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 مقّدمة
 اإلحاطة بجكانبومحاكالن  القديـ كالحديث بيف الخطاب السردم إشكاليةالبحث  يقارب

 لغرض التكاصؿ مع اآلخريف رسالة لغكية يكظفيا المخاًطب ، بكصفومقاربة تداكلية مقاربتوك 
تتجاكز حدكد النظر إلى نصكص الخطاب عمى أٌنيا مجرد مضاميف كدالالت لغكية إلى ما 

عف أغراض  ،مف خبللو ،يا نشاط لغكم يحاكؿ فييا المتكمـ/الكاتب أف يعٌبرإنٌ  فكؽ ذلؾ،
م شكؿ مف ماعية، كالتأثير في المتمقيف بأكمقاصد تيدؼ إلى تصكير مكاقؼ شخصية كاجت

ٌنما ىي أداة لتغيير  ،األشكاؿ باعتبار أٌف المغة ليست كسيمة لمتكاصؿ االجتماعي فحسب كا 
 نع أحداثو.الكاقع كالتأثير في العالـ كص

، بيف القديـ كالحديث، تؤٌدم كظيفتيا بصكر في السرد أٌف لغة الخطاب في كال شؾٌ 
المرسؿ تشكيميا، منيا ما يتصؿ بظرؼ ب فاكتة الختبلؼ العكامؿ التي تحيطكمستكيات مت

السياؽ بكمنيا ما يتصؿ بظرؼ المرسؿ إليو، كمنيا ما يتصؿ بعكامؿ متعٌمقة بالظركؼ أك 
في  كاتبالف. يا األساسية كىي التبميغ كالتأثيرألداء كظيفت أثناء عممية اإلنتاج الذم اكتنفيا

 ، فيالذم يشاركو التكاصؿ المخاطب خمؽ أشكاؿ يعرفياعمد إلى  العصكر، ، كعمى مرٍّ سرده
ليا د فييا بإنشاء معرفة يجدالتك في محاكالت لبلبتكار ، ـ رسالتوافيو كا  مكضكع يصاؿعممية إ
، كفي القضايا التي يرسميا بكسائؿ متعددة التي يرمي إلى تحقيقيا اإلببلغيةة بالكظيف عبلقة

كرصد األحداث كتعييف الشخصيات كاختيارىا ككصؼ أشياء عجائبية أسطكرية في زماف 
ط عمييا حتاج معو إلى أضكاء مختمفة تسم  كىك أمر ي ، لتحقيؽ التفاعؿ.ميفخي  تكمكاف م

ا تفتقر إلى ٌنية قٌصو أثناء عممية التكاصؿ، إذ إمف خبلؿ لغ الكاتب مراد لمكصكؿ إلى تحديد
 .ساعد في اإلقناع كتحقيؽ التأثيري -كما في الخطابات الشفكية -كٌؿ عامؿ سمعي كمرئي

كبل الخطابيف ييدفاف عامة، كما يذىب إليو الٌدارسكف، إلى إقامة عبلقات منظمة إٌف 
فيو كٌؿ مف المتكمـ كالمخاطب عالما أك كفؽ غاية، في بنية ممٌيزة كأسمكب خاص يخمؽ 

سمة الجزئية كسمة عالـ ذىني يتسـ بسمتيف أساسيتيف:  ابيان كليد التخيؿ، كىكنمكذجان خط
ٌنما يصكر جزءنا منتقى منو  و في األكلى ال يمكف أف ينقؿنٌ الحركية، بحيث إ الكاقع حرفيان، كا 

عٌدؿ حسبما تقتضيو إٌنو يتغٌير كيتو لنيايتو، جان ثابتان مف بدايفمككنو ليس نكذ ،أٌما في الثانية
التي تتـ قصد تمرير أغراض تكاصمية معٌينة تصاغ جزئيان في فحكل  مراحؿ التخاطب

معمكماتي، ليفسح أمامو مف مخزكف  المخاطىب ما يفترضو المتكمـ لدلبحسب  ،الخطاب
 المجاؿ إلعادة إنتاجو بأبعاد فكرية كرؤل جمالية متنكعة.
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في طبيعة التراسؿ أك ، ىك بحث القديـ كالحديث بيف الخطاب السردم كالبحث في
حمميا الكظائؼ األساسية المحكرية التي تك  ،منصكص السرديةكالخارجي ل التخاطب الداخمي

فركؽ التي مف شأنيا أف تظير بيف السرد القصصي ، كتبياف لماباختبلؼ كضعي افي بنيتي
ـ تداكليان، كىي فركؽ لغكية كزمانية كمكانية الحديث كالمكركث القصصي الحكائي القدي

تخكض غمار  ، حيفكالتداكلية كحضارية كفكرية تتحكـ في امتداد السرد كتكالده كتسمسمو.
 النصكص األدبية/ التخييمية، فإٌنيا تضعنا أماـ تساؤالت أىميا: تطبيؽ آلياتيا عمى

مادة التي ىي  طريؽ المغة عف كالتخاطب لتفاعؿا في القديـ كالحديث ؽ الكاتبؼ يحقكي -
كٌؿ  ليياإ التي يستند السياقية المرتكزات كما يختمفاف؟ فيـ يتقاطعاف كفيـ ؟السرد كمحتكاه

 ؟ منيما
ذا كاف إنجاز الخطاب السردم- قان بأطراؼ ان متعملككنو فعبلن كبلميك مرتبطان بالتخييؿ،  كا 

  ـ؟ذا يتكممف يتكمـ كماىذه األطراؼ؟  التخاطب، فما ىي حدكد
غير المباشرة في الخطاب السردم في ك كيؼ يمكف تصكر إنجاز األفعاؿ الكبلمية المباشرة -

 القديـ كالحديث؟  
ماىي األكجو كماذا يقكؿ المتكمـ؟  كيؼ يمكف الخكض في المقاصد الباطنية لمخطابيف؟-

حققاف ككيؼ ي ؟ كماىي مظاىرىما كمرجعيتيما؟فييما التداكلية لمنصكص السردية التخييمية
 التأثير كاإلقناع؟

 ينا أف يرتكز ىدؼ البحث عمى المقاـ التكاصمي، التداكلي فيارتأ لئلجابة عف ىذا
كشؼ ك  ،نتاجناتو كآلياتو أثناء اإلدراسة بنية الخطاب السردم كاستراتيجياتو، كتحديد مككٌ 

. أم أٌف قاصده، كالبحث عف ميو، كأثره في تشكٌمو كتمقٍّ نوشكاالت السياؽ الذم يحممو كيككٍّ إ
البحث يقتضي كصؼ الكحدات الكظيفية كالمحكرية كالمعطيات المغكية كالخطابية التي تشكؿ 

دىا بأثر التفاعؿ التخاطبي كالمضاميف التي يكلٌ بنية كمكضكع الخطاب السردم، كاالىتماـ 
 فةكبلًّ مف معتقدات المتكمـ كالمعر  كالتي تشمؿ ،يمكقؼ الخطابكالاالستعماؿ في السياؽ 

كالكقائع المرتبطة الحدث المغكم، كالظركؼ المكانية كالزمانية  المشتركة بينو كبيف مف يشاركو
في  ،بيف المتخاطبيف ،أثر النص المغكماالىتماـ ب . كما يقتضي البحثبمجاؿ التخاطب

 دراسات مرتبطة باالعتماد عمى ،يياالعممية التمفظية كالسياؽ كاألبعاد كالمقاصد ككيفيات تجمٌ 
حمد أ مف كؿٌ  دراسات منيا عمى سبيؿ المثاؿ:ك كالغربية  ، العربيةكلسانيات النص ةتداكليبال

تحميؿ  في ج.ب براكف كج.يكؿ كفاف ديؾ، ك  محمد الشاكش،ك محمد خطابي، ك ، المتككؿ
 .في أفعاؿ الكبلـ الخطاب، كسيرؿ كأكستيف
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اف" ألبي العبلء الة الغفر "رس  فيمتمثبٌلن مف القديـ  ف : األكؿانمكذج فييالمدكنة  أٌما
ف ، بكصفيما نٌصيف سرديي"كتاب األمير" لكاسيني األعرج معاصر يتمثؿ في المعرم. كالثاني

، كما أٌف المغة القص كالتخييؿ قائـ عمى شتركاف في بناء نكع نصييك  ،يحققاف ىدفان معٌينان 
مشاركة الكبلمية الكالخطاب )كيعني  )الشكؿ( فييما تشير إلى مستكييف متظافريف ىما النص

نات داخمية تدؿ فف التخييؿ القصصي يدؿ عمى معيٌ ف .ف مف طرؼ الكاتب(كالطابع المنقكلي
 الـ الخارجي الكاقعي أك التاريخيعمى عالـ خاص بيا بتككيف عكالـ بديمة، مأخكذة مف الع

ير إلى حمكلة العمؿ القصصي بيف القديـ كالحديث في أدكاتو المغكية التي تش ى بذلؾلنتقصٌ 
البينى التركيبية  عمؿكيفية  كنتقصى أشخاص كأماكف خمقت في نسؽ مكتكب متمفظ بو.

لذلؾ سيتـ  .كالكظائؼ التداكلية كالمقاصد التي تحمميا في سياؽ ثقافي كمعرفة خمفية مشتركة
كىذا باالعتناء بالكظائؼ كبتنظيـ  ،مستوى العبارة: ىما اثنيف مستكييفتناكؿ البحث في 

لداخمية لمخطاب السردم في عناصره كفقراتو، مف حيث المعمكمات المقٌدمة البنية ا
الخطاب السردم كفعؿ خطابي منجز  ، بتناكؿمستوى المضموفك كالمكضكعات المستثمرة.

بتحديد المقاصد كاألغراض في السياؽ التكاصمي بيف شركاء  بافتراضات مسبقة،ألغراض 
 التكاصؿ مف مرسؿ كمرسؿ إليو.

خطة تحكم مقدمة كتمييدان  في شكالية المقترحة، تـ تقسيـ البحثإلى اإلبالنظر ك  
 :التاليك الممخصة لممكضكع، إضافة إلى الفصكؿ

بدراسة  فيو قمنا ،التداكلية ككظائفو كالمكسكـ بتدبير التخاطب السردم :الفصؿ األوؿ -
 مف كظائؼ داخمية مفي الخطاب السرد المساىمة في تشكيؿ البنية المغكية الكظائؼ التداكلية
كالكشؼ عف مدل  ،كالمبتدأ كالذيؿ كاالستفياـ المستدرؾ كأخرل خارجية كالمحكر كالبؤرة
. فالخطاب السردم الخصائص التي تحمميا في الركاية كفي الرسالةك نتيف كركدىا في المدك  

 ككنو مشٌكبل مف مجمكعة مف الجمؿ. لو كحداتو كقكانينو كنظامو القاعدم،ك منٌظـ 
 ما، ككصؼ تشاكبلتيمف منطمؽ لغكم السردييف التنظيـ العاـ لمخطابيف ذا بتتبعكى

التي مف خبلليا يتـ تبادؿ المعمكمات ، البنية التركيبية كالتداكليةالخطابية في  ماكتمظيراتي
 التداكلية بيف المتكمـ كالمخاطب كالتي ترتكز أساسان عمى مجمكع المعارؼ كاالعتقادات

 دارسة ىذه المعمكمات التي حددت في نمطيف ىما:ممية التكاصؿ. ك المكجكدة أثناء ع
معمكمات جديدة يضيفيا المتكمـ لمرصيد المعرفي ات قديمة مشتركة بيف المتخاطبيف ك معمكم

 . يتقاسماف معرفة كخمفية ثقافية مشتركتيفبافتراض أٌف المساىميف في ىذه العممية  لممخاطب.
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 بكصفيا بمظاىر التمفظفيو  مناماىت التمفظي السردم، الدبالتك كالمعنكف  الفصؿ الثاني: -
اعتبار الطبيعة التخييمية المدكنتيف بفي  ف مف تحديد الذكات في عممية التخاطبمكٍّ عممية تي 
فالمخاًطب ييعتبر الذات المحكرية في إنتاج الخطاب، ألٌنو ىك الذم يتمفظ بو  .كنيماالتي تك

كيجٌسد ذاتو مف خبلؿ بناء خطابو باعتماده استراتيجية  مف أجؿ التعبير عف مقاصد معٌينة،
خطابية تعتمد اختيار العبلمات المغكية المبلئمة كالسياقات المناسبة، كالتي تبٌيف لنا أٌف طريقة 

الركيزة األساسية في العممية  اشتغاليا متباينة بيف الخطابيف المدركسيف. كما يعٌد المخاطىب
 زلتو، يؤثر في العممية التخاطبية.ة مقامو كمنالتخاطبية فمراعاتو كمراعا

مقاـ كب ،سردفي التحديد الفضاء الزمكاني لؤلحداث التكاصمية أيضان، ب اىتممنا في ىذا الفصؿك 
الخطاب كاألشخاص المشاركيف فيو كأحكاليـ كمعتقداتيـ، أم بالظركؼ الخارجية المصاحبة 

فيو  عالجناديد المسار السردم، كما كتأثيرىا في تحإلنتاج الخطاب كأبعاده كمراميو، 
 .القديـ كالحديثفي  تمظيرات الخطاب السردم

في  باستثمار أسمكب الحكي اإلضمارات التداكلية كالحدث السردمفيو  درسنا الفصؿ الثالث:-
 كطرؽ تمظيرىا في العالـ التخييمي فييما، الخطاب السردممقاصد محديث عف ، لالمدكنتيف

فالكاتب حيف يتكجو بخطابو، فإٌنو ينجز فعبلن تحكمو قكاعد  .الحدث كمساىمتيا في تشكيؿ
 المتمقي بالحجج بيدؼ إقناعو، كتصحيح أفكاره أك تعديميا. التأثير فيمحددة، غايتو في ذلؾ 

تداكلية الدالالت ال بالتركيز عمىكىذا  إلى األفعاؿ الكبلمية التخييمية في السرد، كما تطرقنا
مى ايصاؿ فكٌؿ تخاطب قائـ ع نجازية،اإل نة كقكتو، في أفعالو المضم  يفالخطابحتكييا التي ي

  مقاصد ضمنية أك صريحة.
 .ـ النتائج المتكصؿ إلييالننيي البحث بخاتمة نبرز فييا أى 

كاجو ىذا البحث كفي األخير كمع تداخؿ الدراسات كاختبلؼ مجاالتيا كمبادئيا، 
، كبيف المنطمؽ كالتكجو اختمفت باختبلؼ صعكبات تنكعت بيف تحديد المصطمحات التي

زكايا النظر في  عتس  كى  ئر اجتماعية كنفسية كنقديةب المنيج في حٌد ذاتو كتغطيتو لدكاتشعٌ 
يات التداكلية في تطبيقاتيا عمى العمؿ األدبي، فالمعايير المستخدمة ليست ثابتة كالتكج  

التي مف شأنيا الخطاب السردم ب تمةات التداكلية المينقص الدراس يضاؼ إلى ذلؾمختمفة. 
 أف تبيف لنا آليات التكاصؿ التخييمي مع اآلخر.

  ستاذة الدكتكرة: األإلى أستاذتي المشرفة العظيـ الثناءك  أتكجو بالشكر الجزيؿامان، خت 
ما قٌدمتو مف نصح كتصحيح طكاؿ فترة إعداد البحث ل ى اعترافان بفضميا كتشجيعيا،آمنة بمعم
 ميا مني عظيـ االمتناف ككافر العرفاف كالتقدير.، فككتابتو
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بقراءة ىذا  الذيف تكرمكا إلى أعضاء لجنة المناقشةبكافر الشكر كالتقدير كما أتقدـ 
 الشكر كالتقدير كاالحتراـ.  ، فميـكتنقيحو مف العمؿ كاألخطاء مناقشتوك البحث، 
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 :التداولية والخطاب-1
تتراكح آليات تحميؿ الخطاب بيف عناصر أساسية، ىي المرسؿ كالمرسؿ إليو كالرسالة 

في كظيفة المغة األساسية األكلى ىي التكاصؿ، ك  مة أساسان عمى المغة.القائ الخطابية كمقاصدىا
، في بنية كمكقؼ تكاصمي اليدؼ منيما ايصاؿ المعمكمات المرادة لممتمقي الخطابات التي تؤٌدييا

نظر إلى الخطاب في كيفيات استخداـ المغة لمكصكؿ إلى الدالالت كبناء عبلقة معو؛ ليي  فيوكالتأثير 
 تي تؤٌدييا في السياقات المختمفة. المتنكعة ال

فعمى المتكمـ إيراد خطابو كفقان الستراتيجيات معينة تجمعو مع المخاطىب، كىذا بمعرفة ما 
نتاجو، لخدمة أىدافو كتبميغ معمكمة أك  يقكؿ كما يحسف السككت عميو بكضع خطط لبناء خطابو كا 

 حساف حيا تماـض  ك  تي تؤٌدييا،في الكظائؼ ال الحصكؿ عمييا في سياقات مختمفة كمتباينة
 :1بالمخطط التالي

 القناة                                      
 
 

 حوؿ                                        
 
 
 

 صاحيةوظيفة توجييية      وظيفة وصمية       وظيفة إعبلمية     وظيفة جمالية           وظيفة إف                
 

لتحقيؽ المعاني كالدالالت  فالخطاب في بنيتو العامة شبكة مف العبلقات التي تتناسؽ فيما بينيا، 
لمتعرؼ عمى العكالـ التي تجمع بيف المتخاطبيف  ، ككسيمةن معتبران  ان معرفي بلن ككنو تشك  لالممكنة، 

كنة التي يمكف مفيـك عف الكاقع كعف العكالـ المم »كيجب عمى المتكاصؿ أف يككف لديو 
استنباطيا منو، حتى يحصر ما يريد أف يتكاصؿ حكلو، كيجب أف يستطيع اإلدراؾ كأف يمتمؾ 

يف، كيجب أف يستطيع ذاكرة كقدرة عمى التكقع أيضان، بالنسبة لسياؽ الكبلـ كسياؽ المكقؼ المستمرٌ 
، كيجب إجتماعيةالخكض في أدكار اجتماعية تجاه اآلخريف، كيجب أف يستطيع إعادة إنشاء شركط 

أف يتكاصؿ عبر التكاصؿ المعيف، كيجب أف ينطؽ أبنية صكتية مناسبة، أف يقكؿ مف خبلؿ ذلؾ 
                                                 

 .387، ص 1997، دار الثقافة، المغرب، 1اسة ابستمكلكجية ألصكؿ الفكر العربي، طتماـ حساف: األصكؿ در  - 1

المستقبل )السامع، 

 القارئ، الناقذ(

/المتكلم المرسل الرسالة

 )خطيب، شاعر، كاتب(

 الموضوع



 تداولية الخطاب الدردي بين القديم والحديث                                                                                تمهيد

 8 

صيغان لغكية جديدة البناء كيمكف التعبير عف مركب لمفعؿ الكبلمي، كيجب أف يستطيع استخداـ 
مف أجؿ  1«.كسائؿ لغكية مصاحبة ككسائؿ غير لغكية استخدامان مناسبان كفيميا فيمان مبلئمان 

ضماف استخدامات متنكعة في التعبير المغكم بيف شركاء التكاصؿ، لتقديـ دالالت كمرجعيات 
  .كتأكيبلت مفتكحة عمى األبعاد النصية التي يمكف فيميا كالكصكؿ إلييا

ليست ذاتية النظاـ، إذ ال يمكف الكصكؿ إلى المعنى باالعتماد  2المغة حسب ماليفنسكيك 
ٌنما تعتمد اعتمادان تامان عمى المجتمع الذم تستخدـ فيو، لتحقيؽ عمى عناصرىا الذ اتية فحسب، كا 

كظائؼ معينة ذات خصائص محددة في مكاقؼ اجتماعية بعينيا. كبناءن عمى ذلؾ جاء تعريفو 
 Meaning "، أم "المعنى ىك االستعماؿ function in context لممعنى بأٌنو "كظيفة في السياؽ

is use 3لكظائؼ ىي"، كىذه ا: 
 : حيف تككف المغة شكبلن مف أشكاؿ الحدث كالفعؿ.  pragmaticالوظيفة التداولية-
 : حيف تككف المغة كسيمة لمتحكـ في البيئة. magical الوظيفة السحرية-
: حيف تككف المغة مخزنان لممعمكمات مف خبلؿ أرصدتيا  narrative الوظيفة الروائية-

 المحفكظة عبر التاريخ. 
غة عمى أٌنيا مجرد نظاـ، أك نسؽ مستقؿ مغمؽ في ذاتو، كبعيد عف يعد النظر إلى المٌ  لـ

 «أصكات يعبر بيا كٌؿ قـك عف أغراضيـ »اإلنساف كالثقافة كالتاريخ، فالمغة كما عٌرفيا ابف جني 
اآلخريف فتككف  ىفيي فعؿ لغكم اجتماعي، تتجاكز نسؽ الجممة إلى مستكل النص الذم يتكجو إل

. فالتداكلية تتجاكز 4بان، فيو عناصر المقاربة التداكلية، كال سيما السياؽ كالمقاـ كالمقاصدخطا
محددات الداللة إلى دراسة إمكانية الكشؼ عف قصدية المتكمـ، مف خبلؿ إحالة المنطكؽ إلى 

في السياؽ لمعرفة مدل التطابؽ بينو كبيف ظركؼ السياؽ، لمكشؼ عف القكانيف العامة التي تتحكـ 
، فيي المغة فضبل عف ككنيا نظامان خاصان مف العبلقات الصكتية كالتركيبية كالدالليةف. 5تحديد داللتو

نجاز في مختمؼ السياقات المقامية كالمقالية، أم أٌنيا قدرة لسانية متشكمة في نسؽ خاص أ داء كا 
                                                 

 ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع1كاكرزنياؾ زستيسبلؼ: مدخؿ إلى عمـ المغة النص، تر: د. سعيد بحيرم، ط -1
 .86، ص 2003القاىرة، 

، ممتقى فكر، كمية اآلداب، جامعة 2ية عند ىاليدام، طمحمكد أحمد نحمة: عمـ المغة النظامي، مدخؿ إلى النظرية المغك  -2
 .25، ص 2001االسكندرية، 

 .25نفسو، ص المرجع  -3
عماد عبد يحي الحيالي كأشكاؽ محمد إسماعيؿ النجار: االقتضاء التداكلي كأبعاده الخطابية في تراكيب القرآف الكريـ  -4

 .23-22، ص 2008الثاني،  ، كانكف1مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية، العدد 
 .23نفسو، ص المرجع  -5
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ؼ تكاصمية تفرضيا كبمكغ غايات معمكمة كفقان لمكاق مقاصد كاستعماؿ تداكلي محدد، بيدؼ تحقيؽ
 ضكابط كقكاعد مشتركة بيف المتخاطبيف.

 في أربعة مجاالت، قٌدميا كما يمي:  درس التداكليةكلخص جكرج يكؿ ميداف 
التداكلية ىي دراسة المعنى الذم يقصده المتكٌمـ: أم دراسة المعنى كما يكصمو المتكمـ )أك  -

بطة بتحميؿ ما يعنيو الناس بألفاظيـ الكاتب( كيفسره المستمع )أك القارئ(؛ لذا فإٌنيا مرت
 أكثر مف ارتباطيا بما يمكف أف تعنيو كممات أك عبارات ىذه األلفاظ منفصمة.

التداكلية ىي دراسة المعنى السياقي: أم تفسير ما يعنيو الناس في سياؽ معٌيف ككيفية  -
خبلليا  التمعف في اآللية التي ينٌظـ مف كذلؾتأثير السياؽ في ما يقاؿ. كما يتطمب 

 المتكٌممكف ما يريدكف قكلو كفقان ليكية الذم يتكممكف إليو، كأيف، كمتى، كتحت أم ظركؼ.
يصاؿ أكثر مما يقاؿ: أم دراسة الكيفية التي يصكغ مف خبلليا إالتداكلية ىي دراسة كيفية  -

المستمعكف استدالالت حكؿ ما يقاؿ لمكصكؿ إلى تفسير المعنى الذم يقصده المتكمـ. 
نكع الدراسة ىذا في كيفية إدراؾ قدر كبير مما لـ يتـ قكلو عمى أٌنو جزء مما يتـ كيبحث 

 .invisible meaningٌنو دراسة المعنى غير المرئي إايصالو. بإمكاننا القكؿ 
د ما يقاؿ كما لـ يتـ التداكلية ىي دراسة التعبير عف التباعد النسبي: إٌف ما يمكف أف يحدٍّ  -

. ينطكم القرب المادم أك االجتماعي أك المفاىيمي distanceباعد قكلو مرتبط بمفيـك الت
قكلو بناءن عمى افتراض  إلى عمى خبرة مشتركة حيث يحدد المتكٌممكف مقدار ما يحتاجكف

  1قرب المستمع أك بعده.
ٌف التداكلية  تيتـ بدراسة المغة مف منظكر تداكليا بيف مستعممييا. إكبمعنى أشمؿ، يمكف القكؿ 

كالبحث عف أنكاع  ،ث عف المعاني التي يقصدىا شركاء التكاصؿ كعف افتراضاتيـ كأىدافيـبالبح
 Jefٌنو، عمى حٌد قكؿ جيؼ فرستشيرفإ. كما ليا األفعاؿ التي يؤدكنيا أثناء استعماليـ

Verschueren :«  ليس لمتداكلية كحدات تحميؿ خاصة بيا، كال مكضكعات مترابطة، كىي تدرس
ظيفية عامة )معرفية كاجتماعية كثقافية(، كىي بعد ذلؾ تمثؿ نقطة التقاء مجاالت المغة مف كجية ك 

يييمف عمى إذ  2«العمـك ذات الصمة بالمغة بكصفيا كصمة بينيا كبيف لسانيات الثركة المغكية.
ساحة الدراسات الحديثة لمغة، في السنكات األخيرة، تياراف: تيار دراسات المغة مف جانب شكمي 

                                                 
 . بتصرؼ.20-19، ص 2010، دار األماف، الرباط، 1جكرج يكؿ: التداكلية، ترجمة: د.قصي العتابي،ط -1
، بمنسية لمنشر 1طالنقد األدبي كالببلغة، عيد بمبع: التداكلية، البعد الثالث في سيميكطيقيا مكريس، مف المسانيات إلى  -2

 . 154ص  ،2009 ،كزيع، مصركالت
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اساتيا في سياؽ التكاصؿ االجتماعي أك ما يمكف تسميتو باالتجاه الكظيفي، كالمتأثر كتيار در 
 . 1بالتداكلية تأثران شديدان 

بمثابة المنيج المعرفي  -التي ترتكز أساسان عمى المغة –التداكلية، عبر منازليا المختمفة ك 
عارؼ المشتركة بيف أطراؼ الذم يسيـ في الكصكؿ إلى القكاعد أك التقنيات التي تستند عمييا الم

التكاصؿ، في دالالتيا المتنكعة. كالقائـ أساسان عمى مجمكعة مف التساؤالت أبرزىا: مف يتكمـ؟ مف 
يقع عميو الكبلـ؟ كماذا نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ كلماذا نطمب مف جارنا حكؿ المائدة أف يمدنا 

كاصمية؟ كٌؿ ىذه التساؤالت تسعى النظرية بكذا بينما بمقدكرنا أف نفعؿ ذلؾ؟ كما قيكد العممية الت
كصؼ اآلليات المغكية، كربطيا بغاياتيا كمقاصدىا في مقاـ محدد  ب 2التداكلية إلى اإلجابة عنيا.

مف خبلؿ تحديد اإلطار العاـ ليا، في تمييزه  Charles Morrisكالتي اعتنى بيا تشارلز مكريس 
 بيف ثبلث مستكيات، ىي:

كييتـ بدراسة العبلقة الشكمية بيف العبلمات بعضيا  النحوي: المستوى التركيبي أو -
 ببعض.

