإلفرنج"يف كتابه نيكوال فياض و". الوسيلة األدبية"كتاب 

روحي و. 1900سنة " دب االجنليزي احلديثالتجديد يف األ"يف كتابه  سالمة موسى و
. 1902سنة " فيكتور هوكو"و" تاريخ علم األدب عند العرب واإلفرنج"يف  اخلالدي

قسطاكي احلمصي و. 1904يف املقدمة اليت كتبها لترمحة اإللياذة عام سليمان البستاين و
  .1907عام " منهج الرواد يف علم االنتقاد" يف كتابه

ات اليت نشرت على صفحات جمليت املقتطف واهلالل وغريها وغريها من الكتاب
" يف ذكرى أيب العالء: "طه حسنيكما مثلتها مدرسة التجديد من خالل كتابات .آنذاك

اليت أصدرت بياا األديب يف " الديوان مدرسة"و). 1926"(يف األدب اجلاهلي"، و)1914(
 ميكن تسميته وهذا التوجه ؛1921وجانفي  1920الصادر بني ديسمرب " الديوان"كتاب 

  .أمحد أمنيو، حممد خلف اهللاو املازينو العقادوشكري  مدرسة األقلمة املنهجية ملمثليها 
حممد وحركة النقد اجلديد اليت بدأت مع  واملنهج املتكامل، سيد قطبوتوجه  

اه الذي مر مبراحل نقدية كانت بدايتها تلك اليت تدعو العتماد االجت ،1964-1944مندور
أن من واجب النقد  "يف امليزان اجلديد"ويشري إىل ذلك يف كتابه  ،اللغوي يف دراسة األدب

   .)1(استعمال منهج مستمد من اللغة
وتبلورت مفاصل احلركة النقدية العربية مع بيانات احلداثة اليت بدأها أدونيس 

 ،محد بنيسـمل 1981"بيان الكتابة"وتلتها بيانات أخري مثل ،  1956 ومجاعة جملة شعر
باجلزائر  "واألدب السيميائية"وبيان  ،"موت الكورس"يف بيان  أمني صاحلو قاسم املقدادو

الذي عقد جبامعة " السيمياء والنص األديب"، والذي صدر بعد أشغال مؤمتر 1998سنة  
خالل عقود "ويسوغه بقوله  1998عام  نبيل سليمانوبيان الرواية الذي نشره . سطيف
رجت صدمة احلداثة كل شيء،وما دمنا يف حدود الرواية ،فمن الضروري أن يظل حمدودة 

                                                
.47ص ،1979،بريوت، ط،محد مندور وتنظري النقد العريب ،دار اآلداب :حممد برادة  - 1  
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حاضرا ما جرى تشخيصه حىت اآلن من سلب ومن إجياب،من منجزات وأوهام وكما يف 
  .)2("النقد،كذلك يف الرواية،بدأ األمر منذ قرابة العقد وكأنه صدمة جديدة 

سس له فكرة احلداثة لدى إن هذه السريورة تعكس بعمق مسعى التحول الذي تؤ
ات احلداثة متظهر السالم املسديوقد خلص الناقد والباحث عبد  .املثقفني والنقاد العرب
ويعد مسعى  .موضوعة احلداثة ةمن خالل حتديد جوهري حلقيق يف جمال النقد واألدب

ة ذهنية ن احلداثة مقولإأي ، صائبا يف رأينا ألنه أعطى فكرة احلداثة صفة الالزمنية املسدي
ثة يف ولذلك فإن كل تعريف للحدا .وتتثبت يف مستوى الوعي ترتقي ملستوى التصور،

 ألنه يرهن التصور من خالل اللفظة املستعملة ،فائدة املستوى اللغوي يصبح غري ذي
 اإلدراكي ، يستعملها العقل يف سعيهتستقر يف الذهن واملقوالت تصنيفات فاحلداثة مقولة،"

عليها  وشأن املقوالت أال يراعى فيها أمر األلفاظ الدالة والوقائع والظواهر، األشياءحلقائق 
بغري قناة اصطالحية لكانت  بعضا ولوال تعذر مناجاة الناس بعضهم ألا تصورات،

  .)3("مدلوالا مركوزة يف النفس بغري ملفوظات
 املسدييرى  ،التصور املفهومي لفكرة احلداثة يف اال النقدي واألديب لومن خال

ويف ضوء  .وثنائية املضمون والصياغة ة األدب والنقد،يثنائ :ضرورة املقاربة بني ثنائيتني مها
 الدالة األدبية، :ذلك ميكننا أن حندد أربعة مقوالت مكون احلداثة يف النقد واألدب هي

هجي الذي وبناء على هذا التصور املن. )4(املقوالت النقدية،واخلطاب النقدي، اللغة األدبية
من احلوار مع النص  كما ينبثق واملنطلق الفلسفي والفكري للمنهج،، يسائل النص األديب

مخسة عشر احتماال  املسدييقدم  ومن خالل التقييم املتصل باملمارسة النقدية،، املعاجل
  :5للحداثة املمكنة، بناء على املقوالت األربعة السابقة ويقدمها ضمن اجلدول اآليت

                                                
.31ص .1998الالذقية  1مبثابة البيان الروائي ،دار احلوار ،ط:ننبيل سليما - 2  
.7،ص 1983بريوت  1النقد واحلداثة ،دار الطليعة ،ط :عبد السالم املسدي  - 3  
.22النقد واحلداثة ،ص : عبد السالم املسدي  - 4  
.30: املرجع نفسه،ص - 5  
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دليل على النمط املتداول ) -(، وإشارة دليال على وجود احلداثة) +(ارةتتضمن إش
  .يف الثقافة العربية

  احلداثة  
  النقد  األدب

املقوالت   اللغة األدبية  الداللة األدبية
  النقدية

  اخلطاب النقدي

16  -  -  -  -  
15  +  -  -  -  
14  -  +  -  -  
13  +  +  -  -  
12  -  -  +  -  
11  -  -  -  +  
10  +  -  +  -  
9  -  +  -  +  
8  -  +  +  -  
7  +  -  -  +  
6  +  +  +  -  
5  +  +  -  +  
4  -  -  +  +  
3  +  -  +  +  
2  -  +  +  +  
1  +  +  +  +  
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  انتقال النموذج النقدي اجلديد إىل النقد العريب -2
ها النصف الثاين من القرن العشرين حلركة املثاقفة النقدية اليت عرفإن املتأمل         

، د العريب يف مسعاه لتمثل األفكار والنظريات النقدية اجلديدةعكست التوجه الواضح للنق
  :وهذا املسعى يأيت يف رأينا استجابة ملتطلبني اثنني مها

نزعة التحرر من اخلطابات النقدية اإليديولوجية بكل تبعاا املرجعية سواء  -1
والرتوع لتعصري اخلطاب النقدي العريب بتنويع  .أكانت تارخيية أم اجتماعية

وإضافة جماالت جديدة مل تشر هلا البالغة والعربية اليت وضعت أساسا  ،وناتهمك
  .لنقد الشعر

البحث عن قواعد وضوابط منهجية وإجرائية تستجيب ملقتضيات األشكال  -2
 .اخلطابية اجلديدة الوافدة من أوربا بالتحديد كاجلنس الروائي على سبيل املثال

يات النقدية اجلديدة عدة حمطات ووسائط تتحدد يف وقد عرفت حركة التأثر بالنظر        
  :ما يلي

  :تقدمي وعرض النظريات  -أ
منذ سبعينات القرن العشرين بدأت تظهر على الساحة النقدية العربية بشكل مكثف       

وواضح، مقاالت ونصوص للنقاد الذين ميثلون الفكر النقدي اجلديد، أو حركة النقد 
، ليفي شتراوس، لوسيان غولدمان، تودوروف، روالن بارتثال اجلديد يف فرنسا، من أم

وقد كانت هذه . وغريهمجاك دريدا ، الشكالنيون الروس، جاكبسون، لويس ألتوسري
احلركية قد متت سواء عرب مقاالت مؤلفة أو نصوص مترمجة، حفلت ا خمتلف االت 

، "الفكر العريب"، "مواقف"و يف القاهرة، "فصول"املهتمة بالشأن الثقايف واألديب، مثل 
 يف املغرب، "آفاق"، "الثقافة اجلديدة"و يف لبنان، "الكرمل"، "الفكر العريب املعاصر"
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املوقف "، "املعرفة"و يف تونس، "احلياة الثقافية" ،"التونسية احلوليات"و، "الفكر"و "القلم"و
  .)6(قيف دمش "اآلداب األجنبية"، "األديب

حيث عكست  ؛املقاالت املظهر األول للتواصل مع النقد اجلديد وقد كانت هذه        
وبني التطبيق على  اليت تراوحت بني التقدمي والعرض، ،من خالل تعدد أوجه مضامينها

وكان من . نصوص شعرية وقصصية وروائية، عن الرتعة اجلديدة يف الفكر النقدي العريب
عبد ، صالح فضل، مد بنيسحم، كمال أبو ديب أبرز من أسهم يف هذه الكتابات،

، حممد مفتاح، حسني الواد، إلياس خوري، موريس أبو ناضر، ميىن العيد، الكرمي حسن
  .حممد برادة، شربل داغر، خالدة سعيد، عبد الفتاح كليطو، عبد السالم املسدي

هي  فرنسا، ويبدو أن أقدم مقالة تعرضت للتعريف باحلركة النقدية اجلديدة يف       
. )∗(1966القاهرية عام " املصور"يف جريدة  حممود أمني العاملالت الثالثة اليت كتبها املقا

ة تيارات ضمن مشريا إىل ثالث ،حيث تناول فيها احلديث عن حركة النقد األديب يف فرنسا
  : هياملنهج البنيوي 

  .روالن بارتو ليفي شتراوسكل من ميثله و : التيار الشكلي - 
 .لوسيان غولدمان ثلهومي: التيار االجتماعي - 
 .التيار النفسي عند شارل مورون - 
اليت هي  ،كما حتدث يف هذه املقاالت عن اخلاصية املشتركة بني هذه التيارات الثالثة     

ويرى بأنه على الرغم من أن االهتمام املفرط  .التركيز على أمهية الشكل يف بناء الداللة
ة البنيوية تتيح إمكانية الكشف عن مكونات النص فإن األداة اإلجرائي ،بشكل العمل األديب

فقد جند يف اهليكلية رغم مغاالا الشكلية ورغم إغفاهلا جلانب الداللة واملعىن يف " األديب؛

                                                
  . 95، دمشق، ص  202/203العدد حنن والبنيوية ، املوقف األديب ،:  عبد النيب أصطيف - 6

.1975أعاد أمني العامل  نشر هذه املقاالت يف كتابه البحث عن أوربا الصادر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،القاهرة  - ∗  
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العمل األديب واإلنساين عامة، إمكانية اكتشاف الكثري من أسرار التعبري األديب 
  . )7("واإلنساين
واالستفادة منه يف ، لقول بضرورة التعامل مع املنهج البنيويإىل ا أمني العاملوينتهي         

 عرب ختليصه من الرتعات املغالية يف الشكالنية أو املضمونية،، إعادة تقومي النقد األديب
يؤسس لنقد أديب قائم على أساس ، ومن مث يستفيد من التوجهني اجديد اوطرح تصور
ت على احلاجة إىل البحث عن منهج جديد ويف اية املقاالت أكد:" يقول .تكاملي سليم
بل يوحد بني الداللة  ،اال جيمع بني هذه املدارس جتميعا سطحيا توفيقي، للنقد األديب
  . )8("يف صيغة سعيدة لبني احلقيقة واجلما والقيمة،
، جند أن جممل الكتابات اليت ميزت مرحلة العامل أمني واستنادنا إىل تصور        

كانت يف استلهامها للنموذج النقدي اجلديد تراوح بني االنبهار، وبني  السبعينيات قد
واستمرت هذه احلركية دون انقطاع لتتجذر بصورة أكرب وأوضح يف  املسعى التوفيقي،
ونظرا للعدد الكبري من املقاالت اليت متت كتابتها وال يتسع جمال البحث  .املراحل الالحقة

اليت  "النقد واحلداثة"يف كتابه  املسديبليوغرافيا اليت مجعها لذكرها ميكننا أن نعود إىل البي
اليت عرضت للنظريات  ،)9(تتضمن عددا هائال من عناوين املقاالت و والدراسات والكتب

  .النقدية اجلديدة
وما ميكن مالحظته حول سريورة التعريف والتقدمي والتطبيق للنظريات البنائية        

أا مل تكن على نفس الدرجة من  ، النقد النفسي يف مرحلتها األوىلوالبنيوية التكوينية و
واملالحظ . أو استيعاب ومتثل األطر املعرفية والنظرية للمنهجيات املعتمدة ،التفاعل والنضج

  .على هذه العروض واملقاالت أا تقوم على اإلجياز والتبسيط أو التلخيص

                                                
  .11،ص   1985القاهرة  1،دار املستقبل العريب ،طثالثية الرفض واهلزمية:حممود أمني العامل  - 7

.12 املرجع نفسه، ص  - 8 
  .224 - 139النقد واحلداثة ،ص :عبد السالم املسدي  -9
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وتعتمد يف اغلبها على  القصة والرواية والشعر، كما أن تركيز اهتمامها مشل حتليل        
 النقل من املصادر الفرنسية، ويتوزعها أساسا تياران مها اخلطاب النقدي الشكلي،

طوط املنهجية واخلطاب النقدي االجتماعي البنيوي التكويين، حيث يتم التطرق إىل اخل
اهج فإن اجلهاز املصطلحي نظرا لغياب تراكم معريف ونظري متعلق باملنالعامة واألولية، و

وهو ما انعكس الحقا على جممل ، ألغلب الدراسات واألحباث يتسم بالتباين والتعدد
حيث ال تزال إىل يومنا هذا قضية املصطلح النقدي مطروحة  الدراسات النقدية األدبية،

  .وتفرض إشكاالت جادة على الباحثني والدارسني، حبدة
سريورة لتتوسع بشكل واضح خالل مرحلة التسعينيات، وقد تواصلت هذه ال            

ويعود ذلك إىل تطور وسائل االتصال والنشر، اليت مسحت باالطالع بصورة أكمل على 
بعدما أسهم  اإلنتاج النقدي األوريب والعريب على حد سواء، وظهور مؤلفات متخصصة،

  .يات النقدية اجلديدةخرجيو اجلامعات من األكادمييني يف التصدي للتأليف ونشر النظر
وقد متيزت يف هذا اال خالل فترة الثمانينيات والتسعينيات جمالت عملت على       

اليت بدأ  "فصول"ومن أهم وأبرز هذه االت جند جملة  التعريف بالنقد اجلديد ومكوناته،
اال  هذه الةفتحت  ،عن اهليئة املصرية العامة للكتاب 1980صدورها يف أواخر عام 

للدراسات األكادميية اجلادة املتفتحة على القضايا األساسية اليت يواجهها النقد األديب 
وال نكاد جند باحثا عربيا مل يطلع على جانب من األحباث املقدمة، واليت توزعت ، عموما

 القصة والرواية والنظرية النقدية،اهتماماا على ما يقارب التسعني جملدا، بني الشعر و
مقدمة مقاالت لكتاب عرب  .هات الفلسفية واجلمالية املعاصرةالقضايا الفنية واالجتاو

سيد ويشري  .ميزتوأخرى مترمجة بلغة علمية وبوضوح منهجي ومبستوى أكادميي م
غطت أوسع مساحة ممكنة من مناهج النقد األديب ونظرياته  "فصول"إىل أن جملة  حبراوي

واتسم هذا التقدمي بطابع  فة واسعة بالنقد األديب الغريب،ومت تقدمي معر وفروعه املختلفة،
حبيث  وأغلبية املثقفني العرب قد رأوا يف فصول عمال شديد االجيابية والفعالية،" األكادميية،
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كانت استجابة فعلية الحتياجات لدى املثقفني ، ميكن القول أن فصول واختياراا
  . )10("العرب

عن النادي  1991اليت بدأ صدورها عام  "عالمات"رت جملة وعلى نفس املنوال سا        
الثقايف جبدة، وقد كان اهتمامها منصبا على حتديث اخلطاب النقدي العريب عرب االنفتاح 
على حبوث العلوم اإلنسانية، والنظريات النقدية املتصلة بعلم النص واللسانيات واألسلوبية 

وفسحت  ،ت يف بلورة الرؤى لدى املتلقي العريبوغريها من املباحث اليت أسهم ،والبنيوية
لنقاد لتقدمي إسهامام يف ميدان التطبيق لنظريات النقد اجلديد والنظريات أمام ا اال

  .املعاصرة األخرى
اليت يصدرها احتاد كتاب  "آفاق"كما ميكننا أن نشري إىل إسهام جملة أخرى هي جملة        
واألعداد اخلاصة يف  اعتمدت صيغة امللفات النقدية،وقد  ة،يف هذه احلركة النقدي املغرب،

عددا خصص لترمجة العدد  1982وقد أصدرت يف سنة . التعريف باملناهج اجلديدة وروادها
، وهو العدد الذي يعد )communication No 8 )11"تواصالت"الثامن من الة الفرنسية 

يث اشتملت على  ديدة يف جمال السرد،حمرجعا أساسيا لكل األحباث املتعلقة بالنظرية اجل
  :ومنهاساسية ألقطاب حركة النقد اجلديد، املقاالت األ

  ) روالن بارت(مدخل إىل التحليل البنيوي للسرد  - 
  )تودوروف( مقوالت السرد األديب  - 
  )جريار جينيت(حدود احلكاية   - 
  )كلود برميوند(منطق املمكنات السردية  - 
  ). غرمياس(السرد األسطوري عناصر نظرية تأويل  - 

                                                
.108-107،ص  1993،القاهرة  1البحث عن منهج يف النقد العريب احلديث،دار شرقيات،ط:سيد البحراوي - 10  

11 - Communication No 8 : l’analyse structurale du récit, éditions seuil,Paris 1966  
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طرائق "املقاالت مترمجة ضمن كتاب بعنوان هذه وقد أعاد احتاد كتاب املغرب نشر      
وأشار عبد احلميد عقار يف مقدمة الترمجة إىل أن  .1992صدر عام " حتليل السرد األديب

النقدية هذه املقاالت حساسة وحمورية وأمهيتها تكمن يف ضرورة االطالع على التحوالت 
فترمجة هذه املقاالت ليس  العاملية اليت ستلقي ال حمالة بتأثرياا على الفضاء الثفايف العريب،

من باب الترف الفكري بقدر ما هو استجابة لضرورة ماسة وملحة، لتعميق املعرفة والوعي 
بالنظريات واملناهج احلديثة وتوظيفها يف القراءة ومقاربة النصوص من منظور أكثر 

  .)12(صداقيةم
وبقدر ما عكست هذه املقاالت املترمجة التوجه األساسي للنقد الروائي العريب حنو      

اعتماد املنهجيات النقدية اجلديدة يف جمال السرد، والسعي لالستزادة املعرفية من منهجيات 
لعريب إىل فإن تأثري املقاالت كان حامسا يف توجيه النقاد يف العامل ا، طرائق التحليل األديب

التطبيق املنهجي ألطروحات النقد الروائي اجلديد يف دراسام النقدية ودراسام األكادميية 
  .على حد سواء

  الترمجة –ب 
أسهمت حركة ترمجة النصوص والكتب النقدية واملتعلقة بالنقد اجلديد واالجتاه        

أمام الباحثني والدارسني  الشكالين والبنيوي عموما يف إغناء املكتبة العربية، ووضعت
اليت كان هلا تأثريها الواضح على  ،جمموعة هامة من األفكار والنظريات واملنهجيات النقدية

وقد اتبعت حركة الترمجة . توجهات النقد العريب املعاصر عموما والنقد الروائي حتديدا
 ،ملعاصرة عمومانفس املسار الذي سلكته سريورة التعريف باالجتاهات الفكرية والنقدية ا

  .والشكالنية وحركة النقد الفرنسي اجلديد على وجه اخلصوص
إىل أن " أثر اللسانيات يف النقد العريب"يف كتابه  توفيق الزيديويف هذا الشأن يشري 

 Les" احلكايات -الناس"تودورف أول مقالة ترمجت يف النقد البنيوي هي  مقال 

                                                
.5،ص 1992طرائق حتليل السرد األديب ،منشورات احتاد كتاب املغرب،الرباط :رونعبد احلميد عقار وآخ - 12  
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Hommes récits  ألف ليلة وليلة " :حتت عنوان موريس أبو ناضرالذي نقله إىل العربية
كما  .)13(1971ونشره ضمن جملة مواقف سنة  ،"كما ينظر إليها يف التحليل البنيوي

مقاالت "اليت وضعها لكتابه  روالن بارتترمجة ملقدمة  1974نشرت  نفس الة يف عام 
 أن العنوان من وأشارت إىل املترجم، اسملكنها مل تذكر ،  Essais Critiques"نقدية

، وطرحت من خالل املقال مشكلة "روالن بارت، الكتابة، النقد، الصمت"وضعها وهو 
 كاظم جهادبنشر الترمجة اليت قام ا   1978كما قامت ذات الة سنة .املصطلح النقدي

وهو الكتاب الذي عربه  ،)14(تودوروفـل Poétique "الشعرية"لفصلني من كتاب 
عن دار  1978ونشرت طبعته العربية األوىل عام رجاء بن سالمة ووت شكري املبخكامال 

  .توبقال للنشر باملغرب
عن مفهوم  تودوروفوحيمل هذا الكتاب اهلام املفاهيم األساسية، اليت طورها 

يف هذا  تودوروفويشري . جاكبسونالشعرية واألدبية الذي صاغه ألول مرة رومان 
لبحث عن البنيات اردة اليت متيز األثر األديب عن غريه الكتاب إال أن غاية الشعرية هي ا
بل خصائص ، وموضوع الشعرية ليس هو العمل األديب من النشاطات اللغوية األخرى،

وكل عمل عندئذ ال يعترب إال جتليا لبنية " هذا اخلطاب النوعي الذي هو اخلطاب األديب،
ولكل ذلك فإن هذا العمل ال يعىن . املمكنةليس العمل إال إجنازا من إجنازاا . حمددة وعامة

اليت  وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص اردة، باألدب احلقيقي بل باألدب املمكن،
  . ) 15("تصنع فرادة األثر األديب أي األدبية

إبراهيم وضمن املسار الترمجي التأسيسي املتعلق بترمجة املوروث الشكالين، قدم 
 ة يف سريورة انفتاح النقد العريب على النظريات النقدية الغربية،مسامهته األساسي اخلطيب

 Théorie de la"نظرية األدب"الذي حيمل عنوان  تودوروفوهي تعريبه لكتاب 

                                                
  .27،ص  1984أثر اللسانيات يف النقد العريب من خالل بعض مناذجه،الدار العربية للكتاب تونس :توفيق الزيدي  - 13

.29ه،ص املرجع نفس - 14 
  .23،ص  1987الدار البيضاء  1ن سالمة،دار توبقال للنشر،طالشعرية،ترمجة شكري املبخوت ورجاء ب: تزفيتان تودوروف - 15
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littérature،1965  نظرية املنهج الشكلي، نصوص " والذي ترمجه اخلطيب بعنوان
اث العربية ببريوت عام وأصدرته الشركة املغربية ومؤسسة األحب، "الشكالنيني الروس

القيمة "هو نص جلاكبسونوقد أضاف املترجم إىل الترمجة نصا أساسيا . 1982
  .La dominante"املهيمنة

وقد فتحت ترمجة هذا الكتاب اآلفاق أمام القارئ العريب لالطالع على نصوص  
، "هج الشكلينظرية املن"مبقاالته  بوريس أخينباوممثل  ،ألعالم املدرسة الشكالنية الروسية

بناء القصة القصرية " شكلوفسكي، و"كيف صيغ معطف غوغول"، "حول نظرية النثر"
مشكلة الدراسة األدبية " ويوري تينبانوف، "نظرية األغراض" توماشفسكيو "والرواية
بالتعريف بأهم املفاهيم واملقترحات املنهجية هذه الدراسات ومسحت . "واللسانية

احلدث "فهذه الترمجة تعد  .ساس لظهور التوجهات البنيوية الحقاالشكالنية اليت كانت األ
  .)16("األكثر أمهية يف تنمية االجتاهات احلديثة لنقد القصة والرواية

مشروعه بترمجة أحد أهم الكتب املنهجية األساسية اليت  اخلطيبوقد أكمل 
 فالدميريـل "مورفولوجيا اخلرافة"وهو كتاب  شكلت قاعدة موع الدراسات السردية،

،وهو الكتاب الذي أعيدت ترمجته عن 1986الذي ظهرت ترمجته العربية سنة  بروب
ونشره النادي  أمحد عبد الرحيم نصرو أبو بكر أمحد باقادرمن طرف  1989الروسية عام 
  .الثقايف جبدة

سنة  حممد معتصموضمن نفس املسار املتعلق بترمجة املوروث الشكالين ترجم 
الصادر  ،سليفي شتراوو بروبـ ل "اجلة بصدد علم تشكل احلكايةمس"كتاب  1988
والكتاب عبارة  ،L’étude structurale et typologique du conteحتت عنوان  1970سنة 

متت بعد صدور الطبعة الفرنسية لكتابه  ،بروب و ليفي شتراوسعن مساجلة بني 
تأمالت يف مؤلف فالدميري "بعنوان  سشتراوفبعد املقدمة اليت كتبها  ".مورفولوجيا احلكاية"

                                                
  .206،ص  2000دمشق  1النقد األديب العريب اجلديد،منشورات احتاد الكتاب العرب،ط: عبد اهللا أبو هيف -  16
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البنية "فكانت املقالة الثانية  ،طلب الناشر اإليطايل من هذا األخري الرد على املقال، "بروب
مقتطفات من دراسة إمجالية للباحث  حممد معتصماختار لقد  ."والتاريخ يف دراسة احلكاية

الدراسة البنيوية "بعنوان  ،عن االستقبال العاملي لكتاب بروب أفكيين ملتنسكيالروسي 
  .)17("والتنميطية للحكاية

وإذا انتقلنا إىل ترمجة أعمال منظري حركة النقد اجلديد يف جمال السرد، فإننا جند 
نقلت  ،وغريهم بيلمان نويلو باختنيو غولدمانوجينيت وتودوروف و بارتأن كتابات 

 بارتمثل أعمال   ة مراتترجم عد ومنها ما كلها أو فصول منها إىل اللغة العربية،
وقد امتد هذا منذ فترة السبعينيات لتزداد الوترية خالل  باخلصوص، تودوروفو

فإن أول  Roland Barthes روالن بارتـ لفبالنسبة  .التسعينيات وبداية القرن اجلديد
 ،نعيم احلمصيمن طرف  1970متت سنة " الكتابة يف درجة الصفر"ترمجة لكتابه 

مشريا يف  1981ترمجة الكتاب سنة  حممد برادةوأعاد  الثقافة دمشق،منشورات وزارة 
اليت أخذت تتصاعد عرب  ،يتناول أمهية الكتابة بارتمقدمة الترمجة إىل أن مشروع 

وإعطاء الفرصة  اليت تسعى لتشكيل معرفة ممكنة عن أنواع الكتابة، ،املنظورات اجلديدة
وقد مشلت . )18(االيدولوجيا وتداخل املفاهيماجلديدة للقارئ واملتلقي للتخلص من سلطة 

ي لبلورة حتديدات للمصطلح واتسمت بصورة عامة بالسع، الترمجة تعريب اهلوامش
 .النقدي

ضمن  أنطوان أبو زيدقام ا  "نقد وحقيقة"صدرت ترمجة كتاب  1988ويف عام 
 التأسيسية بارتوضم املترجم إىل الكتاب، مقالة  سلسلة زدين علما منشورات عويدات،

ويبدو  ،تفتقر للدقة املنهجية واملصطلحية زيد أيبإال أن ترمجة  ".التحليل البنيوي للحكاية"
فكان العمل أقرب إىل . ، ووضعه التارخييأنه غري مستوعب آللية النقد البنيوي ومصطلحاته

                                                
  206املرجع السابق، ص   - 17
  .23،ص  1981الناشرين ،الدار البيضاءدرجة الصفر للكتابة،ترمجة حممد برادة،دار الطليعة بريوت ،احتاد :روالن بارت  -  18
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ن إبل  بدليل غياب أي ترمجة للهوامش أو وجود ثبت للمصطلحات، ؛الترمجة التجارية
للدقة، حيث ترجم على سبيل املثال مصطلح  تفتقدمجة املصطلحات يف النص كانت تر

Structuralisme génétique و ، بالبنيوية الوراثيةNouvelle critique 19(بالنقد احلديث(.  
 إبراهيماليت قام ا " النقد واحلقيقة"ويبدو أن املترجم مل يطلع على ترمجة مقالة 

واليت قام املترجم يف  ،)20(ونشرا جملة الكرمل ،حممد برادةا وراجعه، 1984عام اخلطيب 
مع زيادة هوامش إضافية يعرف فيها باألعالم ، ايتها بوضع ثبت لإلشارات الواردة فيها

  .واألحداث التارخيية الغامضة على القارئ العريب
  éléments de sémiologie "مبادئ يف علم األدلة"كتاب  حممد البكريوعرب 

. 1985وأعيد طبعه عام  ، 1983سوريا عام  يف طبعته األوىل وصدر عن دار احلوار ، 1964
 سوسريلترمجته بعرض شامل عن مسار النظرية العالمية والسيميائة من  البكريوقد قدم 

حريصا على أن يقدم للقارئ املترجم ، وكان شارل سندرس بريسـمرورا ب بارتإىل 
تطورت  اليت ،التوضيحية املتصلة بالنظرية الدالئلية البارتية العريب أكرب قدر من املعلومات

 Le نظام املوضة"، "S/Zز /س" :واحتوا كتب مثل  وتبلورت بعد إصدار هذا الكتاب،
système de la mode" ،"إمرباطورية العالماتL’empire des signes ".  

 ،سعي املترجمث حي املصطلح،بدقة  "مبادئ يف علم األدلة"ومتتاز ترمجة كتاب  
كما .  قدر من املعرفة للمتلقي العريبإىل تقدمي أكرب ،عرب تعريب اهلوامش أو التوضيحات
 يضمن ترمجته ثبتا للمصطلحات ومقابلتها باللغة العربية، هأن احلس املنهجي النقدي جعل

 :ريويف هذا الشأن يقول البك وأضاف إىل ذلك ثبتا نقديا للمراجع اليت اعتمدها الدراسة،
كما حاولنا وضع  ،حاولنا توخي الدقة والوضوح يف صياغة النص العريب ما أمكننا ذلك"

تأخذ بعني  وذيب املصطلح اللسين والدالئلي وضبطه وتنسيقه بطريقة متالئمة ومتكاملة،

                                                
. 23،ص  1988النقد واحلقيقة،ترمجة أنطوان أبو زيد ،سلسلة زدين علما منشورات عويدات : روالن بارت- 19  
.10،الصفحة  1984،سنة  11جملة الكرمل ، العدد  - 20  
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االعتبار اجلهاز املفاهيمي للسنيات والدالئلية ككل حىت ال يكون هناك تداخل وال 
  .)21("لبس

" لذة النص"ترمجة لكتاب منذر عياشيبإصدار  بارتترمجات أعمال  وتواصلت 
أصدر ترمجة كما Le bruissement de la langue ."هسهسة اللغة"وضمنه مقالة  ،1992

 1994" نقد وحقيقة"،وترمجته لكتاب "1993التحليل البنيوي للقصص "جديدة لكتاب
وتتميز ترمجات منذر عياشي . "موت املؤلف"املشهورة عن  بارتالذي أضاف إليه مقالة 

وانتقاء  .بوضوح مصطلحاا ومفاهيمها، وقرا من الباحث املهتم بالدراسات البنيوية
وتزويد  ،القضايا األساسية واجلوهرية يف السريورة املنهجية للناقد الذي تترجم أعماله

  .هذا التوجه سس اليت ينبين عليها األواجتاهه النقدي و بارتالترمجة بالتعريف مبنهجية 
وهذا الشكل من الترمجة الذي يتسم بالعمق املعريف أسهم يف إحداث تأثري على 

ة التأثري للمقاربات النقدية يمنهجيات املقاربة النقدية لدى النقاد العرب، وأدى إىل تنم
يف املقدمة  عبد اهللا الغذاميويف هذا الشأن يرى . اجلديدة يف حتليل اخلطاب السردي العريب

يؤسس ملرجعية علمية تتشكل مع " أن هذا املسعى" نقد وحقيقة" كتبها لترمجة كتاب اليت
  .)22("ما مياثلها لتكون مكتبة نقدية للباحث العريب

لكتاب  قاسم املقدادونفس املالحظة جندها تنسحب على ترمجة  
حيث  .عن مركز اإلمناء احلضاري حبلب 1996، الصادرة عام Mythologies"أسطوريات"
وخصوصيته املنهجية يف  ،ومنهجه النقدي بارتدم لترمجته بتعريف شامل لكتابات يق

 السعي للبحث عن آفاق جديدة لإلجابة عن تساؤالت شغف الكتابة والقراءة واملعىن،
مل يقدم بارت نظرية بقدر ما أعطى ،وحىت الغرفة املضيئة فمن الدرجة الصفر يف الكتابة،"

  .)23(ووجه القارئ إىل حقيقة املعىنمعىن واسعا ومكثفا للعالمات 
                                                

. 26،ص  1987 ةالالذقي 2مبادئ يف علم األدلة،ترمجة حممد البكري ،دار احلوار ،ط: روالن بارت - 21  
.7،ص  1994نقد وحقيقة،ترمجة منذر عياشي،مركز االمناء احلضاري حلب،: روالن بارت - 22  
.6،ص  1996أسطوريات،ترمجة قاسم املقداد ،مركز اإلمناء احلضاري حلب :روالن بارت - 23  
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فقد نالت حظها من اهتمام ، Tzvetan Todorovتودوروفتزفيتان  لأما ترمجة أعما
املترمجني باعتباره من بني أعالم النقد اجلديد يف فرنسا، ومن املنظرين البارزين للشعرية 

رجاء و بخوتامل شكريالذي عربه  "الشعرية"فباإلضافة إىل ترمجة كتاب . ونظرية السرد
 Laبترمجة كتاب  منذر عياشيوصدر عن دار توبقال للنشر، قام  ،1987عام  بن سالمة

notion littéraire "ات النادي األديب جبدة، وصدر عن منشور1990سنة " مفهوم األدب .
. تودوروف يف مقدمة الترمجة إىل األمهية اليت يكتسبها اجلهد النظري الذي قدمه وقد أشار
 تودوروفقدمي الترمجة حتديدا ألهم التوجهات النقدية واملنهجية اليت يعتمدها وقد ضم ت

ويرى بأنه قد أسهم يشكل كبري، عرب مؤلفاته املتعددة يف . يف مشروعه النقدي الكبري
" الشعرية"تشييد رؤية جديدة للنظرية األدبية، من منظور تصور جتريدي يؤسس له مفهوم 

د مهتما واحدا بالدراسات النقدية واإلنسانية إال وقد قرأ هلذا نكاد ال جن"ومن هذا املنطلق
  .)24("العقل الفذ

وهو الكتاب الذي أعاد ، 1986سنة " نقد النقد"كتاب  سامي سويدانكما ترجم 
مقدما مجلة من املالحظات ، تشكيل الرؤية جتاه حركة النقد البنيوي تودوروففيه 

وقد قام املترجم جبهد كبري  .)25("احلواري النقد"والتصورات البديلة ضمن ما امساه 
أورد ، وحرصا على تقدمي أكرب قدر من املعرفة النقدية للقارئ لتعريب املصطلح النقدي،

إىل جانب ما عرف عنها يف  ،ثبتا ألمساء األعالم والعناوين والكتب واالت بلغتها األصلية
 مع الكتاب تضمن جمموعة كبرية وحبس كبري بضرورة تواصل القارئ العريب اللغة العربية،

باإلضافة إىل التقدمي الذي تضمن عددا . وثبتا معربا للمصطلحات، من اهلوامش الشارحة
واألسئلة األساسية حول املنهج، ومفهوم األدب  تودوروفا التعريفية مبنهج من القضاي

  .)26(والنقد 
                                                

.9،ص  1990مفهوم األدب،ترمجة منذر عياشي،منشورات النادي الثقايف جبدة،:تودوروف تزيفتان - 24  
. 143،ص  1986بريوت  1نقد النقد،ترمجة سامي سويدان ،منشورات مركز االمناء القومي ،ط:تزفيتان تودوروف  - 25  
.10املرجع نفسه، ص  - 26  
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فخري ترجم له  ،وتقدميها للقارئ العريب تودوروفويف سياق االهتمام بكتابات 
 Mikhaïl Bakhtine : le"ميخائبل باختني املبدأ احلواري"كتاب  1992عام  صاحل

principe dialogique وقد صدر  ،"املبدأ احلواري دراسة يف فكر ميخائيل باختني" بعنوان
 وتكتسي هذه الترمجة أمهيتها يف كوا عرفَت. الكتاب عن دار الشؤون الثقافية ببغداد

 باختني هو من عرف أوربا بكتابات وأفكار تودوروففإذا كان  ين يف ذات الوقت؛بناقد
يعرف بسوسيولوجيا  فتركت أثرها الواضح يف النقد األوريب، وأسهمت يف تشكيل ما

 نفس الوقت،قد نقل للعربية كتابات ناقدين يف فخري صاحل النص واحلوارية، فإن 
م الوعي النقدي الذي ميلكه واحلس املنهجي وتعكس التوطئة اليت كتبها للكتاب املترج

  .الذي دفعه الختيار هذا املؤلف
 Introduction" مدخل إىل األدب العجائيب"أما الصديق بوعالم فقد ترجم كتاب  

a la littérature fantastique  والذي توىل 1994الصادر عن دار شرقيات بالقاهرة سنة ،
جاءت هذه الترمجة على غرار الترمجات اجلادة اليت  وقد.حممد برادةمراجعته والتقدمي له 

الصديق حيث عمد  بدأت تعرفها حركة الترمجة يف النقد العريب منذ اية الثمانينيات،
، تودوروفإىل تقدمي ملخص شامل هو عبارة عن قراءة منهجية مل منجزات  بوعالم

الشكالنية، وحىت حركة النقد  وحبث لتفاعلها مع مسار النقد األوريب املعاصر، منذ احلركة
  .الفرنسي اجلديد يف مظاهره النقدية والفلسفية

ورؤيته النقدية متيزت باعتمادها  تودوروفوتوصل املترجم إىل أن منهجية  
النقد الشكالين، وعلى حبوث الشكالنيني الذين ترجم نصوصهم يف كتابه  ىاجلوهري عل

كما أنه أعاد صياغة مفاهيم  . 1965Théorie de la littérature"نظرية األدب"املعروف 
ن إوميكن القول . جريار جينيتجلديد يف فرنسا وال سيما أطروحات حركة النقد البنيوي ا
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يف البحث عن اجلانب  كلود ليفي شتراوس منهجه استلهم بشكل كبري أطروحات
  .)27(االبستمولوجي يف االجتاه البنيوي

األدب " تودوروفكتاب  1996فقد ترجم عام  حممد ندمي خشفةأما 
وهو  وصدر عن مركز اإلمناء احلضاري حبلب، ، Littérature et signification"والداللة

العالقات "الكتاب الذي تناول فيه القيم األساسية لتحليل السرد ودالالته الشعرية يف رواية 
 واألساليب،من منظور يستقصي املستويات الداللية للبناء النصي والشخصيات ، "اخلطرية

  .والصور البالغية
الذي يعد  ، Gérard Genetteجريار جينيت وإذا انتقلنا للحديث عن ترمجات 

معلما بارزا ومتميزا خبصوصيته اإلجرائية يف النقد الفرنسي اجلديد، فإننا جند أن أعماله اليت 
ص السردية، نقلت للعربية، هي بصورة أساسية مقاالته اليت تتعلق مبنهجية مقاربة النصو

أصداؤها الواضحة يف النقد الروائي العريب املعاصر، حيث تكاد جينيت وقد كان لترمجات 
حول الرؤية السردية  همن مفاهيم، ال ختلو دراسة نقدية عن القصة والرواية والسرد عموما

لكتاب  عبد الرمحان أيوبهو تعريب  جريار جينيتوأول ترمجة لكتاب . والزمن السردي
  . 1985الصادرة سنة  Introduction a l’architexte"امع النصمدخل جل"

حممد الذي ترمجه ،  Le Discours du récitغري أن أهم كتاب متت ترمجته جلينيت هو  
" خطاب احلكاية حبث يف املنهج"حتت عنوان  وعمر احللي وعبد اجلليل األزدي معتصم

وصدرت طبعته الثانية ، Figures IIIويشكل قسما من كتابه األساسي  ،1994ونشر عام 
ونشرت رابطة كتاب االختالف باجلزائر  ،عن الس األعلى للثقافة بالقاهرة 1997عام 

عودة على "بتعريب الكتاب املنهجي حممد معتصمكما قام  .2003الطبعة الثالثة عام 
، وهو 2000وصدر يف طبعته األوىل عن املركز الثقايف العريب ببريوت سنة ،"خطاب احلكاية

خطاب " بعض القضايا اليت طرحها يف كتابه األول جينيتالذي راجع فيه  الكتاب
                                                

.15-14، ص  1994مدخل إىل األدب العجائيب، ترمجة الصديق بوعالم، دار شرقيات،القاهرة : تزفيتان تودوروف - 27  
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 ،وعمر احلليعبد اجلليل األزديمعه و حممد معتصمـويتميز اجلهد الترمجي ل. "احلكاية
هذين الكتابني، بالتعريف الواسع بالرؤية املنهجية  ترمجة يف وا بهمن خالل ما قام

باإلضافة للتعريف بالروائي  .جريار جينيتفاهيمي الذي يعتمده واإلجرائية واجلهاز امل
ونة اليت ، لكوا املد"البحث عن الزمن الضائع"وروايته Marcel Proust مارسيل بروست

  .طبق عليها جينيت منهجه
على املنهج النقدي والنص الذي طبق عليه، وهذه  قد اطلعوبالتايل يكون القارئ 

وما ميكننا مالحظته بشأن أمهية . سعة وحس منهجي نقدي رصنيالترمجة تنم عن معرفة وا
يف النقد الروائي العريب، هي أا كانت معتمدة يف أغلب الدراسات  جينيتأطروحات 

يف  صالح فضلالنقدية رغم تأخر الترمجة الكاملة ألعماله، وهو التساؤل الذي طرحه 
لذي نشر قبل صدور الترمجات ا، 1992الصادر عام  "بالغة اخلطاب وعلم النص"كتابه 

مل يترجم إىل العربية، مع أن كثريا من الباحثني " جينيتاليت أشرنا إليها، فيصرح بأن 
حيث ال تكاد تقدم يف جمال السرد خطوة حقيقية دون اإلحالة  يتكئون كليا أو جزئيا عليه،

ص على تصوراته، هذه التصورات اليت أصبحت تقع يف مركز التحليل التقين للن
  . )28("السردي

وإذا كان التيار البنيوي والشعري يف النقد اجلديد قد نال اهتمام النقاد واملترمجني، 
قد حظي بدوره باهتمام الباحثني  البنيوية التكوينية وسوسيولوجيا النصفإن تيار 
 Lucienلوسيان غولدمانوقد مت التركيز بصورة أساسية على كتابات . واملترمجني

Goldmanميخائيل باإلضافة إىل كتابات  يعد  املنظر األول واألساسي هلذا التيار، ، الذي
  .اليت متثل ظاهرة وسطية بني االجتاه البنيوي الشعري واالجتماعيبيار زميا ،و باختني

بعنوان  لهكتيبا  1981عام  مصطفى املسناويعرب  غولدمانفبالنسبة لكتابات 
ويقدم هذا . يف طبعته األوىل عن دار احلداثة ، صدر"املنهجية يف علم االجتماع األديب"

                                                
  28 .313،ص 1992 ،عامل املعرفة، الكويتطاب وعلم النصبالغة اخل:صالح فضل  -
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اإلله "يف كتابه التطبيقي  غولدمانالعمل املبادئ األساسية للبنيوية التكوينية اليت اعتمدها 
، وباخلصوص البحث عن البنيات الدالة، املكونة للمنظومة Le dieu caché"املتواري

م إىل البحث املصطلحي لنحت وقد سعى املترج ".راسني"، و "باسكال"الفكرية لكل من 
 مالنظرية، وأضاف اهلوامش التعريفية باألعال غولدماناملصطلحات اليت متثل أساس منظومة 

وباملؤلفات األدبية اليت أشارت إليها الدراسة،كما ثبت املترجم يف اية ترمجته معجما 
ة وحبذر منهجي ذكر املؤلف أن هذه املقابالت العربي. للمصطلحات األساسية

 ،Genèse ،التكونStructures mentalesالذهنيةمثل البىن  للمصطلحات الواردة يف الكتاب،
 الكون التخييلي ،Etude immanenteةاحملايثالدراسة  Structure Globale البنية الشاملة

Univers Imaginaire،" هو جمرد اقتراح ملصطلحات بدت أكثر قدرة على نقل روح
  .)29("املصطلحات الفرنسية

، "غولدمان البنيوية التركيبية،دراسة يف منهج لوسيان"يف كتابه،  مجال شحيدأما 
عن دار ابن رشد، فقد مجع من جهة بني العرض املنهجي للبنيوية  1982الصادر سنة 

، وللمصادر الثقافية اليت شكلت توجهه النقدي غولدمانالتكوينية من خالل التطرق حلياة 
ومن جهة أخرى قام بترمجة نصوص منتقاة يف  ،رج لوكاشجووخباصة تأثريات أستاذه 

سياق تقدميها والتعريف ا، ومنها سوسيولوجيا األدب، البنيوية التكوينية واإلبداع األديب، 
وإذا كان أكثر من نصف الكتاب قد وضع للتعريف  ."اإلله خلفي"املنهجية يف كتاب 

املسائل والقضايا اليت طرحت يف  ومنهجه، فإن هذا اإلجراء قد أضاء للقارئباملؤلف 
، ورغم األمهية التعريفية للكتاب. النصوص املترمجة اليت حفل ا القسم الثاين من الكتاب

وما تتضمنه من التأسيس ملشروع نقدي عريب جديد يستلم النقد السوسيولوجي مبنظوره 

                                                
.7،ص  1981بريوت  1املنهجية يف علم االجتماع األديب،ترمجة مصطفى املسناوي ،دار احلداثة،ط:لوسيان غولدمان - 29  
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فمرة ، رة دقيقة وثابتةالغولدماين، إال أننا نالحظ عدم ضبطه ملصطلح البنيوية التكوينية بصو
  .)30(وأخرى البنيوية التوليدية،وثالثة البنيوية التكوينية يستعمل مصطلح البنيوية التركيبية،

البنيوية التكوينية "كتاب  حممد سبيالويف سياق التعريف بالبنيوية التكوينية نشر 
عبارة عن والكتاب ، وصدر عن مؤسسة األحباث العربية بريوت 1984عام  "والنقد األديب

وقد   . ممن اتبعوا منهجه النقدي، وآخرون غولدمانجمموعة من املقاالت اليت كتبها 
وضم يف ثناياه هوامش وإحاالت ، وبكتاباته وأعماله الكاتبضمت املقدمة التعريف ب

والكتاب الذي قام بترمجته جمموعة من النقاد، هو . توضيحية، وثبتا للمصطلحات يف ايته
ويأيت هذا الكتاب . يف األصل ملف أعدته جملة آفاق اليت يصدرها احتاد كتاب املغرب

ها يف سياقها حبسب مترمجيه دف فسح اال أمام خمتلف املناهج واملقاربات للتعرف علي
كالرؤية للعامل، الوعي  هويف تارخيها، وتسليط الضوء على هذا املنهج وعلى أهم مصطلحات

 .)31(وكذلك تكوين فكرة عن أدواته، حىت يتم االطالع على إمكانياته وحدوده .املمكن
 Pour une sociologie duهو كتاب  ،غولدمانـوأما أول كتاب مكتمل ترجم ل

roman مقدمات يف سوسيولوجية "حتت عنوان  بدر الدين عرودكيمجته الذي قام بتر
وقد كانت فصول  .عن دار احلوار بالالذقية 1993وصدر يف طبعته األوىل عام  "الرواية

يف جملة املعرفة ضمن األعداد  1980و 1975مترمجة بني سنيت  عرودكيالكتاب قد نشرها 
وقد أضاف املترجم للنسخة . يب املعاصروالعدد األول من جملة الفكر العر ،217، 167، 165

حول الرواية اجلديدة  1963عام  غولدماناألصلية للكتاب وقائع الندوة اليت نظمها 
  . والواقع

قد  ،وبإجنازه هلذه الترمجة يكون ميدان النقد البنيوي التكويين يف النقد العريب
ومن . يوية التكوينيةالبن غولدمانتدعمت مكتبته بأحد أهم الكتب األساسية يف نظرية 

                                                
.76،ص  1982البنيوية التركيبية دراسة يف منهج لوسيان غولدمان،دار ابن رشد ،بريوت : مجال شحيد - 30 
. 7،ص  1986، 2البنيوية التكوينية والنقد األديب،مؤسسة االحباث العربية،ط:بيال وآخرونحممد س - 31  
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خالل ثبت املصطلحات جند أن املترجم قدم قائمة للمصطلحات األساسية بصورا 
املتداولة واألكثر انتشارا يف النقد العريب، حيث جند مصطلحات مثل، البنيوية التكوينية، 

  ..البنبة الدالة، رؤية العامل، الفهم، التفسري
نية قد نالت حظها من اهتمام النقاد وإذا كانت نظرية مؤسس البنيوية التكوي

فبالرغم من أن  مل تكن مبنأى عن ذلك االهتمام، باختني لميخائيفإن كتابات  واملترمجني،
ترمجة أعمال باختني للغة الفرنسية متت يف الستينيات، فإن القارئ العريب عرفها يف بداية 

وصدر عام  مجال شحيدربية الذي نقله للع "امللحمة والرواية"الثمانينيات بترمجة كتاب 
شعرية "و ،"املاركسية وفلسفة اللغة"وهي  ،باختنيـأما أول الكتابات النقدية ل. 1981

حممد و ميىن العيدكاملة، حيث قامت  فقد ترمجت 1929اليت نشرها عام  "دوستويفسكي
عن دار توبقال  1986والذي صدر عام  "املاركسية وفلسفة اللغة"بترمجة كتاب  البكري

اليت تتميز جبمعها بني  باختنيالتأسيسية لنظرية  املؤلفاتهذا الكتاب من يعد و لنشر،ل
يف هذا الكتاب هو عالقة  باختنيوحمور تصور " الرتعة اللسانية والتوجه السوسيولوجي،

يف  ..اللغوي كمفعول للبنيات اتمعيةاللغة باتمع منظورا إليها من جانب جدلية الدليل 
طاب اللغوي ومنه اخلطاب األديب فكل من احلوارية والتداخل النصي ينبنيان كل أشكال اخل

ولرمبا أمكننا هنا إبراز الوظيفة الفاعلة الضرورية لكل من حملل  ..على هذا التفاعل
  .)32("من جهة ثانية) الشاعري الدالئلي(اخلطابات واألقوال من جهة، والناقد األديب 
وهوامش  نبذة عن حياة املؤلف ومنهجه، وقد متيزت ترمجة الكتاب بتقدمي

وإحاالت يف املنت لتقدمي املعلومات للقارئ، ويعد فهرس املصطلحات املثبت يف اية 
وقد عمل املترمجان على تقدمي الترمجة بأسلوب  الكتاب مرجعا هاما يف القراءة املصطلحية،

 باختنيشرح فيه الذي  "شعرية دوستويفسكي"أما كتاب . واضح ودقيق للقارئ املختص
مفهوم احلوارية يف النصوص الروائية، وتصنيفاته اليت قسم فيها أشكال الرواية إىل رواية 
                                                

. 6، ص 1986الدار البيضاء  1املاركسية وفلسفة اللغة،ترمجة ميىن العيد وحممد البكري،دار توبقال للنشر،ط:ميخائيل باختني - 32  
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حياة ، وراجعته نصيف التكرييت مجيلمناجاتية وأخرى متعددة األصوات، فقد قام بترمجته 
  .دادعن دار توبقال للنشر باملغرب ودار الشؤون الثقافية العامة بغ 1986وصدر عام  شرارة

مبجهود ترمجي ومعريف جاد وهادف من خالل  1987عام  حممد برادةوقد قام 
، وهو فصل أساسي من كتاب ميخائيل باختني الذي "اخلطاب الروائي"تعريبه لفصل 

وظهرت ترمجته . 1941-1934يتضمن مخس دراسات حول الرواية كتبها بني عامي 
 Esthétique et théorie du ونظريتها إستطيقا الرواية": حتت عنوان 1978الفرنسية عام 

roman. ،كتاب  حممد برادةوقد ضمن  وقامت بترمجته عن الروسية داريا أوليفيت
ومبادئ نظريته،  باختنيـمقدمة مطولة ودقيقة تضمنت التعريف ب "اخلطاب الروائي"

الروائي وبصيغ حتليل اخلطاب  ،واملفاهيم املركزية ملنهجه، وعالقة كل ذلك بنظرية الرواية
  .ومستويات التمثل اللغوي ومتظهراته يف أساليب الكتابة األدبية

مزاوجة باختني بني حتليل النصوص وبني حتديد املصطلحات "أن  برادةويرى 
و السيميائية،  ةإىل املاركسية املتفتحة على األلسنية واألسلوبي االنظرية استناد تواملقوال

هو ما  ان من خالل جدلية الفردي واالجتماعي،دف إبراز الطابع الغريي لدى اإلنس
مالحقة اإلشكاليات يف صريورا  ىيعطي لكتابات باختني عن الرواية قدرا اخلصبة عل

مباشرة عن الروسية حتت   باختنيترمجة كتاب  يوسف حالقوقد أعاد . )33("وحتوهلا
  .ق عن وزارة الثقافة  بدمش 1988وصدر عام  "الكلمة يف الرواية"عنوان 

الزمكان يف "بترمجة الفصل الذي حيمل عنوان  يوسف حالققام   1990ويف عام 
الذي يتعرض فيه  ،"إستطيقا الرواية ونظريتها"املأخوذ من كتاب  le chronotope "الرواية
إلشكالية الصلة بني مكونني روائيني مها الزمان واملكان، والداللة الكامنة فيهما،  باختني

  . الزمكانفأطلق على هذه العالقة املتشابكة مصطلح . صيغ تعالقهماوضرورة البحث يف 

                                                
                            .16، ص 1987الرباط  1ر األمان للنشر والتوزيع ،طبرادة،دا داخلطاب الروائي،ترمجة حمم:ميخائيل باختني - 33
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وإذا انتقلنا إىل ناقد من نقاد االجتاه السوسيولوجي وبالتحديد سوسيولوجيا النص، 
من "الذي حيمل عنوان Pierre.V.Zimaزميا .ف.بيارـ فإننا جند أن الكتاب األساسي ل
، قد متت Pour une sociologie du texte littéraire"أجل سوسيولوجيا النص األديب

عن دار الفكر للدراسات والنشر  1991، وصدر عام عايدة لطفيترمجته من طرف 
، وقام "حنو علم اجتماع للنص األديب - النقد االجتماعي" والتوزيع بالقاهرة، حتت عنوان 

ال من ووضع مقدمة منهجية، عم مبراجعة الكتاب،أمينة رشيد و سيد البحراويالناقدان 
خالهلا على تأكيد أمهية املناهج واملقاربات السوسيولوجية النصية اليت تبقى صامدة أمام 
األطروحات التجريدية والنصانية الصرف، اليت تسعى ألن جتعل من النص جمرد بنية لغوية 

وباجتاه  أهم مسامهة نظرية باجتاه نقد اجتماعي خمتلف،" وتعد ترمجة كتاب زميا. مغلقة
  .)34("ملمارسة النقديةتطوير ا

ويف جمال آخر من جماالت الترمجة ألعمال النقاد املنتمني حلركة النقد اجلديد، جند 
مل ينل نفس القدر من االهتمام، مثلما  أن التيار الثالث الذي حيمل توجهات النقد النفسي،

نعثر حسب إذ ال نكاد . والبنيوي السوسيولوجي هو الشأن بالنسبة للتيار البنيوي الشعري،
باستثناء املقاالت املؤلفة أو  جاك الكان،أو  ،شارل موروناطالعنا على ترمجات لكتب 

ابراهيم ملؤلفه  "مشكلة البنية"املترمجة، املنشورة يف االت أو بعض الكتب مثل كتاب 
، أو ضمن مؤلفات مترمجة لكتاب غربيني، تناولوا بالدراسة النقد املعاصر وتياراته، زكريا
جون ، أو 1984 حنا عبود ترمجه ،"البنيوية يف األدب"يف كتابه  روبرت شولتز مثل

ترمجة حممد عصفور  "البنيوية وما بعدها من ليفي شتروس إىل داريدا" يف كتابهستروك 
تريي ، أو 1993 جابر عصفورترمجة  "عصر البنيوية" يف كتااإديت كروزويل ، أو 1996

 يف كتابهستانلي هامين ، أو 1995 شاكر ديبترمجة  "نظرية األدب"يف كتابه إجيلتون 
أو كتاب  ، 1960جنم  حممد يوسفوإحسان عباس ترمجة  "النقد األديب ومدارسه احلديثة"

                                                
  .169،ص  2000دمشق  1النقد األديب العريب اجلديد، منشورات احتاد الكتاب العرب، ط: عبد اهللا أبو هيف - 34
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 قاسم املقدادترمجة  "النقد األديب يف القرن العشرين"الذي حيمل عنوان جان إيف تادييه 
  .1998 رجابر عصفوترمجة  "عاصرةالنظرية األدبية امل"يف كتابه  رامان سلدن أو، 1993

يف حدود علمنا هو كتاا  Marthe Robert ملارت روبريوالكتاب الوحيد املترجم 
 Roman des origines et origines du"رواية األصول وأصول الرواية"املعروف 

roman، وقد قام . 1987وجيه أسعد، وصدر عن احتاد الكتاب العرب عام  الذي ترمجه
عرض فيها ملختلف مراحل نظرية ، بالتقدمي للكتاب فيما يقارب الستني صفحةاملترجم 

منذ  ،التحليل النفسي لألدب، وناقش الفرضيات األساسية للنقد النفسي يف مظاهره املتعددة
  .التوفيقية مارت روبريإىل أطروحات  فرويدحتاليل 

نصاين يف النقد الذي ميثل االجتاه الJean Bellemin Noël جان بيلمان نويلأما 
التحليل "فقد ترجم كتابه ، من خالل مشروعه األساسي املتعلق بالوعي النص ،النفسي

،وصدر عن منشورات عبد الوهاب تروطرف  من1996، عام "النفسي واألدب
 الس األعلى للثقافة بالقاهرة، عن1997ترمجته الثانية عام  حسن املودنوأصدر  .عويدات

  .قومي للترمجةضمن سلسلة املشروع ال
من خالل العرض السابق الذي تناول جانبا من جوانب حركة الترمجة، اليت عرفها 
ميدان النقد األديب املتصل بالتيارات املكونة للنقد اجلديد يف مظاهره الثالثة، نالحظ أن 
بداية االهتمام تركزت بشكل أساسي حول التوجهات البنيوية مث يليها االجتاه البنيوي 

وتشكل هذه السريورة مؤشرا على  .ين، مث يأيت يف املرحلة األخرية النقد النفسيالتكوي
حيث جند أن كثافة الدراسات اليت تناولت . درجة تأثر النقد الروائي العريب ذه املناهج

   .الرواية خضعت لنفس املسار التدرجي
لب عليها فأغلب الكتب اليت صدرت يف مرحلة الثمانينيات والتسعينيات حتديدا، غ
ومن هنا . استلهام النقد املتأثر بتيار النقد البنيوي، مث النقد البنيوي التكويين فالنقد النفسي

تربز أمهية حركة الترمجة يف إحداث واقع نقدي جديد يسعى يف جانب كبري منه الستلهام 
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 نظريات ومناهج ومفاهيم، ومن مث توظيف أدوات إجرائية تعني يف إعادة قراءة النصوص
اليت عرفها النقد األوريب والنقد  ،الروائية ومقاربتها بعيدا عن األمناط الالنسونية والوضعية

  .العريب احلديث على حد سواء
كما أن املالحظة اليت ميكن اإلشارة إليها يشأن حركة الترمجة يف النقد العريب، أا 

لمي األكادميي يف ومنظور إليه من واقع البحث الع، مل تكن ذات طابع منهجي متجانس
بل خضعت احلركة  .نظومة الثقافية العربية باألساسمبا يستجيب الحتياجات امل ،جممله

ن ترمجة الكتب كانت باألساس لكبار النقاد من أمثال إأي  الترمجية يف جمملها لالنتقائية،
أن هذه الترمجات مل تكن شاملة  غري .كما رأينا جينيتو ،غولدمانو ،تودوروفو ،بارت

بل اتسمت بانتقاء بعض األعمال دون غريها،  ،للمشروع النقدي املتكامل هلؤالء النقاد
ويف فترات متباعدة، الشيء الذي ينعكس سلبا على قدرة متثل التصور النظري والفلسفي 
الشامل للمنهج، وخيلق اضطرابا يف تلقي مكونات املنهج املعتمد وإجرائياته، ولذلك جند أن 

ورات املنهجية عند االنتقال إىل التطبيق حمكومة باالختصار واالنتقاء اعتماد هذه التص
  .والتوفيق بني جمموعة من املنطلقات، وهو ما خيلق تشويها حلقيقة الرؤية املنهجية

ويف مستوى آخر نسجل أن األعمال املترمجة يف جمملها مل تتناول املؤلفات اليت 
النظرية، وقدمت األفكار املتصلة  اعتمدت تطبيقات املناهج، واكتفت باملؤلفات

يفقد الرؤية املنهجية قسما هاما من فعاليتها، حيث  بالتصورات واخلطوط العامة، وهو ما
  . ا تبقى بعيدة كل البعد، عن اختبار الصحة لدى املتلقي العريبإ

دون ترمجة أفكاره  بارتال ميكن معرفة القطيعة املعرفية للنقد اجلديد عند ومن مث 
حول  تودوروف، وال أطروحات "عن راسني"املضمنة يف كتابه" جون راسني" طبقة عنامل

 ،"العالقات اخلطرية" الشعرية وحنو السرد، من غري االطالع على تطبيقاته على رواية
الذي كان اال األساسي لتطبيقه املنهجي هو الرواية  جينيتـبالنسبة لنفسه والشيء 
يف  غولدمانواألمر نفسه عند  ،"ث عن الزمن الضائعالبح" مارسيل بروستـالضخمة ل
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 احلواريةأو احلديث عن . باسكالـل "األفكار"وكتاب راسني تطبيقاته عن مسرحيات 
من غري االطالع على ترمجات روايات ، باختنيدون التعمق يف مفهومها األساسي عند 

  .عليها هوتطبيقات ،دستويفسكي
ينا باألسباب أواملتصلة يف ر، ال الترمجة النقديةواملالحظة األساسية واخلطرية يف جم

الذي جعل من ترمجة األعمال النقدية  واحلقائق السابقة، هي قضية املصطلح النقدي،
وعمق من صعوبة استقباهلا ، تفتقد إىل الدقة يف استيعاب املفاهيم، والنظريات واملناهج
 ةد إىل االستخفاف بأمهين السبب الرئيسي يف نظرنا يعوإحيث  .ومتثلها وتطبيقها

  . ومن مث جانبه اإلجرائي ،والوعي بأمهية االتفاق حول جوهره الفلسفي والنظري ،املصطلح
للترمجة، وال ينظرون للمصطلح نظرة  اللفظيفأغلب املترمجني يقرون باملستوى 

تأسيسية علمية، وهو الشيء الذي جعل ساحة النقد العريب اجلديد حتفل بعدة مسميات 
وهذا القلق واالضطراب نلمسه يف جممل املصطلحات دون استثناء، . لح نقدي واحدملصط