 : كىك دراسة عبلقة العبلمات باألشياء التي تؤكؿ إلييا ىذه العبلمات.المستوى الداللي -
 3: أم دراسة عبلقة العبلمات بمستعممييا كبمؤكلييا.المستوى التداولي -

كاىر المغكية في استعماليا في كحدات سيككف عمى دراسة الظ ، في ىذا البحث،لذا فالتركيز
الخطاب السردم كآليات اشتغاليا، كذلؾ كفؽ الظركؼ المحيطة باألداء المغكم التخاطبي الذم 

المكاضعات كاعتقادات كثقافة شركاء  تشمؿيشمؿ المكقؼ كالسياؽ كالخمفية المعرفية المشتركة التي 
نجاز في طبقات مقامية داكلية التي تمكٍّف مف اإلبمعرفة القكاعد الت التكاصؿ، كالتي يجب مراعاتيا،

، يجب أف يعترؼ لممتكمـ  Maxime de modalitéمما يمميو مبدأ الطريقة»معينة، فعمى الرغـ 
بحؽ التمفظ الضمني، كما يجب أف يعترؼ بالمقابؿ لممخاطب بحؽ قراءة الخمفية لممتكمـ كالتنقيب 

. كىذا ال يخرج عف مفاىيـ أساسية 4«عينة بالطبععف المعاني المسككت عنيا، كذلؾ في حدكد م
 ىي:

 

                                                 
 .8ص ، 1985فة، الدار البيضاء، المغرب، ، دار الثقا1ط،  أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، -1
، دار الكتاب الجديدة المتحٌدة، بيركت 1عبد اليادم بف ظافر الشيرم: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، ط -2

 .23 ، ص2004لبناف، 
 .08ش، د.ط، مركز اإلنماء القكمي، بيركت، ص لمقاربة التداكلية، تر: سعيد عمك فرنسكاز أرمينكك: ا -3

4 - Catherine Kerbat Orecchioni: L’implicite, éd. Armand Colin, Paris, 1986, p 342-343. 
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 : فالمغة ال تقـك فقط بتمثيؿ العالـ، بؿ إنجاز األفعاؿ.مفيـو الفعؿ -
: يقصد بو الكضعية المممكسة التي تكضع كتنطؽ مف خبلليا مقاصد مفيـو السياؽ -

 تخص المكاف كالزماف كىكية المتكمميف.
بمحايثة لقدرات المتكمميف أم معرفتيـ  ،لسياؽ: أم إنجاز الفعؿ في امفيـو اإلنجاز -

لماميـ بالقكاعد.   1كا 
فكؿ خطاب يحتكم عمى رسالة تحتكم عمى كظائؼ معرفية/تكاصمية كشكمية. كتتحدد ىذه 

 :، ىيىذه الكظائؼ يمكف تحديدىا في ثبلثك الكظائؼ بحسب النية كالمقاصد في سياؽ التكاصؿ. 
لو عبلقة بمحتكل الخطاب، كاإلخبار، كاإلحالة عمى  كظائؼ معرفية كمرجعية تيتـ بكٌؿ ما -1

 الكاقع المشترؾ، كالتقميؿ مف التشكيش.
كظائؼ تداكلية تيتـ بالمرسؿ )التعبير عف الذات( كبالمرسؿ إليو )التأثير عمى المرسؿ  -2

 إليو( كبخصائص االسترجاع.
 2فرة.كظائؼ صكرية )شكمية( تيتـ بشكؿ الرسالة، كفعالية القناة، كصبلحية الش -3
مرسؿ -رسالة-كلقد أكلى الببلغيكف، قديمان كحديثان، اىتمامان كبيران بأطراؼ التكاصؿ )مرسؿ 

ـ، كالسامع الذم المتكمـ الذم ييفيً  »إليو(، فبل تتحقؽ الببلغة إف لـ تتكافر العناصر الثبلثة 
طبؽ صفة بميغ يىفيـ، كالرسالة المنقكلة مف المتكمـ إلى السامع، كفي ىذا اإلطار التبادلي تن

عمى المتكمـ إف أحسف أداء دكره متكممان، كال يككف ذلؾ لو إاٌل إذا كيجد لساف مشترؾ بينو كبيف 
السامع، أم قكاعد صكتية كصرفية كتركيبية كظيفية كاحدة ييحسف المتكمـ استعماليا، كييحسف 

خبرات كمعارؼ ، إضافة إلى المقاـ كما يككنو مف معطيات ثقافية كنفسية ك 3«السامع فيميا.
 :4ما يميكغيرىا مف عناصر حصرت في

 .المشارككف في التبميغ -
 .Intentionsمقاصد المتكمميف  -

                                                 
، المركز الثقافي 2، تر: منذر عياشي، طأكزكالد ديكرك كجاف مارم شيفر: القامكس المكسكعي الجديد لعمـك المساف -1

 .694 -692، ص 2007العربي، الدار البضاء، بيركت، 
يكسؼ آيت ىمك: مف التكاصؿ إلى التكاصؿ الشعبي، ضمف كتاب: التكاصؿ، نظريات كتطبيقات، الكتاب الثالث  -2

 .216ص، 2010، الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، بيركت، 1إشراؼ: محمد عابد الجابرم، ط
حسف األبيض كطبلؿ كىبة: عمـ التراكيب الكظيفي، في مشكمة الحدكد بيف النحك كعمـ المعاني، المجمة العربية لمعمـك  -3

 .141، ص 2000، ربيع 18، السنة 70اإلنسانية، مجمس النشر العممي، جامعة الككيت، ع 
-40تف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص محمد يحيا جيبللي دالش: مدخؿ إلى المسانيات التداكلية، تر: د. -4

41. 
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 المتكمـ كالسامع. Attentesترقبات  -
 مساىمة المشاركيف في المكضكع. -
 ؿ.مكاف التفاع -
 معارفيـ المغكية. -
 القكؿ )الصفات المغكية، كشبو المغكية، كغير المغكية(. -
 المعايير االجتماعية. -
 شخصياتيـ كأدكارىـ.  -

فعؿ تكاصمي يتحقؽ بحضكر أطراؼ عممية التكاصؿ، فإٌنو ال  النص السردمكبما أٌف 
متكفر عمى سياؽ داخمي أك خارجي، كىذا السياؽ المنشأ يعٌد حجر الزاكية في عممية  ،محالة

يائية قابمة لئلدراؾ، فإٌف النصكص ما يحيؿ بشكؿ مباشر إلى سياقات فيز  التأكيؿ، فإذا كاف قكؿه 
كىذا كفؽ استرتيجيات  ،1األدبية تنشئ مقاماتيا التمفظية بكاسطة لعبة عبلقات داخمية في النص

ٌف األكؿ إتعمؿ عمى مستكل الشكؿ كالمحتكل. أم أٌنو يمكف التمييز بيف السياؽ كالمقاـ بحيث 
السياؽ ما يسمى بالمقاـ الداخمي في كقريب مف  ؛منحصر في العبلقات المسانية داخؿ التركيب

األدب، كىك العبلقة بيف الشخصيات في العمؿ السردم كالمسرحي تمييزان لو عف المقاـ الخارجي 
. فيناؾ إذف مقاـ داخمي ال يظير إاٌل في العمؿ األدبي بيف 2نتاجالمرتبط بمف يستيمؾ ذلؾ اإل

 و ىذا العمؿ.شخصياتو، كآخر خارجي بيف العمؿ األدبي كمف يكجو إلي
كيذىب ليتش إلى أٌف كٌؿ قكؿ يحصؿ، بشكؿ نمطي، في مقاـ خطابي يقع عادة في زمكاف 

 كاحد، كيتضمف العكامؿ التالية:
 

 السياؽ المقامي الذم يظير فيو الخطاب            
 مرسؿ                 رسالة               مرسؿ إليو        
ذا كاف المتخاطباف في ال  كبالتالي يسمكاف سبيبلن  كٌؿ منيما اآلخر، تبادؿ اليكمي يعرؼكا 

مقتضيات األحكاؿ، فإٌف األديب/ الكاتب ال يعرؼ، في معظـ األحكاؿ  امتعارفان عمييا تتحكـ فيي
يو المفترضيف، أك إٌف ما يعرؼ عنيـ ضئيؿ نسبيان، كما أٌنو يجيؿ كٌؿ الجيؿ المقاـ شيئأن عف متمقٌ 

                                                 
 .305، ص 1991، المركز الثقافي العربي، بيركت، 1محمد خطابي: لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، ط -1
 محمد العمرم: المقاـ الخطابي كالمقاـ الشعرم في الدرس الببلغي، ضمف كتاب نظرية األدب في القرف العشريف -2

 .122، ص 2004، إفريقيا الشرؽ، المغرب، 2كتقديـ، محمد العمرم، طترجمة 
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ـٌ، الذم سيتمقكف فيو خ طابو، كىذه أمكر تنعكس عمى الخطاب نفسو إذ يمجأ إلى "اإلطناب"، كمف ث
 . 1ف مف نجاعة التكاصؿ، يميؿ الركائي )الكاتب( إلى قكؿ نفس الشيء بطرؽ عٌدةكبيدؼ التيق  

كنظران لصعكبة إسناد دكر المتكمـ كدكر المخاطب إسنادان مباشران إلى شخص بعينو في الخطاب 
لباحثكف الحديث عف كاتب ضمني كقارئ ضمني )مفترض(، ال يتقاسـ مع الكاتب األدبي، يقترح ا

بؿ يتقاسـ معو أيضان مجمكعة مف االفتراضات كاآلماؿ كالمعايير حكؿ ما ىك  ،معرفة خمفية فحسب
. كمف ىنا يأتي 2، كما ىك جميؿ كما ىك قبيح، كما يعٌد صحيحان كما ليس كذلؾممتع كما ىك مؤذو 

، في العبلقات الداخمية لمخطاب السردم، فالذات «ذات اإلنجاز»ك «الحالة ذات»الحديث عف 
المتمفظة تنشئ خطابات كمقامات تمفظية قائمة عمى التخييؿ، ككف الخطاب مكجو إلى قارئ 

 :متخيؿ، يمكف تكضيحو بالمخطط التالي
 2المرسؿ                            1المرسؿ

 ) قارئ(         )كاتب(                      
 

 الرسالة                     
 
 

 2المرسؿ                          2المرسؿ 
 كاتب ضمني                      قارئ ضمني

 
 رسالة                     

ـٌ التمييز أيضان بيف الخطاب األدبي كغير األدبي، في إطار التمييز بيف السياؽ المعطى  كلقد ت
يف السياؽ المستنبط ) أك السياؽ الداخمي(، أم السياؽ الذم يخمؽ داخؿ العمؿ األدبي، إذ كب

 :3يقتضي إنشاء سياؽ خطاب ما طرح األسئمة التالية
 مف ىـ المشارككف؟ )مف ىك الكاتب؟ لمف كجيت الرسالة؟...(.-1
 رل الرسالة؟لييا في مجإما ىك مكضكع التكاصؿ؟ ) ما ىي المكضكعات )األشياء( المشار -2
ـٌ التكاصؿ؟ )ىؿ الرسالة مكتكبة أك منطكقة؟ ما ىي كسيمة نقميا؟...(.-3  بأية كاسطة ت

                                                 
 .302محمد خطابي: لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، مرجع سابؽ، ص  -1
 نفسو، الصفحة نفسيا. المرجع  -2
 .303، ص ـ.ف -3
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 ما ىي كظيفة التكاصؿ؟ )اإلخبار، التعميـ، اإلقناع؟...(.-4
أٌف عممية تحميؿ الخطاب، ال تتـ إاٌل بأخذ السياؽ كطرؼ فٌعاؿ لتحديد آلياتو كأىدافو  ذلؾ

ة التي تتطمب معمكمات سياقية أثناء التأكيؿ، كمف ىذه الحدكد فيناؾ بعض الحدكد المغكي
نات، مف مثؿ: ىنا، اآلف، أنا، أنت، ىذا، ذاؾ، كغيرىا. مف أجؿ تأكيؿ ىذه العناصر، حيف المعيٌ 

د في خطاب ما، فإٌنو مف الضركرم أف نعرؼ، عمى األقؿ، مف ىك المتكمـ كمف ىك المستمع رً تى 
في فيـ خطاب  كدكره كىذا ىك المبدأ العاـ الذم يحدد أىمية السياؽكزماف كمكاف إنتاج الخطاب، 

. ليعالج استعماؿ المغة كأداة تكصيمية في سياؽ معٌيف مف قبؿ متكمـ أك كاتب 1كتأكيمو معيف
 لمتعبير عف معاف كتحقيؽ مقاصد الخطاب في العممية التكاصمية. 

ء داخمو أك خارجو، كىك ذلؾ ٌف السياؽ ىك ما يرافؽ النص، سكاإيمكف القكؿ، إذف،  
الشيء الذم يجعؿ مف النص نصان، فقد يككف سياؽ النص سياقان سياسيان كتاريخيان كأدبيان كثقافيان 
كاجتماعيان، كرغـ ذلؾ فإٌف العديد مف سمات السياؽ تعٌد، بشكؿ أنمكذجي، سمات عرضية، بالنسبة 

التي يمكف أف تكٌكف المكاقؼ ، أم جممة العناصر 2إلى النص، كىي تقع خارج النص ذاتو
 كالحاالت الكبلمية.

 :3في Hanssonكمفيكمو يتحدد أكثر في درجات التداكلية الثبلث التي ميزىا ىنسف 
تداكلية مف الدرجة األكلى: كتتمثؿ في دراسة الرمكز اإلشارية، التعابير المبيمة، ضمف ظركؼ -1

ك محددات المكجكدات، كيتككف ىذا السياؽ استعماليا )سياؽ تمفظيا(، كسياقيا ىك المكجكدات، أ
مف المخاطبيف كمحددات الفضاء كالزمف؛ ففي ىذه الدرجة يتـ دراسة الضمائر كمرجعيتيا في 
السياؽ. إذ تعٌد أقكاالن مبيمة إذا درست خارجو، أٌما إذا درست حسب إحالتيا كمرجعيتيا في السياؽ 

 فيا في ذلؾ السياؽ.الذم كردت فيو، فإٌنيا تعطينا دالالت عمى تكظي
تداكلية مف الدرجة الثانية: تتمثؿ في دراسة كيفية تعبير القضايا في الجممة المتمفظ بيا كضركرة -2

تمييزىا عف الداللة الحرفية لمجممة؛ كيتـ في ىذه الدرجة دراسة الحجاج في الخطاب كمحاكلة إقناع 

                                                 
راكف كج، يكؿ: تحميؿ . كج.ب. ب297محمد خطابي: لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، مرجع سابؽ، ص  -1

، ص 1997ترجمة كتعميؽ محمد لطفي الزليطي كمنير التريكي جامعة الممؾ سعكد لمنشر العممي، السعكدية،  الخطاب،
35. 

، المركز الثقافي العربي 1ىك سمفرماف: نصيات، بيف اليرمنيكطيقا كالتكيكية، تر: حسف ناظـ، كعمى صالح، ط ج. -2
 .133، ص 2002الدار البيضاء، 

 .38فرنسكاز أرمينكك: المقاربة التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -3
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الدرجة ىك مجمؿ المعمكمات المستمع بالمعمكمة التي يحمميا الخطاب، كالسياؽ في ىذه 
 كالمعتقدات التي يشترؾ فييا المتخاطبكف.

تداكلية مف الدرجة الثالثة: كتتمثؿ في نظرية األفعاؿ الكبلمية التي تنطمؽ مف مسٌممة مفادىا أٌف -3
 ياألقكاؿ الصادرة ضمف كضعيات محددة تتحكؿ إلى أفعاؿ ذات أبعاد اجتماعية، تحمؿ معان

مف خبلؿ اإلحاطة بظركؼ الفعؿ الكبلمي االجتماعية، كما يمكف أف تحممو ضمنية تتـ معرفتيا 
 ت ضمنية، في إطار ما يسمى بالسياؽ االجتماعي.مف دالال

، مف أىـ المباحث في الدرس التداكلي Acte de langageكيعٌد مفيـك الفعؿ الكبلمي 
، لتحقيؽ  Acte locutoireينجاز فعؿ قكلإحيث يقـك عمى بنية تركيبية، ييدؼ فييا المتكمـ إلى 

 1«كٌؿ حدث حاصؿ بكاسطة الكائف اإلنساني. »أٌنو ب ؾغاية التأثير في المتمقي. كعٌرفو فاف دي
كىذا الحدث ىك الذم يساىـ في التغيير كاالنتقاؿ مف أحكاؿ أك مكاقؼ إلى أخرل في عكالـ 

 ممكنة، لتحقيؽ غرض كقصد.
م تستعمؿ فيو في العممية التكاصمية المراد فاألفعاؿ الكبلمية تتناسب مع المكقؼ الذ

إتماميا بنجاح في عبارات تصاغ بشركط قكاعدية معترؼ بيا بيف المتخاطبيف، تككف مبلئمة 
نشاط تكاصمي محدد بمرجعية مقصد المتكمـ أثناء كبلمو كاآلثار الناجمة  »لممكقؼ كلمسياؽ، فيي 

 أثناء التكاصؿ، تبعان ألغراض المتكمـ. ، لتغيير صكرة معرفة المخاطب 2«عنو عمى السامعيف
كالتكاصؿ عممية ذات أبعاد مختمفة: بعد "عبلقي" كبعد "تكجييي" كبعد "إخبارم" كبعد 

جتماعي ا" أٌف التكاصؿ نشاط Djik. كيرل "ًدٍؾ 3"استثارم"، تتكامؿ كٌميا لتأدية كظيفة التكاصؿ
، إٌما بالنظر إلى العبلقة 4ما التداكلية"يتمكف بكاسطتو الشخصاف المتكاصبلف مف تغيير "معمكماتي

القائمة بيف المتكمـ كالمخاطب )تكاصؿ "عبلقي"( أك بالنظر إلى فحكل الخطاب ذاتو. في ىذه 
الحالة الثانية يككف القصد مف الخطاب حمؿ المخاطب عمى القياـ بفعؿ ما )تكاصؿ "تكجييي"( 

كالن )تكاصؿ "استفيامي"(. كما يككف القصد سكاء كاف الفعؿ المطمكب عمبلن )تكاصؿ "أمرم"( أك ق

                                                 
 .228ص  استقصاء في البحث الداللي كالتداكلي، مرجع سابؽ،سياؽ، فاف ديؾ: النص كال -1
 .182، ص 2008محمد سالـ محمد األميف: الحجاج في الببلغة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد، بيركت،  -2
 .56. ص 2010، دار الكتاب الجديدة المتحٌدة، بيركت، لبناف، 1المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، ط أحمد المتككؿ: -3
 نفسو، الصفحة نفسيا.المرجع  -4
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ستثارة امنو اإلخبار عف شيء )تكاصؿ "إخبارم"( أك التعبير عف إحساس )تكاصؿ "تعبيرم"( أك 
 :1إحساس )تكاصؿ "إستثارم"(، حيث يمكف تكضيح ىذه األبعاد في المخطط التالي

 

 تكاصؿ ) تغيير المعمكمات التداكلية(  
 

 بالنظر إلى فحكل الخطاب              بالنظر إلى العبلقة  
 بيف المتكمـ كالمخاطب

  
 عبلقي         بقصد الطمب                       ال يقصد الطمب      

 
 حساساتتكجييي           بالنسبة لممعارؼ             بالنسبة لئل                      

 
 ؿ        إخبارم     تعبير عف إحساس    استثارة إحساسطمب عمؿ     طمب قك              

 
 أمرم         استفيامي                     تعبيرم             إحساسي              

كتابيان عمى أساس سياؽ الحاؿ أك المكقؼ الذم  ـشفكيان كاف أ خطابينبغي أف ينظر إلى الإذ 
كبلمية متنكعة، تقع في سياقات خاصة بيا في كٌؿ مكقؼ  يتككف مف أحداث خطابيحدث فيو، فال

التكاصمي المشترؾ بيف المرسؿ كالمتمقي، بما في ذلؾ الكضع االجتماعي  كفؽ الكضعأك حدث، 
ارتباطيا  فالعبارات تفسر في ظؿٌ  ،بينيما كالمشتركة كالثقافي، كالتجارب كالمعمكمات الشائعة

يا تكتسب داللتيا كمقاصدىا الببلغية، ليس فقط عمى أساس بالسياؽ، كما أٌف المفردات التي تككن
نسقيا الداخمي، بؿ في عبلقتيا أيضان بما يحيطيا مف استعماؿ خارجي، كالذم يكسييا أبعادان 

 أخرل.كمقاصد 
 
 
 
 

                                                 
 .56أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مرجع سابؽ، ص  -1
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 والنص: الخطػػػػاب
بو كأخطبو أم إلى: خطب يخطب كخطب فبلف إلى فبلف فخط  لفظ الخطاب لغكيان يحيؿ  
 1الخطاب كالمخاطبة: مراجعة الكبلـ كقد خاطبو بالكبلـ مخاطبة كخطابا كىما يتخاطبافأجابو. ك 

  .كىذا يعني أف الخطاب ىك تبادؿ الكبلـ أك الحديث بيف شخصيف كالمشاكرة بينيما
خضع تحديد مصطمح الخطاب في المجاالت التي استعمؿ فييا، كمكضكع في كلقد  

ية المختمفة، لمجمكعة مف التحديدات النظرية المتباينة، باختبلؼ المناىج كالدراسات األدبية كالمسان
. كفي سياؽ ذلؾ، تداكؿ الباحثكف 2المنطمقات النظرية ليذه التصكرات كخمفياتيا االبستمكلكجية

عٌرفت بمفاىيـ مختمفة بحسب االتجاىات  النص.ك  الخطابك  الجممة ثبلثة مفاىيـ أساسية ىي
 كر لساني كاف التعريؼ كاالختبلؼ عمى النحك التالي:كالمنطمقات النظرية، كمف منظ

التحكيمية مثبلن( بيف  -تمت المقابمة داخؿ النظريات المسانية الصكرية )النظرية التكليدية -
تركيبية صكرية شأنيا في  –الجممة كالخطاب عمى أساس أٌف الجممة مقكلة صرفية 
ي( كعٌدت بيذا التحديد مكضكع الصكرية شأف المفردة كالمركب )االسمي، الٌصفي، الحرف

 الكصؼ كالتفسير المغكييف.
أٌما الخطاب فقد مٌيز عف الجممة في ىذا النمط مف النظريات باعتباره يتسـ بسمتيف: تعٌديو 

 لمجممة مف حيث حجمو كمبلبستو لخصائص غير لغكية داللية كتداكلية كسياقية.
يتعدل الجممة باعتباره سمسمة مف  نتاج المغكم الذمأٌما مصطمح النص فقد أطمؽ عمى اإل -

 .  3ساؽ )أك التناسؽ(الجمؿ يضبطيا مبدآف: مبدأ الكحدة كمبدأ االتٌ 
إاٌل أٌف مصطمح النص ىك األكثر تداخبلن مع الخطاب كيقاربو في الكظيفة، مٌيز فيو فيميب سكلرز 

Philipe Sollers :ثبلثة مستكيات 
كالمقاطع، أك ما ىك مكتكب فعميان، كىي تقرأ   الطبقة السطحية لمنص، كىي األلفاظ كالجمؿ-

 بكضكح.

                                                 
 .98ص ، 2005 لبناف، ، بيركت،لمطباعة كالنشر دار صادر ،4ط ،5، مج العربابف منظكر: لساف  -1

2 - Dominique Maingueneau : Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, éd. 
Hachette, Paris, 1976, p 11. 

منشكرات االختبلؼ، الجزائر  ،1طلكظيفة كالبنية كالنمط، أحمد المتككؿ: الخطاب كخصائص المغة العربية، دراسة في ا -3
 . 22 -21ص  ،2010
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ٌنما - الطبقة الكسطى، كىي التناص أك الجسد المادم لمنص، كىك ال يكتب مف جمؿ أك كممات، كا 
ىك مف نصكص، حيث تتقاطع الكتب فيما بينيا، كتحمؿ إلى نطاؽ أبعد مف حدكدىا، كذلؾ داخؿ 

 ية الكتابة".ختراقاالنص المجمؿ؛  كىك ما أطمؽ عميو "
كىذا ما يبرز فيو الجانب االتصالي، كفؽ  .1أٌما الطبقة العميقة فيي "الكتابة" أك انفتاح المغة-

لو خمفيات معرفية كعكالـ  ،مقكالتو كمتتالياتو في عبلقتيا مع القارئ، بكصفو دالالت إنتاجية
 ممكنة.

ة لكممة خطاب كممة نص غالبان ما تأتي مرادف »أٌف  A-J-Greimasكيرل غريماس 
كفي  (...)خاصة أثناء التفسير المفيكمي في المغات الطبيعية التي ال تمتمؾ مقاببلن لكممة الخطاب

، أم ال كجكد 2«ىذه الحاؿ، فإٌف السيميائيات النصية ال تختمؼ في األصؿ مع سيميائيات الخطاب
كر معنى يتصؿ بالقراءة الختبلؼ أك تنافر بينيما مف حيث التكجو السيميائي. إذ يفضياف إلى ظي

مكاناتو. فالخطاب ىك مكضكع لبحث القارئ، يقكؿ محمكد الجابرم:  جراءاتيا، كبالقارئ كا  النص »كا 
رسالة مف الكاتب إلى القارئ فيك خطاب...الخطاب باعتباره مقكؿ الكاتب...فيك بناء مف األفكار 

فيك يعكس أيضان مدل قدرتو  يحمؿ كجية نظر...فالخطاب مف ىذه الزاكية يعٌبر عف فكرة صاحبو
. فيك عبارة عف نص أك رسالة مكجية مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو إلقامة عبلقة 3«عمى البناء
 تكاصمية.

دعاءن إىذا االصطبلح، الذم صار حاليان بأٌف  ي ركبكؿ المقصكد بالخطاب،يكيحدد أكليف 
 فارغان مف طرؼ كٌؿ العمـك يشتمؿ بالفعؿ عٌدة معاف:

ع منسجـ مف الجمؿ المنطكقة جماىيريان مف طرؼ نفس ك ع: الخطاب ىك مجمالمعنى الشائ -1
الشخص عف مكضكع معطى، كمثاؿ ذلؾ )خطاب انتخابي(. كيمكف أف يعني عف طريؽ 
التكسع، نصان مكتكبان. لكٌنو في األخير جنس محدد جٌدان، خصكصا في ثقافتنا، إنتاج 

 الي باألكاديمية الفرنسية.شعائرم، كاحتفالي شيئان ما، كمثالو: خطاب استقب
نى المساني المختزؿ: بالنسبة لمسانييف المعاصريف، يعتبر الخطاب متكالية مف الجمؿ عالم -2

 (...)إٌنو إذف كحدة لسانية تساكم الجممة أك تفكقيا (...)المشكمة ليا بداية كانغبلؽ

                                                 
 ، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، األردف1زنيد: نحك النص، إطار نظرم كدراسات تطبيقية، طعثماف أبك  -1

 .15، ص 2010
2 - A.J. Greimas et J. Courtes : Dictionnaire raisonné des sciences du langage, éd. 
Hachette, Paris, p389. 

 .08، ص1985، دار الطميعة، بيركت، محمد عابد الجابرم: تحميؿ الخطاب العربي المعاصر -3
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ٌنيا تقصد نى أكثر اتساعان. إعالمعنى المساني المكسع: تأخذ المسانيات االصطبلح بم -3
بالخطاب مجمكع الخطابات )بالمعنى المختزؿ( المرسمة مف طرؼ نفس الفرد أك مف طرؼ 

   1(...)نفس الجماعة االجتماعية، كالتي تعرض طبائع لسانية مشتركة
فالخطاب كحدة تكاصمية إببلغية، ناتجة عف مخاطب معيف كمكجو إلى مخاطب معيف في سياؽ 

ف مف ممفكظ كمقاـ كك  ما تى  » P.Chareaudeauر شاركدك نيف، كحسب رأم بياكمقاـ معي  
يستمـز استعماالن لغكيان عميو اإلجماع، أم قد تكاضع عميو  Enoncé تخاطبي، كأٌف الممفكظ

، فيك عبارة عف عممية فكرية مترابطة 2«المستعممكف لمغة كأٌف ىذا االستعماؿ يؤٌدم داللة معينة
تنتمي إلى ذات التشكيمة الخطابية، فيك ليس كحدة  كظاتمفكطريقة لمتعبير في مجمكعة مف الم

ببلغية أك صكرية، قابمة ألف تتكرر إلى ما ال نياية، يمكف الكقكؼ عمى ظيكرىا كاستعماليا خارج 
 . 3التاريخ، بؿ ىك عبارة عف عدد محصكر مف المنطكقات التي تستطيع تحديد شركط كجكدىا

ممكسة كالمسمكعة كالمرئية، بينما النص ىك مجمكعة نتاج المفظي، كنتيجتو المكىك فعؿ اإل 
. أم أٌف النص يتجسد مف خبلؿ الخطاب قصد 4البنيات النسقية التي تتضمف الخطاب كتستكعبو

يصاؿ المعنى كتحقيؽ الكظيفة التكاصمية. ككؿ ذات ترغب في التكاصؿ مع اآلخر، قصد تبميغ إ
حقيقو عمى تحقؽ التفاعؿ. ليتميز بذلؾ غرض معيف يككف كفؽ مقاـ كسياؽ معينيف، يتكقؼ ت

، كلعٌؿ حدكد الخطاب تبدك أكسع مف التفاعؿك  السياقيةك  المقامية الخطاب بالخصائص التالية:
النص، بكصفو بنية تركيبية كداللية تتسع لتشمؿ كحدات كأنساقان متعددة تنطكم عمى نصكص 

 مختمفة متباينة. 
ايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية قض »كلقد اىتـ أحمد المتككؿ في كتابو  

بمقاربة بعض الخصائص المغكية التي ال يمكف تناكليا التناكؿ  5«الخطاب مف الجممة إلى النص
المبلئـ كالكافي إاٌل إذا تمت مقاربتيا في إطار خطاب متكامؿ، كىذا في محاكلة لتبياف مدل صحة 

ف لمفيـك ييؿ إلى حٌد بعيد بنية الجممة )إذ يعتبرىما مسم  ٌف بنية النص تشاكألفرضية سيمكف ديؾ، 
كٌؿ إنتاج لغكم يربط فيو ربط تبعية بيف بنيتو الداخمية كظركفو  »كاحد(. كيرل أٌف الخطاب ىك: 

                                                 
 .42-41، ص 2002أكليفي ركبكؿ: لغة التربية، تحميؿ الخطاب البيداغكجي، تر: عمر أككاف، افريقيا الشرؽ،  -1

2 -Dominique Maingueneau : initiation aux méthodes de l’analyse du discours, op.cit., p 113. 
 .111، ص 1968تر: سالـ يفكت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/، المغرب،  ؿ فككك: حفريات المعرفة،يميش -3
 .16. ص 2001، المركز الثقافي العربي، بيركت، 2سعيد يقطيف: انفتاح النص الركائي، ط  -4
ات دار األماف أحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، منشكر  -5

 .10-09ص 



 تداولية الخطاب الدردي بين القديم والحديث                                                                                تمهيد

 20 

ٌف مستعممي المغة ال يتكاصمكف إنتاج المغكم الجممة كالنص كالخطاب. إذ ليشمؿ اإل 1«المقامية.
بػ  (و نظاما معقدٌا كىذا ما سٌماه سيمكف ديؾ )حسب المتككؿبجمؿ منعزلة بؿ يككنكف ب

ضركرم  «المخزكف المعمكماتي»كبالنظر إلى العممية التكاصمية بكؿ أطرافيا، فإٌف  .«الخطاب»
المعارؼ ك  المعارؼ العامة أنكاع مف المعارؼ: ةلتحقيؽ التفاعؿ، كلقد مٌيز المتككؿ بيف ثبلث

ألكلى "تتعمؽ بمدركات المتخاطبيف عف العالـ"، كالثانية مشتقة مف ا المعارؼ السياقية.ك  المقامية
عناصر المقاـ الذم تتـ فيو عممية التكاصؿ"، كالثالثة "يكفرىا لممتخاطبيف ما تـ إيراده في قطعة 

 .2خطابية سابقة
 :ما يميحددت أىـ معالمو فيكقد  ،فالخطاب عبارة عف مجمكعة قطع كالقطعة مجمكعة جمؿ

ان كٌؿ إنتاج لعبارات لغكية يكٌكف في مجمكعو كحدة تكاصمية. كنقصد بالكحدة يعٌد خطاب  -1
فه كغرضه تكاصميه التكاصمية أف يككف لمعبارات المغكية المنتجة في مقاـ معٌيفو مكضكعه معيٌ 

مف الكاضح أف ما يؤسٍّس تعريفان كيذا ليس نكعى العبارات المغكية كال حجميا كال  .معٌيفه 
ٌنما ىي رض. بيذا غكحدة التكاصؿ التي تكمف في كحدة المقاـ كالمكضكع كال عددىا كا 

المعنى يمكف أف نقكؿ أٌف الركاية خطاب كالمقالة خطاب كالمحاضرة خطاب كالنقاش حكؿ 
 مكضكع ما خطاب إلى غير ذلؾ.

د معايير مختمفة. فمف حيث معتتفيما يتعمؽ بتقسيـ الخطاب إلى كحدات، يمكف أف   -2
محكرية( كالفقرات كالقطع. كمف حيث  يمو إلى كحدات مكضكعية )أكالفحكل، يمكف تقس

قترح أف يقٌسـ الخطاب، بالنظر إلى درجات التعقيد، إلى ثبلث كحدات: جممة يي البنية، 
 .بسيطة كجممة معقٌدة كنٌص 

النص، بيذا التصكر، كحدة بنيكية مف كحدات الخطاب تحتؿ المرتبة الكبرل باعتبارىا مجمكعة ك 
ؿ كحدة تكاصمية في مركبات مختمفة تقابؿ الخطاب. كقد تككف الجمؿ المككنة لمنص جمؿ، تشك

 مساؽ في خطاب ذحسب المخطط جمبلن بسيطة أك معقٌدة أك كبلىما معان، تقـك بينيا عبلقة اتٌ 
 :3، ىيبنية تكاصمية، لو مقاصديات معينة. يخدـ غرضان كظيفيان يستند إلى ثبلث عناصر

لذم يستند إلى الخبرة المراد التعبير عنيا كبيا، كيستند ىذا العنصر عمى ، ايو العنصر الفكر  -
 المككف المنطقي لمغة.

                                                 
 .16ص مرجع سابؽ،  أحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، -1
 .19نفسو، ص المرجع  -2
 .87-86، ص 1994، دار األميف، القاىرة، 1يكسؼ نكر عكض: نظرية النقد األدبي الحديث، ط -3
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أم نكع الخطاب الذم سيتـ استخدامو، كمدل تأثره بالعناصر اإلنسانية  العنصر العبلئقي، -
 المشاركة فيو.

ضع لضكابط ، أم ىك النص نفسو مف حيث ىك كجكد لغكم يخالعبلمي أو النّصاني العنصرو  -
 النظاـ العبلمي لمغة.