حيث خيلق عددا من بؤر االستعمال ، مستوى التلقي علىوهو الشيء الذي ينعكس 
ويغيب اجلانب األساسي يف التواصل النقدي العريب وهو بناء منظور متجانس ، املصطلحي

   .يؤسس خلطاب نقدي عريب
ذي يعاين اليوم من التشظي واالختالف حىت حول املصطلحات هذا اخلطاب ال
 ،Discoursمصطلح اخلطاب : منها على سبيل املثال ال احلصر ،األكثر شيوعا وتداوال

يف كتابه الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب " احلديث" سعيد علوش بـ الذي ترمجه
تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج  يف كتاا ،"القول"ميىن العيد بـوترمجته  ،1981

 عبد السالم املسديالذي ترمجه ، Structuralisme البنيويةمصطلح و  . 1988البنيوي 
يف  "بنوية" عدنان بن ذريل، وترمجه )1977("األسلوب واالسلوبية"يف كتاب "اهليكلية"

وترمجه  ،)1985(يف النقد األديب" البنائية" صالح فضلوترمجه  ،)1976(178جملة املعرفة 
  ).1985( 25يف جملة الفكر العريب املعاصر العدد "بنيانية" أنطون الصباح
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األسلوب "يف كتابه " اإلنشائية" املسدي فقد ترمجه  Poétiqueالشعريةأما مصطلح 
أما عبد امللك مرتاض فعربه للنقاد يف تونس،  متداولة قاعدة املصطلح ، وأصبح"واألسلوبية

 حممود أمني العاملوترمجه  1983كتابه ؛النص األديب من أين وإىل أين  يف" البويتيك"بـ 
وترمجه  ،)1985(" ثالثية الرفض واهلزمية"يف كتابه "بيوطيقا"أو" علم اإلبداع األديب"بـ

 تودوروفـل "الشعرية"يف كتاب " الشعرية" بن سالمة رجاءو شكري املبخوت
  ". إبداع"بلفظ) 1987(25األجنبية عدد يف اآلداب  البقاعي حممد خري، وترمجه )1987(

مجال فقد ترمجه ، Structuralisme Génétique  لبنيوية التكوينية أما مصطلح ا
حممد ، وترمجه )1982(يف كتابه الذي حيمل نفس العنوان"التركيبية/ التوليدية" شحيد
وترمجه ، )1987( بارتـل "مبادئ يف علم األدلة"، يف كتاب "تكوينية إحيائية" البكري

  ).1986( "البنيوية التكوينية والنقد األديب" يف الكتاب اجلماعي"نشوئية"حممد سبيال
ابراهيم عند "سنة"بدوره عدة ترمجات منها  Code   "شيفرة"مصطلح وقد عرف 

املنشورة يف جملة الكرمل البريوتية العدد  "النقد واحلقيقة" بارتيف ترمجته ملقالة  اخلطيب
وترمجه  ،)1985( "البنائية والنقد األديب"يف " كود" صالح فضل ، وترمجه)1984(11

 حممد البكري، وترمجه )1986(تودوروفـل "نقد النقد"يف " نظام ورموز" سامي سويدان
  ).1987("مبادئ يف علم األدلة"يف كتاب " شفرة"

، التزامنية Diachronieعلى مصطلحات أخرى مثل التزمنية  األمر نفسه و ينسحب 
Synchronie  اللغة الشارحة Métalanguage التركيب ،Syntaxe امللفوظ ،Enoncé ،

وغريها من املصطلحات اليت يتيه القارئ غري املطلع على   ..،Enonciationامللفوظية 
  .بني مدلوالا احلقيقية ومدى مصداقية اعتمادها إجرائيا، األصول النظرية هلا

ز داللتها اللفظية واملعجمية إىل تأطري كلمة أو جمموع كلمات تتجاو"إن املصطلح 
تصورات فكرية،وتسميتها يف إطار معني ،تقوى على تشخيص وضبط املفاهيم اليت 
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وبالتايل فاملصطلح ميكن من رصد مجلة من املكونات ضمن نسق واحد،  .)35("تنتجها
وبالتايل فإن ..مهما كانت نوعية النسق، فلسفية، أم أدبية، أم اقتصادية، تارخيية،أو اجتماعية

. يف املعرفة املراد إيصاهلا وتبليغهايف ضبط األسس املنهجية، و املصطلح يسمح بالتحكم
وهذا األمر جيعل من املصطلح رديفا للمنهج املتبع يف أي دراسة أو مقاربة كانت، وحييل 

يف قاموس اللسانيات  عبد السالم املسديويشري .إىل مرجعيات فلسفية وفكرية نظرية
يوقع الباحث والدارس يف ،شرح وتفكيك  ،لحىل أن السعي لاللتفاف على املصط،إ1984

املصطلح إىل مكوناته ومركباته التقريبية يف املستوى اللغوي،وهو الشيء الذي خيلق 
عدم اإلخالل مطالب بمستعمل املصطلح ف.)36(ال تطيقه اللغة بطبعها ازدواجا وظيفيا

  . باملكونات املفهومية املتصلة به
عملية ل حباجة، ن هذا املنطلق يغدو البحث العلمي يف املصطلح النقدي العريبوم

مسح شاملة للمصطلحات وجدولتها ودراسة منطلقاا وأبعادها املعرفية احلقيقة، وختليص 
 .اخلطاب النقدي العريب من النحت املفرد، والتعريب الشخصي، والترمجة الذاتية للمصطلح

ة، هي ى قاعدة أساسيجمموعة من املعطيات املنبنية عل ضافرتوهو اهود الذي يتطلب 
الوعي بضرورة تعصري اخلطاب النقدي العريب من منطلق املثاقفة اإلجيابية، اليت تنبذ الفردانية 

  .  وتؤمن باملشروع احلداثي املشترك واملتكامل
     

  التأليف والكتابات النظرية  -ج
للمناهج  جسدت بداية التمثل االجيايب شكلت الكتابات النظرية مرحلة الحقة،  

جيات النقدية نهن االنتقال للتأليف يتم حتما بعد نضج القيم واملالنقدية املعاصرة، حيث إ
واملنطلقات الفلسفية للرؤى  ةلدى النقاد، وتعكس من ناحية أخرى استيعابا لألسس النظري

                                                
. 84،ص 1986بريوت   61-60مدخل إىل علم املصطلح،الفكر العريب املعاصر،عدد :بوحسن أمحد  - 35  
.16.183ص .1984قاموس اللسانيات نالدار العربية للكتاب ،تونس : عبد السالم املسدي - 36  
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فاعله مع اإلنتاج النظري وقد عرف النقد العريب مراحل خماض ومد وجزر، يف ت. النقدية
وقد توجت هذه العملية بظهور كتابات كثرية ومتنوعة، . النقدي األوريب والغريب عموما

ال يتسع جمال البحث لعرضها أو لذكرها لتنوعها الشديد واختالف منطلقاا ومرجعياا 
اول مجلة من إال أننا نتن. ا واستيعاا للمرتكزات املنهجيةوصدق متثله وقيمتها املعرفية،

الكتب  اليت نرى أا تستجيب بقدر معني من االنسجام مع املوضوعة األساسية للبحث 
الذي حنن بصدده، مبا يتيح العرض العام للمبادئ النظرية وتبلورها ضمن جماالت النقد 

  .العريب من خالل مناذج للشعر والرواية والنقد
ة بداية تشكل النهج البنيوي والسنوات اليت تلتها مباشر 1976لقد عرفت سنة  

إصدارات  ةكقيمة أساسية للممارسة النقدية يف العامل العريب، وذلك من خالل ظهور ثالث
وهذه اإلصدارات  .هامة أسهمت يف التعريف والتقدمي والتنظري للبنيوية يف العامل العريب

 "نائيةنظرية الب"كتاب  ؛1976 زكريا ابراهيمـل "مشكلة البنية"الثالث هي كتاب 
وقد . 1979 كمال أبو ديبـل "جدلية اخلفاء والتجلي"، وكتاب 1977 صالح فضلـل

اتسمت املقاربات اليت مت عرضها ضمن هذه املؤلفات يف تقدمي النظرية البنيوية بصورة عامة 
، أو حاولت التأسيس للخطاب النقدي صالح فضل، أو إبراهيم زكرياكما هو الشأن مع 
   .∗كمال أبو ديبميدان الشعر كما هو احلال مع التطبيقي اجلديد يف 

الصدى الذي ووإذا كان اختيارنا هلذه النماذج الثالثة حمكوما بقيم التداول والتأثري        
اإلصدارات، اليت دا كبريا من األحباث وأحدثته وال زالت، فإنه ال ينفي أو حيجب عد

ل صدور هذه الكتب، مثلما يرى وسوغت له قب ،استلهمت الروح املعاصرة للنقد اجلديد
أنطون حني يشري إىل أن ، "مسامهة يف نقد النقد العريب"يف مقدمة كتابه  نبيل سليمان

يف دراسته  Tel Quel"تيل كيل" هو أول من طور مفاهيم الشعر متأثرا جبماعة مقدسي

                                                
يف البنية اإليقاعية للشعر العريب، حنو بديل جذري لعروض اخلليل : وهذا إذا استثنينا من هذا املبحث كتابه الذي حيمل عنوان - ∗

  .ر العلم للماليني ببريوتعن دا 1974ومقدمة يف علم اإليقاع املقارن ،الصادر يف 
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ة تقرى مقدسي أطروحة الكتاب"حيث، "األدب والتكنولوجيا"بعنوان  1972الصادرة عام 
من مظاا الغربية خاصة لدى مجاعة تيل كيل، وفيليب سولرز، وروالن بارت، وجاك 

  .)37("دريدا 
، 1974" الشمس والعنقاء"هو أول من دعا يف كتابه خلدون الشمعة  كما يرى أن

إىل اعتماد النقد اجلديد الذي يهتم بالشكل واجلنس الفين وباستقاللية النص، بديال عن 
  .)38( ئدالنقد العريب السا

 يكتسي أمهية) 39( "مشكلة البنية"وبعيدا عن أسئلة السبق والبدايات، نرى أن كتاب      
طابعه الشمويل العام، الذي يستند إىل أسلوب الطرح الفلسفي، الذي مييزه من  حيث من

ويسعى بعد . خالل مجلة التساؤالت اليت يعرضها، حول مفهوم البنية والنسق والتحول
شتراوس األلسين، إىل  سوسريالتعريف بأعالم النظرية البنيوية من ذلك للتقدمي و

  . املاركسي ألتوسري النفساين، وانتهاء بـ الكاناألنتربولوجي، إىل 
ختترق  ،يصل إىل فكرة مركزية مؤداها أن الفكر البنيوي حقيقة إبستمولوجيةومن مث  

خالل مجلة املعلومات  منهذا الكتاب وقد أسهم  .خمتلف جماالت املعرفة اإلنسانية
املفهومية واإلشارات املنهجية والتارخيية، واخلصائص واملنطلقات الفلسفية، اليت استند إليها 
املنظرون الذين توىل تقدميهم، يف فتح آفاق وإضاءات معرفية جديدة أمام املشتغلني حبقل 

  .الدراسات النقدية واألدبية، رغم عدم تركيزه على جمال النقد األديب
، فيعد يف مرحلة صدوره أهم كتاب وضع "نظرية البنائية يف النقد األديب"أما كتاب   

يف التعريف بالبنيوية يف ميدان النقد األديب، وذلك لكونه اعتمد األسلوب العلمي واملنهجي 
. ولكن وفق رؤية كاتبه اخلاصة ،املتسلسل يف تقدمي املعلومات املتصلة حبركة النقد البنيوي

وفق منهج تارخيي لرصد املسار والتحوالت اليت عرفتها النظرية البنيوية،  حيث انطلق
                                                

  37 .46،ص  1986سورية  2،دار احلوار،طمسامهة يف نقد النقد العريب :نبيل سليمان  -
.60ص  نفسهاملرجع  - 38  
1976مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية،دار مصر للطباعة،. ابراهيم زكريا - 39  
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مث احلركة الشكالنية الروسية، مرورا حبلقة براغ اللسانية، ووصوال  ، دوسوسريانطالقا من 
وقد قدم . نوام شومسكيو بلومفيلد،وإدوارد سابريللمدرسة األمريكية احلديثة مع 

كما .شارحا للمكونات املنهجية واإلجرائية املعتمدة هلذه املراحل حملال و صالح فضل
ليفي انتقل إىل احلديث عن مفاهيم البنية والبنيوية، لدى الباحثني والنقاد من أمثال 

  .روالن بارت، جاك الكان، ولوسيان غولدمان، وشتراوس
 على منهجيةفيه فقد ركز  ،أما القسم الثاين الذي خصص للنقد األديب البنيوي        

القسم الذي يهمنا و. والبحث يف اللغة الشعرية واألنظمة اللغوية والتواصلية، جاكبسون
بصورة أكرب يف جمال حبثنا فهو الفصل الذي خصصه ألسلوبية دراسة القصة لدى أعالم 

وعلى الرغم من  .تودوروف،وروالن بارت،وشتراوسمن أمثال  ،النقد البنيوي
توجه للكتاب، فإن أثره كان واضحا يف تعريف القارئ املالحظات املعرفية اليت ميكن أن 

العريب باالجتاهات النقدية البنيوية املعاصرة، وأسهم بذلك يف إعادة توجيه الكتابات النقدية 
مشروعه للتعريف باملناهج  صالح فضلوقد أكمل . وجهة تستلهم الوعي النقدي اجلديد

  ."بالغة اخلطاب وعلم النص"بعنوان  1992اجلديدة يف كتابه املتميز الذي أصدره عام 
وإذا كان الطابع املميز لكتابات الباحثني السابقني هو االشتغال على األطروحة   

يقرن املستوى النظري  )40("جدلية اخلفاء والتجلي"النظرية بالدرجة األوىل، فإن كتاب 
 و ديبأبويبدو وعي . بالتطبيق، وجمال تطبيق النظرية باألساس هو النصوص الشعرية

 هذه الدراسةباملسعى الذي يقوم به واضحا، من خالل تأكيد على أنه يهدف من خالل 
ونقله من مستوى فكر يتسم . إىل تغيري الفكر العريب يف معاينته للثقافة و اإلنسان والشعر

بالرؤية الشخصانية والسطحية، إىل فكر بنيوي ال يقنع بإدراك الظواهر املعزولة، بل يطمح 
ويتجسد ذلك عرب البحث يف البنيات العميقة  .)41("د املكونات األساسية للظواهرإىل حتدي

                                                
. 1979، بريوت 1ط.لشعر،دار العلم للمالينيجدلية اخلفاء والتجلي،دراسات بنيوية يف ا: كمال أبو ديبب - 40  
. 8: املرجع نفسه، ص - 41  
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للنصوص، والكشف عن شبكة العالقات املؤسسة للبنية النصية وحتوالا، مبا يتيح رصد 
  .        الدالالت املمكنة ويرب القيم اجلمالية والفنية للنص الشعري
الل احملاور اليت وزعها وفق فصول وجيسد الناقد طموحه النظري واملنهجي من خ

كتابه، واليت مشلت  اقتراح مقاربات بنيوية جديدة لدراسة النص الشعري، انطالقا من مجلة 
أما مبحث  .اإليقاع الشعري فضاء القصيدة،، الصورة الشعرية، الصورة: من املكونات هي

أن يوسع تطبيقه إىل  فقد رأى ،رومان  جاكبسوناألنساق البنيوية الذي استلهم فيه نظرية 
: نصوص احلكايات اخلرافية، بعدما كان قد طبق مفهوم النسق على قصيدة قدمية هي

   .)42(ألدونيس "كيمياء النرجس"، وعلى قصيدة حديثة هي امرؤ القيس "معلقة"
وتناول أبو ديب يف الفصل اخلامس جانبا تطبيقيا من خالل دراسة بنيوية يف شعر 

خصص الفصل السادس لتقدمي مقترح جديد، وهو الدراسة البنيوية ، وأيب متامو أيب نواس
للمضمون الشعري، ويصل إىل نتيجة حتدد بنية القصيدة من خالل احلركات الداللية اليت 

  .)43(البيايت، وأدونيسـميزت البىن النصية جلملة من القصائد املختارة ل
 يف كتابه أبو ديب كمالإن األفكار واألطروحات النقدية اجلديدة اليت قدمها 

مسحت بفتح جمال الدرس النقدي العريب على آفاق مفهوميه  ، "جدلية اخلفاء والتجلي"
وإجرائية، غريت النظرة النقدية العربية لتلقي النص الشعري واألديب عموما، وساعدت يف 

وغين عن التذكري مبا سيكون هلذا الكتاب ودراسات " تطوير أدوات التحليل وتنويعها،
واكتساح  ..ى للباحث، من تأثري يف الدرس البنيوي التطبيقي العريب يف فترة الحقةأخر

وقد . )44("التيار اإلنشائي مبستوييه التنظريي والتطبيقي على امتداد الثمانينيات وما بعدها
 ،يبنفس الدرجة من التمثل املنهجي اإلجرائي للنموذج البنيو أبو ديبكانت اهتمامات  

                                                
. 108املرجع السابق، ص  - 42  
. 263املرجع نفسه، ص  - 43  
.140،ص1998سوسة 1النقد العريب احلديث و مدارس النقد الغربية،كلية اآلداب والعلوم االنسانية،ط:حممد الناصر العجيمي - 44  
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حيث استلهم الصيغ األسلوبية اللسانية لدراستها من  ة النصوص الروائية،حني انتقل لدراس
  .)45(والبنية الداللية، والشخصيات، والعنوان  مستوى البنية اللغوية والثنائيات الضدية،

الرؤى "أطروحاته البنيوية يف كتاباته الالحقة ومنها كتاب  أبو ديبوقد عمق 
كما - ، الذي اعتمد فيه باألساس 1986 ∗"عر اجلاهليحنو منهج بنيوي يف دراسة الش املقنعة
 رجريا ،جاكبسونوخاصة عند  على طرائق التحليل اللساين و السيميائي، - يصرح
اليت حاول  ،بروبشرحا مطوال لوظائف  موقد .)46(تودوروفو ،روالن بارت ،جينيت

 شتراوسثنائيات  أن حيدد على منواهلا الوظائف واألفعال يف القصائد اجلاهلية،كما أفاد من
وقد وصل يف مسعاه الرامي لبناء نظرية حول بنية  .القصيدة تلبناء النسق التقابلي لدالال

  :القصيدة اجلاهلية إىل متييز تيارين
ة نبض واحد وحالة انفعالية وميتاز بسيطر، وشعر احلب األول ميثله شعر اهلجاء، - 

  .مفردة
أكثر جذرية وعمقا يف داللته الوجودية فيمثل مستوى من التجربة "أما التيار الثاين  - 

 عاناها اإلنسان اجلاهلي، من األول، هو مستوى الكينونة على شفار السيف اليت
  ..ويشكل هذا التوتر السياق الكلي الذي تنمو فيه القصيدة وتتسع
وبنفس املسار،  .)47("ويتجسد كل من هذين التيارين يف الشعر اجلاهلي يف بنية مميزة

يف  "الشعرية"التنظري ملفهوم  كمال أبو ديبنطلقات املنهجية، حاول ومن نفس امل
عن  ،1987الصادر يف طبعته األوىل عام " يف الشعرية"النصوص الشعرية من خالل كتابه 
وقد ركز اهتمامه األكرب على االنزياح اللغوي والداليل  .مؤسسة األحباث العربية ببريوت

 ىأصف الشعرية بأا إحد" :حيث يقول"التوتر مسافة"أو" الفجوة"من خالل مايسميه
                                                

83- 51،ص1980تشرين الثاين  15ة وليلتان،حنو منهج بنيوي يف حتليل الرواية،املوقف األديب،العددألف ليل:كمال أبو ديب  - 45  
.يف كتاب الرؤى املقتعة استفاد كمال أبو ديب من إجنازات فالدميري بروب ووظفها يف دراسة الشعر اجلاهلي - ∗  

.6-5،ص  1986،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،دط،اهليالرؤى املقنعة حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجل: كمال أبو ديب -  46  
. 49-48ص  ،نفسهاملرجع  -  47  
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بيد أن  .أو الوظيفة الوحيدة هلا ،اال بأا موحدة اهلوية  وظائف الفجوة أو مسافة التوتر،
يف بنية النص اللغوية بالدرجة  الشعر هو أن هذه الفجوة جتد جتسدها الطاغي فيه، زما ميي

  . )48("األوىل وتكون املميز الرئيسي هلذه البنية
وهذه الرؤية النقدية اجلديدة على الرغم من أمهيتها يف إعطاء نفس جديد للمفاهيم 
النقدية يف مستواها اإلجرائي عرب مسعى ألقلمتها وتطويعها من حقيقة خصوصية النص 

 اخل ناتج عن فصل املفهوم عن سياقهإال أا وقعت يف تذبذب وتد الشعري العريب،
، تطور هذا املفهوم من خالل املسرية النقدية املتنامية اليت قلسياومل يتتبع يف هذا ا" النقدي،

لكن على الرغم من ذلك فإن ما قام به .)49("مت من خالهلا تطوير مفهوم الشعرية و إغناؤه
أبو ديب يف جمال املسعى التأسيسي النظري للمنظور البنيوي،وتوجهه العميق حنو املمارسة 

وى التطبيقي أهم اخلطوات العربية البنيوية يف النقد جعاله ينجز على املست والتطبيق،
  .)50(األديب

إذا كانت الكتب اليت قدمنا عرضا جممال هلا يف ما سبق، قد تناولت احلركة البنيوية  
بصورة مباشرة، وتوزعت بني احملتوى الفلسفي واجلانب النظري والتطبيق على النص 

تحليل القصة، مل يبق مبنأى عن التأثر الشعري، فإننا نسجل أن جمال النقد املتعلق ب
، وكان بروبباملنهجيات اجلديدة ومنها بالتحديد النقد املورفولوجي للحكاية الذي قدمه 

  .من املنطلقات املباشرة واألساسية للنقد اجلديد يف ميدان السرد، كما أشرنا إىل ذلك
نا الشعيب من قصص"الذي حيمل عنوان نبيلة إبراهيمويف هذا الشأن جند أن كتاب 

، من بواكري الكتابات النقدية العربية اليت تطرقت 1974الصادر سنة "الرومانسية إىل الواقعية
واستفادت من إجرائياته يف حتليل النصوص السردية  للتحليل املورفولوجي للحكاية،

بروب وقد خصصت الفصل الثاين من الباب األول من كتاا للتعريف بنظرية . الشعبية
                                                

.21، ص السابقاملرجع  -  48  
.289،ص 1997،عام 4بنيوية كمال أبو ديب،عامل الفكر، العدد : يوسف حامد جابر - 49  
.53،ص  1986سورية  2،دار احلوار،طمسامهة يف نقد النقد العريب :نبيل سليمان  - 50  
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لوظائف يف احلكاية اخلرافية، وقدمت شرحا للوظائف اإلحدى والثالثني وعالقتها حول ا
بالشخصيات الرئيسية، وتصل يف النهاية إىل نتيجة تؤكد أمهية املنهج البنيوي يف دراسة 

ولعلنا ندرك اآلن أمهية املنهج البنائي، فهو فضال عن أنه ": وحتليل الروايات حني تقول
 اسي لألمناط الروائية، يفتح الطريق أمامنا ألحباث كثرية وبالغة األمهية يفيقدم لنا البناء األس

  .)51("دراسة أحوال الشعوب
على جمموعة من  ،وقد جاء الباب الثاين من الكتاب تطبيقا حرفيا للنموذج الربويب

 وإذا كانت الباحثة قد انتقلت يف. احلكايات اخلرافية والشعبية املأخوذة من البيئة املصرية
القسم األخري من الكتاب إىل مقاربة تأويلية تفسريية تعتمد حتاليل نفسية واجتماعية 

فإن ذلك ال يلغي أمهية املسعى األساسي املتعلق بتحديث األداة  للحكايات الشعبية،
من خالل لفت نظر الباحثني إىل أسلوب املقاربة النقدية اجلديدة للحكاية عند ، النقدية

  .فالدميري بروب
نقد الرواية من "هذا التوجه املنهجي اجلديد يف كتاا  نبيلة إبراهيمطورت  وقد

، والذي ميكن أن نعده 1980الذي أصدرته عام  "وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة
جهدا غري مسبوق يف جمال التعريف مبناهج النقد اجلديد، ضمن مسار يتابع سريورته من 

وتكون . )52(غرمياسنيوية ليصل إىل سيميائية السرد عند  الشكالنية مرورا بالوظيفية فالب
 ميىن العيدبذلك قد فسحت اال هودات نقدية الحقة قدمها باحثون آخرون من أمثال 

تقنيات السرد "و ،1986 "املوقع والشكل:الراوي"، 1983 "يف معرفة النص"يف كتبها 
، 1984 "بناء الرواية"يف كتاا  مسيزا قاسأو  ، 1990 "الروائي يف ضوء املنهج البنيوي

عبد احلميد ، و1985 "مدخل إىل نظرية القصة"يف كتاما مسري املرزوقي و مجيل شاكر و

                                                
 51  .44، ص | 1974، دار العودة ،بريوت،قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية :نبيلة إبراهيم  -
.363النقد األديب العريب اجلديد،ص : عبد اهللا أبو هيف - 52  
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انفتاح "، و"اخلطاب الروائي"يف كتبه سعيد يقطني ، و1994 "منطق السرد"يف كتابه بورايو 
  .وغريهم من النقاد والباحثني والدارسني .1998 "النص الروائي
ء على ما تقدم سنتناول يف الفصول الثالثة من هذا الباب مكونات النقد العريب وبنا

النقد البنيوي والنقد النفسي والنقد البنيوي : اجلديد يف جمال الرواية من خالل مظاهره
  .التكويين
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  متهيد

منذ بداية الستينيات من القرن العشرين إىل اليوم عرف مسار النقد البنيوي 
ختتلف يف منطلقاا ويف مناهجها ويف . للرواية يف العامل العريب حتوالت كثرية، ومتعددة

وإذا كانت ساحة النقد الروائي اليوم تعرف توجها كبريا . رؤيتها، ويف إجرائها النقدي
نهاجيات اجلديدة يف مقاربة النصوص اإلبداعية عموما والسردية على وجه امل العتماد

كما أن التوجه  .اخلصوص، فإن هذا التحول خيلق تراكما يف مستوى املعرفة والتجربة
كان أكرب رافد  لالطالع على اخلطاب النقدي اجلديد يف طبعته الفرنسية باخلصوص،

  .ملعاصرلالجتاهات احلداثية يف النقد العريب ا
تالقي الوعي النقدي العريب، ت اليت حدثت عرب ويف جمال حبثنا عن املؤثرا

باملسارات النقدية اليت شكلتها حركة النقد اجلديد يف فرنسا، جند أنفسنا أمام عدد هائل 
اليت  وعدد أكرب من الدراسات التطبيقية، من الدراسات واألحباث واملقدمات املنهجية،

أو تعرضت جلانب واحد  ،أو جمموعة من األعمال لروائي واحد، اتناولت عمال واحد
أو لعلها ركزت جمال اهتمامها على النصوص الشفوية  من املكونات األساسية للرواية،

وإذا كانت هذه هي حالة مكونات الدراسات النقدية اجلديدة يف  .أو القصة القصرية
مع مكونات النقد اجلديد يف فرنسا يف فإن أشكال التفاعل  جمال الرواية يف العامل العريب،

فهناك االتصال املباشر  مل تعرف طريقا واحدا مرت منه عملية املثاقفة، مظهره البنيوي،
وأخريا االستفادة من  وهناك التواصل عرب الوسيط املترجم، على املتون النقدية،

ام هذا التعدد وأم. الكتابات العربية اليت مارست نقد الرواية من منظور النقد اجلديد
مركزة على مناذج للدراسات النقدية  ارتأينا أن تكون دراستنا، ،والتنوع واالختالف

وعمق اطالع  مع األخذ باحلسبان عنصر التداول واالنتشار لألثر املدروس، .للرواية
ولذلك فقد مت اختيارنا للكتابات  .الناقد الذي كتبه على مدارس واجتاهات النقد اجلديد

وسنعمل  .سعيد يقطني، وميىن العيدو ،قاسم سيزايف ميدان السرد لكل من النقدية 
 .بدراسته نقومعلى حتديد خصوصية كل ناقد يف العمل الذي 
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 الوهج النظري  -

  -Iبناء الرواية سيزا قاسم  
 ،من أوىل احملاوالت اجلادة يف النقد العريب املعاصر )1( "بناء الرواية"يعد كتاب 

وإذا كانت سنة طبعه  .الستفادة من إجرائيات املنهج البنيوي ونظرية السرداليت سعت ل
سهري إىل الدكتورة  1978فإن الباحثة وقعت إهداء الكتاب سنة  1984هي عام 
غري أن ما  .أطروحة جامعية يف األصلو ، وذا فنحن نعتقد أن الكتاب هالقلماوي

لنقدية املتعلقة بتلقى النقد اجلديد يف يهمنا بالدرجة األوىل من إدراجه ضمن قراءتنا ا
كذلك ما و ،وح املنهجي الذي اعتمدته الناقدةاألسلوب املتسم بالوضو ه ،العامل العريب

املقدمة من أا ستعتمد املنهج البنائي يف دراستها املقارنة لثالثية جنيب وثبتته يف املدخل 
والنظرية السردية يف ، السردحيث تؤكد استفادا من الدراسات اليت تناولت ؛ حمفوظ

واألصول األوىل هلذا النقد الذي تأثر إىل حد ما بأطروحات النقد  ،القرن العشرين
  .الروس مدرسة الشكالنينيواجلديد يف أمريكا 

وقد انكب النقاد الفرنسيون البنائيون على دراسة النصوص النثرية حيث : "تقول
وحاولوا تأكيدا الهتمامهم .. ديب ال شكل لهرفضوا املقولة املنتشرة أن الرواية نوع أ

ومقوماته باإلضافة إىل صياغة .. بالنصوص األدبية وتركيزهم على دراسة فن القص
بعض املصطلحات اليت تقابل املصطلحات النقدية البالغية املستخدمة يف نقد الشعر، 

  .)2("وقد استفدنا من هذه الدراسات وحاولنا تطبيقها يف هذا البحث 

                                                
 .  1984القاهرة . اهليئة املصرية العامة للكتاب : بناء الرواية : سيزا قاسم - 1
 .12ص  ،نفسهاملرجع  2
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توحي بأن الدرس النقدي  ،ه اإلشارة الواضحة والصرحية من طرف الناقدةهذو
 ،املنهجية من النظرية النقدية اجلديدة يف مقاربة النصوص السردية هاملتبع يستلهم إجرائيات

العالقات الداخلية بني وواليت تتعامل كما الحظنا سابقا وفق آلية أساسها البنية النصية 
مبا يتيح إمكانية الوصول إىل قراءة متناسقة يف  .للنص السرديخمتلف املكونات القارة 

تقرر أا اعتمدت حني ، جمال وتقدم الباحثة إضافة توضيحية لشكل ممارستها النقدية
 Gérard Genette جريار جينيتيف حبثها على أعمال الناقد الفرنسي )3(بالدرجة األوىل

ساسي إىل أن مرجعية الناقدة ستتمحور مما حييلنا بشكل أ ،IIIوII و Iيف كتبه أشكال 
  .حول مكونات اخلطاب السردي وتقسيماته املعتمدة من طرف جينيت

. بوريس أوسبنسكيكما أضافت إىل ذلك بأا ستعتمد على بعض كتابات   
دراسة موضوعية بعيدة  جنيب حمفوظوهذا يف إطار مسعاها اهلادف إىل دراسة ثالثية 

وهذا حىت تتمكن من الكشف عن نسيج النص وآلية ، قةعن كل أحكام القيمة املسب
وحماولة إلرساء قواعد علمية لدراسة الرواية دراسة نقدية موضوعية، تنطلق من  اشتغاله،

  : ولبلوغ ذلك قسمت الناقدة البحث إىل ثالثة أقسام هي  .)4(النص الروائي نفسه
  بناء الزمان الروائي  - 
  بناء املكان الروائي  - 
  ملنظور الروائي بناء ا - 

جند أن املنطلقات املصرح ، وإذا حاولنا القيام مبمارسة اختيار الصحة منذ البداية
بل عمدت إىل االنتقال بني جمموعة كبرية  ،بشكل تام ةا يف املقدمة مل تستلزم ا الناقد

 ايتهمن اآلراء واملنطلقات املنهجية املتعارضة أحيانا، لتصل إىل موقع حمدد سلفا ضمن رؤ
ولعل هذه االنتقائية هي اليت ستجعل القارئ يستفيد من . ملنهج الدراسة ونتائجها

دون أن يتمكن من ضبط حدود ، جمموعة من اآلراء والنظريات املتعلقة بالسرد
   .  اخلصوصية املعرفية جلهاز املفاهيم املعتمد

                                                
 . 14ص  ،السابقاملرجع  - 3
 . 21ص  املرجع نفسه - 4
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ت على فعلى الرغم من أن الناقدة أكد ؛ونستطيع أن نتبني ذلك منذ البداية
وهي ، جريار جينيتلـ  Figures" األشكال"اعتمادها بالدرجة األوىل على كتب 

إال   ،حددت بدقة مفهوم النص السردي وأقسامه ومستوياته -كما أشرنا سابقا-كتب 
 M.J. Leجون لوفيفأن الناقدة تقفز فوق كل ذلك لتنطلق يف تعريفها للقصة من رأي 

Febvre  فلنتفق ، منطلقا لتقسيم القصة" جان لوفيف"ف واختذنا تعري: "حيث تقول
على حممل ا على كل قول يستحضر إىل الذهن عاملا مأخوذ" القص"على أن نطلق اسم 

حقيقي يف بعديه املادي واملعنوي ويقع يف زمان ومكان حمددين ويقدم يف أغلب األحيان 
عن  ختالفااأكثر باإلضافة إىل منظور الراوي  ومعكوسا من خالل منظور شخصية أ

  .)5("الشعر
ما ترمجته ووه .  Discoursبأا خطاب  Récitإن هذا التعريف املقدم يعرف القصة 

 ووهذا اخلطاب ال جند فيه ما قدمه جينيت من تقسيم ثالثي ه" قول"الناقدة مبصطلح 
التقسيم الذي يفترض  ووه Narration ,Récit, Histoireالسرد ، القصة، احلكاية

حيث يتحتم علينا دراسة العالقة . تطبيقات اإلجرائية احملددة بكل قسم منهجمموعة من ال
ويف كل مستوى من . وبني القصة والسرد، وبني احلكاية والسرد بني احلكاية والقصة،

وإذا أردنا إمجال احملاور . تتحقق جمموعة من اإلجراءات املنهجية، العالقات حيث هذه
ثالثة حماور  يف جينيتهلا كما فعل كننا أن خنتز، مياألساسية لدراسة اخلطاب السردي

ن استناد الناقدة إىل مفهوم آخر إ .)6(الزمن، الصيغة، والصوت السردي: أساسية هي
رمبا يعود يف رأينا إىل أا سعت من خالل ذلك  ،لتحديد جمال ومرحلية دراسة القصة

 ومما ل ،ة أوضحلتقدمي حتديد واضح وبسيط ميكن للمتلقي أن يتواصل معه يف صيغ
   .الدقيقة جينيتاعتمدت تقسيمات 

ويتضح ذلك عندما جند أن املنهج البنائي املعتمد يف الدراسة ال يتسم بالنقاء، 
ملنهج البنائي كأساس للدراسة ال جيب أن يفهم منه على األن الناقدة تقرر أن اعتمادها 

                                                
 .21ص ع السابق، املرج  - 5
 .12ص  ،نفسهاملرجع  - 6
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وهي بذلك ، دراسة األدبيةتفتح اال أمام ال" زوايا" وإغفال وسائط إجرائية أخرى أ
الرواية "اليت تعد من جنس  جنيب حمفوظتبني ضمنيا عدم قدرا على جماة نص ثالثية 

، )1956( "بني القصرين"هي -واملكونة من ثالثة أجزاء  Roman Fleuve "النهرية
بأدوات بنيوية ال زالت يف نظرنا يف فترة  -)1957( "السكرية"و) 1957( "قصر الشوق"

ز البحث، غري متحكم فيها بشكل كاف يف الفضاء الثقايف العريب، ولعل هذا ما إجنا
قد اخترنا املنهج البنائي مدخال لبحثنا فإننا ال نزعم أننا  وإذا كنا: " جعل الناقدة تقول 

وال ننكر ، ننكر أمهية الزوايا األخرى اليت ميكن أن تدرس من خالهلا األعمال األدبية
  .)7("ىل األدب على أنه كائن حي يتطورأيضا حتمية النظر إ

وتابعنا جانبه  ،وإذا انتقلنا إىل الفصل األول املتعلق بدراسة الزمن الروائي
املنهجي جند أن الناقدة سعت إىل دراسة الزمن يف كل أبعاده ومستوياته الطبيعية 

يار الوعي، والفلسفية والنفسية والنصية، مستعينة يف ذلك بالنماذج اليت قدمتها روايات ت
فيما يتعلق  Michel Butor ميشال بيتورومقترحات كتاب الرواية اجلديدة وخاصة 

وحىت التقسيم الذي  ، بترتيب أزمنة األحداث وتداخلها بني املاضي واحلاضر واملستقبل
 ،)8(ونوعية الترتيب الزمين لألحداث بينهما ، بني احلكاية والقصة توماشفسكيأقامه 

  : أربعة مباحث هي وقسمت الفصل إىل 
  أمهية الزمن بالنسبة لبناء الرواية  -1
  الزمن من حيث عناصره املكونة وترتبها : مورفولوجي الزمن  -2
  طبيعة الزمن الروائي  -3
  الزمن الروائي من حيث سرعة النص وبطؤه  -4

يف املبحث األول أن تبني أمهية دراسة الزمن يف األعمال األدبية، حاولت الناقدة 
ما قدمت مسوغات دراسة الزمن يف النصوص السردية، والقيمة اليت تنشأ من إعادة ك

ن الرواية إبل ، ، تتحدد يف إظهار عناصر التشويق واإليقاع)الزمن(بناء هذا املصطفى 

                                                
7 - Gérard Genette : Figures 03 page 74. 
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كجنس ختصص اكتسبت حقيقتها عرب االنتقال من مستوى التسلسل الزمين والتتابع 
الزمن ال ميكن اإلمساك به منفصال عن بقية و .والتتايل الذي ميز القصص القدمي

لزمن على بنية إنه خيترق الرواية ويستحيل جتزئته ولذلك هيمن ا ؛املكونات السردية
فالزمن حقيقة جمردة سائلة ال تظهر إال من خالل مفعوهلا على " ؛معها القصة ومتاهى

  .)9("اإليقاع  والقصة وهي تتشكل، وه والعناصر األخرى، الزمن ه
خالل هذا املبحث تؤكد الناقدة على الرؤية البنيوية للتعاطي مع مفهوم  من

الزمن يف الرواية، يوصفه مكونا بنائيا ال ميكن  االستغناء عنه، بل إنه املسار املتحرك 
الذي تنتظم وفقه باقي املكونات، حيث يتم التحكم يف سريه مبا ينجز يف مستوى 

  .  القص ووضعيات املتكلمني يف الروايةعالقات األحداث والشخصيات، وسياقات 
وتكمل الناقدة أطروحتها يف املبحث الثاين حيث تتناول املكونات الزمنية القابلة 
، إلدراك يف الرواية، وتسعى إلقامة مقدمة منهجية هلذا الترتيب الذي تقسمه إىل املاضي

طبيعة يف نتظامه ا والذي يشكل اختالله أ واحلاضر واملستقبل، هذا الترتيب املطلق ه
فإذا كانت الروايات الواقعية الكالسيكية . النص الروائي احمللل، وخصائصه األسلوبية

لما جندها تتحدث قالذي  ،تلتزم سري اخلط الزمين األساسي من املاضي إىل املستقبل
اعتمدت صيغة التداخل الزمين، واالنتقال حسب  ه، فإن األشكال الروائية اجلديدةعن

وحتقق بذلك االنتقال من املستوى البسيط  .لبناء الروائي بني األزمنةمقتضيات ا
يف أساسه  ووهذا الرأي الذي تتبناه الكاتبة ه ،)رواية(إىل املستوى املركب ) حكاية(

جريار و، أفوتودورـ، كوتبناه بقية النقاد البنيويني توماشفسكي للناقد الشكالين
  .تجيني

يف متثل النص الروائي ملقولة احلدود الزمنية وانطالقا من ذلك تبحث الكاتبة  
وجعلت من افتتاحية النصوص املكونة لثالثية  ،املتحركة بني املاضي واحلاضر والعكس

وعلى الرغم من أن افتتاحية الرواية تشكل جماال أساسا  .ميدانا هلا حمفوظجنيبب 
 ،للبنية احلديثةوخاصة يف الروايات الواقعية يتم يف إطاره صياغة األبعاد الكلية 

                                                
 .27 ص ،السابقاملر جع  - 9
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إال أا يف حالة الدراسة اليت قدمتها ، البنائية اليت تتشابك عرب نسيج النص توللتشكيال
بني "ا قدمت منوذجا الفتتاحية رواية إتتسم بالطابع الكلي، حيث  سريا قاسممل 

  .  أين ركزت فيها على الوظيفة الزمنية وعالقتها ببقية املكونات األخرى" القصرين
ضمنها  نيب حمفوظجنيوم واحد فإن  وكانت املدة الزمنية هلذه االفتتاحية ه فإذا

املاضية واليت يشملها  تمستحضرا الوقائع والسلوكيا "أمحد عبد اجلواد"مسار األسرة 
" قصر الشوق"وعند انتقاهلا للحديث عن افتتاحييت . )10(إطار زمين ممتد يف املاضي

 لصوهي ملء الفراغ الزمين بني فا الزمنية البنائية فإا تقرر بأن وظيفتهم" السكرية"و
  .وربط أجزاء الثالثية بعضها البعض ، الثالثية

أا  ،إال أننا نرى يف النتائج اليت حتدثت عنها الناقدة بالنسبة لطابع االفتتاحيات 
 lesما يسميه جماالت الالتواقت  ووه جريار جينيتتتشكل ضمن مباحث الزمن عند 

Anachronies )11(االسترجاعية، كنا أننا نالحظ  ةحيث تتداخل السياقات االستباقي
الذي مييز السرد  Fréquenceغياب اإلشارة يف حتديد بنية االفتتاحية إىل مصطلح التواتر 

كما الحظنا سابقا يف أربع جينيت التكراري للوقائع بدرجات خمتلفة واليت حددها 
  .ممكنات

العناصر املاضية اليت :"ح بذلك حني تقولالناقدة تصروعلى الرغم من أن 
يف . .فهي عناصر متكررة يدخلها جنيب حمفوظ يف هذه احلياة عناصر من نوع خاص،

، شكل عادات وتقاليد وروتني يتكرر كل يوم ويعطي إحساسا باالستمرار والدميومة
حية وجند عناصر التكرار تظهر يف مستويات بناء االفتتا.. .أي يعطي إحساسا بالثبات

إىل أكثرها تعقيدا مثل األفعال املختلفة اليت تدل على  ..من أبسطها وهي ظرف الزمان
  .  )12(.."اعتاد، ألف ..مع األيام، عهدا طويال ،ليلة بعد أخرى كل ليلة: فنجد ..التكرار

إن الناقدة مل تنتبه إىل أن هذه املكونات السردية اليت تتحدد مبجاالت التواتر 
ألن وظيفة التكرار هي التأكيد  ،كن أن نطلق عليها مصطلح الدميومةال مي املختلفة،

                                                
 . 32ص  املرجع السابق، -  10
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مما يؤكد  ،والوصف، وقد يكون هلا يف معىن من املعاين دور االستغراق الزمين للحدث
   .  وظيفة بنائية يف الداللة السرديةا أن الفعل املنجز ميلك بعدا تأويليا ذ

، فإن القيمة اليت حتددها هي "ريةالسك"و "قصر الشوق"وإذا انتقلنا إىل افتتاحية 
حيث يتم سد ثغرة زمنية  ؛الوظيفة الوصلية للزمن النصي السابق عن كل نص روائي

حيث انتهى النص  "بني القصرين"بني حالة العائلة يف رواية ) مخس سنوات(مدا 
الذي ينتهي ميوت زوج  "الشوق قصر"وبداية نص "فهمي: "بفاجعة فقد العائلة لـ

بعد مثاين سنوات ليكمل املسار الزمين " السكرية"ليأيت النص األخري وولديها،"عائشة"
  . السردي

وهذه التقنية تواجهنا من خالل طرح إشكالية مفهوم النص السردي ومكوناته 
؟ أم من منظور أا ثالث األصلية الوقائعية، فهل نتعامل مع الثالثية بوصفها قصة واحدة

  قصص؟
ة الزمن شكالية هي اليت حتدد موقفنا من سريورة دراسواإلجابة على هذه اإل 
فإن الوظيفة الربطية تصبح من جمال  فإذا سلمنا أن الثالثية نص حمكوم بالتتايل، السردي؛

حتت مسمى  جينيتاليت حيددها  Analepsesدراسة منهجية تقنيات االسترجاع 
 وفة سد الثغرات والسهوهي االسترجاعات اليت تقوم بوظي.. )13(االسترجاعات املكملة 
وإذا انطلقنا من معطى أن  ا القصة عرب حركة الزمن السردي؛واإلغفاالت اليت أمهلته

" حكي أول"نصوص الثالثية كيانات سردية منفصلة فإن األمر سيصبح متعلقا بني 
Récit premier حكي ثاين"و"Second Récit وويكون جمال التقنية املوظفة ه 

  .االسترجاع اخلارجي
أن الناقدة مل تتعامل مع التقنية الزمنية الفتتاحيات الثالثية  وغري أن ما نسجله ه 

للتدليل  ،وانساقت وراء اقتطاعات زمنية حدثية لبعض الشخصيات ،من هذا املنظور
من " قصر الشوق"و" السكرية"افتتاحييت  ةعلى منظورها اخلاص الذي يرى أن وظيف

  ). 14(باب الربط والوصل من  وخالل العودة للماضي النصي ه
                                                
13 Gerard Genette: Figure 02 page 202. 
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وإذا كنا نتفق مع ماقدمته الناقدة خبصوص وظيفة الوصل والتواصل بني األجزاء 
املكونة للنص السردي، فإننا نالحظ أن إغفاهلا للعنصر املصطلحي يفتح اال أمام 

  .  األحكام االنطباعية اليت ختل برصانة املسار املنهجي
اين املعنون بالترتيب الزمين لألحداث، تطرح ويف القسم الثالث من املبحث الث 

ن إالناقدة اإلشكالية األساسية املتعلقة بالتمثيل النصي لألحداث والشخصيات، حيث 
مستحيال من التسلسل النصي املكون من كلمات ومجل وفقرات جيعل سرد الوقائع 

يا، وظهور شخصية ال ختضع آللية الترتيب نص، فاألحداث املتواقتة زمنياالناحية العملية؛ 
ما خيلق تذبذبا يف السريورة  وجديدة، يفترض العودة للوراء للتعريف مباضيها، وه

الزمنية للنص الروائي، وتتفاعل هذه املكونات الزمنية وفق آلية مجالية تتصل بفن القص 
  .ن ينسجمان خللق تناغم يف املسار السردياذلال ،االستباقومها االسترجاع 

، خيضع لتقنييت االسترجاع "الثالثية"أن سري جمرى الزمن يف  وترى ذا الشأن
ما ينايف أسلوب الكتابة الروائية الذي متيزت به الروايات الواقعية  وواالستباق، وه

وقد استفادت الناقدة يف . الكالسيكية، اليت يتجه فيها الزمن وفق خط متواصل مستقيم
 Récit" احلكي األول"أطلق مصطلح حني  جينيتهذا اال من التحديد الذي قدمه 

premier  على نقطة التمفصل الزمين اليت نستطيع من خالهلا أن نصنف األحداث
السابقة عن احلكاية األصل واألحداث الالحقة هلا، وال تكون متصلة ا بصورة 

قد وظف االسترجاع ضمن اخلطوط  جنيب حمفوظأن  سيزا قاسموترى . أساسية
منية السردية يف الثالثية، وتسوق يف ثنايا احلديث عن حتديد املفارقات العريضة للبنية الز

  : الزمنية ثالثة أنواع من االسترجاع هي
   .يعود إىل ما قبل بداية الرواية: االسترجاع اخلارجي  - 
   .يعود إىل ماضي الحق لبداية الرواية وتأخر تقدميه يف النص: االسترجاع الداخلي - 
            )15(ما جتمع بني النوعني  ووه: االسترجاع املزجي  - 
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فراغات  اع اخلارجي يلجأ إليه الكاتب مللءوتذهب الناقدة إىل أن االسترج
، جنيب حمفوظزمنية تساعد على مسار فهم األحداث، وهذه التقنية مل حتفل ا ثالثية 

مرتكز على والنص الثالث  ،ألن تتاليها الزمين جعل النص الثاين مرتكز على النص األول
  . األول والثاين، ولذلك فإن كل املعلومات املتعلقة بالشخصيات متواترة عرب منت الثالثية

دف  ،وتقدم الناقدة نصا تصنف من خالله عودة الكاتب للماضي اخلارجي
إعادة تفسري بعض األحداث السابقة يف ضوء مواقف جديدة، وهذا املقطع ال يفي 

يف  والثالثية، بل ه جنيب حمفوظالتقنية يف رواية  بإعطاء صورة متكاملة عن هذه
ولكن عائشة " :اعتقادنا مقطع جمتزأ، بإمكاننا أن جنده يف أي نص سردي يقول املقطع

كانت مشغولة يف تلك اللحظة بالتطلع إىل مرآة فوق نضد بني حجرة السيد وحجرا، 
ور الزمن مل يعد يروعها منظر مل تزايلها إعادة التطلع إىل مرآة وإن مل يعد هلا معىن مبر

أجابت دون اكتراث، " أين عيشة زمان ؟ "وجهها الضحل، وكلما سأهلا صوت باطين 
  ".وأين حممد وعثمان وخليل؟

 وإن االكتفاء ذا املقطع من جمموع الثالثية دون اإلشارة إىل تواتر هذه التقنية أ 
قنية الزمن الروائي، جعل املدى الذي تتخذه يف جممل ت وأ، درجة حضورها يف النص

ونفس املمارسة النقدية . اخلصوصية املتعلقة بالنمذجة ال ميكنها أن تعطينا انطباعا وافيا
تتكرر عند اإلشارة إىل توظف الروائي لالسترجاع اخلارجي بغرض التعريف 

وهذا النوع يظهر يف : "فالناقدة تكتفي بالقول  ؛بشخصيات ظهرت يف افتتاحية الرواية
وتقوم بذكر أمساء الشخصيات املتصلة ذه ، )16("رية أكثر من يف قصر الشوقالسك

إن االعتماد على اإلشارات املقتضية واجلزئية يقلل من أمهية الدور . التقنية الزمنية
ولقد أثرت " ،األساسي للعملية النقدية يف تتبع مسار اإليقاع الزمين للنص الروائي

فجاءت كل . .نتائج اليت حاولت الناقدة استخالصهاالدراسة التجزيئية للزمن على ال
   .   )17(" االستنتاجات مرتبطة جبزئيات تنفصل الواحدة منها عند األخرى

                                                
. 41 :املرجع السابق، ص  -  16  

.  127 ص 1993الدار البيضاء  2بنية النص السردي املركز الثقايف العريب ط: محيد حلمداين  -   17  



  الروائي العريبوالنص  النقد البنيوي   :الفصل األول       د الروائي العريب للنقد اجلديدقالنتلقي   :الباب الثاين
 

 276

كما ميكننا مالحظة التقسيم املقدم من طرف الباحثة ألنواع االسترجاع، حيث 
مل  ما وعنصرا ثالثا أمسته االسترجاع املزجي، وه جينيتجند أا أضافت على تقسيم 

كما أننا ال جند أثرا هلذا العنصر يف التقسيمات . تقدم منوذجا عنه يف تطبيقاا املقدمة
ونعتقد أن الباحثة أرادت أن تقدم هذا النموذج من خالل . )*(اليت قدمها جينيت 

ها االسترجاعات إشارا العابرة حني تقول بصدد حديثها عن الطريقة اليت وظفت عرب
خاصة كمال يف جتربته (خلط االسترجاع يف بعض املواضع : "يف النص الروائي

)18(" بأحالم اليقظة والتحليل النفسي) العاطفية
.  

إن القول باالسترجاع املزجي ال ميكن األخذ به وحنن بصدد احلديث عن تقنية 
الزمن السردي، فمن غري املمكن أن نقيم تطابقا زمنيا يف املستوى النصي الستحالة 

خارجيا، وقد يشتمل النص على  واالسترجاع إما أن يكون داخليا أف؛ ذلك إجرائيا
ولعل ما ذهبت إليه الناقدة يعود  .تنويعات استرجاعية داخلية وخارجية يف ذات الوقت

ا مل تتطرق لالنشطارات إحيث  ،إىل املقاربة اليت تناولت منها اجلانب الزمين
السرد، ولذلك كان االنتقال اآليت والذبذبات الزمنية القائمة بني زمن القصة وزمن 

  .  للزمن ممكنا يف رأيها
 سيزا قاسموحني ننتقل إىل مستوى آخر من البحث يف الزمن الروائي جند أن  

 جنيب حمفوظظاهرة نادرة يف الرواية الواقعية، ولذلك فإن   Prolepseاالستباقتقرر بأن 
ب لديه ينبين أساسا على بعد مل يستفد من هذه التقنية، وكان املنظور الزمين املرك

نفسي حتكمه فكرة التداعي االسترجاعي واملناجاة، ومها تقنيتان ختصان روايات تيار 
الذي جعل الناقدة تنتقل من  وولعل هذا املوقف النقدي ه. الوعي والرواية النفسية

وم االستفادة من مفاهيم العل ىلمستوى الدراسة البنيوية للزمن بوصفة مكونا سرديا، إ
اإلنسانية يف حماولة رصد خصوصيات الزمن الروائي الذي قسمته إىل زمن طبيعي كوين 

  .)19(فلكي فيزيائي، وزمن نفسي
                                                

.جاع أنظر القسم السابق من البحث تقسيمات جينيت ألنواع االستر -  *  
  18 . 43بناء الرواية ص : سيزا قاسم  - 
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وباعتقادنا فإن املنطلق املنهجي هلذا التصنيف ال يتطابق بشكل تام مع األبعاد 
 ما يعكس حسا خاصا لدى الناقدة، الغرض ووه .املنهجية املرسومة يف بداية الدراسة

منه إطالع املتلقي على جمموعة من النظريات والتصورات واملمكنات البحثية اليت 
  .  يستفيد منها الحقا

وإذا انتقلنا إىل مستوى آخر من دراسة الزمن يف النص السردي، والذي حيدده  
بصورة  عنه، نالحظ أن الناقدة قد متثلت النموذج املأخوذ Duréeباملدة  جينيت

، الوقفة الوصفية، املشهد، وأخريا التلخيص )احلذف(ىل الثغرة واضحة حيث أشارت إ
املنهجي، فحني نقلت  ل، غري أا مل تلتزم يف جمال التحديد املصطلحي باألص)امل(

صورت جانبا أساسيا منها، يتصل جبوهر العملية  ،جريار جينيتـاخلطاطة الرمزية ل
تقيم  جينيتقت الذي جند أن خطاطة ففي الو .املقارنة حلقيقة الزمن يف النص السردي

العالقة بني املظاهر الزمنية للمدة على أساس املقارنة بني زمن القصة وزمن السرد، تقدم 
  .  الناقدة خطاطة مبنية يف جوهرها على مقارنة مساحة النص وسرعة احلدث
، االصطالحي وهكذا جند أنفسنا أمام منطلقني خمتلفني على األقل يف مستوى التركيب

وإن كنا نعتقد أن الناقدة كانت تدرك وتعي الفرق بني زمن القصة وزمن السرد بدليل 
، إال أا حاولت استبدال املستوى التجريدي إلدراك )20(ترسيمتها املثبتة يف الدراسة

يف ما نعتقد إخالل حاد مبنهجية  ووه. الزمن السردي باملساحة الكتابية للنص الروائي
سليمة، يكون ضحيته القارئ غري املتخصص بل وحىت الباحث املهتم املقاربة النقدية ال

وحممد ، محيد حلمداينفالقراءة النقدية اليت قام ا كل من .  الذي قد ال ينتبه لذلك
 حلمداينواكتفى  مل تتضمن أي إشارة هلذا اجلانب،"بناء الرواية"لكتاب سويريت

  .)21(جينيتبتصحيح اخلطاطة كما قدمها 
ال املنهجي انعكس بصورة واضحة يف التعريفات املقدمة من طرف وهذا اإلشك
" الثغرة"ويتراوح إيقاع النص الروائي بني سرعة ال ائية وتتمثل يف "الناقدة حني تقول 

                                                
.  55ص  املرجع السابق، -  20  
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ويصل إىل توقف زمين كامل . الزمنية عندما مير الكاتب على مدة دون ذكرها يف النص
وتتمثل يف حيدث يف مقاطع الوصف، ية، وهذا عندما يسري النص دون أي حركة زمن

ضغط فترة زمنية  ووه" التلخيص"وجند بني هذين الطرفني حركتني وسيطتني . الوقفة
   .  )22("فترة زمنية قصرية على مقطع نصي طويل ووه" املشهد"يف مقطع نصي قصري، 

اطع وإذا جتاوزنا هذا اإلشكال إىل البحث يف املستوى اإلجرائي، نتبني أن املق
نص الثالثية، وبالرغم من طابعها االنتقائي التجزيئي، فإا متثلت إىل حد خوذة من املأ

وتوصلت الناقدة إىل مجلة من  وخصوصياا، الزمنية، وتنويعاا،" املدة"كبري جوهر 
   .  املالحظات بشأا

مل يوظفه  جنيب حمفوظدراسة الناقدة أن  تفيدناSommaire  فبالنسبة للتلخيص 
كما أن الوقفة . واسع، ألنه كان يقوم حبصر احلوادث يف إطار زمين حمدود على نطاق
يف ذلك خيالف  وعنده قليلة وقصرية باملقارنة مع نص الثالثية، وه Pauseالوصفية 

فإا تتميز حبضورها يف  Ellipseأما فيما خيص الثغرة . أسلوب كتابة الروائيني الواقعيني
بعد مرور "واليت تدل عليها عبارات حمددة مثل " املميزة الثغرة املذكورة: "مظهرين مها 

ثغرة "كأن يستنتج القارئ  اليت يتم إدراكها من طرف القارئ؛ "الثغرة الضمنية"، و"سنة
الذي يشري إىل  "السكرية"مدا تسعة أشهر، بني الفصل التاسع عشر من " ضمنية

وهذا . عن والدا لطفلها وبني الفصل الرابع والعشرين الذي يتحدث ،"زواج نعيمة"
الشكل الغالب  ووه Implicite" حذف ضمين" جينيتالنوع من احلذف الذي يسميه 

  .  جنيب حمفوظ يف نص ثالثية
فإن حضوره يف نص الثالثية يتميز  Scèneاملشهد  وما العنصر األخري وهأو 

فل به من بكونه ميثل أساس الرواية، ويتصف بصفات املشهد الواقعي الفعلي، مبا حي
  صراعات وحركية وتقدمي ملختلف املالمح الواقعية للشخصيات واألحداث 
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والنتيجة اليت ميكن أن نستخلصها من خالل تطبيق سيزا قاسم ملفاهيم . )23(واملواقع
 ،)24("مل تقدم حتليال مشوليا لبنية الزمن يف الثالثية كلها"البناء الزمين للرواية، أا 

ير النظرية النقدية، حيث أن الناقدة عملت جاهدة على ووقعت حتت تأثري وهج ترب
تقدمي خمتلف النظريات والتصورات النظرية واملنهجية املتعلقة مببحث الزمن الروائي، 

ورمبا كان هذا . واستلت مناذج تطبيقية للتدليل على صحة هذه النظريات واملنهجيات
ملنهجي كما أشرنا سابقا، وغلب من بني األسباب اليت جعلت الدراسة ال تتسم بالنقاء ا

  .عليها اجلانب النظري والتركيب املنهجي
وهذه املالحظة تنسحب أيضا على القسم الثاين من الكتاب واملخصص لدراسة  

بناء املكان الروائي، حيث جند أن هذا القسم وقع حتت هيمنة وجاذبية االهتمام بأحد 
ون التركيز على حقيقة البنية املكانية الوصف د والعناصر األساسية ملقاربة املكان وه

وطبيعتها ومكوناا الدالة يف نص الثالثية، فقد قسمت الباحثة الفصل إىل سبعة مباحث 
  : موزعة كما يأيت 

  أمهية املكان يف البناء الروائي  -1
  وصف املكان  -2
  األشياء يف الرواية الواقعية  -3
  الصور الوضعية للطبيعة وداللتها  -4
  القة الرسم بالوصف ع -5
  عالقة املكان والزمان يف الوصف  -6
  بناء املكان الروائي يف الثالثية  -7

نالحظ جبالء أن أغلب املباحث تناولت عنصر الوصف يف الرواية، يف حني أن 
بنية املكان الروائي أُمهلَت بشكل واضح، حيث أن اية الفصل مل تكن كافية للبحث 

  . (*)جنيب حمفوظمكونات املكان من منظور بنائي يف ثالثية  العميق واجلاد إلدراك
                                                

.  66 – 56 لسابق صصاملرجع ا -  23  
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ورغم أمهية اجلهد الذي قدمته الناقدة يف جمال املعطيات النظرية إال أا مل تتمكن 
يف  من إعطائنا تصورا شامال ومتكامال عن مكونات بنية املكان، وباملقابل جند أا

 Nouveauفيد من منظري الرواية اجلديدة حديثها عن أمهية املكان يف البناء الروائي تست

Roman  ميشل بوتوروخباصة Michel Butor ، الذي يعد من بني مؤسسي الرواية
الشيئية واملهتمني بالوصف كعنصر خالق للمعىن يف النصوص اإليداعية، وتعمل على 

 جديد لدى املتلقي بأمهية دراسة البعد املكاين بوصفه عنصرا بنائيا داال انطباعخلق 
حول سيمياء  يورى لومتانوتستفيد يف هذا الصدد مبا قاله  .تمثل اللغة وسيطا للتعبريي

املكان حيث يرى أن اإلنسان خيضع العالقات اإلنسانية لألبعاد املكانية، وتكون اللغة 
  .)25(هي الوسيط املالئم إلدراك البىن الذهنية والتصورات اليت يتشكل وفقها املكان 

؛ هلا يف سرد النظريات يف املبحث الثاين املتعلق يوصف املكانساستروتواصل الناقدة ا
حول عالقة الدال  ،"معىن املعىن"يف كتاما  زررتشاو أوجدنحيث تطالعنا بآراء 

واملدلول واملرجع من خالل وصل العامل التخيلي للنص الروائي مبعطيات املرجع 
 Guy deموباسان ود يجف القائم يف النص، وكذلك آراء عرب الوص ،الواقعي

Maupassant   ،إيان واتوحول الرواية التسجيليةI.  WATT   يف تعليقاته على رواية
األمحر واألسود  وأ ، "روينسون كروزو"املعروفة  Daniel dufoe" دانيال ديفو"
  .Balzacبلزاكـل وورواية األب غوري Stendhal ستندالـل

ابلته مع النص الروائي حمل وكما نالحظ فإن االسترسال النظري دون مق
. الدراسة، ال ميكن أن يفيد املهتم إال من حيث إفادته من معلومات حول املوضوع

واملتعلق  "بناء الرواية"وحىت ال نبتعد عن حمور حبثنا يف جمال الدراسة النقدية لكتاب 
مقدمة واملصرح ا من طرف الناقدة يف  ،باألثر البنيوي يف النظرية النقدية املعتمدة

جريار حبثها، نشري إال أن الناقدة اعتمدت يف املبحث الثاين التسميات اليت قدمها 
قدم الناقدة توصف ففي القسم املتعلق بوظيفة ال .دون أن تشري صراحة لذلك جينيت

  : ثالثة وظائف هي
                                                

.  75بناء الرواية ص : سيزا قاسم  -  25  



  الروائي العريبوالنص  النقد البنيوي   :الفصل األول       د الروائي العريب للنقد اجلديدقالنتلقي   :الباب الثاين
 

 281

  الوظيفة الزخرفية "
  الوظيفة التفسريية 
  )26(" الوظيفة اإليهامية 
 Frontières du "حدود احلكي"هذه الوظائف يف كتابه  جريار جينيتوقد قدم 

Récit  ، ا ذات بعد مجايل زخريف، وميكن تسميتها بالوصفمعرفا الوظيفة التزيينية بأ
  .)27(اخلالص

فهي الوظيفة التفسريية الرمزية اليت تعىن بعرض املالمح  أما الوظيفة الثانية
وصف املنازل واألماكن  اخلارجية والنفسية للشخصيات، كما دف من خالل

  .)28(واألشياء إىل تشكيل انطباع لدى امللتقى يومهه بالواقعية 
، وإذا جينيتوالوظيفة الثالثة اليت قدمتها الناقدة متضمنة يف الوظيفة الثانية عند 

كان اجتهادها يف تفصيل الوظائف وفق مقتضيات الدراسة أمرا مقبوال من الناحية 
  . إلحالة املرجعية وردها إىل غري قائلها أمر مستهجناملنهجية، فإن إغفاهلا ل

وتكرر الناقدة نفس املوقف عند حديثها عن العالقة بني الوصف والسرد، حيث 
ومالحظاته بشأن العالقة القائمة بني هذين املكونني جينيت تستند إىل منطلقات 

فإذا كان . القصة غري أما يتضافران لبناء ،ذين يعدان صيغتني خمتلفتنيلالسرديني، ال
السرد يتسم بطابع العملية والفعلية، فإن الوصف يتميز بطابع التأمل، وهذا التمايز جيعل 
من العنصرين يكمالن بعضهما البعض وفق سريورة القصة، على الرغم من األمهية 

أنه بإمكاننا أن نصف "حيث تسبها الوصف وضرورته لوجود القصة، اخلاصة اليت يك
وهذا الرأي . )29("ولكنه من غري املمكن القيام بالسرد دون أن نصفدون أن نسرد، 

، أعادت الناقدة صياغته دون اإلشارة إىل مصدره صراحة حيث جينيتالذي يثبته 
تتناول املقاطع السردية األحداث وسريان الزمن أما املقاطع الوصفية فتتناول :"تقول 

                                                
.82 ،صاملرجع السابق  -  26  

27  -  Gérard Genette : Frontières du Récit page 164 .     
28- Ibid.  page 164 .     
29 -Gérard Genette : Figures II page 57.  
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وصفية خالية متاما من عنصر  متثيل األشياء الساكنة، ونستطيع أن نتصور مقاطع
  )30("لكن من الصعب تصور مقطع سردي خال من العنصر الوصفي.. .الزمان

جنيب وقد استفادت الناقدة من الرأي السابق يف دراسة تقنية الوصف لدي 
على اعتبار أن املكان  ،"املكان اإلنساين" ، وركزت بصورة كبرية على ما تدعوهحمفوظ

كما أن لألشياء طاقة ترميزية . رب موقعه، وشكله ومكوناتهعنصر دال على اإلنسان ع
إحيائية حتيلنا على البيئة االجتماعية، ومستوى املعيشة ومنط احلياة وأسلوا فاألشياء تدل 

وقد توصلت الناقدة من خالل منظورها البنائي إىل أن األشياء غائبة يف . على اإلنسان
مل يستغرق  جنيب حمفوظال األساسيات، كما أن واألماكن ال توجد فيها إ، نص الثالثية

يف وصف العناصر الدالة على االنتماء االجتماعي كوصف األثاث، وصف املآكل 
  .مثل باقي الكتاب الواقعيني ،واملشرب

كما أن وصف الطبيعة واألحياء والشوارع مل يشذ عن القاعدة، حيث أن 
ولذلك كانت املقاطع الوصفية "وصفه للحدائق والشوارع واحلارات،كان فقريا جدا 

  .)31("عنده هيكلية متشاة جمردة
عه ضالذي و )32(على مشجر الوصف ايف حكمها هذ موقد اعتمدت سيزا قاس

حيث يقسم الشيء Roman    Le nouveau" الرواية اجلديدة"يف كتابه  جان ريكاردو
تويات بالغة ويتم التدرج يف هذه املكونات إىل مس ،الصفات والعناصرو ،إىل الوضع

يقف يف طرف نقيض مع  ،الوضعي الذي يسمى االستقصاء األسلوبوهذا  .الدقة
أن  وقد رأى كتاب الرواية اجلديدة. جنيب حمفوظالوصف االقتنائي الذي اعتمده 

بإمكانه أن يتخذ بعدا تفسرييا يسهم يف إنتاج الدالالت  ،التدقيق يف وصف التفاصيل
ويف هذه احلالة فإن املعىن ينتج من خالل املقطع ، رديواملعاين املكملة للمستوى الس

  .)33(الذي حيمل الطاقة الرمزية الداللية ،الوصفي

                                                
.  83بناء الرواية ص : سيزا قاسم  -  30  
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32 - Jean Ricardou ; Le nouveau Roman, éditions Seuil, Paris 1978, page 124. 
33-Jean Ricardou : problèmes du nouveau roman éditions seuil Paris 1967 Page 94   
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مل يتجاوز  جنيب حمفوظالوصف عند  أسلوبإىل أن  سيزا قاسموتوصلت 
بلغ يف  لزاكبيف حني أن  )34(ثالثة مقاطع باستثناءاملستوى األول من شجرة الوصف 

ارتكزت  ةالكالسيكيمما يعين أن الرواية الواقعية  ؛متقدمةوصفه األشياء إىل درجات 
بطريقة  ،والطبيعية األمكنة املفتوحة واملغلقةوبشكل واضح على تقدمي مالمح األشياء 

  .يتوصل الستنتاجات هامة عرب الوصف القارئجتعل 
على ما قدمه  سيزا قاسم ارتكزتويف مستوى آخر من حديثها عن الوصف 

 ،الصورة السردية ود أوالوصف املسر أمستههذا السياق عرب حتديده ملا يف  جريار جينيت
 واألمكنة األشياءعلى  أساسيدور ثابت يتركز بشكل  أداءحيث ينتقل الوصف من 
   .  )35(تقدميها بأسلوب وصفي والوقائع و األحداثوليتحول إىل رصد األفعال 

ي ستجعله يتسم وهذه التقنية إذا وصفت على نطاق واسع ضمن النص السرد
األشياء نابضة باحلياة واحلركة من  وتغدو، يبعده عن السكونية والثبات، بطابع خاص

 سيزا قاسم استفادتوقد . خالل التفاعل القائم بينها وبني السريورة احلديثة السردية
من هذا املنظور البنيوي لتعاين درجة حضور هذا النوع من الوصف يف الثالثية من 

قد " جنيب حمفوظلتؤكد أن  ،للمقاطع الوصفية املبثوثة يف ثنايا الرواية خالل دراستها
ولكنه يصور احلياة  ،يصف األشياء الثابتة وأنه ال .حد أقصىزمن وصفه يف الثالثية إىل 

، السرد فإن السرد يتغلب عند حمفوظووإذا كان هناك توتر بني الوصف ..  .واحلركة
وهذه احلقيقة اليت .)36("إىل الوصف السرديوسرعان ما ينتقل من الوصف الساكن 

 ،تؤكدها الباحثة من خالل اإلشارة إىل أن الصور السردية متثل اجلزء األكرب من الرواية
جند هلذه احلقيقة  ال، يتجاوز عددها األربعني مقطعا يف حني أن املقاطع الوصفية ال

يشري إىل تواتر هذا  ،الثالثية أجزاءحضورا من خالل تصور شامل مترابط عرب خمتلف 
ذج من واكتفت الباحثة كعادا بإعطائنا ثالثة منا .في ومتظهراته املختلفةالنسق الوص

                                                
  .105سيزا قاسم بناء الرواية ص -  34

35-Gérard Genette : frontières du récit .Page 162  
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تضمن وصفا سرديا لألشياء يأن نص الثالثية  دالئل على تراها مبثابة، الوصف السردي
  .لشخصياتلو

ع ومن املقاطع اليت تراها الناقدة معربة على تداخل السرد بالوصف جند املقط
، رة فرأت منديل رأسها البينرآة وألقت على صورا نظامل اجتهت املرأة حنو" :اآليت

متراجعا وقد تشعثت خصالت من شعرها الكستنائي فوق اجلبني فمدت أصابعها إىل 
ومسحت براحتيها ، وعناية أناةفحلتها وسوته على شعرها وعقدت طرفيه يف  ،عقدته

إن املقطع السابق . )37("علق به من آثار النوم ماعلى صفحيت وجهها كأمنا لتزيل عنه 
خالصات ائية حول منط السرد يف  الستنتاجال ميكنه أن يكون بالنسبة لنا مرتكزا 

وخباصة تقنية  ،ترى الناقدة أنه مستوحى من التقنيات السينمائية يف التصوير ،الثالثية
)Close up( يل احلركة مما يتيح حيث يتم التدقيق يف تفاص، التصوير عن قرب وأ

  . للمتلقي إمكانية املتابعة والتوقع
وإذا انتقلنا إىل البحث يف حقيقة الطموح النظري للكاتبة من خالل فصل البناء 

يف ، راسة الوصفد واملكاين يف الثالثية فإننا جنده قد تقلص إىل عنصر واحد مهيمن وه
إال يف الصفحات اخلمسة ضاء الروائي مل تتعرض هلا الباحثة حني أن مكونات الف

 االنغالقوتسم بالتقلص التقرر من خالهلا أن بنية املكان يف الثالثية  ،األخرية من الفصل
معنوية رغم وجود ذكر وفشخصيات الثالثة تعيش يف مواقع مادية  ؛والسكونية والعزلة

عزلة فال" البيت العائلي وفإن املكان احلدثي األساسي ه ،لألحياء والشوارع واحلارات
اليت عرفت أجزاء  األحياءفرغم أمساء  .املكانية امتدت يف النص إىل ابعد من ذلك

الثالثية فإننا نالحظ أن حمفوظ مل يقدم األحياء نفسها مكتفيا بأن يقدم لنا بيت األسرة 
   )38(".يف كل من هذه األحياء

ليه يف إن اخلالصة اليت ثبتتها الناقدة من خالل هذا املقطع تناقض ما أشارت إ
أحداث الثالثية ومنها يف رواية  حني تشري إىل مواقع وأماكن جرت فيها ،موضع الحق

                                                
 114 ، صالسابقاملرجع  - 37
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ويف رواية  ،بيت الدعارة ،زيارة األهرام، آل شداد قصر ،العوامة، "قصر الشرق"
وهذه األماكن فيما نعتقد متثل  .)39(اجلامعة،األمريكية اجلامعة،قسم الشرطة" السكرية"

ة ومتنوعة بإمكاا أن تشكل جماال متميزا لدراسة بناء الفضاء يف فضاءات خمتلفة ومتعدد
الناقدة  أغفلتهما  ووه، من قراءة متفحصة لدالالت الفضاء وبنياته انطالقا ،الثالثية

املفرط من الناقدة  االهتماموقد يعود السبب األساسي يف ذلك إىل ، بصورة واضحة
وإغفاهلا حملتوى التعبري ولداللة ، هرها التعبرييبالعناصر التكوينية التشكيلية للبنية وملظ

دون  ،فجاءت دراستها منكبة بصورة أساسية على العناصر املكونة للبناء املكاين ،البنية
  .  باألبعاد التأويلية والسميائية الكامنة فيه االهتمام

ضاء يف الثالثية من منظور نسجل مالحظة أخرى بشأن دراسة الف كما ميكننا أن
 بصورة أساسية على أطروحات اعتمدتاليت  ،سيزا قاسمالناقدة  أنتتمثل يف  ،يبنيو

قد تعاملت بانتقائية مع هذه  ،الوصفويف دراستها للزمن الروائي  جريار جينيت
الذي  ،ضاء النصيوهي الف جينيتاألطروحات حني أغفلت قضية هامة يطرحها 

لغة ة مظهر ورمز للفضائية العميقة لفالكتاب ؛تتمظهر من خالله اللغة عرب النص الكتايب
. )40(ي من خالل الكلمات واجلمل واخلطاب والنصاليت تتواتر يف املستوى النسج

حياور  فضاء داليلشكيل تالصور اليت تسمح بو األشكالوعرب األساليب البالغية وأ
ثل من الذي مت وه Figureالشكل البالغي والبعيدة وعرب املعاين القريبة  ،املدلولوالدال 

من خالهلا حاملة لبعد  وفتغد  واالنزياحآللية املفارقة  بإسنادهامكانيا  اخالله اللغة بعد
  .ينتجها النص يف تتايل معانيه البسيطة اليتتأويلي آخر خارج عن اخلطية 
فإن متكينها يتطلب  ،الفضائي للغة قاعدة ثابتة نظريا ووإذا كان البعد املكاين أ

وهي بذلك تبتعد بصورة ، الناقدة أمهيتة ملباشرته عمل ترا ،ا كبرياعمال تركيبيا وتفكيكي
جادة عن إدراك النص السردي على أنه بنية متكاملة متفاعلة بنيويا بني خمتلف 

  .  وتقترب من املنظور التجزئي الذي يسعى للفصل بني املكونات ،مكوناا
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ملكونات البنائية اوبالعناصر  وأ "بشكل التعبري" وتواصل الناقدة اهتمامها
حيث تتناول  ،عندما تنتقل يف الفصل األخري من حبثها ،اخلارجية للنص السردي

على اجنازات النظرية  يف حتليلها أساسا تعتمدا ، وقدبالدراسة بنية املنظور الروائي
  :وذلك من خالل مفاهيم أساسية هي  ،البنيوية يف جمال السرد

  .الرؤية السردية-1
  .ةالصبغة السردي-2
  .الصوت السردي-3

عمدت الناقدة  ،وجينيت تودوروفاليت كنا قد وجدناها عند  وهذه املفاهيم
 جونإىل توظيفها ضمن مقاربات مثيلة من خالل ما قدم الناقد الفرنسي  سيزا قاسم

ما تناولته الناقدة البلجيكية  وأ، "الروايةوالزمن " هيف كتاب Jean Pouillonبويون
 La" نقد الرواية" يف كتاا F.V Rossum Gugonغيون فرنسوار فان روسوم 

critique du roman ا وإن كايف دراسة املنظور الروائي قد  األساسيةنت تطبيقا
 بوريس أوبنسكياستندت من حيث التقسيم املنهجي إىل مقترحات الناقد الروسي 

Boris Uspenski  التأليف ةشعري"يف كتابه" Poétique de la Composition  الذي
 ،اإليديولوجياملستوى : مستويات هي أربعةيقسم دراسة املنظور يف الرواية إىل 

وتؤكد الباحثة هذا االلتزام املنهجي حيث  ،واملستوى التعبريي ،الزماين املكاين ،النفسي
اعتمدنا يف هذا الفصل على تقسيم الناقد الروسي بوريس اوسبنكي الذي ميز " تقول

ور يف البناء القصصي وقدم لكل مستوى يف فصل مستقل من بني مستويات املنظ
واملستوى  اإليديولوجياملستوى : ويقسم مستويات املنظور إىل أربعة .. .الكتاب

هذه املستويات األربعة يف نتتبع النفسي ومستوى الزمان واملكان واملستوى التعبريي وس
  ).41(الثالثية

الرؤية من (يف حتديد أنواع الرؤية  ونجون بويمن  باالستفادةلقد قامت الناقدة  
 واعتمدت الصيغة الترميزية اليت إقترحها )الرؤية من اخلارج ، الرؤية مع،اخللف
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الراوي ، الشخصية>الراوي(يف إقامة العالقة بني الراوي والشخصية  تودوروف
واستندت يف شرحها للموقع الذي يتخذه الراوي ). الشخصية<الراوي ، الشخصية=

حول التبشري وعالقة الرؤية السردية  جينيتبالشخصيات إىل حتديدات  وعالقته
لها يالبنيوية مل تدفعها لتفص األطروحاتالناقدة من  أن استفادةغري  .السردي تبالصو

بل سعت إىل تركيبها ضمن مباحث دراسة املنظور لدى  ،كما قدمها منظورها
ين إجرائي عملت الناقدة على وهذا التركيب املنهجي على ما فيه من تبا .أوسبنسكي

ففي  التعبريي؛ النفسي واملنظور خاصة يف مبحثي املنظور .تفسري بنية املنظور من خالله
الذي يقسمه إىل قسمني  أوسبنسكيمبحث املنظور النفسي تقدم الناقدة مقترحات 

يت واملنظور الذا ،املنظور املوضوعي الذي يتصل بإدراك الراوي لألحداث وتقدميها: مها
كما أن  ،اخلاص بالشخصيات املتفاعلة مع األحداث اإلدراكالذي يتم من خالل 

يعطينا تقسيما  ووه ،مظهري املنظور النفسي ينقسمان إىل إدراك داخلي وخارجي
  :رباعيا للمنظور النفسي هو

  .املنظور املوضوعي اخلارجي-1
  املنظور املوضوعي الداخلي-2
  .املنظور الذايت اخلارجي-3
  .  نظور الذايت الداخليامل-4

يف حني أن ، وقد رأت الناقدة أن الشكل األول يتناسب مع الرؤية من اخلارج
أما الشكلني الباقيني للمنظور الذايت فيمثالن ، الشكل الثاين يقابل الرؤية من اخللف

  .)42("الرؤية مع"
 ،وحنن نرى بأن هذا التركيب املنهجي حيدث شكال من التداخل والغموض  
من شأنه أن حيد من قدرة املتلقي على إدراك العالقات اإلجرائية بصورة دقيقة،  الذي

فإن  ،وإن كنا نعتقد أن الباحثة سعت هلذا اإلجراء دف التركيز على اجلوانب النفسية
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العريب اإلمكانيات املنهجية املتعددة املتاحة، حىت يطلع  للقارئغايتها أيضا هي أن تقدم 
  .ت املقبولة واملمكنة يف جمال دراسة الرؤية السرديةعلى خمتلف املقاربا

املنظور  ووقد توصلت الباحثة إىل أن الشكل املهيمن على نص الثالثية ه  
حيث أن حمفوظ يستخدم املنظور الذايت يف "ضوعي مبظهريه الداخلي واخلارجي املو

الفصول فتقوم أما باقي  فصال من فصول الرواية املائة والستة والتسعني وأربعنيمخسة 
وهذه النتيجة تعكس يف جوهرها االهتمام مبستوى . )43("على املنظور املوضوعي 

نظري يتجانس مع أطروحات شعرية السرد من حيث إعادة بناء العالقة بني موقع 
والصلة اليت تربطهما خالل سريورة السرد، وانعكاس ذلك  ،الراوي وموقع الشخصيات
  .على شكل السرد يف النهاية

إذا انتقلنا إىل البحث املخصص للمنظور التعبريي، فإن جوهر البحث فيه قائم و  
أن  وويبد.  جريار جينيت، حبسب تعريف )44(على الصلة بني من يرى ومن يتكلم

حيث . التطبيقي ازأ اإلجراءالناقدة تسعى إىل إفادة القارئ معرفيا قبل االنتقال إىل 
األسلوب املباشر واألسلوب  سلوبني لنقل الكالم مها؛التقليدي مييز بني أ وتبني أن النح
 واألسلوب الوسيط الذي ه 1912قد اكتشف سنة  شارل بايلوتفيدنا أن  .غري املباشر

 األسلوبهذا  استخدمقد  حمفوظ جنيب أن أخريالتفيدنا  .األسلوب غري املباشر احلر
 وا كان مسعى الناقدة هوإذ. احلياة النفسية للشخصياتوبطريقة مضطردة لنقل املشاعر 

فإن ذلك مل يتم إال ، الروائية احلديثة األساليبمن تقنيات  الروائي استفادةتوضيح مدى 
الروائي صيغة لألسلوب  فيهيقدم  ،ميثلها منوذج على األكثر  .عرب إثارات مقتضبة

  . ألسلوب غري املباشر احلرا واملباشر أ
الناقدة يف عرضها للمفاهيم وإن كانت هذه املالحظات عامة ختص منهجية 

فإن ذلك مل مينعها من أن تصل إىل  ،ببعض النماذج من النص الروائي واالستشهاد
هي صيغة جديدة رابعة  ،جنيب حمفوظنتيجة هامة تتعلق بأسلوب اخلطاب السردي عند 

                                                
  151صاملرجع نفسه،  -  43

44- Gérard Genette : Figures III page 203.   
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وتتمثل يف األسلوب املباشر احلر الذي يتداخل فيه سرد  ،مل تعرفها الكتابة الواقعية
وهذا  ،وي مع الشخصية ويتميز بإسقاط عالمات التنصيص والقول والوقفالرا

يف مستويات  ،التركيب األسلويب يسمح خبلق تواصل وتوارد بني الراوي والشخصية
السرد "قد مساه  لوبومري دولوزيلولذلك جند أن الناقد التشيكي  .التأمل واملناجاة

  .)45(األسلوب غري املباشر احلر أي األسلوب الذي يقف بني سرد الراوي و" الذايت
 وه، بناء الرواية سيزا قاسمواخلالصة اليت نصل إليها من خالل قراءتنا لكتاب 

، التركيز على املظاهر البنائية املكونة للنص السردي وعليه ه أن اهلاجس الذي ابتىن
كما أن الرتعة العلمية  ،ولذلك جاءت خمتلف املباحث بعيدة عن التأويل الفلسفي

محل الناقدة على أن تضمن جل املباحث ، السعي للتقدمي والتعريف باملنهج البنيويو
وتقوم بانتقاء النصوص اليت تستجيب للهاجس النظري ، النظرية املختلفة باآلراء

ما أفقد البحث يف نظرنا طابعه  ووه ،وتقدمها كدليل على صحة الطرح النظري
ازأة املتعلقة بالنماذج املقترحة،  ألفكاراوحصلنا على جمموعة من  ،التكاملي الشامل

. ننا تعرفنا على تقنية البحث يف الزمان الروائي واملكان الروائي واملنظور الروائي،حيث 
  .لكننا مل نصل إىل تشكيل انطباع ائي شامل ومتكامل بني خمتلف املكونات

 سيزا قاسمغري أن املالحظات السابقة تبقى يف مستوى ثانوي إذا وضعنا حبث   
يف سياقه التارخيي، حيث يعد من بني أوىل احملاوالت املبكرة واجلادة يف النقد الروائي 
العريب، اليت سعت إىل طرح بدائل منهجية تقف يف وجه األشكال النقدية الذاتية 

جديدة للنقد الروائي العريب ملقاربة  إمكانياتوتعطي  والتارخيية واإليديولوجية،
ما ميكن أن نتحقق منه فعال من خالل قراءتنا للكتابات النقدية  ووه .النصوص السردية

، وخباصة "بناء الرواية"الالحقة حيث جند أن أغلب نقاد الرواية قد استفادوا من كتاب 
حيث يتم تلقي املناهج  على الوساطة املنهجية يف دراستهم،أولئك النقاد الذين يعتمدون 
  .النقدية عرب وسيط موثوق به

                                                
 162صاملرجع السابق، - 45
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من "والنماذج البنائية النظرية يعد  كتاب على الرغم من متيزه بكثافة املفاهيمفال  
  .)46("التجارب التطبيقية املبكرة والناجحة للمنهج البنائي يف حتليل النص الروائي العريب

 
 II-  التعليمية التنظرييةوالتلقني املنهجي  

  البنيوي يف ضوء املنهج  ئياوميىن العيد تقنيات السرد الر -       
ميىن يف سياق التقدمي والتعريف بالنظرية البنيوية يف ميدان السرد قدمت الباحثة 

الراوي املوقع "ضمن مسارها النقدي الذي ميزته ثالثة إصدارات أساسية هي  العيد
 ئياوتقنيات السرد الر"وكتاا  ،)1983( "يف معرفة النص"وكتاب  )1986( "الشكل

حيمل كتاب نقدي  اليتولعلها املرة األوىل . 1988الصادر عام  "يف ضوء املنهج البنيوي
  .  )47(عريب هذا العنوان صراحة ويلتزم بالتنظري للسرد الروائي

من صعوبة تتعلق أساسا  ووإذا كانت القراءة النقدية للخطاب النقدي ال ختل
ي، فإن اختيار نوع القراءة وغايتها وطبيعة حماورا للنص النقدبو، بتسويغ األحكام

إصدار األحكام النهائية له أيضا حماذيره وقوانينه، اليت جتعل من خطاب النقد جماال 
معرفيا يتطلب التحكم يف جمموعة من اآلليات اإلجرائية الكامنة يف جوهر اإلبداع 

 ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي"وقد كان اختيارنا لكتاب . ونقده
ية تتمثل يف أن هذا الكتاب يشكل مرحلة نضج مفترضة مؤسسا على حقيقة جوهر

  .ملسار نقدي بدأته الناقدة منذ بداية الثمانينات
ولذا فإن مرحلة البداية النقدية تعد بعيدة نسبيا، كما أن اكتساب اخلربة  

املنهجية والوضوح يف استيعاب التصورات واملفاهيم واألجهزة املصطلحية واعتماداا 
بح أمرا مؤكدا على األقل يف مستوى التأقلم مع االستعمال الناتج عن تص ،اإلجرائية

  .   التداول والتفاعل املتواصل مع جممل مكونات املنهج

                                                
 . 77،ص  1991القاهرة  1فة للطباعة والنشر،طالسرد يف الرواية املعاصرة، دار الثقا: عبد الرحيم الكردي  -  46
 364:النقد األديب العريب اجلديد ص : عبد اهللا أبوهيف  47
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خصوصيته املتميزة بالطابع  وكما أن من بني مسوغات اختيار الكتاب ه
أذا  ويظهر هذا املفهوم جبالء. التعليمي التلقيين للمنهج البنيوي يف جمال دراسة السرد

حني تشري إىل أن تطبيقات النهج البنيوي املعتمد ال تلتزم  ميىن العيدتابعنا نوايا الناقدة 
لقضايا  املنهجية عرب االنتقال بني النصوص املتعددة، ابنص سردي واحد، بل متثل 

حيث يتم . وبالتايل فإن الغاية املتوخاة من الباحثة هي يف أساسها ذات بعد تعليمي
ذج اليت تستجيب لإلجراء النقدي بصورة أمثل، دون تتبع البناء النصي انتقاء النما
وهذا اإلجراء يف رأينا جبانب حقيقة الدرس . متابعة البحث يف جممل مكوناته وبأكمله أ

البنيوي يف مقارنة النص األديب الذي  يري فيه بنية واحدة تتقاطع عرب أنساق ناظمة 
  .متكاملة

حنن يف كالمنا عن " :رحها التجزيئي حني تقولويتضح إصرار الناقدة على ط
 ونقتصر  البحث على عمل سردي روائي أ نفضل أن ال..بنية العمل السردي الروائي

قصصي واحد نتخذه مثال إليضاح خمتلف نقاط البحث، ونرى أن نعدد األمثلة ونتناول 
ليست دراسة ا الواحد وفق ما نراه مناسبا إليضاح كل نقطة من النقاط املذكورة فغايتن

لذا  .غايتنا تقدمي خطوات منهجية لدراسة عمل سردي روائيالعمل السردي الروائي، 
  .48"ةفما خنتاره من أعمال سردية سيكون يف خدمة الدراسة املنهجي

السابق يشري بوضوح إىل طبيعة املمارسة النقدية املتبعة من طرف  القولإن   
ت شعرية السرد وانسجام وتتايل مكوناا من وهي وإن كانت ال تلتزم مبفردا ،الناقدة

حيث تفاعل البنية، فإا باملقابل تعمل على شرح هذه املكونات وتقدميها بصورة 
  .تلقينية، ملتلقي يفترض أنه ليس على اطالع كاف بنظرية السرد

التوجه العام للدراسة فإن الناقدة بنت حبثها أساسا على مقترحات مع وانسجاما 
 les   "مقوالت السرد األديب"مقالته اليت حتمل عنوان يف اليت قدمها  دوروفتزيفتان تو

                                                
  32ص  1999دار الفارايب ط بريوت . تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي : ميىن العيد  – 48
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catégories littéraires )49( ،طابق مع الفصول األساسية ونسخت مراحل الدراسة لتت
  : الذي توزعت الفصول احملورية فيه كما يأيت لكتاا،

  .حكاية والسردي الروائي من حيث ه العمل  - 2ف
  .قول وردي الروائي من حيث هالعمل الس   -3ف
  .واملوقع ةالرؤي زاوية   -4ف
  ."أرابيسك "لرواية حتليلي  مثال   -5ف

 ،بندرج يف جمال اخلطاب النقدي التعليمي ميىن العيدوإذا كان ما قدمته الناقدة 
اليت  ،فإن الصيغة اليت مت ا تقدمي هذا اخلطاب تتصف جبمله من االرانات  الذاتية

ما  واإلشارة إليها صراحة، وه وانا على االبتعاد عن التأسيس من املصادر أمحلته أحي
يفسر االلتزام بنسق بسيط من املشروع النظري الكبري الذي مت تطويره من طرف 

ومت االكتفاء فيما نعتقد ". السردي  ويف النح"وأ" شعرية النثر"يف  تودوروف
  .املذكورة آنفا" مقوالت السرد األديب"اليت ضمتها مقالة  باألطروحات املنهجية األوىل

ففي الفصل املتعلق بدراسة القصة يوصفها حكاية يتم التطرق إىل األمهية اليت  
. يتخذها سياق طريقة تقدمي األحداث، واآللية اليت يتم من خالهلا إدراك احلكاية

 الكيفية اليتفاألحداث ال متتلك قيمتها يف ذاا بل عرب الطريقة اليت تقدم من خالهلا، و
وبذلك ال تعود جمموعة األحداث اليت وقعت هي األهم يف العمل  ،ا روايتها تتم

  .)50(كيف يروي الراوي احلكاية: السردي بل كيفية الرواية 
حني يقرر بأن احلكاية هي بنية جمردة تتضمن  تودوروف وهذه احلقيقة حيددها

غري أن جوهر احلكاية . ملكونة هلاجمموعة من اإلجراءات اليت يفرضها طابع األحداث ا
ال يتم عرب جتميع تتابعي للوقائع بصورة تبسيطية، بل من خالل نسق العالقات القائمة 

فمجرد مجع اإلحداث ال يؤدي إىل تشكيل حكاية، إمنا العالقة االتفاقية . بني األحداث
  .)51(بني جممل الوقائع هي اليت تؤلف ذلك

                                                
49   - T.Todorov ; Les catégories du récit littéraire, in communication No 8 1966, page 131. 
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من حيث تقسيمه للعناصر املكونة  ودوروفتوقد التزمت  الناقدة منهجية 
، حيث تناولت منطق ترابط األفعال املكونة للنص "القصة بكوا حكاية"لدراسة 

السردي، بوصفه املستوى األول الذي يتيح إمكانية ضبط العالقة املاثلة يف مسار احلالة 
ث أنه ال يتم وهذا املنطق الفعلي يتميز بالسببية، وباإلطالق، حي .والتحول السرديني

النظر لألفعال من حيث طبيعتها ومكوناا، بل عرب دورها الوظيفي داخل السياق 
ن األفعال تترابط يف ما بينها بعالقات وظيفية، تشكل هذه العالقات إأي " السردي؛

 .)52("قواعد مشتركة بني النصوص احلكائية حتدد هلا منطا بنيويا يكاد يكون واحدا
ية البنائية حمكومة وفق منطق يضمن سريورة احلكاية عرب انتقال وهذه العالقة الوظيف

متعددا ليصل يف  والوضعيات واحلاالت، من حالة أولية إىل حتول قد يكون مفردا أ
  .األخري إىل الوضع النهائي

الذي بينت من خالله  وقد شرحت ميىن العيد هذا املسار عرب تصورها اخلاص،
غاية معينة، وهذا اخلروج يعد مبثابة احللقة  وأن احلكايات تبدأ عادة خبروج الشخصية حن

ويكون متبوعا بتعرض الشخصية وصعوبات واعتراضات . األوىل يف املسار السردي
متثله مجلة  املعطيات يشكل احللقة  وهذا املستوى الذي .اهلدف املرسوم وتعيق سريها حن

مستوى تتناسل  والعقدة، وه ونية يف املسار الذي ميكن أن نسميه احللقة الوسطى أالثا
أما املرحلة األخرية فهي مبثابة . فيه املواجهات والصراعات اليت على البطل جتاوزها

  . )53(الوصول إىل حل إجيايب لصاحل الشخصية الرئيسية وبذلك ينتهي السرد
، من خالل منطق ترابط األفعال يف السرد وتقدم الناقدة منوذجا تطبيقيا لدراسة

وتقوم  .)54("حكايات وأساطري مينية" املأخوذة من كتاب" اجلرجوف"حتليلها حلكاية 
من  ،بتقسيم احلكاية إىل أربعة مقاطع تتضمن يف بنيتها املسار األويل ملنطق تطور األفعال

تيات للقطاف، مث احلالة إىل التحول والوضع النهائي، حيث تبدأ خبروج جمموعة الف

                                                
 .33ي ص ائيتقنيات السرد الرو: ميىن العيد -  52

.34: ص ،نفسهاملرجع  -  53 
 21-11ص  1978ء مينية دار العودة بريوت دار الكلمة  صنعا حكايات وأساطري: على حممد عبدو -  54
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، وتأيت املرحلة النهائية بقتل اجلرجوف "اجلرجوف"تتأزم الوضعية بوقوع الفتاة يف قبضة 
  .)55(وعودة الفتاة صحبة أخيها إىل البيت

الذي  ، يستند إىل مفهوم احللقة السردية ، ومنطق التحليل الذي اعتمدته الناقدة
ننا ال نعثر على أي أغري  .)56" (ديةمنطق املمكنات السر" يف مقاله كلود برميونطرحه 

لدى الناقدة، وال إىل التقسيمات اليت أعتمدها لتحديد   برميونأثر  لإلحالة إىل مفهوم 
قهما تطوير احلركة الفعلية مفهوم احللقة السردية حني قسمها إىل منطني أساسيني يتم وف

  .)Dégradation )57، ومسار التهدمي Améliorationمها مسار التحسني للسرد؛ 
وأطلق  عليه  برميونالذي استعار  مفهوم  تودوروفكما أننا ال جند إشارة إىل 

هذا النموذج القائم أساسا على  ،  le modale triadiqueمصطلح النموذج الثالثي 
الفعل، االختالل  والتوازن، وتتشكل هذه الوحدات : ثالثة وحدات حدثيه فعلية هي
  .)Micro- récit )58الصغرى اجلزئية من جمموعة متنوعة من السرود

 ، بروبوجند مبقابل ذلك إشارة عامة جمملة ملختلف منظري السرد من أمثال 
، وحتيلنا الناقدة لالطالع أكثر بالعودة إىل كتاب جينت، وتودوروفو ،غرمياسو

وبقدر ما يف  هاته  اإلحالة من .)59(وسيط ينقل أفكار وتوجهات املنظرين السابقني
قارئ، فإا تعكس االختزال الكبري للطرح النقدي عندما يغفل املنت األصلي توجيه لل

ال خيدم ا م ووه .وتتم االستعانة بكتب وسيطة دون تدقيق معريف للمرجع النظري،
  .  النقدي املعتمد واإلجرائية للطرحالقيمة املعرفية 

قع يف جعل الناقدة ت ،وهذا املسار االختزايل وغري املؤسس على حذر منهجي
فهي جتعل من . الذي اشرنا إليه سابقا فتودوروخطأ ناتج عن سوء ترمجة ملقال 

جزءا من العالقات اليت حتكم الشخصيات والصالت القائمة بينها، على اعتبار " احلوافز"
قدم تودوروف لوحة حميطة لكن خمتزلة .. : "فتقول هي أفعال الشخصيات،" احلوافز"نأ

                                                
 45-. 43تقنيات السرد ص : ميىن العيد -  55

56- Claude Bremond; logique du possible narrative, Communication No 8 page 68.  
57 - Ibid p :69 
58   T.Todorov. les catégories du Récit littéraire communication    page136       

 .من كتاب ميىن العيد تقنيات السرد 50اهلامش يف الصفحة  نظرا - 59
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هي ... يت حتكم أفعال الشخصيات يف عالقات السرد الروائيومبوبة مل احلوافز ال
جند انه يقدم رأيا  تودوروفنه بالعودة إىل مقال أغري  .)60("املشاركة  التواصل،، الرغبة

ن احلكاية بوصفها نظاما من احلوافز ميكنها االستغناء عن أيرى فيه  توماشفسكيـل
  .  )61(البطل وخصائصه ومالحمه املميزة

صاحلة بالنسبة للحكايات القدمية  توماشفسكي أن مقولة دوروفتوويالحظ 
أما بالنسبة لألدب الغريب املعاصر فإا غري ذات أمهية،ألن الشخصية أصبحت ، فقط

عنصرا  أساسيا يف النصوص الروائية، وتتحدد فاعليتها من خالل عالقاا بالشخصيات 
نه أ تودوروفيرى  قات،وعلى الرغم من تعدد وتنوع وتفرع هذه العال. األخرى

   Prédicats de Baseمسندات قاعدية  وباإلمكان اختزاهلا يف ثالث عالقات أساسية أ
وهذه املالحظات جتعلنا نقر أن الناقدة مل تتحكم . واملشاركة هي الرغبة، التواصل،

ومراميه بالشكل الذي ورد فيه يف  ة يف صياغة املصطلح وحتديد أبعادهبصورة كافي
وقد أدى هذا القصور إىل إحداث تشويه كلي للمنهج املعتمد، اعتبارا من أن  .األصل

كل اختالل يشوب املستوى النظري سيحدث اختالالت كبرية يف مستوى اإلجراء 
  .النقدي التطبيقي

كما أن نزعة االختصار واالختزال طالت أيضا منظومة العالقات اليت اقترحها 
الذي يقسم   le schéma actantielالنموذج العاملي ضمن ما امساه  ج غرمياس.أالناقد 

من  تشتغل يف شكل حزمة ،مبوجبه األفعال يف النص السردي إىل ست جمموعات
قائمة على قاعدة  .)les actants)62 "األفعال تؤدي نفس الدور الوظيفي امساها العوامل 

وترتبط هذه . ارضاملساعد املع ، الذات املوضوع ، املرسل، املرسل إليه: التقابل هي
الرغبة، الصراع : العوامل يف سياق ثنائية تتحكم فيها ثالث عالقات أساسية هي

 .والتواصل

                                                
 52صتقنيات السرد الروائي : ميىن العيد – -  60

61 - T.Todorov : Communication, No 8 page 138 
62 - A.J.Greimas  sémantique structural. Larousse 1966 page 173  
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فالعالقة األوىل والثانية تتقاطعان عرب حمورين متقاطعني ميثل احملور األول عالقة  
ساعد الرغبة بني الذات واملوضوع، أما احملور الثاين فتمثله عالقة الصراع بني العامل امل

ل وتكون بني املرسل واملرسل إليه، كما أما العالقة الثالثة فهي التواص. والعامل املعارض
   :يتضح يف الشكل التايل

  
  املرسل                                      

  الذات                 
  

  املساعد                                         املعارض 
  
  
  

  املوضوع                     
  املرسل إليه                       

  
  )63( :وقد قدم غرمياس الترسيمة النظرية للنموذج العاملي على الشكل اآليت

  
  

  إليهاملرسل                          رسلامل        
    
          

  املعارض                           املساعد                
  

                                                
63  -  Ibid, page180. 

 محور الصراع

محور ال
رغبة

 

محور ال
صل

توا
 

 املوضوع

 الذات
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مت ترسيمة مغايرة ملا نسميه النموذج العاملي بصورة غري أما الناقدة فقد قد  
ما جيعل الشكل الذي قدمته  ووه ،وال تفي بطبيعة الصالت القائمة بني العوامل ،دقيقة

األسهم املعينة لعالقة ا أسقطت إحيث  ؛*يف كتاا فاقدا للفائدة املعرفية املطلوبة
ات والعامل املوضوع وحصلت كل من العامل الذ عضها، وغريت موقع كلالعوامل بب

 )64(واحد منها مكان اآلخر فقلبت بذلك األدوار العاملية والعالقات خبفة عز نظريها
.

     

كما أن جوهر العالقات اليت يبىن وفقها النظام العاملي هي يف األساس نسبية من 
 وسل هن املر، حيث إالربامج السردية املماثلة يف مستوى السطح واملكونات السردية أ

القيام بالفعل بناء على عقد يقام بينهما، بالذي كلف الذات  واهليئة األساسية للسرد وه
يف النهاية  املستفيد ووتكون غاية الذات هي احلصول على املوضوع، ويكون املرسل ه

أما العامل املساعد فيعين الذات لتحقيق موضوع الرغبة، يف  .لتحقيق موضوع الرغبة
الذات من حتقيق االتصال املعارض بفعل إعانة والسعي لعدم متكن حني يقوم العامل 

  .باملوضوع
يف سياق حتديده لألدوار العاملية، أنه بإمكان فاعل واحد  غرمياسكما يضيف  

وهذا إذا كان املرسل قيمة فكرية قائمة يف داخل الذات  ،أن يقوم بعدة أدوار عاملية
فنجد أن الذات تقوم بثالثة أدوار  ،لذات نفسهاالفاعلة وعند حتققها تعود الفائدة على ا

وهذا األمر مل تنتبه له الناقدة  .املرسل إليه والذات يف نفس الوقت عاملية هي املرسل،
  : على الشكل التايل "مضجع العروس"حينما قسمت األدوار العاملية لقصة  ميىن العيد

   املرسل إليه                          املوضوع                                املرسل
 سليم                 الزواج                       ليلى                     

  
  املعارض                            الفاعل                                ملساعدا

  الكاهن جنية،           احلب                       سوسان                   

                                                
، 117-116دان النقد العريب احلديث والنص األديب قضايا وإشكاالت ورهانات الفكر العريب املعاصر عددسامي سوي - 64

 .  73ص،  2001- 2000شتاءخريف 
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من  وجند أا ختل "مضجع العروس"فهذه الترسيمة إذا حاولنا تطبيقها على قصة 
ألن ليلى هي املرسل والذات يف  ؛الدقة، واالنسجام بناء على طبيعة النموذج العاملي

سليم واملرسل إليه نفسه ليلى ألا  ووه ،وتسعى لالتصال مبوضوع الرغبة ،نفس الوقت
ويبقى العامل املساعد والعامل املعيق قائمني يف موقعهما،  ،واصلاملستفيدة من فعل الت

  : ولذلك نرى أن الترسيمة تكون على الشكل اآليت
  

  املرسل إليه                   املوضوع                       املرسل              
  ليلى             سليم      ليلى              

                                    
                 

  املعارض                        ا لذات               املساعد                 
                   جنية، الكاهن                       ليلى                 سوسان                   

    
وقتلها حلبيبها مث سليم بكما أن فشل ليلى يف حتقيق موضوع الرغبة واالتصال 

فاملرسل  ؛منا يؤكد العالقة القائمة بني العامل املرسل، والعامل الذاتإ. )65(االنتحار
يكلف الذات بالقيام بالفعل للحصول على موضوع الرغبة، غري أن املرسل حياسب 
الذات يف مستوى االختبار التمجيدي الذي يقيم من خالله املرسل أفعال الذات، فإن 

ما مت  وقيق العقد املربم فيكون هلا الثواب، وإن فشلت فسيناهلا العقاب وهجنحت يف حت
  . فعال يف القصة املذكورة آنفا

وهذه الصالت القائمة بني العوامل تشكل املستوى األول الذي ميثله النموذج 
العاملي يف حالة الثبات، أما إذا قمنا بدراسة النموذج العاملي يف وقته فإنه يتيح مجلة من 
اإلجراءات اليت تضبط العالقات احلالية، بني األدوار العاملية والقائمني بالفعل وعالقات 

                                                
  56صتقنيات السرد : ميىن العيد - 65
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، )66(احلالة والتحول واالتصال واالنفصال، ويتم ذلك عرب مضاعفة املشروع السردي
وعالقة  ، وحتديد اهليئة واالختبار، ودراسة مكيفات الفعل وصلتها بالقدرة واألداء

كما أن املستوى الداليل، الكامن يف البنية العميقة للنص . والباطناملصداقية بني الظاهر 
السردي، ويتم الكشف عنه عرب حتديد املعاين السياقية والقطب الداليل، واملربع 

 .)67(السيميائي
تفكيك النص إىل جمموعة من  ،مياء السرديويتيح اجلهاز النظري واإلجرائي لس

وزعة على احملاور اليت أشرنا إليها سابقا، وبالتايل الربامج السردية األساسية واجلزئية م
ميكن التحكم بصورة أدق يف خمتلف  مكونات النص السردي ودراستها من منظور 

 ميىن العيدما قدمته الناقدة أن غري . العالقات املتشابكة اليت حتكم سريورة القصة وآفاقها
وال ميكن أن يؤدي الوظيفة بشأن النموذج العاملي بقي يف املستوى الشكلي السطحي، 

التعليمية املتوخاة من طرفها، وذلك للقصور الكبري يف حتديد اخللفيات األساسية 
للمشروع املدروس، واكتفت باإلشارة إىل مكونات النموذج العاملي دون البحث يف 

ل إىل مجلة النتائج ووصالذي يسريه وال والنظام ،شبكة العالقات واخلصائص اليت حتكمه
  . كنة اليت تنتجها عملية تطبيق النموذج على النص السردياملم

  
II.1 -قول والعمل السردي من حيث ه :  

يف املستوى الثاين من دراسة القصة استندت الباحثة بصورة أساسية إىل التقسيم 
حني طرح دراسة مستوى اخلطاب يف القصة يف ثالثة مباحث  تودوروفالذي اقترحته 

  ) Aspect )68 ، واملظهرMode ةالصيغ،  Tempsهي الزمن

  :وقد ترمجت الناقدة هذه املباحث وأعطتها صفة املقوالت وعرضتها على الشكل التايل
  مقولة زمن القص  - 

                                                
 . 46ص 1993حممد الناصر العجمي، يف اخلطاب السردي، نظرية غرمياس، الدار العربية للكتاب، تونس -  66

67 - .A.J.Greimas: langues 1978. pages: 5-57 وانظر  sémiotique dictionnaire raisonne de la théorie 
du language. Hachette.1993.  
68- TZVETAN todorov: les catégories du récit littéraire. p 145-149  
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 مقولة هيئة القص - 
 مقولة منط القص - 

وتدعم الناقدة تصورها الذي يتدرج يف السياق التعليمي بإحالتنا يف اهلامش على 
حيث  ،الذي ضمنه التصنيفات املذكورة سابقا figures IIIيف كتابه  جريار جنيت

تناول بالتفصيل مفاهيم الزمن والصيغة والرؤية، وأعطى مسارا إجرائيا دقيقا ميكن 
مشريا إىل أن التصنيف الذي يقترحه يف . توظيفه بصورة منهجية على كل نص سردي
                           .)69(تودوروفاقتبسه من  قد دراسة املستوى اخلطايب للنص السردي بأنه

وإذا بدأنا حبثنا يف مقولة زمن القص فإننا نالحظ الطابع التعميمي يف دراسة 
النظام،  وإىل الترتيب أجنيت و تودوروف مكوناا، واليت قسمتها الناقدة على غرار

غري أن األسلوب الذي مت من خالله التطرق للمكونات الثالثة . )70(املدة، والتواتر
قة جاء بصيغة شارحة تبسيطية غايتها األساسية توضيح املفاهيم قبل ممارسة الساب

  .التطبيقي اإلجراء
فبالنسبة للترتيب تقسمه الناقدة إىل ترتيب أول يتعلق مبستوى األحداث والوقائع، 

قته اليت أرتاها لتقدمي األحداث، وترتيب ثاين يكون خاضعا ملنظور الراوي ولطري
واملستوى الثاين يكون ) القصة( األول ميثل مستوى الوقائعأن الشكل لتخلص إىل 

جند أن أسلوب االختصار  ،ويف حقيقة تقديرنا هلذا العرض. مستوى اخلطاب
، جنيتو تودوروفواالقتضاب قد ميز اإلشارة إىل مفهوم الترتيب كما الحظناه عند 

واإلجرائية ملقولة ويتضح هذا األمر بصورة أكرب حني تلخص الناقدة املكونات املنهجية 
وهي كما نعرف متتد من السوابق إىل اللواحق، بتفرعاا الداخلية واخلارجية  ،الترتيب

وتتضمن التذكارات والذكريات، والوظائف املتعددة واملختلفة لكل إجراء ترتييب زمين، 
مل تتناول كل  ميىن العيدإال أن  .كما تتضمن أساليب التتايل والتعاقب والتضمني

واكتفت بتقدمي عرض ال يستجيب برأينا لألسس  ،سيمات والتفريعات املقترحةالتق

                                                
69-Gerard. Genette: figure III page74. 
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واكتفت باإلشارة إىل أن . جنيتو تودوروفكما أورده  ،املفهومية لإلجراء املنهجي
الراوي يكسر زمن القصة وخيلخل مسار األحداث عرب انتقاله بني املاضي واحلاضر، 

  .االستشراف كقيمة زمنية تنبؤية وأ وأمهلت كلية كل إشارة إىل الزمن املستقبل
يكسر حاضر هذا القص ليفتحه على زمن  وإن الراوي يكسر زمن قصته، أ:"تقول 

هذه اللعبة، فيكسر زمن قصه أكثر من  )املؤلف الضمين وأ( ماض له، وقد يكرر الراوي
وقد يتفنن يف هذه ... مرة، ويفتحه على ماض قريب حينا، وعلى ماض بعيد حينا آخر

منها (لعبة فيداخل بني عدة أزمنة ليخلق فضاء لعامل قصه وليحقق غايات فنية أخرى ال
  .  )71()"التشويق والتماسك، واإليهام باحلقيقي

إن النربة األسلوبية اإلنسانية هلذا اخلطاب النقدي تفتقد إىل التحديد والوضوح 
تلخيصية جمملة ال  وتوحي حبسب رأينا إىل نزعة. واملنهجية املتماسكة لتحديد املفهوم

بل تعمل على  ؛وتدقيق أبعاد املصطلح النقدي ،تسعى للوقوف عند حدود التفاصيل
 .من منظور القراءة اخلاصة للناقدة ،تقدمي تصور خاص عن املصطلح وأبعاده املفهومية

ونتبني ذلك بوضوح حني تنتقل الناقدة إىل مستوى التطبيق، حيث نكتشف أن فهمها 
أا أرادت الوفاء لرتعتها التعليمية، فجاء التطبيق  وفهم أويل أ وإمنا هملقولة الترتيب 

  .بطريقة مدرسية خالية من أي عمق حتليلي
ليس يف نصها  لكن" أوديب"قصة  ومنوذجا تطبيقيا ه ميىن العيدلقد اختارت 

األصلي، بل عمدت إىل تلخيصه مث عمدت إىل ترتيب أحداث هذا امللخص يف مرحلة 
أ، ب، ج، د، هـ، و، ز،ح، ط، : با تتابعيا تارخييا ضمن عشر مقاطع وقائعيةأوىل ترتي

) اخلطاب(أما مستوى القول ). القصة( مستوى الوقائع ون هذا الترتيب هإلتقول . ي
ح، د، ه، و، ج، ب، : فكان بصورة أخرى قام الراوي بإعادة ترتيبها فكانت كما يلي

ق الالحق هلذا النموذج مل يقدم حتليال معمقا وحنن إذ نالحظ أن التعلي .)72(أ، ز،ط، ي
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نقول بأن االنتقاء املنهجي واإلمجال اإلجرائي الذي  ،لعالقة الترتيب يف كل ممكناا
  .يسعى لغاية تعليمية مل يستجب لروح املنهج وإيوالياته اإلجرائية على الوجه األمت

 Duréeاملدة  وية وهوإذا انتقلنا إىل املبحث الثاين يف دراسة الزمن يف الروا 
يف العالقة القائمة بني زمن القصة وزمن السرد، حيث  جريار جنيتوالذي حدده 

 ومتكننا دراسة املدة من معرفة املستوى األسلويب إلدراك عالقة األحداث بالوصف أ
ميىن يف هذا املبحث جند أن الناقدة . العرض، انطالقا من توجيه الراوي ملسار السرد

 ، تعريفا خاصا حيث تربطه بدراسة العالقة بني مدة الوقائع وطول النصتعطيه  العيد
يف كتاب  جينيتيف احلقيقة األمر يعكس بصورة مباشرة ما قدم  ووهذا التصور ه

Figures III ، ا سرعة القص " املدة" ميىن العيدوتعرفوتتحدد بالنظر يف العالقة "بأ
 ووطول النص قياسا لعدد أسطره أالوقت الذي تستغرقه،  وبني مدة الوقائع، أ

  .  )73("صفحاته
واستنادا هلذا التصور فإا تتحدث عن حركات االستغراق الزمين األربعة 

 .غايته إبالغ املتلقي مبفهوم االستغراق الزمين ،املعروفة بأسلوب تعليمي مدرسي
 جربانـل"األجنحة املتكسرة"واعتمدت يف استخراج النماذج التطبيقية على قصة 

حيث مارست مقارنة انتقالية مدرسية غايتها األساسية هي توضيح  ،خليل جربان
غري أننا جند أن األمثلة املقدمة جمتازة عن سياقها وال ميكن . النموذج اإلجرائي املطروح

أن تعمق املعرفة املنهجية لدى املتلقي حىت يكون مبقدوره ممارسة اإلجراء النقدي 
  .الحقا

: تقدم املثال اآليت Ellipseالقفززمنية األوىل اليت تسميها فبالنسبة للحركة ال
وذهب الربيع وتاله الصيف وجاء اخلريف وحمبيت لسلمى تتدرج من شغف فىت يف "

نالحظ مرور تسعة أشهر على : "وتعلق عليه قائلة. ..".صباح العمر بامرأة حسناء
أما بالنسبة  .)74(القولمستوى الوقائع، وتكاد هذه املدة أن تعادل الصفر على مستوى 
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فإا تقدم مثاال جمتزأ من قصة  Pauseللحركة الزمنية الثانية اليت تسميها االستراحة 
  ".األجنحة املتكسرة"

املأخوذ من قصة  . sommaire"اإلجياز"ونفس الشيء حيدث مع احلركة الزمنية الرابعة 
  .أيضا جربان خليل جربانـل "خليل الكافر"

ومن مقاطع  ،ماذج املقدمة منتقاة من نفس اموعة القصصيةوإذا كانت هذه الن
، املثال 221، املثال الثاين ص210املثال األول ص(خمتلفة منها بدليل تباعد الصفحات 

فإننا ال نعثر على أي مثال مقدم بالنسبة للحركة الزمنية اليت تسميها ؛ )122الثالث ص
حيث تعادل مدة الزمن على "وار تفت بتعريفها بأا ختص احلواك. SCENEاملشهد

   .)75("مستوى الوقائع، الطول الذي تستغرقه على مستوى القول
كما  يإن املنهجية املعتمدة يف تقدمي مكونات النقد البنيوي لدراسة الزمن السرد

 لألبعادفعلى الرغم من استيعاب الناقدة السليم . متيزت باالختزال يف املفاهيم ،الحظنا
 تنطوي عليها التقسيمات املنهجية، إال أا حبكم منطلقاا املنهجية واخلصوصيات اليت

ال ميكن أن تؤسس لرؤية متكاملة للخطاب النقدي يف إدراك اخلصائص البنيوية 
  .للنصوص السردية

" املدة"الناقدة بشأن االستغراق الزمين ويف مستوى آخر من تعليقنا على ما قدمته
، وال إىل جريار جنيت حتديدها للحركات الزمنية إىل نشري إىل أن الناقدة مل تشر يف

كما  واخلطاطة الرمزية اليت حدد من خالهلا العالقة بني زمن القصة وزمن اخلطاب، أ
 Temps de   احلكايةوزمن ، TRويرمز هلا بـ  Temps du Récitيسميها زمن السرد 

l’Histoire    ويرمز هلا بـ TH واليت يقدمها كما يأيت :  
  

Pause :Tr=n.Th=o donc Tr= ∞ >Th 
Scene: RT=TH 
Sommaire: TR<TH  
Ellipses: TR=0,TH=n,donc TR< ∞ TH (76).   
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فاإلحالة إىل األصول النظرية عنصر أساسي تقتضيه األمانة العلمية، وتتطلبه حىت 
ت الرتعة التعليمية املعتمدة من طرف الناقدة، اليت نسبت لنفسها الصيغ الرمزية للحركا

 فهي تطلق مصطلح. الزمنية للسرد من خالل اإلشارة إىل مصدرها، مبصطلحات جديدة
مبعىن  Histoireعلى " وقائع"القص، ومصطلح  ومبعىن اخلطاب أ  discours:على "قول"
ق إىل الزمن على مستوى القول وبالرمز /نشري بالرمز ز" وتقدم ذلك بقوهلا". احلكاية"
  :التايلوقائع ونكتب املعادلة على النحإىل الزمن على مستوى الوو/ز

   Ellipseالقفز   -
  .أي أن زمن القص أقصر مبا ال اية من زمن الوقائعو/ز ∞<ق/ز

  Pauseاالستراحة   -
  .أي أن زمن القص أطول مبا ال اية من زمن الوقائعو/ز ∞>ق/ز      

  Scèneاملشهد   -
  .أي أن زمن القص يساوي زمن الوقائعو/ز= ق/ز     

 Sommaire  اإلجياز -
  .)77(أي أن زمن القص أقصر من زمن الوقائعو/ز< ق/ز

وحني تنتقل الناقدة إىل العنصر الثالث من االستغراق الزمين احملدد 
جندها ختالف ما قامت ا سابقا حيث تصرح بأا تعتمد على ما ،  Fréquenceبالتواتر
من حيث واتر وأنواعه، أسواء يف حتديد مفهوم التو ،figures IIIيف كتابه  جنيتقدمه 

وتضيف إىل ذلك  .األمثلة املقدمة اليت أوردا املترمجة حبسب تصنيفها املعتمد يف األصل
  . )78(صيغة ترميزية حتدد من خالهلا طبيعة العالقة القائمة من خمتلف أنواع التواتر

 :إىل قسمني مها جنيتغري أا مل احلديث عن تصنيف التواتر الذي قسمه 
 ويتفرع كل قسم بدوره إىل تنويعني .Itératifالتكراريوالسرد  Singulatifاملفرد  السرد

السرد التكراري، وال  وخمتلفني، وال جند أي أثر للحديث عن مصطلحي السرد املفرد أ
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وال إىل أبعاده وطرق متثله يف مستوى ، إىل خمتلف املمكنات اليت يتيحها هذا التقسيم
  .أبعاده اجلمالية وال حىت إىل ،النص السردي

وهذا اإلغفال برأينا يعود إىل نزعة الناقدة إىل إمجال اإلجراء النقدي، وتبسيطه، 
وترى أنه  ،رغم أا تسعى يف اية مبحث التواتر إىل مناقشة القيمة املنهجية هلذا املبحث

 :أكثر من اقترابه من مبحث الزمن حيث تقول ،يقترب من مبحث الدراسة األسلوبية
ضوء هذا التوضيح املوجز ميكننا أن نفهم السبب الذي محل بعض النقاد على  يف"

    .  )79("إدخال نقطة التواتر يف الدراسة األسلوبية، وعدم إدراجها يف مقولة الزمن
.II2-الرؤية السردية  

جند أا  ميىن العيدإذا انتقلنا إىل القسم الثاين من دراسة النص السردي لدى 
 وويبد. على ما يعرف يف النقد البنيوي بالرؤية السردية" ة القصهيئ" تطلق مصطلح

القسم الثاين مهما من حيث الطرح النظري للسؤال املتعلق بالتمييز بني  الكاتب 
والراوي، والوظيفة اليت يؤديها الراوي يف النص وعالقته بالشخصيات الروائية املختلفة، 

هيئة القص يتجاوز موقفا كان يرى أن  أن البحث يف مقولة" وتقرر من خالل إجابتها
عن شخصه وبذلك تتحول القصة إىل  والقصة اليت كتبها الكاتب هي تعبري عنه، أ

  .)80("دراسة عن الكاتب
جتاوز للنظرة الكالسيكية يف مقاربة النصوص السردية،  ولراوي هبافاالهتمام 

، جويس، وسارتر إىل فلويريومتابعة ملسار التطور الذي عرفه الفن الروائي منذ 
السردية على دمج التصور وقد اعتمدت الناقدة يف عرضها ملفهوم الرؤية . بروستو

، حيث قامت بصياغة جدول يشمل أربع جينيت، وتودوروفكل من املنهجي ل
وضعيات للراوي يف عالقته مبا يروى، وهذه الوضعيات تعود يف أصلها إىل حالتني 

  : أساسيتني
   .الداخلي واملشارك يف األحداث أاألوىل وختص الراوي  - 
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وقد  ،الراوي اخلارجي وراوي الذي يراقب األحداث أالأما احلالة الثانية فتتعلق ب - 
  :تصورها ضمن التقسيم اآليت ميىن العيدقدمت 

  حيلل األحداث من الداخل ورا  -  أ
  حاضر) ضمري الـ أنا( بطل يروي قصته -1
 غري حاضر ) كلي املعرفة( يعرف كل شيء ورا -2

 يراقب األحداث من اخلارج  ورا  - ب
 حاضر      شاهد -   -1
   )81(ال حيللّ، ينقل بواسطة غري حاضر ورا-  -2

ويف مسعى تعليمي ينسجم مع منطلقها املنهجي تقدم الناقدة التقسيم السابق 
يف ما يلي نقدم لوحة شاملة تلخص أنواع الرواة، مث نعود ونقدم بواسطة : "كما يلي

نوع من هذه األنواع لذا ننصح القارئ، بأن يعود ثانية األمثلة التوضيحية شرحا لكل 
أكثر وضوحا وأسهل  وإىل  هذه اللوحة بعد قراءته الشرح ألا إذ ذاك ستبد

  .)82("فهما
نفس التقسيم الذي  ووحنن إذا تأملنا التقسيم الذي تقترحه الناقدة جند أنه ه

يف القصة ليس من يشري إىل املتكلم حيث يف مبحث الصوت السردي،  جينيتطرحه 
املسافة اليت تفصله عن األحداث والشخصيات، بل من خالل وضعه  ومنظور الرؤية أ

فالسارد الذي يكون . خارجها وكذلك طبيعة مستواه السردي وكسارد داخل القصة أ
غري أن  ،غائب عنها ونه يروي قصة هإأي  ،داخل القصة إما أن يكون غريي القصة

أن يكون  وأ. "ألف ليلة وليلة"يف قصص  شهرزادل ذلك ومثا ،وظيفته تكون شعرية
السارد داخل القصة ويروي قصته اخلاصة، فتكون بذلك وظيفته توثيقية ومثال ذلك 

  .هومريوسيف إلياذة " عوليس"
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إما أن يكون غريي القصة ويقوم  ؛أما السارد اخلارج عن القصة فيتخذ وضعني
ه أن يكون مثلي القصة ويكون يف هذ وأ ؛بنقلها دون حتليل، وتكون وظيفته التوجيه

وقد وفقت الناقدة يف حتليل  .)83(ساردا من الدرجة األوىل يقوم بوظيفة الشرح احلال
اعتبارا من املسافة القائمة بني الراوي وما  ،وضعيات القائمني بالسرد وحتديد وضعيام

  :يروي، وقدمت لنا أربعة أصناف من الرواة هم
  نا الراوي بضمري ألـ أ -1
 الراوي كلي املعرفة  -2
 الراوي الشاهد  -3
 الراوي الذي يروي من اخلارج  -4

رواة وفق عالقتهم الداخلية، وإذا كان هذا التصنيف فيه اجتهاد لتكييف وضعية ال
حيث قدمت متثيال . الناقدة قدمت األمثلة التوضيحية من نصوص روائية متعددةفإن 

، لطيب صاحلـل "م اهلجرة إىل الشمالموس"للنموذج األول باملقطع األول من رواية 
 حممد عبدهـل "حكايات االحتالل واملقاومة"مأخوذ من نصو أما النموذج الثاين فه

 حسن داوودـل" حتت شرفة آجني"مأخوذ من رواية و، أما النموذج الثالث فه170ص
من  عبد الرمحان منيفـل "مدن امللح"، والنموذج األخري مستل من ثالثية 9ص

  .)84( 569ص" تيهال"رواية
وهذا التعدد يف اقتناء النماذج ينسجم مع االنتقائية اليت تبنتها الناقدة يف منهجها 

غري أن هذا االجتزاء من نصوص متعددة . التعليمي البيداغوجي لتوضيح املفاهيم البنيوية
يفقد اإلجراء النقدي انسجامه، وقد يسقطه يف التبسيطية اليت ال متكن القارئ من 

  .تصور شامل عن النص الروائي املدروس تشكيل
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.II3-مقولة منط القص الصيغة:  
إىل أن هناك صيغتني  ،تفيدنا االجتهادات النظرية البنيوية يف جمال السرد

ن الراوي يف عالقته مبا إأساسيتني ميكن أن تكون عليهما النصوص السردية، حيث 
وهذه الصيغة  ،نه يعايشهايروي، أما أن يقدم األحداث بطريقة توحي للمتلقي بأ

قوم بسرد األحداث واألقوال بدال عن  يو، أShowingالعرضاألسلوبية تسمى 
  Tellingالشخصيات القائمة ا يف السرد وتسمى هذه الصيغة السرد 

احملاكاة  :يف تقسيم الشعر إىل شكلني مها أفالطونوهذه القضية اليت اعتمدها 
الذي فصلها يف مبحثه الذي  تودوروفلسرد خاصة واحلكي التام، نالت اهتمام نقاد ا

قر بذلك أسلوبني للخطاب السردي مها أو.Modes du Recit  أمساه صيغ السرد
باقتراح  جينيتواستنادا هلذا الطرح قام  .)85(اخلطاب املباشر، واخلطاب غري املباشر

قته كعنصر ضمن مبحث الصيغة ليميز بني مظهرين للراوي يف عال "املسافة"مفهوم 
ن الفعل السردي يرتكز إىل مظهر إسرد األفعال وسرد األقوال، حيث :بالسرد ومها
 أسلوبايضيف  جينتالتعامل مع أقوال الشخصيات وخطاباا، فإن  وأساسي وه
الذي ميز الكتابات  ،غري املباشر احلر األسلوب وه تودوروف لتصنيف اخطابيا ثالث

  : ثالث صيغ خطابية هي الروائية احلديثة، ويصبح أمام القارئ
   Narrativisé     ) خطاب غري مباشر(اخلطاب املسرود      

             Rapporté    )          خطاب مباشر(اخلطاب املنقول         
  Transposé )      خطاب غري مباشر حر(   )86(اخلطاب احملول

ط القص من خالل احلديث عن صيغ اخلطاب ضمن مقولة من ميىن العيدوقد تناولت 
كيف يروي الراوي ما " :الروائياخلطاب  بأسلوبيةاملتعلقة  األساسية لألسئلةطرحها 

إذ يفعل ذلك  ووه. هل ختتصر؟ هل يتعرف؟.. هل يروي لنا التفاصيل كلها؟.. يرى
هل يدع الشخصيات تقول بصوا مباشرة، أم يروي بصوته عنها أم انه يداخل بني 

                                                
85 - T.Todorov : les catégories du récit littéraire page 150. 
86  - Gérard genette, discours du récit page 193.  