تشترؾ في الكظيفة التي تؤٌدييا  فإٌنياكميما تضاربت اآلراء في تحديد مفيـك لمخطاب،  
المغة كأىميتيا في أداء أدكار كأغراض اجتماعية كمعرفية تتعٌدل حدكد الجممة. إذ يختمؼ الخطاب 

كامبلن، كما يختمؼ مف حيث نمطو ك نٌصان متأجممة أك سمسمة مف الجمؿ  دي رً مف حيث حجمو، فيى 
، إلى غير 1طابان فنٌيان أك خطابان عمميان خفيككف خطابان سرديان أك خطابان كصفيان أك خطابان حجاجيان أك 

 ذلؾ مف األنماط الخطابية المتداكلة كالمعركفة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .21ة في الكظيفة كالبنية كالنمط، مرجع سابؽ، ص أحمد المتككؿ: الخطاب كخصائص المغة العربية، دراس -1
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 :السردي الخطاب -
ج الكاقعي بالمتخيؿ مزى ية، حيث يي ف مف لحظات سردية ككصفية كحكار الخطاب السردم مكك  

ـ، لكف األسمكب يختمؼ باختبلؼ البنية الخطابية المستعممة فقد تككف جممة تكى  كالحقيقي بالمي 
كحدة بنيكية مف كحدات الخطاب تحتؿ أعمى مرتبة في  »بسيطة أك نصان معقدان باعتبار أٌف النص 
نص بذلؾ كحدة تكاصمية أكبر مف الجممة ، حيث يصبح ال1«سممية التعقيد باعتبارىا مجمكعة جمؿ

فيك محكـك بكحدة كمية كاضحة، بحيث تتأٌلؼ مف صيغ كجمؿ متراصة منسجمة  كتتعٌداىا.
 يصالو إلى المخاطب.ا  تبميغ الخطاب ك  كمتكالية، تصدر عف المخاطب الذم يكدٌ 

ذا تمعن    :اثنيف ىما عمى شكميفلتي تحمؿ إخباران،  فالخطاب السردم فييا جاء اا في بنية المدكنة كا 
 محكي: تقـك بو الذات الساردة، فيي إذف خطاب. -
 مكتكب: مف طرؼ الكاتب، فيك نص. -

، بغرض تحقيؽ مقاصد تمؽ  الخطاب في نصيتو كصيغتو المكتكبة، المكجو لمي  ىذا نتعامؿ بذلؾ معف
فعندما أتكمـ فأنا  »، كلقد أكلت التداكلية اىتمامان كبيران بالمقصدية أثناء التكاصؿ كأىداؼ معينة.

بي بدعكتو إلى التعرؼ عمى مقصدم مف تكصيؿ تمؾ يصاؿ بعض األشياء إلى مخاطى إأحاكؿ 
ثر األشياء بالذات، كأتحصؿ عمى األثر المنتظر عندما أدعكه إلى معرفة غرضي مف تقديـ ىذا األ

 2«عمكمان. بي عمى ما في غرضي الحصكؿ عميو، حتى تتحقؽ النتيجةف يتعرؼ مخاطى إلو، كما 

 المخاطب   المقاصد  المتكمـ       كىذا في عبلقة تفاعمية: 
 النتيجة                                     
بدراسة المغة التي  »إاٌل مف خبلؿ االتصاؿ المغكم في مقاـ معيف، إذ تيتـ  ىذه العبلقة ال تتجمىك 

مؤٌثرة في اختيار أدكات معينة دكف أخرل يستعمميا المتكمـ في عممية التكاصؿ، كعكامؿ المقاـ ال

                                                 
-   تىٍقًدمىةي شيء إلى شيء تأتي بو متسقان بعضو في إثر بعض متتابعان، كيقاؿ سىرىدى  »ىك:  «سرد»األصؿ المغكم لكممة

: لساف العرب ينظر، ابف منظكر «الحديث كنحكه يسرده سردان إذا تابعو، كفبلف يسرد الحديث سردان إذا كاف جيد السياؽ لو
المصطمح العاـ الذم يشتمؿ عمى قص حدث أك أحداث أك  ». أٌما اصطبلحان فيك يعني 165ص  مرجع سابؽ، ،7جم

ينظر، مجدم كىبة: معجـ المصطمحات العربية في  «خبر أك أخبار سكاء كاف ذلؾ مف صميـ الحقيقة أـ مف ابتكار الخياؿ
فيك عرض لحدث أك متكالية مف األحداث، حقيقية أك خيالية، بكاسطة . 112المغة كاألدب، مكتبة لبناف، بيركت، ص 

 .Gérard Genette : Figures II, Seuil, 1969, p 49، أيضان  المغة، كبصفة خاصة بكاسطة لغة مكتكبة. ينظر
 .81نفسو، ص  المرجع -1
الحكار لمنشر كالتكزيع، سكريا ، دار 1فيميب ببلنشيو: التداكلية مف أكستيف إلى غكفماف، تر: صابر الحباشة، ط -2

 .139، ص 2007
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مارسة فعؿ معيف عمى المتمقي في مكىذا باالعتماد عمى المغة كأداة ل 1«لمتعبير عف مقصده.
المكقؼ التكاصمي. كما أٌف المتكمـ ال يخاطب غيره إاٌل إذا كاف لكبلمو ىدؼ تمميو عميو مقصديتو 

بانة عنو، أك تأكيده كالمبالغة فيو، أك اإلشارة أف يككف شرح المعنى كفضؿ اإل »كذلؾ الغرض إٌما 
. كىذا كفؽ مجمكعة مف اآلليات 2«إليو بالقميؿ مف المفظ، أك تحسيف المعرض الذم يبرز فيو.

      يراعى فييا المخاطىب بما يناسبو كيساعده في عممية الفيـ، كىذا ما أكٌده الجرجاني في قكلو: 
لـ إف  صنعة،كرة ك ى صي لفي شيء حتى يككف ىناؾ قصد إ كجممة األمر أٌنو ال يككف ترتيبه  »
حصؿ لؾ تمؾ تث بو، لـ ٌنى بالذم ثمٍّ ي بو أك ثي نٍّ بالذم ثي  ئى دً ، كبي رى خٍّ ر ما أي خٍّ ـ، كلـ يؤى دٍّ ـ فييا ما قي د  قى يي 

ف كاف كذلؾ، فينبغي أف كتمؾ الصنعة الصكرةي  ؿ صي حٍ الكبلـ أف يى  كاضعي  دي صً قٍ نظر إلى الذم يى ي. كا 
معاني األلفاظ؟ كليس في اإلمكاف أف  مف أفي األلفاظ يحصؿ لو ذلؾ أـ نعة:مف الٌصكرة كالص لو
ٌنما الذم يي  أفٍ  ،رظى إذا نى  عاقؿه  ؾ  شي يى  أف يككف مقصكدان في األلفاظ  ري ك  صى تى ليس ذلؾ في األلفاظ، كا 

بو، كليس  إال   ىك الكزف، كليس ىك مف كبلمنا في شيء، ألٌنا نحف فيما ال يككف الكبلـ كبلمان 
 .3«في ذلؾ ؿه خى دٍ كزف مى مٍ لً 
مكقؼ منشئ النص مف ككنو صكرة مف  »كيرل دم بكجراند أٌف القصد في النص يتضٌمف   

صكر المغة، قصد بيا أف تككف نٌصان يتمتع بالسبؾ كااللتحاـ، كأٌف مثؿ ىذا النص كسيمة مف 
لنص المغكم ىك الذم يحمؿ قصد ا، ف4«كسائؿ متابعة خطة معٌينة لمكصكؿ إلى غاية بعينيا.

المتكمـ، في تشكيبلتو كأساليبو المختمفة كالمتنكعة لمصكر كالرؤل التي تأتمؼ أثناء التمقي كالقراءة. 
زماف التخاطب  »مع مراعاة الظركؼ كالعناصر المقامية المحيطة في المكقؼ التخاطبي كأىميا 

ائـ بينيما، أم مجمكع المعارؼ التي قابرم الكمكانو كعبلقة المتكمـ بالمخاطب كخاصة الكضع التخ
فالسياؽ ىك الذم يضيء تحميؿ العبارات  5«تشكؿ مخزكف كٌؿ منيما أثناء عممية التخاطب.

لتككف المقصدية ىي داللة الخطاب  ،كالمقكالت في كظائفيا الخطابية المتعددة، كمعانييا الخفية

                                                 
 .32: تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص يكؿ .ج.ب. براكف كج -1
بيركت  ،دار الكتب العممية ،1الكتابة كالشعر، تعميؽ: د.مفيد قميحة، ط ،الصناعتيفكتاب  أبك ىبلؿ العسكرم: -2

 .274، ص 2008
، دار الميرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 3: السيد محمد رشيد رضا، طتعميؽ عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز، -3

 .237ص  ،2001بيركت، لبناف، 
 .103، ص 1998، عالـ الكتب، القاىرة، 1ركبرت دم بكجراند: النص كالخطاب كاإلجراء، تر: حساف تماـ، ط -4
 2006نشكرات دار األماف، الرباط، داد، ماألصكؿ كاالمت -ربيأحمد المتككؿ: المنحى الكظيفي في الفكر المغكم الع -5

 .172ص 
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ع القراءة التي تسمح بإعادة بناء معاني النص كالتي تنكشؼ م ،المرـك البحث عنيا كالكصكؿ إلييا
 كفؽ مقتضيات السياؽ.

 كيميز "سبربر" ك"كلسف" بيف مقصديف:
المقصد اإلخبارم: أم ما يقصد إليو المخاًطب مف حمؿ المخاطىب عمى معرفة معمكمة  -1

 معينة.
بو عمى معرفة مقصده ب مف حمؿ مخاطى المقصد التكاصمي: أم ما يقصد إليو المخاطً  -2

  1بارم.اإلخ
 في نظاـ لغكم خاص، يعتمد عمى مجمكعة مف الكسائؿ المغكية التي تساىـ في كحدة النص

 كتماسكو، يتحكـ فيو سياؽ المكقؼ في عنصريف ىما:
 :، ىيثبلث عناصر كالذم تتحكـ فيوبنية النص: -1
 ا: كيعني المكضكع األساسي الذم يتخاطب فيو المشارككف في الخطاب، أم مFieldالمجاؿ  -

كالذم تشكؿ المغة أساسان ميمان في التعبير  ،يدكر حكلو الخطاب أك ما يمتقي المشارككف مف أجمو
 عنو.
: ىك نكع النص المستخدـ إلكماؿ عممية االتصاؿ، كيتمثؿ في Modeنوع الخطاب/الصيغة  -

اف نصان سرديان طريقة بناء النص كالببلغة المستخدمة فيو؛ كما إذا كاف مكتكبان أـ منطكقان، كما إذا ك
أـ جدليان كنحك ذلؾ. كيدخؿ في مفيـك الصيغة الدكر المحدد الذم تسيـ بو الصيغة فيما يجرم في 

 مجاؿ الخطاب.
: يعني ىذا المفيـك طبيعة العبلقة القائمة بيف المشاركيف في الخطاب Tenorنوع المشاركة  -

 ارضة أـ غير عارضة كنحك ذلؾ.كنكع العبلقة القائمة بينيـ، ىؿ ىي رسمية أـ غير رسمية، ع
: كىك ذلؾ المككف الذم يتحكـ في عبلقات المعاني داخؿ النص كيكٌكف كحدتيا ثانيًا: نظـ النص

التي تخضع لمتمقي الرسالة ، 2كيمكف استقصاؤه مف خبلؿ بعض العكامؿ المفظية كالنحكية
 التكاصمية. 

المتمقي، فيي النقطة التي يمتقي  ، ال يمكف أف تتـ بمعزؿ عففي الخطاب كالعممية السردية
فييا النص كالقارئ بكاسطة القراءة، كالتي يحدث عبرىا التفاعؿ األساسي لكؿ عممية إبداعية أك 

                                                 
، عمـ جديد في التكاصؿ، تر: سيؼ الٌديف دغفكس كمحمد الشيباني، ط -1 ، دار 1آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر: التداكلية اليـك

 .100 -79، ص 2003الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 
. كينظر أيضان: محمكد أحمد نحمة: عمـ المغة 87-85ص  مرجع سابؽ، يكسؼ نكر عكض: النقد األدبي الحديث، -2

 . 63-61النظامي، مدخؿ إلى النظرية المغكية عند ىاليدام، مرجع سابؽ، ص 



 تداولية الخطاب الدردي بين القديم والحديث                                                                                تمهيد

 25 

و ئ. إذ يضفي القارئ عمى النص أبعادان جديدة، تتكلد في نقطة التقا1أدبية بيف مرسؿ كمرسؿ إليو
 المعتمدتاف في ىذه الدراسة فانتنت المدك  كلقد تضممع النص برصيده الفكرم كمعرفتو السابقة. 

كانت كتابة الرسالة  متنكعة،معمكمات كاف اليدؼ منيا إشراؾ المتمقي فييا، عبر آليات سردية 
احتكت الكاقع ك مشتركان في بناء المفاىيـ كاالفتراضات عبر التشكيؿ المغكم لمنص.  افييما جزءن 

طيات كتناقضات حممتيا الممفكظات في معارؼ كصيركرة التاريخ بيف الحقيقة كالخياؿ في مع
يدؼ الكشؼ عف قصد قائميا الذم ساىـ بشكؿ فعاؿ في تككيف ب ،خضعت لمسياؽ الذم أنتجيا

 البنية النصية العميقة. 
الخطاب السردم، كبلـ مكجو مف كاتب/ متكمـ إلى قارئ/ مستمع، يتككف مف أخبار ف

الطريقة التي يختارىا المبدع ليقدـ بيا الحدث إلى كتعميقات كأحكاـ كتأكيبلت، لذا فيك يتضمف 
إذ يستطيع السارد  2«نسج الكبلـ لكف في صكرة الحكي »المتمقي، شفاىة كانت أـ كتابة، كىك 

 تنظيـ المادة الحكائية التي يركييا كفؽ الشكؿ أك النمط الذم  يستطيع أف يرتب الكقائع كاألحداث
الذم ينقؿ لنا الكاقائع كالحكادث كيخبرنا عنيا، أم أٌنو عممية السرد ىك الخطاب المفظي ك  .كيكزعيا

سردية يعتمد عمى ثنائية القصة /الخطاب، أم عمى المعنى /المبنى. كفي التمييز بيف القصة 
 د تكدكركؼ ثبلثة جكانب مركزية تككف النص األدبي، كىي:كالخطاب، حدٌ 

 .دالليالجانب ال  -1
 .مفظيالجانب ال  -2
 3.تركيبيالجانب ال  -3

التجزئة إلى المككنات  إذلؾ أف تحميؿ النصكص يتجاكز الكصؼ النحكم الجممي القائـ عمى مبد
المباشرة، دكف النظر إلى الجكانب الداللية كالسياقية التي تضبط مقاصد المتكمـ كغايات الخطاب 

ره الكصكؿ إلى معرفة كيفية قيامو كبنائو كمدل تأث مف فمكٍّ في ضكابط كمحددات تي  ،المنجز
د الترتيب الداخمي فيو حدٍّ تي  بالمعطيات الخارجية، فيك نظاـ شامؿ تحكمو قكاعد نحكية كداللية

كيتعمؽ ذلؾ بمستكل الجمؿ أك متكاليات الجمؿ )المتكاليات الجممية(. فيي المادة الشكمية المكتكبة 

                                                 
1 - Wolfgang Iser: L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemand par 
Evelyne Sznycer, éditeur Pierre M. Bruxelles, p: 47-48. 

عبد الممؾ مرتاض: ألؼ ليمة كليمة، تحميؿ سيميائي تفكيكي لحكاية حماؿ بغداد،ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر  -2
 .84، ص 1993

، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، الدار البيضاء 4سعيد يقطيف: تحميؿ الخطاب الركائي، ط  -3
 .36-35ص ، 2005
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عبر جمؿ التي ينبني عمييا )الخطاب السردم( في محاكلة لتمرير رسالة مف كاتب إلى قارئ 
متعددة كمتنكعة. لذلؾ فالتركيز سيككف عمييا بالدرس، ما دامت تحمؿ دالالت مباشرة كغير 
مباشرة، مف خبلؿ تعابير حرفية كببلغية ككذلؾ تناصية. مما يفسح المجاؿ أماـ المغة األدبية في 

ي عصكر استثارة مكنكناتيا مف مشاىد كأحداث كأنماط تسكف في المبدع، تتضمف مفاىيـ ذاتية ف
، لذا نادران ما يفصح في ركاياتو عف مقاصده كمراميو في تجاربو اإلبداعية / الكاتبمتباينة. كالركائي

الركاية لمكصكؿ إلى ما يريده مف أىداؼ، ليترؾ المجاؿ أماـ القارئ في عممية تفسيره ب كسؿفيك يت
يكضح فييا الغايات التي تتـ في سياؽ خاص  لمتشكؿ المغكم كالداللي أثناء عممية التكصيؿ

كالمقاصد، ليككف التعامؿ بذلؾ مع الكممات كالعبارات كالنصكص مف منظكر الدكر أك الكظيفة 
  التي تؤٌدييا في عالـ الركاية.

كظائؼ تكاصمية تتككف لنا أك ندركيا عف طريؽ نظاـ مؤٌلؼ مف عبلمات لغكية  إذف ىناؾ
المغكم الٌمذيف يتبعاف  إفيـ االتجاه الفكرم كالمبدكىذا في أنكاع نصية تسكد فييا كسائؿ تساعد عمى 

داؤه، بفرض صفات ككقائع تتجذر في النمكذج التفاعمي أالمكضكع المراد تشكيمو كالغرض المراـ 
التي تتمقاىا كفؽ خمفية معرفية مشتركة، تتفاعؿ فيما بينيا في مختمؼ  1"أبنية الذوات"بيف 

في كٌؿ األحكاؿ كثيقة الصمة عمى نحك خاص بالسرد حيث تعتبر استجابة القارئ ، مستكياتيا
 . عمى إمكانات متعددة دالليان كتداكليان  ،بذلؾ ،التخييمي، لينفتح الخطاب السردم

داللية معقدة، كمتعددة األبعاد، كليذا السبب  خطابي، حقيقةه  فعؿو  ؿٍّ كي إٌف العمؿ األدبي، كى 
لكن و ليس فقط نصان، أم سمسمة لغكية كداللية، ك  العمؿف فإف مسألة ىكيتو لف تعرؼ جكابان كحيدان،

قبؿ كؿ شيء، فعؿ تكاصمي بيف البشر، كرسالة مكجية مف شخص معيف كضمف ظركؼ أيضان، ك 
 .2معينة، كليدؼ محدد، يتمقاىا شخص آخر لو ظركفو كأىدافو الخاصة

 يان مي، كتجمٍّ كلقد شٌكمت الكتابة بمختمؼ أجناسيا كأساليبيا، مجاالن غنٌيان لمعمؿ التخيي
ؿ الكاتب ؿ دعكة لمقاء بيف متخي  ثٌ كما أٌف النص المكتكب يم ،لممخزكنات الكاعية كالبلكاعية لمكاتب

                                                 
جاف لينتفمت: مقتضيات النص السردم األدبي، تر: رشيد بف جدك، ضمف: طرائؽ  تحميؿ السرد األدبي، منشكرات اتحاد -1

مستكيات النص  J.Luntvilt. ك يقسـ جاف لينتفمت 87، ص 1992(، الرباط، 1، سمسمة ممفات )1كتاب المغرب، ط
 كىي األدبي السردم إلى أربعة مستكيات تتفاعؿ فيما بينيا،

 Lecteur concret- Auteur concretالقارئ الكاقعي  -الكاتب الكاقعي (1
  Lecteur abstrait- Auteur abstraitالقارئ المجرد –الكاتب المجرد  (2
  Narrataire- Narrateur المسركد لو –السارد  (3
 Acteurالفاعؿ أك الممثؿ  (4

 .61اد كتاب العرب، ص اتح د. غساف السيد، ، تر:جاف مارم شيفر: ما الجنس األدبي -2
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يرتبط ك ليحصؿ التفاعؿ في جدلية الكتابة كالقراءة كالحكار المتبادؿ في النسيج اإلبداعي.  ،1كالقارئ
ف، كحينما نقرأ نصان معيٌ  قراءتو لنٌص  فيا القارئ أثناءالنص التخييمي بقدرات التخييؿ التي يكظٌ 

غي دكمان إنتاج صكر ذىنية، ألٌف الخصائص الميندسة في النص تعمؿ عمى إخبارنا بميان، ينيتخي
عف أم الشركط التي ينبغي أف يتأسس فييا المكضكع المتخيؿ، فالقارئ يتخيؿ الذات القائمة 

أكثر »: بلؼ تأثراتو، فالقراءة ىيتتبلفو كاخكطبيعتيا في التمثيؿ المغكم لمخطاب، كالتي تختمؼ باخ
مف ككنيا مجرد إدراؾ حسي لما ىك مكتكب. فالنصكص األدبية تنشط ممكاتنا كتمٌكننا مف إعادة 

الية اإلبداعية بالبعد الفعمي لمنص الذم يمنح خمؽ العالـ الذم تقٌدمو. كيمكف أف ندعك نتاج الفع  
 .2«سو كال تخيؿ القارئ، إٌنو نتيجة النص كالتخٌيؿ معان النص كاقعيتو. كىذا البعد ليس النص نف

مشركع ألٌنو يتعمؽ بعمؿ خيالي ال تخفى  »كالتخييؿ ليس بابا مف أبكاب الكذب، بؿ ىك 
صفتو عف الكعي اإلنساني، كاألدب ال يجد سبيمو إلى الظيكر إاٌل بتمؾ المفارقة البارعة التي تقـك 

مشركع يصكغو الكاتب في خطة حجاجية كىك  3«ف كاحد.عمى التخييؿ كالتمثيؿ المغكم في آ
نجاح التكاصؿ.  كخطابية كمية مف أجؿ التأثير كا 

مترتبة عمى محاكلة  »فالحاجة إلى نظرية لممعنى السردم/التخييمي، كما يقكؿ برادك: 
و تسكية التخييؿ، مدركان بكصفو غير مرجعي كلكف تكاصميان، بالخطاب، معتبران تكاصميان بفضؿ ككن

ذا كاف التخييؿ يغنينا فعبلن فبل بٌد أٌنو يعمؿ، بطريقة ما كما يعمؿ الخطاب الكصفي  (...)مرجعيان  كا 
التأكيدم. كيعني ذلؾ أٌنو ال بٌد أف يعمؿ بكاسطتو تقديـ المحتكل الذم يمكف أف نصٌدقو أك 

حيث يحمؿ  4«محاكاتو. كينبغي أف يككف المحتكل خبريان، كلك كاف غير مباشر أك ضمنيان فقط.
 السرد أخباران كتجارب كمكاقؼ تعطي لنا نظرة عف العالـ كعكالمو.

كيشير مفيـك التخييؿ في الدراسات النقدية الحديثة لمسرد إلى إشكالية العبلقة بيف األدب 
كالكاقع، أك عبلقة السرد القصصي بالعالـ الخارجي الذم يشير إليو، كما أٌنو يبحث أيضان في 

قكض يمبدعان لعكالـ  ». فالتخييؿ يعمؿ بكصفو 5ؤٌلؼ كالتخييؿ السردم الذم يصنعوالعبلقة بيف الم
                                                 

، دار المنتخب العربي لمدراسات كالنشر 1محمد نكر الديف أفاية: المتخيؿ كالتكاصؿ، مفارقات العرب كالغرب، ط -1
 .8، ص 1993كالتكزيع، بيركت، 

ر انغ آيزر: عممية القراءة، مقترب ظاىراتي، ضمف كتاب: نقد استجابة القارئ، المجمس األعمى لمثقافة، مصغفكلف -2
 .199، ص 1999

 .104ص  ،1989لطفي عبد البديع: التركيب المغكم لؤلدب ) بحث في فمسفة المغة كاالستطيقا(، دار المريخ لمنشر، الرياض،  -3
 .249، ص 1997كاالس مارتف: نظريات السرد الحديثة، تر: حياة جاسـ محمد، المجمس األعمى لمثقافة،  -4
، دار الطميعة لمطباعة كالنشر 2العرب، الجاىمية كالعصكر اإلسبلمية، ط مصطفى الجكزك: نظريات الشعر عند -5

 .136، ص 1988
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فييا كيكسر االستعماؿ اليكمي)غير األدبي لمغة(، في حيف أٌنو في االستعماؿ العادم تنتج 
ظير فييا ثنائية بيف مادة الممفكظ كفاعؿ التمفظ، ما داـ األدب يشكؿ عكالـ تممفكظات مف الكاقع، 

فالكاتب في الخطاب السردم ال يحدثناعف أشخاص كأحداث، بؿ  1«تتمع باستقبلؿ ذاتي.متخيمة 
 يقصيا كيحكييا لنا.  

يياـ بالكاقع كاإلشارة إلى الخبرة الجماعية  في كيتميز النص التخييمي بككنو قادران عمى اإل
اإلنتاج كاستراتيجيات  مستكيات تمثيمية كبناء نسقي، يتشكؿ بفعؿ العبلقات الثقافية التي تحدد قكاعد

و معرفتنا بالكاقع، ال يمكف لنص تخييمي حبينما يمكف لمنص المرجعي التداكلي أف تصحٍّ  »التمقي. 
ٌنما يمكف أف يؤكؿ أك يينتقد فقط. -بحكـ انزياحو الممكف عف الكقائع– ، أم أٌف 2«أف يصٌحح، كا 

التخييمي فبل يمكف تصحيحو، إٌنما النص المرجعي قابؿ لمتصحيح بالعكدة إلى الكاقع، أٌما النص 
فالعالـ التخييمي المصنكع في  »يمكف تأكيمو في سياقو الخاص أك انتقاد بنيتو غير المرجعية، 

ٌنما ىك يكٌكف  السرد ال يدؿ عمى الحقيقة أك الكذب، كما أٌف ذلؾ ال يعني أٌف المؤلؼ يكذب، كا 
بعد إدراؾ المكضكع كالمنظكر الذم تبٌدل  . كىذا3«ة كال ىي مزيفةيجمبلن غير جادة، ال ىي حقيق

 مف خبلليما النص.
االحتياؿ في تحريؾ النفس  »أٌف المقصكد بالشعر ىك:  فأفصح حاـز القرطاجني عفمقد 

القبكؿ بما فيو مف حسف المحاكاة كالييئة بؿ كمف الصدؽ  لمقتضى الكبلـ بايقاعو منيا بمحؿٌ 
ؿ النفس انفعاالن نفسانيان إزاء المقاصد التي تحمميا حيث تنفع 4«كالشيرة في كثير مف المكاضع.

مة، كالتي ىي مصدر الصكر المختزنة في الفكر لدل المتمقي، بما تحممو مف تأثير خيٌ تاألقاكيؿ الم
بالطرؽ المتكسمة لنقؿ األفكار إلى كاقع فني جديد، كالتي تخضع لمعيار التحسيف أك  ،في ذىنو
ٌنما جعمت التحسيف »التقبيح  كالتقبيح ينصرفاف طكران إلى الشيء نفسو، كتارة إلى فعمو كاعتقاده  كا 

أك طمبو كتارة إلى مجمكع ذلؾ كٌمو، ألٌف الشيخ إذا عشؽ جارية جميمة كأردنا أف نصرفو عنيا 
صابي في حاؿ المشيب كما ناسب ىذا. فإف كانت الفعؿ كعيب التٌ  ة اعتمدنا ذـٌ باألقاكيؿ الشعريٌ 

قبح الفتاة، فإف كاف العاشؽ  تصابي الشيخ ذـٌ  ضفنا إلى ذـٌ أتخييؿ القبح فييا قبيحة أك ممف يجكز 
                                                 

دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، سمسمة  خكسيو  ماريا بكثكيمك إيفانككس: نظرية المغة األدبية، تر د.حامد أبك أحمد، -1
 .106، ص 1992الدراسات النقدية، 

صكص التخييمية، ضمف كتاب: القارئ في النص، مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ، تر: كارلياينز شتيرلو: قراءة الن -2
 .105، ص 2007دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت،  ،1د.حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح، ط

 .107خكسيو ماريا بكثكيمك إيفانككس: نظرية المغة األدبية، مرجع سابؽ، ص  -3
ص  تقديـ كتحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، دار الكتب الشرقية،كسراج األدباء، حاـز القرطاجني: منياج البمغاء  -4

294. 
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ما في المرأة مف قبح خمؽ كخبلئؽ نحك ما يكصؼ النساء بو مف الغدر كالمبللة  شابان اعتمدنا ذـٌ 
فمقد حصؿ  1«كغير ذلؾ، كلـ نقبح عميو العشؽ في الشباب إاٌل مف جية عقؿ أك نحك ذلؾ.

ثارة صكر ذىنية في مخيمة المتمقي كاييامو التخييؿ عف طري ؽ االستحساف كاالستيجاف، كا 
باألحداث كاألقاكيؿ، اعتمادان عمى طاقاتو كمدركاتو العقمية، بمغة تثير االنفعاالت كالتصكرات، في 
بنية مجازية تدفع بو إلى التأكيؿ كاستنباط المعاني الخفية كالمضمرة الناتجة عف الفعؿ القصدم 

 ئو المتكمـ. الذم ينش
فممخطاب التخييمي طريقة خاصة في نقؿ الكاقع كمحاكاتو، تساعد القارئ عمى تمٌثمو في  

يستمـز انحراؼ النص التخييمي عف الكاقع  » كممات كعبارات تستعمؿ ضمف مكاقؼ يفترضيا. كما
قائع تحفيزان مرتبطان عمى نحك محكـ بطبيعة التخييؿ نفسو الذم مف طبيعتو االختبلؼ عف الك 
 2«الخارجية، ثـ إٌف إدراؾ القارئ ليذا االختبلؼ قد يزكده بالمفتاح لفيـ القصد البنائي لمنص.

فالتعبير عف قضية كاقعية ىك استعماؿ كاحد مف استعماؿ الكممات، فمعظـ الكبلـ عامة يتضٌمف 
قناعان، كاستفيامان، كتعبيران عف مكاقؼ، كتذكيران أك تحذيران لمناس،  . كىذا ما قٌدمو 3كما أشبوإخباران، كا 

في كتابو "كيؼ تنجز األشياء بالكممات" أك ما يسمى أيضان بػ "نظرية  J.L.Austinج.ؿ.أكستيف 
اضع المختمفة ك أفعاؿ الكبلـ" التي تبحث عف معاني الكممات في االستعماؿ في المكاقؼ كالم

 المتخاطبيف.  فالمتنكعة بي
كجد؟" كما "الحقيقي؟" باألسئمة: "كيؼ تككف األقكاؿ "ماذا ي كلقد استبدؿ أكستيف السؤاليف:

ذات معنى؟" ك"ماذا نحقؽ باستخداميا؟" ك"ما ىي التقاليد التي تحكـ استخداميا؟"، كالتخييؿ مف 
كجية النظر ىذه، ليس زائفان تمامان كال غير مكجكد أك فارغ إذا قالو ممثؿ عمى المسرح، أك قٌدـ في 

كالمغة، في أحكاؿ كيذه، مستخدمة عمى نحك جمي، بطرؽ خاصة ال  قصيدة، أك قيؿ في مناجاة...
ٌنما بطرؽ متطفمة عمى استخداميا الطبيعي ، أم بتحكيؿ األفعاؿ الكبلمية الجادة 4استخدامان جادان كا 

 مثميا أكثر المجاز كاالستعارة كالسخرية أك التيكـ.يي في استعماالت لغكية أخرل 
يجاد طريقة جديدة في تحديد األدب، إذ يمكف إ كلكفيحا المنظريف كىذا المكقؼ، جعؿ 

كلكف  -كفي ىذه الحاؿ تبدك قضايا حقيقتو أك زيفو ضخمة –تصكره باعتباره محاكاة، ال لمكاقع 

                                                 
 .108، ص سابؽ مصدرحاـز القرطاجني: منياج البمغاء كسراج األدباء،  -1
نجي كركسماف: القارئ في النص، مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ، تر: حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح  -2 سكزاف سميماف كا 
 .106، ص 2007الكتاب الجديد المتحٌدة، ليبيا، ، دار 1ط
 .241، مرجع سابؽ، ص لسرد الحديثةكاالس مارتف: نظريات ا -3
 . بتصرؼ241، ص الرجع نفسو -4
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. أم أٌف العمؿ األدبي حدث كبلمي يستخدـ فيو 1ألفعاؿ الكبلـ، لبلستخدامات االعتيادية لمغة
كما لك كاف يفعؿ بيا شخص ما في كتاباتو، كفي أفعاؿ  الكاتب خطابات يحاكي فييا أفعاؿ الكبلـ

   ، أٌنو إذا كانتBarbara Herrnstein Smithالكبلـ في السرد، ترل باربارا ىيرنشتايف سميث 
ال تكتشؼ في الكاقعية الشخصيات كاألشياء كالحكادث  (...) التخييمية الجكىرية في الركايات »

أم عبارة عف أفعاؿ  «تظاىر»فالتخييؿ ىك  2«لمممٍّحات نفسيا.الممٌمح إلييا، كلكف في الكاقعية ا
عالمان متظاىران بو، أك يتظاىر بذلؾ ليحاكي المكاقؼ كالعالـ  يصؼ فيو الكاتبكبلـ متظاىر بيا، 

 يحضر الخياؿ عمى مستكل األحداث المسركدة. حيث
تحتفظ مككناتيا في الخطاب السردم تختمؼ كتتنكع األقكاؿ المستعممة في التخييؿ، كال ك 

بالمعاني المتداكلة المألكفة، ألٌنيا تتغٌير في سياؽ االستعماؿ. كىذا ما جعؿ سيرؿ يصؼ الخطاب 
، فعندما يقكؿ الركائي "ينزؿ المطر" فذلؾ ال يعني أٌف المطر كاف ينزؿ حيف بغير النزيو التخييمي

" في : كما يبدك فمقطع مف مثؿ، كاف ذلؾ الركائي يكتب ركايتو. فالنزاىة ليست مرتبطة بالحرفية
رغـ  -جميمة" قديـ الزماف كانت فتاة تعيش في ظؿ مممكة يحكميا ممؾ حكيـ، ككانت لو فتاة

في القكؿ ال ترد في التخييؿ حيث يرل في  ةفاألفعاؿ المتضمن  .3 -حرفيتو إاٌل أٌنو غير نزيو
إاٌل أٌف األٌكؿ  ،لكمييما صيغان حرفية ، أفٌ مقارنتو بيف مقطعيف لغكييف: األٌكؿ إخبارم كالثاني ركائي

القدرة عمى تقديـ ك  الصدؽ ، كيستجيب لشركط فعؿ اإلخبار، التي تتمثؿ فيAssertionيقٌدـ إخباران 
 4النزاىة.ك  دليؿ الصدؽ

                                                 
 .242، ص ، مرجع سابؽلسرد الحديثةكاالس مارتف: نظريات ا -1
 .242، صالمرجع نفسو -2

3- Jean.R.Searle : Sens et expression étude de théorie des actes de langage, trad. et 
préface : Joëlle Proust, éd. de Minuit, 1982, p 103. 