  الروائي العريبوالنص  النقد البنيوي   :الفصل األول       د الروائي العريب للنقد اجلديدقالنتلقي   :الباب الثاين
 

 309

هي اليت تضبط جممل صيغ تفاعل خطاب  األسئلةهذه . )87("وكيف؟. صوا وصوته
الكربى، وتبقى  األسلوبيةالراوي وخطاب الشخصيات يف النص السردي، يف جماالته 

 أمناطالناقدة ثالثة  أوردتخاضعة لذكاء املتلقي، وقد  األخرىالتلوينات الصيغية 
وهذه . ت الشخصياتأسلوبية نرى أا متثل العالقة القائمة بني صوت الراوي وأصوا

  :األمناط هي
وتكون فيه الشخصية تتكلم بصوا بصورة : منط أسلويب يتصف باملباشرة -1

  .مباشرة
وفيه يتم نقل كالم الشخصيات من طرف : منط أسلويب يتصف بالالمباشرة -2

 .الراوين بأسلوبه اخلاص
منط يداخل بني صوت الراوي وصوت  ووه: منط أسلويب ال مباشر حر -3

 .)88(الكالم ملتبسا ودالشخصية فيب
من النقد البنيوي  هن صيغ اخلطاب مأخوذ يف أساسأوإذا كان ما قدمته الناقدة بش

كما اشرنا سابقا، فإا ختالف هذه املرة طريقتها املألوفة يف تقدمي النماذج، حيث جند 
واكتفت بوضع مجلة مبثابة ، أا مل تعد ألي نص روائي للتمثيل لنماذج صيغ اخلطاب

 ،ذج ألسلوب  اخلطاب املباشر، مث قامت بتحريرها وقلبها عرب األشكال الثالثةمنو
وحولت الدرس  ، وبذلك تكون قد ختلصت من التزامها يف قراءة النصوص الروائية

  . النقدي إىل جمرد أمثلة قريبة يف صياغتها من تعليمية القواعد النحوية املبسطة
صيغ اخلطاب ليس من اهتمامات الدرس ورمبا يعود ذلك لقناعتها بان البحث يف 

ودليلنا يف . الضطراب يف استقبال األساس املنهجي ملكونات هذا الدرس والسردي أ
تعارضني يف نفس الناقدة تتخذ موقفني متناقضني وتصدر حكمني نقديني م أنذلك 

فهي تصرح بان مقولة منط القص اليت تعين أساسا مسالة  الصفحة من الكتاب؛
فاملقولتان تتقاطعان يف املسافة اليت  ،رها مفصولة عن هيئة القصظيف ن وتبد األسلوب ال

                                                
 .105تقنيات السرد الروائي ص: ميىن العيد-  87
 108ص املرجع نفسه،-  88
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أي أن كيف يروي الراوي ما يروي، ليست مستقلة " .تنهض بني الراوي وما يروي
ما يعين أن صيغة اخلطاب  ووه. )89("كيف يروي الراوي ما يروى ويسمع متاما عن

سافة اليت تنهض بينه وبني ما يرويه وأسلوبيته ال ميكن فصلها عن موقع الراوي وامل
 .وينقله من كالم الشخصيات

وهذه احلقيقة املاثلة يف جوهر اإلجراء البنيوي يف مقارنة النص السردي تتراجع عنها 
يف ما " :تقول. الناقدة، وتعدها غري أساسية بدعوى أا من اختصاص الدراسة األسلوبية

ن التفصيل فيها يشكل موضوعا وبية ألض موجز هلذه األمناط األسليلي نكتفي بعر
.)90("ننا هناما ليس من شأ ومستقال خيص بشكل أساسي الدراسة األسلوبية وه

  

إن اإلقرار ذا احلكم املنهجي غري املسوغ نظريا يبني عدم التحكم يف ضبط املفاهيم 
كسية النقدية لدى الناقدة يف هذا الشأن، خاصة وهي حتيلنا يف اهلامش إىل كتاب املار

والذي يتناول يف فصله  حممد البكريالذي شاركت يف ترمجته مع  ،وفلسفة اللغة
طاب عالقة األساسية يف خطاب الراوي وخوال" خطاب الغري"احلادي عشر 

على األبعاد اجلمالية واألسلوبية والداللية  ميخائيل باختنيالشخصيات، حيث يؤكد 
   )91(.خصيات وخطاااليت تترتب عن تدخل الراوي يف نقل كالم الش

  
  
.II4-البحث يف املصطلحوزاوية الرؤية واملوقع أ :    

إىل دراسة  ميىن العيديف ختام مسار البحث يف مكونات اخلطاب السردي تنتقل 
من منظور اختذ مسارا للبحث يف املصطلح وتنويعاته،  ،زاوية الرؤية واملوقع

الرؤية، وبني زاوية الرؤية وزاوية  واالختالفات القائمة بني كل من هيئة القص وزاوية
وسعت يف . وأخريا بني زاوية الرؤية واملوقع، مث عالقة املوقع بالصوت السردي ،النظر

مسار تربير البحث يف جدوى املصطلح الذي دف لطرحه بديال عن املصطلحات 
                                                

 118وانظر أيضا ص  106ص املرجع السابق، -  89
 106ص املرجع نفسه،-  90
 .183- 167ص1986دار توبقال، الدار البيضاء . املاركسية وفلسفة اللغة: ميخائيل باختني- 91
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ى إىل التأكيد على أن مصطلح املوقع يتخذ أبعادا جتعل من الراوي ال يتساو خرى،األ
املنطلق  وألنه الصوت الذي خيتبئ خلفه الكاتب، وه ،مع باقي مكونات النص السردي

  . الواقعي يف تثبيت العالقة بني األدب واملرجع
 قلبت على املفاهيم اليت قدمتها طوالمن خالل هذه اإلشارة جند أن الناقدة قد ان

ا إىل أحكام قيمية الكتاب املخصص لدراسة النقد البنيوي للسرد، وحتولت هلجة خطا
ما قدمته عرب مسار البحث، وان كانت مل تتخل عن منهجيتها و ،مناقضة ملا سبق

   .     التلقينية
 

III - الوعي النقدي والتطويع املنهجي: سعيد يقطني  
يعد الناقد سعيد يقطني من بني الباحثني العرب الذين أولوا عناية خاصة بالبحث عن 

لسردية عموما والروائية على وجه اخلصوص، وإذا كانت صيغ جديدة لقراءة النصوص ا
قد تناولت موضوعا أساسيا هو اخلطاب السردي، فإننا يف جمال حبثنا  )∗(دراسته الكثرية

وتعد .1989نتناول دراسته للخطاب الروائي، من خالل كتابه حتليل اخلطاب الروائي 
ه جبوانب الدرس النقدي دراسته يف هذا الكتاب جهدا تنظريي مكتمال من حيث إحاطت

املتصل بتحليل اخلطاب الروائي، وذهب بعض الباحثني إىل اعتبار كتاب حتليل اخلطاب 
وذلك يعود أساسا . يف الساحة النقدية العربية )92(الروائي اجلهد لتنظريي األول املكتمل

الكامل يف نظرنا لقيمته املعرفية، وأساسه املنهجي الذي ميتاز بالوضوح والدقة، والوعي 
باإلجراء النقدي، كما أن عمل الناقد على توضيح املرجعيات املنهجية املعتمدة، 
ومقارنتها وانتقاء ما يتناسب وتصوره النقدي، جيعل املتبع هلذا املسار، يصل إىل نتيجة 
تشري إىل حتكم الناقد يف اختياراته ووعيه العام باملمارسة النقدية اليت يقارب من خالهلا 

كما ميكننا مالحظة أن الناقد . دونات الروائية اليت اعتمدها يف جمال التطبيقجممل امل
عمل على ربط التقدمي النظري باملمارسة اإلجرائية، وهو سلوك نقدي، يدخل ضمن 
                                                

، الرواية 1989، انفتاح النص الروائي 1989، حتليل اخلطاب الروائي 1985القراءة والتجربة : كتب أمههاأصدر الناقد عدة -  ∗
  .1997، الكالم واخلرب 1997، قال الراوي 1994، ذخرية العجائب العربية 1992والتراث السردي 

  .368، ص2000ب النقد األديب العريب اجلديد، منشورات احتاد الكتاب العر: عبد اهللا أبو هيف -  92
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سريورة بيداغوجية تعليمية، باإلضافة إىل قيمة اختباريه ملدى قدرة املنهج املعتمد عل 
يف حبثه مستويني يتعلق األول بتحديد  يقطني اولويتن.فك إشكاالت اخلطاب املدروس

مكونات اخلطاب الروائي يف مظهره النحوي، املكون من الزمن، والصيغة، والرؤية، أما 
  : املستوى الثاين فيعمد فيه إىل دراسة تطبيقية يف مخس روايات هي

  . جلمال الغيطاين: الزيين بركات
  . الميل حبييب: الوقائع العربية

  .لتيسري سيول: ليومأنت منذ ا
  . حليدر حيدر: الزمن املوحش

  .حلليم بركات: عودة الطائر إىل البحر
ويعرض الناقد منذ البداية إىل املنهج الذي يستمد منه فرضيات التحليل النقدي، حيث 

نسلك يف حتليلنا هذا مسلكا واحدا ننطلق فيه من السرديات : "يوضح منطلقاته بالقول
من خالل االجتاه البويطيقي الذي يعمل الباحثون على تطويره البنيوية كما تتجسد 

وهذه اإلشارة العامة للمنطلقات املنهجية، يؤكدها  )93("وبلورته بشكل دائم ومستمر
عند مباشرة تقسيمات حدود الدراسة السردية، فيؤكد أن التقسيمات اليت  يقطني

بني  جينيتو تودوروفه يعتمدها يف دراسته تستند باألساس إىل التمييز الذي أقام
مستويني اثنني يف السرد مها القصة واخلطاب وهذا البعد اإلجرائي يسميه يقطني 

، وبذلك تكون جماالت الدراسة املعتمدة يف كتاب حتليل اخلطاب )94("املستوى النحوي"
الروائي، حمكومة بضوابط املنهج البنيوي السردي كما بلورته بشكل واضح وأساسي 

اجلديد يف فرنسا، وإذا اعتربنا أن األخذ باددات املنهجية املقترحة  كتابات النقد
لدراسة اخلطاب الروائي قد مت اعتمادها يف املقاربة النقدية، سنسعى إىل تتبع املسار 
الذي قدمه الناقد يف جمال البحث يف مكونات اخلطاب الروائي، وتطبيقاته على 

. منهج املعتمد، يف مستوى مفاهيمه وإجرائياتهلنتبني مدى التمثل لل. النصوص الروائية

                                                
  .6حتليل اخلطاب ص: سعيد يقطيين -  93

  .50حتليل اخلطاب ص: سعيد يقطيين -  94
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من خالل مقاربته املنهجية  يقطنيوما هي العناصر اجلديدة يف قراءة الرواية، وهل أفاد 
ولبلوغ . يف تقدمي معرفة نقدية، أسهمت يف بناء خطاب نقدي متجانس ومتماسك

  :ذلك نعمل على  إتباع البحث وفق اخلطوات اآلتية
III.1 املرجع والتصور : ب الروائيمفهوم اخلطا  

يف مبحث حتليل اخلطاب الروائي مجلة من التصورات املتعلقة مبفهوم  يقدم سعيد يقطيين
اخلطاب، حيث يرى أن اجلانب املعريف للمفهوم مرمي حلنني قبل ان يتخذ وضعه النهائي 
ملصطلح متداول، ومنثل املرحلة األوىل الدراسات الكالسيكية اليت كانت توظف 

صطلح األدب يف الدراسات النقدية خالل القرن التاسع عشر، ليتطور بعد ذلك م
املصلح إىل صورة أكثر حتديدا وضبطا مع ظهور املدرسة الشكالنية الروسية اليت جاءت 

الذي يعين جمال اإلبداع األديب بأن حبث ما جيهل نصا ما، نصا أدبيا، " األدبية"مبصطلح 
ليس هو األدب وإمنا هو األدبية، واألدبية  جاكسون فموضوع العلم األديب كما يرى

من هذا املنظور يشترط مجلة من الضوابط التركيبية واألسلوبية، اليت تسمى دراسة 
وبعد هذا . األدب، من خالل البحث يف اخلصوصيات النوعية للموضوعات األدبية

يف إعطاء بعد أن إسهامات الدرس اللساين كانت حامسة  يقطنيالتحول املفهومي، يرى 
معريف إجرائي جديد للحوار النقدي األديب، وقد جتلى دلك من خالل استثمار 
منجزات مسار الدرس اللساين الذي جتاوز مستوى اجلملة إىل درس أوسع وهو 

 Z.Harrisزيليغ هارسوأول من طرح هذا االقتراح هو الباحث اللساين ". اخلطاب"
و هو متتالية من اجلمل تكون مجلة منغلقة بأنه ملفوظ طويل، أ"الذي عرف اخلطاب 

ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية، وبشكل 
  .)95("جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

وذا التحول يف املقاربة اللسانية، انفتح جمال الدراسة على مقربة جديدة، متنح إمكانية 
ويكون جمال . ال املعرفية املختلفة عرب تعدد اخلطاباتضبط وحتديد خصائص األشك

اخلطاب األديب حمورا ملقدمات نظرية حاول من خالهلا أصحاا حتديد مكونات هذا 
                                                

  .17حتليل اخلطاب الروائي، ص: سعيد يقطيين -  95
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. Maingueneau، وماجنينو،F.rastierبراستيه، مرورا اميل بنفنيستاخلطاب ابتداء من 
ث يشري إىل أن تعدد مالحظتني أساسيتني بشأن مفاهيم اخلطاب، حي يقطنيويستخلص 

دالالت اخلطاب خاضعة باألساس لتعدد اجتاهات وجماالت حتليله، مما أدى إىل تداخل 
التعريفات أو تقطعها، أو إكمال بعضها البعض وهذه املالحظة تستدعي بالضرورة 

حيث . االنتباه أثناء التحليل إىل أن أي جمال من ااالت السابقة تندرج الدراسة املقترح
أن حندد االجتاه الذي ننتمي إليه واال الذي نشتغل فيه وفق أسئلة "علينا انه 

ملاذا هذا التعريف، ما هي : ابستمولوجية حمددة، جنيب من خالهلا عن هذه األسئلة
  . )96("األدوات واإلجراءات املناسبة، إىل مذا ينفي الوصول وكيف؟

املعرفية، يعكس حسا نقديا  إن هذا احلذر املنهجي، والصرامة يف مواجهة القضايا
متميزا، ووعيا تاما، بضرورة االنطالق من معطيات واضحة وسليمة يف املمارسة 

وقد جتلى ذلك من خالل تناوله لتصورات النقد البنيوي فيما يتعلق بتحليل . النقدية
، انطلق بشكل أساسي من تقسيمات يقطني اخلطاب، وما نالحظه ذا الشأن هو أن

 وكذلك،  Discoursواخلطاب  Histoireكي إىل مظهرين مها القصة للح تودوروف
. واخلطاب Recit" احلكي"القائم على عنصرين مها  G. Genetteيضيف جينيت 

واستنادا ملتغريات البحث يف اخلطاب السردي، يقترح  تصورا خاصا لدراسة وحتليل 
  :اخلطاب الروائي العريب، ويتم ذلك ضمن مستويني

ويقترح يف سياقه اعتماد مقياس الصيغة للتمييز بني اخلطابات احلكائية، : لاملستوى األو
عاما، والسرد خاصا، " احلكي"اعتبارا من التميز األساسي بني احلكي والسرد، فيصبح

وبالتايل ميكن إدراج اشكال السرد العريب ضمن خطابني سرديني، اخلطاب األول تكون 
له املسرحية، أما اخلطاب الثاين فهو خطاب سردي  فيه الصيغة املهيمنة هي العرض، ومتث

يعتمد صيغة احلكي، وتدخل ضمنه الرواية، واحلكاية الشعبية، والقصة القصرية، 
    )97(.والسرية
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III.2 - الزمن يف اخلطاب الروائي:  
إذا كانت املنطلقات اليت اعتمدها سعيد يقطني يف حتديده ملفهوم اخلطاب، تقوم 

تويات التلقي املنهجي، ومدى مالءمة ذلك لالختيارات أساسا على توضيح مس
املرسومة سلفا، واهلادفة يف إىل صياغة منظور منهجي يتسم باملرونة، وبإمكانية مالءمته 

فإننا سنعمد من خالل هذا البحث على تتبع اإلضافات .للنصوص السردية العربية
ث اخلطاب السردي واملقترحات املنهجية، اليت تدخل يف سياق كل مبحث من مباح

  :الثالثة 
III.2 .2-زمن اخلطاب بني التارخيي والروائي:  

املتصلة بدراسة الزمن  ،عة املقترحات النظرية واإلجرائيةانطالقا من جممو
،حبثا عن "الزيين بركات"،سعى يقطني ملقاربة البنية الزمنية يف رواية السردي

مستفيدة من تنظريات ÷ذه الدراسة وقد كانت املساند املنهجية هل.مكوناته،وخصوصياته
ويف هذا . النقاد حول عالقة الزمن يف احلكي ،مبظهرين مها زمن القصة ، وزمن اخلطاب

بشأن زمن الكتابة وزمن  تودوروفالصدد جند أن الناقد أخذ بالتقسيمات اليت قدمها 
 ، بشأن الربط بني Jean Pouillon جون بويونالقراءة، كما استفاد من مالحظات 

الزمن ووجهة النظر،وما يترتب عن ذلك من حتريك الزمن، وفق مظهرين مها زمن املبىن 
جريار إال أن االستفادة األساسية يف رأينا، كانت من تقسيمات .احلكائي وزمن السرد

الشهرية، اليت صاغها لتحديد زمن القصة، واملتمثلة يف عالقات الترتيب ،وعالقة جينيت 
مع مراعاة التفريعات املتعلقة بكل عالقة، مبا تشمله من .التواتراملدة،، وأخريا عالقة 

  .)98(.سوابق ولواحق،ودميومة وتلخيص ، وتسريع أو إبطاء للسرد
، لزمن السرد يف رواية الزيين ةإىل الدراسة التطبيقي لغري أن يقطني حني االنتقا   

املستوى الزمين  جنده يعتمد صيغة تركيبة خاصة، تتحدد بكل جمال من جماالت. بركات
فهو ينطلق من حتليل زمن القصة وزمن اخلطاب يف مستوامها الشمويل، حني . يف الرواية

يتعلق األمر بتحديد املكونات الكربى للنص الروائي عرب هيكلته الزمنية يف إطار احلركة 
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رى مث ينتقل إىل دراسة جتزيئية للزمن، تقوم على متابعة الوحدات السردية الصغ.التارخيية
وهذا اإلجراء التطبيقي، يعد بنظرنا جتاوزا للتصورات اجلاهزة عن الزمن .يف نص الرواية

الروائي، واليت عادة ما جند أن النقاد يطبقوا يف مقاربام النقدية ،حيث يتم إسقاط 
النموذج مباشرة على مكونات النص، ويتم ذلك عرب عملية تفكيكية،ال تراعي 

 مجال الغيطاينيف مقاربته لرواية  يقطنيوقد اعتمد .وصياغتهخصوصيات العمل الروائي 
وتتعلق بدراسة "التمفصالت الزمنية الكربى"على التقسيم الزمين إىل،حماور يسميها 

وهذا وفق تقسيم جديد يراعي ".احلكي األول" جينيت راهنية اخلطاب أو مايدعوه،
وقد وردت يف نص .)99(توايل األحداث عرب حتديد السنوات و الشهور والفصول

الرواية املدروسة من خالل اإلشارات التارخيية املهمة اليت تزخر ا، و املوزعة على 
عشر مقاطع سردية تبدأ باهلزمية،فاالعتقال، مث الزيين حاكما،مث تتواصل السريورة عرب 

التمفصالت الزمنية أما .وحديت احلرب واهلزمية، لتنتهي بالزيين حمتسبا جديدا
ويتم عربها حتديد حركة . يمتها تعيينية ضمن املقطع السردي الواحد،فقالصغري

وبذلك يكون الزمن مكونا متحركا .االنتقال يف الزمن من املاضي للحاضر فاملستقبل
وهذه املصطلحية النقدية املعتمدة من .ضمن التاريخ ،ومؤسسا للبعد اجلمايل يف الرواية

  . ص الروائي العريبيقطني،تنم يف رأينا على وعي خبصوصيات الن
III.3 الصيغة واألسلوب الروائي:  

إذا كان الزمن بوصفه بعدا تكوينيا يف النص السردي فإن الصيغة السردية متثل العنصر  
وإذا كانت تصورات الرؤية السردية قد تناوهلا .البنائي،احملدد لسريورة الرؤية يف الرواية

ستند إليه يقطني يف دراسته للخطابات النقاد من منظورات متعددة،فإن األساس الذي ا
كما .للصيغة يف مظهريها ؛العرض والسرد تودوروفالروائية العربية،هو تنويعات 

املستندة إىل التمييز بني حكي األقوال،  جينيتاستفاد بدرجة كبرية من تقسيمات 
، بصدد منوذج "ميك بال"وتعامل مع املقترحات اليت قدمتها الباحثة.وحكي األفعال

ريار جينيت،والذي مت مبوجبه إقامة منذجة للخطاب الروائي ،يف مستوى سرد األقوال ج
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خطاب مسرود، خطاب معروض، وخطاب بأسلوب غري :واألفعال تنقسم إىل
وإذا تأملنا هذا املقترح جند أنه يستجيب للتنويع األساسي يف اخلطاب . )100(مباشر
ردها ويتم اإلخبار ا بأسلوب فالنص يقدم األحداث بأسلوب العرض أو يس.الروائي

مباشر أو غري مباشر ،أو منقول مباشر وغري مباشر ،وهذا تبعا لوضعية الراوي السارد 
مقترحا  سعيد يقطنيوانطالقا من هذا كله يقدم .واملسافة القائمة بينه وبني ما يروي

صيغتني يتناول تنويعات إجرائية لدراسة الصيغ السردية املمكنة،وهذا اعتمادا على ال
  :السرد والعرضنوتتحدد هذه الصيغ كما يأيت:األساسيتني

  .يرسله املتكلم وهو على مسافة مما يقوله:صيغة اخلطاب املسرود -
وتظهر يف اخلطاب الذي يتحدث فيه املتكلم اآلن إىل ذاته،عن    :صيغة املسرود الذايت -

  .أشياء وقعت يف املاضي
  .ملتكلم مباشرة إىل متلق مباشريتكلم فيها ا:صيغة اخلطاب املعروض -
ويتحدث فيه املتكلم إىل آخر، ولكن تدخالت الراوي  :صيغة املعروض غري املباشر -

  .تؤطر اخلطاب
وهو نظري املسرود الذايت ،حيث يتم الكالم إىل الذات عن :صيغة املعروض الذايت -

  .أحداث تقع يف احلاضر
معروض مباشر،ينقله متكلم غري املتكلم وفيه جند أنفسنا أمام :صيغة املنقول املباشر

  .األصل
هوكالم ينقله عن املتكلم األصل ناقل ال حيتفظ بالكالم  :املباشرغريصيغة املنقول 

هلذا اإلجراء الذي يعد تطويع املنهج  يقطنيوقد اقترح .)101(.األصل يف صيغته احلرفية
،دراستها أفقيا ملعرفة املعتمد يف األصل،اقترح طريقة التحكم بصورة أدق يف هذه الصيغ

نوع الصيغة املهيمنة،ودراستها عموديا عرب التبدالت والتحويالت الصيغية، ومفهوم 
الذي ميكننا من التعرف على طريقة اشتغال النظام الصيغي للخطاب  الصيغ الصغرى

  .السردي
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III.4 الرؤية وحتوالت البنية السردية:  
لسردية من خالل عرضه،مل ينطلق سعيد يقطني ،يف احلديث عن الرؤية ا  

ويتم هذا عرب تتبع املصطلح .التصورات واالقتراحات اليت سعت لإلمساك مبفهوم الرؤية
بريسي أو .وأتباعه هنري جيمسالرؤية،ومقابالته لدى النقاد اجلدد يف أمريكا من أمثال 

فيها الشهرية،واليت مييز  جون بويون،ووصوال إىل تصنيفات نورمان فريدمان،أو لوبوك
. ، الرؤية من اخللف، والرؤية من اخلارجعالرؤية م: ثالث أشكال من الرؤية هي:بني 

وتستند هذه املعطيات، إىل املوقع اليت يتخذه الراوي من األحداث واملسافة اليت تفصله 
بشأن املنظور الروائي، الذي يقسمه  أوسبنسكيويتطرق الباحث إىل مقترحات . عنها

املكاين، املستوى  -املستوى اإليديولوجي، التعبريي، الزماين: يإىل أربعة مستويات ه
البديلة ملصطلح الرؤية، وهي مصطلح  جينيتودون أن يهمل مقترحات . السيكولوجي

التبئري، الذي يوزعه وفق ثالث حاالت هي التبئري الصفر، التبئري الداخلي، التبئري 
موقعه من احلكاية فإما أن يكون اخلارجي،وهذه احلاالت اليت تفترض عالقة السارد و

  .داخليا أو خارجيا
استنادا على كل هذه املقدمات اليت يوضحها الناقد بشكل منهجي ومنتظم مبينا   

الدقيقة، بني املنطلقات، واإلجراءات، يتحول لصياغة املنظور  تاخلصوصيات والفرو قا
ويقترح لذلك .سةالذي يقارب من خالله النصوص الروائية اليت متثله مدونة الدرا

منهجية تتعامل مع األصول املعرفية للرؤية السردية ،يف خصائصها العامة،واملؤسسة على 
فيقيم التحاما بني مستويني منفصلني يف .عالقة الراوي مبايروي،وعالقته مبا يرى 

وهذا االقتراح املنهجي يقسمه إجرائيا .اخلطاب النقدي السردي مها الصيغة والرؤية
ردية كربى حتدد املنطلق التأطريي العام للنص الروائي،أما الرؤية السردية رؤية س:إىل

الصغرى ،فتختص مبالحقة التلوينات الصيغية،يف مستوى السرود الصغرى،اليت يتألف 
  .منها احلكي

انطالقا مما سبق،نالحظ أن اهود الذي قدمه سعيد يقطني، يتضح من خالل   
دمها يف مستوى النظرية،كاستلهام للنقد الروائي تركيزنا فقط على اإلضافات اليت ق
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اجلديد،عمل على تطبيقها يف املستوى اإلجرائي،مما جعله يقرن النظرية بالتطبيق، يف 
مث العمل على .سلوك نقدي استند إىل القراءة الواعية للمرجع النقدي،يف أصوله األوربية

اسية،أو بأبعاده الصورية تطويعه يف املستوى اإلجرائي دون اإلخالل مبحاذيره األس
  .   وهو جهد يبقى يف حاجة إىل متثل أكرب يف نقدنا الروائي العريب اجلديد.العامة
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  :متهيد
،مسارا حافال بالتفاعالت البحث املنهجي يف جمال الدراسات النفسية يشكل 

وإذا كانت عناصر التفاعل .لقائمة بني النقد العريب ،وخمتلف املدارس النقدية األوربية
بني النقد العريب والنقد الغريب ،قد كان للبحث النقدي جانب منها،فإن جمال 

ويعات ، و فروقات واختالفات،سواء يف جماالت األخذ من املصدر،أو االختبار،اتسم بتن
ولذلك كانت الدراسات النفسية يف ميدان النقد .يف مستوى التطبيق والتأويل املنهجي

   األديب يف العامل العريب 
I -  التنظري  

عرف النقد العريب حقل الدراسات النفسية يف اية القرن التاسع عشر وبداية 
وكذلك دراسة  ،1914سنة أيب العالءعن  طه حسنيبظهور دراسة  ،شرينالقرن الع
 ابن الروميـدراسته الالحقة لو. )1(1916سنة أيضا   أيب العالءاليت نشرها عن  العقاد

 أيب نواسخاصة دراسته لشخصية  ،ةاليت متيزت جبدية أكرب ووضوح يف املسعى واألدا
أنه كان  العقادرأى فيه  يية الشاعر الذاليت أنار فيها بعض اجلوانب املتعلقة بشخص

  .نرجسيا شاذا
بن ابشار عن  حممد النويهيكما ميكننا أيضا أن ندرج يف هذا السياق ما كتبه 

الذي علل فيه  ،1953"نفسية أيب نواس"أو كتاب  ،1951"شخصية بشار"يف كتابه  برد
ما فإن  .د وفاة أبيهبأنه يعود أساسا لعوامل نفسية سببها تزوج أمه بع أيب نواسشذوذ 

ميكن مالحظته عن هذه البواكري أا متزج يف أهدافها بني دراسة نفسية الشاعر دون 
طه وإذا كانت دراسة  .صريح ملبادئها إتباعاالنتماء املعلن ملدرسة التحليل النفسي أو 
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ياع تينفي أن بكون قد كان من أ العقادفإن  النفسية ذات منحى اجتماعي، حسني
  .)2(أو حىت أن تكون دراساته عن الشعراء ذات بعد حتليلي نفساين  مريديه،و فرويد
تكن له سوابق جادة يف النقد العريب ،  أن االجتاه النفسي مل عبد العزيز الدسوقيويرى 

ومنذ أربعينيات القرن العشرين ، )3(وأن انطالقته كانت يف صورة اجتاه مث مدرسة
وبدأ التحليل يدرس  .ة ووعي أكرب باملنهجظهرت دراسات تتميز بوضوح يف الرؤي

، اليت أشرنا إليها ابن الروميـل العقادومنها دراسة  .نفسية الشاعر من خالل شعره
، وسعى يف معروف الرصايفالذي تناول بالدراسة ديوان  عبد املسيح وزيرودراسة 

القة اليت كانت ربط الصلة بني الع إيل البيوغرايف سانت بيفهذه الدراسة املتأثرة مبنهج 
فكرهه الشديد ألبيه ، وما انعكس منها يف إبداعه؛ للشاعر بأبيه وأمه يف مرحلة طفولته

ووسم شعره  ،الذي يرى فيه رمزا للطاغية، وميله ألمه احلانية أثر يف شخصيته الحقا
  .)4(بطابع خاص مييل للدفاع عن املرأة وقضاياها

د النفسي مع صدور كتاب ميكن احلديث عن البعد اجلدي العلمي للنقو
،وما تاله من دراسات قام  1949القادرحامد عبد ـل )5("دراسات يف علم النفس األديب"

ل للعالقة بني يأصللت سعى الذي حممد خلف اهللاا باحثون متعددون وعلى رأسهم 
منذ أن أسندت له مهمة فتح ختصص يف الدراسات العليا بقسم  ،األدب وعلم النفس

فبلور بعض املفاهيم اجلادة اليت توضح أمهية ، 1938ية جبامعة القاهرة عام اللغة العرب
متأثرا ببعض  ،املقاربة النفسية بصفتها أداة عصرية ال جيب إغفاهلا يف كل دراسة نقدية

  .كولرجو وردزورثأفكار 
بعلم النفس العام  فن أغلب تلك الدراسات يف جمملها بقيت تتراوح بني التعريإ

 ،النفسي التحليلي، أو تعمل على القيام مبحاوالت لتطبيق التحليل النفسي املنهجوبني 
تربط بني املفاهيم اليت تسعى  ،مبا يتيح القراءة السريرية القائمة على استنساخ قيمة نقدية

                                                
   420يوميات ، القاهرة، ص : عباس حممود العقاد  -   2
  .  440تطور النقد األدب العريب احلديث يف مصر، ص  : عبد العزيز الدسوقي  -  3
  .  61االجتاه النفسي يف النقد العريب احلديث ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ص : أمحد حيدوش  -  4
  . 1949اسات يف علم النفس األديب ، املطبعة النموذجية ، القاهرة در: حامد عبد القادر  -  5
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أو على اعتبار أن املبدع هو  .إىل البحث عن حقيقة اإلبداع وعالقته باألمراض النفسية
وكل  كما أن كل اهتمامها تركز على النصوص الشعرية، .ةساملادة األساسية للدار

اخلالصات املتوصل إليها تصب يف حقل الكشف عن نفسية األديب واملبدع انطالقا من 
  .إنتاجه

الستثمار مسلمات النقد الفرويدي عن  العرب ويذهب البعض من الباحثني
أساسية ملقاربة النصوص  جلعلها مراجع ،األديب والعقد الليبيدية أو الرواية العائلية

وال ميكن أن نصادف . مسرحية أو قصصية أكانت نصوصا شعرية أمسواء  ،اإلبداعية
متكن من  ،خمصوصا بالتنظري للنقد النفسي يف مقارباته اجلديدة ايف هذا السياق كتاب

ورمبا يعود ذلك باألساس إىل قلة الباحثني املهتمني  اإلفالت من وهج النقد الفرويدي،
دراسات النقدية النفسية لألدب باملقارنة مع بقية املناهج األخرى من جهة، بال

وخلصوصية الثقافة العربية اليت جعلت من جمال الدراسات املتصلة بالبعد الذايت جماال غري 
  .إذا ما قورن باألحباث والدراسات االجتماعية ،ذا أمهية بالغة

حث يف جمال العالقة القائمة كما ميكننا أن نسجل أن الدراسات اليت سعت للب
أكثر منها  ،الطب النفسي رحاولت تناول املوضوع من منظو ،بني األدب وعلم النفس

غالبية البحوث اليت وضعها مصطفى سويف، ومصري " يف حقل النقد األديب مثل ذلك
وتتميز كتابات . )6("ماري شاهني روزو ..عبد احلميد حنورة وشاكر عبد احلميد

رغم دقتها يف التعريف بالعالقة القائمة بني األدب وعلم النفس  ،ميدشاكر عبد احل
   .إال أا تنتهج منحى عالجيا لألدب واألديب  وتقدمي النظريات املختلفة،

طرق موضوع العالقة بني األحالم واجلنون  )1993(ففي كتابه األدب واجلنون 
 كافكامن أمثال  ،عنيمن خالل تعرضه لسرية عدد من كبار املبد ،والصحة العقلية

كما  .حيث اعتمد دراسة املبدعني أكثر من اإلبداع ؛دستويفسكيو بلزاكو شكسبريو

                                                
  .180 ص،  2000 النقد األديب العريب اجلديد ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق: عبد اهللا أبو هيف  - 6
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أن املنهج املعتمد يستعني أساسا باحلاالت العالجية املتداولة يف اال النفسي التحليلي 
  . )7(كدراسة اهلذيان واالضطرابات الوجدانية واختالل الشعور بالذات والواقع

بالدراسة العالجية املستندة  ماري شاهني روزاربة شبيهة تناولت الباحثة ومن مق
قراءات "يف كتاا  جنيب حمفوظطباع الشخصيات الروائية يف روايات  ،إىل علم نفس

علم نفس الطباع واألمناط دراسة تطبيقية على شخصيات جنيب  متعددة للشخصية،
 ،األطروحات املتعلقة بالطب وقد قدمت يف اجلانب النظري كل ،)1995( "حمفوظ

وتبني دراستها التطبيقية املختصرة نتائج . نتقلت لتلك املتعلقة بعلم الطباعالنفسي مث ا
 جنيب حمفوظمقاربتها اليت صنفت من خالهلا أنواعا للطباع متيز شخصيات روايات 

الطبع لتجنيب، الطبع النرجسي، االطبع  الطبع العظامي،الطبع املعادي للمجتمع، : وهي
  .       )8(اهلستريي

مصري عبد ـل )9("األسس النفسية لإلبداع يف الرواية"ويكاد يكون كتاب 
املرجع الوحيد الذي خصص يف جممله للبحث يف اجلانب النفسي للرواية  احلميد حنورة

وإن كان كتابه  - من مستوى حتليلي تنظريي لآلليات النفسية املتصلة بالكتابة الروائية 
 ،على اال اإلبداعي يف حتليلهال يركز  ،1983 ماملنشور عا "ية التذوق الفينسيكولوج"

والفعاليات القائمة حلصول  ،بل على القارئ وسياقات استقباله للقيم اجلمالية للنص
  .)10( -التواصل مع اإلبداع 

جيعلنا  ما وهو، باهتمامه باملبدع بدل اإلبداع "األسس النفسية"ويتميز كتاب 
وذلك لطابعه املهتم أساسا بشروط  ،من األحباث النفسية وليس النقد األديبنصنفه ض

نريد يف هذه الدراسة أن ندرس "يقول حنورة  .العملية اإلبداعية وأسسها املختلفة
اإلبداع الفين من حيث هو عملية من عمليات النشاط النفسي املتعددة، كيف متضي 

ما يعتورها من شد وارختاء وتفتح وإغالق يف  بكل هذه العملية من بدايتها إىل ايتها،
                                                

  . 7األدب واجلنون ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص : عبد احلميد شاكر -   7
  . 181النقد األديب العريب اجلديد، ص : اهللا أبو هيف عبد  -  8
  . 1979األسس النفسية لإلبداع األديب يف الرواية، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة : عبد احلميد حنورة  -   9

  . 1983سيكولوجية التذوق الفين ، دار املعارف القاهرة : مصري عبد احلميد حنورة  - 10 
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ويؤكد صراحة يف مقدمة الكتاب على أن البحث الذي يقوم به . )11("جمال الرواية
ومن هنا فهو يركز  .)12(يسعى لإلجابة عن الكيفية اليت يقوم ا الروائي لكتابة الرواية

اتية املتصلة جبوانب على املستويات املختلفة اليت تتفاعل ضمن العمليات النفسية والذ
واملؤثرة بصورة مباشرة يف العملية اإلبداعية وهي ما يسميه  ،احلياة الشخصية للكاتب

  .الفعاليات النفسية
يركز على مجلة من  حنورةالدراسة واملنهجية املتبعة فيها جند أن  اأنوإذا استقر 

  :املعطيات املتصلة بالعملية اإلبداعية نقدمها كما يأيت
التوتر "واحث إىل أن العنصر احلاسم يف اإلنتاج اإلبداعي هيشري الب 

كقيمة مهيمنة تربط املبدع  ،ومنشأ هذا التوتر هو انعدام التوازن وفقدانه"النفسي
ولذلك تغدو العملية اإلبداعية ضرورية إلعادة الوضع إىل حالة  ،مبحيطه االجتماعي

. وافع النفسية واملؤثرات اخلارجيةعرب تلبية الرغبة يف خلق التناغم بني الد ،االنسجام
ن املبدع عصايب إيف حقيقة اإلبداع، من حيث  فرويدوهذه الوضعية شبيهة مبا يطرحه 

  .يعود له توازنه بعدما يتم إجناز عمله الفين
فاملبدع ال ميكنه القيام باألداء الالزم فنيا إال حتت التأثري املباشر لطاقة وقوة  

عنصر  وهناك شرطا آخر تتطلبه العملية اإلبداعية ه كما أن .)13(التوتر النفسي
، حيث يتطلب هذا العنصر قدرة ذاتية من طرف الكاتب جتعله يركز االحتفاظ باالجتاه

قل ببساطة إىل موضوعات أخرى على املوضوع واالحتفاظ خبط ناظم لإلبداع، فال ينت
يشغل بعدا هاما  وتتطلب هذه اخلاصية حضورا قويا للموضوع وتنويعاته حبيث. غريه

  . ممن اهتمام الكاتب الذي قد يأخذ منه هذا العنصر سنوات طويلة التركيز واالهتما
وهذا العنصر يسنده جانب آخر له أمهيته يف العملية اإلبداعية هو درجة تبلور 

هي اليت حتقق التميز  القدرة على االختمارف. املوضوع يف الذهن ونسبة نضجه واختماره

                                                
  . 12األسس النفسية لإلبداع الفين يف الرواية ص : ميد حنورة مصري عبد احل-  11
  . 11األسس النفسية لإلبداع الفين يف الرواية ص : مصري عبد احلميد حنورة  -  12

  . 22نفسه ص  المرجع  - - 13
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 سواء يف احلقول الفنية أو املعرفية األخرى ،مهما كانت جماالت نشاطهم بني املبدعني

 ،نسجلها بشأن املشترطات السابقة اليت تتطلبها عملية اإلبداع إن املالحظة اليت. )14(
بل تتعداه لكل فعل مجايل فين أو  ،جمال اإلبداع الروائي لوحده ىأا ال تقتصر علهي 

  .              حىت معريف
 لمرحلتني؛ إحدامها تشم حنورةفيما يتعلق مبراحل إنتاج الرواية فقد حدد  وأما

ويسميها  هخاصة عنصر االحتفاظ باالجتا ،الشروط النفسية اليت أشرنا إليها سابقا
باإلضافة إىل عنصر جديد مييز حالة التوتر وهي االهتمام و التوجه  .االستعداد والتحضري

  . بداية التعلق باألدب  أو ما يسمى ،حنو اآلثار األدبية
وهي  .التنفيذ والتوصيل: أما املرحلة الثانية فهي ذات بعد إجنازي عملي تسمى

حيث تشمل جمموعة من املكونات اجلزئية يف مواصلة االجتاه بني أهم مرحلة يف رأيه، 
  :)15( املبدع وعناصر اإلبداع وهي

  .الذاكرة القوية: سل األحداث وهي االحتفاظ خبيط تسل :املواصلة الزمنية والتارخيية - 
  .وتتطلب االهتمام باجلزئيات يف سياق الكليات  :املواصلة اإلدراكية - 
القدرة على استيعاب معطيات الواقع وحتويلها ختييليا انطالقا  وهي: املواصلة اخليالية - 

  .من موضوعة جزئية
. بدايتها وايتها ؛األحداثوتتعلق بالعالقات املنطقية بني :املواصلة املنطقية والتقييمية - 

وكذلك الربط املنطقي بني األفكار اليت جيب أن تكون ذات أمهية، وأن تتم مواءمتها 
  .مع اللغة واألسلوب 

احلالة املزاجية للكاتب على  فيها جيب أن تتواصل :املواصلة اإليقاعية و املزاجية - 
تعلق باألكل والنوم خاصة تامتداد جلسة الكتابة، وتتعلق ذا املبحث سلوكات 

  ...واملشي
  .املبدع مريضا نو تتطلب أن ال يكو : املواصلة اجلسمية واألدائية - 

                                                
  . 25نفسه، ص المرجع   -  14

   226-223: املرجع السابق، ص ص  -  15
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م كل شوط يقطعه يف الكتابة واضعا يف حسبانه قيعلى املبدع أن ي :اجلهد التقييمي - 
   .  )16("املتلقي

ن ما ميكننا استنتاجه مما سبق أن املالحظات والشروط النفسية للعملية إ
خاصة تلك اليت تتخذ  ،ميكن تعميمها على جممل األشكال اإلبداعية األخرى ،اإلبداعية

أن  حلمداينمحيد ويرى  .ا ومتشابكا كاملسرحية أو امللحمةطابعا ملحميا متنوع
الم اإلبداع الروائي وحده  ،اخلصائص النفسية اليت مت احلديث عنها من طرف الدارس

  .)17(يع أنواع اإلبداعفهي خصائص عامة مشتركة بني مج
  

II – املمارسة النقدية:  
وتواصل  ،لقد تلقى النقد األديب يف العامل العريب تأثريات املناهج التحليلية النفسية

وإذا . معها بصيغ متنوعة تتباين يف استيعاا وتقبلها لالستنتاجات واخلالصات املنهجية
معريف يف مقاربة بتوفري تراكم  كان جانب التنظري مل يتسع بالقدر الكايف الذي يسمح

، فإن اال التطبيقي قد كان له احلظ األوفر من االهتمام واملعاينة قصد الرواية العربية
تتجاذا مستويات تلقٍ خاضعة  ،السعي لتطبيق التجارب والنظريات بصور متباينة

  .لدرجة االستيعاب والفهم حلقيقة التحليل النفسي
وضوع لتطبيق ف لألعمال النقدية اليت تناولت الرواية كموإذا حاولنا إجراء تصني

، فإننا نصطدم بصعوبة التمييز الواضح بني خمتلف الكتابات منهجية النقد النفسي
ومرد ذلك يعود باألساس إىل أا ال تلتزم باخلصوصية املنهجية الواضحة  .والدراسات

موعة مفاهيم حلقول معرفية  بني جمأو أا تقيم تداخال يف اإلشارة إىل املرجعية املعتمدة،
  .نسق متجانس من األطروحات النظرية، أو ال تلتزم بمتنوعة
اليت  ،احلال يتعذر على الباحث إقامة تصنيف دقيق وفيٍ ملسار الدراسات هوأمام هذ 

وتكمن . رأينا أا متثل التوجهات األساسية للنقد النفسي يف النقد الروائي العريب

                                                
   236 -175 صص  املرجع نفسه، -  16
  . 46ص،1991النقد النفسي املعاصر ، : يد حلمداين مح -  17
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لضبط الدقيق للخصوصيات املنهجية للنقاد الذين درسوا النص الروائي الصعوبة يف ا
ألم يزاوجون بني منظورات نقدية  ق عالجي؛من منطلق نقدي وليس من منطل ،العريب

ولذا كانت الطريقة املثلى يف نظرنا هي تناول عينات يتم  .ومقاربات منهجية خمتلفة
لطرح، أو متثل جتريبا تنوعيا للممارسة اختيارها على أساس أا تتميز خبصوصية يف ا

ومن النماذج  .لبلورة رؤية ذات استيعاب للمنهج وتعمل على تطويعه ىالنقدية، أو تسع
  :املقترحة نتناول الدراسات اآلتية

الرواية العربية السورية دراسة نفسية يف الشخصية وجتربة " عدنان بن ذريل - 
  "الواقع

 "ي لألدبالتفسري النفس" عز الدين إمساعيل - 
  "والروائي وبطلهعقدة أوديب،والرجولة وإيديولوجية الرجولة،"جورج طرابيشي - 
 ".صراع املقهور مع السلطة"  رجاء نعمة - 
 "أحباث يف النص الروائي العريب"سامي سويدان  - 

  
   
 
II–1-   عدنان بن ذريل :االضطراب املنهجي  

سنة  رالصاد "صية وجتربة الواقعالرواية العربية السورية دراسة نفسية يف الشخ"يف كتابه 
يسعى بن ذريل إىل القيام بدراسة للرواية السورية منذ بواكريها يف فترة  ،1983

 حنا ميناإىل أن يصل إىل  ،شكيب اجلابري لـ" قدر يلهو"الثالثينيات مع رواية 
وإذا كان طموح الدراسة كبريا من خالل املادة املقترحة للمعاجلة، إال . فارس زرزورو

بل نهجية املعلنة يف عنوان الكتاب، أن ذلك مل مينع الكاتب من التحرر من االلتزامات امل
  .وحىت تلك اليت توحي ا الدراسة النفسية للنص الروائي

فاجلانب املنهجي املتبع ال يتيح االستفادة بدقة من األحباث والدراسات النفسية  
يف ختري املصطلحات وأبعادها النظرية  واملوسومة بالصرامة الواضحة األبعاد واملعامل،
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اليت ال  ،فالكاتب خيتط له جماال يف تعريف الدراسة النفسية يتميز بالتعميمية .واإلجرائية
والدراسة النفسية " :يقول .تدل يف النهاية على منهجية خاصة حبقل الدراسة املقترحة

دبية حنللها إىل مقوماا األدبية عادة تظهر مبظهر التشريح العلمي والفين للوقائع األ
إال أا من طرف آخر عمل تركييب وأيضا . .اإلنسانيةونردها إىل جذورها يف النفس 
   )18("ميد التحليل بالنسغ والنور ويربطه بواقع احلياة  تفسريي هلذه احليثيات النفسية،

نطلق من علم النفس العام،مل ميكنه من رسم طريق ي الذي هذا بن ذريلإن عمل 
يأخذ يف االعتبار االجتاهات  ،ح لدراسته اليت جاءت يف شكل تقسيم للروائينيواض

كما أن العنصر املهيمن للدراسة هو التقسيم املتبع يف علم . الفنية واجلمالية املختلفة
رتعة العالجية الالنفس السلوكي أو علم نفس الطباع، الشيء الذي حول الدراسة إىل 

وقد أشار الكاتب  .صي أو اجلمايل للنصوص املدروسةلناليت ال تركز على البناء ا
األديب سيكون عمال حتليليا  يوعملنا النفس" :صراحة إىل هذا التوجه حني يؤكد قائال

وتركيبيا ولنقل تشرحييا وتفسرييا، وسنحرص كل احلرص بالطرق التحليلية والتركيبية 
كأن تكون  .الشخصياتاليت يسمح ا املنهج النفسي العام أن تظهر منوذجية هذه 

انبساطية أو انطوائية نظرية أو  متكاملة مع اتمع أو غري متكاملة،  مرضية،سوية أو 
   .) 19(.."سوداوية أو مرحة وهكذا لذية أو متعففة، فكرية أو عاطفية، عملية،

فغاية الدراسة ال ميكن إدراج نتائجها ضمن خالصات النقد األديب اجلديد 
 ،يف مساره األساسي إىل استكشاف البنيات الالشعورية للنصوص الذي يسعى ،ةللرواي

ولعل  .بطريقة تثمن البعد النفسي من منطلق تركيب رؤية متكاملة للعمل اإلبداعي
 عدنان بن ذريلـبشأن الكتابات النقدية لنبيل سليمان احلكم النقدي الذي أصدره 

اليت ال ، )20(نتقائية الضبابيةحني صنفها ضمن خانة املزيج السليب للرتعة النقدية اال
ب مل يلتزم مبنهجية تاقيقة وصارمة وواضحة، تؤكد أن الكتتمثل منهجا ثابتا وال رؤية د

                                                
  8ص  1983الرواية العربية السورية دراسة نفسية يف الشخصية وجتربة الواقع ، دمشق : عدنان بن ذريل -  18
  .  8ص  املرجع نفسه،  -  19
  . 93، ص  1983 1مسامهة يف نقد النقد األديب ، دار الطليعة ، بريوت ط: نبيل سليمان -   20
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كما أن التصنيفات املقترحة للروائيني وأعماهلم ال تتصل بالبحث النفسي  واضحة،
  .املؤسس

 
  

II – 2  -  ية املنهجيةفعزالدين إمساعيل واحلَر  
ويف حتديدها  ،قد كانت مبتسرة يف جانبها املنهجي ابن ذريل إذا كانت حماولة  

عز للمجال النظري الذي تستند إليه يف تعاطيها مع النصوص الروائية املدروسة، فإن 
قد جتاوز ذلك يف دراسته املبكرة ـ بالنسبة ملساره النقدي ـ  اليت  الدين إمساعيل
. 1963ر يف طبعته األوىل علم صد يالذ، )21("التفسري النفسي لألدب"ضمنها كتابه 

 يحيث واجه بوعي إشكالية املنهج املتبع يف دراسته، وأكد منذ البداية أن عمله النقد
واالستفادة من إجنازات الكشوفات العلمية  ،يسعى لبلوغ غاية العلمية يف البحث

ختلف املختلفة احملققة يف ميدان علم النفس التحليلي، اليت يرى أا كفيلة باإلحاطة مب
وقادرة على إجياد التفسريات اليت متكن القارئ من  جوانب النصوص اإلبداعية األدبية،

  .استجالء كل غموض أو تساؤل يواجهه يف تعامله من األدب
تبنيه للمنهج النفسي التحليلي بثقة كبرية يف النتائج  عز الدين إمساعيلويؤكد  

تناقضات اليت تطرحها النصوص من إجياد حلول للمشكالت وال ،اليت سيحصل عليها
ومع أين قد أستفيد من " :يف مقدمة الكتاب قائال حفهو يصر .األدبية على املتلقي

حقائق علم النفس العام أحيانا إال أن أسس دراسيت لألعمال األدبية اليت عرضت هلا 
 ورمبا أثري الشك هنا أو هناك يف .كانت دائما مستمدة من حقائق علم النفس التحليلي

لكنين اختذت معيارا هلذا الصدق جناح هذه احلقائق  قيمة هذه احلقائق ومدى صدقها،
  . )22("يف تفسري العمل األديب من كل جوانبه وحل كل مشكالته وتناقضاته

                                                
  ، دت   4التفسري النفسي لألدب ،مكتبة غريب ، القاهرة ط : عز الدين إمساعيل  -  21
  . 8املرجع نفسه، ص   -  22
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ولعلنا جند يف هذا اإلقرار الذي يقدمه الباحث بداية للخروج من ضبابية املنهج 
كما يعين أيضا أن . النصوص األدبيةخاصة يف مقاربة  ،اليت كانت سائدة من قيل

الدرس النفسي املطبق يف اال النقدي أخذ يف السري وفق أسس تقترب من الربط 
. واستثماره يف سياق جديد هو النقد األديب  ،الواعي بني اال املعريف للتحليل النفسي

خانة  منذ البداية على حسم املوقف النقدي ليصب يف عز الدين إمساعيلولقد عمل 
وال سيما  ،نوع من الدراسات اليت سبق وأن قام ا رواد علم النفس يف ميدان األدب

 أساسا ةواملنبني فرويددراسته وفق املنظور العام لنظرية  ولذلك سار يف .بالتحديدفرويد 
مستعينا يف ذلك  .فل، وعقدة أوديب ونظرية قتل األبعلى الرتعات الليبيدية عند الط

يل املقدمة قبله حول نفس النصوص اليت قام بدراستها ال سيما يف دراسته بنتائج التحال
  .يدوستويفسكـل" اإلخوة كرامازوف"لرواية 

ولعل هذا االختيار حيمل داللته يف كون الباحث ال ميلك القوة الكاملة ملواجهة 
قبل توضيح املسار املنهجي التطبيقي بشكل يسمح له فيما بعد من  ،نصوص أخرى

هذه . إلقامة التحاليل والدراسات على نصوص الحقة ،من أدواته املنهجية التأكد
املالحظات تقودنا بالضرورة إىل معرفة مرتكزات التحليل النفسي اليت استند إليها 

والوصول ا إىل مجلة األحكام املنطلقة من قراءة النصوص ، الباحث لتأطري دراسته
  .ونفسية املبدع وشخصيات العمل األديب

II–2-1- األسس املنهجية:   
مثلما أشرنا - "التفسري النفسي لألدب"يف كتابه  عز الدين إمساعيلانطلق   

، وقد سعى إىل بشأن دراسة النصوص األدبية فرويدمن األطروحات اليت قدمها  - سابقا
اليت يرى أا ضوابط  ،حتديد األساس واملنطلق املنهجي  عرب تقدميه جلملة من املعطيات

 صوالنصو ،مفاهيم مركزية تتعلق بوضع آليات ملقاربة وتفسري طبيعة اإلبداع لتحديد
  .اإلبداعية وصلتها باملبدعني

، "قضايا ومشكالت"يف الفصل األول من الكتاب يطرح الباحث حتت عنوان   
ؤسسة ملنهج التحليل تساؤالت غايته من البحث فيها الوصول إىل مجلة املفاهيم امل
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 عأن هناك قضيتني أساسيتني تقدمان لنا إضاءة حلقيقة اإلبدا ويرى .النفسي لألدب
  :واملبدع مها

  العصاب  - 
  .)23(النرجسية - 

الذي يساعد  ففيما يتعلق بالعصاب فهو احلالة اليت تصف وضع التوتر النفسي،
يف حالة الفنان على خلق حمفزات حتول حالة االنقباض والتأزم باجتاه إجيايب ميارس من 

. ع قدراته الفنية، اليت تستحيل عرب التنفيس املوجه حنو اخلارج إىل عمل فينخالله املبد
فيما  كرتشمريو ترلنجيستدل يف هذا املقام بآراء كل من  عز الدين إمساعيلوإذا كان 

حني يقرر بأنه إذا كان الشاعر  ،وعالقتهما باإلبداع يتعلق بالعصاب واملرض العقلي
تلك قدرة على التصرف والتحكم يف عصابيته من فهو مي ،عصابيا بشكل خاص ومتفرد

فهو من ناحية  .بدليل تلوين أخيلته بأبعاد وأصول جمتمعية ،منطلق يؤكد صحته العقلية
املتعلقة بالتمييز الذي يقيمه بني الفنان  فرويدأخرى يلخص حتاليله  بالعودة إىل آراء 

 بد أن يكون بني الفنان وقد كان فرويد على وعي ذا التمييز الذي ال" ؛والعصايب
والعصايب، فهو خيربنا أن الفنان ليس كالعصايب من حيث أنه يعرف كيف جيد خمرجا 

  .) 24("من عامل اخليال وأن يعود ليضرب يف الواقع بقدم ثابتة

حني جيعل الفنان مريضا  "تفسري األحالم"يف كتابه  فرويد وهذه الرؤية يثبتها
الذي ال يوفر له االنسجام والرضى ليعيش يف  ،اقعهعصابيا يعمد إىل االنسحاب من و

عوامل اخليال، غري أنه حتدوه الرغبة الدائمة وامللحة للرجوع إىل الواقع واالنقطاع عن 
  .)25(على عكس املريض النفسي الذي يبقى دائم االنقطاع عن واقعه ،خياالته انحة

صاب واحللم التقاطع بني الع لكما يذكر باخلصوص نقطة مهمة وهي جما
الذي يشري إىل أن  ،تشارلز المبو ترلنجواإلبداع، ويسوق بشأا رأي كل من 

                                                
  . 21 ، صاملرجع السابق  -   23

  . 23املرجع السابق، ص   -  24
  .299 ،تفسري األحالم : سيجموند فرويد  -  25
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بل على العكس من  ،عليه موضوع حلمه روال يسيط  ،باليقظة مالشاعر يتحكم يف احلل
أيضا حني  فرويدوهو الرأي الذي يقدمه  ،املوضوععلى هذا  طذلك فهو الذي يتسل

حني أن السمة املميزة للعصايب كونه واقع يف قبضة بقر بأن الشاعر سيد خياله يف 
  .)26(خياله

زعة ذاتية تقترب الذي نرى أنه حييلنا على ن وحني ننتقل إىل موضوع النرجسية،
يغمر  يأن مفهوم النرجسية هو الشعور الذ عز الدين إمساعيليقرر  ،من مركزية الذات

نشكل  القائمة فيه واليت ةذاتيالشاعر فيحوره إىل نص إبداعي، يعوض به تلك الطاقة ال
ـ  زاخسوبسوق كعادته رأي . تنايف االنكماش والرغبة التسلطية، منه قوة إجيابية

" الزعيم"عند " شد االنتباه"املتأثر بفرويد ـ الذي مييز بني النرجسية عند الفنان ونزعة 
ملعىن العادي إن الفنان ليس نرجسيا باملعىن املألوف، أو با" :فيقول ،أو الرجل السياسي

كما أنه خيتلف عن الزعيم ..بذاته وال يصنع من نفسه بطال  موذلك ألنه ال يغر للكلمة،
إن نرجسية الفنان نرجسية حمورة أو ..وإن اتفق معه يف الرغبة يف كسب اجلمهور إليه

  . )27("أا نرجسية ملغاة يعوضه عنها العمل الفين لمنقولة أو لنق
حيث  ،هي غاية املبدع Transfertلية التحويل من هذا املنظور جند أن عم

يبدي من خالهلا املبدع  ،تتحول عناصر الرغبة والتميز والتفرد إىل عناصر تشاركية
وتتبدى القوة يف النص الذي يعكس هذا الشعور من منطلق التواصل مع  حيويته،
ى النص وبتحقق القيمة التشاركية تصبح نرجسية الفنان مسقطة إبداعيا عل. اجلمهور

األديب، وبذلك تتحقق خصوصية النرجسية اإلبداعية اليت تتناقض بشكل صريح مع 
  .   )28(األنانية

إن االستنتاج الذي ميكننا أن نسجله حلد اآلن هو التبين املطلق للنظرية 
من  فرويد فالكاتب ال يسوق أفكار .ولو كان ذلك عرب وسيط فكري آخر ،الفرويدية

                                                
  387جوانب من األدب والنقد يف الغرب،ص : حسام اخلطيب -  26
   . 28التفسري النفسي لألدب، ص : عز الدين إمساعيل  - - 27

28 - Sigmund Freud : Introduction à la psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot ,paris 2001,Page 507.  
  76حيايت والتحليل النفسي ، ص :سيجموند فرويدوانظر كذلك خبصوص التعويض التشاركي للمبدع كتاب 
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احملللني النفسانيني اآلخرين، وإذا كان ذلك يقلل من قدرة مضاا بل يقتبسها من 
من تلمس األطر العامة  هالكاتب على التواصل املباشر مع املنبع املنهجي، فإنه ال مينع

مل يعد خالل مقدمته املنهجية يف الفصل األول بشكل  عز الدين إمساعيلإن . للمنهج
اليت تقود إىل دارسني وباحثني ، واكتفي باإلحاالت فرويدمباشر إىل أي من كتب 

وعلى الرغم مما قد يسببه ذلك من قصور يف الرؤية،  .اعتمدوا املنهج التحليلي الفرويدي
وسنتبني . إال أننا نالحظ أن األسس املركزية يف النظرية النفسية الفرويدية حاضرة جبالء

  .  النصوص الروائية إىل املمارسة التطبيقية، اليت أجراها الناقد على لذلك حني االنتقا
  

II–2-2 -  اإلجراء النقدي للمنت الدروس:  
مناذج متعددة من  "التفسري النفسي لألدب"يف كتابه  عز الدين إمساعيلتناول 

ى األجناس األدبية هي الشعر واملسرح والرواية، وإذا كانت األجناس األدبية األخر
رنا لتأجيلها ملوضع وسياق فإن موضوع حبثنا يضط ،حتتاج اهتماما من طرف الباحثني

حيث عمل الكاتب يف  وسنسعى لالكتفاء مبعاجلة دراسته املتصلة بالنص الروائي، ،آخر
للدراسة النفسية للرواية إىل حتليل نصني من النصوص الروائية  صالفصل األخري املخص

، والنص الثاين "األخوة كرامازوف"وروايته  يدوستويفسكللكاتب الروسي  األوىل
ولعل اختيار هذبن النصني من طرف . "السراب"هو رواية جنيب حمفوظ ائي للرو

ونظرا الختالف أسلوب املعاجلة . )29(الكاتب يعود العتقاده أما ميثالن القصة النفسية
  :فإننا نصنف الدراستني كما يأيت

II–2-2 –1- التحليل الباتوغرايف  
ص األدبية، ورأينا كيف أن أشرنا سابقا إىل مفهوم الدراسة الباتوغرافية للنصو

اليت حاول من خالهلا هذا األخري جعل النص  فرويدوسم به دراسات  ستانلي هامين
 اإلخوة"وحنن بدورنا إذ نصف دراسة رواية . األديب جماال لتحليل شخصية املبدع

سعت إىل تأصيل وتأكيد نفس األطروحات اليت  افأل، ذا الوصف" كرامازوف
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وتوصل إىل حتديد مالمح شخصية . حني درس نفس الرواية فرويدتوصل إليها 
واصفا إياه بالشخصية املضطربة احلاملة ألبعاد اخلطيئة، واإلبداع،  يدوستويفسك

ويؤكد الكاتب ذلك من خالل إشارته إىل أن فهم شخصية  .واألخالق، والعصاب
واآلراء  تمع،الكاتب خطوة حامسة لفهم إبداعه، فاملواقف الشخصية من احلياة ومن ا

   .واألفكار اليت يعتقدها املبدع تسهم بقدر كبري يف بناء إبداعه
ئق ومعرفة الناقد لكل هاته املعطيات شرط أساسي لكشف النقاب عن حقا

 يوالظن الغالب أن أبطال قصص دوستويفسك" :يقول. وخفايا ودوافع الكاتب املبدع
يستمد الكثري من جتربته ..لكاتبوهذا يتماشى مع حقيقة أن ا صورة منه إىل حد ما

ت الشخصية، كما يعرب عن كثري من أفكاره وآرائه وموقفه العام من احلياة ومشكال
 عز الدين إمساعيل      وتتضح الرتعة التعلمية عند. )30"(اء عمله الفيناإلنسان يف بن

 حني يصرح بشعور التلميذ جتاه األستاذ أن ،دوستويفسكيوهو يقوم بتحليل رواية 
وأنه سيعمل على إعادة صياغته قدر  ،فرويد حتليله للرواية ال ميكنه أن يتجاوز ما قدمه

لن نعطي ألنفسنا احلق يف حتليل " سواء يف مستوى العرض أو التحليل؛ ،اإلمكان
رأس مدرسة التحليل " فرويد"فقد سبقنا إىل ذلك ..ـ  يشخصيته ـ دوستويفسك

إذا كان ذلك  ـض حتليله ابتغاء االستنارة به  النفسي، ومن مث فإننا نكتفي هنا بعر
   )31(."يف حتليل القصة ذاا ـمستطاعا 

هي صورة مستنسخة  "كرامازوف اإلخوة"من هنا كانت دراسة رواية 
جيسد مجلة من  يدوستويفسكوأشار فيها إىل أن  فرويدللخالصات اليت توصل إليها 

التناقض فهو الشاعر، والرجل املريض الصفات املتشابكة اليت تتراوح يف االختالف حد 
ال  عز الدين إمساعيللنا  هوما يقدم. واملفكر األخالقي واإلنسان اخلاطئ بالعصاب،

، فنتائج دراسته توصلت إىل أن عقدة اإلجرام تتملك الروائي، وصراعه قخيالف ما سب
جسدها اليت  هفروايته هي تنفيس عن مكبوتات. ةالنفسي انعكس على شخصياته الروائي
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؛ فهو شخصية متناقضة يبالغ من خالل شخصياته  يف العطف واحلب حيث يف اإلبداع
والتناقض  .جتاه الشخصيات األنانية ارمة كان جيب عليه أن يكره، وعاطفته موجهة

احلاصل يفسر بأنه صراع بني نزعات عدوانية مت توجيهها حنو الداخل بدل اخلارج، 
عذيب الذات بدل االنتقال للفعل الواقعي جتاه فأنتجت شخصية مازوخية وى ت

  . اآلخرين
ونفس األمر بالنسبة لفكرة املوت اليت تعد مبثابة هاجس الزم الروائي طوال 
حياته، وسبب له حاالت الصرع املعروف ا، واليت تفسر على أا حالة الرهاب 

 برتعةتصلة وهي يف ذات الوقت متصلة بوفاة أبيه والرغبة امل. واخلوف من املوت
وهو تقمص . "األودييب واليت تشكل البنية النفسية يف مرحلة الليبيد ،التخلص من األب

فبالنسبة لألنا يكون عرض املوت إرضاء خياليا ... مسحت به األنا العليا بوصفه عقابا
لألنا العليا إرضاء  ةللرغبة الذكرية، وهو يف الوقت نفسه إرضاء ماسوشي ، وهو بالنسب

  . )32("العقاب،أي إرضاء سادينتيجة 
حني درس مقولة املوت وأثرها يف بناء  ونشارل مور هوهذا التأويل شبيه مبا قدم

إىل  مورونففي حني استند . ، إال أن االختالف يكمن يف املقاربةراسني نفسية
 عز الدينانطلق  األسطورة الشخصية للمؤلف يف مرحلة ائية للوصول إىل النتيجة،

ألنه يرى أن فهم . من السرية الذاتية املعروفة ليقدم مالحظاته فرويدى غرار عل إمساعيل
من حياة  ةلعناصر كثري ةشخصية الكاتب تساعد يف فهم عمله األديب، وأن وجود معرف

وعليه فإن . يعطي احلق للناقد يف حتليل شخصية األديب من خالهلا يدوستويفسك
وز شكلت نفسية الروائي بصورة حتمل صورة األب الغائب، ونزعة التماثل والتجا

، )33(املتناقضات انطالقا من تقمص صورة األب والسعي امللح للتجاوز يف ذات الوقت
وقد أخذ الناقد ذا . مظهرين للشخصية أوهلما سادي وثانيهما مازوخي قوهذا ما خيل
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ئع من التصور، حني راح يشرح تفاعالت العملية النفسية لدى الروائي مستندا إىل وقا
  .حياته

لسمات ذات املفاهيم الباتوغرافية تكون اويف مستوى آخر من البحث واستنادا ل  
تشبه سجالت الكالم بالنسبة  اليت ،واملالمح النفسية لشخصيات الرواية صفة السجالت

للرواية، حيث عمد الناقد إىل تأويل سلوك كل واحدة منها ليجعله جييب على جزء من 
ابه، أويف أويف تفسري حالة الصرع اليت تنت ،، سواء يف اإلبداع)34(يمالمح شخصية الروائ

تأرجحه بني اإلميان واإلحلاد، أو ولعه بالقمار، وسلوكه بل قضية املعتقد والعقل و
  . وموقفه من السلطة األبوية، و نزعة اجلرمية الغتياله

تصرحيات خطرية بشأن  عز الدين إمساعيلويف هذه النقطة األخرية بصرح 
الذي يصنفه من ضمن ارمني الذين يتلبسون بالفن إلفراغ  يدوستويفسكشخصية 

حيث حيمل الروائي صفات  ،يقه املتعلق بعالقة الكاتب بأبيهمكبوتام، وخاصة تعل
، مستندا يف ذلك للمالمح واألوصاف املبثوثة يف الرواية؛ يهاحلقد والكراهية احلقيقية ألب

مل يبد يف أي حلظة من اللحظات أي نوع من العطف  يإن دوستويفسك:" ديقول الناق
فلو أن كاتبا آخر غري مدفوع باحلماس ..على هذه الشخصية أو التعاطف معها 

ألضاف هلذا األب إىل جانب الصفات املرذولة بعض الصفات اإلجيابية ..الشخصي 
مل كان خملصا لنفسه وللحقيقة أكثر من إخالصه للحرفية حني  يلكن دوستويفسك..