-  المقطع اإلخبارم مأخكذ مف جريدةNew Times رفضت مجمكعة مف الشخصيات المنتمية لمحككمة الفيديرالية (( :
حككمات المحمية مساعدات مالية لمتقميؿ مف ارتفاع نيكسكف القاضي بدفع الحككمة الفدرالية لمNixon المحمية مقترح الرئيس 
عشرة أياـ مف  »:  Iris Murdoch. كالمقطع الركائي مف ركاية األخضر كاألحمر إلريس مكردكخ «الضرائب عمى الممكية

الممؾ  مٌيزة )حصافتة الميبالمجد دكف أحصنة، ىكذا كاف يفكر المبلـز األٌكؿ أندرم شاس كايت، المحٌكؿ حديثان إلى الكت
 ينظر: «.1913إدكارد(. بينما كاف يعبث بكثير مف االبتياج في حديقة بدبمف في يـك أحد مشمس مف أياـ شير أفريؿ سنة 

 - Jean.R.Searle : Sens et expression, étude de théorie des actes de langage, p 104-105. 
4 - Ibid., p 105. 
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يكىـ  فالكاتب، بحسبو، إٌماأٌما المقطع الركائي فيك ال يستجيب ليذه الشركط، رغـ أٌف فيو إخباران. 
ٌما يقٌمد طريقة إنجاز أفعاؿ الكبلـ، ك إٌما يراكغ بإنجاز أفعاؿ، أك ؿبإنجاز أفعا فيك إذف ال ينجز  .1ا 

 فعؿ اإلخبار بؿ يكىـ بو، كبذلؾ فيك يٌدعي أيضان إنجاز أفعاؿ متضمنة في القكؿ.
إذف، ىناؾ طرؽ كبلمية في المغة شتى لتحقيؽ األغراض، يدرؾ مف خبلليا القارئ العالـ 

التمثيمي لمكاقع، تتحدد في جمؿ كعبارات مرجعية تنظـ البناء الكمي لمنص، إذ ال المتخيؿ أك النص 
 يمكف االنطبلؽ مف دكنيا. كىذا يقتضي أٌف مف شأف الفعؿ الكتابي، أٌنو:

يفتح أفؽ التكٌمـ؛ سياؽ التكجيو/ اإلرساؿ عمى المنفتح )المتعدد البٌلنيائٌي( مف المتمقيف/  -
 عنو انفتاح سياؽ التمقي بالضركرة.القٌراء، كىك انفتاح يتمٌخض 

لبلنيائي( مف المعاني كالدالالت. كىذا اكيفتح لغة الكبلـ/ الكتابة عمى المنفتح )المتعدد  -
 يعني أٌنو:

يحٌرر الكبلـ )المنطكؽ( الذم نتكممو مف قبضة اآلني العابر؛ مف حيث إٌنو ينزع مف الكبلـ  -
مـ اآلني المحدد في الٌزمكاف المحٌدد ليمنحو المنطكؽ/ الشفاىي صفة المقامية، فبل يعكد يتك

 صفة المقالية، كىذا يقتضي أٌنو:
مكانات، أم داخميان كخارجيان، أك دالليان كتداكليان؛  - يفتح الكبلـ )المكتكب(: زمانان كمكانان كا 

)دالليان( عمى متعدد المعاني كالٌدالالت، ك)تداكليان( عمى سياؽ التكٌمـ/التٌمقي المفتكح )عمى 
 2زمنة كاألمكنة = المتٌمقيف(.تعدد األم
مف القٌراء، كيخاطبيـ عمى مستكل  كمتعدد أٌف المتكمـ/ الكاتب ينفتح عمى جميكر كاسع يعنكىذا ي

استعماؿ  يعدٌ  بأشكاؿ مختمفة. كىذا في مقاـ تكاصميك كاسع مف الدالالت المفتكحة كالبلنيائية 
تحقيؽ الغايات كالمقصديات التي يختمؼ تمقييا مف المختمفة فيو ضركريان، بيدؼ المغكية البنيات 

 ، ييعتبر استعماؿمما يخمؽ مجاالن لمحكار الثقافي ،قارئ آلخر بحسب الفيـ كالتأكيؿ كسياؽ التمقي
ضركرة ممحة. فالمقاـ يتضمف إشارات متعددة ليا كظائؼ إشارية محددة كإشارة فيو ألفاظ اإلشارة 

لى الغائب مف مثؿ "ىك"، "ىي"، فضبلن عف استعماؿ "أنا" إلى المتكمـ، ك"أنت" لممخا طب، كا 
سكاء كانت  Deixisاآلف(. فاإلشارات -)ىنا الحدث كزمانو في عبلقتيما شارات المحددة لمكافاإل

يماءات، أك مفصكلة عنو شخصية أـ مكانية أـ زمانية مرتبطة بالمقاـ كحركات اإلشارة، كاإل
 سمى باألدكات المرجعية التي تعكد إلى مكضكعات مرجعية كاألعداد كأسماء العمـ، ىي بعض ما ي

                                                 
1 - Jean.R.Searle : Sens et expression, étude de théorie des actes de langage, p 108. 

، ص 2009، دار الزماف لمطباعة كالنشر، دمشؽ، سكريا، 1عبد الكاسع الحميرم: في آفاؽ الكبلـ كتكمـ النص، ط -2
239. 
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. حيث تتعمؽ بالمقاـ عمى خبلؼ 1في "الكاقع الحقيقي" أك في "كاقع كىمي" أك في نصكص
 في ،استعماالتيا الكبلمية المختمفة كما تحممو مف كظائؼ في األساليب المتعددة التي تشير إلييا

سامع، كىذا ما ذىب إليو أيضان كٌؿ مف سيمكف ديؾ كأحمد كصؼ القدرة التكاصمية لدل المتكمـ كال
مجمكع القكاعد التي تمكف مستعمؿ المغة الطبيعية مف إنتاج عبارات سميمة كفيميا »المتككؿ، أم 

 :ما يمي . أم أٌف ىناؾ2 «في مكاقؼ معينة قصد تحقيؽ أغراض معينة
                               .داللة           عاتاستعماؿ كمكاض   تمفظ + مقاـ خطابي       

عبارة عف مجمؿ االستعماالت المغكية التي تيدؼ إلى تحقيؽ  السردم يككف بذلؾ الخطابف
 التكاصؿ بيف شخصيف أك أكثر، قصد تأسيس فضاء تكاصمي تفاعمي في السياؽ الذم كردت فيو

مصنكع مف تشخيصات  ، لمعرفة المقاصد كاألىداؼ. كذلؾ في نسؽ حكارمتمؾ االستعماالت
كدراسة تجمياتو  ،أصناؼ الكبلـ كأساليب كتصكرات مرتبطة بالتخييؿ، كالتكجيات الفكرية السائدةك 

في الخطاب السردم، يستيدؼ الكشؼ عف المضاميف األدبية، كالدينية كالسياسية كحتى الشعبية 
في المككنات الثقافية، كفي   ،منيا، ككذا رصد الدينامية الخاصة لمرمكز التي تحمميا أثناء الحكي

دراكات المختمفة بيف أطراؼ التكاصؿ. كالبحث عنو ، التي تصكر اإلةكالتاريخي ةالمعرفي اتالسياق
يستدعي البحث عف المرجع، كال سيما في عممية الفعؿ اإلبداعي، كفي مصادر اكتساب المعرفة. 

دراؾ اختبلفاتيا مع اآلخر في االيد في المقاـ كما  يكلكجيات كالمعارؼكالبحث عف قدرات الذات كا 
كلقد تنٌبو ابف كىب الكاتب لممقصدية في حديثو عف المقاـ كمقتضى الحاؿ  .يقتضيو مف مقاصد

أف يككف الخطيب أك المترسٍّؿ عارفان بمكاقع القكؿ كأكقاتو كاحتماؿ المخاطبيف بو. فبل  »فقاؿ: 
دارة. كأال  يستعمؿ اإلطالة في مكضع يستعمؿ االيجاز في مكضع اإلطالة فييقصٍّر عف بمكغ اإل

اإليجاز، فيتجاكز في مقدارى الحاجة إلى اإلضجار كالمبللة. كال يستعمؿ ألفاظ الممكؾ في مخاطبة 
العامة كال كبلـ الممكؾ مع الس كقة. بؿ ييعطي لكؿٍّ قـك مف القكؿ بمقدارىـ كيزنيـ بكزنيـ، فقد قيؿ 

متخاطبيف ىي التي تحدد استعماؿ الخطاب في مقاماتو المختمفة فالعبلقة بيف ال 3«لكٌؿ مقاـ مقاؿ.
 لتحقيؽ اإلقناع أثناء التكاصؿ. 

                                                 
-84، ص 2003، دار الفكر، دمشؽ، 1فيمي سانديرس: نحك نظرية أسمكبية لسانية، تر: د. خالد محكد جمعة، ط -1

85. 
 .19، ص2003، دار األماف لمنشر كالتكزيع، المغرب، 1أحمد المتككؿ: الكظيفة بيف الكمية كالنمطية، ط -2
 .96، ص 1980 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ،1، طنقد النثر: قدامة بف جعفر -3
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كالتكاصؿ بمختمؼ أبعاده نشاط اجتماعي يتمكف بكاسطتو شركاء التكاصؿ مف متكمـ 
كمخاطب مف تبادؿ كتغيير معمكماتيما التداكلية، بالنظر إلى العبلقة القائمة بينيما، كالتي صٌنفت 

 أصناؼ ثبلث: إلى
 المعمكمات العامة المرتبطة بالعالـ أك بأم عالـ ممكف.  -1
 المعمكمات المكقفية المرتبطة بما يتضمنو المكقؼ الذم يتـ فيو التكاصؿ.  -2
 1المعمكمات السياقية المستقاة مف الخطاب المتبادؿ سمفان بيف الشخصيف المتكاصميف.  -3

ف، ال بٌد مف أف ننطمؽ مف البنية السردية بما تتضمنو كلدراسة الخطاب السردم تداكليان في المدكنتي
المغة في تشكميا المعرفي  مف خصائص ككظائؼ تحدد ضكابط تككينيا أثناء التكاصؿ. كىذا بتناكؿ

بالتفاعؿ القائـ بيف الطرفيف في العممية التكاصمية  االىتماـكىي تدكر عمى ألسنة المتخاطبيف، ك 
 كاء كانت داخمية أك خارجية. مف خبلؿ مبادئ أساسية أىميا:كالتي تنتمي إلى ظركؼ مقامية س

 : كيقـك بإعادة تحكيؿ كتشكيؿ المعرفة كاآلراء كالمكاقؼ عف طريؽ النصكص.مبدأ الوظيفة-
: فالمعرفة كالمكاقؼ المنسجمة مع المعرفة كالمكاقؼ المتمثمة ستحظى مبدأ االنسجاـ المعرفي-

 باالختيار.
: يستحسف أف تككف المعرفة كالمكاقؼ منسجمة مع األفكار عية والشخصيةمبدأ المطابقة االجتما-

ففيـ  التأكيمية التي يكٌكنيا الشخص عف نفسو كعف عبلقاتو مع مجمكعة محٌددة مف األشخاص.
 .2الخبر كتخزينو مكٌجو مف طرؼ االستعداد المعرفي الذم يعمؿ حسب المبادئ المعطاة

عمى العبلقة التكاصمية بيف كٌؿ مف المتكمـ كالمخاطب  ءن كاشتغاليا يككف بدراسة المغة، بنا
يو، كبالمقاـ كقكاعد داءاتو المغكية كمقاصده، كبالمخاطب كتمقٍّ أكما يحيط بيا، باالىتماـ بالمتكمـ في 

السياؽ االستعمالي كما يتطمبو لمكصكؿ إلى المعنى الذم يكمف في الخطاب. أم بالبحث عف 
تمؾ اإلمكانيات التي تتيح لنا  »تعماؿ المغة في الخطاب كالنظر في القدرة التخاطبية أثناء اس

التكاصؿ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة ىي: ماذا نصنع حيف نتكمـ؟ ماذا نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ 
. بتتبع آثار الكبلـ كالعبارات المغكية في 3«مف المتكمـ؟ إلى مف يتكمـ؟ ما الغاية مف الكبلـ؟

 نتاجيا ك شركط إنجازىا كضكابطيا في السياؽ التكاصمي. إعمميات المتمقي، ك 
كالمخاطىب حيف يككف بصدد إنتاج خطاب ما، يقـك بثبلث عمميات انتقائية ىي: انتقاء 
اليدؼ التكاصمي الذم يسعى في تحقيقو، كانتقاء المضمكف الداللي الذم يراه األنسب لتحقيؽ 

                                                 
 .56أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، مرجع سابؽ، ص  -1
 .73النص بنياتو ككظائفو، مدخؿ أكلي إلى عمـ النص، ضمف كتاب نظرية األدب في القرف العشريف، ص فاف ديؾ:  -2
 .08-07فرنسكاز أرمينكك: المقاربة التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -3
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. كالعبلقة المكجكدة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو مف 1سبةىدفو، كانتقاء الصكرة النحكية كالصكتية المنا
أبرز العناصر السياقية التي تؤثر في تحديد استراتيجية الخطاب االتصالية المناسبة كاختيارىا 

مستنبطة مف التفاعؿ؛ فيي تعكد إذف إلى -أىداؼ معينة »لتحقيؽ الغايات، تعٌرؼ دائمان بكاسطة: 
دل المتفاعميف. كيرتبط "بمككف اليدؼ" ىذا تنشيط أنساؽ معرفية الحالة المستقبمية المستيدفة ل

معينة، كتمثيؿ نماذج ذىنية، كاستحضار آراء ذاتية، كقناعات كمكاقؼ، كاستحضار الكعي 
بالشركط السياقية لفعؿ االتصاؿ المخطط لو، كبصفة خاصة التكجيو الدائـ لكؿ النشاطات 

حيث يتبع المتكمـ/الكاتب  2«نص المخطط لو في التفاعؿ.اإلدراكية إلى الكظيفية المتكقعة ضمف ال
استراتيجيات، ليا عبلقة بالعمميات الذىنية التي مف خبلليا يتككف الخطاب، كىي االستراتيجية 
البنائية/اإلجرائية كاالستراتيجية الخطابية/التفاعمية. ككبلىما مرتبط بالقصد كاليدؼ، كتبميغ 

لقارئ، لتحقيؽ التفاعؿ كاألىداؼ المرغكب إيصاليا، تمثميا البنية معمكمات معينة، كالتأثير عمى ا
 الداللية كالتداكلية لمغة المستعممة.

كمما ال شؾ فيو أف لرسالة الغفراف لممعرم قكاعد كاستراتيجيات، كانت ركيزتيا ثقافة  
شديف. كتعتبر العصر الجاىمي كأسمكب القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، كآثار الصحابة كالخمفاء الرا

مف أشير ما تبقى مف التراث في العصر العباسي، كىذه الشيرة مدينة الىتماـ المستشرقيف كالنقاد 
األكركبييف بيذه الرسالة، كدراساتيـ حكليا، كالمقارنة بينيا كبيف الككميديا اإلليية لدانتي. خاصة 

جكبيؿ أسيف ببلثيكس( بنظريتو عندما ىٌز العالـ األدبي في أكربا مستشرؽ إسباني اسمو )القس مي
القائمة بأٌف دانتي اقتبس ككميدياه اإلليية مف أصكؿ عربية في مقدمتيا قصة المعراج كرسالة 
ـٌ انتبو  الغفراف. أحدثت ىذه النظرية دكيان في الغرب ككصؿ صداه إلى الشرؽ العربي، كمف ث

ا اعتبرتيا عائشة عبد الرحمف نٌصان . كم3الدارسكف العرب إلى رسالة الغفراف بعد زىاء تسعمائة سنة
يكفييـ منو تشخيص اإلخراج كسياؽ الحكار، كفنية الرمز، كما ال يمكف  »مسرحيان رائدان، تقكؿ: 

ليكالء أف يتغافمكا عف عقدة الغفراف، في المعادلة الصعبة بيف زىد مؤلفيا كشيكانية بطميا أك في 
رح في ىذا الدكر العجيب الذم اختاره لو )...(، أك لعٌؿ التكرية الدقيقة لسخرية أبي العبلء بابف القا

عقدتيا في المأزؽ الحرج الذم يجعؿ تصٌكر أبي العبلء لعالمو اآلخر، مظٌنة التباس بالحياة اآلخرة 

                                                 
 .32ص  مرجع سابؽ، أحمد المتككؿ: الكظيفية بيف الكمية كالنمطية، -1
د.فالح بف شبيب العجمي، النشر العممي  تر: لى عمـ المغة النصي،انج ىاينو مف كديتر فييفيجر: مدخؿ إغفكلف -2

 .314ص  ،1991جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية،  ،كالمطابع
، دار الكتاب العربي 1، نص مسرحي مف القرف الخامس لميجرم، طعائشة عبد الرحمف: جديد في رسالة الغفراف -3

  .1982بيركت، 
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. فمقد نجح المعرم في تصكير العالـ اآلخر في رسالتو، في عالـ إبداعي شيد 1«في العقيدة الدينية
 لو النقاد كالٌدارسكف.

ق، رٌدان عمى رسالة تمقاىا مف 424في معٌرة النعماف حكالي سنة  أممى )المعرم( الرسالة
عمي ابف منصكر الحمبي المشيكر بابف القارح، في عيد عزلتو. كتشكمت مف قسميف: قسـ الرٌد، 
كقسـ القصة أيف تخٌيؿ فييا المعرم رحمة خيالية إلى عالـ الغيب، ليتحٌدث عنو في بنية اعتمدت 

ك ؿ ميخاًطبو في الجنة كالجحيـ. تجمى ىدفيا األساسي في عرض عم ى حكاية كاحدة كىي تىجى
اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي الذم شغؿ ابف القارح حكؿ سبب الغفراف لبعض الشعراء الذيف كانكا 

ْيـ  »يعيشكف في الجاىمية كفقداف كثيقة تكبتو في المحشر، يقكؿ:  لّما نيضت أنتفض مف الرَّ
َمُأ والَوَمُد... وَلِقَيني الَمَمؾ الحفيُظ مما وحضر  ُت حَرَصات القيامة... فطاؿ عميَّ اأَلَمُد، واْشَتدَّ الضَّ

ُزبَر لي مف ِفعؿ الخير فوجدُت َحسناتي قميمًة... إالَّ أفَّ التَّوبَة في آخرِىا كأّنيا مصباُح أبيٍؿ ُرِفَع 
ىاَء شيٍر أو َشيريف، وِخفُت في العَرؽ مف الغرؽ، لساِلِؾ السبيؿ. فمَّما َأقمُت في الَموِقؼ زُ 

ـَ َأبياتًا في "رضواف خازف الجناف"... فحرص لئلجابة عمى ، 2«َزيََّنت لي النفُس الكاذبُة َأْف َأنِظ
ذلؾ ككصؼ رحمة البحث عف الكجكد في العالـ اآلخر، عمى تدكيف مالو عبلقة بثقافتو كمعتقداتو 

كاستخداـ الغريب مف  ،يمـز بو عمى السجع كالتزاـ مااعتمد فييا مة رحمة متخيكىي كدينو كفكره. 
اتخذىا لمتعبير عف مكاقفو إزاء القضايا التي تمس األدب . الكبلـ كالتألؽ البديعي كأحكاـ الصنعة

كالشعر كأحكاؿ الديف كالمجتمع في عصره، فاستيجف كاقعو ككاقع الشعراء، فكاف ضٌد مسألة 
أنا فبلف ابف فبلف مف  »يقكؿ عمى لساف إبميس في تعميؽ عمى ابف القارح: التكسب بالشعر مثبلن 

ناعُة، إّنيا َتَيُب ُغفًَّة فيقوؿُ  ! أىؿ "حمب" كانت صناعتي األدَب، أتقرَُّب بو إلى الُمموؾ : بئَس الصٍّ
، وكـ أىَمَكْت ِمْثمَ  ّنيا َلَمَزلٌَّة بالَقَدـِ . كغيرىا مف المكاقؼ 3«! ؾَ مف العْيِش ال يتَِّسُع بيا الِعياُؿ، وا 

الفكرية، التي ظيرت في المشاىد كاألحداث المتعاقبة التي يصفيا الراكم الجكاؿ، في مسار تخممتو 
 الشركحات النقدية كطغت عميو المناقشات المغكية كاألدبية، مما أضعؼ مف البنية السردية. 

رح، يمكف القكؿ إٌنيا امتازت كبالنظر إلى ممفكظات الرسالة كالتي جرت عمى لساف ابف القا 
بخاصيتيف، ىما: الحضكر المباشر لمذات المتكممة )المعرم( مع الذات المخاطبة، كالحضكر غير 
المباشر ليا، أم الكبلـ المخيؿ المكتكب، كالتي أجراىا عمى لساف ابف القارح. كالتي عدؿ في 

                                                 
 .14-13، ص ، مرجع سابؽ، نص مسرحي مف القرف الخامس لميجرمحمف: جديد في رسالة الغفرافعائشة عبد الر  -1
ص  ،1977، دار المعارؼ، القاىرة، 7تحقيؽ كشرح: دة. عائشة عبد الرحمف، ط ،أبك العبلء المعرم: رسالة الغفراف -2

248- 249. 
 .309، ص الرسالة -3
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كد اإلنساني، كقضايا الشعرية الثانية إلى المقاـ الساخر، لمحديث عف مكضكعو الذم شمؿ الكج
العربية. كليعٌبر عف مكقفو منيما، في حقيقتيف ىما: حقيقة ظاىرة في ذاتو، كحقيقة ظاىرة في 

كما أٌف ابف القارح لـ يجد أجكبة عف أسئمة كانت تراكده في ذاتيتو، كلـ يجد أمامو مف  متمقيو.
اآلخر. مما خمؽ بينيما عبلقة تكاصؿ  سبيؿ إلى معرفة الحقائؽ، إاٌل أف يطمبيا كيبحث عنيا عند

إذ تتبيف لدينا  بيف ذاتيف مختمفتيف، كىذا ما يفرض عمينا تصكر كظيفة "العكامؿ" عند غريماس.
كحدات عاممية، تيدؼ إلى تحديد الدالالت الممكنة عمى المستكل التخييمي، تتعمؽ بالذكات كأفعاليا 

القصة، ليس بحسب ما ىـ عميو كلكف بحسب  المختمفة. كلقد اقترح غريماس أف يصٌنؼ شخصيات
ما يفعمكف، كمف ىنا جاءت تسميتيا "كعكامؿ". فكؿ "ذات حالة"، ال بٌد أف يككف كراءىا حافز 
لتحقيؽ عبلقة اتصاؿ مع مكضكع الرغبة أك عالـ التمفظ الذم ترغب فيو، كعبلقة التكاصؿ بينيما 

 لـ )المكضكع(:تمر عبر عبلقة الرغبة، أم عبر عبلقة الذات بالعا
 الٌذات                       مكضكع الرغبة ) معرفة العالـ اآلخر(

عمى أٌف رٌد المعرم، عب ر بشكؿ مباشر عف ىكيتو الشخصية الحقيقية، كخمؽ البف القارح ىكي ةن 
مزدكجة، فيك متمقي الرسالة، كفي نفس الكقت الشخصية المتكممة في الرسالة، مما أعطاه ىكية 

 تمقي رسالة الغفراف( ككظيفة )شخصية في رسالة الغفراف(.)كم
ككجكد ابف القارح األديب كمتم ؽ، جعؿ خطاب الرسالة ينجز بطريقة متفردة، ألٌف طرفي 
التكاصؿ فييا يشتركاف في رؤية العالـ كفي تمقي المغة كفي اإلطار المرجعي ليا. فالرسالة تحققت 

ب السردم المشكؿ ليا، كذلؾ انطبلقان مف التعاقد الذم بالتفاعؿ التخاطبي عمى مستكل الخطا
حدث بيف المعرم كابف القارح، بمعرفة آليات اإلقناع ككيفيات تكزيع المكضكعات المراد إيصاليا 
عبر المسار السردم مف جية. كمف جية أخرل، التكصؿ إلى إدراؾ تمؾ المكضكعات كتأكيميا 

اعتمدت الرسالة آليتيف ىما: آلية التفاعؿ: فالرسالة  لمحمؿ عمى االعتقاد كالتصديؽ بيا. فمقد
خطاب كاقعي/تكاصمي. كآلية اإلقناع: كىك فعؿ معرفي قائـ عمى مكجيات كجكدية كأدبية، استغميا 

 المعرم لتقكية مكاقفو كآراءه. 
أما ركاية األمير، فيي تقـك عمى حكاية تحتكم عمى مجمكعة مف األحداث كالكقائع، يقـك 

ص تربط ما بينيـ عبلقات كحكافز تدفعيـ ألفعاؿ مرتبطة ببرنامج الحكي، كىذا بطريقة بيا أشخا
اشتغاؿ كتحقؽ ىيكمة خاصة لمخطاب، ساىمت في الكشؼ عف التشكيؿ التداكلي لممتف السردم. 
الذم حددتو مرجعيات كاتجاىات مكنت مف الكشؼ عف طبيعة األحداث كدالالتيا داخؿ النص 

مف خبلؿ البنية الكبرل ليا، أٌنيا ال تخرج عف مكضكع تاريخ الجزائر الركائي. كالمبلحظ 
كالصراعات االجتماعية كالسياسية كاإليديكلكجية. كىذا في أحداث ارتصفت كفؽ ثنائيات أسست 
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/التفاؤؿ. ارتسمت في كعي الشخصيتيف  خطاب الركاية: الماضي/الحاضر، الحرب/السبلـ، التشاـؤ
األمير عبد القادر كالقس أنطكاف مكنسينيكر ديبكش المرتميتيف في الذاكرة األساسيتيف كالمحكريتيف، 

 كالتاريخ.
نسؽ حكارم مصنكع مف تشخيصات أصناؼ الكبلـ كاألساليب كالتصكرات  »كالركاية 

 1«المممكسة المبلزمة لو، الممفكظ في الركاية ال يعٌبر فقط كلكٌنو يتخذ ىك ذاتو مكضكعان لمتعبير
يرات خطابية كجيت القارئ في مسار قراءتو إلى مككنات تاريخية كحقائؽ انفتح فيي محممة بتمظ

معيا عمى اآلخر )األجنبي(، كأدرؾ بيا التجارب الذاتية كالشعكرية كاالجتماعية لمكاتب، كالتي 
جٌسدىا في عبلقات ضمنية لمبنية حققت كحدة المكضكع ككحدة المحكر ككحدة الحدث، حيث 

ضماف استمرار الكحدات السابقة، كىذا في عبارات متسمسمة كمتنامية      تتحقؽ كحدة الخطاب ب
أك عبر قطع سردية تعبر عف عبلقات أساسية تتقاسـ فييا الذكات أكضاعان كأعماالن مقصدية، في 
كحدات تفاعمية حكارية غير مصرح بيا، في مسار تداكلي لتحريؾ األحداث كتنفيذ البرامج 

لكحدات المككنة لمخطاب السردم في بنيتيا المتسمسمة ضمف بداية كبالنظر إلى االحكائية. 
كانقطاع، كنياية، نبلحظ أٌنيا في كقفاتيا تنبني عمى شخصيات تستعيد حكادث كأخباران ضمف زمف 
كمكاف معٌييف مرتبطيف بالكاقع، أم بتاريخ الثكرة الجزائرية، كالتحكالت الحضارية كاإلنسانية كما 

ككتاب األمير في نياية المطاؼ ليس حالة جزائرية إاٌل في شكميا  »دالالت يتعمؽ بيا مف قيـ ك 
كلكٌنو حالة إنسانية تتعٌمؽ بمآؿ تجارب عربية رائدة لـ تجد مف ينمٍّييا كيدفع بيا عميقان إلى األماـ 

 ، الحكارفقتمت في الميد. األمير كاف ضالتي لمحديث عف كٌؿ شيء: الكرامة، الٌديف، المنفى، الحبٌ 
بيف الحضارات في لحظة التأـز كاالختبلؼ الحاد، اليشاشة الجميمة التي ال تعني االنيزاـ كلكف 
تقبؿ شرطية اإلنسانية القاسية بالمعنى الكجكدم، كليس بالمعنى السياسي. المنفى منحني فرصة 

 .  2«تأمؿ الحياة خارج ذاتي كربطيا بأفؽ إنساني أكبر كأكسع
اليات يجعميا أماـ عالـ سردم خيالي تفتتحو شخصية خيالية ليا ير كتداخميا )الكقفات( باألم

كظيفة التعميؽ عمى مجريات األحداث لمحفاظ عمى سرد متصؿ كمنظـ، كفيميا ال يتـ إاٌل باكتشاؼ 
العبلقات بيف المحظات الكاقعية كالتخييمية. ىذه العبلقات التي تضفي جماالن، كقيمة مميزة لمركاية 

مجمكعة مف الممفكظات المتتابعة  »لغكيان كسماتيا البنائية، فالسردية تقـك عمى  في خطابيا المشكؿ
                                                 

 2000  البيضاء، الدار المدارس، كالتكزيع، النشر شركة كالخطاب، المغة كالتتح  المغاربية، الركاية :عقار الحميد عبد-1
، ص 1968، ديسمبر 2،عدد  Langageمجمة ضمف الركائي، الممفكظ :بعنكاف باختيف لمخائيؿ مقاؿ . مف81-80ص 
132. 

  .http://www.nizwa.com/articlesكاسيني األعرج: الكتابة متعة كلكٌنيا ليست نزىة، حاكرتو فاديا دال  -2

http://www.nizwa.com/articles
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( فييا لتيشاكؿ ألسنيان جممة مف التصرفات اليادفة إلى تحقيؽ Prédicatكالمكظفة المسندات )
 ، تنتظـ بينيا عبلقات تقابؿ كاختبلؼ، تضمف استمرارية السرد كتكجييو.1«مشركع

ؿ برنامج اإلخبار بالحقائؽ، المرفقة ببٌينات عف مراحؿ الثكرة التي كيدكر كتاب األمير حك   
قادىا األمير في عبلقاتو التي جمعتو سكاء مع رعيتو أك القادة الفرنسييف، يعاكد النظر فييا عمى 
الكقائع كاألحداث التاريخية مف جانبيا الخفي، لتتضمف ما عاشو األمير مف تجارب كتقمبات 

... عبد القادر عندما عرؼ »ساىمت في تبئير كجيتو كتحديد محكره، يقكؿ:  كانكسارات كمتاعب،
إخفاؽ مفاوضاتو مع سمطاف المغرب وحبس خميفتو البوحميدي، عرؼ أّف عميو أف يبحث عف 
مخرج مع الفرنسييف. لذلؾ قطع بكؿ شجاعة مسالؾ المموية عمى الرغـ مف قوة مياىيا واألوحاؿ 

خصًا والجماؿ واألحصنة وعدد ىائؿ مف األغناـ والعتاد الحربي. واألمطار، ىو والستة آالؼ ش
واستطاعت دائرتو بكامميا أف تعبر دوف أف يبقى وال رأس غنـ في الضفة األخرى. حنكة 
عسكرية عالية تستحؽ كّؿ التقدير واالحتراـ. وعندما عرؼ بانسداد كّؿ المنافذ المؤّدية إلى 

دي الجنراؿ دوال مورسيير، ىذا األخير استقبمو ىو الجنوب، سّمـ نفسو ووضع سيفو بيف ي
. ليسجف بعد ذلؾ في قصر أمبكاز، يقكؿ الككلكنيؿ 2«والثمانيف فارسًا الذيف كانوا يحيطوف بو

... في الحقيقة كنت أتمنى أف آتيؾ بخبر إطبلؽ سراحؾ ولكف الظاىر أننا  »أكجيف دكما: 
. حيث عرض لنا تفاصيؿ عف 3«صر أمبواز...مجبروف عمى االنتظار قميبًل. سينقمونؾ إلى ق

السيرة كالمسيرة، لتشخيص الذات التي تبحث عف ىكيتيا في زماف متداخؿ متشابؾ، عبرت عنو 
ليدخؿ بذلؾ الكتاب الميدل لنابميكف، ضمف  العبلقات المرجعية المشتركة بيف الكحدات السردية.
قناعو باتخاذ إجراءات: المسار الحكائي لئلخبار الذم يراىف فيو عمى التأثير  في قارئو، كا 

 المقصدية            إظيار الحقائؽ              الطمب               المتمقي
 

 القراءة           اإلخبار عف حياة األمير       االنتظار       التأثر كاالقتناع لبلستجابة
ظيكر األحداث كما يتبعيا مف معمكمات فيقٌدـ بذلؾ الكاتب ركايتو في نظاـ راعى فيو طريقة 

تعٌينيا، لتتألؼ الركاية ككؿ مف أفعاؿ سردية منتظمة كمكجية نحك غاية، خاضعة لمقتضيات 
النسؽ الثقافي كاالرتباطات االجتماعية في تكظيفيا، بحيث تمكٍّف القارئ/المتمقي مف استيعابيا 

ككف لو مع المؤلؼ خمفية معرفية كثقافية ليككف القائـ بالسرد الفعمي لمحكي ىك القارئ، الذم ت
                                                 

 .08، ص 1982، منشكرات عكيدات، 2بحكث في الركاية الجديدة، تر: فريد أنطكنيكس، طميشاؿ بكتكر:  -1
 .29 -28، ص 2004، منشكرات الفضاء الحر، الجزائر، 1كاسيني األعرج: كتاب األمير، مسالؾ أبكاب الحديد، ط -2
 .469نفسو، ص المصدر  -3
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فالسارد عندما يقـك بعممية الحكي ال يقصد تقديـ سمسمة مف  مشتركة لمكصكؿ إلى المقاصد.
األحداث إلى المتمقي، بقدر ما يككف ىدفو إحداث أثر فيو، كعمى ىذا فأفعاؿ الكبلـ تعمؿ عمى 

بأحد أىـ مككنات الخطاب السردم كعبلقتو التي ترتبط ارتباطان كثيقان  »تحديد الرؤية السردية 
بالعمؿ السردم )...( ذلؾ العتبار أٌف الحكي يستقطب دائمان عنصريف أساسييف بدكنيما ال يمكف 

. 1«أف نتحدث عنو. ىذاف العنصراف ىما القائـ بالحكي كمتمقٍّيو، كبمعنى آخر الراكم كالمركم لو
 رة لممتمقي. فالسرد إذف، عممية خطابية تيدؼ إلى ايصاؿ فك

إٌف إنتاج الخطاب السردم في المدكنتيف ىك استخداـ لمكسائؿ المناسبة لتحقيؽ أىدافو، كفؽ 
 االستعماالتمقصديات تبمغيا الذكات ضمف شركط مبلئمة يحاكؿ القارئ أف يفيميا مف خبلؿ 

بأنكاع كعادة ما يككف كٌؿ مف المخاًطب كالمتمقي عمى عمـ المغكية في إطار تفاعمي تداكلي. 
األىداؼ المختمفة التي يتـ تصنيفيا في صياغات مختمفة يمكف بكاسطتيا التكصؿ إلى ىدؼ 

 قكاؿبمراعاة المكقؼ الذم يككف ذا صمة مباشرة بالسياقات المعتمدة في المدكنتيف، فاأل، القكؿ
بيف  المغكية المستعممة مرتبطة بالسياقات المقامية كالثقافية كالخمفية المشتركة التي تجمع

. كالحكي فييما فعؿ (أك السسمسمة المغكية)المتخاطبيف، مما يجعؿ المتمقي يتقبؿ األحداث الكبلمية 
عادة إنتاج لتاريخ ككاقع في رؤية سردية خاصة، كاف فييا لرؤل الكاتبيف مكافه  تشكيمي إبداعي كا 

تعممة، بحسب كغاية في تكزيع الثكابت كالمتغيرات، تعددت بتعدد اإلجراءات الكبلمية المس
األكضاع الحكارية/الحكائية المستخدمة في السياؽ التكاصمي الحدثي ليا كأبنيتيا اإلنجازية كالسردية 

 في كظائفيا التي تؤٌدييا. 
 
 

                                                 
 .283ص  مرجع سابؽ، ،قطيف: تحميؿ الخطاب الركائيييد سع -1
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  تمييد:
العبلء المعرم، ككتاب األمير لكاسيني األعرج عمى بنية تقـك كٌؿ مف رسالة الغفراف ألبي 

تداكلية منظ مة عمى أساس األدكار التخاطبية الفعالة التي تكٌكف خطابيا السردم، كيتحكـ في تنظيـ 
. 1ىذه البنية نكع المعمكمات )"قديمة"/"جديدة"( التي تحمميا المككنات بالنظر إلى حمكلتيا اإلخبارية

العبلقة التي تجمع بيف البنية النحكية كبيف استعماليا  »ة التداكلية بمبلحظة: لقد سمحت الدراسك 
، ضمف تأثيرات كظائفيا في أبنية النص المختمفة بتكسيع مجاؿ 2«في الكاقع أك في النص األدبي

الكحدات األساسية لمتحميؿ، بكصفيا المكضكع الحقيقي كالكامؿ  »القكاعد. لتصبح بذلؾ النصكص 
بغيرىا مف الكحدات  المغكية الكحدات ، ىذا االتصاؿ القائـ عمى عبلقة األبنية أك3«لمغكملبلتصاؿ ا

األخرل كالكظائؼ التي تؤٌدييا، عمى اختبلؼ دالالتيا في تشكيمة مرتبطة بعناصر سياقية خارجية 
 محيطة بو، ليا دكر في االيضاح كاالببلغ. 

 بلث ىي:قٌسـ ىاليدام الكظائؼ األساسية لمغة إلى ث كلقد
، حيث تضطمع المغة بكظيفة تمثيمية لمكاقع F.Idéationnelle: الوظيفة التمثيمية -1

 سكاء كاف ىذا الكاقع متمثبلن في الكاقع الخارجي أك الكاقع النفسي لممتكمـ.
، التي تعكس األدكار التي تقـك بيف أفراد F.Interpersonnelle: الوظيفة التعالقية -2

كظيفة التي تعبر عف الدكر الذم يتخذه المتكمـ مع جماعة لغكية ما، أم تمؾ ال
المستمع أك المخاطب، كأف يقـك بدكر السائؿ أك اآلمر أك المخبر في مكقؼ تبميغي 
معيف. كتعكس أيضان مكقؼ المتكمـ أك المخاطب، كأف يتخذ مكقؼ المتيقف أك المشكؾ 

 أك المحتمؿ كغيرىا مف المعمكمات المتبادلة بينيما.
: تؤٌدم المغة كظيفة نصية باعتبار أٌنيا تمكف F.Textuelle: نصيةالوظيفة ال -3

المتكمـ/المخاطب مف تنظيـ الخطاب كفقان لمقتضيات المكاقؼ التبميغية، فتنقؿ الخطاب 
 4مف مجمكعة متكاليات الخطاب إلى نص متماسؾ متٌسؽ.

                                                 
 .131، ص مرجع سابؽأحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم،  -1

2 - Dominique Maingueneau : L’analyse du discours, Introduction aux lectures de l’archive, 
Hachette, Paris, 1991, p 170. 

، مكتبة زىراء الشرؽ 1فكلفغانغ فيتغنشتايف: مدخؿ إلى عمـ لغة النص، ترجمو كعٌمؽ عميو: سعيد حسف بجيرم، ط -3
 .16-15، ص 2004القاىرة، 

 .122أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، مرجع سابؽ، صلمتكسع،  -4
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الكظائؼ في كجميع ىذه الكظائؼ آيمة إلى كظيفة كاحدة ىي كظيفة التكاصؿ. كتنعكس ىذه 
)منفذ، حدث، متقبؿ ...(  الداللية كالمفاىيـمستكل نحك المغة في شكؿ مفاىيـ لغكية صرفة 

( كمفيـك المحكر كالبؤرة نصية) تداولية مفاىيـ)فاعؿ، فعؿ، فضمو...( كمفاىيـ نحوية ك
  .1كمفيكمي المعطى كالجديد

ضع التخابرم لممككنات المغكية في كٌؿ مف المدكنتيف، بتحديد الك  2كتقـك الكظائؼ التداكلية
المستخدمة في المقاـ التكاصمي، كتعٌرؼ عمى أٌنيا مجمكع المعارؼ كاالعتقادات المتكفرة لدل الفرد 
أثناء لحظة التفاعؿ الكبلمي. كيمكف تقسيـ المعارؼ فييا إلى نكعيف، معارؼ قديمة مشتركة بيف 

المخاطب القديمة. كتكتسب ىذه الكظائؼ المتخاطبيف، كأخرل جديدة يضيفيا المتكمـ لمعمكمات 
تداكليتيا بخضكعيا لمكضع الذم تكجد فيو المعمكمات التداكلية بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو لحظة 

 إنتاج الخطاب. 
ىذه الكظيفة ىي التي تمٌكف المتكمـ مف تأليؼ خطابو في  » الوظيفة النصّيةكتؤٌدم المغة 

" كمجرد سمسمة مف العبارات المتكالية.شكؿ "نص"، كالمخاطب مف التمييز بيف " أم أٌنيا  3«نص 
ز فييا، في بنية كمية تكضح األفكار كالمعاني المراد  تربط الخطاب بالطبقة المقامية التي يينجى
إببلغيا، إلقامة التكاصؿ. كبافتراض التماثؿ البنيكم بيف مختمؼ أقساـ الخطاب، فالنص يناظر 

قات القائمة بينيا. لتككف بنيتو كالتالي:  رىبىض ) نص( رىبىض، أم الجممة، مف حيث مكٌكناتو كالعبل

                                                 
 .125نظرم، مرجع سابؽ، ص  أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿلمتكسع،  -1
: المككف الداؿ عمى ما يشكؿ Topicالمحكر -1قٌسـ أحمد المتككؿ الكظائؼ التداكلية إلى كظائؼ داخمية تتككف مف: -2

: ىي المككف الحامؿ لممعمكمة األكثر أىمية أك بركزا في الجممة Focusالبؤرة -2المحدث عنو داخؿ الجممة )الحمؿ(.
: كىك ما يحدد Thèmeالمبتدأ  -1شؾ في صحتيا كينكرىا. كأخرل خارجية تتمثؿ في كٌؿ مف:يجيميا المخاطىب أك ي

المنادل  -3: المككف الذم يحمؿ معمكمة تكضح معمكمة داخؿ الجممة أك تعدليا.Tailالذيؿ  -2مجاؿ الخطاب كمكضكعو.
Vocative.مرجع سابؽلتداكلية في المغة العربية، ينظر: أحمد المتككؿ: الكظائؼ ا : الدالة عمى المنادل في مقاـ معيف 

 ك ما بعدىا. 17ص ، 1985
مف الجكانب األساسية ليذه الكظيفة، إقامة عبلقة "االتساؽ" بيف الجمؿ، العبلقة التي يستمـز كجكدىا قياـ كٌؿ خطاب  -3

 . 53متماسؾ. ينظر: أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، مرجع سابؽ، ص 
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 1أٌف النص عبارة عف خطاب متضمٍّف لمجمكعة مف الجمؿ، تشٌكؿ كحدة خطابية تامة. كاألرباض
 : 2في الخطاب أك النص فئتاف تتمثبلف فيما يمي

 أرباض مشتركة يتقاسميا النص كالجممة.  -1
 النص. أرباض خاصة يغمب تكاردىا في   -2

استدعاء انتباه المخاطب كضماف إرادتو في المشاركة في الحدث الخطابي، كاستمرار  تمعب دكر
إذ تعتبر المدكنتيف خطابان بكصفيما نتاجان لما يستعممو . المتكمـ في تكجيو الخطاب لممخاطب

 المتكمـ/الراكم مف كحدات يكرد فييا رسالتو كحكايتو، كما يريد ايصالو إلى القارئ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

طبقة مف طبقات الخطاب، قطعة خطابية كانت أـ جممة، مركزان كىامشان يصطمح عمى تسميتيما عمى التكالي  كلكؿٌ  -1
، دار 1. ينظر: أحمد المتككؿ: مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي، ط«مجاالن كربضان أك ضاحية»

مطابقة مفيـك المركز لمفيـك المجاؿ، كأٌف المركز  . مع افتراض71، ص 2008الكتاب الجديدة المتحدة، بيركت، لبناف، 
 بديبلف مصطمحٌياف لمفيـك كاحد. «المجاؿ »ك
 .123، ص نفسوالمرجع  -2
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 المبحث األوؿ

 وظائؼ نواة التخاطب

 وظيفة المحور:-1
، أٌف الكاتب يريد إيصاؿ معمكمة لممتمقي حكؿ الرسالة كالركايةمف متطمبات الحدث في 

تتضمف شخصيات تشكؿ محاكر الخطاب  محكر أك نكاًة ما ىك جديد أك ميـ بالنسبة لو. فالمدكنة
، تحتكم مخصكصلنا أفكاران في سياؽ  قٌدمت .السردليا أحداث باعتبارىا الذكات التي تدكر حك 

غايتيا تجسيد الحياة ، كالبيئة االجتماعية ا،كدكافعي في مرحمة معينة، ذكاتعمى معمكمات حكؿ 
 .كالتجربة اإلنسانية مف جكانب متعددة ترتكز أساسان عمى الفكر كالديف

مسمة مف الكقائع تـ تشكيميا في الزمف كلقد اعتمد الكاتب كاسيني األعرج في ركايتو عمى س
كعبر التاريخ، فنقؿ لنا كقائع األحداث كنتائجيا بتفاصيميا، دكف أف يخرج عف إطار الظركؼ 
السياقية لمحبكة. حيث تعاقبت الكحدات التي تحمؿ المعمكمات كاألخبار، أىٌميا ىي التي تحمؿ 

الكاسع( التي تشكؿ محٌط خطاب ما، أك  كظيفة المحكر، كالتي تعٌرؼ عمى أٌنيا الذات )بالمعنى
 ، بالنظر إلى درجة مركزيتيا1الذات التي تشكؿ مكضكع حمكلة المعمكمات الكاردة في خطاب ما

 كيمٌيز في النحك الكظيفي بيف أربعة أصناؼ مف المحاكر، ىي كالتالي:
 محكر جديد.  -1
 محكر معطى.  -2
 محكر فرعي.  -3
 محكر معاد.  -4
محكر الذم يدرج ألكؿ مٌرة في الخطاب. كحيف يعاد إدراج نفس ىذا المحكر " المحورًا جديداً كيعٌد "

في الخطاب فإٌنو يصبح "محكران معطى". كفي حالة مككث ىذا المحكر محطان لمخطاب فإٌنو ييعاد 
ذكره كيتـ ذلؾ بطريقة مباشرة أك بكاسطة أحد متعٌمقاتو أك تكابعو. في الحالة األكلى نككف أماـ 

  .2"محور فرعيفي الحالة الثانية نككف أماـ ""محكر معاد" ك 

                                                 
أحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، مرجع سابؽ، ص  -1

111. 
 .112نفسو، ص المرجع  -2
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األمير عبد القادر  ،فيف كالمختمفتيف األساسيتييكمف في الشخصيت، أفضؿ ما مٌثؿ بوك 
ىا الحاسمة كقفاتيا كأدكار بقدر مف التمييز في خطة الكتاب ب اخٌصت متيفكال ديبكش، كمكنسينيكر

شخصية ال في الركاية يعتبر ألمير عبد القادراف التي تؤٌدييا في فيـ الفكرة الرئيسية لمركاية.
أم أٌنو  الركائي لمسالؾ أبكاب الحديد، محكرية، شغؿ أكبر مساحة في كتب التاريخ كالفضاءال

يعٌد محكران رئيسيان لخطاب ما المحكري المعطى الذم يشٌكؿ أطكؿ  »المحكر الرئيسي المعطى ك
و في افتتاحية كتاب مكنسينيكر الذم كتب كقاؿ: كقد بدأ بتقديم ،1«سمسمة محكرية في ىذا الخطاب

، ألنصفوه في أقرب  » وأظف صادقًا لو كاف كّؿ الفرنسييف عرفوا عبد القادر مثمما أعرفو اليـو
تقرير لؤلب سكشي بعد  مختمفة، منيا ما كرد في في أكضاع خطابية نجد كصفان لو. كما 2«وقت

... كاف عمره تقريبًا » ، منيا:لتي تعطى لممسيحلقائو لو، كىي أكصاؼ تشبو نكعان ما الصكرة ا
وثبلثيف سنة. بقامة متواضعة، يتجمى منو وقار عاؿ. وجيو دائري ومبلمحو متكاممة  خمساً 

لحيتو كثة وتنحو نحو سواد ظاىر. بشرة وجيو بيضاء، مائمة إلى بعض الصفرة عمى الرغـ مف 
وحيتاف ... وكّمما تعّمؽ الحديث بالديف سمرتيا مف شّدة الحر. عيناه الزررقاواف جميمتاف وم

ليأخذ . 3«..رفرفتا خشوعًا... بسيط يبدو عميو انزعاج كبير مف ىالة القداسة التي تحيط بو.
المعاني  يحمؿ الكثير مف بذلؾ كظيفة المحكر المعاد بإعادة ذكره في كٌؿ كقفات الركاية، فاألمير

ات الطبقو بيا الشخصيات تف الرؤل التي تأٌثر أكبر عدد م شتمؿو يكالدالالت كالعبر، كما أنٌ 
 . المجتمعية األخرل في سائر أحداث الركاية

فشخصية األمير ىي المحكر الذم استقطب الكـ األكبر مف المعمكمات في السمسمة المحكرية في 
لدل القارئ كعميو انبنت  مركز االىتماـالخطاب السردم الركائي الذم بيف أيدينا، حيث يشكؿ 

، فيك مكٌكف كمكضكع رئيسي 4""العماد" أك مصطمح "القيمة التداوليةء الركاية كىذا ما يسمى أجزا
 استمر في كؿ األجزاء المتتابعة المتعالقة بعضيا مع بعض، كىذا بذكره كتكرار اإلحالة عميو. 

ف اليات أيف ذكر أٌكؿ مرة عمى لساذ كظيفة "محكر الجديد" في األمير ، فمقد أخأٌما مكنسينيكر
لقد حممت ىذه التربة مف بوردو وأخاؼ عمييا أف تتبعثر قبؿ وقتيا في ... »: السارد في قكلو

                                                 
تككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، مرجع سابؽ، ص أحمد الم -1

116. 
 .20ص  الركاية، -2
 .282، ص نفسوالمصدر  -3
 .131مصطمحيف لفاف فاليف كفكلي، ينظر: أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، مرجع سابؽ، ص   -4
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كالمحكر  يمثؿ الديانة المسيحية كلقد كاف ،1«مكاف غير المكاف الذي حدده مونسينيور ديبوش
 ، يقكؿ:لؤلمير ان كاف مشابيأعيد إدراجو في مكاضع متعددة، ك  فمقد اآلخر المعطى في الركاية،

، كلـ تكف مكاقفو إاٌل خدمة لمكاقؼ األمير التي يريد  2«فقد كاف ىو واألمير وجييف لعممة واحدة»
ككاف محٌطان لئلخبار أيضان في أكضاع خطابية لبلنتقاؿ إلى حدث آخر، نذكر يصاليا. إالكاتب 

مصوره، ينظر  يبدو مونسينيور في الميتوغرافيا ىادئًا وقريبًا مف »منيا ما قالو الراكم في كصفو: 
نحو أفؽ غامض بعيدًا عما كاف يحيط بو، بمحيتو السوداء المنسدلة عمى صدره والتي تكاد 
تغطي الجانب العموي مف الصميب الذي كاف يتدلى بارزًا مف عنقو. المباس الفضفاض األسود 

كبتو فقد الذي كاف يرتديو أعطاه سمنة غير حقيقية. أّما قبضة يده اليمنى التي كانت تناـ عمى ر 
برز عمى سبابتيا خاتـ خشف لـ يتركو مونسينيور ديبوش حتى مات. بينما اليد اليسرى، كانت 

فمقد أكرد الكاتب شخصياتو، دفعة . 3«.تحتضف اإلنجيؿ وتقبض عميو بميفة كبيرة مخافة ضياعو
تخيميا. كاحدة باإلحالة عمييـ باسـ عمـ، كيعطي لمقارئ معمكمات عنيا، كيصفيا، لتقريبيا منو ب

رجبلن مف » ، ففي النياية الشخصية ليست إاٌل:تظير عبر االنتشار السردم لمنصكصكداللتيا 
كرؽ، تمامان مثؿ الركائي الٌراكم لمباقي، بما أٌف االثنيف في حدكد الركاية التي تعٌرفنا بيما، كال 

يا )المكاقؼ كالرؤل( التي فيك  .4«يتكاجداف إاٌل بالكممات التي خٌطيا المؤٌلؼ عمى صفحات الكتاب
كالرسائؿ )التي نجد فييا الخطكات كاالنتقاالت السردية كالتاريخية(، كعبر العنكاف الذم أحاؿ عمى 

يستقبمو كيتمقاه. كىذا ما  يبث السرد كمتمؽو  البنية السردية لمكتاب، بمقكماتيا كالمتمثمة في سارد
 ةمف كقفات األبكاب الثبلث ةٌؿ كقفظيرت قبؿ ك معطاة كماكثة يحيمنا لمحديث عف شخصية أخرل

الية ( األمير 2ميرالية )(، األ1الية )خاص تكرر ثبلث مرات كىك: األمير  كأثناءىا في عنكاف داخمي
تعتبر محكران جديدان حيف أدرج ألكؿ مٌرة في بداية الركاية  التي «جكف مكبي»كىي شخصية  ؛(3)

مف جانب، كالشخصية المتمقية مف جانب  الشخصية الساردة جٌسدت في أكثر مف مكقع سردم كقد
السردية التي يتألؼ منيا الكتاب نجدىا قائمة عمى ىذا  نطمع عمى كافة النصكص حيفك  ،آخر

 كالمتمقي( بدءان مف المشيد االستيبللي إلى آخر مقطع يمثمو.  الثنائي السردم )المانح لمسرد
المشاىد لمتعميؽ عمى  كؿٌ  بيف جعمو الكاتب في الركاية، محورًا واصبلً كيعتبر جكف مكبي          
فيك يشيد العديد مما قاـ بو مكنسينيكر ألٌنو مرافقو كخادمو كرسـ مبلمح الشخصيات،  األحداث

                                                 
 .10الركاية، ص  -1
 عمى لساف جكف مكبي. ،431، ص المصدر نفسو -2
 .19، ص ـ.ف -3

4 - Pierre-Louis Rey : Le Roman, éd: Hachette, Paris, 1992, p 61. 
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يا كتصرفات ة لياقؼ األساسيا، ليكشؼ لنا عف المك كرؤيتو فيك النقطة المرجعية لفيـ مكنسينيكر
نكية كالفكرية التي يقـك عمييا بناء الشخصيتيف فجكف مكبي يقـك بكظيفة تفسيرية لمداللة المع

 كبرفقتو، نجد شخصية أخرل تشابيو أم أٌنيا معطاة كلكٌنيا ليست ماكثة كىي شخصية. الرئيستيف
يقكؿ  ،مصطفى بف التيامي الذم يعتبر كاتب األمير كمرافقو، فالحياة يجب أف تكتب كيعرفيا الناس

جوف موبي الطيب بجانبؾ ولـ يتركؾ حتى عندما  ... ظؿّ »األمير كىك يخاطب مكنسينيكر: 
ابف التيامي وآخروف حتى الّمحظة، في وقت تخّمى فيو عّنا الكثير مف األحباب.  رتو، وظؿّ خيّ 

 . 1«واحد في القمب أكثر مف مائة عمى المساف...
كمحكرية عنصر مف عناصر النص ككركدىا في قطع سردية كغير سردية، يتكقؼ عمى 

المحكر الرئيسي يدـك أكثر  »حممو )رئيسي أك ثانكم( بالنظر إلى الحدث؛ حيث أٌف الدكر الذم ي
مف المحاكر الثانكية، أم تستمر سمسمتو عبر النص السردم أكثر مما تستمر سبلسؿ المحاكر 
الثانكية، التي تختفي بمجرد انتياء الدكر الذم تقـك بو بالنظر إلى الحدث المسركد. أٌما المحاكر 

ترد إاٌل في القطع غير السردية ) في كصؼ أك تعميؽ مثبلن( فتأخذ أدنى درجات  التي ال
 . ليككف بذلؾ:2«االستمرارية في النص، بؿ يمكف أف تختفي بمجرد كركدىا

 محاكر القطع السردية                          محاكر القطع غير السردية     
 

       محاكر ثانكية         محاكر رئيسية                            
إاٌل  تعتبر محاكر ثانكية مقارنة بالرئيسية، ،عابرة/ فرعية شخصيات ثانكية أخرل نجدىا متمثمة في

إذ أٌنيا أقامت البيئة  المدكنتيف معان، بتنمية المشاىد، كتشعيب األحداث.ىي التي عٌمرت عالـ أٌنيا 
فعندما نراقبيا في الركاية نجدىا تقـك  ،صر كالمجتمعنسانية ككٌممتيا، كنكتشؼ عندىا مبلمح العاإل

بأعماؿ عادية كمألكفة في الحياة السائدة آنذاؾ، لتساعد عمى تكضيح البناء االجتماعي كبياف 
طبيعتو. فالكككبة المحيطة باألمير تتحرؾ داخؿ بنية منسكجة المبلمح في كجكدىا في األماكف 

يضاح ا  كالتمثيؿ لنمط الحياة الذم جيء بيـ لتمثيمو ك  التي كصفت بدقة. إٌنيـ نماذج التصكير
مدينة مميانة... سكاف األعالي ىـ ىـ كذلؾ، لـ يغّيروا مف عاداتيـ اليومية  ...» ، يقكؿ:معالمو

يصعدوف بصعوبة كبيرة وينزلوف محّمميف بالحاجيات اليومية وأدوات العمؿ والرفوش والفؤوس 
لتنقية البوابات التي تنغمؽ مف كثرة تساقط الثموج. الرعاة التي يشترونيا مف األسواؽ التحتية 

                                                 
 .368الركاية، ص  -1
 .156ص  ،1993، دار اليبلؿ العربية، الرباط، 1ط أحمد المتككؿ: آفاؽ جديدة في نظرية النحك الكظيفي، -2
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المدثروف بالجبلبيب واأللبسة الخشنة يسيروف بدوابيـ وأغناميـ في عمؽ الجبؿ، تحت 
األشجار، حيث الثموج ال تغطي األرضية إاّل قميبًل... بدأ الناس يدركوف جدوى السمـ... وبدأ 

في األسواؽ واألحياء الشعبية وحتى في معسكرات الخوؼ مف عودة الحرب عمى كّؿ األلسف، 
األمير... السمـ سمح لمناس باالستقرار وفرض نظاـ الدولة في كّؿ األماكف التي طالتيا إدارة 
األمير، ولكّنو حـر بعض القبائؿ القوية مف الغزوات والسطو عمى غيرىا مف القبائؿ الضعيفة... 

اء... عمى أطراؼ السوؽ الشعبية كاف البراح يحّذر توجب عميو دفع الزكاة والعاشور  فودفع م
كىي شخصيات ال تتفاعؿ مع الحدث، بؿ  .1«الناس مف مغبة رفض دفع الزكاة والعاشوراء...

... في » كنجد فيما يمي: تمثؿ صفات مساعدة لفيـ الفضاء النصي أكثر كنقمو لمقارئ بكضكح.
لكثيفة، جثـ معسكر بدوف حدود، منّظـ وكأّنو ىضبة بيف األودية والمرتفعات الصغيرة واألشجار ا

التيا اليومية وحركات ناسيا المنتظمة. الرجاؿ، النساء واألطفاؿ امدينة أو قرية كبيرة بانشغ
ليقؼ القارئ  .2«ماؿ واألحصنة والبغاؿ وأغناـ ال حصر ليا وحركة بشرية ال تتوقؼ أبدًا.الجِ 

لو، في عبلقة تمت  رسـ صكرة بصرية مف يتمكفأيضان، عمى صكر المكاف في مظيره الخارجي، ك 
 بالمحاكر الداللية في أدكارىا الفاعمة. 