وكأنه بذلك كله يريد أن يقول أن هذا األب كان ..يذكر هلذا األب فضيلة واحدة 
  .)35("يستحق أن يغتال

 ،إن املقطع السابق الذي حييل بصورة مباشرة على التحليل السريري النفسي
يعارض كل حتليل موضوعي للعمل األديب ومكوناته املتعددة، وبصنفه يف خانة الوسيلة 

وذا يكون الناقد قد تعاطى بالطريقة اليت . خارج عن النص وإىل ما ه املخربية للوصول
التعامل مع أشخاص  ة، الذي برى ضرورييتبناها تيار من التحليل النفسي الفرويد
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يعتقد " اآلثار الروائية والفنية بنفس تعامله مع األشخاص احلقيقيني يف احلياة الواقعية ألنه
بل إن التحليل  .)36("األحالم اليت توافق طبائعهمأن الكتاب يسندون إىل أشخاصهم 

ويضعها يف خانة  ،السابق يبعد النتائج املتوصل إليها من جمال الدراسة النقدية األدبية
البحث النفسي اإلكلينيكي، ويقر بذلك احلرفية املنهجية اليت اتبعها الناقد ليصل إىل 

، شكسبريـل" هاملت"و ،سوفوكليسـل" امللك أوديب"بشأن فرويد  هنفس ما قال
حني قرر أا من روائع األعمال األدبية عرب  يدوستويفسكـل" االخوة كرامازوف"و

  .العصور اليت تناولت موضوعا واحدا هو قتل األب
املأخوذ من األعمال  فرويدويستعني الناقد يف هذا الشأن باالستشهاد برأي  

 يدوستويفسك" بداية حبثه املسمى نفسه قد استدرك يف فرويدغري أننا جند أن . الكاملة
، جتعله بعيدا ام اليت يصدرها بشأن العمل الفينليصرح بأن  األحك "وجرمية قتل األب

الفين ال ميكن اإلمساك  لألن العم إمكانية احلكم الصارم يف جمال التحليل النفسي،  نع
يقة النفسية هو احلق الناقد واحمللل النفسي، هوكل ما يستطيع .جبوهره بسهولة ويسر

البشري املنتج للنص بوصفه  دوقصده بذلك هو الفر املستترة خلف العمل األديب،
  .، ال بوصفه مبدعا وشاعراإنسانا

ألا هي بؤرة اإلبداع احلاملة للقيم اإلنسانية اليت  فرويدفشخصية الشاعر حيييها 
ل النفسي عاجزا فمن سوء الطالع أن يقف التحلي" .يبقى التحليل النفسي عاجزا أمامها

عن العصابية واخلطيئة أمرا ممكنا  ثومن هنا يصبح احلدي. )37("أمام شخصية الشاعر
عز الدين وعلى الرغم من أن . دستويفسكيـللكن دون املساس بالروح املبدعة 

قد نبه يف بداية دراسته من مغبة التأويل الذي حيمل األشياء أكثر من  إمساعيل
وجاءت دراسته للرواية مسايرة . منه رتأ أن سقط يف ما حذ، إال أنه مل يف)38(طاقتها
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وركز فقط على  للخطوات املنهجية والتحليلية، اليت مل تنصف روح املبدع والشاعر،
  .اإلنسان

II–2-1–2  -  أورست"الرواية النفسية وعقدة")*(       
إذا كانت الدراسة السابقة قد بنيت وفق منطلقات التحليل النفسي، املتصلة 

صورة مباشرة مبفاهيمه األساسية عن عقدة أوديب، والشعور بامليل القوي حنو األم ب
جعلت لنجيب حمفوظ " السراب"فإن الدراسة الثانية اليت تناولت رواية . وكراهية األب

على عقدة أوديب ليس كافيا  زألن االرتكا ".أورست"عقدة  وهلا منطلقا آخر وه
وقبل  ".كامل رؤبة الظ" واية وشخصية بطلهاالناقد لتفسري الر ىلوحده فيما ير

قدمي احلديث عن الطريقة اليت متت مبوجبها قراءة الرواية قراءة نفسية، نشري إىل أن الت
يسعى لفتح أفق جديد نلمس فيه  ،دونته، ولتربير اختياره ملالذي مهد به الناقد لدراسته

ي يعتمده أثناء املقاربة منهج حبيث مل يشر ألي منطلق .نزعة متناقضة مع دراسته السابقة
تب من كل ما كما أنه راح يقدم املربرات واملسوغات اليت تربئ ساحة الكا ،النقدية

عن الصلة والعالقة بني أحداث الرواية والتجربة الشخصية  ،ميكن أن يظنه القارئ
  . دستويفسكيوهو عكس ما فعله مع  للمؤلف،

أكثر من أي شيء  جنيب حمفوظلة ولعلنا جند تفسريا لذلك يتصل بسمعة ومرت
، فالناقد سعى جاهدا لتربئة الكاتب من أي شك قد يساور القارئ يف حقيقة آخر

ن التجربة اليت تقدمها لنا أجنده يؤكد واستنادا لذلك . وعالقتها باملبدعالوقائع 
 بكل تفصيالا مل تتحقق يف الوجود، وهي تتحدث لنا عن ظواهر حدثت ،" السراب"

صاغها الروائي يف صورة فنية قابلة للتفسري  ن هلا أن حتدث يف الواقع،أو ميك
  .)39(النفسي

                                                
وأورست هو الذي انتقم ألبيه أغامنون الـيت قتلتـه زوجتـه    ) أجامنون( أورست هو  بطل مسرحية اسخيلوس املسماة  - *

وبعد أن يشـتد عـود   . سترا، بعد أن عاد منتصرا من حرب طروادة  لتتزوج مع عشيقها ، وقامت بنفي إبنها أورست كليمن
وبعد حماكمة انتهت بتعادل األصوات تقـرر  . أورست يعود لقصر أبيه فتدعوه أخته لالنتقام ألبيه ، فبقتل العشيق مث يقتل األم 

  .وخيتار احلرية فيفضل مغادرة املدينة. أثينا منحه احلرية 
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وال حييلنا  ،سة، فإن الناقد ال يقدم أي تفصيلويف ما خيص املنهج املتبع يف الدرا
يذكر فيها  سوى إشارة بسيطة عابرة، إىل أي من التوجهات التحليلية النفسية املتداولة،

كما أنه برر اختياره للمدونة كوا حتمل مجلة من احلقائق . ليليأنه يعتمد املنهج التح
بل عملت فيها التجربة  املعرفية النفسية، اليت مل تتم صياغتها كمادة علمية حبتة،

بصورة جعلتها ترقى ملستوى العمل الفين القابل للتأويل  الشخصية واحلقيقة املوضوعية،
   .والتفسري

مع ما يراه  أحد أقطاب علم  تناقض إىل حد كبريقف من الناقد يولعل هذا املو
الذي يشري إىل أن القصص والروايات  كارل غوستاف يونغ، وهو النفس التحليلي

هي تلك اليت ال تعرض يف مستواها السطحي أبعادا وحقائق  املهمة واجلديرة بالدراسة،
ي أكثر ما يهم فاحلكاية املثرية اليت ختلو ظاهريا من العرض السيكولوجي، ه" نفسية؛

، تسعى للفصل بني يونغولعل هذه الرؤية اليت يسندها ويدعو إليها  .)40("عامل النفس
اال اإلبداعي املمثل يف الكتابات األدبية املستفيدة من كشوفات التحليل النفسي، وبني 

وهو نفس ما  .إىل سقوطها فنيا يتلك اليت جتعل جمال علم النفس حمورا هلا، وهو ما يؤد
حيث أشارا إىل أن  ،"نظرية األدب"يف كتاب  أوستني وارين و روين ويليكذهب إليه ي

إال إذا متنت التالحم والتركيب ، أي إذا كانت .احلقيقة النفسية ليست ذات قيمة فنية 
  .)41(باختصار فنا

املستوى النظري باإلشارة إىل أن  قد اكتفى يف عز الدين إمساعيلوإذا كان 
فإنه حني االنتقال إىل  بلة ألن تفسر فنيا من منظور التحليل النفسي ،قا رواية السراب،

عقدة : دمج مفهومني من مفاهيم التحليل النفسي مها اجلانب التطبيقي سعى إىل
وإن كنا نالحظ أنه جعل التصور األورسيت يف واجهة  ".أورست" ةوعقد" أوديب"

 الذي قتل أمه انتقاما ألبيه،" أورست"فـ  .التحليل ونتيجة ائية خلالصة الدراسة
وبالتايل  .كان السبب يف موا يف النهاية الذي رغم تعلقه الشديد بأمه،" كامل"يشبهه 
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عل الناقد يصنف كان احملفز املركزي الذي ج ،ق املوقفني يف نتيجتهما النهائيةفإن تطاب
  ".أوديب أورست"ليل الشبيه بعقدة يف مسار التح" السراب"رواية 

ا التصور الذي حيافظ من الناحية اإلجرائية على املفاهيم واملنظورات ولعل هذ
قد أفاد منه الناقد يف صياغة تصور  ،ليل الفرويدي املتصل بعقدة أوديباخلاصة بالتح

وإذا كنا نقر بأنه ليس من  .شبيه ومماثل حني عمل على دمج املوقفني يف مسار واحد
 .وط يف تشويهات ألسس املفهوم النفسي املتبعاليسري القيام ذه املزاوجة، دون السق

فإن التربير الذي قدمه الناقد حاول إضفاء بعض القيم االجتماعية على الدراسة، اليت 
ربط فيها بني أبعاد النص النفسية، وحركة اتمع العريب يف ما بتعلق بقضية املرأة ، 

  .)42(ةومواجهتها لواقعها، وسعيها الكتساب فضاءات أكرب من احلري
الذي فشل يف عالقته مع زوجته " كامل" تسلوكيا عز الدين إمساعيلويفسر 

، بأن عقدة الزنا باحملارم هي اليت كانت تصده "العباسية"وجناحه يف التواصل مع امرأة 
إىل داخل  ،س بأن حبه حنوها موجه إىل الداخلعن التواصل مع زوجته، ألنه حي

بعدما تدخلت  ،ي رفض العودة إىل املدينةالذ" ستأور"يشبه  كوهو بذل .األسرة
اليت هي  "إلكترا"ألنه يدرك أن عودته ستجعل منه ملكا، وسيتزوج  ،إلنصافه "أثينا"

أمه فإن سلوكه هذا كان  لعندما قت" أورست"و ".كليمنسترا"صورة أخرى ألمها 
   ".اخلارج لقد اجته حيب حنو"بدافع الرغبة يف الظفر بإنسانيته مرددا عبارته املشهورة 

، الذي كانت اية "كامل"ـونفس الشيء شكله موقف موت األم بالنسبة ل
 .)43(وحترر من كل شعور باحلب حنو الداخل األم فيه، مبثابة بداية حياة جديدة،

اليت مشلت  واخلالصة اليت ميكن أن نصل إليها من خالل قراءتنا للممارسة النقدية،
هي أا اتسمت يف قسمها األول بالتتبع  ،"بالسرا"و" االخوة كرامازوف"رواييت 

الذي عمل من خالله على إبراز  فرويد ،ال سيما حتليل احلريف للتطبيقات السابقة 
أما القسم الثاين فإنه مل خيرج عن  ".أوديب"عناصر تتمحور باألساس حول عقدة 
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لى الرغم من إال أنه ع .حىت ولو سعى الناقد إىل املزاوجة بني مفهومني السياق األول،
" أوديب"ذلك بقي يف فلك التطبيق احلريف للمفهوم الذي مجع فيه بني عقديت 

   ".أورست"و
، جند أما غري متجانسني أثناء مصداقية املزاوجة بني املفهومني ولو حاولنا معرفة مدى

 ، واإلشارة إىل نزعةواالبنالدراسة، بدليل االعتماد الكلي على توضيح العالقة بني األم 
جتاه األب والرغبة يف قتله، من خالل متزيق صورة األب  االبنالكراهية اليت حيملها 

الواقف جبانب األم، االرتباط احلميمي لألم بابنها، وقبوهلا على مضض ارتباطه بالزواج 
  . )44(من امرأة أحست أا تسلبها ولدها

والتحليل جاء  ة،فالعالقة املتبنية لرابطة احلبل السري، هيمنت على جوهر الرواي
جورج وقد ذهب . ليربر جزءا خمتفيا، ميكن اعتباره مكمال للرؤية النفسية األوىل

سقطة فنية، أمهل فيها " السراب"إىل عد رواية ،"األدب من الداخل"كتابه يف يطرابيش
ورأى أا . القيمة الفنية، حلساب اصطناع قضايا نفسية حسب املقاس جنيب حمفوظ

فصل ثوبا من عندياته للعقدة األوديبية، فقد  جنيب حمفوظ إال أن حتمل عقدة أوديب،
وكان ذلك البناء عن  .ملبادئ التحليل النفسي رؤيته اخلاصة بىن شخصية البطل مبوجب

وهذا هو بالتحديد  ،لكنه خسر الفن ومل يربح العلم ،عمد وتصميم حول عقدة أوديب
هذا الرأي خيص  نوإذا كا .)45(سر سقوط املشروع الفين لنجيب حمفوظ يف السراب

حنو العقدة  جنيب حمفوظقائله، فإننا نرى أنه يلح على اإلشارة للتركيز الذي قام به 
  . األوديبية

، هو عدم الربط بني عز الدين إمساعيلاجللي الذي اعتمده  ءولعل الشي
شخصية العمل الروائي وشخصية املبدع، وهو كما أشرنا سابقا سلوك يربر تركيزه 

ورمبا رأى يف ذلك حتييدا للمؤلف الذي مل يتدخل  .اى بنية العقدة النفسية وتأويلهعل
. تفاعل معه القراء بصورة إجيابية بذاته، بل قدم تصوراته بشكل يعطيها طابعا عاما،ي
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املؤلف احلقيقي هو الذي خيلع على أحالمه " ،حني يرى بأنفرويدإليه  ووهذا ما يدع
وبذلك يتمكن القارئ من  ،ها تنطبق على العام واملشتركجيعلالشخصية طابعا فنيا و

ألن القارئ جيد يف املتابعة لتخيالته وقد حتققت يف نصوص  متابعة ختيالته الفنية براحة،
  .)46("واحلياء ليقابلها بلذة دومنا شعور باخلج فنية،

  
II –3 - وعي املنهج وعي املصطلح جورج طرابيشي  

من ابرز النقاد العرب املعاصرين امللتزمني ) يةسور(جورج طرابيشييعد الناقد   
وقد ألف يف هذا املسار عددا كبريا من  .األديب النفسي يف ميدان الرواية مبجال النقد

اهللا يف "، 1972 "دراسة يف أدب توفيق احلكيم لعبة احللم والواقع":املؤلفات أمهها
، 1977 "وثةرجولة وأن"، "شرق و غرب"، 1973" رحلة جنيب حمفوظ الرمزية

عقدة أوديب " ،1981 "رمزية املرأة يف الرواية العربية"، 1978 "األدب من الداخل"
، 1983" الرجولة وإيديولوجيا الرجولة يف الرواية العربية"، 1982 "يف الرواية العربية

، مقاربة الروائي وبطله"،1984 "، دراسة يف أدب نوال السعداويأنثى ضد األنوثة"
  .1995 "رواية العربيةالالشعور يف ال

تتميز هذه املؤلفات يف جمملها، بالتركيز على املقاربة النفسية للنصوص السردية   
وقد أدت هذه الكثافة يف الدراسات املنجزة، إىل تبلور . عموما والروائية خصوصا

مسارات متعددة طبعت األسس املنهجية للناقد، وجعلت دراساته تتباين يف مقارباا 
وأمام صعوبة التطرق لكل الدراسات املشار إليها سابقا،  فإننا . واآلخر بني احلني

سنختط ألنفسنا جماال يتناول النماذج املمثلة للمسارات املختلفة، وسنسعى الستكشاف 
ها مبنهج التحليل النفسي، أو فيما يرتبط باألسس سواء من حيث صلت. اخصوصيا

صيات اليت عمل الناقد على إضافتها ساعيا النظرية املستند إليها، أو من حيث اخلصو
، يف ميدان يطرابيشوبذلك نتمكن من اإلحاطة مبا حيفل به نقد . بذلك لتطويع النظرية
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وإذا حاولنا حتديد التوجهات الكربى، اليت ميزت النقد النفسي  .النقد النفسي الروائي
  :ي عنده، جندها تنقسم إىل ثالث حماور مشلتها ثالث مراحل أساسية ه

املرحلة األوىل وفيها غلب التأويل اإليديولوجي املنطلق من األسس  ) أ
السوسيولوجية على النقد النفسي، فانكشفت الكتابات عن مزاوجة بني 

مع هيمنة يف املستوى التطبيقى للرتعة  اإليديولوجيا والنقد النفسي،
اهللا "، و "علعبة احللم والواق"وهذا املسار تضمنته كتاباته األوىل . الوضوعاتية

 . "يف رحلة جنيب حمفوظ الرمزية
نفسي - ذات البعد السوسيو املرحلة الثانية وفيها تراجع الناقد عن أطروحاته ) ب

تأصيل منهج وسعى ل .اإليديولوجي املتسم بالرتعة التحليلية املوضوعاتية
طموح، يقول  وتعد هذه املرحلة بداية ملشروع، التحليل النفسي الفرويدي

أنه يسعى من خالله لدراسة األشكال السردية  نفسه طرابيشيعنه الناقد 
وقد برجمها . اإليديولوجية واجلمالية ةالعربية املتعددة، تبعا خلصوصياا النفسي

  على ثالث مراحل تبدأ بكتابات السرية الذاتية،
وقد مثلت  .)47(مث ينتقل ملعاجلة الرواية النسائية تليها كتابات تشترك يف املضمون،

األدب من " ،"يف الرواية العربية بعقدة أودي" :ه املرحلة كتابات من مثلهذ
 . "رمزية املرأة يف الرواية العربية"، "الرجولة وإيديولوجيا الرجولة"، "الداخل

 "الروائي وبطله ":وهي املرحلة األخرية وميثلها كتاب: النقد النفسي اجلديد ) ت
  : يأيتوسنسعى لرصد هذه التحوالت يف ما           

II –3 -1-  النقد األديب والتحليل النفسي  
عقدة أوديب يف الرواية "كتابه  طرابيشييف املقدمة املنهجية الذي صدر ا 

ميكننا تسجيل املالحظات املتصلة بالرؤية اليت يسعى الناقد من خالهلا مقاربة  "العربية
مليل الواضح إىل تبىن األخذ به، هو ا نوأهم ما ميك. من منظور نفسي النصوص الروائية

إال أن مسار  .وبني املقاربة السوسيولوجية ،ييدمزاوجة منهجية بني املنظور الفرو
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 .ليصل إىل احلقيقة االجتماعية ينطلق من الرؤية النفسية والواقع الالشعوري، لالتحلي
   .وهو عكس ما كان الناقد يعتمده يف دراساته السابقة هلذا الكتاب

ت األساسية هي البعد اإليديولوجي، الذي يتم تسويغه حيث كانت املنطلقا
 والعصابية،يت تعمل على ربط احلاالت النفسية نفسيا عرب جمموعة من املنطلقات، ال

أو املسلكيات القمعية  ، والتقسيمات الطبقية املهيمنة،ةباملمارسات االجتماعية التنظيمي
ثال بأن األحباث والدراسات كالقول م. العنصرية السائدة يف جمتمع من اتمعات

سيكولوجية، أكدت أن احلقد العنصري والتمييزي يف اتمعات امللونة  ـالسوسيو
فاعتداء األبيض على السوداء واألسود على البيضاء يعترب أبشع . يتخذ تلبسا جنسيا

  .)48(صور احلقد والتنكيل العنصريني
، "مالحظات منهجية"  وضع هلا عنوان يف مقدمة الكتاب اليت طرابيشييؤكد   

انطالقا من املمارسة التطبيقية،  الدراسة النفسية تتحدد بالنتائج احملصل عليها، نعلى أ
ألن النظرية ال ميكن أن تنتج معرفة عينية بالنصوص املتعددة، .أكثر من اال النظري 

ولذلك فإن . وتشابك الفعل اإلبداعي ،كنها أن جتيب على خصوصيات وتنوعوال مي
 .الهتمام األول واألخري جيب أن يتجه ملساءلة التطبيق الذي حيدد غىن وثراء النظريةا

رته كما أن النقطة األساسية اليت يتميز ا األساس املنهجي، الذي يتبناه الناقد هو إشا
ال جيب أن تتوجه حتو املؤلف، بقدر ما  ،مارسة النقدية يف اال النفسيإىل أن املاملهمة 

ليس تفسري  فاهتمام الدارس وانشغاله األساسي، .ها النصوص األدبية يف ذااتكون غايت
ذاتية فردية  تشخصية املؤلف من خالل كتاباته األدبية، وال هو حماولة تربير لسلوكيا

ن الدراسة املمارسة هي من إبل  .ثقايف اليت أنتجها- معزولة عن منظورها السوسيو
  .لنفسيصميم النقد األديب وليس التحليل ا

يقف يف طرف نقيض، من املمارسة النقدية اليت  طرابيشيويف هذا السياق جند    
، يدوستويفسكـل "اإلخوة كرامازوف"حني درس رواية  ،عز الدين إمساعيلاعتمدها 

 ويرى .التأويلية حني درس نفس الرواية فرويدويسلك موقفا متميزا من مقاربات 
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إال العصايب، وأمهل بذلك العنصر  يوستويفسكدمل ير يف رواية  فرويدأن  طرابيشي
الدرس األديب  جيري دراساته بوعي تام، خبصوصية طرابيشيولذا جند . )49(األديب

، ال جيب أن ية ومقاربة منهجيةكما يعد التحليل النفسي أداة معرف .ومقوماته اجلمالية
شاف نفسيا عليه اكتفهو ليس حملال . حتجب على الناقد طبيعة املدونة األدبية ومقوماا

بل هو ناقد . وبالتايل كشف اخللفية النفسية للكاتب ،العصابات والعقد واحلُصارات
وهذا .)50(أديب غايته الكشف عن املكونات اجلمالية والنفسية والتكوينية للعمل األديب

جيعله يتميز بوضوح الرؤية يف املمارسة النقدية املعتمدة  طرابيشياملوقف األساسي عند 
لتحليل النفسي، وإن كنا نالحظ مبقابل ذلك غياب التصور الكلياين للممارسة ل

  . اإلجرائية
وال  لنا املستوى الذي تعامل وفقه مع نظريات التحليل النفسي، دفالناقد ال حيد

فهو حني بقر يف . يضبط منذ البداية األساس اإلجرائي للمنهج املعتمد يف الدراسة
عتمد التحليل النفسي يف دراسته لألعمال األدبية، ال يكلف املقدمة املنهجية، بأنه سي

علينا اكتشاف ذلك، عرب مسايرة وتتبع  ضنفسه توضيح املنهج بدقة، وهو ما يفر
  . اخلطوات اإلجرائية أثناء التحليل

يف كتابه عقدة أوديب يف الرواية العربية، أشكاال سردية متعددة  طرابيشيتناول   
حيث درس قصتني إلبراهيم عبد القادر . ة واملسرحية والروايةتنوعت بني القصة القصري

كما حلل كتابات توفيق احلكيم .إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاين:املازين مها
املسرحية،ودرس روايات عودة الروح، سجن العمر،زهرة العمر، ورواية عصفور من 

ل دراسة رواييت وكذلك الشأن بالنسبة لسهيل إدريس الذي نال حظه من خال.الشرق
ورواية  أما الكاتبة أمينة السعيد فدرس هلا قصة النبوءة،. اخلندق الغميق،واحلي الالتيين

نا جندها ال متسك خبط فإن وإذا حاولنا االقتراب من حدود الدراسة املقترحة، .اجلاحمة
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بل تتعاطى جمموعة من اإلجراءات النقدية اليت تتسم بالتداخل بني  .منهجي واحد
  ..      عقدة أوديب، الرواية العائلية، األم الفالوسيةك ،يم متعددة للتحليل النفسيمفاه
II –3 -2- الرواية العائلية:  

،أن األساس لكل كتابة قصصية "الرواية العائلية للعصابيني"يرى فرويد يف مقاله   
نتجها فنية يعود إىل مرحلة الطفولة، اليت يشكل فيها كل واحد روايته العائلية اليت ي

فحني يزامحه أخوه اجلديد .عندما يكتشف احلياة العامة، والعالقة اليت تربط أباه بأمه
وحني يعرف أن هناك آباء آخرين مثل  يتناقص ارتباطه العاطفي، العالقة مع األم ،

وتتعقد القضية حني يكتشف الطفل الفرق  .أبويه، يتملكه اإلحساس بأنه طفل لقيط
لقوة جبانب األب الذي يرمز للسلطة، يف حني جيد نفسه من فيجد أن ا بني اجلنسني،

فيتعاطف معها وينشأ اإلحساس . جانب األم اليت ال تقوى على انتزاع مرتلة األب
على أنه رغبة يف قتل األب  فرويدوهو ما يؤوله . بضرورة احتالل منصب األب

  .وامتالك األم
اوزا حملرمات وحمظورات جتلكونه يعد  ونظرا لعدم إمكانية حتقيق ذلك بالفعل،

وتسعى  تتحول هذه املشاعر إىل تصورات داخلية تتموقع يف الالوعي، ،اجتماعية
الذي يرى أنه ولد فقد أبويه، وأما سيعودان  لتشكيل احلكاية اخلاصة بالطفل،

فمفهوم الرواية العائلية اليت  .السترجاعه، وأن نسبه نقي وما يعيشه هو جمرد حلم يقظة
 Martheمارت روبري حاولت أن تبلوره " تفسري األحالم"يف كتابه فرويد يها أشار إل

Robert  مؤكدة أن أصول الرواية تعود إىل مجلة الرغبات واحملرمات عند الطفل اللقيط
   .ومترده على وضعه، والالشرعي

استبدل هذا الطرح، بآخر هو نظرية قتل األوالد ألبيهم، أو  دلكن فرويد كان ق
أن هذا النوع من الكتابات مييز السري الذاتية إىل ويشري  .)51(بعقدة أوديبما يعرف 

هذه  .باألساس ألا تعمد على إعادة صياغة الرواية العائلية الطفلية يف مرحلة الرشد
غري أن  .القصة اليت تكون قد كبتت مث نسيت وبقيت متسترة فقط يف املستوى الذهين
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ريقة الواعية يف صة العجيبة اليت تعاود الظهور بطعن هذه الق"التحليل النفسي يكشف 
  .)52("وعلى األخص يف السري الذاتية ،األعمال القصصية
، تتجلى أمينة السعيدو ،توفيق احلكيمو ،املازينأن قصص  طرابيشيوقد رأى 

من جانب حضور األم، واتصاهلا باالبن ضمن عالقة إجيابية  "الرواية العائلية"فيها أبعاد 
 نظرييت الرواية العائلية، بني بذلك جيمع يف ممارسته النقدية وفه .عالقة صداميةطيبة أو 

فمجال الرواية  .واألب واألم االبنمن خالل عالقة تتأسس بني  والرواية األوديبية
الذي ميكن أن  فواالختال .العائلية ينبين وفق عالقة ثالثية، مثله مثل العالقة األوديبية

ن مبثابة تبادل للمواقع من حيث التقارب أو التنافر، بني حيصل، ال يعدو أن تكو
  .األقطاب الثالثة للعالقة

نالحظ أن طابع  ،ملازينـل "إبراهيم الثاين"و "إبراهيم الكاتب"فبالنسبة لقصيت   
 السرية الذاتية الذي أطر الروايتني مسح بربوز مالمح الرواية العائلية اليت حددها

أسس الصلة القائمة ضمن سرد السرية الذاتية للبطل ، من خالل توضيح طرابيشي
فنجد أن صورة األم حاضرة  ).إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاين( يف الروايتني"إبراهيم"

وأن ال  .ومهيمنة على تفكري البطل، الذي حيس باستمرار أن وجوده مرهون بوجود أمه
حليلة كانت أم خليلة أم " جمال إلقامة عالقة مع امرأة أخرى، وهذا الصدود عن املرأ

وما دامت  ،فما دامت األم امرأة هو يف التحليل األخري صدود عن اجلنسية، ،صديقة
املرأة الوحيدة اليت ميكن أن حيبها  نكل امرأة حاملة للجنس حبكم غريزا النوعية، فإ

  .)53("إبراهيم ال بد أن تكون امرأة بال جنس
املرحلة  األوديبية، لاء، يف املرحلة ما قبوهو ما يفسر على أنه رغبة قوية للبق

جمال كامل للتخييل  الالجنسية اليت يكون فيه للحلم الطفلي، بانتمائه للعائلة النبيلة،
، املازيناألوديبية لدى /من حتديد مالمح الرواية العائلية يطرابيشوقد متكن  .واحللم
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وطبيعة الصلة اليت تربط  ، محني حلل مستويات العالقة اليت تتحكم يف عائلة إبراهي
  .البطل بوالده وبأمه

يعيش حالة  من التثبيت على شخصية األم اليت مألت حياته  "إبراهيم"إن 
حىت أنه يصفها بأا مل  .وجعلت مالمح التعلق ا يمن على جممل الروايتني برمتها،

ويفسر  .ملا متيزت به من قوة إرادة وسداد رأي ،بل كانت رجال تكن ككل النساء،
اليت يصبح وفقها إبراهيم  ،بردها إىل مقوالت التحليل النفسيهذه احلالة  طرابيشي

فتصنيم األم هو موقف مناقض . معصوبا أوديبيا مل تنفصل يف ال شعوره األم عن الزوجة
من هذا مل يتخلص ائيا  "إبراهيم"غري أن  ملفهوم الزوجة كرمز حامل للجنسية،

يف تصنيم  ىومن مث فهو إنسان مل يفلح بصورة أو بأخر" ،يهاهلاجس املكبوت يف الوع
  . )54("األم إىل حد الالجتنيس الكامل

فإنه يستند  ،املازين قد ساق هذا احلكم بشأن بطل رواييت طرابيشيوإذا كان 
اليت جتعل الطفل حيتفظ بأمه ويسعى  يف ذلك إىل أسس الرواية العائلية األوديبية،

واالبتعاد عن  يتصف بالسلبية، املازينا أن األب يف روايات ومب .الحتالل مكان أبيه
وحضوره شر ممارس ضد األم  .باحلياة وباملوت بفهو غائ معاناة األسرة وانشغاالا،

 .االبنولذلك فإنه خلق جتسيدا لشعور الرغبة يف التخلص منه عند  املعبودة من ابنها،
واليت تشخص  ،النصوص اليت ساقها من الروايتني ذلك من خالل طرابيشيوقد أظهر 

مارت إلية  توتظهر صورة األم على حنو ما أشار .)55(صورة األب غري املرغوب
، من أا مل تعد امرأة من حلم ودم، جيب الفوز ا على قوة رجولية خصم، ولكن روبري

  .)56(األم األبدية اليت تسود وحدها
 "إبراهيم الكاتب"النصوص الروائية  إىل ربط الصلة بني طرابيشيويعمد 

يف أكثر من موضع،  ملازينـ، وبني السرية الذاتية ل"عود على بدء"و "إبراهيم الثاين"و
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فنجده يرصد حقيقة  .الكاتب تمشريا يف كل مرة إىل سلوك واقعي من سلوكيا
أن وكيف   تصوره للمرأة وطبيعة العالقة اليت كانت جتعله ال مييل إىل التقرب منها،

يف جملة  توفيق احلكيمويورد يف هذا الشأن مقاال كتبه  .مل يكن للمرأة عنده جمال املازين
نت غائبة إال أا كا ،املازين الثقافة، يبني فيه أن املرأة كانت حاضرة بقوة يف كتابات

  .وأنه مل يعرف امرأة كانت صاحبة الشأن األول عنده ،كلية يف حياته الواقعية
اية دراسته إىل متون خارجية عن النصوص السردية  يف يشيطرابكما استند 

فقد اعتمد . ليمارس التأويل بشأن شخصية البطل إبراهيم، وسلوكه امليال للتعلق باألم
 تليفسر سلوكياقصة حياة ، وسبيل احلياة: مها املازين على سريتني ذاتيتني كتبهما

ق يكاد يكون تاما، بني السرية الذاتية ويذكر طرابيشي أن التطاب. البطل ونزعاته املتعددة
، لدرجة أن الكاتب سحب من التداول الكتاب املازين والنصوص اإلبداعية اليت كتبها

ينشر إال بعد اثين عشر  مل "قصة حياة"، يف حني أن الكتاب الثاين "سبيل احلياة"األول 
يال لطفالة إبراهيم إننا ال نستطيع تعل" طرابيشيويف هذا الشأن يقول   .بعد وفاته ةسن

إال بالرجوع إىل ما قبل تارخيه الطفلي، ومن حسن احلظ أن املازين ترك لنا سريتني 
ويف هاتني السريتني نكتشف أن األم . احلياة وقصة حياة لذاتيتني على األقل، ومها سبي

ها ليست هي البطلة الوحيدة يف الرواية العائلية إلبراهيم عبد القادر املازين، بل يقامس
  .)57("وإن تكن بطولته سلبية خالصة دور البطولة األب،

كشف ي ،وهو يستعني يف حتليله النفسي باملصادر اخلارجية ،جورج طرابيشيإن 
إمنا ميارس النقد النفسي . عن عناصر ومكونات الرواية العائلية يف نصوص املازين

فيما خيص مورون  شارل، ومبا قدمه مارت روبريللنصوص األدبية مستعينا بأطروحات 
واليت تتم االستعانة ا يف آخر املطاف لتحديد الشروط  .األسطورة الشخصية للمؤلف

فالتحويالت  .الذاتية واملوضوعية االجتماعية، اليت أسهمت يف بنينة الالوعي عند املبدع
الطفلية تتشكل وفق سريورة الواعية، تتحكم يف هيكلتها ضروب السلوكات املختلفة 

، شارل مورونمع ما قدمه وهذا املسار املعتمد يتفق  .خل يف بناء الالوعياليت تتد
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املصادر : الذي يقر بأن األثر الفين يكون حمصلة تنتج عن تفاعل متغريات ثالث هي
واملصدر الداخلي مبا ميثله من أبعاد  اخلارجية من عالقات اجتماعية وشروط معيشية،

. اليت يتم عربها إجناز الفعل اإلبداعي ةا القنا، واللغة بوصفهةنفسية متشابكة ومتفاعل
وحني يرتكز فعل التوازن بني العامل الداخلي واخلارجي يترك أصداءه وبصماته يف العمل 

   .)58( الفين
النفسي، أنه رغم استفادته  طرابيشيإن الواضح من خالل اإلشارة السابقة لنقد 

بعد القائم بني النصوص فقد حافظ على ال من منظورات نفسية نقدية متعددة،
ويستعني مبذكرات سريته الذاتية،  ، ملازينـفحني يشري إىل الرواية العائلية ل .واملبدعني

املازين الكاتب " إبراهيم"وبني  ،البطل الروائي" إبراهيم"يترك هامشا للتباين بني 
، الذي مينح وهذه املسافة القائمة بني العنصرين هي اليت يشغلها التأويل النفسي .واملبدع

احلرية للقارئ والناقد بأن حيكما على النص، من خالل القراءة التحليلية النفسية للنص 
  .وليس التحليل النفسي للمبدع

 ،املازينصراحة على املسار الذي اعتمده يف قراءة نصوص  طرابيشيويؤكد 
،الذي كان  فمع املازين"يقول  .لتصل إىل السرية الذاتية للمبدع قراءة تنطلق من النص

بدأنا مع إبراهيم  .باألدب وانتهينا بالسرية الذاتيةبدأنا  فنه شكل التعبري عن عصابه،
الكاتب وإبراهيم الثاين لننتهي إىل املؤلف الذي خيتبئ ـ وال يتوارى ـ وراءمها والذي 

إن هذا التحديد اإلجرائي يشري يف املستوى  .)59("ينطقان بصفة شبه رمسية بلسانه
إىل مستوى خمتلف عن التحليالت النفسية اليت تربط بني بصورة إكلينيكية بني  املنهجي،

فالتحليل الذي اعتمده  .من أن النتيجة تكاد تكون متقاربةعلى الرغم  النص ومبدعه،
ووظف البعد االجتماعي والذايت  ،النفسية شارل موروناستند إىل عناصر  طرابيشي

التحليل املقدم تشري إىل اجلمع بني ثالث  رغم أن مسة للمؤلف يف اية املطاف،
  .    شارل مورونو مارت روبريو فرويدـتصورات متشاكلة، ل
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على  طرابيشي، يركز "الرواية العائلية"ويف مستوى آخر من تطبيق مقاييس 
، اليت يرى فيها متثيال للمسار الطفلي احلامل توفيق احلكيمـل "سجن العمر"رواية 

قد انطلق من  ملازينـوإذا كان يف دراسته ل. السرية الذاتيةواملتمحور حول وقائع 
توفيق ـالنصوص، ليصل إىل الكشف عن العصاب عند املبدع، فإنه يف دراسته ل

انطلق من السرية الذاتية الواقعية ليفسر الشكل الفين واألديب، واخلصائص  احلكيم
نظرية نفسية واضحة املعامل غري حمدد ب وإذا كان هذا اإلجراء املنهجي. للكاتب اجلمالية

عدا اعتماده على مفهوم الرواية العائلية، فإن الناقد يعي جيدا الطريقة اليت  واألبعاد،
توفيق فهو يرى بأن االنطالق من التحليل النفسي، يف التعامل مع . يؤسس ملنهجيتها

للبنية التفكيك بقصد الفهم الواثق  هو نقطة بداية غايتها األوىل واألخرية، احلكيم
  .  )60( اجلمالية للكاتب

دا على أن مؤك ،لنهج يف حتليله لرواية سجن العمروفق هذا ا طرابيشيوقد سار 
بن وضلعاه األب واال مبنية وفق مثلث أودييب قاعدته األم الفالوسية،الرواية العائلية فيها 

يات القسوة والتسلط مسة األب يف روا تفإذا كان .اللذان ساوى بينهما االضطهاد
خيوط الرواية العائلية طرابيشي ويستنتج  .ناجتة من سلطة األم احلكيم، فإا عند املازين

بوصفها إواليات ضرورية لبناء  ،ن خالل مجلة من القرائن املعروفةللطفل احلكيم م
صورة الطفل املتخلى عنه، أو الذي يعيش حالة تأزم مع والديه اللذين يعتقد أما ليس 

  :وهذه القرائن حيددها مبجموعة من الوقائع هي. ينيوالديه احلقيق
  .إحساس الطفل بالنفور من ثدي أمه اليت تقسو عليه - 
 العالقة املتوترة مع األم اليت حترمه من األكل املشتهى - 
 وما يتسبب فيه من فقدان لفردوس احلضن األموي والدة األخ األصغر، - 
 .)61(الطفلانعكاس طبيعة العالقة املتوترة مع األم على صحة  - 
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، يف بلورة طرابيشي وهذه املرتكزات األربع هي اليت أسهمت حبسب
وقد كان ملمارسات األم، اليت هي . السلوكات والصفات الالحقة لتوفيق احلكيم

املعروفة يف أدبيات التحليل النفسي بصفات القسوة، " الفالوسية"منوذج لألم 
م التراجع يف املواقف مهما كلف والعناد، واإلصرار، وعد والطبع احلاد، والغلظة،

ولكوا صاحبة األمر والنهي يف البيت، والكلمة األوىل واألخرية هلا، خلقت . ذلك
إحساسا لدى الطفل جعله يشعر شعور السجني، وحتول البيت من رمز لأللفة 

ولذلك جاء النص . واالطمئنان، إىل فضاء معاد رديف للقمع واالضطهاد والقلق
  .حافال بكلمة سجن اليت كثر ترددها وتواترها طرابيشي السردي كما يرى

الذي ظل يطارد الطفل حىت ولعل اخلالصة اليت نصل إليها حتيل إىل الشعور  
. أو مبعىن آخر بقي الطفل سجني اخلوف من األم ،وهو رهاب األم ،شيخوخته

فقده تعوضه ما  ،أن ينجو إىل أم أكرب "زهرة العمر"يف  توفيق احلكيمولذلك سعى 
بكل ماحتمله من قيم النقاء والرحابة واحلرية  ،هذه األم هي الطبيعة ،من األم األوىل

 السجني ، إن يكن سجن العمر سرية ذاتية لتوفيق احلكيم املقيد،"فـ. واحلب والفن
سرية ذاتية لتوفيق احلكيم الذي جاهد لتحطيم أغالله واخلروج .. فإن زهرة العمر 

  .)62("من سجنه
املستند للسرية  ،يف التأويل النفسي طرابيشي ا املنحى الذي اعتمدهولعل هذ 

، حني مارت روبريهو نفسه ما أقرته  الذاتية، واحلامل حلدود الرواية العائلية،
دانيال للكاتب " روبنسون كروزو"تعرضت بالتفسري للرواية العائلية، ولنموذج 

للخروج من هيمنة التقاليد له روايته العائلية اليت دفعته  "روبنسون"ـف .ديفو
والربجوازية، باالنتقال إىل عامل آخر هو الطبيعة البكر، والفردوس  االرستقراطية

ويغلق دارة "املنشود يف جزيرة خالية، فيعيد من خالهلا صياغة احلياة بصورة جديدة،
  .)63("روايته األسرية مبقتضى أكثر التقاليد نقاء
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قاده إىل التأمل والبحث يف  االنتقال التعويضي، كيماحلوالرتوع الذي ساير فيه         
أو الكتابة األدبية  ،سواء يف املوسيقى أو املسرح ،اإلبداع الفين مبختلف جتلياتهمسارات 

وكرست لديه  ،، حددت له قدره الفينتوفيق احلكيموالرواية العائلية للطفل . الفنية
مت التوصل إليها تبدي لنا مدى التأمل هذه اخلالصة اليت . )64( ذوقا فنيا خاصا ومتميزا

لرتع مفهوم البعد التحرميي والقمعي للسلطة األبوية املمثلة عادة  طرابيشيالذي اعتمده 
وأعطاها تنويعا يستجيب يف إطار املنهج املتبع، للخصوصية النفسية اليت ميكن  يف األب،

  . أن يتيحها النص الروائي
كمه يف جوهر البعد النظري للمنهج النفسي وبذلك يكون الناقد قد بني حت      

وعمل على . التحليلي، ومتكن من فتحه على آفاق أخرى، ال تناقض أساسه ومنطلقاته
املزاوجة بني عناصر العقدة األوديبية، ومكونات الرواية العائلية، مما أتاح له حرية كبرية 

بني القيم السوسيولوجية و يف حتديد جمال واسع للربط بني البعد الالشعوري والالوعي،
  . فكانت العالقات االجتماعية منطلقا للمادة النفسية .السائدة يف اتمع

أمينة السعيد وقد متثل هذا املنحى أيضا يف دراسته اليت أقامها حول رواية الكاتبة        
عد املقاربة التشاركية للب ، حيث تظهر عرب سريورة التحليل"آخر الطريق"واليت عنواا 

يمة الفرويدية، والقيمة كما تربز تشكالت الالوعي من خالل الق .النفسي الفردي
فيصبح املثلث األودييب نظريا ملثلث الرواية العائلية، يتقاطع معه يف مكوناته  .العائلية

يف آخر الطريق نلتقي من جديد املثلث األودييب " طرابيشيويف ذلك يقول . األساسية
. ذو وجود عمالقي وساحق خصاء، عدته حيتلها أب شرير،قا. املتساوي الساقني

ساوي بينهما رزوحهما حتت وطأة وضلعاه واهيان رقيقان يشغلهما أم وأبن جيمعهما وي
هو الراوي،  آخرالطريق وكما يف كل رواية عائلية، فإن اإلبن يف. هاد ذلك األباضط

  .)65("ومن مث فهو رائي االضطهاد
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مغايرا ملا كنا قد  يلتزم إجراء ،أمينة السعيدلرواية  يف دراسته طرابيشيغري إن   
فإذا كانت منطلقاته تتعدى حدود املدونة املدروسة  .الحظناه يف دراسته للسرية الذاتية

حيث يتم  ،توفيق احلكيمو املازينمثلما كان األمر مع  لتستعني مبعطيات خارجية،
نساير البحث باجتاه الكشف عن  "آخر الطريق"فإننا يف نص رواية  .التركيز على املبدع

  . سيكولوجية النص الروائي وإمهال املبدع
ويتم استثمار مقوالت التحليل النفسي املتصلة بالعقدة األوديبية والرواية العائلية، 

 .استنادا إىل دوائر الفعل املتمحورة حول الشخصية الرئيسية يف الرواية
ملستحيلة اليت جنمت عن عالقته املستحيلة عجوز حيمل معامل احلياة الطفلية ا"مدحت"فـ

وحيمل كل الود  كما يعيش يف ذات الوقت صراعا متشنجا يواجه فيه أباه، .مع أبويه
متثيال جديدا للتوازي القائم يف بنية  ،يف هذه احلالة العصابية طرابيشيوقد رأى  .ألمه

املبين على الصراع بني هيئتني تؤطران الزدواجية التشكيل النفسي  ،النص الالشعورية
قد انتقل يف  يف حتليله هذا، طرابيشيإىل اإلشارة بأن  حلمداينويذهب  .والتناقض

تأويله للحدث النفسي من االرتكاز على عناصر خارجية عن النص، إىل التعامل بصورة 
تتسم باقتراا  طرابيشيمباشرة مع مكوناته النفسية، وهو ما جيعل الدراسة اليت أقامها 

فغاية التحليل هي . نقد األديب أكثر من توجهها خلانة التحليل النفسي الصرفمن ال
  .)66("خدمة الداللة السيكولوجية للنص"

الل احلكم الذي أصدره بشأن مسعاه النقدي اجلمايل، من خ طرابيشيويوضح 
من خالل الصياغة  حيث يرى بأن كاتبتها مل حتاول أن ترقى ا مجاليا، .القصة

فالنص . ئيوتركت الوقائع تتحكم بشكل كلي يف املسار الروا لفنية،األسلوبية ا
وخضع بصورة  سلبة الفنية الروائية،يفتقد لأل "آخر الطريق"السردي الذي نواجهه يف 

فهي ."مطلقة للنظرية النفسية اليت سعت الكاتبة ألن جتعل من روايتها تطبيقا صرحيا هلا
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اطلع على  ،أو باألحرى ناسخ بها كاتب،ال تكاد ختتلف يف شيء عن قصة خمتلفة كت
  .)67("فأراد أن يقدم مثاال تطبيقيا عليها يف إطار قصصي النظرية التحليلية النفسية،

يف  طرابيشيإن هذه املالحظة النقدية، تكشف عن الوعي النقدي الذي عرفه 
الرواية عقدة أوديب يف "هذه املرحلة من كتاباته، حيث انتبه يف القسم الثاين من كتابه 

كما أنه أحس بضرورة البحث باجتاه التأصيل . ، إىل القيمة الفنية للنص الروائي"العربية
  .للنقد األديب النفسي، وليس التطبيق الفج للنظريات النفسية على النصوص األدبية

و جند أن الناقد يتعرض هلذا التوجه يف مستهل املقدمة املنهجية، يف القسم الثاين   
إىل أن النقد  "الرجولة وإيديولوجية الرجولة"شري يف كتابه نقدي؛ حيث يمن مشروعه ال

الذي تناول ثالثية حممد ديب، هو نقد رديء، ألنه قرأ الرواية الثالثية على أا جمرد 
البحث عن تأويالت  باإلمكان ربورتاج تسجيلي للوقائع، ال على أساس أا عمل فين

ة للنص السردي ال تأخذ يف احلسبان األبعاد ومن مث فإن كل مقارب. )68(مجالية له
واملؤشرات النفسية، ومكوناا الفكرية، ومرتكزاا ومنطلقاها الفلسفية، تبقى جمرد 

  .دوران حول وهم االقتناع الزائف بالوقائع
يف القسم الثاين  ومن منطلق البحث املنهجي تتخد الرواية العائلية تنويعا جديدا،  

يث تتم احملافظة على مرتكزات البؤرة املنهجية، وتساق ح. طرابيشيمن مشروع 
على أا يف  الفكرة عرب نظرة جديدة تتعلق بربط الرواية مبقاربات، تتعاضد لتظهرها

، وليس "عمر الدزيري"هو  حممد ديبوهذا الفرد يف ثالثية . قصة فرداية املطاف 
د أخذ بالبعد النصي، الذي من هنا يكون مسار التحليل ق .الكاتب والروائي حممد ديب

يعمل على قراءة النص، وحماولة الكشف عن قيمه اليت جتعل منه كيانا، تتحاور فيه عدة 
انطالقا من هذا املوقف على  طرابيشيويعمل  .مستويات نفسية واجتماعية وثقافية

ال ينفصل عن املكونات األخرى  ،ليجعل منه عامال بنائيا توسيع أفق التحليل النفسي،
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الشاغلة ملساحة الفعل يف ثالثية  ،ى لبطل الرواية والشخصيات األخرىلوجود الفعلل
  .ديب

العامل لقد كانت املقاربة األوىل اليت يستند إليها التحليل يف الثالثية، هو انتماؤها   
،وبالتايل فإن اجلهد النظري املفعل للتحليل يسعى إلبراز  طرابيشيحبسب رأي  ثالثي –

من  "عمر"ومن مث تفرد الرواية العائلية للطفل  األوديبية يف الرواية، خصوصية العالقة
فإذا كان كل طفل يعيش روايته العائلية  .تارخيية- حيث انفتاحها على األبعاد السوسيو

ال يظهر على سطح التواصل مع  ،وفق تصور واستيهام تأويلي يف مستواه الداخلي،
حييا روايته " عمر الدزيري"فإن دي،اآلخرين، إال من خالل عصاب الوجدان الفر

العائلية، يف فضاء خارجي غري ذايت، يشكل اتمع والواقع االستعماري مسرحا هلا، 
فالسيكولوجيا هنا ."حيث يتم االنطالق من الفردي الذايت باجتاه العمومي املوضوعي

أطفال وإن يكن لعمر الدزيري، مثله مثل ما جلميع . حتيلنا دوما إىل السوسيولوجيا
يد العامل رواية عائلية خاصة، فإنه بوصفه طفال جزائريا ال حييا هذه الرواية على صع

ال خمريا، على أن يتخذ من العامل اخلارجي مسرحا  ،داخلي حمض، بل جيد نفسه مكرها
  .)69("هلا

من  ،"النول"و" احلريق"،" الدارالكبرية"يقرأ ثالثية حممد ديب  طرابيشيإن   
ويؤول املعطيات الواقعية لتتناسب مع تصورات  فسي باالجتماعي،منطلق يوازي الن

فهو يهرب من األم  .و أحالمه، اليت يسعى ألن تكون تعويضية لواقعه" عمر"الصيب 
اليت هي أم أخرى، تشترك مع األم يف " دار السبيطار"، و"عيين"الشريرة اليت متثلها 

املتحققة يف  اليت متثلها املدينة املثالية، ،اليةيهرب إىل األم املث .احتضاا للفىت بني جنباا
د أن الطفل يسلي نفسه، وإذا كنا يف كل رواية عائلية جن. Utopieمستوى اليوتوبيا 

حتضن  ،حيلم بالعودة إىل مدينة فاضلة" عمر"باحللم بالعودة إىل والديه األصليني، فإن 
لم عرب حالة الوعي اليت تتشكل ويتحقق ذلك احل. سكاا كما حتضن األم الطيبة أطفاهلا
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من خالل الرفض اليومي، للواقع التعيس والبائس الذي يمن عليه األم الشريرة اليت هي 
  .)70(فرنسا، والتحدي لاللتحاق باألم الكبرية اليت طال انتظارها وهي اجلزائر

اول أن ، ححممد ديبيف قراءته لثالثية  طرابيشيإن اإلسقاط الذي اعتمده   
املستوى األول يمن فيه القصة الفردية، قصة الطفل  :يتساوق وفق مستوينيجيعله 

أما املستوى الثاين فإنه يتصل  .الذي يبحث عن اخلالص من واقعه املأساوي" عمر"
تربط بني السلوكات الفردية  ،ذي يسعى لقراءة النص قراءة نفسيةمبجال التأويل ال

ني ديناميكية الفعل االجتماعي الواقعي املتميز ، وبماعية لشخصيات الرواية الثالثيةواجل
 .ورفض اهليمنة االستعمارية ،بالتحوالت املهيئة لقيام احلركة الثورية الداعية لالستقالل
يف مشروعه اجلديد  طرابيشيوهذا املسعى ينسجم مع التوجه العام للنقد النفسي عند 

ون من العقدة ليصل مداه يف فانطالق التحليل يك .الذي يرى أنه بعيد عن االختزالية
عرب تكيف منهجي  بناء وتشكيل احلاالت والوضعيات السيكولوجية واإليديولوجية،

  .   )71(تتباين فيه خيارات اإليديولوجية والتحليل النفسي
            

II –3 -3 - أو التحول من الروائي إىل الراوي الوعي البطل والوعي النص:  
جورج ينتقل " اربة الالشعور يف الرواية العربيةالروائي وبطله مق"يف كتابه   

يف التعامل مع النصوص األدبية مستعينا هذه  ،إىل مستوى أكثر وضوحا ودقةطرابيشي 
ويؤكد منذ  .، الذي جيعل منه مفتاحا لدراسته"يالشعور البطل الروائ"املرة مبفهوم 

وشخصية البطل  ب،البداية الطابع املتميز للدراسة من حيث فصله بني شخصية الكات
عل النقد وسعيه لتقدمي تصور نقدي خمالف لسابقه، يرتكز على ج .الروائي أثناء التحليل

يف خدمة النقد األديب وليس حيث يصبح التحليل النفسي األديب هو غاية الدراسة، 
كما أن انطالق التحليل يكون من النص األديب وينتهي إليه دون أي تأويالت . العكس

  .هدف إليها خارج بنية النصأو أبعاد ي
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نقطة وصولنا،كما نقطة " :إىل ذلك حني يصرح بالقول طرابيشيويشري  
وليس التحليل النفسي بني أيدينا إال أداة منهجية، وال ندعي . انطالقنا هي النقد األديب

بل نبغي توظيف كشوف التحليل  أننا نقدم كشوفا جديدة يف جمال التحليل النفسي،
. ومن مث فإن الكاتب حبد ذاته ال يعنينا بكثري أو قليل. مة النقد األديبالنفسي يف خد

وحنن ال ندعي إطالقا املماهاة بني الروائي وبطله، أو جتسري اهلوة بني الشعور كل 
وال نزعم، على األخص أننا نقرأ النص الروائي على أنه ضرب من سرية ذاتية . منهما

  .)72(" اإلنسان طاقة حريةفالرواية عمل فين، والفن يف..للروائي
إن الصورة اليت تطالعنا ا هذه التصرحيات تؤكد على نزعة تتبىن املسار اجلديد 
يف النقد النفسي، الذي يبحث يف األبعاد السيكولوجية للنص الروائي، ويعمل على 
إضفاء نوع من احلرية والتنوع التحليلي الذي يتم استنباطه من سريورة اخلطاب 