في رسالة الغفراف، في لقاءات ابف القارح بيا في  الشخصيات العابرة، كلقد تمثمت أيضان ىذه       
. رحمتو، بحيث إٌنيا غير مستمرة في الخطاب، بؿ إٌنيا تختفي بعد كركدىا كتظير أخرل محٌميا

أمكف تقسيميا إلى قسميف أساسييف ىما: الشخصيات اإلنسانية كالشخصيات الحيكانية/ العجائبية 
أك الغيبية. كالشخصيات اإلنسانية ىي: الرسكؿ )ص(، اإلماـ عمي )ؾ(، فاطمة الزىراء )ؾ( 

براىيـ الخميؿ )ع(. كىـ أكلياء اهلل في الجنة. كمنيا أيضان المغكي كف كحمزة )ؾ(، كآدـ )ع(، كا 
كالنحاة: أبك العباس المبرد، يكنس بف حبيب، األخفش األكسط، سبكيو، كاألصمعي كغيرىـ. ككذا 
الشعراء مف مثؿ: األعشى، زىير بف أبي سممى، كعبيد بف األبرص، النابغة الذبياني، الحطيئة 

س كالخنساء، كحساف بف ثابت إلى غير ذلؾ مف شعراء الجنة. كشعراء النار مف مثؿ: امرؤ القي
، كطرفة بف العبد، كأكس بف حجر، كالميميؿ  كبشار بف برد كعنترة بف شداد، كعمرك بف كمثـك
كالشنفرل كتأبط شران. كأٌما الشخصيات الحيكانية نجدىا متمثمة في: الحية كالذئب كاألسد، يقكؿ عمى 

كنت أسكف في دار "الحسف البصري"  »لساف حية كىي تتحدث عف الحسف البصرم كقراءاتو: 
انتقمت إلى  -رحمو اهلل–فيتمو القرآف ليبًل فتمقيت منو الكتاب مف أولو إلى آخره... فمّما توفي 

                                                 
 .256-255الركاية، ص  -1
 .300، ص المصدر نفسو -2
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... فإذا ىو بأَسد يفترُس مف »كيقكؿ عف األسد:  1«جدار في دار "أبي عمرو بف العبلء"...
فِسو: لقد كاف فيقوُؿ في ن -أي ماَئة والمئتاف–ِصيراِف الجنَّة وحسيميا، فبل تكفيو ُىنيدة وال ِىند 

ـَ  ـُ ِسَواَىا شيئًا. فُيمِيـ اهلل األسَد أف يتكمَّ ـُ عمييا األيَّاـ ال َيْطَع –األسُد َيفترُس الشاَة الَعْجَفاَء فُيقي
ْحَفُة وفييا  -وقد َعرَؼ ما في نفسوِ  ـُ لو الصَّ فيقوُؿ: يا عبَد اهلل، أليس أَحُدكـ في الجنَّة ُتَقدَّ

ـُ مع  النَِّييدة، فيأكؿ منيا مثَؿ ُعْمِر السََّموات واأَلْرِض َيمتذَّ بما أصاَب فبل ىو ُمْكَتٍؼ الَبَيط والطٍّْرَي
وال ىي الفانيُة؟ وكذلؾ أنا َأْفَتِرُس ما شاَء اهلل فبل َتْأذى الَفريسُة بُظفٍر وال ناٍب، ولكْف َتِجُد مف 

لى جانبيا يذكر اقة حيكية عمى كتابتو. كىذا إلضفاء ط 2«المَّذِة كَما َأِجُد ِبُمْطِؼ ربٍّيا العزيِز. كا 
الشخصيات الغيبية المتمثمة في الجف كالخيتعكر )أبك ىدرش( المستمدة مف المعتقدات األسطكرية 
كالعجائبية لمتراث العربي، حيث أبرز مف خبلليا ظكاىر خارقة، أخرج بيا األحداث المتخيمة إلى 

 المعارؼ كالمعمكمات. فضاء أدبي جميؿ، تمكف القارئ مف االستزادة ب
إاٌل أٌف أىمية المحاكر تتحدد، كما ذكرنا سابقان، بكمية المعمكمات التي يفرزىا الخطاب         

رسالة الغفراف أيضان محاكر متعددة، لكٌنيا ليست  تضمنتكالتي تشكؿ المحاكر مكضكعات ليا. إذ 
بمدل  »س أىميتو "المحكر" جميعيا متساكية في األىمية بالنسبة إلى الحدث المسركد. كتقا

استمراريتو كمحط حديث مف بداية الخطاب إلى نيايتو: فثمة محاكر دائمة، تقـك بالدكر الرئيسي إذ 
. حيث إٌف ضماف 3«تحضى بديمكمة عبر النص السردم، كمحاكر مؤقتة ذات استمرارية محدكدة

لصرفية كالتركيبية كالداللية كحدة المحكر يتحقؽ ضمف المستكل المغكم في مستكياتيا المعجمية كا
التي تمثميا الشخصيات عامة استقاىا مف الكاقع أك الخياؿ، كلقد كردت أسماء  فالذكات .كغيرىا

. يمتقي بمعظميا في الجنة أك في مشاىد الحشر كقميؿ منيا 4تاريخية تكاد تبمغ خمسمائة اسـ
ئيسي المعطى في الرسالة ىك ". كالمحكر الر محور جديديرافقكف إبميس في النار. تمعب دكر "

"المرسؿ إليو"، ابف القارح، برز في الرسالة في صكرة متميزة ككنو البطؿ)بالمفيـك التقميدم( 
 المركزم المشارؾ في الحدث، تدكر حكلو األحداث في الجنة كالنار، لككنو مكضكعان لمحديث. 

 

                                                 
 .368-367الرسالة، ص  -1
 .305-304، ص المصدر نفسو -2
 .134أحمد المتككؿ: آفاؽ جديدة في النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص  -3
 كما بعدىا. 595، عائشة عبد الرحمف، ص األشخاص أعبلـفيرس  -4
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     وظيفة البؤرة:-2
مرتبطان بالمرجعية المتمثمة في التاريخ كالمخيؿ، كذلؾ  لقد جاء البناء المقطعي لركاية األمير 

في مشاىد تضمنتيا مظاىر التركيب السردم، ضمف ما يسمى بالمقاطع كالكحدات السردية. حيث 
يمكف أف تتكسط بيف الجممة )البسيطة أك المعقدة( ككحدة دنيا كالنص ككحدة عميا كحدة  »إٌنو: 

. كما  تقٌسـ القطعة بدكرىا «القطعة»عمييا مصطمح  كسطى )أك كحدات كسطى(، يمكف أف نطمؽ
. كىذا 1«مثبلن... «فقرات»أك  «قطعان فرعية»إلى كحدات تصغيرىا كتكبير الجممةى يمكف تسميتيا 

ٌممي ة منظمة، تتعالؽ فييا كٌؿ مف الجممة كالقطعة كالنص، لتككف لنا كحدة خطابية تامة.  كفؽ سي
 ية كالتالي:ليتككف البناء السٌممي في الركا

 جممة              قطعة             نص
 

 كحدة عميا    كحدة كسطى       كحدة دنيا    
كالجممة في الركاية تنقسـ إلى جمؿ أصمية أساس كجمؿ فرعية، أما القطعة فقد تنقسـ إلى فقرات، 

 لتككف بذلؾ عبارة عف مجمكع الكحدات السابقة، يشكؿ لنا كحدة تامة. أم:
 

 كتاب األمير)كحدة عميا(
 

 باب المحف األكلى        باب أقكاس الحكمة           باب المسالؾ كالميالؾ 
 

 3قطعة           2قطعة         1قطعة
 كحدات كسطى            

 
 3جممة           2جممة        1جممة 

 كحدات دنيا            
 

                                                 
 فية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، مرجع سابؽأحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظي -1

 .227ص
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كٌؿ مقطع سردم  »طع مفيكمان إجرائيان في التحميؿ بحيث أٌف: كيشكؿ مفيـك القطعة أك المق
يككف قادران عمى أف يككف كحده حكاية مستقمة، كغايتو الخاصة بو، كما أٌنو قادر عمى االندماج 

. حيث شكمت لنا الركاية في مجمكعيا 1«داخؿ حكاية أكبر تكسعان مؤٌديان كظيفة خاصة داخميا
ا يسمى كحدة عميا، في سمسمة مف التراكيب الخاضعة لقكاعد كعبلقات القطع بعًضيا ببعض م

التنظيـ، سكاء كانت نحكية أك ببلغية، في مسار القراءة، ضمف ظركؼ محيطة بالخطاب، يعرفيا 
كٌؿ مف الكاتب كالقارئ، منذ السطكر األكلى. فمند الفقرات األكلى مف الركاية يتعرؼ القارئ بيسر 

اؿ محكية، يتخممو حكار ككبلـ الشخصيات. إذ نرل المشيد األكؿ عمى بداية الحكي مف خبلؿ أفع
...انحنى »في الركاية مف خبلؿ عيني الكاتب كاسيني األعرج في مناظر بصرية، كىذا في قكلو: 

جوف موبي مرة أخرى. تممس الماء الدافئ. باف صفاؤه الكبير عندما تؤلألت حباتو المتسربة مف 
وؿ ثـ حّطو بيدوء عمى سطح البحر بحذر كبير، كػأّنو كاف خائفًا بيف أصابعو. أخذ اإلكميؿ األ 

مف تبلشيو. في لحظة مف المحظات رأى جوف موبي البحر كعروس تستقبؿ إكميؿ الزفاؼ وتكتـ 
 بصعوبة سعادتيا القصوى التي ارتسمت في عينييا المنكسرتيف قميبًل.

ير، وىو يحاوؿ أف يفيـ أّف ىذا استقاـ جوف مرة أخرى في جمستو بعد أف شعر بآالـ في الظ
الّموف النيمي الذي كاف يتدحرج داخمو القارب القديـ ويتحسس الرائحة التي تسربت قوية إلى أنفو 

 مثؿ العطر مانحة إياه شيوة التنفس عميقًا.
أخذ حفنة مف التربة وطوح بيا بعيدًا حيث ذابت في بياض الضباب ثـ استرؽ السمع إلييا وىي 

حدة تمو األخرى عمى سطح البحر مثؿ رشاش المطر الربيعي الذي يسميو سكاف تتساقط الوا
فبدأ ، فمقد عثر الكاتب عمى الشكؿ المبلئـ لمتعبير عف ىذا الككف لتقديمو. 2«ناـ.-الببلد سمـ

حكيو كعٌبر عف مكاقفو مف العالـ، عف طريؽ النظر كاإلحساس بعالـ مممكس يشتمؿ عمى كائنات 
ضمنت آثار الكاقع بكصؼ دقيؽ كانسجاـ ضمني في المسار الداللي. كىذا كأشياء، في جمؿ ت

، حيث تمثؿ الجممة 3ضمف نكعيف مف الجمؿ السردية ىما: الجممة السردية األصمية كالفرعية
السردية األصمية في الركاية كحدة حكائية كبرل يتـ تفريعيا إلى كحداتيا الجزئية المكازية ليا، )أم 

ة الفرعية(، نمثؿ ليا بالقطعة الحكائية التالية، كالتي يقكؿ فييا الراكم: إلى الجمؿ السردي
....عندما رأى جوف موبي زورؽ الصياد المالطي يقترب مف حافة األمريالية، لوح لو بالقنديؿ »

                                                 
1 - A. Julien Greimas: Du sens, éd : Seuil, Paris, 1970, p 268. 

 .13ص الركاية،  -2
، شركة النشر كالتكزيع 1طاب في الركاية العربية، التركيب السردم، طخلفتاح الحجمرم: التخييؿ كبناء العبد ا -3

 .52، ص 2002بيضاء، المغرب، المدارس، الدار ال
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الزيتي الذي كاف بيده، مرات عديدة... أخذ جوف موبي كيسو. دفع باألكاليؿ الثبلثة نحو القارب 
نحو اإلكميؿ الرابع الذي كاف أكبرىا. ساعده المالطي عمى وضعو في الجية األخرى ثـ مّد يده 

مف القارب حتى ال ينفرط. مّد جوف موبي رجمو اليمنى بحذر، وبمساعدة الصياد، ألحؽ الرجؿ 
اليسرى حتى صار كمية داخؿ القارب. جمس قميبًل وىو يتنفس بصعوبة. رتب أشياءه وىندامو 

 فقد تكٌلدت سيركرة نصية في نسؽ منسجـ، نمثميا كما يمي: 1«عميقًا. بحذر شديد ثـ تنفس
 جممة سردية أصمية

 وىي وحدة حكائية كبرى
 انحنى جكف مكبي مرة أخرل

 
 جمؿ سردية فرعية 

 وحدات حكائية جزئية موازية لموحدة الحكائية الكبرى
ده + ساعده + مٌد جكف تممس الماء الدافئ + عندما رأل جكف مكبي + دفع باألكاليؿ + مٌد ي

 مكبي رجمو + ألحؽ الرجؿ اليسرل + جمس قميبلن + رتب أشياءه + تنفس عميقان 
بمثابة مدخؿ، يفضي إلى فضاء لغكم جديد، كنقطة عبكر إلى  »إذ تعد الجممة السردية األصمية 

إلى  . فيي التي تتحكـ في المسار الحكائي، ككفقيا يستطيع القارئ الكلكج2«حقؿ ركائي ما...
الية، التي نتعرؼ مف خبلليا عمى "جكف اية ينفتح السرد عمى مشيد األمير العالـ الركائي. فمنذ البد

في نقطة بداية  وظيفة انفتاحية، توجو خياؿ القارئ،مكبي" الذم يؤٌدم ميمة الحكي. لتؤدم بذلؾ 
كرىا إلى معينة. قبؿ أف تظير جممة سردية أخرل تعرض لكحدة حكائية كبرل أخرل تنقسـ بد

 كحدات دنيا أك جمؿ أم أٌف النص يحكم عمى الجمؿ السردية المكالية:
 

 

 جممة سردية أصمية لكحدة حكائية جديدة.
 

 جمؿ سردية فرعية لتفريع الحكي.
حيث إٌف الجممة األكلى تعتبر تمييدان سرديان، يقيـ بيا الكاتب أكؿ عبلقة مع القارئ الذم ينتجيا مف 

ءؿ دائمان عف ىكية جكف مكبي كما دكره في الركاية. كقد أعطاه فيما بعد جديد، فالقارئ يتسا

                                                 
 .09الركاية، ص  -1

2 - John Raymond: Pratique de la littérature, éd: Seuil, Paris, 1978, p13. 
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صفات في مجاؿ ضيؽ، نتساءؿ معيا حكؿ ما سيمقاه في البحر كالزكرؽ، كعف الدكافع التي 
تمدد  »أكصمتو إلى ىناؾ، في أفعاؿ كحاالت تحافظ عمى التماسؾ الحكائي، إذ يتابع حكيو قائبلن: 

قديـ، رأى األشعة التي كانت قد بدأت تدفئ المكاف والنيار الذي جوف موبي في القارب ال
أصبحت كّؿ مبلمحو واضحة. أخرج كتابًا مف تحت لباسو الفضفاض الذي يشبو لباس الرىباف 
وفتحو عمى الصفحة األولى وبدأ يقرأ بالتدرج. رأى العنواف الذي كاف يرتسـ بخطوط عريضة 

لبداية حكي الحدث  بؤرة ومركزاً ذف في النص المركم تعتبر فالجممة األكلى إ 1«وواضحة جدًا....
الذم يستمر في كحداتو عبر البنية السردية المككنة لو كالمقترنة بجمؿ فرعية تيكسٍّعوي. كلقد اتبع 

في حكيو، كذلؾ باختيار الكحدات المعرفية كتنظيميا، في إطار ىدفيف استراتيجييف الكاتب 
ة النص كمراعاتو لممكنات القارئ ككفاياتو االستنتاجية مف جية قكاعدم لمنص، مف جية. كمناسب

أخرل. مٌما سيؿ عممية استنتاج دالالتيا، في كيفية تمكضع المعمكمات كتباينيا، عمى مستكل بداية 
، ألف القراءات تختمؼ مف قارئ إلى واحدة في الرواية بؤرةالخطاب. إذ ال يمكف اإلقرار بكجكد 

لنظر كالمؤىبلت الثقافية كالخمفيات المعرفية. فالجممة السردية المركية آخر، الختبلؼ كجيات ا
األصمية، ممحقة بمتتاليات جممية سابقة عمييا في مسار الحكي، الذم يتبعو القارئ، مف خبلؿ 
رؤل جكف مكبي كما يركيو في رحمتو مع القس ديبكش كاألحداث التي نقميا في لقاءاتو. كالتي 

الكاتب في القصاصات كاألكراؽ كالرسائؿ المكتكبة، باإلضافة إلى األحاديث  خمقت رؤيا عٌبر عنيا
... تمتـ مونسينيور بعد أف وضع  »النفسية/الداخمية التي تجكؿ في خكاطر الشخصيات، يقكؿ: 
فيذه الجممة السردية األصمية تصبح  2«النظارتيف ثـ عاد إلى أوراقو التي كاف يفمييا ورقة ورقة.

... ولكّنو التفت لقممو وحاوؿ أف »يات جممية سابقة يعرضيا السياؽ الحكائي التالي: ممحقة بمتتال
يجد جممو المستعصية. كاف نقيؽ الضفادع الذي يكرىو قد زاد بحّدة. بذؿ مجيودًا كبيرًا لكي 
يمغييا مف ذىنو ولكف لـ يفمح بسيولة. توقؼ عف الكتابة ثـ ذىب نحو القصاصات الكثيرة التي 

ؤل الطاولة الكبيرة وبدأ يتفحصيا واحدة واحدة ثـ يفتح جريدة المونيتور وجرائد أخرى كانت تم
فالدمج يتمثؿ في تأكيد الذىاب إلى القصاصات  3«ويحاوؿ أف يقارف بيف ىذا العدد وذاؾ.

كتصفحيا، بفعؿ العكدة إلى الكراء. النتاج بنية متماسكة تعكس حرية الكاتب في خمؽ عكالـ 
 برؤل الفرد في الجماعة التي ينتمي إلييا. متخيمة محككمة

                                                 
 .18الركاية، ص  -1
 .92، ص المصدر نفسو -2
 .90، ص ـ ف -3
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... لـ يستقيظ جوف موبي مف غفوتو قميبًل إاّل عندما ىزه »( فالجممة: 2الية )كفي األمير  
أغمض جوف موبي عينيو »جممة ممحقة كمرتبطة بجممة االبتداء:  1«زمور السفيتة القوي...

الماضي التاريخي، عمد فييا الركائي لحمميا . كالتي تدؿ عمى فترة زمنية تعكد بنا إلى «طويبًل ...
 إلى شخصية غريبة في محاكلة إلقناعنا بمصداقية ماتقٌدمو الركاية ككاقعيتيا.

كاف الضباب قد  »كفي كصؼ انقشاع الضباب في كٌؿ مف الجممة السردية الفرعية التالية: 
يات العاصمة التي تتسمؽ الية وقمعة ماتيفو وبنايًا وأصبح ميناء الجزائر واألمير انسحب نيائ

ثـ التفت جوف موبي إلى مدينة الجزائر التي تجمت  ». كفي 2«الجبؿ، أكثر جبلًء ونصاعة.
بدأ الضباب ينسحب شيئًا فشيئًا وبشكؿ  »مرتبط كممحؽ بجممة أكلى في:  3«بوضوح نيائي

قراءة، تحققيا فنتيجة رابط الدمج الذم نستشفو أثناء ال 4«متسارع عما كاف عميو الفجر األوؿ.
الجممة السردية األصمية في بداية انسحاب الضباب في مكاف تجمي الحدث كانفتاح الباب األكؿ 
مف الحكي، لتككف الجمؿ السردية الفرعية األخرل تأكيدا لزكالو نيائيان. فمنذ الصفحات كاألسطر 

، زٌكده ختاره بدقة متناىيةاألكلى في الركاية تظير رؤيا الكاتب المحب لممكاف الذم أعٌده في مشيد ا
بمعمكمات كحكار مسبؽ تميد لمدخكؿ في العالـ التخييمي الذم رسمو في مشركعو الركائي. فيجتمع 

 النص في كٌؿ مكحد منسجـ كفقان لمبادئ ىي:
 : بإعطاء صاحب النص مطمؽ الحرية في اختيار كيفية البداية.مبدأ البدء الحر -1
بالمبدإ السابؽ كيتقيد بو، كيعمؿ مف خبلؿ قكاعد )الضد : ينبني عمى اإلقرار مبدأ التبادر -2

 بيف الضديف(. -الضد السالب -المكجب
 : كيككف مف خبلؿ إيجاد معادؿ لمكضكع الفقرة السابقة.مبدأ التشابو -3
: فحيف تقـك الفقرة عمى أمكر كمية تحتاج إلى تجزئة، كيعمؿ كفؽ قكاعد مبدأ حسف التقسيـ -4

 . 5اإلجماؿ كالتفصيؿ( -نتيجةالمقدمة كال -)الكؿ كالجزء
المعمكمة المرـك إعطاؤىا ال تتكافر في مخزكف المخاطب اليات، نجد أٌف كفي سرد أحداث األمير 

... عندما رأى جوف موبي زورؽ »يصؼ فييا الراكم األحداث كما ىي، كما نتمثمو في قكلو: 
تي الذي كاف بيده، مرات عديدة، الية، لوح لو بالقنديؿ الزياد المالطي يقترب مف حافة األمير الصي

                                                 
 .201، ص الركاية -1
 .202المصدر نفسو، ص  -2
 .206ـ.ف، ص  -3
 .201، ص ـ.ف -4
 .111، ص 2005،  عالـ الكتب الحديث، 1خرمة: نحك النص، ط عمر أبك -5
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، كفي 1«قبؿ أف يطفئو ويضعو بمحاذاة الحائط القديـ الذي يفصؿ البحر عف اليابسة...
أغمض جوف موبي عينيو طويبًل وكأّنو كاف يخزف تمونات البحر  »( يقكؿ: 2الية )األمير 

مّد الصياد  »( نجد: 3)الية كفي األمير  2«البلمتناىية ثـ تنيد عميقًا كمف خسر بمدًا أو عزيزًا.
(: 4الية )األمير . كفي 3«الية.بي وسحبو قميبًل نحو حافة األمير المالطي يده إلى جوف مو 

الية مف شارع اإلمبراطورة حتى األمير  اصطؼ الناس عمى الحافة في شكؿ سمسمة ببل حدود»
الجمؿ السردية ، فيذه 4«مرورًا مف شارع البحرية المكمؿ الذي ينفتح عمى البحر وقصر الرياس.

جمؿ افتتاحية أكلى، كما بعدىا مف جمؿ ىي معمكمات يقٌدميا الكاتب/ المتكمـ لمقارئ/ المخاطب. 
انفتح فييا السرد عبر شخصية جكف مكبي، أك الراكم المشارؾ في الحكي في األبكاب كالكقفات 

و عمى العالـ الجديد عمى الذاكرة الجزائرية في مرحمة ماضية مف تاريخيا، كشيئان فشيئان في بنائ
المغاير الذم ينقؿ فيو الكاتب جكانب كحقائؽ اجتماعية كتاريخية، كانت بؤرة المشاىد المتعددة 

 الساعية كراء الحرية كتحقيؽ الذات.

كلعٌؿ الكاتب قد نجح في تكصيؿ أفكاره لغكيان، بحيث نبلحظ أٌف الدكر األساسي لمجممة 
ية في التراكيب المعقدة( ىك تبميغ المعمكمات الجديدة في حيف السردية األصمية، )أم الجممة الرئيس

واقعة . فالجممة الرئيسية تحمؿ 5أٌف دكر الجمؿ المدمجة غالبان ما يككف حمؿ المعمكمات المعطاة
، أم المعمكمة التي تضمف استمرار الكحدة الحدثية؛ أٌما الجممة المدمجة أك الوقائع المرويَّة مف

يخص ىذه الكاقعة، أم أٌنيا تؤطر لممعمكمة الكاردة في الجممة  أو تعميؽ بشرحالفرعية فتأتي 
الرئيسية، كتضمف استمرارية الحكي كالتفريع لو بالنسبة لما قٌدـ. أم أٌنيا تساىـ في إغناء 
دراكو  المكضكع، باحتكائيا عمى تعبيرات مترابطة بدينامية تضمف استمراريتو، كتساعد عمى فيمو كا 

كيبدك أٌف الفكرة التي طرحيا غمب عمييا الطابع التاريخي، كلكف ىذا ال يعني  في صكر مخيمة.
غياب الجكانب األخرل الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية؛ فالركاية تسعى إلى تقديـ ما حدث في 
الجزائر، ييدؼ مف خبلليا الكاتب إلى تحرير أفكار الفرد كالجماعة كاالنفتاح عمى اآلخر، مبرزان 

ؾ معاناتيـ بسبب فقداف الحرية عبر شخصيتيف تنتمياف إلى ثقافتيف مختمفتيف، حممتا مفيـك في ذل
 األنا كاآلخر، الذم سنتناكلو الحقان. 

                                                 
 .09الركاية، ص  -1
 .201المصدر نفسو، ص  -2
 .431ـ.ف، ص  -3
 .546ـ.ف، ص  -4
 .143ص  مرجع سابؽ،فاؽ جديدة في النحك الكظيفي، آأحمد المتككؿ:  -5
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كالبؤرة أك ما يسمى التبئير
الحامؿ لممعمكمة األكثر »أٌنيا المكٌكف ، تعٌرؼ بكظيفة تداكلية 

ؿ المعمكمة الجديدة بالنسبة لمكضع التخابرم . فيي المكٌكف الذم يحم1«أىمية أك بركزا في الجممة
بيف المتكمـ كالمخاطىب، أم أٌنيا ال تدخؿ في نطاؽ المعرفة المشتركة بينيما فالمتكمـ يعتبرىا غير 

ليا في االستعماؿ، يساعد في الكصكؿ إلى البنية التخييمية  متقاسمة بينو كبيف المخاطىب. كتناكي
لبحث عف الكظائؼ التي تؤٌدييا، كالتي ال يتـ الكشؼ عنيا إاٌل ككيفية نمكىا داخؿ نسيج الحكي، با

في السياقات التكاصمية المتعددة التي يشترؾ فييا شركاء التكاصؿ، تمعب فييا الذاكرة كقكاعد المغة 
، مف خبلؿ كحدات الغفراف وطغت عمييا تكونت منيا رسالةالمشتركة دكران في فيميا كتأكيميا. 

ة، خاضعة لنظاـ متتابع في تدريج المعمكمات، ضمف استمرارية الحكي كصياغات خطابية/سردي
قٌدـ فييا الكاتب معمكمات كثيرة لممتمقي حكؿ عالمو التخييمي ككيؼ يتصكر عالـ األزؿ. كىذه 

مستقمة جكىريان عف الكحدات المسانية، كقد تتفؽ معيا بكؿ تأكيد، كلكف عرضان  »الكحدات السردية 
ائؼ ستمثؿ تارة بكحدات أعمى مف الجممة )مف مجمكعة مف الجمؿ: بدءان مف كليس دائمان؛ كالكظ

أطكاؿ مختمفة، كحتى كتاب بأكممو(، كتارة أخرل بكحدات أدنى مف الجممة )مف مجمكعة 
لذا كجب النظر  .2، كممة، كحتى بعض العناصر األدبية ضمف الكممة الكاحدة(syntagmeكممات

تؤٌديو في عبلقات بعضيا ببعض، كالكظائؼ الخطابية التي  في الكحدات بالنسبة لممعنى الذم
 تؤٌدييا، مف أجؿ الحفاظ عمى التكاصؿ بيف المتخاطبيف.

كعمد المعرم إلى ذلؾ في كثير مف استعماالتو، كصياغاتو المختمفة داخؿ المجاؿ التخييمي 
لدينية كاألنظمة السردم، ضمف نسؽ متميز مف الصكر التي ليا مف المظاىر النفسية كمف القيـ ا

المعرفية كاالجتماعية ما يجعؿ القارئ مرتبطان بيا في نسيج مخيمتو ككظيفتيا، كالتي تجسدت في 
كصؼ ما لو عبلقة بالجنة كالنار، لجذب المخاطب إلى التمعف فييا ، برسـ صكر دقيقة حكليا 

أّنيا في الحسف ىذه أباريؽ، تحمميا أباريؽ، ك ! ىييات» :كاإلطناب في شرحيا. يقكؿ المعرم

                                                 

- :ـ البؤرة إلى كظائؼ فرعية، أىٌميا ما يشٌكؿ . كتنقس«البؤرة»ك «المحكر»مف الكظائؼ التداكلية الداخمية، كظيفتاف
يككف لكٌؿ  أفٍ ة في جميع أنماط الخطابات لكجكب . كلئف كانت كظيفة المحكر حاضر «بؤرة المقابمة»/ «بؤرة الجديد»الثنائية 

 فيو. فإٌف إسناد فركع كظيفة البؤرة يخضع لنمط الخطاب الذم تشكؿ الجممة أحد «محٌط الحديث»خطاب محكر يشكٌؿ 
 مككناتو. 

 .28المتككؿ: الكظائؼ التداكلٌية في المغة العربٌية، مرجع سابؽ، ص أحمد -1
بارت كغيره: شعرية المسركد، تر: عدناف محمكد محمد، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب، دمشؽ كالف ر  -2

 .19-18ص ، 2010
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األباريؽ: فاألولى ىي األباريؽ المعروفة، والثانية مف قوليـ: جارية إبريؽ، إذا كانت تبرؽ مف 
 حسنيا، قاؿ الشاعر:

 وغيداَء إبريٍؽ كأّف ُرضاُبيا                   جنى النحِؿ ممزوجًا بصيباِء تاجرِ 

 ف أحمر":والثالثة مف قوليـ: سيؼ إبريؽ، مأخوذ مف البريؽ. قاؿ"اب

  1»تقّمدَت إبريقًا وعمقَت َجعبة            ِلُتيِمؾ حّيًا ذا ُزىاء وجامِؿ       

إذ يقاسـ المعٌرم معمكمة جديدة مع ابف القارح حكؿ األباريؽ. كيقاسمو أيضان تجاربو، في قكلو: 
 أّوليا: ...وكنت بمدينة السبلـ، فشاىدت بعض الورّاقيف يسأؿ عف قافية "عدي بف زيد" التي »

 بكر العاذالت في غمس الصبػػػػػ           ػػػػػػػػح يعاتبنو أما تستفيؽ

 ودعا بالصبوح فجرًا فجاءت              قينة في يمينيا إبريؽ

فالمعرم يعتبر أٌف ىذه المعمكمات  2«وزعـ الورّاؽ أّف "ابف حاجب النعماف سأؿ عف ىذه القصيدة.
مكمات المعطاة ال تدخؿ في القاسـ المشترؾ بينيما، مما جعميا مجيكلة لدل مخاطبو، إذ إٌف المع

تحمؿ كظيفة بؤرة الجديد، بيا يخصص كيحصر المعمكمة المراد إعطاؤىا، في سبيؿ تكسيع 
المعارؼ في مخزكف المخاطب، كىذا ما نراه أيضان في حديثو عف الشجر الذم غرس البف القارح 

أنيار ُتْخَتَمُج مف ماء الحيواف، والكوثر يمّدىا، في  وتجري في أصوؿ ذلؾ الشجر، »في الجنة: 
كّؿ أواف، مف شرب منيا النُّغبة فبل موت، قد أِمف ىنالؾ الَفوت، وُسعد مف الّمبف ُمتخرٍّقات، ال 

. ، عّز المقتدر عمى كّؿ محتـو ، كعف 3«ُتغيَّر بأف تطوؿ األوقات. وجعافر مف الرحيؽ المختـو
األنيار أواٍف عمى ىيئة الطير السابحة، والغانية عف الماء السائحة وفي تمؾ  »األنيار يقكؿ: 

فمنيا ما ىو عمى ُصور الكراكّي، وُأَخُر ُتَشاكؿ المكاكي، وعمى َخْمؽ طواويَس وبطٍّ، فبعض في 
الجارية وبعض في الشطٍّ، ينُبع مف أفواىيا شراب، كأّنو مف الرٍّقة سراب، لو َجرع ُجرعة منو 

.الَحَكميُّ لحك ...وما عمؿ مف أجناس المسكرات »، كعف الخمرة قاؿ: 4«ـ أّنو الفوز الِقَدِميُّ
رات، كالجعة، والِبْتع، والِمْزر، والسُّْكُرَكِة ذاِت الِوْزِر، وما ُوِلَد مف النخيؿ  مفوقات لمشارب وُمكوٍّ

معجَّؿ أو َمِكيث. إذ ِلَكريـ ُيْعَتَرُؼ أو بخيٍؿ، وما صنع في أياـ "آدـ" و"شيث" إلى يـو المبعث مف 
                                                 

 .144الرسالة، ص  -1
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فيذه العبارات تشكؿ رسمان خياليان  .1«كانت تمؾ النطفة ممكة، ال تصمح أف تكوف برعاياىا مشتبكة
كىيكمة دينامية لممخيمة لمترغيب كالترىيب، مما يفعؿ التكاصؿ في العممية السردية، كىذا في سياؽ 

ياة كرؤية فمسفية لذات تسكف عالـ خطابي تحكلت فيو األفكار إلى كممات تفصح عف فمسفة في الح
الخياؿ. قٌدمو في تشٌكبلت مقطعية أخرل، كاألجكبة عمى األسئمة التي تطرح، في مثؿ: 

...فيمتفت إليو الشيخ ىشًا بشًا مرتاحًا... فيقوؿ: أخبرني كيؼ كاف خبلصؾ مف النار »
هلل وبالحساب وسبلمتؾ مف قبيح الشنار؟... ويقوؿ األعشى: قمت لعمي: وقد كنت أومف با

 -وأصّدؽ بالبعث وأنا في الجاىمية الجيبلء...فذىب "عمي" إلى النبي، صمى اهلل عميو وسمـ
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ىذا "أعشى قيس" قد ُرِوَي مدحو فيؾ، وشيد أّنؾ نبي مرسؿ. فقاؿ: ىبّل 

.فشفع لي، ؟ فقاؿ "عمي": قد جاء، ولكف صّدتو قريش وحّبو لمخمر.. جاءني في الدار السابقة
ّف لي منادح في العسؿ وماء  فأدخمت الجنة عمى أف ال أشرب فييا خمرًا، فقرَّْت عيناي بذلؾ، وا 

كىذه "األسئمة  2«الحيواف، وكذلؾ مف لـ يتب مف الخمر في الدار الّساخرة، لـ ُيْسَقَيا في اآلخرة.
مكمات، جاءت في حالة حيث كانت اإلجابات عبارة عف مع، بالرائز كاألجكبة" ىي ما سمي أيضان 

 استخبار، يجيؿ فييا المتكمـ المعمكمة كيطمب مف المخاطب إعطاءه إياىا، في المقاـ التكاصمي.