ما أن االبتعاد عن النظرة اإلكلينيكية السريرية، مينح للناقد جماال واسعا ك .الروائي
الذي يشكل عامله  لتحليل األبعاد النفسية النامجة عن الكينونات املختلفة لعامل النص،

وهذا  .اخلاص بناء على التوترات النفسية املكونة لعامله الداخلي املكثف واملتشابك
لنقد من االستيهامات اليت يؤسسها النقد النفسي املسعى يسري باجتاه ختليص ا

  .)73("عرب جتاوز املقوالت التقليدية اليت حتبس النص يف ذكرى الطفولة"التحليلي،
من خالل  طرابيشيويتضح التوجه اجلديد للدراسة النفسية لألثر األديب لدي 

فادة من وبني االست التمييز الذي يقيمه بني الدراسات السريرية للتحليل النفسي،
ويقوم هذا التمييز  ،األفكار والنتائج الدراسية للتحليل وتوظيفها يف ميدان النقد األديب

باألساس على التفريق بني احللم والالشعور وحالة الكينونة والتمثل املميزة لكل منهما 
فاالنتقال والتحول . يف ميدان التوظيف النقدي خلصائصهما يف النصوص األدبية

تعدد بني املادة النفسية اخلام ،وبني توظيفها مجاليا جيعل من العناصر املكونة والتفاعل امل
تتحول من مث ،ويتهاوتفقد خصوص لالشعور تتالشى أمام االستعمال اجلمايل واإلبداعي،
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 .من حقيقة مطلقة تدل على واقع ثابت إىل واقع ممكن قابل للتغري والتحول واالستبدال
إنه الشعور  مل الفين هو الشعور أعيد شغله وضبطه وبنينته،فالالشعور الذي ميثله الع"

وانطالقا من هذا املبدأ  .)74("مسيطر عليه ومتحكم فيه ومعاد تقنينه حتت إمرة اجلمالية
إىل إعادة صياغة مفاهيم ونظريات التحليل النفسي،  طرابيشياملوجه للدراسة سعى 

فغدت الدراسة النقدية رحلة  .بداعناقال بؤرة التركيز واالهتمام من املبدع إىل اإل
جديدة تتعامل يف مقتضياا ونتائجها مع النصوص الروائية دون اإلشارة املركزة 

  .  خلارجية النص
جورج ـل "الروائي وبطله"من خالل جمموعة الدراسات اليت تضمنها كتاب  

 ،ية السابقةيتضح لنا ما يشبه القطيعة املنهجية واملعرفية مع الدراسات النفس طرابيشي
اليت تدرس األعمال الروائية دون أن تنأى بعيدا عن دائرة التأويل الذي يدور يف فلك 

لقد حسم الناقد األمر . إىل ارتباط النتائج بصورة أو بأخرى ببيوغرافية املؤلف ،اإلشارة
 بوصفة إجنازا مجاليا ختييليا ال يتصل ،بتوجيه مسار التحليل إىل استقراء العمل الروائي

ولذلك مت تركيز الدراسة النفسية على الشخصيات الروائية وعلى  .مباشرة مببدعه
  .ا أثناء التحليل نالعودة إىل أي متون خارجية يستعا نالراوي بصورة أكرب، دو

هو اعتقاد من الناقد  ،ولعل التوجه للبحث يف البنية النفسية والالشعورية للراوي 
ى خلفه املؤلف، إال أن هذا املسعى الذي نفترضه بأن الراوي هو القناع الذي يتخف

فالناقد تناول  .وال تعكسه احلقيقة املنهجية املاثلة ،يبقى يف مستوى النوايا والتخمينات
متثل احللقة األوىل ما  :اليت قسمها إىل حلقتني حنا ميناـبالدراسة النصوص الروائية ل

حكاية " وثالثية ،1966 "اع والعاصفةالشر"أمساه الروايات التخييلية ومنوذجها روايات 
  .1975 "الياطر"، ورواية 1985-1981"الدقل واملرفأ البعيد"،"حبار

،وثالثية  1954 "املصابيح الزرق"أما روايات السرية الذاتية فنموذجها رواية  
 "الثلج يأيت من النافذة"،ورواية  1986"القطاف"و 1977"املستنقع"و 1975 "بقايا صور"
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اليت متثل آخر روايات السرية  ،1988 "محامة زرقاء يف السحب"خريا رواية ، وأ 1969
حنا يف دراسته النفسية لروايات  طرابيشيدها واملنهجية اإلجرائية اليت اعتم .)75(الذاتية
، اعتمدت بصورة واضحة على مفهوم مطابقة النصوص وتراكبها الذي اقترحه مينا

أو املهيمنة بتعبري  ،ملشتركة واملتكررة، دف الكشف عن العناصر اشارل مورون
  .يف األثر األديب والفين لألديب  ،جاكبسون

مت جتميعها وفق جمموعة املكونات الداللية واخلصائص  حنا مينافروايات 
وهذا اإلجراء من شأنه أن يتيح حرية . النفسية، وليس عرب التسلسل التارخيي الدياكروين

بناء على مبدأ التماثل واملخالفة، فنحصل  ،والنفسيكبرية للبحث يف املسار اجلمايل 
  . على قراءة حمايثة للتنويعات الثيماتية واألسلوبية املؤسسة جلوهر اخلطاب الروائي

عرب هذا اإلجراء إىل نتيجة مؤداها أن النصوص الروائية  طرابيشيوقد توصل 
 الطروسييف شخصية  ممثلة ،التخييلية ترسم لنا صورة األب الرمزي املتعملق واملؤمثل

زكريا وشخصية  ،"حكاية حبار"بطل ثالثية صاحل حزوم و ،"الشراع والعاصفة"يف 
  ."الياطر"بطل رواية  املرسنلي

أما روايات السرية الذاتية فتقدم لنا صورة مغايرة للشكل األول هي صورة 
هوم وال متت بصلة ملف إن شخصيات األبناء بدت مائعة لينة، .)76("التقزم البنوي"

وما ميكن أن تشكله من رمزية القوة والتضحية ومجلة الصفات  .السلطة األبوية
وهذا حىت بعد أن صار األبناء آباء بقيت تلك املالمح مميزة  املتواضعة لقيمة الرجولة،

فهم آباء حقيقيون تارخييون ال تربطهم أي صلة بالصورة اخلارقة املثالية  لشخصيام،
ومثل هذا النموذج يف روايات السرية الذاتية  .ايات التخييليةوالرمزية لألب يف الرو

،و "الثلج يأيت من النافذة"بطل رواية  فياض،و"املصابيح الزرق"بطل رواية  فارس
  ."القطاف"يف رواية  الراويشخصية 
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جمموعة من  طرابيشيواستنادا للمفارقة القائمة بني الشكليني الروائيني قدم 
ضايا التحليل النفسي كاملثلث األودييب، والتماهي البنوي، املباحث اليت تستثمر ق

لق مبكونات ومفاهيم أخرى تتع والرواية العائلية، والعقدة النووية، واإليروسية الفموية،
وقد مت توظيف املفاهيم السابقة يف البحث عن طبيعة العالقات القائمة بني  .الشخصية

ريا وخصائصها النفسية وطبيعة من حيث ربط مسريا وس الشخصيات املختلفة،
ومت التركيز على البطل الروائي وعلى شخصية الراوي بالنسبة لروايات  .سلوكاا

السرية الذاتية، وهو ما جيعل الدراسة النفسية تبحث يف الوعي الشخصية الرئيسية 
  .وبنيتها النفسية، دون أن تتناول بالدراسة واإلسقاط اخلارجي شخصية املؤلف

                  
II –4 -   التركيب املنهجيو رجاء نعمة  

 سعت الكاتبة ،1986الصادر سنة )77( "صراع املقهور مع السلطة"يف كتاا 
وقد  .لالستفادة من نظريات التحليل النفسي يف مقاربة النصوص الروائية رجاء نعمة

ة للبنية هو السعي إىل البحث عن املكونات النفسي ،كانت امليزة األساسية لعملها
لطيب صاحل ـل "موسم اهلجرة إىل الشمال"وبالتايل للنص الروائي  ؛الالواعية للبطل

وقد سعت الناقدة عرب طموحها املنهجي إىل اإلشارة للنظريات اليت قدمت مفاهيم .
 فرويدوقد قدمت لذلك أفكار  .الالشعور يف النص الروائي دراسة  واضحة خبصوص

األسطورة حول  موروناليت قدمها شارل  ملفاهيمامث تطرقت إىل  ،عن الالوعي
ومفهوم االستعارات امللحة اليت تشكل بنية رمزية يكمن من خالل  ،الشخصية للكاتب

مث انتقلت  .لكامنة يف الالوعي اخلاص باملؤلفا تالدالالتركيبها الوصول إىل جمموع 
يف لقارئ اسم لاحلدور الو ،حول الوعي النص جون بيلمان نويل لإلشارة إىل أطروحة

   . )78(النفسية الكشف عن األبعاد السيكولوجية
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وجتعل الناقدة من اإلشارة إىل األفكار واألطروحات املنهجية سبيال لإلقرار 
الذي جيب أن يتبعه الناقد يف مقاربة الرواية من منظور نفسي،  ،حبقيقة سؤال املنهج

د هي املعرفة، وسؤال املعرفة يتبلور فهي ترى بأن الغاية األساسية اليت يسعى إليها الناق
ضمن مظهرين مها املاهية والكيفية، فماذا نريد أن نعرفه من مكونات وحقائق وطرائق، 

ة للوصول هلذه احلقائق املعتمدأو الكيفيات  ةال يتعارض يف نظر الباحثة مع الكيفي
عمل فدور الناقد هو دور القارئ قبل كل شيء، هذا القارئ الذي ي واملكونات؛

ماذا يقول "ولذلك فإن معرفة  .ويسعى لكشف ماهية النص وبنياته النفسية، الداخلية
  . )79("النص ال يتعارض مع كيفية حدوثه

وذا التصور ترى الباحثة أن منهجها يستفيد من كل املقاربات اليت تتعامل مع 
الدراسة وإن كانت ممارستها اإلجرائية متيل إىل  ،الكاتب ومع النص يف ذات الوقت

حول  بليمان نويلالنصية بالدرجة األوىل، رغم حتسسها من التركيز الذي طرحه 
ورغم  .، وليس الكاتببوصفه هو املادة اليت يتعامل معها النقد ،ضرورة االهتمام بالنص

  .إال أن الباحثة التزمت به إىل حد كبري ،نويلهذه املالحظات املقدمة بشأن منهج 
منهجا نفسيا  ة البنيوية السكونية رغم أنه وظفرؤيفعملها البنيوي خضع لل

يقتضي اخلروج عن نطاق النص، فالناقدة التزمت إىل حد كبري بنظرية ال شعور النص 
من منظور الرؤية املنهجية للباحثة جند أن لديها .  )80(جون بليمان نويلاليت نادى ا 

وتركيزا على النص . متعددة ولكن بأدوات منهجية وإجرائية ،ميال كبريا للنقد النضايل
اليت . الداخل/الكامن، اخلارج/دون أن مل مظهره اخلارجي منطلقة من ثنائية الظاهر

  . ضمن عدة مستويات. ةتعمد لتوظيفها يف الدراسة النفسي
حول األسطورة الشخصية للكاتب، ومقاربات  شارل مورونفهي تعتد نظرية 

 Betelheim بتلهامي برينوىل ذلك أحباث حول ال وعي النص، وتضيف إ بليمان نويل
Bruno  التحليل "املتعلقة بتأثري العمل األديب يف نفسية القارئ، حيث يشري يف كتابه
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إىل الدور النفسي  psychanalyse de contes de fée la  "النفسي للحكايات العجيبة
  .الذي متارسه احلكايات على األطفال خاصة

املنهجي العتقادها أن املنهج النقدي ال ينبغي أن  وتربر الباحثة هذا التركيب
فالنظرية النقدية هدفها إعطاء  يكون قالبا جاهزا بل عليه أن يتسم باملرونة والديناميكية،

املفاتيح القادرة على تلقي النص وقراءته من زاوية حمددة، وهي بذلك واعتبارا 
إلجراء النقدي املتنوع ألن غاية الستيعاا ملفهوم التلقي قادرة على أن تتيح هامشا ل

  .)81(التحليل ومادته هي النص األديب
وقد استندت الباحثة فيما يتعلق باملضمون املنهجي على النظريات النفسية 
السابقة كما أشرنا، غري أا مجعت باإلضافة إىل ذلك مقاربات النظرية السردية، حيث 

لدى ، وسيمولوجية الشخصيات جريار جنيتـاعتمدت على مفهوم الصيغة السردية ل
   .)82(للشخصيات احلكائيةتودوروف باإلضافة إىل الرؤية اليت قدمها  فيليب هامون

  
II –5 -   بنية الرواية ولغة الالوعيسامي سويدان:  

أطروحات النقد للنقد الروائي العريب، من يف مسار تتبعنا لالستفادة املفترضة   
مع النصوص اإلبداعية عرب  للتصورات التفاع مبنظوراته اجلديدة ، احلاملة النفسي

وتفادي االحتكام إىل النظرة التحليلية النفسية . مكوناا النصية بالدرجة األوىل ةمساءل
اليت جتعل من دراسة العمل األديب، دراسة إسقاطيه غايتها، جعل النص صورة لكاتبه 

. تفسريه بصورة مباشرةسلوكاته وحياته اليومية،يف تأويل النص و وإقحام ،ولنفسيته
ومن منطلق البحث عن املالمح اليت متيز الكتابة النقدية الروائية العربية، يف   

من جانب خصوصا .االستفادة من االجنازات اليت قدمها الدرس النقدي النفسي اجلديد
من تنويعات، أعاد فيه قراءة نظريات املعلم  جاك الكان هاألطروحات النظرية، وما قدم

وال  والعالقات املتصلة باآلثار األدبية، خاصة مفهومه لالوعي ،. سيغموند فرويداألول 
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و . يف الكشف عن احلقائق النفسية سيما ماكان قد أملح إليه من دور ووظيفة املبدعني،
التحليل الذي قادته إليه املالحظات اليت توصل إليها من خالل دراسته لقصة  هو
  . جنسنلـ" غراديفا"

بتراجع  يتسم ،الذيحتسس مظاهر الوعي النقدي النفسي العريب ويف جمال   
يسعى جنده رغم ذلك  وعدم اعتماده أداة أساسية يف حتليل النصوص اإلبداعية، ،انتشاره

وهذا عرب كتابات بعض الباحثني،  الحتالل موقع يف الساحة النقدية العربية عموما،
لكشف ممكنات املناهج النقدية  لعمالذين يشغلهم هاجس البحث النقدي املتجدد، وال

ومن بني من عمل على القيام بسعي دؤوب  .وتطبيق جوانب منها على الرواية العربية
، جند الناقد واعتمادها يف مقاربة النص العريب العتماد ممكنات مناهج النقد اجلديد،

جي ، الذي يعمل باستمرار عرب التجريب املنهسامي سويدانالروائي والباحث األديب 
للوصول إىل إنتاج بالغة نقدية تتفاعل مع اإلنتاج الروائي العريب ،وتعطيه آفاقا 

 .من االنطباعية،واإلسقاط اخلارجي يف تأويله هجديدة،ختلص
،مجلة من 1986يف كتابه أحباث يف النص الروائي العريب  سامي سويدانقدم   

اليت تعمل على مقاربة الدراسات اليت حاول من خالهلا استلهام النظريات النقدية، 
يف سعي للبحث عن مقاربة منهجية، متكن من فتح .النصوص الروائية من الداخل

ويشري . الدراسة التحليلية على آفاق الداللة املتعددة ، والكامنة يف بنية النصوص الروائية
هكذا يكون التحليل مغامرة يف النص قد ال "..سويدان إىل ذلك يف مقدمة كتابه بالقول

ولكنه . تهي، إنه دخول فيه،واستغراق يف معطياته،وبلوغ ألعماق تراكيبه املتنوعةتن
أيضا ورمبا بالقدر نفسه خروج منه و به، وسعي وراء إمياءاته املختلفة، وتتبع إلحياءاته 

  .)83("إنه دخول حيدد بنية النص وتراكيبه وأساليبه وألفاظه. املتعددة
ناقد يبني مدى األمهية اليت تكتسيها الدراسة وهذا التحديد النظري الذي يقدمه ال

ومدى األمهية اليت يعطيها الناقد للدراسات القائمة على مقاربة .احملايثة للنصوص الروائية
وهذا اإلجراء يسمح .النصوص الروائية،انطالقا من ما تقدمه بنياا وعواملها الداخلية
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نها نظريات شعرية السرد بالتأكيد بإقامة نقد حياور النصوص من منطلقات تتضم
فالناقد يقر منذ البداية أن مايقوم . دون حتديد إلجراء منهجي، أو نظرية بعينها. عموما

به من دراسة نقدية يندرج ضمن مسار التجريب النقدي،واإلصغاء لآلخر بغية 
ألن جمال التفاعل مع املناهج، أمر ضروري ووسيلة نقدية ال ميكن . االستفادة منه

تطرح وسيلة تقنية،ال يبدو أن باإلمكان جتاهلها ) األجنبية(فاملناهج. "أو إغفاهلاجتاهلها 
وقد عمل سويدان على متابعة قراءته النقدية للنصوص الروائية،  . )84("على اإلطالق

من منطلق يستثمر فيه، تقنيات احبث عن املميزات األسلوبية واللغوية، مبا يتيح الكشف 
  .عن بناء الداللة املاثلة

ويبدو أن نزعة التجريب النقدي، دفعت الناقد ألن يقارب كل نص من 
ومن هذه املقاربات نواجه دراسته اليت .النصوص املدروسة وفق رؤية منهجية خاصة

 وهي يف.حتليل نفسي لنص روائي القاهرة اجلديدة لنجيب حمفوظ:وضعها حتت مبحث 
ث يف بنية نص روائي من منظور اليت سعت إىل البح ،نظرنا من بني الدراسات املبكرة

وذلك ألن دراسة سويدان حاولت االستفادة .التحليل النفسي،يف مظهره النقدي اجلديد
من .لدراسة بنية الالوعي يف النص الروائي جاك الكانمن األفكار املنهجية اليت قدمها 

  .خالل البحث يف داللة اللغة ومكوناا الرمزية
II -5–1-املنطلقات املنهجية  

، )85("التحليل النفسي لألدب" ينطلق سامي سويدان يف دراسته من منهج يسميه  
 فرويدوهذه اإلشارة للمنهج، تفترض االستفادة من التطبيقات اليت قدمها باخلصوص 

إال أن املقدمات واألفكار اليت اعتمدها الناقد تستفيد . يف دراسته لألعمال األدبية
، ويعود هذا االضطراب يف حتديد املصطلح، "سيالنقد النف"بدرجة كبرية من مقوالت 

إىل الرؤية اليت يسري وفقها الناقد،واليت ال تتحسس دقة الفروقات القائمة بني املنظورين 
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الالشعور يف حياة وأعمال " شارل مورونالنقديني، رغم أنه أشار يف دراسته إىل كتاب 
  ".كتابات" ك الكانجا،وكتاب بلمان نويللـ" حنو الوعي النص"، وكتاب "راسني

  الوعي اللغة ولغة الالوعي
يقدم سويدان يف مقدمته املنهجية ملسار الدرس النقدي املستفيد من نظريات   

ويقف .يف دراسته للنصوص األدبية فرويدالتحليل النفسي، قراءة للمنهجية اليت اتبعها 
ق برؤبة التحليل عند نقطة هامة، أشرنا إليها يف الفصل الثاين من الباب األول ،وتتعل

 فرويدحيث يؤكد جنسن،للكاتب " غراديفا"يف دراسته لقصة  فرويدالنفسي عند 
ابتعاده، أثناء القراءة التحليلية للقصة، عن ما سبق وأن قام به من ربط بني البنية النفسية 

يف  سويدانويشري .وحتول إىل التركيز على نفسية بطل القصة.للنص،ونفسية الكاتب
ىل أن فرويد مل يكن يعترب أن العمل اخلالق لفنان ما، هو جمرد حتويل هذا الصدد إ

متفرع عن رغباته اجلنسية،بل كان ينظر للروائي على أنه قادر، على متثيل احلياة النفسية 
  .اإلنسانية، مستبقا بذلك رجل العلم

ال إال أن هذه اللفتة اليتيمة، ال تلغي، الرؤية العامة لدى فرويد و نظرته لألعم 
ولذلك يرى سويدان أنه جيب جتاوز تطبيقات .األدبية على أا امتداد لنظرته العيادية

فرويد العملية ملنهجه،واالستفادة من االستنتاجات اليت انطلقت من منهجه وجتاوزته إىل 
طرح بدائل جديدة ،متثلت خصوصا يف ماقام به جاك الكان ،من تركيز على دراسة 

، من خالل تقدميه ألهم الكاناهتمام سويدان بأفكار  ويظهر.)86(اللغة األدبية
عناصرها، وهي البحث يف العالقة بني بنية اللغة، وبني بنية الالوعي، والتركيز على 
صيغ متظهر الدالالت النفسية من خالل التفاعالت املتعددة للحقيقة اللغوية، وتراكيبها 

  .لم املتعددة،  وأساليبها املختلفة اليت تتخذ صورة احل
الالوعي هو بالتحديد "اليت تشري إىل أن الكانينطلق سامي سويدان من مقولة   

،ليقرر أن اجلانب األساسي يف حتليل العمل األديب، يتركز باألساس )87(" خطاب اآلخر
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وهذا اخلطاب هو الذي يشهد متظهرات اللغة األدبية، بتراكيبها، . يف حتليل اخلطاب
وحيمل ) 88(الوعي، يتصف بكونه بنية شبيهة ببنية اللغة وإذا كان ال.وصورها، ورموزها

جمموعة الدوال،فإن جمال املدلوالت يبقى مفتوحا،أمام التأويل الرمزي الذي تتيحه 
  . ،إنتاجية اللغة يف مسار حتققها اليومي

واللغة عرب نظامها الرمزي الذي يتكون من خالل تداوهلا، يسهم يف ضبط القيم 
فإذا كانت الدوال هي معطى قبلي مركوز يف الالوعي، . اإلنسانيةاليت تتبناها الذات 

فاللغة هي هذا النظام الرمزي الذي ."فإن املدلوالت هي مستوى األداء والتأويل الفردي
يكون الذات، إنه يصيغها عرب شبكة من الداالت منذ والدا، فاملدلوالت ليست إال 

وتظهر فاعلية .)89("سك شبكة الداالتتنويعات فردية ال تأخذ متاسكها إال ضمن متا
هذه القاعدة التحليلية،عند االنتقال لربطها مبجال الكتابات الروائية والسردية على 
العموم، حيث جند أن سويدان يستفيد من مقولة الكان بشان بنية احللم وبنية 

  .فيشري إىل أن بنية احللم هي نفسها بنية اجلملة اللغوية .اللغة
لتوضيح طبيعة احللم النصية، فإننا جند أن نص احللم، هو نص وإذا انتقلنا 

خربي، ذو طبيعة خاصة، مثله مثل النص الروائي الذي يلعب الالوعي دورا بارزا يف 
وبذلك تغدو قراءة وحتليل ودراسة النص الروائي استثمارا لصور احللم، . تكوينه

لية، و الزخرفية وصورها وملكونات الالوعي، و النتظامات اللغة يف تشكالا اجلم
وتتحول الرواية إىل بنية من الدالالت اليت حتيل إىل دالالت .البالغية ورموزها املختلفة

أخرى، حتيل إىل جمموعة من املعاين املتماسكة، وينتظم كل هذا التنوع والتعدد ضمن 
عدد بنية النص الكربى اليت تضمن متاسك املعىن العام،حبيث يصبح النص يضمن وحدة لت

وحييل ضمن هذه املكونات إىل الوعي قائم يف الرسالة اليت يبثها، عرب .الدالالت الكامنة
اإلشارات اللغوية، والرموز املبثوثة يف السياقات األسلوبية والرمزية، وعرب الدوال 

  .املختلفة يف مظهرها وشكلها
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ديدة لنجيب من هذا التصور املنهجي ينطلق سويدان يف حتليله لرواية القاهرة اجل 
على هذا األساس نتجه إىل حتليل نفسي للنص كي :"حمفوظ حمددا جمال دراسته بقوله

نسرب دالالته املتنوعة لنقاربه يف وحدته املوضوعية القائمة كذات مستقلة،لنسائله عن 
ويف هذا التكوين اجلديد لبنية داللية ..الالوعي القائم يف الرسالة اليت خيفيها فيما يعلنه لنا

تلفة حناول إظهار الالوعي القائم يف املتداول،يف اللغة الصامتة اليت هي الكتابة خم
وإذا كان الطموح النظري لدى الناقد هو سعيه ملقاربة النص الروائي حبثا .)90("الروائية

  .عن بنية الالوعي الكامنة فيه، فإن املستوى اإلجرائي هو الكفيل بتحديد اختبار الصحة
II -5–2-  النقدي اإلجراء  

دراسته لرواية القاهرة اجلديدة لنجيب حمفوظ، إىل مبحثني  سويدانقسم  
الفحولة واخلصاء، واملبحث الثاين الوعي النص مغامرة /أساسيني مها املرأة والرجل

ويشري إليه . وقد استند يف مبحثه األول إىل مقطع سردي افتتحت به الرواية.ليبيدية
مالت الشمس عن كبد : النص الروائي على النحو اآليتيبدأ :"الناقد يف اهلامش قائال

السماء قليال والح قرصها من بعيد فوق القبة اجلامعية اهلائلة،كأنه منبثق منها إىل 
السماء أو عائد إليها بعد طواف، يغمر رؤوس األشجار واألرض املخضرة وجدران 

ة لطيفة، امتصت برودة األبنية الفضية والطريق الكبري الذي يشق حدائق األورمان بأشع
  .)91("يناير كانون الثاين  لظاها، وبثت يف حناياها وداعة ورمحة

يستثمر الناقد هذه البداية الفاحتة لنص الرواية، ليكون مبثابة نقطة االستقطاب 
وإذا كانت . ويتم التعامل معه ،عرب مستويات دالة متعددة.الداليل مل النص الروائي
قد املكونات املتعلقة بالنص اإلبداعي، حيث من خالل البدايات من أصعب وأع

إحكامها وضبط صياغتها كرؤية حملتوى العمل بكامله، جيد املتبقي من األحداث طريقه 
فإن البداية حالة عقلية، ونوع من العمل اهلادف إىل .إىل ذهنية القارئ املتعامل مع النص
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،ختتلف يف منظورها عن "هرة اجلديدةالقا"فبداية .)92(التباين عن أعمال توجد إىل جانبه
بقية النصوص األخرى،من حيث اإلعالن يف مستوى الداللة التعبريية، عن قيمة ثنائية 

  .زمانية ومكانية، وقيمة نفسية يسعى الراوي إلخفائها
لنص الفاحتة من خالل التأويل القائم على ثنائيـة الـذكر    سويدانوتأيت قراءة 

ة بني مستوى البناء النصي، والقيمة النفسية الكامنة يف الوعي واألنثى، والدالالت القائم
اللغة الواصفة، واملوحية بدالالت الصراع الثنائي الذي ينتهي بامتالك القضيب بوصـفه  

وقد توصل الناقد على هذه النتيجة عـرب حتليلـه للعناصـر    . داللة رمزية على الرجولة
ة،حيث حتولت البنية اللغوية ،مبا فيها مـن  املكونة لبنية اخلطاب يف افتتاحية نص الرواي

أسلوب وصفي ،وعناصر دالة على املكان والزمان،ومكونات أخرى، إىل عناصر رمزية 
مت من خالهلا تأويل عالقة العناصر النصية، لتستجيب لبنية الالوعي الذي حيكم املتتالية 

 .الذكر واألنثى ربودة،احلرارة وال السماء واألرض، القائمة على تناظر األعلى واألسفل،
  .فالعالقة الرمزية، يتم استثمارها عرب الصور اازية الكامنة يف الالوعي

 طفإن حقيقة البحث يف الالوعي، يتم تأويلها عرب الوسـائ  الكانوكما يرى  
والتداعيات املنطلقـة بشـكل    تاللغوية واألدبية؛ واألفكار الالواعية للحلم والتصورا

ويا لتكون لغة تتخذ مظهر التكثيفات الداللية، اليت يتميز ا اخلطاب توالدي تترابط بني
املختلفة، والذي يعرب يف النهاية عن حاالت الالوعـي يف   تاحملكوم بقاعدة االستبداال

توظيـف السالسـل    عرب ويتحقق مستوى الوظيفة الرمزية.مظهر استعاري أو كنائي
   .)93(الظاهرةاليت ال تعرب بالضرورة عن معانيها  الداللية

تقوم  ،إىل الداللة على بنية ديقو واعتبارا لذلك فإن املشهد األول من الرواية،
وهذا التأويل الرمزي ،استنبطه الناقد من خـالل   .فيها سيطرة النساء وفرضهن لقانون

 التحليل القائم على جعل قرص الشمس الذي تنتمي إىل القسم العلـوي الـذكوري،  
رض إىل القسم السفلي األنثوي حيث يظهر وكأنه جزء من القبة يظهر وكأنه ينتمي لأل

                                                
 .142- 141ص  1986سنة  21/22البدايات ووظيفتها يف النص القصصي، جملة الكرمل العدد : صربي حافظ -  92
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يتم تدجينـه   ،أن احلر الصادر عن قرص الشمسكما . اليت متلكه وتسيطر عليه ةاجلامعي
إذ أن احلر الصادر عن قرص الشـمس  " وامتصاص قوته بفعل الطقس والزمن األرضي

يغة أخرى تستل األنثـى  ، بصتقوم برودة الطقس بامتصاص لظاه فينبسط وديعا رحيما
هنا عنفوان الذكر وفحولته، فيتحول إىل رقة ووداعة مها أقرب إىل صفات األنثى منها 

  . )94("إىل صفات الذكر تقليديا
السـرد   وانطالقا من هذا التأويل الداليل لبنية اللغة الروائية، يـرى  الناقـد أن  

تسـاح املـرأة لعـامل    علـى اك  التركيـز ،حيث يتم بتأكيد هذه احلقيقة يقوم الالحق
كان حىت حلظة حدوثـه  ملوقع الذكور،بدخوهلا اجلامعة،وشكلت بذلك اقتحاما أنثويا 

الشخصيات النسـائية متتـاز    أنوتتوسع صورة  السرد لتؤكد على .فضاءا رجوليا حبتا
بقوة قضيبيتها ،وسطوة فحولتها،مقابل خصاء الرجال ،أو أنوثتهم ضمن اال العالئقي 

  . )95(يف نسيج السرد القصصي الذي يشملهم
وإذا كان سويدان قد انطلق يف بداية دراسته من بنية اللغة السردية،وأبعاد هـا  

فإنه مل يواصل التحليـل بـنفس   .التأويلية،يف مستوى الكناية واالستعارة وااز والرمز
مـن  الوترية، أي التركيز على مجاليات اللغة ورمزيتها، بل حتول إىل مستوى آخر ميكنه 

الشخصيات ووصف مالحمها،  رعرب االستفادة من األحداث، وصو.حتديد الوعي النص
لتأكيد قيمة الفحولـة لـدى املـرأة،    .واملشاهد اليت يتم من خالهلا تأويل بنية الالوعي

  .واخلصاء لدى الرجل يف نص رواية القاهرة اجلديدة
،جند أن الناقـد  وحني االنتقال إىل املبحث الثاين، الذي يبحث يف الوعي النص

عنـد   يمستوى اللغة بوصفها كيانا حيمل قيمة التعبري األديب و بنيات الالوع عربانتقل 
إىل حتديد جمال التواصـل بـني خمتلـف الشخصـيات      الشخصيات،والنص عموما

خصبا لتنامي االهتمامات ببنية الالوعي ،حيث يتم عـرب   جماالويشكل احلوار .الروائية

                                                
 .29أحباث يف النص الروائي العريب،ص:انسامي سويد - 94
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قواعد النظام اللغوي اإلبالغي،لكن خلف هذا كله تكمن القوة احملاورة استحضار كل 
  .الرمزية املنبثقة عرب تصرحيات الشخصيات وأقواهلم

ليصل إىل مجلة مـن   وينطلق سويدان من احلوار الذي يدور بني الشخصيات،
فنعرف أن مأمون منتسب لصـورة  . االستنتاجات املتعلقة ببنية الالوعي عند كل منها

أمـا حمجـوب   . كأب تصاغ عربه قوانني الكبت املطلقة يف األنا األعلى، مثالية جمسدة
، ويداور حالة الليبيدو عرب الالوعي الذي تنتظم فيه حول فيمثل الطاقة اجلنسية الكامنة

ة متثـل  يف بنية شبيهة ببنية اللغة، ولكون اللغ الرغبة األساسية مجيع الرغبات األساسية،
، يفرض لبنية خاصة يتشكل وفق شرطها مظهر الالوع، وقانونا فهي تتأسس على منع

ويتم التعبري عن الرغبة عرب شروط التخفي واإلحياء والتمويه عـرب الوسـائط الرمزيـة    
  .واالستعارية

بني  .فيأيت ممثال لألنا النفسية االجتماعية، فهو جتسيد ملرتلة بني املرتلتني يأما عل
على عنصر أساسي يف دراسته لنص  سويدانز ويرك .وإغراء الليبيدو قمع األنا األعلى،

هـو  "إمنـا   تركيز النص على شخصية حمجوب،حني يؤكد على أن  القاهرة اجلديدة،
يف داللة البنية اليت يصيغها  وأن ذلك قائم يف الوعي النص، حماولة حتقيق رغبة الواعية،

يعلـن عـن    ال يوهي دالالت غري مباشرة، رمزية، ذلك أن حتقق الالوع واليت تؤلفه،
  .)96("نفسه، إال بطرق وأساليب ملتوية، ومع كل االلتباسات املموهة حلقيقته

القـاهرة  " جنيـب حمفـوظ  لرواية  سامي سويدانإن امليزة اليت امتاز ا حتليل 
منهجيـة  وهـي  ،  ، هو اعتماده البحث يف بنية الالوعي من خالل لغة النص"اجلديدة

ومن هذا املنطلـق يكـون    ..ة للنصوص األدبية يف قراءته النفسي جاك الكاناعتمدها 
من األوائل الذين اعتمدوا هذه املقاربة النفسية يف دراسة النصـوص األدبيـة    سويدان

يكون قد وجه دراسته  فباهتمامه ببنية الالوعي يف اللغة، .عموما والروائية باخلصوص 
ألا تعـد مظهـرا    ها،عرب صورها وتراكيب حنو توظيف التأويل يف دراسة اللغة األدبية،

ومن هنا تكون مهمة الناقد هي كشف  .وهي نفسها البنية اجلذرية للغة ،لبنية الالوعي
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من خالل تكوين وصياغة بنية داللية خمتلفة، تعمل على كشف وإظهار النص،  تدالال
  .بنية الالوعي/لغة الرواية: الكانالثنائية القاعدية يف فكر   عربالالوعي القائم يف النص 

حـول   ،شارل مورونأن يستعري مفهوم  يف اية دراسته، سويدانوقد حاول 
ويوظفه عرب متديد نتائج حتليله حول بنية الالوعي وعالقـة األنـا    ،االستعارات امللحة

 األخـرى جنيب حمفـوظ  إىل روايات  النفسي واالجتماعي يف رواية القاهرة اجلديدة،
 متعددة،كما يوحي بتأكيد عرب نصوص روائية ومتابعة تطور تلك البنية وهذه الصلة"..

ذلك حتليلنا للص والكالب، وكما توحي به نظرة عجل عـل الطريـق، ومريامـار،    
إذ تتبدى األنا النفسي االجتمـاعي، متلبسـا مبحاولـة التوفيـق بـني      ...والكرنك

  . )97("األعلى واإلسالم -الليبيدو،والشيوعية واألنا
 وعلى ما فيه من تبسيطية للمفاهيم العامـة،  ،قدإن هذا املسعى الذي حاوله النا

قـراءة  دة من املناهج النقدية الـيت تتـيح   بضرورة االستفاوعيا نقديني يعكس حسا و
ودون إسقاط ملكونات الواقع اخلارجي  يف التواصل مع مكوناا، النصوص حبرية كبرية،

مبا قدمـه   كبريةجة قد التزم بدر سامي سويدانومن هذا املنطلق نرى أن  .على تأويلها
ومـا   بشأن التعامل بصورة أساسية مع ما مينحه النص من ممكنات، ،يف مقدمته النظرية

عرب مساءلة البنيـة   ،ق للكشف عن بنية الالوعي يف النصتقدمه أدوات املنهج من طرائ
  . اللغوية

  
         

                                                
 .49، ص املرجع السابق -  97



                         والنص الروائي العريب لنقد البنيوي التكويينا: الفصل الثالث لنقد اجلديدل تلقي النقد الروائي العريب: الثاينلباب ا

 

 375 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         والنص الروائي العريب لنقد البنيوي التكويينا: الفصل الثالث لنقد اجلديدل تلقي النقد الروائي العريب: الثاينلباب ا

 

 376 

   متهيد
I. حممود أمني العامل بني املساءلة املنهجية واإلجراء النقدي احلر  

1.1.I. املنهج  
2.I. املنت النقدي:  

1.2.I.  داللة العنوان واالستهالل:  
2.2.I. البنية الدالة:  
3.2.I.  لغة الرواية ولغة الواقع  

II - ملنهجيمحيد حلمداين ومسعى التطويع ا  
II.   - من البنيوية التكوينية إىل النقد السوسيوـ بنائي  
II. 1 - كتاب الرواية املغربية وإجراءات البنيوية التكوينية 

1.1.II- املنطلقات املنهجية  
2.1.II - اإلجراء النقدي  
3.1.II - البحث عن البنية الدالة  
.2.II. - اإلجرائي والتركيب،"من أجل حتليل سوسيوبنائي للروايةكتاب  

1.2.II - االقتراح املنهجي  
2.2.II - االختبار املنهجي  

III - الروائي الوعي وبنية النصبني منط  :سعيد علوش الرواية واإليديولوجية          
- 1.IIIالتارخيي واجلمايل يف الكتابة الروائية 
-2. III الوعي التارخيي والوعي الروائي  
1.2.III -  املستعمر،وصورة املستعمرالوعي الواقع بني صورة  
2.2.III - الوعي اخلاطئ والتمثل الفين  
3.2.III - وعي التاريخ ووعي الرواية: الوعي املمكن  

  
  



                         والنص الروائي العريب لنقد البنيوي التكويينا: الفصل الثالث لنقد اجلديدل تلقي النقد الروائي العريب: الثاينلباب ا

 

 377 

  
  
  
  

   متهيد
وية التكوينية توجه نقدي يأن البن ،لقد بينا يف الفصل الثالث من الباب األول

ب، يف ضوء منهج تساعد القارئ على فهم وتفسري األد ،حاول أن يبلور رؤية دقيقة
حياول أن جيمع بني خمتلف العناصر املشكلة للنصوص؛ سواء أكانت هذه العناصر بنيوية 
داخلية أم عناصر بنيوية خارجية ترتبط باحلياة االجتماعية، انطالقا من مقولة أن اللغة 
وعاء يستقطب احلياة االجتماعية جبميع مكوناا، سواء أكانت هذه احلياة واقعية 

ميكن اعتبار البنيوية ": حسني املناصرةويف هذا الصدد يقول . أم متخيلةمعيشة 
، وبني البنيوية الشكلية، التكوينية من أهم املنهجيات اليت مجعت بني الواقعية اجلديدة

وما يفضي إليه من عالقات ، وذلك عن طريق الدمج بني عالقات النص الداخلية
ربت هذه البنيوية الشكل اللغوي جماال رحبا إذ اعت، نصية اجتماعية خارجية ذات صياغة

  .)1("لتفسري العالقات االجتماعية املوجودة أو املتخيلة
وهذه احلقيقة القائمة يف مستوى التأكيد املعريف واملنهجي، بدأت تالمس واقع 
النقد العريب منذ بداية الستينيات وتبلورت خالل مرحلة السبعينيات؛ حني صارت 

لتعرب األطلسي إىل أمريكا،  انطلقت من فرنسا ة متثل ظاهرة ثقافية عاملية،البنيوية التكويني
من تقدمي  1966عام  حممود أمني العاملوتنتقل إىل الفضاء الثقايف العريب عرب ما كتبه 

 لدراسة األدب يف فرنسا من خالل مدرسة غولدمان، ةللمدرسة االجتماعية اجلديد"
صا األفكار اليت تشري إىل كتايب اإلله خصو وبعض أفكارها عن رؤية العامل،

  .)2("املختفي،ومن أجل علم اجتماع الرواية

                                                
  56، ص  1دار املقدسية للطباعة والنشر والتوزيع،حلب ط.ثقافة املنهج ،اخلطاب الروائي منوذجا. حسني املناصرة-  1
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 "التحليل االجتماعي لألدب"ـب املوسوم السيد ياسني مث تالها بعد ذلك كتاب
الترمجات والدراسات  -مثلما أشرنا يف مدخل هذا الباب الثاين–لتتواىل بعد ذلك 

جزءا من الواقع التكويين بح الدرس البنيوي حيث أص .واألحباث النظرية ،ةالتطبيقي
ومتثل مدى استيعاب  نتحسسوانطالقا من هذه القناعة سنحاول أن  .النقدي العريب

من وجزءا هاما  انشغاالالنقد الروائي العريب هلذا التصور املنهجي، الذي شكل 
 كما نسعى للكشف عن صيغ استقبال وتلقي هذا.املعاصرين اد العربتوجهات النق

وذلك من خالل استقصاء بعض النماذج اليت تعد االنطالقة الفعلية للنقد  ،عربيا املنهج
  .مل العريباالبنيوي التكويين يف الع

  
I- حممود أمني العامل بني املساءلة املنهجية واإلجراء النقدي احلر:  

باهتمامام املتفتحة على  من النقاد العرب املتميزين حممود أمني العامليعد 
 .واملنظرين األساسيني للنقد األديب االجتماعي يف العامل العريب ،حلركة الثقافية العامليةا

ل احلداثة واملمكن سائسعى باستمرار إىل الدفع باملسار الثقايف العريب حنو آفاق تحيث 
وتعمل على ربط القيم اجلمالية واألعمال الفنية بالسياقات االجتماعية  ،املعريف

لكن من منظور يعمل على جتاوز املنظور والرؤية اآللية النعكاس الواقع  ،والتارخيية
  .االجتماعي يف النصوص األدبية

وقد متيزت إسهاماته يف جمملها بالقراءة الناقدة مل مكونات البنية الثقافية 
عبد العظيم  ، الذي ألفه صحبة∗"الثقافة املصرية"و يف هذا الشأن يعد كتابه يف ، العربية

من االجنازات اهلامة اليت أثارت النقاش الواسع لدى املثقفني  ،1955والصادر سنة  سأني
مة من معارك النقد األديب حصيلة معركة ها قد شكل يف الوقت نفسهو .العرب
وظلت  .اتيومل تنته إال مع اية السبعين ياتوهي معركة بدأت يف األربعين، احلديث

تتمحور حول االلتزام االجتماعي اجلديدة اليت مة حىت اآلن يف املعارك آثارها قائ
                                                

يشكل الكتاب مجعا للمقاالت اليت نشرها الكاتبان، وهي صورة للنقاش احلاد الذي كان مع ممثلي اجليل القدمي  طه حسني   ∗
  .والعقاد خالل األربعينيات
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وفيما يتصل باملسار املتعلق بالتنظري والتطبيق النقدي لألطروحات اليت . )3(لألدب
من خالل دراسة مدى تأثره  ،لبحث يف مكونات خطابه النقديإىل انسعى  ، فإنناقدمها

   .ومدى متثله خلصائصها اإلجرائية ،جيات النقد اجلديدنهمب
1.I - املنهج  

يف  اما جاداسهالعربية إيف جمال الدراسات النقدية   حممود أمني العاملتعد آراء 
وحاولت تأطري تصور جديد للممارسة ، حبث قضية املناهج النقدية العربية اجلديدة

من منظور سوسيولوجي يتقاطع مع اإلرث البنيوي التكويين  ،التطبيقية للنقد
،  1985الصادر سنة  )4("ثالثية الرفض واهلزمية" هكتابيف جند  .وسوسيولوجيا النص

جنمة ، تلك الرائحة(صنع اهللا إبراهيم والذي تناول فيه بالدراسة النقدية ثالثية 
،  وفرا املادية اجلدلية من جهةمستندا إىل اخللفية الفلسفية اليت  ،)اللجنة،  أغسطس

من جهة  يف جانب من دراستهومستفيدا من مصطلحية النقد البنيوي والبنيوي التكويين 
إن املادية اجلدلية يف احلدود اليت ذكرناها هي توجهنا  :"يقولأخرى؛ ويف هذا الصدد 

ويعين هذا باختصار حتليل  ،الثالث صنع اهللا إبراهيمتناولنا النقدي لروايات  العام يف
عي البنيات األساسية داخل هذه الروايات كشفا لداللتها يف إطار سياقها االجتما

،  بنية الزمان، بنية املكان :ونستطيع أن حندد هذه البنيات على النحو التايل،  والتارخيي
البنيات الصياغية  ،بنية األحداث ،بنية األشخاص ،بنية اللغات واألساليب والتقنيات

  .)5("بنية الداللة العامة، بنية الدالالت اجلزئية ،البنية الصياغية العامة، الصغرى
عمل على االستعانة  حممود أمني العاملأن ، ل الفقرة السابقةيتضح من خال

خاصة فيما يتعلق بالتقسيم النظري ، بأدوات التحليل اليت توفرها النظرية البنيوية للسرد
يف  باختنيد من استفاكما  .البنية العامة، البنية الصغرى، املكان، الزمان للبنيات النصية؛
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لبنية حول ا غولدمانمفهوم  أيضا عتمدوا، يف النصتطرقه لتعدد اللغات واألساليب 
  .الداللية العامة للنص السردي

 صنع اهللا إبراهيمإن هذه اخلالصة املنهجية اليت يقترحها الناقد ملقاربة نصوص 
هي نتيجة للقراءة النقدية للمناهج اجلديدة يف مقاربة النصوص ، يف مستوى التطبيق

وقد ركز بصورة  ."ثالثية الرفض واهلزمية"به واليت خصص هلا مدخل كتا، السردية
الصنيع "الذي يعده قاصرا عن متثل األبعاد احلقيقية لـ ،أساسية على نقد  املنهج البنيوي

، النقد إىل جمرد منوذج واحد منغلقويقلص التجربة األدبية يف جمايل اإلبداع و"األديب
حظات تؤشر على حمدودية ويقدم ذا الشأن أربع مال .وهو أمر غري ممكن يف نظره

  :اعتمد مبفرده يف الدراسة النقدية االنمط البنيوي إذ
أن النموذج البنيوي يفرض على األعمال األدبية نسقا أو منوذجا  - أ

وهو ما يناقض عنصر  ،مسبقا هو املعيار الذهيب ألدبية األدب
  .اإلبداعية يف العمل األديب

دبية مهما كانت إن النموذج املعياري يساوي بني األعمال األ - ب
 .قيمتها اإلبداعية

،  نظرا العتماده  على النسق األلسين ،إن النموذج البنيوي املعتمد - ت
يكما أنه يهمل ، ع التعبري اإلبداعي لقواعد البنية اللغوية أساساخض

 .خصوصيات األجناس األدبية املتنوعة 
 إمهال الدراسة األدبية للداللة الكامنة يف النص سواء يف بعدها - ث

والتركيز على . أو يف سياقها التارخيي االجتماعي،  التارخيي األديب
.                                                                   )6( الدراسة النصية الداخلية وحدها

القصور  إىل هي املربر الذي أدى أمني العاملهذه املعطيات املنهجية يف نظر 
الذي صار حبثا جزئيا موضعيا وصفيا يف مطابقة  ، جمال النقد األديباملنهجي للبنيوية يف

                                                
  .14ص .املرجع السابق -  6
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إىل التمييز بني جمالني للبحث األديب األمر ويدفعه هذا . النصوص مع منوذج حمدد سلفا
  .والنقد األديب ،مها؛ الدراسة األدبية

وضع القواعد والقوانني العامة  يفمحور اهتمامها يت،  هفالدراسة األدبية يف نظر
 أرسطومثلما هو شأن كتاب  .وضبط خصائصهما وقواعدمها ،للتعبري الفين واجلمايل

هو مسعى تنظريي  بقدر ما ،الذي ال ميكن اعتباره كتابا يف النقد األديب، "فن الشعر"
أو ، البويطيقا اجلديدة" مثله مثل ما تقدمه، لتحليل وتصنيف أشكال التعبري اإلنسانية

، القوانني العامة لإلبداع األديب يت هي حماولة الكتشافال ،"علم اإلبداع األديب"
  .)7("ولكنها ليست النقد األديب

لكنه  ،فهو إجراء تطبيقي يستفيد من املباحث النظرية العامة، األديبأما النقد 
بل أكثر من ، فيها زومواطن التفرد والتمي، يسعى للكشف عن خصوصية اآلثار األدبية

أو ما يشكل ظاهرة ، أو ما يضيف عليه، ض هذا العاميكتشف ما يناق" فهو، ذلك
  .) 8("فال حدود لإلبداع األديب، فريدة جديدة

، هي فك اخلناق عن النص، أمني العامللتمييز الذي يقيمه الغاية األساسية لإن 
وربط ، على املستوى اإلجرائيوفتح اال أمام الناقد ليستفيد من اجلوانب النظرية 

اليت أنتج يف  ،ات التارخيية واالجتماعية والفكرية واإلبداعية األدبيةاإلبداع باملكون
ولعل هذا األمر هو الذي جعله ال يرفض االستفادة من االجنازات البنيوية يف  .سياقها

لكنه يقف يف وجه  ،والكشف عن أبعادها الداللية ،جماالت دراسة النصوص األدبية
، اليت تشكل يف رأيه موقفا إيديولوجيا ،الداخليةحماصرة النص يف ذاته عن طريق املقاربة 

 .يف الوقت الذي ينطلق يف احلقيقة من  إيديولوجيا أخرى، العلمية واحلياد يدعي
نه الناقد بأحيث يرى ، يف كتاباته األخرية من هذه الرتعة روالن بارتخباصة ويستثين 

  .داخلية للنص األديبالوحيد الذي ختلص من احلرفية البنيوية القائلة باملعاجلة ال

                                                
  .20ص  ،السابقاملرجع  -  7
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من منظور يتعامل من النص األديب  ،ينطلق يف رؤيته النقدية حممود أمني العاملإن 
وبشروط نشأته اليت تكيف ، االجتماعية والتارخيية تبوصفة إنتاجا فنيا مشبعا بالدالال

ر ما هي إضافة بقد ،كما أن صلته بالواقع ليست استنساخا وتكرارا له.تلك الدالالت
والنص األديب . تتسم بطابعها اإلبداعي املسهم يف التحول والتغيري، ة هلذا الواقعجديد
  .وداللية ،وحدثيه، ومكانية ،بنية متراكبة لبنيات جزئية؛ زمانية ،ب ذلكإىل جان

من  لوحني االنتقال للدراسة النقدية فإن املنهجية املعتمدة تعمل على االنتقا 
ل البنيات وكشف ما بينها من تداخل ووحدة نقد إن حتلي"  داخل النص إىل خارجه؛

وأحيانا أخرى املنهج ، ييفرض علينا أن نستخدم أحيانا املنهج االستقرائي الكم
وقد نستعني عرضا ببعض األدوات اإلجرائية اليت تستعني ا ، االستخالصي القياسي

لتلك النصوص وإذا كنا سنبدأ من البنيات الداخلية ، بعض الدراسات البنوية الشكلية
أي كشف التاريخ داخل جغرافيتها وبالتايل ، أي كشف اخلارج فيها، لنصل إىل اخلارج

  .)9("إىل تفسريها وتقييمها
يف دراسته  أمني العامليشري هذا املقطع إىل أن التحديد املنهجي الذي ينطلق منه 

لتداخل واالصطناع املتصفة با، يستند إىل مجلة من املنطلقات املتراكبة، النقدية للرواية
املنهج االستخالصي "السيما ما دعاه ، خاصة فيما يتعلق باملناهج اليت ذكرها، أحيانا

كما  .الذي نرى أنه يصنف يف خانة املنهجية اإلجرائية وليس يف جمال املنهج،  "القياسي
هو منهج البنيوية  ،وإن مل يذكر ذلك صراحة ،جند أن التوجه العام املعتمد يف دراسته

وهي مرحلة بنيوية  ،الفهمالتكوينية اليت تقر بضرورة االنطالق من النص يف مرحلة 
فالفهم مسألة تتعلق بالتماسك " ؛تتطلب الكشف عن البنيات الداخلية للنص األديب

كل النص وال شيء سوى  ،وهو يفترض أن نتناول النص حرفيا ،الباطين للنص
أين يتم البحث عن التماثل بني  التفسري؛ لةليتم االنتقال بعد ذلك إىل مرح،  )10("النص

                                                
  .28املرجع السابق، ص  -  9
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ليت متاثلها يف أو تلك ا ،تارخيية اليت تكونت فيها - والبيئة السوسيو ،بنيات النص الدالة
  .البنية اتمعية

فتفسري النص يف ضوء الشروط االجتماعية هو إقرار مببدأ التوازي والتماثل الذي 
كما نسجل أن  .)11(تعبريا عن بنية جمتمعية جيعل من األعمال األدبية يف اية املطاف

وغري دقيقة داخل جمال ، االستعانة امللتبسة بإجرائيات املنهج البنيوي غري واضحة املعامل
على  إال بالقدر الذي تتيحه األحكام والتصنيفات القائمة باألساس ،الدراسة النقدية

ضحة إىل املصادر األساسية ملصطلحات دون اإلحالة الوا االستعمال، بني احلني واآلخر،
  .. البنية الدالليةية، البنية اللغوالسارد،  ،مكان ،زمان ،مثل بنية ؛اليت تستقى منها املفاهيم

 أمني العاملواخلالصة اليت ميكن الوصول إليها بشأن املقدمة املنهجية اليت صدر ا 
ال  ،ي تارخييأا حماولة واعية للبحث عن جديد منهجي بتلوين اجتماع ، هيكتابه

بل يعمل على تنويع اإلجراء النقدي مبا خيدم ، يأخذ بالضرورة مسارا نسقيا واحدا
الذي ال يلتزم بالضرورة ، "التوجه املنهجي"التصور املاثل يف ذهن الناقد حول ما يسميه 

وإن كان اهلدف املركزي للدراسة هو قراءة مكونات البيئة الثقافية  .مبنهج واحد
حيث يتسم التحليل النقدي بطابع ، والتارخيية داخل النص األديبواالجتماعية 
  .)12(إيديولوجي

  
1.II - املنت النقدي:  

، الثالثة صنع اهللا إبراهيمتتميز الدراسة التطبيقية اليت قام ا الناقد لروايات 
ولذلك كانت حمددات الدراسة  .وغياب الوضوح والدقة املنهجية، بطابع االنتقائية

حيث أن جمموع املباحث املقدمة ال ، كومة بانطباعية الناقد بالدرجة األوىلالنقدية حم
ولعل هذا التعدد اإلجرائي  .ختضع إلجراء منهجي واحد  ميكن رده لتوجه نقدي ثابت

يعود يف أساسه إىل أمرين اثنني؛ أوهلما أن مرحلة الفهم يف البنيوية التكوينية ال تقدم 
                                                
11 -Lucien Goldman :Pour une sociologie du roman ,page 37. 
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يف  دولذلك فإن الناقد قام باالجتها، النص الداخليةخطوات دقيقة للبحث يف مكونات 
وثانيهما أنه عمل على  ؛يراه مناسبا يف تغطية هذا اجلانب من الدراسةالبحث عما 

للوصول إىل غايته يف الربط بني املكونات  يتوظيف ما يتالءم من إجراءات النقد البنيو
   .النصية واحلقيقة االجتماعية املوجودة خارجه

حيث راح يفسر ، جراء الذي اعتمده الناقد مت بصورة شبه آلية وتلقائيةوهذا اإل
بردها إىل صور من الواقع االجتماعي ، واألحداث واملواقف العناصر البنائية للنص
 وميكننا أن نسجل ذلك ضمن مبحثني يعود كل واحد منهما يف .والسياسي املصري

  .وي للسرد والثاين بالبنيوية التكوينيةيتصل األول بالدرس البني،  أصوله ملرجعية منهجية
  

1.2.I - داللة العنوان واالستهالل:  
جنمة "و" 1966 تلك الرائحة "يف قراءته لروايات  أمني العامل دحمموانطلق   
،  حيث عمل على حتديد أبعاده التركيبية وخصائصه الداللية، من العنوان "أغسطس

عرب املقاطع اليت وردت فيها يف " طسجنمة أغس"أو ، "الرائحة"وتتبع تلوينات لفظة
ويعطيه قيمته من ،  حيدد هوية النصوهذا التصور الرمزي التعييين . سياق كل رواية

زيادة على ما يقدمه من إشارة حملتوى  ،خالل ختصيصه ومتييزه عن بقية العناوين
جمموعة من   Henri Mitterrand وقد حدد هنري ميتران .)13(موضوع النص الالحق

ظائف اليت ميكن أن يضطلع ا عنوان الرواية، منها الوظيفة التعيينية، والوظيفة الو
التحفيزية، والوظيفة اإليديولوجية، باإلضافة إىل مظهره التناصي، وبنياته املتعددة 

      . )14(األشكال
حني  ؛بالغية للعنوانإلبأمهية الداللة الرمزية وا أمني العامل ويتضح وعي الناقد

لذلك  .)15(العنوان قد يكون  املفتاح الرئيسي للبنية الداللية العامة للرواية يقول بأن
                                                
13  -Gérard Genette :Seuils,éditions seuil,Paris 1987,page 73. 
14- Henri Mitterrand : Les titres des romans de Guy des Cars,in Sociocritique, éditions Fernand 
Nathan,Paris 1979,page 91-93. 
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ية اليت عاتمعية والواق تجنده يتابع حتليل األبعاد السيميائية والرمزية للعنوان والدالال
   .أو حييل عليها يف الواقع االجتماعي، ميكن أن ميثلها

ليصل ، التركيبية النحوية للعنوانينطلق من الدراسة  "تلك الرائحة"ففي رواية   
، "تلك هي الرائحة" إىل أن الصيغة اليت ورد ا ختتلف عن اجلملتني االحتماليتني؛

يف حني أن مجلة العنوان  ؛ومها مجلتان تقريريتان تامتان و إشاريتان،  "تلك رائحة"و
د ومن خالل سر .مجلة ذات بعد تساؤيل مستتر عن الرائحة ومصدرها وسر وجودها

أن تلك الرائحة غري  إىلنصل ، يف نص الرواية "رائحة"لفظة  املقاطع  اليت وردت فيها
ورائحة ااري اليت ، الطيبة هي يف جانب منها رائحة جسد السارد الدالة على الفقر

وهو ما يعطيها  ،تتدفق من احملالت التجارية الكربى يف املنطقة الغنية يف وسط القاهرة
،  وهي تعبري عن واقع فاسد نعرفه"، رمزية معنوية ذات بعد طبقي حسب الناقد داللة

كما يعرب عن حكم استنكاري رافض يتحرك داخل هذا ، منارسه داخل الرواية، نشمه
   .)16("الواقع الروائي ويسعى للتطهر منه

فتتم مقاربته والبحث عن رمزيته عرب ، "جنمة أغسطس"أما العنوان يف رواية 
حيث ، ربعة اليت ورد فيها احلديث عن هذه النجمة داخل املنت الروائيقراءة املقاطع األ

يالحظ الناقد أن هذه النجمة تابعت مسار الرحلة اليت يقوم ا السارد باجتاه السد 
، وعرب هذا املسار يتناقص حجمها ويتضاءل بريقها بني بداية الرحلة وايتها، العايل

حني يشري  وذلك. ثوري التغيريي الذي يتضاءلوهي مسار األمل يف حتقيق االنتصار ال
كان ، الناقد  إىل أن املقطع الرابع الذي وردت فيه اإلشارة إىل النجمة يف صورا الباهتة

وهذا الربط الرمزي يؤشر  .مسبوقا باحلديث عن فشل الثوار يف السودان ضد االجنليز
وع النظري العام للسارد يف على داللة الرؤية الفكرية لنص العنوان يف ارتباطه باملشر

 . الرواية
وباإلضافة إىل اإلمكانيات اليت يتيحها العنوان يف التأويل الرمزي للخطوط 

واستثمار ذلك يف بناء عالقة التناظر مع الواقع ، واخلصائص العامة للنص الروائي
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يات يعتمد تقنية أخرى تستند إىل قراءة وحتليل البدا أمني العاملفإن  ،اخلارجي للنص
واملعرب عن املشروع ، االستهاللية للنصوص الروائية بوصفها املنافذ األساسية للنص

زيادة على الوظيفة التواصلية اليت تفتح من خالهلا مع . السردي والفكري للرواية
كما أن خصوصية البداية واالستهالل جتعل منها "من خالل وضعه يف السياق؛  ،القارئ

حيث من خالل إحكامها وضبط ، ملتعلقة بالنص اإلبداعيمن أصعب واعقد املكونات ا
جيد املتبقي من األحداث طريقه إىل ذهنية  ،صياغتها كرؤية حملتوى العمل بكامله

تكاد أن تعرب عن بنية حركتها " تلك الرائحة"فالفقرات األوىل من رواية  .)17("القارئ
حمها امللموسة وعمقها هذه احلركة اليت تعطي لتلك الداللة مال ،الصياغية العامة

  .)18(االجتماعي
جييب على أسئلة الضابط الذي ، فالسارد الذي يقوم بدور البطولة يف الرواية      

فيجيبه أنه ال يعرف له ، يطلب منه العنوان الذي يأوي إليه بعد اخلروج من السجن
ن فيكلف الضابط عسكريا يالزمه حىت جيد له مكانا ميكن التثبت م ،مكانا يأويه

فالسارد خيرج من ، وهذا احلصار الدائم هو جو الرواية العام .وجوده فيه كل ليلة
لعله ، سجن ليدخل سجنا آخر قد يكون خمتلفا يف شكله لكنه مشابه يف بنيته النفسية

فتفقد ، وعدم االكتراث الذي يواجهه به اتمع، سجن اإلحساس بالوحدة والعزلة
  .املوقفاحلرية أي معىن هلا يف مثل هذا 

فإن الناقد يعمق من تقنية النصوص  "جنمة أغسطس" وحني التطرق لرواية  
، حيث جيمع كل النصوص االستهاللية لفصول الرواية يف نص واحد طويل، االستهاللية

ويقيم قراءة نسقية يصل من خالهلا إىل أن هذا النص يعرب عن العناصر الرئيسية للرواية 
هذا  .وتفاعله مع الواقع احمليط به ،صده للبعد الذايت للبطلمن حيث ر، وبنيتها التعبريية

فيكتشف  ،الواقع الذي يكتشفه يف رحلته اليت تقوده عرب القطار من القاهرة إىل أسوان
  .مظاهر الفقر والتخلف

                                                
  .19، ص  1994، الالذقية 1ار للنشر والتوزيع،طالبداية يف النص األديب ،دار احلو. صدوق نور الدين -  17
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غري أن اية املطاف  ،وداللة الرحلة هي االنتقال من الواقع احلاضر إىل واقع آخر
داللة على أن ، يصل إىل سجن يف أقصى جنوب مصرتكون يف رحلة قطار آخر 

  .االنتقال حنو التغيري االجتماعي واألمل املمكن مل يكتمل
ختتلف يف أبعادها عن الروايتني ، فإن داللة نص االستهالل" اللجنة"أما يف رواية   
،  هي البحث عن عمل يف صحيفة" تلك الرائحة"فإذا كانت الرحلة يف  ،السابقتني
حبث عن تغيري وضع " اللجنة"فهي يف  ،حبثا عن احلقيقة" جنمة أغسطس "وكانت يف
اليت حيملها عادة  ،"السمسونايت"حبقيبة  فالبطل السارد استبدل حقيبة السفر ؛اجتماعي

أمني ويرى  .ويذهب للقاء اللجنة اليت تنظر يف أمر تأهيله هلذه الدرجة،  رجال األعمال
فعرب اللقاءات املتتالية واملطالب ، ق البنية الروائيةأن النص االستهاليل عكس عم العامل

كشف نص الرواية عن واقع مصر يف ، املتعددة الشتراطات اللجنة لتأهيل البطل السارد
ات عرب عملية مسح نقدي ساخر للمظاهر االجتماعية واإليديولوجية يف مرحلة يالسبعين
لسياسي واالقتصادي الذي فهي تعبري صريح جهري نقدا ورفضا للواقع ا. "االنفتاح
  .)19("تتعرض له

الذي أعطاه الناقد يف دراسته للعناوين والبدايات ، إن البعد الرمزي والداليل  
ووظيفة عناصره البنائية  ،لوقوف على خصوصية البناء الروائيامكنه  من  ،االستهاللية

الدال مسح من جانب آخر بتمكني االنتقال بني الدال النصي والدالة؛ وبالتايل 
غري أن االشتغال احلر على . يتيح جماال للقراءة التأويلية املمكنة إىل ما ،االجتماعي

مما وسم عمله ،  التصورات واملفاهيم النظرية جند له حضورا واضحا يف ما كتبه الناقد
باالنتقائية والتناول احلر للقضايا النقدية واملفاهيم واملصطلحات دون االستناد املوثق 

  .ة النقدية املعتمدةللمرجعي
2.2.I - البنية الدالة:  

من املصطلحات األساسية  Structure significative  يعد مصطلح البنية الدالة  
اليت وهو الغاية املقصودة من كل دراسة حتليلية للنصوص الروائية ، يف البنيوية التكوينية

                                                
  .168املرجع السابق، ص -  19
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فإن الكشف  ،"املتواري اإلله"يف كتابه  غولدمان لوسيانوبالنظر ملا حيدده ،  تعتمدها
عن البنية الدالة يتم عرب البحث والسرب اجلدي والكامل واملفصل لألفعال والوقائع 

 .)20(اليت تتم صياغتها كقيم جمردة مطلقة يف املستوى النظري أو املفهومي،  الفردية
وتعمل على هيكلته ،  ومن هذا املنطلق ترصد البنية الدالة كل مقومات النص الروائي

يؤطر التوجه العام للرواية ونظام  ،نينته مبا يتيح إمكانية إقامة تصور نظري شاملوب
  .وحييل بصورة واضحة على البنية املماثلة يف الواقع اتمعي، بنائها

دون إحالة  - هلذه احملددات املنهجية بصورة كبرية أمني العامل وقد استند   
منطلقا من  ،"تلك الرائحة"الدالة لرواية يف سعيه للوصول إىل البنية  -للمصادر النظرية

حيث توصل إىل أن االزدواج هو السمة املميزة . مجلة من املعطيات البنائية لنص الرواية
الزمان  ؛فالبناء الزماين يتمظهر ضمن مسارين. للمكونات الروائية يف كل املستويات
أما  ؛سري األحداث هو الزمن الواقعي حلركة ،األول الذي حتدده الرواية بعشرة أيام

،  الزمن الثاين فهو زمن يتموضع ضمن الزمن األول عرب االسترجاع واالستشراف
   .ملويتخذ طابع الذكرى أو التأ

فضاء انتقايل مفتوح  أما بنية املكان فهي موزعة على شكلني من أشكال الفضاء؛
الشقة اليت يقيم  وفضاء إقامة مغلق هو فضاء؛ وساحاا وشوارعها، ومتثله مدينة القاهرة
ألن البطل ينتظر فيه  ،وهذا الفضاء املغلق رديف للفضاء السجين، فيها البطل السارد

   .قدوم العسكري الذي يتأكد من وجوده فيه كل ليلة
أما االزدواجية األخرى فتحكم عالقة األنا السارد مع بقية الشخصيات يف و
وصالته م مسطحة حىت ولو  ،فهو يشعر بالوحدة حىت يف حضور اآلخرين ،الرواية

وال تربطه ا أي ، فهم شخصيات بال أمساء وال مالمح واضحة ،كانوا من أفراد عائلته
املستوى التعبريي جند البنية  علىو ".اآلخرون"وهم  ،"األنا"فهو  .عالقة مودة أو تفاهم

                                                
20-  Lucien Goldman :Le dieu Caché P 111 
 



                         والنص الروائي العريب لنقد البنيوي التكويينا: الفصل الثالث لنقد اجلديدل تلقي النقد الروائي العريب: الثاينلباب ا

 

 389 

الفعلية احدمها تقريري وصفي تفصيلي متيزه اجلمل  ؛اللغوية حمكومة بطابعني خمتلفني
  .الطابع الثاين يتصف بلغة التأمل واحللمو ؛القصرية
وهذه االزدواجية املمثلة يف البنية الروائية تعكس صدعا اجتماعيا يف مستوى   
وتكشف عن تناقضات جوهرية يف جمتمع مل يصل درجة االنسجام بني  املعيش،الواقع 

 ذا الشأن أن املالع أمنييقول . وبني ممارسات مناقضة ،ما يرفعه من شعارات
االزدواج والتناقض يف نسيج معمار الرواية البنوي الداليل يعرب عن عامل ذي طبيعة "

بني  ،والتناقضات اليت أشرنا إليها طوال حتليلنا ملعطيات الرواية تفاالزدواجا ..ثنائية 
بني الشعار ، بني املعلن واملتحقق، السياسات االشتراكية واملمارسات الرأمسالية

 ..بني احلق والباطل، بني احلرية والقمع ،بني ما ينبغي أن يكون وما هو كائن ،بيقالتطو
أو ، وهلذا فالرواية تكاد أن تقدم ختطيطا ذهنيا للواقع يقوم على هذه الثنائيات

  .)21("املتناقضات املتجاورة
  

3.2.I -الواقع  لغةالرواية و لغة  
ة اخلاصة، مبنهجية حممود أمني لقد سجلنا يف املستويات السابقة من الدراس 

وقد تبينا أن الناقد عمل عل .العامل يف مقاربة النصوص الروائية الثالثة لصنع اهللا إبراهيم 
االستفادة احلرة من املناهج النقدية سواء فيما يتصل بشعرية السرد، أو بسوسيولوجيا 

صورة أساسية إىل املنظور ويف هذا الشأن جند أن الناقد استند ب. النص والبنيوية التكوينية
السوسيولوجي يف قراءة بنية النصوص الروائية، إال أنه على الرغم من ربطه بني 
مكونات النصوص الروائية،وبني حركية الواقع،إال أنه حاول أن يفلت من قبضة الطرح 

  .االنعكاسي السليب يف حتليله ريات النصوص، ولفعاليات الواقع اليومي يف مصر
الصيغ اليت اعتمدها الناقد يف حتوير مساءلته النصية، لتأخذ بعد الدراسة ومن بني 

وسعى من . اجلمالية النقدية، هو عمله على االشتغال يف مستوى امللفوظات اللغوية
خالل هذا اجلانب إىل حتديد مجلة من املمارسات األسلوبية،والصيغ اللفظية،ليجعلها 
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ن الواقع اللغوي النصي، متماثال مع الواقع فيكو.تتماشى مع سريورة تارخيية حمددة
ويعد االستثمار الفعال للوظيفة االجتماعية للغة من إيواليات النقد .االجتماعي العياين

السوسيولوجي الذي،يتخذ منها ذريعة لفصل الدراسة السوسيولوجية للنصوص األدبية 
  .وعدم ربطها املباشر باحلياة االجتماعية

سيكون يف هذه احلالة مع جمتمع النص، الذي تنقل اللغة  ألن التعامل األساسي 
،يؤكد على أمهية اللغة  بيار زمياوهذا الطرح الذي جنده عند .كل مواصفاته وخصائصه

فاللغة فضاء غري حمايد، تتصارع عربه وفيه مصاحل  ،التعبري عن حقائق اتمعيف 
ة، تشهد بالضرورة مالمح والنصوص الروائية بوصفها كيانات لغوي. اجتماعية متعددة

أمني ومنهج سوسيولوجيا النص، الذي اعتمده .االختالف والتباين الفكري والعقائدي
يف جمال الدراسة امللفوظية للغة الواقع، و أشكال حضورها يف البنية الروائية،  العامل

،فاألدب سوسيو لساينيستفيد من احملددات املنهجية اليت تعامل النص أديب من منظور 
ال يتعامل مع قواعد حنوية حمايدة بل مع مصاحل اجتماعية حمولة إىل نصوص  زمياحبسب 

  . )22(مثبتة يف مستوى اخلطاب
واستنادا هلذه الرؤية فيما نعتقد، طرح أمني العامل العالقة القائمة بني لغة الرواية 

بية وحاول من خالل تتبع خصوصيات اللغة األد. اتمع أليالتداول اليومي  ولغة
وهذا  .وأخرىعرب حتديد مسات متماثلة بني لغة  تناظرا بينهما،واللغة الواقعية، أن يقيم 

إن لغة الرواية كما يالحظ أمني العامل،  .التماثل والتناظر خيتلف من رواية ألخرى
اختذت طابع التعبري الرمزي عن العامل الذي تبين الرواية أركانه املكانية والرمانية 

الواقعي الذي تشري إليه " املرجع"تكاد أن تكون تعبريا رمزيا عن العامل بل "القيمية،
الروايات،عامل السبعينات يف مصر،ولعلنا الحظنا يف رواية تلك الرائحة،أن املاء واحلمام 

ومن أكثرها ترددا واستعماال،كما الحظنا أن  من أبرز مفردات الرواية يهماوما يتعلق 
 ،تأمل كانت كذلك من أبرز مفردات رواية جنمة أغسطسمفردات الرؤية والتفكري وال

لغة التحديد العددي  ،السائدة هي لغة األرقام لغة الكمأما يف رواية اللجنة فإن اللغة 
                                                
22 -Pierre Valery Zima : Pour une sociologie du texte littéraire,page 17. 
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وهذه اإلحاالت الثالثة، يبني من خالهلا الناقد، أن النص األول يعكس  .)23(التوقييت 
ث تصويره ملعاناة وبؤس طبقة بداية التحول االجتماعي يف مصر بعد الثورة، من حي

أما الرواية الثانية فهي مرحلة الثورة الناصرية، وحالة اإلشباع  .اجتماعية عريضة
 .اليت تدفع للتفكري يف املستقبل الذي سيكون علية اتمع الفكري والتأمالت النظرية،

أما لغة األرقام فهي مؤشر، على مرحلة التحول حنو اتمع االستهالكي لعصر 
وإمنا  أين يتم التداول األساسي ليس يف القيم اإلنسانية، أو التأمالت النظرية، .االنفتاح

بنموذج اتمع  مة السائدة مرتبطة ارتباطا وثيقايف املفاهيم السلعية اليت جتعل القي
هي من ..إن لغة الكم والتحديدات العددية والرقمية والنسبية التفاضلية "  .االستهالكي

أبعاد القيمة السائدة الالمعة يف هذا العامل، عامل الرواية وعاملها  غري شك من
  .)24("املرجع

إن املالحظة العامة اليت ميكن استخالصها، من خالل اطالعنا على اإلجراء 
، هي اعتماده أساسا يف أمني العاملللمنظور العام لسيوسيولوجيا النقد عند  ،التطبيقي

أما يف . لى البنيوية التكوينية وسوسيولوجيا النصمستوى املنظور الفلسفي النقدي ع
املستوى اإلجرائي فإننا نسجل ميله لالستفادة من ممكنات النقد الروائي املعاصر، دون 

وهذه االستفادة احلرة من مناهج . التشبث بتوجه أحادي، أو مبفاهيم ومصطلحات ثابتة
حليلي، حيمل مصطلحات تعود نقد الرواية املعاصرة، جعلت لغته النقدية، و خطابه الت

آلفاق منهجية خمتلفة ومتعددة، وقد تصل حد التعارض يف مستوى املقاربة النظرية أو 
  . اإلجرائية

  
  
  
 

                                                
  . 174ثالثية الرفض واهلزمية،ص  :حممود أمني العامل -  23
  . 175،ص  املرجع نفسه -  24
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II - داين ومسعى التطويع املنهجيممحيد حل:  
  من البنيوية التكوينية إىل النقد السوسيوـ بنائي                 

حمطة  ،حلمداين محيدتطبيقية اليت أجنزها شكلت الكتابات النظرية والدراسات ال
من حيث التفاعل االجيايب يف تفعيل حمور املثاقفة يف  ؛هامة يف مسار النقد العريب املعاصر

وقد كان لكتاباته  .الروائي على وجه اخلصوصالنقد و ،ميدان النقد األديب عموما
مسحت بفسح  ،راءاتبأدوات وإج يف مد النقد الروائي العريب اجلديد النقدية أثرها

لتحرر من هيمنة منهج وحيد غطى الساحة ل ،اال أمام الدراسات النقدية للرواية
،  فباعتماده على مسعى حتديث اخلطاب النقدي االجتماعي. النقدية وهو املنهج البنيوي

 ة،يقائر للنقد العريب إمكانية أخرى ختلصه من املفاهيم الثابتة لالنعكاس التلقائي والوثوفَّ
  .للصورة االجتماعية يف ثنايا النصوص اإلبداعية

ومن أهم الدراسات اليت عمل فيها على طرح تصوراته النظرية وممارساته     
الذي صدر يف  ،)∗("الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي"جند كتاب ،  التطبيقية

" بنائي للرواية - ومن أجل حتليل سوسي"باإلضافة إىل كتاب،  " 1985طبعته األوىل سنة 
وعرب هذا . 1990 سنة "النقد الروائي واإليديولوجيا"وأخريا كتاب ،  1984الصادر سنة 

تطوير األدوات النقدية اليت تستجيب ملنهج الدراسة  حلمدايناملسار حاول 
وتركز اهتمامها من جهة ثانية على املكونات والعناصر الفنية ،  السوسيولوجية من جهة

  .وهذا انطالقا من املفاهيم األساسية للبنيوية التكوينية،  ئيةللنصوص الروا
1.II -  وإجراءات البنيوية التكوينية " الرواية املغربية"كتاب:  

1.1.II - املنطلقات املنهجية:  
من قراءة  ،"الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي"يف كتابه  حلمداينينطلق  

ليصل إىل طرح البدائل النقدية للبنيوية  ،اجلديلنقدية لإلرث النقدي السوسيولوجي 
هي مساءلتهم ، وأهم مالحظة سجلها بشأن نقاد االنعكاس والنقد اجلديل. التكوينية

                                                
  .1982الكتاب يف األصل رسالة جامعية تقدم ا الباحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ، بكلية اآلداب بفاس سنة  - ∗
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يبحثون يف ثناياها عن املعادل  ،النصوص اإلبداعية بوصفها مواقف سياسية لكتاا
قدي عن جمال ولذلك ابتعد هذا النوع من الطرح الن. االجتماعي بالدرجة األوىل

فالداللة االجتماعية هي اليت "، ذ صبغة سياسية وإيديولوجية صرفةأخو، الدراسة األدبية
ولذلك اختذ املنهج اجلديل التارخيي يف النقد صورة ، كانت تثري أولئك الدارسني

وكان من شأن هذا الوضع أن يبعد األحكام الصادرة عن الطابع  ،إيديولوجية صرحية
  .)25("النقدي األديب

الكتشاف حقائق هامة  حلمداينوهذا الوعي النظري هو الذي دفع الناقد 
جعله يقترب من و ،حول العالقة العميقة بني اإلبداع الفين والواقع االجتماعي ،وجديدة

جورج "ابتداء من املفاهيم اليت طرحها  ،أطروحات النقد السوسيولوجي اجلديد
مؤسس سوسيولوجيا  - لوكاشأي - يعدهالذي  ،"بناء  الرواية"يف كتابه " لوكاش
الكذب الرومنطيقي واحلقيقة "اليت ضمنها كتابه  روين جريارمرورا بأطروحات  .الرواية
الذي أسهم بفعالية يف إثراء  ،لوسيان غولدمان وصوال إىل املفكر والناقد، "الروائية

  .مفاهيم وإجراءات النقد السوسيولوجي
اليت  ،األساسية حول البنيوية التكوينية غولدمانتصورات  حلمداينوقد تبىن   

ميكن عدها مبثابة مفاهيم نظرية و ،وضحها يف كتابه من أجل سوسيولوجيا للرواية
  :تتلخص فيما يأيت،  أساسية

،  موتعبري عن مظاهر االنسجا،  أن اإلنتاج األديب ميثل صورة للوعي اجلماعي - أ
وهذا ال . ث التوازندف إحدا تسعى اموعة االجتماعية لتحقيقهالذي 

فاإلبداع  بل على العكس من ذلك، يعين أن النص األديب إنتاج مجاعي
يتواله مبدع يعرب من ، األديب هو تعبري مجايل عن وعي اموعة االجتماعية

ومن جانب آخر فإن . مي إليهاتنيخالله عن طموحات اموعة اليت 
فإا ال تعيد  ،يت تعرب عنهااألعمال األدبية يف تقاطعها مع وعي اموعة ال

                                                
  . 10،ص  1985الدار البيضاء  1الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي،دار الثقافة،ط :محيد حلمداين  -  25
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بل تعمل على متثل بنية  ،إنتاج أشكال الوعي يف مظهرها املباشر أو السطحي
. انعكاسية بسيطة وأ ،والتعبري عنه بأساليب جمازية غري تقريرية ،ذلك الوعي

 اولكنه، فاألعمال اإلبداعية ال تطابق الوعي اجلماعي من حيث احملتوى" 
 نأل، للبنيات الذهنية اليت تبلوره ةدالة مناظر تتجلى على مستوى بنيات

صياغتها الفنية والتركيبية ختتلف اختالفا كبريا عن املضمون املباشر هلذا 
  .)26("الوعي

بالدقة  زتتمي، إن العالقة القائمة يف جمال اإلبداع بني الفنان وجمموعته - ب
جانب وضع مفاصل واضحة حتدد جمال  نم، واحلساسية يف بعض األحيان

وتعطي احلرية واالستقاللية للكتابة . الفردي واجلماعي يف العملية اإلبداعية
فالكاتب " ؛ يف التعبري والصياغة اجلمالية للفكر والوعي اجلماعيني، األدبية

إال أن حتليل  ،يصوغ عاملا من العالقات اليت تدخل يف نطاق التركيب اخليايل
ة مقاربة لبنية تفكري اجلماعة هذا العامل يكشف يف الغالب أن له بنية عميق

 .)27("يعرب عنها املبدع اليت
فإنه يبقى عاجزا عن  ،رغم اخلصوصية اليت يتميز ا دور الفنان املبدع - ت

هي يف " رؤية العامل"لذلك فإن ، صياغة بنية فكرية منسجمة وعامة مبفرده
ر يف شكل قيم وتصورات أساسها وعي اموعة االجتماعية مبلو

ا يف أشكال بلور وأ ،ور املبدع هو التعبري عن هذه الرؤيةدو. وطموحات
بإعادة  تمسح ،"رؤية العامل"أن مقولة  حلمداينويرى . نظرية أو إبداعية

،  االجتماعي للمبدع ءواالنتما، النظر يف العالقة القائمة بني مضمون اإلبداع
منه جانب دحضها ملقولة الربط التلقائي بني نوعية الفكر الذي يتض نم

 . )28( اإلبداع وطبقة أو فئة الكاتب االجتماعية

                                                
  . 83، ص 2001فاس  1إشكالية املنهج يف النقد األديب املعاصر، أنفوبرنت، ط:حممد خرماش  -  26
  . 10الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي،ص : محيد حلمداين  -  27
  . 13،ص  نفسهاملرجع  -  28
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ليس حمصلة جتميعية لوعي ، إن الوعي اجلماعي الذي يتمثله اإلبداع األديب - ث
بل هو  ،كما أنه ليس وعيا خارجيا مفروضا على األفراد، أفراد اموعة

يعكس مسلكيات األفراد املندجمني يف سياق احلياة ، تشكيل منسجم ومتفاعل
 . )29(ادية واالجتماعية والسياسيةاالقتص

أساسا منهجيا ، املنهج البنيوي التكويين مداينحلواستنادا إىل احملددات السابقة يتبىن 
ويرى بأن اختياره هلذا املنهج مربر بكونه . وإجرائيا يف مقاربة النصوص الروائية املغربية

ودة بني اإلبداع يعرب عن مستوى علمي متقدم يقترب من فهم طبيعة العالقة املوج
نه يتيح إمكانية اجلمع بني التحليل إ من حيث  .)30(والواقع االجتماعي اإلنساين
لذلك جنده يقترح االستفادة من املفاهيم األساسية  .الشكلي والدراسة االجتماعية

وتضمني بعض تطبيقاا يف ، واألولية اليت يعتمدها البنيويون يف دراسة النصوص الروائية
  .اسة البنيوية التكوينيةإطار الدر

 :وهي لوسيان غولدمان اوقد استند الناقد يف تقسيم دراسته إىل املراحل اليت اقترحه
فاملرحلة األوىل تقوم على التحليل بغية الكشف عن  ومرحلة التفسري؛،  مرحلة الفهم

يات دون االستناد بأي شكل من األشكال إىل املعط ،البنيات املضمونية الداخلية العميقة
أما املرحلة الثانية فتهدف باألساس  ؛اليت ميكن أن توجه البحث وجه خاصة ،اخلارجية

وتتم عرب البنية اتمعية التكويين النشوئي الذي ختلق فيه، إىل هيكلة النص ضمن مساره 
وتكشف عن متظهر إيديولوجي خاص يتمثل النص ، اليت تناظر بنية النص الداخلية

  .األديب أصداءه
إن الدراسة تسري دائما يف إطار بعدين :"هذه املنهجية بقوله حلمداين ويوضح

ا تعرب عنه أيضا من بىن ويستهدف الكشف عن البىن الفنية وم، بعد التحليل:أساسيني 
،  بعد التفسري ..دون الرجوع يف الغالب إىل أية معطيات خارجة عن النصمضمونية، 

اليت تفسر طبيعة الرؤية االجتماعية  وهو يستهدف وضع النص ضمن أبنية أوسع هي
                                                
29 -Lucien Goldman:Pour une sociologie du roman,pages 41-42 
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ويتم التعرف على هذه البنية الفكرية األوسع مبا يوجد ، اليت يتضمنها العمل اإلبداعي
  .)31("بينها وبني النص من تناظر

،  وضمن مسار املقاربة اليت تسري باجتاه إقامة التناظر بني البنية اتمعية والبنية النصية
بشان حتاشي املقابلة املرآوية ،  غولدماناذير املنهجية اليت قدمها يلتزم باحمل حلمداينفإن 

وخباصة حني يشري إىل أن األعمال الروائية مهما تشات . بني النص السردي والواقع
من جانب كوا  ،فإن عاملها يبقى عاملا متفردا  يتمتع باستقالليته،  أحداثها مع الواقع

فبالرغم من أن بنيات العامل الروائي مماثلة مع "ألوىل؛ ختييلية تركيبية بالدرجة ا أعماال
فإن الكاتب ميلك كامل احلرية يف بناء عامله ، بنيات ذهنية لبعض اموعات االجتماعية

  .)32("التخييلي
ال جيب أن يتم من منطلق أنه مطابق ، حلمداينيف نظر ، فالتعامل مع النص الروائي

 فهو ال يقف عند حدود تصوير عناصره املكونة، حيهمتام املطابقة مع الواقع الذي يستو
تقدم تصور الكاتب وموقفه من ،  بل يستفيد من تلك العناصر يف إقامة بنية جمازية له،

فإنه يصبح من العسري أن نكشف عمق داللة النص "ويف احلالة العكسية . هذا الواقع
 إطار النقد السطحي الذي بقيت العملية النقدية اليت نريد أن نقوم ا يف اإذ ،األديب

  .)33("وجها لوجه، يضع الرواية مثال والواقع
فإن الناقد يسعى ألن يكون  ،وباإلضافة ملراحل التحليل البنيوي التكويين األساسية

إجراؤه النقدي وفيا لألطروحات الغولدمانية فيما يتعلق بالبحث عن القيمة االجتماعية 
وهذا . القيمية للنص الروائيعنها املنظومة الفكرية ويت تعرب أو ال، املوجودة يف الواقع

،  وتصورا عن العامل، اعتبارا من أن بنية النص الروائي متاثل شكال من أشكال الوعي
وليست جمرد تأويل حتليلي مطلق ال  ؛ورؤية إيديولوجية موجودة يف احلياة االجتماعية

  .جند له امتدادا يف الواقع االجتماعي املعيش

                                                
  .16املرجع السابق، ص  -  31

32 - Lucien Goldman:Pour une sociologie du roman,page 345. 
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حتاول ..إن الدراسة" :هو حيدد مسار اإلجراء النقدي يف هذه املرحلة بقولهولذلك ف
ولذلك فهي ختوض عواملها الذاتية من ،  أن تتعامل مع الرواية أوال وقبل كل شيء كفن

غري أا يف املرحلة األخرية تريد أن تضع الظاهرة  ،أجل اكتشاف قوانينها اخلاصة
وأن حتدد دورها ، ية املتصارعة يف الواقعالروائية يف موضعها من البىن الفكر

يسعى بشكل واضح  حلمداينأن  لنا من هنا يتبني .)34("اإليديولوجي ضمن  هذه البىن
حيدوه يف ذلك ، لتمثل الرؤية املنهجية للبنيوية التكوينية يف املستوى النظري على األقل

متكنه من ، ديةالذي حاول أن يضبطه يف حدود االلتزام مبقاييس نق، حسه املنهجي
يف النصوص الروائية ، الكشف عن املكونات الفكرية والبنيات الدالة ورؤى العامل

  .املغربية اليت تصدى هلا بالدراسة
املنهجي دفعه يف مرحلة أوىل إىل وضع إطار سوسيولوجي تارخيي  موهذا االلتزا

االستعمار  خالل فترة ،قدم من خالله مظاهر وبنية الواقع االجتماعي للمغرب ،عام
مركزا البحث يف املكونات االجتماعية وأشكاهلا . وبعد مرحلة االستقالل، الفرنسي

عرض للتحوالت تكما  .وعسكرية، وأرستقراطية قبلية، املختلفة؛ من سلطة استعمارية
،  من خالل إعادة تشكيل املراتب االجتماعية ،اليت عمل االستعمار على إحداثها

كما .بعض القبائل واملخزن من قضية املوقف من املستعمر الغازي واملواقف املتباينة بني
وأخريا تطرق إىل فترة . أشار إىل اخللفيات االجتماعية والثقافية للحركة الوطنية املغربية

،  العناصر والتركيبات االجتماعية اجلديدة اليت عرفها اتمع املغريبإىل و، االستقالل
  .فكرية وإيديولوجيةذلك من تبلور اجتاهات  تالوما 

،  ومن خالل هذا العرض يسعى الناقد إىل البحث عن البنيات الفكرية واإليديولوجية
ومير . وانعكاسها يف األعمال الروائية، وأشكال الوعي اليت ميزت حياة اتمع املغريب

والكشف عن ركائزها ، عرب حتليل األعمال الروائية بغية فهم بناها الداخلية"ذلك 
  .)35("وبعد ذلك حتديد مواقفها اخلاصة من الواقع االجتماعي، ةالدال

                                                
  .17املرجع السابق، ص  -  34
  .101، ص  نفسهع املرج -  35
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،  ولعل هذا التوجه التقدميي الذي يعمل على عرض وتوضيح اإلطار السوسيولوجي
تتماشى بصورة جلية مع  ،الذي كتبت فيه الروايات اليت يتناوهلا البحث بالدراسة

 ني تناول يف الفصل املعنونح، "اإلله املتواري"يف كتابه  غولدماناملسعى الذي سلكه 
،  للتقدمي للحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية،  )36("األساس االجتماعي والثقايف"

 راسنيملسرحيات ليالته ليدرج يف سياقها حت ،ونبالة الرداء ،املصاحبة للحركة اجلانسينية
   .باسكاللـ "األفكار"وكتاب 

  
.1.II2- اإلجراء النقدي:  

مناسبة ملقاربته  أى بأار، يف دراسته للرواية املغربية منهجية ينحلمدااعتمد   
توافرت فيها  ،متثلت يف قيامه باختيار مثانية عشر نصا روائيا. املنهجية ولطموحه النظري

وتتمثل يف سالمة التعبري والصياغة  ،جمموعة من الشروط اليت حددها مقياسا لالختيار
وعدم  ،واحلضور الواضح للبعد االجتماعي ،ليوالتماسك املنطقي الداخ ،اللغوية

،  وهذا الطابع االنتقائي الذي يشري يف جانب منه .)37(االرتباط بالقضايا الذاتية اليومية
يعكس  فية الرؤية املنهجية وإيوالياا،والتزامه حبر، إىل التوجه البحثي األكادميي للناقد

للتطلعات واهلموم الذاتية يف  تستثين أي دور، من جهة أخرى نظرة إقصائية مسبقة
، وهو األمر الذي ميكن أن نعده قصورا. عكس البنيات الفكرية لقطاعات من اتمع
وبنية ، اليت بإمكاا أن تشكل وعيا غرييا، ونظرة تبسيطية يف إدراك االنشغاالت الذاتية

يف فكرية تتمظهر يف الواقع بوصفها رؤية منتجة لشكل من أشكال الوعي القائمة 
  .اتمع
  
  
  

                                                
36 -Lucien Goldman : le dieu caché,page 97. 
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.1.II3- البحث عن البنية الدالة  
إىل تصنيف  حلمداينتوصل ،  اعتمادا على املفاهيم األساسية للبنيوية التكوينية

تتحدد البنية األوىل مبوقف  ثالن بنيتني متقابلتني؛املدروسة إىل قسمني مي تالروايا
وضمن  .قاد الواقع االجتماعيفتقوم على موقف انت أما البنية الثانية؛ املصاحلة مع الواقع

  .مكونات دالة يتم استخالصها من نص كل رواية توجد هاتني البنيتني
  :موقف املصاحلة واللحظة السعيدة -أ          

 موقف املصاحلة واللحظة : ضع هلا عنوانجند ضمن البنية األساسية األوىل اليت و
،  "املعلم علي"و،  "دفنا املاضي"و،  "سبعة أبواب: "جمموعة من الروايات هي ،السعيدة
حممد عزيز لـ" إكسري احلياة"و،  "جيل الظمأ"ورواية ،  الكرمي غالب دعب للروائي
،  "رفقة السالح والقمر"ورواية ،  حممد االحسايينلـ" املغتربون"ورواية ،  احلبايب

 داينحلمبرأي  ،الروايات متثلهذه وكل رواية من . مبارك ربيعلـ" الريح الشتوية"و
و يعتربها بنية ، وحياول أن يستخلص بنية كل رواية على حدة، رؤية للواقع االجتماعي

وحتدد داللتها الوظيفية  ،يف البنية الضامة اليت تفسرها دالة ميكن أن تدمج مع غريها
  .)38("االجتماعية اليت تعرب عنها ةبالنسبة للكاتب وللمجموع

احملددة ملوقف املصاحلة واللحظة  وعلى هذا األساس جند ضمن البنية األوىل 
وتضمه روايات ، موقف املصاحلة واللحظة السعيدة :السعيدة بنيتني دالتني أساسيتني مها

،  أما بنية موقف املصاحلة وتربير االزام". املعلم علي"و ،"دفنا املاضي"و ،"سبعة أبواب"
،  "رفقة السالح والقمر" ،"املغتربون" ،"إكسري احلياة" ،"جيل الظمأ"فتمثلها روايات؛ 

   ".الريح الشتوية"ورواية 
مما  ،وقد عمد الناقد إىل وضع عنوان كل رواية يف دراسته بتسمية بنيتها الدالة

يفسح اال أمام الدارس لتتبع التنويع الداخلي للنصوص املدروسة ومالحقة 
اكل ضمن منحى غري أا تتش ،اليت ال تتطابق بالضرورة يف مجيع النصوص ،خصوصياا

                                                
  . 117إشكالية املنهج يف النقد األديب املعاصر، ص :حممد خرماش -  38
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فضمن جمال البنية الدالة ملوقف املصاحلة واللحظة  .رؤيوي واحد جتاه الواقع االجتماعي
  :ة للروايات كان كما يأيتجند أن تقدمي البنية الدال، سعيدةال

  .العثور على الذات يف النضال الوطين: سبعة أبواب -   
  .صراع األجيال والرؤية الثنائية للمجتمع: دفنا املاضي -   

  .الدور الفكري للزمرة الصغرية والنضال النقايب: املعلم علي - 
 فإن البنيات الدالة لرواياا، أما بالنسبة لبنية موقف املصاحلة وتربير االزام والتسجيل 

  :جاءت كما يأيت
  .صراع األجيال وأزمة املثقف الربجوازي: جيل الظمأ -   
  .نظور الومهياألزمة االجتماعية من امل: أكسري احلياة -   
  .الوعي الساذج باألزمة االجتماعية: املغتربون -   
  .القضية العربية من منظور الفكر السائد: رفقة السالح والقمر -   
  .رؤية اثنوغرافية متأخرة للواقع االجتماعي: الريح الشتوية -   
لبحث يف املسار املعتمد للوصول إىل اإلمساك ذه البنيات لنا تاولحم يفو
نأخذ نية التماثل مع الواقع االجتماعي، انطالقا من ب ،ا يف النصوص الروائيةوحتديده

لكونه يرصد مسار الرؤية االجتماعية لدى  ،عن البنية الدالة به النموذج األول للتمثيل
جند أن املنطلق ويف سياق هذا املسعى  .كاتب واحد من خالل ثالث نصوص روائية

اليت ترى يف اإلبداع الروائي  غولدمانمقولة  هو حلمدايناألول الذي استند إليه 
وبذلك يكون  ،رد فعل عن شعور باالستياء من القيم االجتماعية السائدة، احلقيقي

اليت متور  ،لتلك القيم املتدنية،  سعي الروائي وطموحه هو البحث عن قيم أصيلة بديلة
  . ا احلياة االجتماعية

ويسعى ألن  ،واقعه االجتماعي يكون النص الروائي يف حوار معمث ومن 
ختوض صراعا ، يكتشف القيم االجيابية اليت متثلها رؤية وإيديولوجية جمموعة اجتماعية

. مع اموعات األخرى بغية سيادة وبسط تصوراا وأطروحاا الفكرية والنظرية
وتتميز ...هي تاريخ حبث عن قيم أصيلة يف وسط عامل متدين ومنحط" فالرواية إذن
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وباختالف القيم اليت يتم البحث عنها من  ،ه القيم خبصوصيتها حسب كل روايةهذ
  .)39("رواية ألخرى 

عبد ـفبنية موقف املصاحلة واللحظة السعيدة اليت ضمت الروايات الثالثة ل  
  من خالل أحداثها ،متت مقاربتها من منظور أا تستجيب، الكرمي غالب
،  لبحث عن مسار قيمي لبنبة اتمع املغريبيف الة لألطروحة األساسية املمث ،وشخصياا

هلا " تؤرخ"وعن املرحلة اليت ، يف الفترة اليت كتبت فيها تلك الروايات من جهة
  .الروايات الثالث من جهة ثانية

تتمحور البنية الدالة للرواية حول مسار التخييل الذي يشري " سبعة أبواب"ففي رواية 
، االعتقال الذي يطال الراوي من قبل السلطات االستعمارية :إىل موقفني أساسيني مها
املوقفان يسايران حركية الربجوازية الوطنية يف الواقع  نوهذا .مث اخلروج من السجن

تنتهي باحلصول على ،  مبا متثله من صراع ومقاومة، املغريب خالل الفترة االستعمارية
  .تطرحه هذه الربجوازيةوبناء املشروع اجلديد اليت  .االستقالل واحلرية

ذه التحليالت من خالل إعادة بناء التصور التخييلي للنص  حلمداينويقوم  
ليصل إىل أن  .وطبيعة املرحلة التارخيية واالجتماعية اليت تتحدث عنها الرواية ،الروائي

هي رؤية الربجوازية املغربية اليت ، الرواية تبنت طرحا متثله رؤية اجتماعية حمددة
وأقصت كل دور لألرياف يف معركة التحرر ، كرت مفهوم النضال لنفسهااحت

فاألدوار االجتماعية يف الصراع الذي كان دائرا مع املستعمر مل تكن يف "، واالستقالل
وهذا يعين أن قطاعا عريضا من اتمع كان غائبا أثناء جماة ...نظر الكاتب متكافئة

يعمل يف ،  أن الكاتب الذي حيمل رؤيته اخلاصةغري. )40()"البادية مل تتحرك(املستعمر
اليت تسعى إىل  ،النهاية على العودة إىل منطق مفهوم األمة من منظور الربجوازية املثقفة

، وتنتج خطابا جتميعيا ،وتتحكم يف مقاليد السلطة بعد االستقالل، أن تتزعم اتمع
  .وتضارب املصاحل بني خمتلف فئات اتمع ،  يعمل على القفز على التناقضات الطبقية

                                                
39 - Lucien Goldman:Pour une sociologie du roman,page 23. 
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وهي حتتفل  ،ولذلك فإن الرواية تصور يف النهاية اللحظة السعيدة لألمة املوحدة
من هذا  حلمداينويرى  .وجعل هذه الوضعية هي احلالة السرمدية للمجتمع، باستقالهلا

ند تالذي يس، عبد الكرمي غالباملنطلق أن الرواية عربت عن البنية الفكرية لكاتبها 
زية ذات املرتع الليربايل السلفي    هو منظور الربجوا ،رؤية ميثلها قسم من اتمععلى 

  أيضاكما يرى .واليت حاولت احتواء نضال األمة وتوجيهه، - بعد مرحلة االستقالل- 
الرواية أخضعت عناصر األمة إىل نظام الرتب بدل أن تصور الصراع الذي كان "بأن 

وإلغاء هذا الصراع يتالءم ووقوف الكاتب عند تلك النهاية السعيدة اليت  ،يوجد بينها
وتوقف التاريخ يف هذه ، وتصبح الرواية هكذا منغلقة على ذاا.. صورها يف احللم
  .)41("اليت يكون فيها التاريخ نفسه غري قابل للوقوف، اللحظة السعيدة

، لنظرية اليت تقدمها الروايةوهذا التقييم الذي يصدره الناقد بشأن األطروحات ا 
إمنا يعد انسجاما مع املنهج البنيوي التكويين ، واموعة االجتماعية اليت تتبناها يف الواقع

بأنه ، والذي تبىن الناقد إجراءاته حني صرح يف تقدميه املنهجي، الذي اعتمدته الدراسة
ن الشرحية االجتماعية سينتقل للحديث ع، بعد مرحلة فهم وحتليل البىن النصية العميقة

  .)42( ودور هذه الشرحية يف حركة الصراع االجتماعي العام، اليت تقابل تلك البنية
،  "املعلم علي"و "دفنا املاضي" نفسه بالنسبة لرواييت اإلجراء حلمداينوقد اعتمد   

قابلها وتوصل عرب املناظرة بني البنيات النصية العميقة والبىن الفكرية واإليديولوجية اليت ت
   :وأمهها، إىل مجلة من االستنتاجات العامة تشمل الروايات الثالثة ،يف اتمع

اليت حتضر ضمن النصوص ،  "األمة"يبلور مفهوم اتمع يف صيغة  غالبأن  - 
شعب "، "شعب البادية:"وهم، الروائية عرب مجلة من الفاعلني االجتماعيني

   ."الراوي"و، الفكرية للنضال وهي فئة القيادة" الزمرة الصغرية"، "املدن
وتتفاوت درجة األمهية  ،مث يقيم بعد ذلك تركيبا تفاضليا ملكونات هذه األمة - 

لتتمحور كل هذه  ،اليت تكتسيها فعالية هذه املكونات من رواية ألخرى
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هي موقع ودور كل منها يف النضال ضد  حول بنية أساسية الفعاليات
  .مثلة يف االستقاللتىل اللحظة السعيدة املواملسامهة يف الوصول إ ،االستعمار

،  كلها يف مواجهة املستعمر، ففي رواية سبعة أبواب كانت مكونات األمة
ها الفاعلة واملشاركة كشعب أو بعناصر ،سواء بعناصرها غري الفاعلة كشعب البادية

ذلك يف حتقيق اللحظة السعيدة  كل وأسهم ،والراوي، والزمرة الصغرية ،املدن
  .ستقاللواال

لكن  ،فقد استمرت املكونات األوىل يف احلضور "دفنا املاضي"أما يف رواية 
ألغى ومن مث ، وتغري وجهة الصراع، بإضافة عنصر جديد هو حلظة ما بعد االستقالل

 .واستبدله بصراع األجيال ،الكاتب الصراع الطبقي القائم يف اتمع من رؤيته الفنية
اصلة توجيه دفيت الصراع لتكون كما يف النص الروائي غري أن هذا مل مينعه من مو

وينتهي الصراع بالوصول ،  وبني خمتلف مكونات األمة، مواجهة بني املستعمر، السابق
  .إىل اللحظة السعيدة واالستقالل

شعب ، فيها" األمة"اليت تضمنت  "املعلم علي"نفس املسار على رواية ينطبق و
،  والراوي، مث الزمرة الصغرية، لذي يأيت بعد شعب املدنوا ،البادية املشارك يف النضال

فالبنية الضامة للبنيات الدالة  .)43(وكانت حمصلة املواجهة هي احلصول على االستقالل
تعرب عن رؤية اجتماعية تتخذ ، عبد الكرمي غالبـاملكونة للنصوص الروائية الثالثة ل

الرؤية االجتماعية كما أن ،الروائيمن اخللفية التارخيية أساسا واضحا لبناء العامل 
وتتجاوز على ، كغاية واية مطلقة، املركزية تنحصر يف تثبيت داللة اللحظة السعيدة

مع السعي إلبقاء صورة ، كل ما من شأنه أن يبني مالمح الصراع االجتماعي والطبقي
 .ل الوطينودورها احلاسم يف مسار االستقال ،المعة عن تطور مسار الربجوازية املغربية

مما خلق تذبذبا ، هذا املوقف من الكاتب تأثرا باإليديولوجية املهيمنة يف  حلمداينيرى و
  .واضطرابا يف الرؤية إىل الواقع االجتماعي
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جينبه السقوط يف الربط اآليل بني أفكار ، حبذر منهجي حلمداينوقد عمل 
على ك عرب تركيزه وكان ذل. وبني مضمون النصوص الروائية، الكاتب وإيديولوجيته

واستند باألساس إىل  ،البحث يف البنيات الداخلية اليت يتكون منها التخييل الروائي
وحتليل البىن الذهنية ملختلف  ،شخصية الراوي يف التحليل ووصف املواقف والتصورات

  .الفاعلني يف النصوص الروائية
  :موقف االنتقاد للمجتمع  -ب

من رؤية للواقع  تكونه الروايات املتبقية حني ينتقل الناقد للبحث يف ما  
يف البنية اليت ترصد موقف  متاثلتتشكل يف جمملها من  نالحظ أنه جعلها ،االجتماعي

دد هذه البنية الضامة الكربى إىل مكونات ثانوية حتتنقسم و .االنتقاد للمجتمع
انتقاد الواقع : إىل ثالث بنيات دالة هيقسمها الناقد  ،موضوعاا قيما ثيمية متعددة
الواقع  دوبنية انتقا ؛انتقاد الواقع والطريق املسدود وبنية ؛االجتماعي وهاجس الغرب

   .وهاجس الصراع
،  ا من خالل حتليل النصوص الروائيةوهذه البنيات الدالة مت التوصل إىل رصده
ي ومكوناته وحماورة بنائها الداخل ،والتركيز على البنيات املقوالتية والذهنية املكونة هلا

أو ، ومواقف فكرية نظرية، وعالقات زمانية ومكانية، وأحداث، املتعددة من شخصيات
  .اجتماعية 

نالحظ أن النصوص ، فبالنسبة لبنية انتقاد الواقع االجتماعي وهاجس الغرب
الروائية اليت تتحد يف هذا املوضوعة النظرية تشترك يف أطروحتها حول النظر لعالقة 

املمثل ،  "اآلخر"بل من منطلق أنه ، ليس من منظور أنه مستعمر، يب بالغرباتمع املغر
وقد مثلت  .يتم التعامل معها عرب حتديد االجيايب والسليب  فيها، بقيم حضارية خمتلفة
الواقع االجتماعي عرب رؤية  ايد بن جلونعبد لـ" يف الطفولة" :هذا املنظور روايات

أزمة من جانب  عبد اهللا العرويلـ" الغربة"ورواية  .بيةاملغريب ومستوى احلضارة الغر
 "املرأة والوردة"ورواية  .اتمع املغريب من منظور الربجوازية الصغرية املهوسة بالغرب

جتربة اهلروب من الواقع االجتماعي املغريب اليت تتحدد رؤيتها عرب ، حممد زفزافلـ
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اليت حتمل بنيتها الدالة  عبد اهللا العرويلـ" اليتيم"وأخريا رواية  .واختبار الواقع الغريب
  .تشريح الواقع االجتماعي وجماة الغربمظهر 
وقد أفادت االستعانة بالبنيات الذهنية اليت متثلها النصوص الروائية يف بناء الرؤية   

وامتداداا الفكرية يف الواقع  ،من خالل املوقف الذي تعرب عنه كل رواية ،االجتماعية
ذا  حلمداينويرى  .واملواقف األفكارعي الذي يشكل احملضن األول هلذه االجتما
كانت تتجه  ،أن املسار الذي قطعته فكرة العالقة مع الغرب يف هذه الروايات ،الشأن

مث متر الفكرة خبطوة أكثر إجيابية يتم فيها ، من موقف انبهاري سليب خيلو من االنتقاد
مث تنتهي على تبني احلقيقة األساسية اليت ، هو إجيايب التمييز بني ما هو سليب وبني ما

ويؤكد الناقد أن االستفادة من  .ترى يف الغرب خصما أكثر ما ترى فيه موطنا نافعا
الغرب ال ميكن أن تتم إال إذا كانت العالقة بينه وبني العامل املتخلف قائمة على أساس 

  . )44(متكافئ
فإن  ،انتقاد الواقع والطريق املسدود رؤية وهي ،البنية الثانيةأما يف ما خيص    

واختاذ املواقف النهائية ، الروايات املمثلة هلذا املوقف تلتقي بشكل أساسي يف الرؤية
بني اليت تدور أحداثها ن حممد زفزافلت" أرصفة وجدران" :وتشمل النصوص اآلتية

اليت ، سعيد علوشلـ" حاجز الثلج"ورواية ، عبثية العامل  واختالل الواقع االجتماعي
زمن بني الوالدة "ورواية  .اختالل الوضوح النظريبرغم انتقاد الواقع تقوم على 

براج "واية و. مقالة يف إدانة الواقع االجتماعيليت تعد مبثابة ، أمحد املديينلـ" واحللم
كن اليت مل تتماليت تقوم على انتقاد إيديولوجيا اليسار  ،حممد عز الدين التازيلـ املدينة

  .من االنتقال إىل الفعل التغيريي املنشود
نصني وتضم ، انتقاد الواقع وهاجس الصراعمتثل رؤية بنية الثالثة فهي لأما ا

فرواية  اقف االنتقادية للواقع االجتماعي؛مرحلتني من مراحل ظهور وتبلور املو ميثالن
حممد لـ" يف املاءقبور "أما ،  بداية الوعي االنتقاديمتثل  مبارك ربيعلـ" الطيبون"
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يف سعيه  حلمداينوقد عمد  .نضج الوعي االنتقاديفهي مؤشر دال على مرحلة  زفزاف
 إىل حتليلها دون ،لنصوص الروائيةهلذه ا الستخالص الرؤية االجتماعية والبنية الدالة

ليترك ذلك للمرحلة الالحقة اليت يشملها  ،إقحام ملعطيات خارجية عن النصوص
  .لوسيان غولدمانور من منظ، التفسري
هي بداية الوعي ، "الطيبون"نصل إىل أن البنية الدالة لنص رواية  بناء على ذلكو
ويتم تشخيص ذلك عرب البحث يف تصنيف النص الروائي ضمن اجلماليات  ،االنتقادي

الذي يقدم كل ، وهذا عرب حتديد وظيفة الراوي يف النص الروائي. الروائية الواقعية
واحترام ، وبقائه رغم ذلك على احلياد، لفهم عامل الرواية، رورية للقارئاملعلومات الض

كما أن تعدد الشخصيات ، مقاييس املكان والزمان جبعلها تتالءم مع املواقف واألحداث
  .تلفة للمواقف والسلوكات البشريةيسمح بعرض أمناط خم، يف الرواية
ئي حتدده مواقف البطل فإن املضمون الروا، باإلضافة إىل اجلوانب الشكليةو

حب  ،أزمة األخ، خطيئة األم، هي اغتصاب األرض املوزعة بني مهوم فردية؛،  "قاسم"
،  مشروع األرضوتتمثل يف ، وبني مشاريع عامة مير البطل الروائي باختباراا ."هدية"

وأخريا املشروع ، املشروع الصويف ،مشروع الضياع يف عامل اخلمر ،املشروع اخلريي
 تثل متالوعي الواقعي اليتصورة تربز ، انتقال البطل بني مشروع وآخر ضمنو .ريالثو

ن الرؤية إحيث ؛ وما يناظره يف الواقع االجتماعي الفعلي، داخل املنت الروائي
االجتماعية للرواية وبنيتها الدالة تستجيب ملبادئ وأفكار الطبقة الربجوازية الصغرية يف 

 فتكشف الرواية من جهة،  كانت تعانيه من ضيق اجتماعيبسبب ما " ،اتمع املغريب
والربجوازية  ،الفالحيةاإلقطاعية متارسه  األوضاع االجتماعية مبا فيها من استغالل

اهلادفة على إبعاد الفرد عن االهتمامات  اإليديولوجياتبعض كما تنتقد ، التجارية
وذلك باستلهام احلل  ،للتحرر إمكانيةومن جهة أخرى حتاول تقدمي ، االجتماعية
  .)45("الثوري
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،  "رؤية العامل"يستجيب بصورة واضحة ملفهوم ، إن هذا الربط البنيوي التكويين
جمموع التطلعات واألفكار واألحاسيس اليت جتمع وتوحد  غولدمانيف رأي اليت متثل 

 .وجتعلهم يف تعارض مع اموعات األخرى،  أو طبقة اجتماعية، موعة اجتماعيةبني جم
تتراكب فيها ،  ومن هنا يتحول موقف الرؤية للعامل إىل ظاهرة اجتماعية معقدة وشاملة
والقناعات  تمجلة العناصر الذاتية واملوضوعية من العواطف واألفكار والطموحا

موقعا  وتكون األعمال اإلبداعية الكبرية والرفيعة من حيث البناء اجلمايل .واملعتقدات
يتخذها ، عن مواقف كلية، يحه من انسجام كبري بني مكونااعرب ما تت فتعرب "، هلا

حميطهم  معو،  تطرحها صالت األفراد فيما بينهم اليت، أمام املشاكل األساسية، اإلنسان
  .)46("الطبيعي

جبانب مدى حرصه على االلتزام عن تكشف  حلمداينإن النتيجة اليت وصل إليها 
 قراءة وتعيني الرؤية االجتماعية والفكرية يف، حتديدات املنهج البنيوي التكويينمن 

وهذا عرب  .للنصوص اإلبداعية والبنيات االجتماعية التكوينية اليت تشري إليها يف الواقع
وهو اإلجراء الذي اتبعه يف دراسته لرواية  .ودالالا النابعة البحث يف املكونات النصية

 مع  مبوازاة ،راق من النضج الفيناليت عربت عن مستوى  حممد زفزافلـ"قبور يف املاء"
  . تطو رؤيتها االنتقادية للواقع االجتماعي

البعد الفلسفي  فنستش ،من خالل الرؤية املأساوية اليت حفل ا نص الروايةو
ينسجم مع رؤية فكرية  وهذا املوقف الذي تعرب عنه الرواية ،املشبع بالروح اإلنسانية

تعرب عن نضج " أن رؤية الرواية، لعالقة التناظريةبشأن هذه ا حلمداينويرى  .اجتماعية
  .)47("فكري متميز يف سياق التعبري عن إيديولوجية الربجوازية الصغرية باملغرب

واخلالصة اليت ميكن استنتاجها من خالل مساءلة املسار اإلجرائي الذي اعتمده 
اعتمد  قدن الناقد هي أ، "الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي"يف كتابه  حلمداين

وعمل يف  .الفهم والتفسري :مها، بشكل أساسي على تقسيم دراساته إىل مرحلتني
                                                
46  -Lucien Goldman :Recherches dialectiques ;éditions,NRF,Gallimard,Paris 1959,page 108. 
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ومتابعة وظيفتها يف ، املرحلة األوىل على الكشف عن مكونات النصوص وبنياا اجلزئية
سواء عرب  ،صوجتميع العناصر املكونة للرؤية االجتماعية للن، صياغة الداللة العامة

  .أو العالقة اليت يقيمها مع الشخصيات الروائية، ار الراويمواقف وأفك
يف  لكل جمموعة من النصوص ىل تصنيف البنيات املشتركةإوعند االنتقال 

يف -ويعود ذلك . اخلصوصيات اجلزئية لبعض الروايات حلمداينجتاوز  ،املرحلة الثانية
دروس جعلته زارة املنت املغإن وبالتايل ف، عدد الروايات اليت تناوهلا بالدراسةإىل  - رأينا

نيات االجتماعية بم تأويلية ملقارنتها ومطابقتها بالزضمن ح ،يقوم بتصنيف البنيات
تطلبها ومن ذلك توصل إىل مجلة نتائج ي .واملمثلة هلا يف ذات الوقت، املعربة عنها

وأمناط الوعي ،  البنية الدالة للنص الروائييف مستوى حتديده ، اإلجراء البنيوي التكويين
ومن ذلك ما توصل إليه بصدد التأكيد على أن روايات  .القائمة يف البناء االجتماعي

وأن ، الوعي املمكن عند بعض أجنحة وفصائل الربجوازية املغربية نقد عربت ع، غالب
، املقوالتية األساسية اليت تناولتها الرواية املغربية هي الصراع االجتماعيالبنيات الذهنية و

حممد ؛ ويف هذا يقول وقضية األرض، مشكلة املرأة، العالقة مع الغرب، لف الفكرخت
قد استغل كثريا و ،حلمداين فاملنهج البنيوي التكويين يبدو أكثر طواعية يف يد" :خرماش

 . )48("من مفاهيمه استغالال مفيدا يف دراسته
  

2.II -  جرائيوالتركيب اإل، "من أجل حتليل سوسيوبنائي للرواية"كتاب:  
1.2.II - االقتراح املنهجي:  

والروائية  ،يشكل البحث عن املنهج املتكامل يف قراءة النصوص األدبية عموما
، وخباصة ما جه الدارسني والباحثني واملهتمنيأحد االنشغاالت اليت توا ،باخلصوص

بأنه  يوصفوإذا كان املنهج  .يف جممل قضاياهالسرد دراسة و ،ةبدراسة الرؤي يتعلق
،  ذات أبعاد فلسفية،  تعتمد على أسس نظرية،  يقة يف التعامل مع موضوع الدراسةطر"
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ومتلك هذه الطريقة أدوات إجرائية دقيقة ومتوافقة مع األسس ،  وإيديولوجية بالضرورة
فإن املسعى الذي ، )49("وقادرة على حتقيق اهلدف من الدراسة،  النظرية املذكورة

 -سوسيومن أجل حتليل "حه املنهجي املتضمن يف كتاب يف مقتر محيد حلمداينينشده 
تعمل األوىل على إعادة قراءة املستوى  ينطلق من أطروحتني أساسيتني؛،  "للرواية يبنائ

وتسعى الثانية حنو إجناز رؤية منهجية جديدة تستند إىل ؛ اإلجرائي يف البنيوية التكوينية
على األقل ضمن  ،التطابق النظريالتركيب بني منظورين ترامها متكاملني من حيث 

  .والنقد البنيوي التكويين مها النقد البنيوي،  مسار واحد من مساراما
عرب استلهام نظرية سوسيولوجيا النص كما طرحها التصور هذا  يكتملو

وبالتايل يكون املسار  .يف مرحلة الحقة بيار زميامث ، البداية يف باختنيميخائيل 
وخباصة يف  ،االنطالق من البنيوية التكوينية بنائي هو- وسيواإلجرائي للمنهج الس

ويتم االحتفاظ  ،وأشكال الوعي مفاهيمها األساسية حول البنية الدالة والرؤية للعامل
مبرحلة التفسري اليت  تبحث يف عالقة التناظر بني البنيات النصية والبين اتمعية املعربة 

   .عنها
اليت تكمن غايتها األساسية يف دراسة النص من ،  أما مرحلة الفهم الغولدمانية

فإن حلمداين يقترح أن تتم ، كمرحلة أوىل لفهم مكوناته وكشف بنياته الدالة، داخله
بإدراج املقترحات اإلجرائية البنيوية يف دراسة  ،تغطية العجز اإلجرائي ملرحلة الفهم
وواضح وقار  ئي ثابتنظرا لغياب أي توجيه إجرا، النص السردي ضمن هذه املرحلة

  .بشأا من طرف غولدمان
عن سؤال أساسي حول جدوى وأمهية مقترحه املنهجي  حلمداينوجييب 

تأخذ ، الرواية العربية ومنها الرواية املغربية ةاملقترحة لدراسإن الصيغة املنهجية  بالقول؛
  :مشروعيتها بسبب بعض االحتياطات أمهها اثنان

عن مصطلح البنيوية  اإلمكانقدر  دباالبتعاعلق وهو مت :االحتياط األول* 
كما أن املنهج مل يقدم رصيدا ، ليس له قيمة كبرية هالبنية فينظرا ألن مفهوم ، التكوينية
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واكتفي بإشارتني يف حديثه عن البنية يف مرحلة ، معرفيا حلقيقة النص األديب من الداخل
  :هي ، الفهم

  .شيء غري النصده مرحليا وال التعامل مع النص وححرص املنهج على  - 
تقدم  ومل ،الدالعن عمق النص  يأ، هدف املنهج أن يكشف عن البنية الدالة - 

  .املهمتنيالبنيوية التكوينية الوسائل املباشرة للقيام اتني 
استخدام مصطلح  نويتعلق باالبتعاد قدر اإلمكان ع :االحتياط الثاين*   

مييل إىل  ب لتحديد مدلول هذه السوسيولوجياالغال مادام املفهوم، "سوسيولوجيا النص"
  .)50(يف تصوير مواجهة اإليديولوجيات داخل النص ،االعتقاد باحلياد املطلق للكاتب

يستفيد من ، وضمن هذا التوجه يكون التحليل السوسيوبنائي تركيبا منهجيا  
ستفيد أيضا من كما ي، املناهج السوسيولوجية يف ربط القيم الفنية باحلركة اتمعية

ألن أصعب ما ، وليس اقتراحا منهجيا جديدا .تقنيات التحليل السردي للمنهج البنيوي
 :الذي يقول غموميدحممد الكما يرى  ،لنقد هو صنع نظرية أو منهجا ويدعيه منظر

ألن  صنع منهج ، ورمبا كان البحث عن نظرية واختالقها أكثر صعوبة من صنع منهج"
مل يكن ..ولذا فرفع شعار التأسيس النظري ، ور بنظرية جديدة أيضاما يعين لزوما املر

   .)51("سوى اقتراح تصورات مستمدة من نظريات جاهزة
2.2.II - االختبار املنهجي:  

 قد أثبتت حمدوديتها ،إذا كانت املناهج اليت تقارب النص األديب من خارجه
هما غريمها ممن يتدخلون يف السوسيولوجي ومعه النفساين ومع"اعتبارا من أن الناقد 

ال ميكن أن يفضي سعيهم ذاك إىل ، النقد األديب انطالقا من مذاهب أجنبية عن األدب
بإضافة مركب بنيوي حلقيقته ، فإن تطويع املنهج السوسيولوجي؛ )52("نتيجة تذكر
شريطة أن يكون التحليل ، قد يفتح أفقا جديدا للمقاربات النقدية األدبية ،اإلجرائية

                                                
  .20،ص  1984لم علي منوذجا،منشورات اجلامعة،من أجل حتليل سوسيوبنائي للرواية،رواية املع :محيد حلمداين -  50
  .83، ص  1999نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر،مطبعة النجاح اجلديدة،البيضاء :حممد الدغمومي -  51
  .77، ص 2002اجلزائر  1يف نظرية النقد،دار هومة للطباعة والنشر،ط:عبد امللك مرتاض -  52
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اليت تتحاشى إنتاج  ،وحدودها نقدي ميتلك شروط الوعي التام مبحاذير هذه االستفادةال
  .ومفرداته االصطالحية ،ال ختضع لصرامة املنهج النقدي ومفاهيمه، مقاربة نقدية هجينة

فاملنهج أو باألحرى املنهجية السوسيوبنائية املقترحة من طرف محيد حلمداين؛ 
والروائي  األديبة، يف التأكيد على ضرورة ربط اإلنتاج تستفيد من البنيوية التكويني

  .بإحدى البنيات االجتماعية واإليديولوجية املتصارعة يف الواقع
األخذ جبماليات كما أا تتمثل يف جانبها املتعلق مبقترح الفهم الغولدماين،  

صوات التحليل الروائي عند باختني، خاصة ما تعلق منها مبفهوم احلوارية،وتعدد األ
وهذا دون السقوط يف السكونية والرتابة اليت تفرضها الدراسة احملايدة اليت ال  .الروائية

 .وامتداداا يف البيئة االجتماعية تعطي أمهية للدور الذي تؤديه رؤية العامل داخل النص،
يقرر حلمداين  بني مكون بنيوي وآخر سوسيولوجي، ،وعمال على تضافر اجلهد النقدي

من املنطلقات النظرية ..تستفيد الدراسة اليت نعتزم القيام ا " :هجيته بالقولجمال من
لسوسيولوجيا النص، حبكم اهتمام هذا االجتاه واستيعابه للجانب اللساين والبنائي يف 
دراسة األدب، وحبكم معرفته بالكيفية اليت تتجلى ا املعطيات السوسيولوجية يف النص 

  .)53("الروائي على اخلصوص
كانت غايته  إن هذا التحديد املنهجي بااللتزام مبفاهيم سوسيولوجيا النص،

األساسية، هي استثمار مبدأ احلوارية، وتعدد األصوات الباختيين، لالطالع على أسلوبية 
غري أن هذا . الرواية، يف متثلها ريات األحداث واملواقف والقيم الفكرية واإليديولوجية

إىل حيادية الكاتب، يف عرض أحداث  باختنيي يدعو من خالله اإلجراء البحثي، الذ
الرواية، وعدم التعاطف مع أي من اإليديولوجيات املتصارعة يف الرواية،يقف حلمداين 

ويدعو يف منهجيته اجلديدة إىل االحتفاظ بالنظرة اجلدلية اليت تربط . موقفا رافضا له
ميكننا أن "ا الشأن يقول حلمداينويف هذ.النص كصوت إيديولوجي له معىن يف كليته

حنتفظ للدراسة الروائية جبانبها الفعال،الذي يعترب أي عمل إمنا هو مسامهة فعالة،أو على 
درجة متواضعة من الفعالية، يف الدفاع عن فكر معني، له وجود فعلي يف احلياة الثقافية 
                                                

  .19للرواية،رواية املعلم علي منوذجا، ، ص  يو بنائمن أجل حتليل سوسي:محيد حلمداين -  53
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خرى اليت تعيش للمجتمع،كما أنه ميارس تأثريه ويدخل يف صراع مع أشكال الفكر األ
  )54("معه يف نفس البيئة

، وانطالقا من هذا التصور الواعي حبقيقة التوازن يف صياغة احملددات املنهجية
عبد لـ"املعلم علي"من خالل تطبيقه على رواية ، اختباره املنهجي حلمداينباشر 