لقد أبدع المعرم في تىرس مو إلظيار معارفو كآرائو المغكية، في بنية منظمة متماسكة، في 
ح المعرم رٌده بشجرة مجمكعة مف الصيغ المكتسبة جعمت مف رسالتو مكسكعة فكرٌية. بحيث يستفت

قد عمـ الجبر الذي نسب إلى جبرئيؿ، وىو في كّؿ الخيرات سبيؿ، أّف في  »الحماطة، قائبلن: 
–مسكني حماطة ما كانت قطُّ أفانيًة، وال الناِكزة بيا غانيًة، تثمر مف موّدة موالي الشيخ الجميؿ 

العالية مف الشجر، لدنت إلى ما لو حممتو  -كبت اهلل عدّوه، وأداـ رواحو إلى الفضؿ وغدّوه
ليعمف بعدىا عف كصكؿ الرسالة كالشركع في  3«األرض غصوُنيا، وُأِذيؿ مف تمؾ الثمرة َمُصونيا.

وقد وصمت الرسالة التي َبْحرىا بالحكـ مسجور، ومف قرأىا مأجور، إذ كانت  »اإلجابة، يقكؿ: 
ُت في أمواج ِبَدِعيا الزاخرة، وعجبُت مف تأمر بتقّبؿ الشرع، وتعيب مف ترؾ أصبًل إلى فرٍع. وَغِرقَ 

اّتساؽ عقودىا الفاخرة، ومثُميا شَفع ونَفع، وقرَّب عند اهلل وَرفع. وَأْلَفيُتيا مفتتحًة بتمجيٍد، صدر 
أف يجعؿ كّؿ حرؼ منيا َشَبح ُنور، ال يمتزج  -جّمت عظمتو –عف بميغ ُمجيد. وفي قدرة رّبنا 

                                                 
 .153-152ص  ،الرسالة -1
 .181-177ص ، المصدر نفسو -2
-  تشٌكؿ أجكبة طبيعية لؤلسئمة التي ىي مف نكع "ما الخبر"، "ما الجديد"، "ما » ،«جكاب -سؤاؿ»الرائز عبارة عف

 .32ص  مرجع سابؽ، أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، «عندؾ"
 .130-129رسالة، ص ال -3
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ا إلى يـو الّديف، ويذُكره ِذْكَر ُمِحبٍّ َخِديٍف. ولعّمو، سبحانو، قد بمقاؿ الّزور، يستغفر لمف أنشأى
َنصب ِلسطورىا الُمنجية مف الّميب، َمعاريَج مف الفضة أو الذىب، َتعُرج بيا المبلئكة مف األرض 

، حيث كاف ىذا رٌداًّ لما استفتح بو ابف القارح 1«الراكدة إلى السماء، وَتْكِشُؼ سُجوؼ الظمماء...
التو مف استفسارات كأسئمة، كىك بذلؾ جاىؿ، ألجكبة المعرم، أك لممكضكع الذم سيتكمـ حكلو. رس

فمقد ىيأ مجاؿ . 2بؤرة مقابمةلذلؾ تككف الرسالة بالنسبة البف القارح بؤرة جديد، كبالنسبة لممعرم 
كثير، كمُّو عند  وفي تمؾ السطور َكِمـٌ  »: خطابو البف القارح كأدخمو إلى الجنة، كأعطاه شجران طيبان 

بذلؾ الثناء، شجٌر في  -إف شاء  اهلل-أثيُر. فقد ُغِرس لموالي الشيخ الجميؿ -تقّدس–الباري 
الجنة لذيُذ اجتناء، كّؿ شجرة منو تأخذ ما بيف المشرؽ إلى المغرب بظّؿ غاط، ليست في األعيف 

ىمية. وقد روي أف بعض شجرة كانوا يعّظمونيا في الجا -كما يعمـ -كذات أنواط. وذات أنواط 
ليختمط الشرح مع النص  3«الناس قاؿ: "يا رسوؿ اهلل، اجعؿ لنا ذات أنواط كما ليـ ذات أنواط" 

األساسي، كخاصية أساسية امتازت بيا الرسالة، خاصة في اليكامش كالحكاشي التي تقدـ معمكمات 
رل ساىمت في تشكيؿ كىذا ما ساىـ في تنامي السرد في خطيتو، باستحضار نصكص أخكثيرة. 

فالمقاطع السابقة عبارة عف معمكمات يجيميا المخاطب، كردت في داخؿ البنية  عالـ الرسالة.
السردية في حٌد ذاتيا. تخممت أجزاء الخطاب لتأخذ دكر تعميؽ خاص مف طرؼ الكاتب، لتحقيؽ 

 التكاصؿ مف خبلؿ التشكيؿ الٌنصي الذم تؤسسو العممية التخاطبية. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 140-139، ص الرسالة -1
تمتاز كظيفة بؤرة المقابمة بأٌنيا تصدر بأدكات مؤٌكدة مف قبيؿ "إٌف"، "إٌنما"، ك"قد". ينظر أحمد المتككؿ: الكظائؼ  -2

 .32ص  مرجع سابؽ، التداكلية في المغة العربية،
 .141 -140الرسالة، ص  -3
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 بحث الثانيلما

 وظائؼ ىامش التخاطب

 :الوظائؼ المشتركة-1
بالنظر إلى البنى اإلخبارية التي تحمميا المدكنتاف، نبلحظ أٌف الكظائؼ التداكلية التي 
تحمميا مرتبطة بالمقاـ، كبإنجازىا في كاقع التكاصؿ كاإلببلغ، أم بالكظيفة التكاصمية التي تؤٌدييا. 

سنادىا مرتبط كتىباييف كيركدىا في كمييما،  مرتبط ارتباطان كثيقان بالسياؽ في بيعدٍيو المقامي كالمقالي كا 
بكـٌ كنكعية المعمكمات التي يعتقد المتكمـ أٌنيا متكافرة في مخزكف المخاطب حيف عممية  »

 ، كضع لو المتككؿ الترسيمة التالية:1«التخاطب.
 بمتكمـ                                      مخاط     

 
     
 

كالمدكنة في فضائيا تشٌكؿ بناءن خاصان إليصاؿ المعمكمات، اعتمادان عمى اإلخبار )نتائج( 
كالقص )األحداث(، في كظائؼ تشترؾ فييا مع الجممة، كأخرل تختص بيا، كفيما يمي الكظائؼ 

 المشتركة:
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
ية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، مرجع سابؽ، ص أحمد المتككؿ: قضايا المغة العرب -1

109. 

مخزون 

المخاطب حسب 

 اعتقاد المتكلم

مخزون المتكلم 

حسب اعتقاد 

 المخاطب
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 وظيفة المبتدأ:-1-1
، في المدكنة، تتجاكز ككنيا مسألة داللية إٌف مسألة تكزيع المعمكمات في مكضكع النص

إلى عممية إنجاز الفعؿ المشترؾ التكاصمي كضركب التخميف المتعمؽ بالمتخاطبيف كالتقائيا 
، لمتعرؼ عمى العبلقات التي 1بمكضكعات التحاكر الخفية التي تحدث أثناء تمؾ العممية التكاصمية

إيديكلكجيتو التي ال يمكف تحديد مككنات النص إاٌل تجعؿ منو كبلًّ مكحدان، ذلؾ أٌف المكضكع يمثؿ 
 ، لككنو يحمؿ مقاصد المخاطب في عممية اإلببلغ بيدؼ إحداث أثر معيف.2في إطارىا

يفيـ مكضكع الركاية عمى أٌنو الفكرة الرئيسية التي تكٌكف النص بكاممو، كعند عممية تمٌقيو 
ساىـ في تناسقيا كحدة المكضكع  في خاص،كالركاية نظاـ تألييشكؿ النص نتيجة عممية الفيـ. 

، حيث تتحقؽ كحدة الخطاب بضماف استمرار الكحدات السابقة، كىذا 3ككحدة المحكر ككحدة الحدث
في عبارات متسمسمة كمتكالية أك عبر قطع سردية قد تطكؿ أك تقصر، كلكجكد مبادئ تحكـ المغة 

 الداللة الكمية لمبنية الشاممة/ الكبرل. لممحافظة عمى استمرار تمؾ الكحدات، بيدؼ التعبير عف
، أم 4كيقصد بالمكضكع ما يشكؿ مجاؿ الخطاب، بالنسبة لنص سردم )أك غير سردم(        

ىك  دكر ىذا المكٌكف. ف«مككف خارجي بالنسبة لمجممة»أٌنو يحمؿ كظيفة تداكلية خارجية يسند إلى 
التكاصؿ، أف يتفؽ المتكمـ كالمخاطىب عمى فمف مقكمات نجاح عممية «.  تحديد مجاؿ الخطاب» 

مجاؿ التخاطب، كأف يتعرؼ المخاطىب عمى ما سيتحدث عنو قبؿ أف يحادث. كيحتؿ الصدارة 
 :5عمى اعتبار أٌف عممية إنتاج الخطاب تتـ عادة في مرحمتيف

   تحديد مجاؿ الخطاب، بفيـ المكضكع. - 
 طاب، كاستخداـ شتى كسائؿ التبميغ.التمفظ بالجممة أك الجمؿ التي تحمؿ فحكل الخ -

                                                 
 .276فاف ديؾ: النص كالسياؽ، استقصاء في البحث الداللي كالتداكلي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .67، ص 1983، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، 1يمنى العيد: في معرفة النص، ط -2
 .131في النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص  أحمد المتككؿ: آفاؽ جديدة -3
 .134نفسو، ص المرجع  -4
-  + ىك ليس مف مكضكعات المحمكؿ كال الحقا مف لكاحقو، فيككف بذلؾ تركيب الجممة تداكليا  عمى النحك التالي: مبتدأ

ات الداخمية مف محكر محمكؿ + حدكد )مكضكعات كلكاحؽ(. كما أنو ال يأخذ كظائؼ تركيبية كداللية، كما تأخذىا المككن
بالنسبة كبؤرة. أم أٌف المبتدأ سيككف خارج الحمؿ الذم يحمؿ الكظائؼ الداخمية: المبتدأ + الحمؿ. فالحمؿ يككف كاردا 

، كأف نقكؿ: زيد، أبكه قادـ. فالجممة أك الحمؿ "أبكه قادـ" كارد بالنسبة لزيد، ليككف لؤلب عبلقة باالبف يحددىا دإلممبت
 أٌنو مكٌكف خارجي إاٌل أٌنو مرتبط بالجممة التي تميو، بكاسطة ضمير يدؿ عميو. الضمير. فرغـ

 .105أحمد المتككؿ: آفاؽ جديدة في النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص  -5
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كتحديد المكضكع، الذم يأخذ تداكليان كظيفة المبتدأ، ال يمكف أف يتـ إاٌل انطبلقا مف الكضع 
التخابرم القائـ بيف المتكمـ كالمخاطىب في طبقة مقامية معينة. كما يعتمد أيضا في ذلؾ معيارا 

مى قدرة المخاطىب، في التعرؼ عمى ما تحيؿ عميو ، الذم يعتمد ع(1) «إحالية المبتدإ» تداكليا، ىك 
فنفس العبارة تككف كافية إحاليا » العبارة كييتدم إلييا، باعتبار المعرفة المشتركة بينو كبيف المتكمـ 

. فإذا لـ يستطع المخاطىب (2) «في كضع تخابرم، كتككف غير كافية إحاليا في كضع تخابرم آخر 
كالمعيف كبقي مجيكال بالنسبة إليو، فالمككف المحاؿ إليو غير أف ييتدم إلى الشيء المقصكد 
إاٌل أٌف مكضكعات الجمؿ تيحدٍّد تكزيع المعمكمات عمى طكؿ  صالح ألف يحمؿ كظيفة المبتدإ.

انتظاـ متكالية، بينما مكضكعات الخطاب ترد المعمكمة السيمانطيقية كتنظميا كترتبيا تراكيب 
كميان، حكؿ مكضكع كاحد، ينفعؿ لو المتمقي، لتحقيؽ غاية محددة.  ، تحدث أثران 3متكالية ككؿ شامؿ

فإٌف أٌكؿ ما تقع عميو عيف القارئ بعد صفحة العنكاف الرئيسي ىي تقديـ كبالعكدة إلى ركاية األمير 
سنتعرض لو الحقان، لمقكلتيف إلى القارئ العربي كالغربي، يمفت فيو الكاتب إلى قبكؿ التحاكر بيف 

 ختمفة، فخاطب األنا باآلخر كاآلخر باألنا. الذكات الم

كالكتابة عند كاسيني األعرج تسير حكؿ تفعيؿ العالـ الركائي مع القارئ، في بنيات سبقت 
اإلشارة إلييا. اندرجت في نسقيف ىاميف ىما: مكضكع اليكية )األنا كاآلخر( كمكضكع التاريخ 

ذلؾ أٌف الشخكص المكظفة في الخطاب المذاف ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر مف حيث المرجع، 
السردم لمبحث عف اليكية، ىي نفسيا الشخكص التاريخية التي رافقت األحداث في سيركرتيا، مما 

 خمؽ تبلؤمان بيف البنيتيف.
كيقٌدـ كتاب األمير رؤل لمتاريخ كالعالـ، سعيان كراء البحث عف الحقيقة، في سبيؿ الكصكؿ 

يسمؾ فييا طالبييا مسالؾ كعرة تحتاج إلى تضحيات. كحتى يصؿ إلييا إلى الحرية، التي ال بٌد أف 
األمير بزمالتو، فمسكؼ يمر بمعابر مختمفة، كسيعيش تجارب مختمفة، كلسكؼ تظير أمامو عكائؽ 
تثنيو عف قراراتو كتجعمو يفكر في الجماعة التي ينتمي إلييا ال في ذاتو. فيتجاكز بذلؾ كٌؿ المحف  

 ارات ال بٌد منيا.كستنكشؼ أمامو خي

                                                 
 .119المتككؿ: الكظائؼ التداكلٌية في المغة العربٌية، مرجع سابؽ، ص أحمد - 1
 .119، ص نفسوالمرجع  - 2
 .185سياؽ، استقصاء في الخطاب الداللي كالتداكلي، مرجع سابؽ، ص فاف ديؾ: النص كال -3
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كمف الصفحات األكلى مف الركاية ابتداءن مف عتباتيا، تنكشؼ لنا االنيزامات كاآلماؿ، تظير 
خطكة خطكة إلى أف تكتمؿ في النياية. إذ تتفاعؿ في الركاية مككنات الرؤية كالتجربة  متدرجة

 السردية، التي تجسدت في عناكيف شعرية كانت ضمف التصنيؼ التالي:
 ريخ                        المعرفة                الكقفةالتا

ىي سياقات أٌكلية لمدخكؿ في عالـ الحكاية، لككنيا اإلجراء الذم يسبؽ  فعناويف األبواب والوقفات
الدخكؿ إلى الكحدات الداللية الصغرل التي تحمميا الركاية. كىي ال تحيؿ عمى مكضكعات 

الطابع التخييمي كالشعرم، كاف مرجعيا التاريخ الذم اختيًزؿ ككيٌثؼ كاضحة الداللة، بؿ غمب عمييا 
في كؿ أبعاده، حيث كاف لو دكر كبير في تشكيؿ الركاية في كحدتيا الداللية الكبرل في بنيتيا 

ال تسمح، فقط  »حيث إٌنيا: لئلفادة الفنية. تيكٌجو مف كاتب إلى قارئ، كفؽ اختيارات تأكيمية، 
لركائية عمى أٌنيا إنتاج مادم كارد ضمف كتاب، كفؽ قياسات إخراجية محددة ال بقراءة الحكاية ا

تساىـ في تحقيقيا تقنيات الطباعة فحسب، بؿ إٌنيا تحديدات تجعؿ تقطيع الحكاية إلى فقرات 
كمقاطع ككحدات كفصكؿ مبنيان عمى اختيارات داللية تضمف لتركيباتيا السردية انسجامان في أشكاؿ 

،  كىذا ما يجعؿ مف ىذه الكحدات، تؤٌدم كظيفة التقطيع النصي 1«عياتو الحدثية.الخطاب كمرج
عادة  التي تحافظ عمى انتظامو، كفؽ قصدية خاصة ىدفيا إعادة تشكيؿ التاريخ مف الذاكرة، كا 
كتابة اليكية، جعؿ فييا الكاتب مف الحكار أك التخاطب استراتيجية لئلببلغ عف الرؤل كاإلفصاح 

 كالدالالت.  عف المعاني
جعؿ منيا كاسيني األعرج منطمقات ضركرية لمقراءة بالنظر إلى الكظائؼ التي تؤٌدييا كىي  
الكظيفة المرجعية )المركزة عمى المكضكع(، كالكظيفة الندائية )المركزة عمى المرسؿ إليو(  »

 Henriافكالكظيفة الشعرية )المركزة عمى الرسالة(؛ كقد تتسع ىذه الكظائؼ لدل ىنرم ميتر 
Mitterand  )لتشمؿ الكظيفة التعيينية، كالكظيفة التحريضية )حٌث فضكؿ الميرسؿ إليو كمناداتو

، بتركيز 2«كالكظيفة اإليديكلكجية، كىي جميعيا تيسىكٍّر العنكاف بسمطة ترـك إخضاع المرسؿ إليو
تقارب بينيما. فخمؽ كلفت انتباه المتمقي عمى النص بتأديتيا لمكظيفة التكاصمية، كخمؽ نكع مف ال

بذلؾ كاسيني األعرج ما رآه مناسبان بعبارات أدبية مغرية لخمؽ نكع مف التفاعؿ كاالنسجاـ بيف 
 مكضكع النص المسركد كالقارئ.

                                                 
 .201عبد الفتاح الحجمرم: التخييؿ كبناء الخطاب في الركاية العربية، التركيب السردم، مرجع سابؽ، ص  -1
بداالتيا، الركمانسية العربية ، ط -2  . 107ص ، 1990، دار تكبقاؿ، 1محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياتو كا 
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، افتتح بيا اإلخبار السردم باإلشارة إلى التي قٌسميا إلى كقفات، ب المحف األولىباأّوليا: 
ألكىاـ اكانت لمرايا  األولىلما يأتي مف تفاصيؿ. األحداث كالمشاىد كمدخؿ تاريخي يؤطر

. يبدو أننا عمى ..الحياة نفسيا لـ تعد تعني الشيء الكثير «:1848جانفي 17في يـك  ،ضائعةال
كىذا بالنسبة لمكنسينيكر ديبكش الذم ،  1«حافة زمف كّؿ شيء فيو تبّدؿ أو ىو بصدد التبدؿ

أماـ أعضاء مجمس الغرفة النيابية في باريس، لتحقيؽ  يحاكؿ فتح ممؼ سمطاف الجزائر"عبد القادر"
. 2«كـ أتمنى أف يمنحني اهلل قميبًل مف العمر ألرى األمير خارج أسوار سجنو » ، فيقكؿ:أمنيتو

التي تبينت فييا الخطكة األكلى نحك البحث عف الحقيقة، كالسعي كراء حرية الغير ككجكده، الذم 
الذم كشؼ فيو عف جكانب سمبية، مما يشير إلى أٌنو آيؿ إلى جاء بكضكح في تقديمو في العالـ 

االنييار كربما إلى االنتياء، دكف إغفاؿ لمجكانب اإليجابية التي تعطي أمبلن في االستمرارية 
 كالتغيير الذم يسعى إليو الكاتب عبر شخصياتو كالعالـ الذم يكٌكنيا.

، أك منزلة العكاصؼ 1848نكفمبر كقفة عمى منزلة االبتبلء الكبير في  ثانياً  لتمييا
أك  Pauالخريفية، التي كانت تدكر بمكنسينيكر في الخارج كباألمير في قصر ىنرم الرابع في 

يعمـ بأٌنو انتيى عسكريان كبقي ينتظر مصيره في حجرات ضيقة  حيثاألمير،  االقمعة كما يسميي
األمير الذي ال شيء كاف يجعمو  مف سماحة » :كاف مندىشان  منذ البداية رطبة، إاٌل أٌف ديبكش

يختمؼ عف كبار الناس الطيبيف الذيف قضوا العمر في عزلة الرىباف بحثًا عف طريؽ يقّربيـ أكثر 
إلى اهلل. كانت حيطاف القمعة فارغة مف كّؿ شيء وباردة، فييا شيء مف الموت الذي رآه 

االنسانية رغـ اختبلفاتيا كىي رؤية تؤمف ب. 3«مونسينيور ديبوش يتسّمؽ الحجارة كالثعباف
كبالذات في ىكيتيا رغـ تناقضاتيا، كترفض أف يحـر اإلنساف مف أبسط حقكقو في العيش، ليتطمع 

 بذلؾ إلى استرداد الحرية المسمكبة.
تعٌرؼ عمى األمير ألٌكؿ مٌرة في رسالة لو  ،كانت منزلة ابتبلء عمى مكنسينيكر، في كتاباتوف
.. أنت ال تعرفني ولكني رجؿ مؤمف متفاف في خدمة اهلل مثمؾ سيدي السمطاف. » :قاؿ فييا

تمامًا. لو كنت أممؾ القوة لمركوب عمى ظير حصاف اآلف، لجئتؾ لمتو ولف تثني عزمي  ال دكنة 
الظممة وال ىدير الرياح. وسأقؼ عند مدخؿ خيمتؾ وأقوؿ لؾ بصوت لف يخيب إذا كاف ظّني 

قبؿ مني أيرًا بيف أيديكـ.قد ال أستطيع المجيء إليؾ ولكف فيؾ صادقًا: أعد لي أخي الذي وقع أس
مف ينوب عّني في ىذه الميمة محّمبًل برسالة مني أتمنى أف يباركيا اهلل. فأنا ال أممؾ ال ذىبًا 
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وال فضة وال أستطيع أف أمنحؾ بالمقابؿ إاّل صموات روح صادقة واعتراؼ العائمة التي أكاتبكـ 
ليككف رٌد األمير بمثابة انفتاح عمى انكسارات كخيبات يعرفيا . 1«باسميا، بخيرؾ الكبير...

أدولؼ ديبوش... لقد بمغني مكتوبؾ وفيمت القصد ولـ –مونسينيور أنطواف  » :اإلنساف
يفاجئني مطمقًا في سخائو وطيبتو لما سمعتو عنكـ. ومع ذلؾ اعذرني أف أسجؿ مبلحظتي لؾ 

ف مف واجبؾ أف تطمب مني إطبلؽ سراح كّؿ المساجيف بوصفؾ خادمًا هلل وصديقًا لئلنساف: كا
المسيحييف الذيف حبسناىـ منذ عودة الحرب بعد فسخ معاىدة تافنة وليس سجينًا واحدًا، كائنًا 

الذيف ينطفئوف في  مف يكوف. وكاف لفعمؾ ىذا أف يزداد عظمة لو مّس كذلؾ السجناء المسمميف
مما جعؿ الركاية تتمتع بالصدؽ كالتمقائية، بنقؿ . 2«...سجونكـ. أحب ألخيؾ ما تحّب لنفسؾ

 المكاقؼ كالحاالت الشعكرية التي تعيشيا الشخصيات في حكاراتيا كمراسبلتيا.
" عند مكنسينيكر كالتي تجمع بأٌف األمير مظمـك كمخذكؿ مدارات اليقيفكقفة في " وثالثاً 

 رة عمى تأمؿ كٌؿ شيء بتبصر كبعد نظرنان، فاألمير يممؾ القدرة الكبيزً بعمؽ كمع ذلؾ فقد ظٌؿ مت  
تعرؼ يا عزيزي جوف، الناس الكبار عندما يصموف  -...» في حكار جرل بينو كبيف جكف مكبي:

إلى درجة عميا مف نكراف الذات تنتفي تمامًا أنانيتيـ. أرأيت كيؼ كاف األمير يحكي عف 
 دوميشاؿ؟

 طبيعي. لـ تعد بينيما حرب، لقد انتيى كّؿ شيء.-
. ومع ذلؾ.  ال- يا جوف، األحقاد تشتعؿ أكثر خصوصًا عندما تنتيي الحروب بمنتصر ومنيـز

كىذا في كتابتو لمفصؿ . 3«.األمير يممؾ القدرة الكبيرة عمى تأمؿ كّؿ شيء بتبصر وبعد نظر
الخاص بالمعاىدة التي عقدىا األمير مع دكميشاؿ، كالتي سرد تفاصيميا لرئيس الدكلة، لنا فييا 

أو بعدىا بقميؿ عقد دوميشاؿ معاىدة مع األمير، أخطأ أـ  1833في حدود  »تقكؿ: قصاصة 
ؾ أمر يتجاوزني، في بداية مشواره العسكري المدىش، وكانت بمثابة أّوؿ ىدنة وبداية اصاب فذأ

سبلـ ولست مخوال كما ال يخفى عميكـ لمحكـ عمييا مف أي جية مف الجيات ولكني عمى األقؿ 
 .  4«ردىا وحكييا...أممؾ الحؽ في س

فاإلنسانية  ،كقفة ال بٌد منيا في الحركب، لكٌؿ كائف اسمو اإلنساف "مسالؾ الخيبة"لكٌف 
... اإلنسانية يا سيدي عبد القادر » :استحقاؽ كليست إرثان سيبلن، عمى حٌد قكؿ مكنسينيكر
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ؽ يحتاج إلى االستحقا معؾ حؽ. » ليدعمو األمير قائبلن:، 1«استحقاؽ وليست إرثًا سيبلً 
. يقضي اإلنساف العمر كّمو باحثًا مجيودات دائمة لموصوؿ إلى تحقيقو. ديننا يقوؿ ذلؾ كذلؾ

عف تأكيد إنسانيتو ألّف كّؿ ما يحيطو ىو عبارة عف مزالؽ متعددة، عميو تفاديو بشيامة وعزة 
خيانة مصطفى لذا كجب تدكينيا خاصة بعد خيانة الخميفة مازارم لؤلمير، كقبمو كانت ، 2«نفس.

... نكتب حياتنا مثمما عشناىا بدوف زيادة أو نقصاف أفضؿ مف أف يروييا » ،بف اسماعيؿ
غيرنا عنا بوسائمو التي ليست دائمًا طيبة. ليس أفضؿ مف امرئ يروي تاريخو وينير الطريؽ 

بالسيمة فرحمة األمير كتنقبلت مكنسينيكر لـ تكف . 3«.لمناس الذيف قاسموه نفس األشواؽ واآلالـ
 إذ عمى اإلنساف التحمي بالصبر لمتغمب عمى الضعؼ كما قد يكاجيو مف عكاقب.

كعمى مستكل الخطاب، لعٌؿ ما يبلحظ عمى ىذه الكقفات ىك قصرىا، بحيث تكحي إلى 
سرعة األحداث، سكاء عمى مستكل العنكنة أك الدالالت المقدمة. كىذا بإقحاـ فراغات زمنية 

الشخصيات، فكما نبلحظ لقد كظؼ الركائي أساليب سردية في كقفاتو كاالنتقاؿ في األمكنة ك 
كأميريالياتو تكٌلى فييا جكف مكبي تقديـ الشخصيات في حكاياتيا المختمفة، عمى نحك ما يتحقؽ في 
الكصؼ. حاكؿ أف يككف فييا كاقعيان لجذب انتباه القارئ، فكانت محطات تكقؼ كتأمؿ مك نتو مف 

اء األبكاب في بداياتيا كنياياتيا، مما يساعد عمى الفيـ كالتعمؽ في معنى إعادة الربط بيف أجز 
الفكرة الرئيسية التي ىدفيا تحقيؽ التكاصؿ الحضارم بيف األنا كاآلخر بأبعاده المختمفة سكاء كاف 

 زمنيان أك مكانيان أك معرفيان.
اث في القراءة مع كمف أبرز الكظائؼ التي تؤٌدييا )ىذه الكقفات(، ىي التنقؿ بيف األحد

المحافظة عمى التماسؾ كتحقيؽ االستمرارية، في ظؿ عبلقة الجزء بالكؿ. بحيث يمكف االنتقاؿ 
بيف عناصر الركاية في سبيؿ تحقيؽ األثر الببلغي. إذ حرص الكاتب عمى تقسيـ األبكاب إلى 

 كقفات تجزئو بما يعكس حجـ األحداث التي يريد سردىا.
، عبر شبكة مف المصادر التاريخية، يتـ مف خبلليا التعرؼ أكثر عمى كينمك اإلخبار الركائي

كقفات الباب الثاني، باب أقكاس الحكمة: بما فييا مف مكاجع الشقيقيف، كمرايا  المسار الحكائي. ففي
المسالؾ كانت ضيقة يا -...» ، نجد أٌف:المياكم الكبيرة، كضيؽ المعابر كانطفاء الرؤيا كضيؽ السبيؿ

 4«؟مؤمنيف وعندما يضيؽ المسمؾ تنطفئ الرؤيا، ألـ تقؿ ىذا يا سيدي في كثير مف المواقؼأمير ال
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بسبب الخيانة كعدـ القدرة عمى مكاصمة المعركة، مما أٌدل إلى استسبلـ فالحدث ينمك في مسالؾ ضيقة، 
األحكاؿ  األمير كنفيو في باب المسالؾ كالميالؾ بعد مجيء بكجك لمحكـ، في سمطاف المجاىدة كفتنة

في ميداف  في باب مكضكع التحاكر الذم جاء الزائمة، كقاب قكسيف أك أدنى. لتدخؿ ىذه العناكيف الفرعية
مما مٌكف مف تقطيع كحدات الركاية استنادان إلى أىـ األحداث الكاردة في كٌؿ باب.  فييا حلمٌ الذم الرحمة، 

ع بيف الماضي في خيباتو كالحاضر بانكساراتو إلى العناكيف المتخممة لؤلبكاب، قٌدمت لنا في فيرس، جم
. فمف الكسائؿ التي يستعمميا الكاتب لتييئة القارئ كتسييؿ عممية القراءة األخيرةكىذا في الصفحة 

تمثميا، جاءت  الكتاب كىذه التشكيمة البنيكية الخاصة بالعناكيف في ،1«التقسيـ الكاضح لمنص المكتكب»
كتكزعت كفؽ استراتيجية داللية تمثؿ تشاكبلت  بنية الكمية الشاممة،في تنظيـ كترتيب متكاؿ في ال

ٌنيا تستجيب إنا في المقصدية التي تؤٌدييا، إذ تستكقفاألحداث المتباينة كالقضايا المشكمة لمركاية؛ كما ا
كالتجارب  القارئ، كىذا بمراعاة الخمفية المعرفية المشتركة كالمستمدة مف التاريخ كالعادات كالتقاليد لمعارؼ

، رصدت لنا بيف الشخصياتالكقفات كالمضاميف عبلقة حكارية تفاعمية  فيمقد كانت ف .الحياتية المعاشة
االنعكاس الفكرم كالديني في مككنات أسمكبية، نٌظمت عممية القراءة كالفيـ كالتجاكر القائـ بينيما  افيي

 :  مايميكبداية ب
 اب.كتك* تجنيس الركاية )كنص( كتحديد نكعيا 

* الفضاء السردم لمركاية: مسالؾ أبكاب الحديد، بكقفاتو التاريخية، المستقاة مف أدب الرحمة 
 كالترسؿ.