 لوسيان باملرحلية املنهجية اليت اقترحها، وقد التزم يف إجرائه النقدي،  الكرمي غالب
  .مث مرحلة التفسري، وهي مرحلة الفهم ،غولدمان

  :فهم الرواية -أ
قام بتحديد نوع الرؤية ، "فهم الرواية"عنوان حلمداين يف القسم الذي وضع له

،  vision du dehorsفوجد أن الرؤية من اخللف، السردية كما حددها النقد البنيوي
فإن توجيهات ، ها على املقاطع احلواريةوأن الرواية رغم احتوائ، هي الرؤية املهيمنة

الراوي حاولت دائما توجيه الرؤية وانتباه القارئ ملا يريد الراوي إظهاره من كالم 
 .اليت تبقى دائما حتت جمال حتكمه، الشخصيات

ليست رؤية " املعلم علي"كما أن الواقعية اليت تتبادر ألول وهلة يف نص رواية  
ا وهذ، بل هي واقعية تقوم  بوصف ملظاهر الواقع، لبلزاكيواقعية حتليلية باملنظور ا

أن اللوحات الوصفية هيمنت على  أيضا ويالحظ .الوصف يتخذ الطابع اإلثنوغرايف
وحتطيم ، إىل تفكيكها ىمما أد، أفقدا العالقة السببية فيما بينها، فصول الرواية

الذين مل يكن هلم دور  تغييب دور األبطال، وزاد من تعميق هذه احلقيقة .ترابطها
  .أساسي فيها

ويبلغ هذا األمر مداه لدرجة أنه ميكننا حذف الفصلني احلادي عشر والثاين عشر 
فالرواية ركزت  .)55(دون أن حيدث أي تأثري يف سريورة األحداث الروائية، من الرواية

عرب ، "فاس"نة اهتمامها بالدرجة األوىل على تقدمي نظرة بانورامية للواقع االجتماعي ملدي
وتعاقب  ،وصناعتها التقليدية، وأسواقها، عدسة الراوي الذي يقدم صورا ألزقة املدينة

                                                
  .20، ص املرجع السابق -  54
  .41للرواية،رواية املعلم علي منوذجا، ص  يمن أجل حتليل سوسيو بنائ:محيد حلمداين -  55
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ال يعين الواقعية يف ، وهو ما يثبت أن وصف مظاهر الواقع .وخصائص طقسها ،فصوهلا
  .أقرب إىل أشكال أولية يف اإلخبار ميثلها أدب الرحالت بل جيعل النص السرديشيء؛ 

ىن احلكائي، مفاهيم غولدمان بدراسة امل اتإىل جانب مقارب داينحلمواعتمد  
 ووظيفة الشخصية احملورية يف ،بدوروعالقته حول الوعي ومستوياته وتطوره، يف صلته 

كما تعرض حلوار اإليديولوجيات يف الرواية، دون احلديث عن إيديولوجية .الرواية
وقد توصل لذلك عرب  .حلواريةالكاتب،ملتزما يف ذلك مبنهجية باختني حول مبدأ ا

 عمل عرب تنضيد وتنسيق التعابريو .ل اللغوي، املتصل خبطابات الشخصياتاستقراء اا
وهذه  التراكيب واأللفاظ تقوم مقام . املتماثلة واملتشاة، إىل فهم وإدراك داللة النص

يكون اكتشافها  أو أا على األصح تعابري مفاتيح، "، les mots clésالكلمات املفاتيح 
  .)56("مبثابة العثور على مفتاح لفهم داللة النص

   :تفسري الرواية -ب
التزم حلمداين مبراحل الدراسة اليت تفرضها  يف القسم الثاين من حتليل الرواية،  

واليت تقوم على أن الفهم التام لألعمال األدبية، ال يتم إال عرب  البنيوية التكوينية،
ولكي تكتسب األعمال األدبية قيمتها  .ية أوسع وامشلإدراجها ضمن بنية فكر

اإلنسانية، كان من الضروري أن ينظر إىل بنية النص الروائي يف عالقتها بالبىن الفكرية 
ويشرح حلمداين إجراءاته املنهجية يف مرحلة .السائدة يف اتمع الذي تكونت يف إطاره

على أا فن خالص،فنقتصر على  لن نتعامل مع رواية املعلم علي:"بقوله التفسري
للجانب الشكلي،ولن نقتصر يف الكالم عن الداللة على ما  ماقدمناه من حتليل مسهب

، ولكننا سننتقل إىل تفسري هذه الداللة تسميه البنائية أحيانا بداللة النص يف ذاته
مت ووفق هذه املنهجية .)57("الداخلية نفسها،انطالقا من احمليط الفكري الذي أنتجها

حتديد صورة اتمع املغريب، يف مرحلة معينة من تارخيه متصلة بالرتوع حنو االستقالل، 
وحدة متماسكة، يف  عولذلك تغيب كل مظاهر الصراع االجتماعي، ويكون اتم

                                                
  .68، ص املرجع السابق -  56
  .89، ص املرجع نفسه  -  57
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كما أن الرواية سارت بدورها باجتاه واحد هو إثبات أمهية دور .مواجهة املستعمر
ويشري حلمداين يف مستوى آخر إىل .يف بلورة قيم التغيري الوعي النقايب والوعي السياسي
هي اليت ، عبد الكرمي غالباليت يتبىن أفكارها الكاتب  أن رؤية احلركة الوطنية املغربية،

وهذا يعين أنه . وائية،هي االستقالل يتوقف عند نقطة مطلقةجعلت الشعور الوطين، 
فما دامت حلظة ."دائرة يف اتمعمت إمهال كل الصراعات االجتماعية اليت كانت 

حتولت لتوقف تارخيي تام، يشمل أوال ..االستقالل حتقق مجيع املصاحل، فهذا يعين أا
توقف الصراع مع املستعمر، ويشمل ثانيا توقفا لكل صراع داخلي يف بنية اتمع 

  .)58("نفسه
، مت إدراجها يف "املعلم علي"إن البنية الدالة ،ورؤية العامل الكامنة يف نص رواية

بنية فكرية ثقافية أمشل، هي فكر الطبقة الربجوازية املغربية اليت كانت املتحكم يف 
سريورة التحرير الوطين، وانتماء الكاتب هلذه اإليديولوجية، رهن مسار الرواية، بطابع 

وصفي، يركز على التاريخ بوصفه حمطة مضيئة يف مسار طبقة اجتماعية،كانت  سكوين
  .ازاا احلصول على االستقاللأهم إجن
ميكننا  من خالل تتبعنا ملسار اإلجراء النقدي ملنهجية التحليل السوسيوبنائي،و  

تسهم يف تأهيل البنيوية التكوينية  قد قدم إضافة تركيبية منهجية، القول أن حلمداين،
أن يرى، يف إن كان هناك من و.لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماا النظرية اليت تطرحها

يف مرحلة  غولدمانالتنويع املنهجي املقترح،  اليقنع كثريا، ألن النقص املالحظ عند 
 les micro"البىن الدقيقة"الفهم، حاول هذا األخري استدراكه مبشروع البحث عن 

structures، فأعطى نتائج  جان جيينلـ" الزنوج"الذي جربه على جزء من مسرحية
من جانبنا، أن اجلهد الذي بذله حلمداين،يف سعيه إلقامة بدائل غري أننا نرى  .)59(هامة

حتكم مسار النقد السوسيولوجي،من خالل تنويعه السوسيوبنائي، يعد جهدا معرفيا 

                                                
  .98املرجع السابق ،ص  -  58
  .148اهج يف النقد املغريب املعاصر،ص إشكالية املن:حممد خرماش -  59
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كامال،وباإلمكان اعتماده ضمن املقاربات اليت تنطلق يف دراسة األعمال الروائية،من 
  . منطلق سوسيولوجي

III- بني منط الوعي وبنية النص الروائي :ديولوجيةسعيد علوش الرواية واإلي:  
، )60(1981"الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب"يف كتابه سعيد علوش يتناول   

وإذا كانت املباحث .دراسة الرواية يف املغرب العريب، يف ضوء املنهج البنيوي التكويين
بية الروائية حتديدا، فإن قد متيزت بالتركيز على النصوص األد السابقة من هذا الفصل،

، والبيئة ية، ختتلف من حيث انتقاهلا بني البيئة النصعلوشاملقاربة اليت تعتمدها دراسة 
يف مسعى يستهدف حتليل املكونات السوسيوتارخيية اليت .االجتماعية الواقعية اليت أنتجته

يف دراسته  ويشري الناقد بصورة مقتضبة إىل املنهج املعتمد.أنتجت النصوص الروائية
أما بالنسبة ملنهجنا فقد وقع اختيارنا على البنيوية التكوينية كمنهج يلعب :" بقوله

  . دورا هاما فيه ولدمانغو لوكاش
ويسمح لنا هذا املنهج بالقيام بنوع من املقابلة املوجودة بني البنيات الفوقية 

ريا بني احلديث الروائي وأخ بني اللحظة التارخيية واللحظة الروائية، والبنيات السفلية،
يف الفصل الثاين  لتحديد املنهجي جيد صداه املباشروهذا ا .)61("واإليديولوجيا السائدة

مقوالت البنيوية التكوينية،  ضبع ب، حيث وظف الناقد بصورة أساسيةمن الكتا
، والوعي La Conscience Réelleوباخلصوص ما تعلق منها مبفهوم الوعي الفعلي

   .وأضاف لتحليله دراسة الوعي اخلاطئ .La Conscience Possible املمكن
ارتكزت على حتليل النص الروائي علوش وما ميكن تسجيله بداية أن دراسة 

ولذلك فقد اعتمد يف بداية  .وانعكاسا للحركة اليت متيزه بوصفه متثيال لبنية اتمع،
خلطاب الروائي واخلطاب واملفترضة بني ا تقدمي تصور للعالقة القائمة الفصل الثاين

 .يف املغرب العريب التارخيي

                                                
والكتاب يف اصله اطروحة .1981بريوت  1الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب، دار الكلمة للنشر،ط:  سعيد علوش -  60

  .جامعية تقدم ا الناقد لنيل دكتوراه السلك الثالث 
  .12نفسه ،ص   -  61
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.III1-التارخيي واجلمايل يف الكتابة الروائية  
تساؤال جوهريا بشأن العالقة اليت ميكن إقامتها بني التاريخ  علوشيطرح 

وما هي طبيعة املادة التارخيية . والتخييل، بني اخلطاب التارخيي واخلطاب الروائي
وهذه . طريقة اليت يتم من خالهلا استلهام التارخيي يف اجلمايلهي ال وما .وخصائصها

املتميز بتفاعل الروائيني مع  العالقة حمكومة خبصوصية الفضاء اجلغرايف واالجتماعي،
من منظور تتعدد فيه صور الواقع، وانقسام األهداف والدوافع ،بني عملية  التاريخ،

 .خ لكتابة نصوص ختييليةالتأرخة الروائية، وبني االستفادة من التاري
دوافع من خالل اختياره البحث يف  سعيد علوشالبحث الذي باشره إن 

احلضور التارخيي، بوصفه املكون األساسي للتخييل الروائي، حيدد بشكل واضح مدى 
االهتمام الذي يوليه للدور الذي تؤديه احلركية االجتماعية مبختلف أبعادها يف صياغة 

كما يشري من جهة أخرى إىل وعي تام بأمهية الدور . ين لإلبداعالكون اجلمايل والف
بصورة مباشرة  ببلورة وعي إيديولوجي خاص، يستجي االجتماعي للكتابة، يف

  .فتريت االستعمار واالستقالل لللتحوالت اليت شهدها املغرب العريب، خال
نت ذات تعبري تظهر الكتابة الروائية يف املغرب العريب، سواء أكا وباإلضافة لذلك

  كان أبرز متظهر هلا عريب أم فرنسي، وكأا تقف يف وجه أمناط ثقافية استعمارية،
الرواية االستعمارية اليت تصور شعوب املستعمرات، من جانب واحد هو البحث عن 

هي رواية صوت واحد، صوت  الرواية االستعماريةوهكذا فإن . الغرابة والفرادة
م اآلخر ويغيبه، ويقدم صورة لصراع حضارتني، األوىل تتقدم املستعمر الذي يتكلم باس

  .والثانية تتقهقر
 علوشواعتماد  .إن احلديث عن التاريخ هو حديث عن الواقع املستمر واملمتد

دراسة العالقة بني التاريخ واإلبداع الروائي، يأيت يف جانب حساس منه استجابة للطرح 
ومدى متثله للواقعي  ،نية يف سعيها ملساءلة اجلمايلاملنهجي، الذي متثله البنيوية التكوي

أن البحث يف العناصر التارخيية  لوكاشويؤكد  .وإن يف حضوره التارخيي االجتماعي،
 ؛يف اإلبداع الفين والروائي، تعكس انسجاما وتالمحا للكاتب مع حميطه االجتماعي
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مبوقع الكاتب من احلياة تتحدد  ،عن هذه األسئلة واإلجابةأسئلة التارخيي واجلمايل ف
وقيمة النص الروائي التارخيي تتحدد من خالل قدرة الروائي على متثل وتصوير . الشعبية

  .)62( احلياة الشعبية بشكل عميق ومبصداقية
ل احلرية واالستقالل، شكل إن احلضور البارز للتاريخ ممثال يف الصراع من أج

ومت ذلك عرب تقاسم  ، 1974و 1960 فاعال، ومادة لرواية املغرب العريب بنيعنصرا 
ومت التفاعل بني اخلطابني، . اخلطاب الروائي لعناصر، واهتمامات اخلطاب التارخيي

فالروائي يعتمد التحليل وإثارة اخليال،وتوظيف استنادا خلصوصية كل واحد منهما؛
اث اليت العناصر واخلصائص الذاتية لإلبداع، يف حني يستند اخلطاب التارخيي، إىل األحد

هزت معمارية اتمع مستعينا مبا توفره له طبيعة مادته العلمية اليت جتعله يف مواجهة 
  .مباشرة مع اتمع

أن اخلطاب  علوشيرى  وانطالقا من عالقة التوظيف اجلمايل للبعد التارخيي،
 بل تتم نزوعات استدعاءاته" الروائي ال يتقاسم نفس االهتمامات مع اخلطاب التارخيي،

حيث تسجل كتابات  للتخييل الفين، من أجل احتواء واقعي اتمع وتارخيية املؤرخ،
من هنا يكون احلديث الروائي ختييليا يف ثالثة . الروائي عوامل حتت منظورات فنية واسعة

  .)63("بينما ينحصر التارخيي يف ربع واحد  أرباعه،
 سعيد علوش، اعتمدها إن هذه املالحظة بشأن العالقة بني التارخيي والروائي

ملقاربة روايات املغرب العريب، ليتم التعامل معها عرب التحليل البنيوي التكويين، للكشف 
عن مدى متثلها للبنية اتمعية، بوصفها تشكل جانبا من البنية الفوقية الثقافية تمعات 

خيية، يف اعتمادها ستلهم جانبا من الفلسفة املادية التارتوهذه املقاربة  .املغرب العريب
اليت تنتج بنية فوقية تضم كل أشكال  على قاعدة البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية،

إىل جانب ذلك  .وأشكال الوعي الفكري واإليديولوجي ،اإلنتاج الثقايف والفلسفي

                                                
62 - Georges Lukacs :Le roman Historique ;éditions Payot,Paris 1965,page 381. 

  .28الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب، ص :  سعيد علوش -  63
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فهي تتناول عامال أساسيا يدخل يف إجرائيات البنيوية التكوينية ، يتعلق برؤية العامل 
   . أشكال الوعي املختلفةو

.III2 - الوعي التارخيي والوعي الروائي  
إىل البحث يف أشكال الوعي الروائي، اسد يف روايات  سعيد علوشعمد   

ولتحقيق . املغرب العريب، دف حتديد أبعاده وخصائصه، ودرجة تفاعله مع الواقع
وعي الواقع، الوعي ال: ذلك، اقترح دراسة ثالثة مستويات من الوعي الروائي هي

  .اخلاطئ، والوعي املمكن
1.2.III - الوعي الواقع بني صورة املستعمر،وصورة املستعمر  
حملي الدين بن الشجرة  :رواياتمستلة من  توظيفه لعناصر حدثية ومواقفعرب   
، و حليمة حملسن بن ضياف، والتحدي حملمد عرعار العايل، وماالتذروه الرياح خليفة

لعبد ، ودفنا املاضي للبشري خريف، والدكلة يف عراجينها املطويحملمد العروسي 
ويوم من ، للطاهر وطار، والالز جنات حملمد املختار، وطريق الرشاد الكرمي غالب

الذي يعكس  صل علوش إىل أن شكل الوعي الواقع،ي .حملمد الصاحل اجلابريأيام زمرا 
ترسم صورة  األوىلالبنية . له  بنيتانمتث مستوى التصور املتداول يف الروايات املدروسة،

والعمل على نشر احلضارة بني  التوسع واالحتالل،القوة ووهي متصلة بفكرة  املستعمر،
انبهار بالقوة فترسم صورة املستعمر، مبا فيها من  اما البنية الثانية، .الشعوب

  .الثقافية ومكونات اهلوية وترسيخ للقيم الوطنية، مقاومة وإصالح،و ،االستعمارية
. ويقدم علوش مناذج للوعي الواقع من خالل عرضه ملواقف أبطال الروايات  

فبطال رواييت؛ الشجرة، وماال تذروه الرياح، . فنتعرف على أمناط الوعي السائدة
أما .)64( بنبهران بقوة املستعمر ويلتحقان بصفوفه، يف موقف ينم عن االستالب والتشيؤ

نا الوطين واآلخر املستعمر، واملتمحور حول امتالك األرض، مظهر الصراع احلاد بني األ
كون، من خالل وعي الروائي الذي يأخذ على عاتقه مهمة التبشري والدعوة للوعي يف

                                                
  .36املرجع السابق، ص  -  64
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أما مظهر الوعي الواقع . )65(ومتثل هذا املوقف رواية التحدي،ورواية حليمة. الوطين
هوم احلق والعدل والقانون، الرافض الغتصاب األرض، واملتمسك باختيارات تتعلق مبف
وصورة اآلخر اسدة يف .)66(فجسدا رواية الدكلة يف عراجينها،ورواية دفنا املاضي

،تضمنها ..والفساد والقتل ةالوعي الواقع من خالل صفات اإلجرام والوحشية والفظاع
ية ويصل الناقد يف ا. )67(اخلطاب الروائي يف نص رواية الزلزال ،ورواية طريق الرشد

التحليل إىل أن أشكال الوعي الواقع، اليت جتسدت من خالل النصوص الروائية 
املدروسة، تباينت مستوياا بني حقيقة الوعي يف الواقع االجتماعي، وبينه يف املستوى 

وجيب االعتراف أن مرحلة الوعي الواقع كمستوى من الوعي الفين مل تعط "التخييلي،
  .)68("ائضون فيهاالنتائج اليت توخاها منها اخل

من خالل العرض السابق ميكننا أن نسجل مجلة من املالحظات املتعلقة،باملنهجية   
وأول ما نتبينه، هو أن الدراسة مل تأخذ بالتحليل جممل . املعتمدة من طرف الناقد

 النصوص الروائية، واكتفت بأجزاء منها، وهو أمر يتناىف ومنهجية البنيوية التكوينية،
. حتمل رؤية متماسكة عن الواقع يف األعمال الروائية بنية كلية منسجمة،اليت ترى 

  .وهذه الرؤية ال ميكن اجتزاؤها، من خالل مقاطع منتقاة لغرض االستشهاد
باإلضافة إىل ذلك نالحظ أن مفهوم الوعي الواقع املعتمد من طرف الناقد، ال   

حني جعل  ال الوعي،يف حتديده ألشك غولدمانيستجيب بصورة دقيقة ملا طرحه 
ميثل منط الوعي الذي ميلكه كل أفراد جمموعة اجتماعية أو طبقة، سواء  ،الوعي الواقع

مل يعمل على حتديد املكونات  علوشفـ.)69(كان فكرها سائدا منتشرا،أو غري منتشر
وتكوين تصور منسجم واضح ودقيق  ،تسمح بتوضيح معاملها الفكرية االجتماعية بدقة،
  .ي الواقع وامتداداته يف فكر اموعات االجتماعيةألشكال الوع

                                                
  .38املرجع السابق، ص  -  65
  .41-39ص  ،املرجع نفسه -  66
  .44-41، ص املرجعنفسه -  67
  .45نفسه ، ص  -  68

69- Lucien Goldman :Marxisme et sciences humaines,édition Gallimard,Paris 1970,page 125. 
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.2.III2 - الوعي اخلاطئ والتمثل الفين  
ىل مساءلة املواقف اليت مت تبنيها من إ علوشينتقل  يف هذا املستوى من التحليل  

ففيما يتعلق واجلمالية الروائية؛  ،احلداثة ومفهوم أمام قضايا الرؤية، طرف الروائيني،
ىل يتجلى الوعي اخلاطئ يف مستوى رؤية الروائي للخطاب الروائي بالنقطة األو

مل يتمكنوا من جتاوز  روائيي الشكل التارخيي،جند أن حيث امه للبعد التارخيي، واستله
ومواقفهم اإليديولوجية اليت  اإلشكالية القائمة لديهم بني حقيقة الكتابة الروائية،

يتجلى لديه الوعي الذي ، حممد املختار جناتني ويأيت يف مقدمة هؤالء الروائي ،يتبنوا
، جيتهد لفرضها على السياق التارخيي اخلاطئ من خالل تبنيه ألطروحات مسبقة

  .واخلطاب الروائي
وتنطلق هذه الفرضيات يف منطق التعميم الذي ال يأخذ باخلصوصيات، إضافة    

كما  .عن احلركة الثوريةد اإليديولوجي إىل الطرح الدمياغوجي الذي يسعى إللغاء البع
وبالتايل فإن ، ترفض االنفتاح على حقائق احلاضر أن رؤيته تغمرها الرتعة املاضوية، اليت

وليس ما يقدمه  مقياس النجاح يف رؤية الكاتب هو ما حتدده قناعاته اخلاصة،
  .)70(الواقع

عن عرب حديثه  سعيد علوشأما مظهر الوعي اخلاطئ ملفهوم احلداثة، فيقدمه   
من خالل استدعاء الذكريات ملواجهة  أشكال الكتابة اليت تعيش احلاضر يف املاضي،

 أفقالذي ال حيمل أي  ،أحداث الواقع، يف شكل نظرة للماضي عرب مرآة احلاضر
فنظام التحديث املعتمد لدى روائيي الوعي اخلاطئ، يتميز باإلحباط أمام  .للتجاوز

ولذلك فإن اخلطاب الروائي املمثل هلذا الشكل . حتديات الواقع والعصر وقيم احلداثة
يؤكد على وظيفته بشكل فج، ويرتكز فقط على استدعاء الذكريات، " من الوعي

  .)71("كخلفية للتوثيق ومقابلتها باألحداث اجلارية
                                                

  .62الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب، ص :  سعيد علوش - -  70
  .104إشكالية املناهج يف النقد األديب املغريب، ص : حممد خرماش - 71
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فإن مظهره األساسي هو اران  الوعي اخلاطئ يف مستوى اجلمالية الروائية، أما  
ومن هذا املنطلق تصبح . إليديولوجي والسياسي السائدللخطاب ا اخلطاب الروائي،

للطرح الفكري السائد يف الواقع، وال ختلق لنفسها فضاء  ةالروائية، جماريالكتابة 
إىل  يدفعهم قصور الرؤية الشمولية حلركة التاريخ والواقع،وروائيو هذا الشكل . للحرية

وعليه فإن "؛ سياسي واليومييف قبضة ال ع، والوقواالنسالخ عن دور الفنان املبدع
مجالية احلديث الروائي باملغرب العريب هلي حبيسة وعي واقع وآخر فاسد، إذ جيد 

 روالنخبة الدو ينفسه داخل دائرة اإليديولوجية السائدة اليت يلعب فيها السياس ثاحلدي
لكن وهو مياشي هذا الوعي وال خيالفه ال لكزنه خاضعا لرقابة، و األساسي يف التكييف،

  .)72(لقصور يف الرؤية والوعي التارخيي
وغري حمدد  ،الوعي اخلاطئ، بقي يف مستوى عام ملستوى علوشإن تصنيفات   

إنه يصعب "حيث .فيما يتعلق بالنصوص الروائية اليت تندرج ضمن هذا النسق من الوعي
ندرج وتلك اليت ت التمييز عنده بني الروايات اليت تندرج حتت ما مساه الوعي الواقع،

فاملفروض أن يدرج النصوص الروائية اليت تتبىن، أو  .) 73("حتت ما مساه الوعي اخلاطئ
تبشر باألطروحة االستعمارية، ضمن شكل الوعي اخلاطئ، على اعتبار أا تتبىن 
. إيديولوجية ال تنسجم مع شروطها املوضوعية والتارخيية، هي إيديولوجية املستعمر

  . Aliénation ر االستالب واأللينةومتثل بذلك مظهرا من مظاه
.2.III3-  وعي التاريخ ووعي الرواية :املمكنالوعي  
بنية نظرية  ل، وحيمإن الوعي املمكن يتجلى يف األعمال الفكرية والفنية واألدبية  
ويتجلى الوعي املمكن يف . عكس الوعي الواقع ى، علمن الواقع لتتجاوزه ق، تنطلراقية

يكون التفاعل مستمرا  ن، أية اليت تصل العمل األديب بالكاتبسياق العالقة الدائري
 سعيد علوشحسب تصنيف  ويشمل هذا الشكل من الوعي.)74(ضمن هذه احللقة

                                                
  .66الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب، ص :  سعيد علوش - 72
  .31اية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي،ص الرو: محيد حلمداين  - 73
 .41، ص  1982بريوت  1مجال شحيد يف البنيوية التركيبية،دار ابن رشد، ط -  74
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وتتحقق درجة الوعي املمكن  .لطاهر وطارالـمنها رواية الزلزال  ،عددا من الروايات
ف الروائي عن الوعي من خالل البنية التفاؤلية للرؤية اليت تضمها الرواية، حيث يكش

والتحوالت يف البنية  تنطلق من رصد التناقضات، بروح نقدية، التارخيي االجتماعي
شارة إىل إيف  ،ويتم اعتماد املسار العام للخطاب الروائي عرب تعددية األساليب. اتمعية

 عبد اهللاوختلق رواية الغربة لـ .، والتوجهات الفكرية واإليديولوجيةتعدد املنطلقات
عرب إقرارها بواقع التساؤالت املصريية لإلنسان  ،شكال آخر من الوعي املمكن العروي

أمام إكراهات الواقع  عن تراجع وهم احلضارة السائدة والرائدة، سؤاله العميق يف
  . الصعب

فاخلطاب الروائي يف نص الغربة ال يعطي حقائق يقوم بإمالئها بقدر ما يطرح 
وعرب . ل التارخيي للخطاب الروائي فرصة احلركة واالنتقالوهو ما يعطي الشك .أسئلة

وتنتقل "تفاعل الصوت الذايت، والصوت املوضوعي تتنوع مستويات اخلطاب الروائي، 
ينهل من أمهية األحداث كمحاور رئيسية للنسيج  من تسجيل ميتد على فضاء تارخيي،

  .)75("الروائي
س جهدا يف املقاربة تعك ، بقدر ماسعيد علوشإن الدراسة اليت قدمها   

ي وتفاعالته مع الواقع االجتماعي، فإا للعالقة القائمة بني اإلنتاج الروائ السوسيولوجية
بقيت بعيدة عن اإلمساك جبوهر العملية اإلبداعية ومتثلها يف مستوى التمثل املنهجي 

 .الذي تنتمي إليهللبىن الذهنية واملقوالتية املرتبطة باأليديولوجيات املوجودة يف الواقع 
  :أمهها ويعود ذلك يف رأينا لعدة اعتبارات منهجية

أن البحث يف أشكال الوعي يف النصوص اإلبداعية من منظور البنيوية  -  أ
 التكوينية، جيب أن مير حتما عرب الكشف عن البنية الدالة هلذه النصوص،

وهذا األمر مل يتحقق ألن الناقد مل يتعامل مع نصوص كاملة، واكتفى 
اليت يتم عربها إدراك  مبقاطع جمتزأة ال تعرب عن قيمة االنسجام والتناسق،

  .البنية الذهنية املقوالتية للنص الروائي
                                                

  .74الرواية واإليديولوجيا يف املغرب العريب، ص :  سعيد علوش -  75
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أدى جتميع النصوص ضمن منظومة واحدة دون البحث يف أشكال رؤية  -  ب
إىل خلخلة العالقة املفترضة، بني البنية النصية والبنية  العامل املكونة هلا،

 عملت على تكوا اتمعية اليت
بني بنيات العامل التخييلي ومكونات الواقع مل تلتزم الدراسة مببدأ التناظر  -  ت

 الذي تتطلبه الدراسة البنيوية التكوينية،االجتماعي والتارخيي، وهذا اإلجراء 
حيث يتم  .يفترض القيام بإجراءات التحليل عرب مرحليت الفهم مث التفسري

 .الل دجمه ضمن  بنية جمتمعية أوسعتفسريه من خمث القيام ب فهم النص أوال،
من خالل املطابقة اليت قام ا التحليل بني مضمون الروايات، وبني الفترة  -  ث

التارخيية اليت حتدثت عنها، وبني جمتمع الرواية واتمع الواقعي، انتقل الدرس 
وهذا املسار  .النقدي إىل مستوى تبسيطي للعالقة بني اإلبداع والواقع

بل حييل إىل شكل  لنقدي ال يرتبط بالبنيوية التكوينية اليت تناظر بني البنيات،ا
   .من تطبيقات نظرية االنعكاس
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  اخلامتة
فيما  يف اية هذا البحث نصل إىل مجلة من االستنتاجات املتعلقة بأسئلته األساسية،  

 سواء يف أصوله الغربية، السرد ،عليها النقد اجلديد يف ميدان دراسةخيص احلقائق اليت انبىن 
  :والنتائج نقدمها فيما يأيتوهذه اخلالصات  ،أصدائه العربية أم يف

حيث  ،عن تيار النقد اجلديد يف أمريكا اختلفت ،ديد يف فرنساجلإن حركة النقد ا  
وحتديد  ،وضبط جهازها املفاهيمي متيزت احلركة النقدية يف فرنسا بوضوح مرجعياا،

والنص الروائي على وجه  ،ئية يف مقاربة النص السردي عمومااملراحل واملستويات اإلجرا
 .مبفهوم البنية النصية والنسق املكون هلا وهذا تبعا الستثمار قيم واضحة تتعلق .اخلصوص

وعملت على  .واستثمرت ممكناته املختلفة كما اعتمدت التركيز على بنية اخلطاب اللغوي 
من خالل حماولة ضبط مفهوم األدبية والشعرية والنحو  وضع معايري للكتابة الفنية األدبية،

  .السردي
كونات الفلسفية من حيث املمتيزت حركة النقد اجلديد يف فرنسا باتساعها   

كعلم االجتماع  اإلنسانيةحبيث أصبحت شاملة جلوانب من  عناصر العلوم  ،واملرجعية
وإنتاج قيم نقدية  ،الذي مسح هلذه احلركة باالمتداد واالنتشاروهو الشيء  وعلم النفس،

األساسي  تفاعلت مع اهتمامهايم النقدية وإغنائها ببحوث جديدة، معرفية عرب تطوير املفاه
  .هو الرواية ،تداوال وانتشارا يف وقتنا الراهنميثل الشكل األكثر  ،نس أديبجب

وفيما يتعلق باخلطاب النقدي العريب اجلديد، جند أن توجهه وجهة النقد اجلديد 
ترمجتها مقولة احلداثة والسعي  ،إمنا يأيت استجابة ألسئلة ماثلة يف الوعي الثقايف العام ،للسرد

كما أسهمت . اليت جتسدت مالحمها الفعلية منذ بدايات القرن العشرين ،خرملعرفة اآل
ومل تعد البالغة القدمية  السردية باستمرار، نواع األدبيةاألتطرحها صارت اإلشكاالت اليت 

  .حافزا للبحث عن أفق نقدي مالئم ،قادرة لإلجابة عنها
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كانت بدايتها  ،تعددةمر مبراحل م ن التوجه اجلديد للنقد الروائي العريب قدإ
مث . عرب العروض اليت حفلت ا خمتلف االت األدبية االطالع على االجنازات النقدية،

انتقل التأثري درجة أخرى أكثر أمهية، بظهور ترمجات الكتب األساسية ألعمدة النقد 
عاب وقد أفرزت حركة الترمجة مجلة من املعطيات اليت تتعلق مبدى استي اجلديد يف فرنسا،

اضطرابا وهو الشيء الذي خلق  املترمجني للقيمة املعرفية واملنهجية للمصطلحات املترمجة،
مث . غذى نزعة التشظي يف إدراك مقومات النقد العريب اجلديد ،وبلبلة والتباسا مصطلحيا

متثل النقاد العرب يف صيغ أشكال وتنويعات تعدد  مرحلة التأليف اليت عربت على جاءت
  .لألطروحات املنهجية و إجرائياا

جند أن التوجه األساسي يف املقاربة النقدية للنصوص  ويف جمال املمارسة النقدية،
وقد تطورت الدراسات النقدية  .نظريات شعرية السرديمن عليه بالدرجة األوىل  ،الروائية

نذ اية السبعينيات، ليصل ذروته يف للنصوص الروائية يف العامل العريب بشكل تصاعدي م
مرحلة التسعينيات، وبدايات القرن الواحد والعشرين، مع استواء اخلطاب اجلديد للسرد يف 
مستوى املؤسسات اجلامعية، وأصبحت الدراسات األكادميية تستند أساسا هلذا التوجه، 

  .ية يف األصلحبيث جند أن أغلب الكتب النقدية الصادرة هي باألساس أطروحات جامع
غري أن استيعاب الدرس النقدي اجلديد وانتقاله ملستوى التطبيق عرف تنويعات 

وهذا التنوع يؤشر على حقيقة االختالف يف تلقي  .عدة، تعددت بتعدد املمارسني له
وقد متيزت النماذج اليت متت دراستها باإلشارة  .املنهج، وتنوع الطموحات املنهجية للنقاد 

دون التركيز على كشف األسس اجلمالية  عريف بالنظرية النقدية أساسا،إىل نزعة الت
والقفز بني النصوص السردية دف فاالنتقائية يف تقدمي النماذج  .يةوالبنائية للنصوص الروائ

م البنية املتجانسة حيطفإنه  ،النقدي باإلجراءبقدر ما يفيد يف التعريف  ،يل للمنهجالتمث
   .ويفقد اخلطاب السردي انسجامه إىل أشالءوحيوله  ،للنص املدروس

نالحظ أنه ال يشغل  ،النقد النفسي اجلديد توخبصوص االجتاه املتعلق بتطبيقا
ورمبا يعود ذلك لغياب االهتمام بترمجة  ،عة يف ميدان النقد العريب اجلديدمساحة واس
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جاك الكان تابات وخباصة ك ،الكتابات النقدية اليت تؤسس للتوجه اجلديد يف النقد النفسي
وكل ما ترجم يعود ألصحاب نظرية  .اليت ال توجد حبسب علمنا ترمجة هلا حلد اآلن

 ،الوعي النقدي يف هذا االجتاه تطوروالنماذج اليت قمنا بتقدميها تؤكد . التحليل النفسي
  .واعتماده  بصورة متدرجة مثلما الحظنا ذلك من خالل النماذج املدروسة

برغم كل اإلشكاالت  ،جتاه العام للنقد الروائي العريبأن اال ويبقى أن نشري إىل
   .ومعامله البارزةقدي اجلديد أحد مظاهره األساسية أصبح اخلطاب الن ،املطروحة
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  .األدب والجنون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : عبد الحميد ) شاكر( - 49
  ، الالذقية1البداية في النص األدبي ،دار الحوار للنشر والتوزيع،ط:نور الدين) صدوق( -50
    1994  
    .1987بيروت  1عة ،طاألدب من الداخل دار الطلي: جورج) طرابيشي( - 51
  1982،بيروت 1عقدة أوديب في الرواية العربية،دار الطليعة ،ط:جورج) طرابيشي( - 52
  1979،بيروت  2شرق وغرب ،رجولة وأنوثة ،دار الطليعة ،ط: جورج) طرابيشي( - 53
  الرجولة وإيديولوجيا الرجولة: جورج ) طرابيشي( - 54
  بة الالشعور في الرواية العربية،دار اآلداب الروائي وبطله،مقار: جورج) طرابيشي( - 55

  1995بيروت  1ط     

  دراسات في علم النفس األدبي ، المطبعة النموذجية ، القاهرة: حامد) عبد القادر( - 56
1949 .  

  1978صنعاءحكايات وأساطير يمنية دار العودة بيروت دار الكلمة  : على محمد ) عبدو( - 57
  1990، الدار البيضاء 1رية تودوروف، عيون المقاالت، طشع: الميلود )عثماني( - 58
  النقد العربي الحديث و مدارس النقد الغربية،كلية اآلداب :محمد الناصر) العجيمي( - 59

  1998سوسة 1والعلوم االنسانية، ط 

  1999دمشق، 1المنهج الموضوعي،منشورات اتحاد الكتاب العرب،الطبعة:محمد) عزام( - 60
  دمشق، الطبعة األولى، للثقافة والنشر، دار المدى نظريات معاصرة، :رجاب )رعصفو( - 61

                    1997  
  يوميات ، القاهرة: عباس محمود ) العقاد( - 62
   طرائق تحليل السرد األدبي ،منشورات اتحاد كتاب :عبد الحميد وآخرون) عقار( - 63

    1992باط الر  المغرب،                                   
 1دار الكلمة للنشر،ط ،الرواية واإليديولوجيا في المغرب العربي :سعيد) علوش( - 64

 .1981بيروت 
  ،1الراوي ، الموقع ، الشكل ، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت ط : يمنى) العيد( - 65
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  دار الفارابي ط . تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي : يمنى )العيد( - 66
  1999بيروت                        

  2001اإليديولوجيا وبنية الخطاب الروائي منشورات جامعة قسنطينة : عمر ) عيالن( - 67
  2003، الالذقية 1اللسانيات ونظرية التواصل، دار الحوار، ط: عبد القادر) الغزالي( - 68

  1992كويت ، ال164بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة : صالح) فضل( - 69

  . 1984القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب : بناء الرواية : سيزا) قاسم( - 70
  نظرية والتطبيق، دار الجنوب تحليل النص السردي بين ال :محمد ) القاضي( - 71

  1997تونس للنشر، 
   1السرد في الرواية المعاصرة،دار الثقافة للطباعة والنشر،ط:عبد الرحيم) الكردي( –72

  1991القاهرة       

 للرواية،رواية المعلم علي نموذجا،منشورات  يسوسيو بنائمن أجل تحليل :حميد) لحمداني( -73
  1984الجامعة،                     

الدار البيضاء  1الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي،دار الثقافة،ط:حميد) لحمداني( -74
1985 .  

 1986، 1سلوبية الرواية،منشورات دراسات سال،الدار البيضاء،طأ:حميد) لحمداني( -75
بيروت ، 1المركز الثقافي العربي،ط.النقد الروائي واإليديولوجيا: حميد ) لحمداني( -76

1990   
  1991. 1النقد النفسي المعاصر ، منشورات دراسات سال ، ط: حميد ) لحمداني( - 77
  1993الدار البيضاء  2العربي ط يمركز الثقافبنية النص السردي ال:حميد) لحمداني( -78
، المؤسسة العربية من إشكاليات النقد العربي المعاصر: شكري عزيز) ماضي( - 79

   1997،  1للدراسات والنشر،ط
  ،1989اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، مطبعة عكاظ، الرباط : أحمد)المتوكل( - 80
 ،ى أين ،ديوان المطبوعات الجامعيةوإل النص االدبي من أين:عبد الملك )مرتاض( - 81

  1983الجزائر 
  2002الجزائر  1دار هومة للطباعة والنشر،ط في نظرية النقد،:عبد الملك )مرتاض( - 82
  1983، 1النقد والحداثة، دار الطليعة بيروت ط: عبد السالم) المسدي( - 83

  1984اب ،تونس الدار العربية للكت،قاموس اللسانيات : عبد السالم) المسدي( - 84
  ثقافة المنهج ،الخطاب الروائي نموذجا، دار المقدسية للطباعة : حسين ) المناصرة( - 85

  1999،حلب 1والنشر والتوزيع ،ط    
  ،دمشق  1القراءة والحداثة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ط: حبيب ) مونسي(- 86

  2000    
 1988فسي ، دار النهضة العربية ، بيروت فرويد والتحليل الن: محمد أحمد) النابلسي( - 87
مفاهيم الشعرية،دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم ،المركز الثقافي : حسن) ناظم( - 88

  1994 بيروت 1العربي،ط
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 صراع المقهور مع السلطة دراسة في التحليل النفسي لرواية الطيب :رجاء) نعمة( - 89
  . 1986ت بيرو ط، موسم الهجرة إلى الشمال ،د صالح

  1985تونس ، دار سراس، في مناهج الدراسات األدبية: حسين) الواد( - 90

  ،دتر التنوير للطباعة والنشر ،بيروتالتحليل االجتماعي لألدب،دا:السيد) يسين(- 91
  .1989بيروت  1،المركز الثقافي العربي،طتحليل الخطاب الروائي: سعيد) يقطين(- 92

  :املراجع املترمجة -ثانيا
  دراسات الأنسانوية، ترجمة سهيل القش المؤسسة الجامعية للدراسات : لويس) ألتوسير( - 93

  1981بيروت  1والنشر والتوزيع ط
  1995نظرية األدب ترجمة ثائر ديب منشورات وزارة الثقافة دمشق : تيري) إيجلتون( - 94
  كري،دار توبقال الماركسية وفلسفة اللغة،ترجمة يمنى العيد ومحمد الب:ميخائيل) باختين( - 95

  ،1986الدار البيضاء  1للنشر،ط
   1برادة،دار األمان للنشر والتوزيع ،ط دالخطاب الروائي،ترجمة محم:ميخائيل) باختين( - 96

  ، 1987الرباط 
شعرية دستويفسكي ، ترجمة جميل نصيف التركيبي ، دار توبقال : ميخائيل) باختين( - 97

  .  1986لى للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة األو
، الملحمة والرواية ، ترجمة جمال شحيد ، معهد اإلنتماء العربي: ميخائيل) باختين( - 98

                  1986،  1، ط بيروت
درجة الصفر للكتابة،ترجمة محمد برادة،دار الطليعة بيروت،اتحاد :روالن ) بارت( - 99

  1981البيضاءالدار  الناشرين، 
النقد والحقيقة،ترجمة أنطوان أبو زيد ،سلسلة زدني علما  :روالن بارت) بارت( -100

  1988منشورات عويدات 
  1996أسطوريات،ترجمة قاسم المقداد ،مركز اإلنماء الحضاري حلب :روالن) بارت( -101
  1994نقد وحقيقة،ترجمة منذر عياشي،مركز االنماء الحضاري حلب،: روالن) بارت( -102
علم األدلة، ترجمة محمد البكري، دار الحوار للنشر مبادئ في :روالن ) بارت( -103

  1987، الالذقية 2والتوزيع ط
الفن والتصور المادي للتاريخ ،ترجمة جورج طرابيشي،دار : جورج) بليخانوف( -104

  ،1977بيروت  1الطليعة ،ط
جمة قاسم المقداد، منشورات النقد األدبي في القرن العشرين،تر: جان إييف ) تادييه( -105
  1993دمشق  الثقافة، وزارة
الشعرية،ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سالمة،دار توبقال : تزفيتان) تودوروف( -106

  1987لدار البيضاء   1للنشر،ط
  مفهوم األدب،ترجمة منذر عياشي،منشورات النادي الثقافي بجدة،:تزيفتان) تودوروف(-107
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 ،القومي اإلنماءنقد النقد،ترجمة سامي سويدان ،منشورات مركز :تزفيتان) تودوروف( -108
  1986بيروت  1ط

مدخل إلى األدب العجائبي،ترجمة الصديق بوعالم،دار : تزفيتان) تودوروف( -109
      1994شرقيات،القاهرة 

الثقافة بؤس البنيوية ، ترجمة شاكر ديب ، منشورات وزارة : ليونارد ) جاكسون(-110
   2001دمشق 
منشورات . ترجمة محمد معتصم وآخرون: خطاب الحكاية: جبرار )جينيت( -111

  اإلختالف
الحوار  األدب عند روالن بارت، ترجمة عبد الرحمان بوعلي،دار:فإنسان ) جوف( 112

  2004، الالذقية 1ط
النظرية األدبية المعاصرة،ترجمة سمير : آن وديفيد روبي ) جيفرسون( -113

  1992مسعود،منشورات وزارة الثقافة دمشق
حوارات في الفلسفة واألدب والتحليل النفسي ترجمة : جيل و كلير بارني ) دولوز(-114

  عبد الحي
  1999، الدار البيضاء  1أزرقان وأحمد العلمي،افريقيا  الشرق ،ط-115
 2دار الحداثة ،طالمادية الجدلية والتحليل النفسي،ترجمة بوعلي ياسين،:فيلهلم) رايش(-116

  1982بيروت 
اتحاد الكتاب ،رواية األصول وأصول الرواية،ترجمة وجيه أسعد: مارت ) روبير( -117

  1987، العرب
دليل تمهيدي إلى مابعد البنيوية وما بعد الحداثة ، ترجمة خميسي : مادان ) ساروب( -118

  ،  2003، ةقسنطينبوغرارة  ، منشورات مخبر الترجمة في األدب واللسانيات ،جامعة 
البنيوية وما بعدها من ليفي شتروس إلى دريدا، ترجمة محمد :جون) ستروك(-119

  1996، فيفري206عصفور، عالم المعرفة، العدد 
دار قبا للطباعة  رالنظرية األدبية المعاصرة ترجمة جابر عصفو: رامان ) سلدن ( -120

    1998والنشر 
دب، ترجمة بدر الدين القاسم ، منشورات وزارة النقد واأل: جان ) ستاروبنسكي( -121

    1986الثقافة ، دمشق 
 إفريقياالكتابة بالذات بصدد بارت، ترجمة محمد سويرتي، : سوزان )سونتاك( -122

  الشرق، دت
 1األسطورة والمعنى،ترجمة صبحي حديدي،دار الحوارللنشر،ط:كلود ليفي) شتراوس(-123

              1985الالذقية 
ترجمة مازن حمدان، دار  من قريب ومن بعيد،: كلود ليفي شتراوس) وسشترا(-124 

       2000دمشق  1كنعان للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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البنيوية في األدب ،ترجمة حنا عبود ، منشورات اتحاد الكتاب : روبرت) شولتز(-125 
  1984العرب 

جمة مصطفى المسناوي ،دار المنهجية في علم االجتماع األدبي، تر:لوسيان) غولدمان(-126
  1981بيروت  1الحداثة ، ط

البنيوية التكوينية والنقد األدبي، ترجمة محمد برادة مؤسسة : لوسيان) غولدمان(-127
  1984،  1األبحاث العربية، بيروت ، ط 

  .الهذيان واألحالم في قصة غراديفا جنسن:سيجموند ) فرويد(-128
 2ط، دار المعارف ، ترجمة مصطفى صفوان ، م تفسير األحال: سيجموند ) فرويد(-129

  1969القاهرة 
حياتي والتحليل النفسي ترجمة مصطفى زيور وعبد المنعم :سيجموند) فرويد( -130

    1967القاهرة  2دار المعارف،ط،المليجي
،دار  1النقد األدبي والعلوم اإلنسانية، ترجمة فهد عكام ، ط: جان لوي ) كابانس( -131

    1982الفكر دمشق 
الدار البيضاء  2عصر البنيوية ، ترجمة جابر عصفور ،ط: أديت) كروزويل(-132 

1986  .  
الرواية ملحمة برجوازية،ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة ، : جورج) لوكاش(-133 
  1977بيروت  1ط
دراسات في الواقعية ، ترجمة نايف بلوز ، المؤسسة الجامعية : جورج ) لوكاش(-134 

  1985،  3، بيروت ، ط  عوالنشر والتوزيات للدراس
دراسات في الواقعية األوروبية ، ترجمة أمير إسكندر ، الهيئة : جورج ) لوكاش(-135

   1972المصرية العامة للكتاب القاهرة 
األدب والفلسفة والوعي الطبقي،ترجمة هنرييت عبودي،دار الطليعة : جورج) لوكاش(-136

  1980بيروت  1ط
مقدمة في المناهج النقدية ، ترجمة وائل بركات و غسان اليد، : لمار سي) يمارين(-137 

  مطبعة زيد بن ثابت  د ت  
ماالرميه، ترجمة حسيب تمر ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : شارل ) مورو(-138 
    1979  1ط
ورات ترجمة عبد الوهاب ترو، منش التحليل النفسي واألدب،: جان بيلمان) نويل(-139 

  1996عويدات 
نظرية األدب في القرن العشرين، ترجمة عيسى علي العاكوب عين .: م.ك) نيوتن(-140 

  1996، 1للدراسات والبحوث  اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ط
النقد األدبي ومدارسه الحديثة ، ترجمة إحسان عباس ومحمد نجم : ستانلي ) هايمن(-141

  1958،دار الثقافة بيروت 



 البيبليوغرافيا                       وائي العربيديد والنص الرالنقد الج  

 

 435 

  أستين ، نظرية األدب)وارين(روني ، و )ويلك(-142
الفكر األدبي المعاصر، ترجمة مصطفى بدري، المؤسسة : جورج) واطسون(-143 

  1980المصرية العامة للكتاب،   القاهرة 
،دار  1علم النفس التحليلي ،ترجمة نهاد خياطة ، ط: كارل غوستاف) بونغ(-144 

  1995الحوار،الالذقية 
  

   :اجع األجنبيةاملر -ثالثا
145- (Al Bitar  ) Hayssam  ; d’une théorie de l’écriture et de la lecture dans 
l’oeuvre de R.Barthes université Lyon, 1993, 
146- (Barthes ) Roland; Sur Racine,éditions du seuil,Collection Points ,Paris 1970 
147 -   //             //  ; S/Z essais, éditions du seuil, Collection tel quel, Paris 1970 
148-   //             // ; Le plaisir du texte, éditions du seuil, 1973, 
149- //       //   ; le grain de la voix,Entretiens 1962-1980,éditions du 
seuil,Collection Points ,Paris 1980 
150-//             //; Essais critiques ,éditions du seuil, ,Paris 1964  
151- (Benveniste ) Emile : problèmes de linguistique générale Tome I, Edition 
Gallimard 1966  
152- (Bremond ) Claude; logique du Recit ,éditions du seuil,Paris 1973. 
153- (Bronzon ) A. : La nouvelle critique et Racine,éditions ,A-G.NIZET,Paris 
1970.  
154- (Carloni ) J.C et.Filloux ; La critique litteraire ;éditions PUF ?Paris 1969. 
155- (chabrol ) Claude; Sémiotique narrative et textuelle, librairie Larousse, 
156- (De la croix ) Arnaud; Barthes, pour une ethique du signe, éditions 
universitaires, Bruxelles 1987,  
157 -(Duchet) Claude Sociocritique, éditions Fernand Nathan,Paris 1979 
158- (Doubrovsk ) Serge i ; Pourquoi la nouvelle critique éditions Denoël Gautier, 
Paris 1966, 
159- (Eagleton ) Terry, Critique et théorie littéraires traduit  par Maryse Souchard. 
ed PUF, Paris 1994                                            
160 -(Fayolle) Roger,La critique, Armand Collin,Paris 1978    
161- (Freud) Sigmund : Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen. Gallimard 
1973 
162- (Freud ) Sigmund : Introduction à la psychanalyse,Petite Bibliothèque Payot 
,Paris 2001, 
163- (Genette) Gérard : Figures III éditions du Seuil.  1972 
164- (Genette ) Gérard :Figures I ,éditions du seuil , 1966 , 
16  -5 (Genette ) Gérard : Seuils, éditions seuil, Paris 1987, 
166- (Greimas ) A.J. : Sémantique structurale PUF, Paris 1966. 
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167- (Gengembre ) Gérard : Les grands courants de la critique littéraire éditions 
seuil  1996 
168- (Girard ) René:Les chemins actuels de la critique, éditions Plon10/18 Paris 
1968 
169- (Goldman ) Lucien   Marxisme et sciences Humaines ed Gallimard collection 
idées/ NRF - Paris 1970   
170- (Goldman ) Lucien : Le dieu cachée, édition Gallimard collection idées/ NRF 
1959 
171- (Goldman ) Lucien :Pour une sociologie du roman, édition Gallimard 
collection idées/ NRF 1964  
172- (Goldman ) Lucien :Recherches dialectiques ;éditions,NRF,Gallimard,Paris 
1959 
173- -(Goldman ) Lucien  Marxisme et sciences Humaines édition Gallimard 
collection idées/ NRF - Paris 1970 
174- (Jakobson) Roman : Questions de poétique, éditions Seuil Paris 1972,.  
175- (Jakobson) Roman : Essais de linguistique Général , Edition de minuit 1963. 
176- (Lacan ) Jacques: Ecrits ,éditions seuil , Paris 1966 
177- (Lacan ) Jacques: Ecrits I ,éditions seuil , Paris 1966 
178- (lafont) Robert, Françoise. Gardes : introduction a l’analyse textuelle. 
Université Montpellier 1983 
179- (Leenhardt ) Jacques : les chemins actuels de la critique .éditions Plon 
10/18 Paris 1968 
180- (Lukacs ) George .: Le Roman Historique : .éditions - Payot , Paris   1965 
181- (Lukacs ) George: la théorie du roman, éditions Gontier,Paris 1968  
M 
182- (Malmberg ) Bertil : les nouvelles tendances de la linguistique, .éditions . 
PUF,1968 
183- (Martinet ) André :Eléments de linguistique générale ;Armand Collin ;Paris 
1970. 
183- (Mauron ) Charles :Des métaphores obsédantes  au mythe personnel,josé-
corti ,1966 Paris, 
185- (Mauron ) Charles : L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine. éditions 
annales de la fac de lettres .Aix-en –Provence1957 
186- (Mounin ) Georges : clefs de la linguistique : édition Seghers paris 1968  
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Abstract 
 
This research deals with the question of the new criticism and the Arabic 

novel text.  

It examines the object of the critic of the critic. It concern a comparative 

study of the impact of the new critic in France concerning the criticism of 

the new Arabic criticism of the novel. 

The followed methodology deals with the elements of the new criticism in 

France (Part I). The theoretical approaches were examined. The 

introduction determines the concept and the process of the new criticism 

in two areas: the Anglo-Saxon area and the determination of the 

American cultural field which knew the development of the thesis of the 

new criticism of the XX century. The study was carried from the concept 

of the leaders of the rhetoricians from the South and A A Richards, … 

After that, we examined the movement of the new criticism in 

France which differs from the critic novels in America. 

We followed the effects which participate in the creation of this 

movement. Those are composed by different cultural sources that began 

with the linguist Ferdinand de saussure passing thought the formalist 

Russian with leader Roman Jacobson until it focused with Vladimir Propp. 

The topic deals with the main methodical approaches representing the 

structural current of the new criticism who suggest the conceptual system 

of the structural of narration theory , Claude Levy Strauss, Roland Barths, 

Tzvetan Todorov, Gerard Genette, Claude Bremond  (Chap I). 

We examined the psychological critics (Chap.II) as it was presented by 

Charles Mauron who suggests a new substitute to the psychological 

analysis. The methodical basis concerning the mindless of the language 

of Jacques Lacan, the familial novel (Marthe Robert), the mindless of the 

text (Jean Belmin Noel), are presented. 
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The discussion is carried on about the third element ( Chap III) of the new 

criticism movement  which is the genital structuralism as it was suggested 

by Lucian Goldman who proposed the main concepts which are a 

diversification of the social criticism . 

Throughout his research concerning the social structure in the text, 

Goldman determines a serial of categories which is the significant 

structure, the world vision, the understanding, the interpretation and the 

apprehension with its difference. 

The Michael Bakhtin’s suggestions are discussed as the dialogical novel, 

the monological novel and the polyphony and the stylization. The Pierre 

Valery Zima’s ideas are examined too (sociology of the text). 

The title “the acquisition of the Arabic critical to the new critical” is 

attributed to the second chapter which deals with the modernity into the 

Arabic critic .It shows a number of factors which participate to the new 

criticism to the Arabic cultural environment since the 60’s 

The study of impact of the criticism of the Arabic novel by the new 

criticism was carried on. 

The case study presents the critical works which seems the most 

representative. ( Cisa Kacem, Youmna Laid) . 

The novel psychological criticism was presented especially the theoretical 

process of Georges Tarabishi  

The last chapter deals with the genetically structuralism as Mahmoud 

Amine El Alem, Hamid Lahmadani, El said Alouche 

The main conclusions are presented as the focus of the criticism of the 

novel which becomes institutionalized after being informal in the 70’. 
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 النقد اجلديد والنص الروائي العريب

  ملخص 
تتناول األطروحة مبحثا في نقد النقد يتناول موضوع الدراسة المقارنة ألثر النقد 

وقد اتبعت منهجية في طرح الموضوع بدأت .الجديد الفرنسي في النقد الروائي العربي

التأكيد على وراعيت في هذا الجانب   مكونات النقد الجديد في فرنسابالباب األول 

وقد تناولت في المدخل تحديد مفهوم .النظريات التي طبقت على جنس الرواية تحديدا

ومسار النقد الجديد ضمن فضاءين هما الفضاء االنجلوسكسوني،وتحديدا المجال الثقافي 

األمريكي الذي عرف ازدهار أطروحات النقد الجديد في مرحلة الثالثينيات من القرن 

لى نشأة المصطلح وأبرز منظري هذا التيار النقدي سواء من مدرسة العشرين،فأشرت إ

في بلورة المفاهيم األساسية حول حقيقة  ريشاردزالجنوب،أو التأثير الهام الذي أحدثه 

ثم انتقلت للحديث عن المسار الذي تبلورت .اإليداع األدبي ودور القارئ ووظيفة النقد

التي تختلف بشكل كبير عن المقوالت النقدية في سياقه حركة النقد الجديد في فرنسا،و

الجديدة في أمريكا سواء من حيث التعامل مع المنهج أو مجال التطبيق األساسي، فإذا 

النقد الجديد األمريكي ، فإن حركة النقد الجديد في  مكانت القصيدة هي مركز اهتما

د تتبعت وق.فرنسا ركزت انشغالها على البحث في النصوص السردية والروائية

المؤثرات التي أسهمت في نشأة حركة النقد الجديد في فرنسا ،وتعود في أساسها إلى 

إسهامات نظرية تضافرت من مناخات ثقافية متعددة،انطلقت مع دوسوسير مرورا 

  . بروبلتستقر مع  جاكبسونبالشكالنيين وعلى رأسهم 

ة التي قدمها وقد  تناول البحث بالعرض أهم األفكار، واألطروحات المنهجي

الذي تناول النصوص السردية بالدراسة ووضع النقد الجديد  ممثلو التيار البنيوي في 

روالن   كلود ليفي شتراوس: الجهاز المفاهيمي المتكامل للنظرية البنيوية للسرد، وهم

أما في الفصل الثاني .كلود بريمون ،ووجيرار جينيت ،تزفيتان تودوروفو ،بارت
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،الذي اقترح المصطلح بديال لدراسات شارل مورونفسي كما قدمه فعرضت للنقد الن

كما تناولت بالعرض Psychocritiqueالتحليل النفسي، هو مصطلح النقد النفسي 

وعالقته باللغة،كما l’inconscientحول الالوعي جاك الكان األسس المنهجية لـ

مارت الوعي لدى والRoman famillialتناولت الحديث عن مفهوم الرواية العائلية 

المتعلقة بالوعي  جون بلمان نويل، وفي نهاية الفصل قدمت أفكار روبير

  .،وأهمية دور القارئ في إنتاجية النص األدبيL’inconscient du texteالنص

أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن المكون الثالث لحركة النقد الجديد، 

لوسيان كما قدمه Structuralisme génétiqueوهو النقد البنيوي التكويني 

،والمفاهيم األساسية لهذا التوجه الذي يعد تنويعا بنيويا للنقد االجتماعي غولدمان

الكالسيكي، فمن خالل البحث عن البنية المجتمعية داخل النص، حدد غولدمان جملة من 

 vision du،رؤية العالمStructure significativeالمقوالت هي البنية الدالة

monde،الفهم ،compréhension  التفسيرinterpretation والوعي بأنواعه،

التي تعد إسهاما  ميخائيل باختين،كما أشرت في هذا السياق إلى مقترحات . وأشكاله

بنيويا في تغيير مسار النقد االجتماعي، وإعطائه دفعا نحو االهتمام بالمقومات البنائية 

  Monologiqueاهيم؛ الحوارية، الرواية المناجاتية والجمالية للنص الروائي عبر مف

كما قدمت أفكار .stylisationاألسلبة  ، Polyphonieوالرواية المتعددة األصوات 

حول سوسيولوجية النص األدبي، وأطروحاته حول العالقة بين اإلبداع  بيار زيما

  .األدبي، والحياة المجتمعية

تلقي النقد الروائي العربي له عنوان أما الباب الثاني من البحث فقد وضعت 

في النقد Modernitéوقد تناولت في المدخل اإلشارة إلى نزعة الحداثة .للنقد الجديد

العربي،وأشرت إلى جملة من العوامل التي أسهمت في انتقال النقد الجديد إلى الفضاء 

ثالث وسائط  وقد أشرت في هذا الشأن إلى.الثقافي العربي منذ ستينيات القرن العشرين
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هي ؛عرض النظريات النقدية الجديدة من خالل المقاالت، وكذلك أشرت إلى حركة 

وفي األخير . الترجمة التي تعد الرافد األساسي النتقال النموذج النقدي  للثقافة العربية

تحدثت عن حركة التأليف في النقد العربي ممثلة في عدة صيغ، منها النقد التطبيقي 

  . والنقد النظري

وانتقلت في فصول هذا الباب لدراسة مظاهر تأثر النقد الروائي العربي بالنقد 

الجديد  فانتقلت للدراسة التطبيقية لألعمال النقدية التي رأيت أنها مثلت مظهرا بارزا في 

بناء الرواية  سيزا قاسمودرست في هذا الجانب كتاب .خصوصية استقبالها للنقد الجديد 

ج المهتم بشغف بعرض النظرية السردية باألساس،وتركيزه على بوصفه يمثل النموذ

 يمنى العيدأما النموذج الثاني فمثلته .مدونة سردية لكاتب واحد هي ثالثية نجيب محفوظ

في ما أسميته النزعة التعليمية التي ال تهتم بالتطبيق عل مدونة واحدة قدر اهتمامها 

  ..نصوص متعددة بعرض اإلجراء النقدي وتطبيقه على مقاطع من

ثم تناولت النقد النفسي الروائي في مختلف تجلياته، وتتبعت بالخصوص المسار 

، الذي انطلق في مساره من النقد جورج طرابيشيالنقدي لدى الناقد النفسي المتميز 

النفسي التحليلي ،وانتهى بأطروحات جديدة تخلص فيها من الحديث عن الروائي 

وتناول القسم األخير الحديث عن النقد .الروائي والراوي،ويركز تحليله على البطل 

التكوينية من أمثال محمود  مومن قاموا بالتطبيق للمفاهي التكويني من  خالل منظريه

  .أمين العالم ،وحميد لحمداني وسعيد علوش

وقد توصل البحث إلى جملة من االستنتاجات المتعلقة بحقيقة الدرس النقدي 

ن الخطاب النقدي المتعلق بالرواية ركز يشكل كبير على استلهام حيث أ.العربي الجديد

كما أن اغلب الدراسات .النقد البنيوي للسرد بالدرجة األولى بلبه النقد البنيوي التكويني 

التطبيقيةلم تعتمد النقاء المتهجي ،كما أن الدرس النقدي البنيوي الذي بدا محتشما قي 

  .رس األكاديمي الجامعي في العالم العربيالسبعينيات أصبح ظاهرة مميزة للد