البطؿ الرئيسي لمركاية: مف خبلؿ تكظيؼ اسـ تاريخي بطكلي  * شخصية النص أك    
 يخي(.كىك: األمير. )كفي ىذا العنكاف، ىك غير محدد. كىذا ليخرج، نكعان ما، عف التكثيؽ التار 

حقؿ اشتغاؿ »ليأخذ العنكاف بذلؾ معنى تداكليان خاصان بالمتمقي بالدرجة األكلى، فيك يعني تحديد 
، بأدائو الكظائؼ التالية: الكظيفة التعريفية، فاألمير ىك الذم يدخؿ بالقارئ إلى عالـ 2«المرسؿ

احبت محكر الحديث. الحكاية التاريخي. كالكظيفة التكجييية كىذا في المسالؾ كالكقفات التي ص
بحيث يحتكم الرسالة التي ىي مكضكع التكاصؿ، فيك سمة لمشيء كمعناه كمقصده كالتكاصؿ الذم 
يككف محككمان بسياؽ الحاؿ، إذ يتـ التكاصؿ في العديد مف المعطيات الزمانية كالمكانية، جامعة 

كتاب األمير/ »لركاية . كبذلؾ يحمؿ عنكاف ا3بيف قطبي التكاصؿ الرئيسييف، المرسؿ كالمستقبؿ
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كظيفة حممية بالنسبة لمنص الذم يقدمو كىي كظيفة الربض القبمي، أم  «مسالؾ أبكاب الحديد
 كيمكف التمثيؿ لذلؾ بالمخطط التالي:. 1الكظيفة التداكلية الخارجية "المبتدأ"

 كتاب األمير )مجاؿ الخطاب(   

          

 المخاطىب )القارئ الفعمي( الركاية/ الرسالة                      

        

   اآلخر /القارئ الضمني/ نابميكف                                   
إذ بو يستدرج الكاتب مخاطبو بطريقة مباشرة، كيكجيو إلى عالـ الخطاب تدريجيان بالكقفات 

جعي كما ىك كاألبكاب، كبو يحدد مجاؿ ابتداء الخطاب السردم، لتحقيؽ التفاعؿ بيف ماىك مر 
فعمية بخارجو بتحديد عالـ الخطاب، لذلؾ فيك يؤسس لعممية التكاصؿ بيف تخييمي. كيقيـ عبلقة 

في الفضاء التاريخي الذم أعاد الكاتب تدكينو  (العنكاف)ليحتؿ، بذلؾ، المرسؿ كالمرسؿ إليو. 
 اكليذ .دـ تفككوف كحدتو كعاضمب مكقعان استراتيجيان خاصان، ،كالذم صنعو في الكقفات المتنكعة

بغية سرد كقائعيا المتنكعة في ميقاتيا  ،تضٌمنت الركاية ذكران لمتكاريخ بأياميا كشيكرىا كسنكاتيا
فيما يركيو جكف مكبي كفيما يكتبو  . كلقد جاء أغمبيا، كىذا ما سنراه الحقان الذم حدثت فيو

 . في كميتو مكنسينيكر، في النصكص التي تضمنيا الكتاب
الكظائؼ التداكلية الكاردة كمكٌكف خارجي أيضان في رسالة الغفراف، دكره قائـ في  كالمبتدأ مف

تحديد "مجاؿ الخطاب" بالنسبة لما يأتي بعده، حيث يكرد المتككؿ التعريؼ الذم يقترحو سيمكف ديؾ 
يعتبر  " الذمuniverse of discourse" ىك ما يحدد مجاؿ الخطاب "themeالمبتدأ " »كيقكؿ: 
. كالكاتب يتأكؿ عممو فيتعرؼ منو عمى relevant"»2" بالنسبة إليو كاردان "predication"الحمؿ 

العنكاف مف جية المرسؿ »مقاصده، كعمى ضكء ىذه المقاصد يضع عنكانان ليذا العمؿ، بمعنى أٌف 
نكاف" ىك ناتج تفاعؿ عبلماتي بيف المرسؿ كالعمؿ. أٌما المتمقي فإٌنو يدخؿ إلى العمؿ مف بكابة "الع

متأكالن لو، كمكظفان خمفيتو المعرفية في استنطاؽ دكالو الفقيرة عددان كقكاعد تركيب كسياقان. ككثيران ما 

                                                 
ى أساس أننا نمٌيز بيف ىذه الكظيفة " عمThemeفي مقابؿ المصطمح االنكميزم "»: ، كما يقكؿ المتككؿالمبتدأ  - 1

كالمكٌكف المسٌمى "مبتدأ" عند النحاة العرب. كيقـك ىذا التمييز عمى أٌف مبتدأ النحاة مقكلة بنيكية... في حيف أٌف مبتدأ النحك 
 .82، ص مرجع سابؽالخطاب الكظيفي،  أحمد المتككؿ: مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك.«الكظيفي كظيفة تداكلية

 .115أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، مرجع سابؽ، ص  - 2
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. فيك رسالة 1«تككف داللة النص ىي ناتج تأكيؿ عنكانو، أك يمكف اعتبارىا كذلؾ دكف إطبلؽ
ير عمى مستكل مكثفة عمى ىامش رسالة أخرل مفصمة، يحمؿ عبلقة بيف المرسؿ كالمتمقي، فق

البنية التركيبية لكٌنو غني عمى المستكل الداللي، فيك الذم ينظـ القراءة كيكجييا كلو تأثير كاضح 
 عمى التأكيبلت الممكنة لمنص.

الذم  -المكضكع–فسميت الرسالة بمجاليا الذم تضمنيا كىك "الغفراف"، كىي مرتبطة بالمككف 
ة سردية متخيمة في قسميا القصصي، استكفى فييا يحمؿ كظيفة المحكر )ابف القارح(. كىي بني

المعرم تقديمات كتعريفات مختمفة لممكاضيع التي استدرجيا في سياؽ إنتاج رسالتو، كالتي 
استعرضيا في مقاطع ذات كظائؼ معرفية كتقييمية، بحيث نتعرؼ مف خبلليا عمى أحداث البنية 

تنتاجيا عند المعرم، كالمعبر عنيا في السردية المككنة ليا. فيناؾ أكثر مف قضية يمكف اس
. إذ حممت رسالة 2«كمجمكعة ىذه البدائؿ تسمى مجمكعة ذلؾ الخطاب »المتكالية الخطابية 
جزئية استطرد المعرم في الحديث عنيا، حيث كرد تغيير في  -تكٌكف الرسالة-الغفراف مكضكعات 

البف القارح، كمكدتو لو إلى ذكر الجنة  المكضكع لعٌدة مٌرات، فمقد ساقو االستطراد في ذكر الثكاب
وقد وصمت الرسالة التي بحُرىا بالِحَكـ مسجور، ومف قرأىا ال  »فأدخؿ الحديث عنيا، فيقكؿ: 

شّؾ مأجور... ولعّمو، سبحانو، قد نصب لسطورىا الُمنجية مف الّميب معاريج مف الفضة أو 
... فيركب »خٌيؿ رحمة ابف القارح فييا ، كيت«الذىب...وُغرس، إف شاء اهلل، بيا شجر مف الجنة

نجيبًا مف نجب الجنة، خمؽ مف ياقوت ودّر، في سجسج بعد عف الحّر والقّر، ومعيا إناء فييج 
ثـ يستطرد في ىذا القسـ األكؿ في بنية قصصية، في  «فيسير في الجنة عمى غير منيج...

ف شعراء الجنة كالنار، ليمتقي الحديث عف المغة كالشعر فيذكر أىؿ المغة كاألدب. كيتحدث ع
بالعديد منيـ كيدكر حكار بينو كبينيـ عف الٌشعر كالشعراء، منيـ: األعشى، زىير بف أبي سممى 

كالنابغة الذبياني كالنابغة الجعدم، كلبيد بف  عبيد بف األبرص كعدم بف زيد كأبك ذؤيب اليذلي،
كبشار بف برد كامرؤ القيس كعنترة بف شد اد يـ: إبميس مف بينثـ يرل أىؿ الن ار، ك ربيعة كغيرىـ، 

كعمقمة بف عبدة كعمرك بف كمثـك الت غمبي كطرفة بف العبد كأكس بف حجر كالميميؿ كتأب ط شٌران. ثـ  
ـ   فيتحاكر معو،يعكد إلى الجن ة فيمقى آدـ،  يستطرد في الحديث عنيا )الجٌنة(. كال شٌؾ أٌف ث

                                                 
 .12خكسيو ماريا بكثكيمك إيفانككس: نظرية المغة األدبية، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .190فاف ديؾ: النص كالسياؽ، استقصاء في البحث الداللي كالتداكلي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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ساتو، كبرمجيا في ذىنو، فالمتكمـ ىك الذم يحدد معاني كبلمو المعرم، قد نظـ خطابو في ممار 
 ، كىي متعمقة بحالتو كصفاتو كمكقعو الذم يشغمو. 1كفقان لقصديتو

كىذا التغير، إٌنما يجسد تغيرات المعرم بيف باطنو كظػاىره، أم بينػو كبػيف مكضػكعو، الػذم  
ض. ففػي عبلقتػو مػع العػالـ المفتػكح الػذم ييثير جدالن بينو كبيف مجتمعو الذم تػراكح بػف القبػكؿ كالػرف

يتطمع إليو في داخمو مف تخيؿ كفكر كمعرفة، لمكاتب عبلقة أخرل مع العػالـ الخػارجي الػذم يككنػو 
كيػػؤثر فيػػو فػػي عبلقاتػػو االجتماعيػػة كالثقافيػػة التػػي يحػػاكؿ أف يحقػػؽ ذاتػػو مػػف خبلليػػا، كبػػالطبع فػػإف 

التحقؽ خارجيان )تقابميا قكل الخارج( تدخؿ في صراع اإلنساف عالـ داخمي مف القكل التي تنزع إلى 
معيػػا، كلكػػف الميػػـ أٌف قػػكل اإلنسػػاف الداخميػػة مػػف إرادة كتخٌيػػؿ كفكػػر... أٌنيػػا تتطمػػب نقػػاط ارتكػػاز 
)خارجية(، أمكنة اسػتناد لمفعػؿ كالتحقػؽ. كىنػا لػيس اإلنسػاف متحققػان كشػكؿ يضػـ تمػؾ القػكل أك أٌنػو 

العبلقات بيف قكل الػداخؿ كالخػارج تكػكف أشػكاالن، كتشػغؿ حيػزات فػي ىك المركب منيا. بؿ إٌف تمؾ 
 . 2فضاء العالـ، كبالتالي يككف ليا تاريخ، كتكجد في تاريخ

كقد أٌدل أبك العبلء الجدؿ باستخداـ لمسجع كالبديع كاأللفاظ الغريبة، ما جعمو يستطرد في        
، كما رأينا سابقان، كتمؾ «بؤرة الجديد»ات كظيفة شرحيا مستشيدان بالشعر، كلقد أٌدت تمؾ االستخدام

المقاطع كردت بطريقة مباشرة، ال تنتمي إلى المكضكع المفترض، بؿ ىي تجسيد ألفكاره. كالعتقاده 
أٌف القارئ غير عارؼ بيا، فيعطي تعاريؼ متعددة، عمى القارئ أف يأخذ منيا ما لـز بو أف يفيـ 

مقارئ كابف القارح استخبلصات، كىي جزء مف الخطاب/الرسالة مكضكع الحديث. أم أٌنيا بالنسبة ل
تحكمت فييا المعمكمات الداللية المتكالية في القضايا التي طرحيا، ليككف عنده الرٌد شافيان ككافيان. 
فكؿ مسألة تقتضي الحديث عنيا كالتكسع فييا كىذا لتقريب المعنى إلى الذىف، لينسج منيا نصان 

 كاقفو مف قضايا عصره.يجسد فيو أفكاره كم
ىذا الرد الذم كاف في القسـ الثاني مف الرسالة، ليتتبعيا كيجيب عنيا عمى نفس ترتيب         

األفكار كالمسائؿ، أىميا الدفاع عف المتنبي، حٌد الزماف كالدىر، الزنادقة كالممحدكف، تكبة ابف 
طابو السردم كٌسع المعارؼ بيف القارح، الثناء عمى مشايخو، كسخريتو مف بعض المعتقدات. فخ

كساطة بيف اإلنساف  »العالـ كالكعي بإعادة صياغتيا في بناء حقؽ كجكد الذات، كما يعتبر 
كالعالـ كاإلنساف كاإلنساف كبيف اإلنساف كنفسو، فالكساطة بيف اإلنساف كالعالـ ىي ما ندعكه 

                                                 
ص  تغيير عاداتنا في قراءة النٌص األدبي، )د. ط( المركز الثقافي العربي. ليد الداللة،حميد لحميداني: القراءة كتك  - 1

107. 
 .143، ص 1990مطاع صفدم: نقد العقؿ الغربي، الحداثة ما بعد الحداثة، مركز اإلنماء القكمي،  - 2
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ة بيف اإلنساف كنفسو ىي ما ندعكه مرجعية، كالكساطة بيف الناس ىي ما ندعكه االتصالية، كالكساط
 . لقدرتو عمى استيعاب العكالـ في مكضكعاتيا المتعددة.1«بالفيـ الذاتي

إذف ىناؾ متكاليات فرعية في الخطاب تحمؿ مكضكعات مستنتجة مف قضية الرٌد عمى         
قارح كىذا في بنية الرسالة، كليا عبلقة مباشرة بيا، لنستنتج بذلؾ المكضكع الذم ىك رٌد عمى ابف ال

وقد أطمت، في ىذا الفصؿ، ونعود اآلف إلى  «فرعية الزمة جعمت مف مكضكع الخطاب يتغير
إٌف مستعممي المغة ليست  »، عٌبر عنو في خطاب مكجو إلى متمؽ محدد «اإلجابة عف الرسالة

ؿ ليـ ليـ فقط القدرة عمى إنتاج أك تأكيؿ )أجزاء( مف الخطاب بالنظر إلى مكضكع مفترض، ب
القدرة كذلؾ عمى تغيير المكضكع كعمى إدراؾ ما يحدث مف تغيير مثؿ ىذا المكضكع في الخطاب 

حيث كاف ذلؾ بطريقة مباشرة، اتسقت كانسجمت مع مكضكع البنية الكبرل، في  2«أك التحاكر.
ما بيف الجنة كالنار. فرغـ  "الغفراف"لتككف رسالة  «بـ غفر لؾ؟ »بنية فرعية الزمة أخرل ىي 

حدث مف تغييرات إاٌل أٌنيا كانت مقٌيدة بضكابط الخطاب المراد إيصالو. إذ عمؿ عمى تقديـ معارفو 
في الشعر كالتاريخ كالنقد، ككذا األمثاؿ كالمعارؼ التاريخية كاألدياف كالسخرية مف الزنادقة كبعض 

مية ىي قريبة بأكثر إٌف المغة الكبل »المعتقدات. كىذا الخطاب يمثؿ شمكلية الفكر، يقكؿ فككك: 
مما تقٌدمو مف الفكر الذم عمييا إظياره. كلكنيا ليست مكازية لو، بؿ ىي مأخكذة في شباكو 

، فالرسالة في لغتيا 3«كمنسكجة في سياؽ جريانو. ليست كاقعة خارجية عف الفكر، بؿ الفكر ذاتو
ا تغٌيران متناىيا بعقد صبلت تمثيؿ لفكر المعرم في تفاعؿ جدلي بيف الداخؿ كالخارج، كالتي أراد بي

، ليحقؽ كعيو المتناىي، كيدخؿ معيا في شبكة 4محدكدة كمكضكعية بيف قكاه كقكل العالـ مف حكلو
 عبلقات مفتكحة كممتدة تؤلفيا سياقات معرفية منتظمة حسب محكريتيا.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .48-47ربي، بيركت، ص ، المركز الثقافي الع1بكؿ ريككر: الكجكد كالزماف كالسرد، تر: سعيد الغانمي، ط - 1
 .193ص  مرجع سابؽ، استقصاء في البحث الداللي كالتداكلي، ،النص كالسياؽ :فاف ديؾ - 2
 .144ص  مرجع سابؽ، الحداثة ما بعد الحداثة، مطاع صفدم: نقد العقؿ الغربي، - 3
 .145-144، ص المرجع نفسو - 4
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 :وظيفة الذيؿ-1-2

التي تعتبر في إطار النحك ، المكظفة في الرسالة كظيفة "الذيؿ" ،1األرباض البعديةمف 
الكظيفي، كظيفة تداكلية خارجية، كىذا عمى مستكل بنية الجممة، أثناء العممية التخاطبية 

المعمكمة التي تكضح معمكمة  »كاإلخبارية، التي ترتبط بالمتخاطبيف في مقاـ معيف. إذ تحمؿ 
ضيح أك التعديؿ أك . فيك يقـك بكظيفة أك دكر: التك 2«داخؿ الجممة أك تعدليا أك تصححيا

التصحيح. ليميز في كظيفة الذيؿ الكاحدة ثبلثة أنكاع مف الذيكؿ، يكافؽ كؿ منيا عممية خطابية 
 :3كىي

: حيث يقٌدـ المتكمـ معمكمة يبلحظ أٌنيا ليست كاضحة لغاية فيضيؼ ذيؿ التوضيح -1
 معمكمة أخرل إلزالة اإلبياـ )يمكف أف يتعمؽ بضمير مبيـ(.

: أف ييمقي المتكمـ معمكمة، ثـ يبلحظ أٌنيا ليست بالضبط المعمكمة المقصكد ؿذيؿ التعدي -2
 إعطاؤىا فيضيؼ أخرل ليعدليا.

: أف يعطي المتكمـ معمكمة، ثـ ينتبو إلى أٌنيا ليست المعمكمة المقصكدة ذيؿ التصحيح -3
 يحة.فيضيؼ معمكمة أخرل قصد تصحيحيا. فتأخذ محٌؿ األكلى في اإلخبار ألٌنيا ىي الصح

المكاطف الجامعة، كالمكاقؼ الحافمة؛ ألٌف تمؾ  »كىي كظيفة مرتبطة بالمقاـ تستعمؿ في 
المىكىاطف تجمع البطيءى الفيـً كالبعيدى الذىًف، كالثاقبى القريحة، كالجٌيدى الخاطر، فإذا تكررت األلفاظ 

ا المعرم إلى مخاطبو كٌجيي 4«عمى المعنى الكاحد تكٌكد عند الذىف المقف، كصح  لمكميؿ البميد.
إعادة األلفاظ المترادفة  »قصد إثراء فيمو كثقافتو، باستخداـ تقنية تكرار المعاني بألفاظ أخرل، فيك 

 ، فكانت كالتالي:5«عمى المعنى بعينو، حتى يظير لمف لـ يفيمو، كيتكٌكد عند مف فيمو

 

 

                                                 
 ع األخير، أم المكالي لمجممة. ؿ المكقعٌد المتككؿ الربض البعدم لمجممة المكٌكف الذم يحت -1
 .174المتككؿ: الكظائؼ التداكلٌية في المغة العربٌية، مرجع سابؽ، ص  أحمد - 2
 ، بتصرؼ.148-147نفسو، ص  المرجع -3
 .292ص  سابؽ، رجعم الصناعتيف،كتاب أبك ىبلؿ العسكرم:  -4
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 الصفحة وظيفتو نوعو التذييؿ
 ناه الراجز في قكلو:كليس ليذا الحضب مجانسان لمذم ع

 كقد تطكيت انطكاء الحضب
تعديؿ 
 كتصحيح

ضافة  إلزالة اإلبياـ كا 
 معمكمة جديدة عف الحضب

132 

ألـ تر كيؼ »كىذه الكممة الطيبة كأٌنيا المعنٌية بقكلو: 
ضرب اهلل مثبلن كممة طٌيبة كشجرة طٌيبة أصميا ثابت 
 «كفرعيا في السماء، تؤتي أكميا كٌؿ حيف بإذف رٌبيا.

 .25-24سورة إبراىيـ اآلية: 

 تكضيح
لتكضيح رٌده عمى رسالة 

 ابف القارح.
140 

كقد ركم أٌف بعض الناس قاؿ: "يا رسكؿ اهلل، اجعؿ لنا 
 ذات أنكاط كما ليـ ذات أنكاط" كقاؿ بعض الشعراء:

 كما رفضنا إليو ذات أنكاط لنا المييمف يكفينا أعادينا
 تكضيح

يضيؼ معمكمة إلزالة 
اـ عف الشجرة التي اإلبي

 كانت تعظـ في الجاىمية.
141 

، طٌمتو  مىر كأٌنو رائحة خزامى سيؿو ...كلصار الص 
أك نىٍشري  -كالٌدىؿ: الطائفة مف الٌميؿ –الداجنةي بدىٍىؿو 

 ميدىاـو خٌكارة، سىي ارةو في القيمىؿ سىك ارةو.

تكضيح 
 كتصحيح

إلزالة اإلبياـ عف كممة 
 الدىؿ

168 

ا تقكؿ لمرجؿ: إذا ذىب مالؾ، أعطاؾ ...كىذا كم
بعض الناس ماالن. كأنت تعني نفسؾ في الحقيقة. 

كظاىر الكبلـ كاقع عمى كٌؿ إنساف، كعمى كٌؿ فرقة 
 تككف بعضان لمناس...

تكضيح 
 كتعديؿ

لفيـ ما أراد لبيد قكلو لمشيخ 
في إجابتو عف سؤالو: ىؿ 
 أردت ببعض معنى كٌؿ؟

216 

ف فقد بىٍردى الشى  ٍمأىًؿ، رجع كغيره مف الس مىًؿ، تيمًقي ...كا 
الغسر فيو الياٌبةي، كتشب و الغٌراءي الٌشاٌبة، كالغراء: الياجرة 

 ذات السراب.
 تكضيح

إلزالة اإلبياـ عف كممة 
الغٌراء. في حديثو مع 

 النابغة الجعدم.
222 

... كذكرتى لي طبلؽ "اليزانية" كلعٌميا بانت عٌني مسرة 
ًؽ كال لمممكؾ.الكمد، كالطبلؽ ل  يس بمنكر لمس كى

تصحيح 
 كتعديؿ

تصحيح أبك بصير لفيـ 
الطبلؽ في حكاره مع 

 الجعدم
230 

ٍندىلىةي" ىذه، ىي أـٌ "مازف بف مالؾ بف عمرك بف  ...ك"جى
 تكضيح تميـ" كىي مف نساء قريش.

لمتعريؼ بجندلة التي جاءت 
 في بيت لجرير كغيره.

321 

ٍمؽي  ... كالسٍٍّمؽي: جمع ًسٍمقىة كىي ككـ خالبت الذئابى السٍّ
 أنثى الذئب.

 تكضيح
إلزالة اإلبياـ عف كممة 

 سمؽ.
382-

383 
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بما يقكلو، كجمب القارئ كلفت انتباىو، ألٌف  بغرض اإلقناعفقد كظ ؼ المعرم "الذيؿ" 
 ، فبعد تماـ المعمكمة األكلى في الجممة، يأتي1«المعنى يزداد بو انشراحان كالمقصد اتضاحان...»

الذيؿ كمعمكمة تأخذ أحد األدكار السابقة. بتعبير آخر، الذيؿ يقع بعد ذكر المعمكمة المقصكد 
بالمعمكمات السابقة لتكضيحيا أكثر. كمثؿ "الربط الرجعي" التدقيؽ فييا، لذا فيك يأخذ كظيفة 

تي ، كبكاسطة ركابط بنيكية أخرل تأ(2)« يحاولو» المبتدأ، فيك مرتبط بالحمؿ بكاسطة ضمير 
بحسب البنيات المذيمة كىك ضركرم في الذيؿ أكثر منو في المبتدإ، ففي حديثو عف لبيد يقكؿ 

ونحو ذلؾ مما روي عنو، فبل يخمو مف أحد أمريف: إّما أف يكوف  »المعرم في ذيؿ كبلمو عنو: 
ما أف يكوف فعمو فغفر لو:  قؿ ياعبادي الذيف  »قالو تحسينًا لمكبلـ عمى مذىب الشعراء، وا 

أسرفوا عمى أنفسيـ ال تقنطوا مف رحمة اهلل، إّف اهلل يغفر الذنوب جميعًا، إّنو ىو الغفور 
إّف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلؾ لمف شاء، ومف يشرؾ ». 53سورة الزمر اآلية  «الرحيـ

الكبلـ كزيادة في  ، مما أٌدل إلى التكسع في3«.116سورة النساء اآلية  «باهلل فقد ضّؿ ضبلاًل بعيداً 
التشكيؿ المغكم لمرسالة أثناء عممية الكتابة، كىذا لشرح المفردات كالتعميؽ كتصحيح المعمكمات 
الخاطئة الكاردة لدل ابف القارح، كالتيكـ عمى المعارؼ الضئيمة التي يحمميا. كلقد سٌخر لذلؾ 

 استراتيجيتيف خطابيتيف ىما:

ث أٌنو، قاـ ابف القارح بكضع اإلطار الذم يكٌجو : بحياستراتيجية التأطير أو التوجيو -1
المخاطب في الرٌد عميو، كالذم يمٌكنو مف التعرؼ إلى محٌط الخطاب قبؿ أف ييشرع في 

 التحدث عنو. 

: إذ أنشأ المعرم خطابو بشركحات كاستطرادات، إذ يكرد مجاؿ واستراتيجية التدارؾ -2
عتقد أٌف مف شأنيا تعديؿ أك تكضيح أك خطابو أكالن، ثـ يكرد بعد ذلؾ معمكمة إضافية ي

 تدقيؽ أك تصحيح إحدل المعمكمات التي يتضمنيا خطابو.

كىذه االستراتيجيات كٌظفت بطريقة مباينة كمخالفة لدل كاسيني األعرج في كتابو، فمقد لحقت 
 ، بيا يكشؼ المؤٌلؼ عف نفسو، كتيبف دكره، كىكتذييبلً في أسفؿ الصفحة،  ىوامشبمتف الركاية 

يمارس كظيفة ىيكمة كبناء النص السردم، لتنكشؼ مظاىره ككجكه صنعتو. كقد تراكحت بيف شرح 
مفردة كتفصيؿ ألسماء، إلضاءة المتف كتفسيره، كتكضيح ما قد ينكر المخاطب معرفتو كىذا في شرح 

                                                 
 .292الصناعتيف، مرجع سابؽ، ص كتاب أبك ىبلؿ العسكرم:  - 1
  .149أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلٌية في المغة العربٌية، مرجع سابؽ، ص  -  2
 .219الرسالة، ص  - 3
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اء جمسة برلمانية يحضرىا المواطنوف البسط»، كالتي كردت عمى أٌنيا: Le banquetكممة البانكي 
ليككف بذلؾ اليامش مرجعان لممتمقي   .1«وممثمو الشعب وتناقش فييا قضايا الساعة بديموقراطية.

كحضكران لو، ليتفاعؿ مع المتف السردم، فيك ممـز بقراءتو ) أم اليامش(، حتى يككف ىناؾ تكاصؿ 
 ىف المتمقي.كتفاعؿ أثناء العممية التكاصمية بالفيـ كالكشؼ عف الدالالت الخفية كتصحيحيا في ذ

كىذا ما نجده أيضان في اليامش الذم أضاء فيو بالمغة الفرنسية مف ىك الدكؽ النامكر ابف الممؾ 
، كمف ىما Le duc Nemours, deuxième fils du roi Louis Philippe»2. »الثاني: 

 Il s’agit des deux pretres, deux amis dévoués de»مكنتريا ككيسيتيؿ، في: 

Monseigneur Dupuch : Montréa et Questel»3 الربط التقدمي" . ليأخذ بذلؾ كظيفة"
 بما يميو مف أحداث.

مف المغة العربية في المتف إلى المغة "ىوامش ترجمة" أٌما اليكامش األخرل فقد كردت عبارة عف 
 الفرنسية  في اليامش، ألسماء كعبارات كاردة في الركاية، مف أمثمتيا ما يمي:

 الصفحة ترجمتو في اليامش بالمغة الفرنسية المتف بالمغة العربيةاالسـ في 
 Jean Maubet 09 جكف مكبي

 Monseigneur Antoine Dupuch 10 مكنسينيكر أنطكاف ديبكش
 Monseigneur de Pavy 11 مكنسينيكر دك بافي
 Le Moniteur 23 المكنيتكر )جريدة(

 Le Général de Lamoricière 25 الجنراؿ دك المكرسيار
 S.A.R le Duc d’Aumale 27 حاكـ الجزائر الدكؽ دكماؿ

 L’abbé Suchet 282 األب سكشي

 L’œuvre de la propagation de la foi 433 جياز نشر االيماف

المحافظ العاـ لمحككمة المؤقتة السيد 
 أكليفيي 

M.Olivier, commissaire général du 

gouvernement provisoir 

466 

 Trappe 434 معتزؿ
 

                                                 
 .25الركاية، ص  - 1
 . اليامش.237ص  ،المصدر نفسو - 2
 .435، ص ـ.ف - 3
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فمقد كاف يكلي أىمية لتيميش األسماء كالعبارات حينما تذكر ألٌكؿ مٌرة. كما نجد العكس بالترجمة مف 
 المغة الفرنسية في المتف، بالتيميش لنصكص كالحكار الذم دار بيف مكنسينيكر ديبكش كسائؽ العربة: 

-Oui ! j’ai entendu, le monde ne va pas s’écrouler. 

- Monseigneur, je suis à l’heure comme prévu. 

 إلى المغة العربية في اليامش:

 نعـ سمعتؾ والعالـ لف ينيار. -

 1.سيدي، أنا في الموعد كما اتفقنا -

..."كّؿ ىذا »: 2كقد يحدث العكس في النصكص بالترجمة إلى المغة الفرنسية، كىي األصمية، كما في
وأقترح إرساؿ الجنراؿ تريزؿ"، رئيس أركاف جيشي لممعاينة بعيف  يبدو لي غاية في الحساسية.

المكاف، ليدقؽ كّؿ الوقائع المثارة وجمع المعمومات البّلزمة... فإذا بقي دوميشيؿ بوىراف مف الّصعب 
 : كىك ما جاء عمى لساف الحاكـ العاـ إلى كزير الحربية «.إقناعو فيما يتعّمؽ بعبد القادر

« tout ceci me parait tellement sérieux que je me propose d’envoyer sur les lieux le 

général Trézel, mon chef d’état major, pour vérifier les faits dénoncés et prendre 

tous les renseignements nécessaires … si le géneral Desmichels continue à rester à 

Oran, il n’y a pas moyen de lui faire entendre raison au sujet d’Abdelkader.» 

فالخطاب نفسو يعيد ذاتو، فيذه اليكامش تساعد عمى تكضيح ماىك غامض كتذلؿ القراءة، مما ألـز 
المخاطب/ القارئ بقراءة النص مٌرتيف. فيي بنية مناصية لفيـ النص في داللتو كمعانيو، أم أٌنو يشكؿ 

المسؤكلية المباشرة  كؿ منطقة تقع مباشرة تحت »نصان مكازيان لممتف آخذان كظيفة الشرح كالتكضيح فيك 
. كما أٌنيا تشكؿ بنية ربضية مستقمة تركيبيان إاٌل أٌنيا تتفاعؿ دالليان مع البنية النصية  3«كالرئيسة لمنص

المركزية، كمفتاحان ميمان مف مفاتيح النص كالقراءة، التي أرادىا الكاتب أف تككف في تحاكر بيف المغات 
 ي(.أم بيف األنا )العربي( كاآلخر )األجنب

 بذلؾ يمكف تقسيـ النص إلى قسميف أساسييف ىما:
 يتشكؿ مف محكر كبؤرة، كىك األساس. نص مركزي: -1
 يتشكؿ مف األكؿ، في كٌؿ مف المبتدإ كالذيؿ ككذا االستفيـا المستدرؾ الذم سنراه فيما يمي. نص ربضي:-2

                                                 
 .23الركاية، ص  - 1
 .108، ص المصدر نفسو - 2

3 -Gérard Genette: Seuils, éditions du Seuil, Paris, p 20. 
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 وظيفة االستفياـ المستدرؾ: -1-3
البعدم يشمؿ، إضافة إلى "المبتدأ المؤخر" أك "الذيؿ" في المغة العربية المعاصرة، الربض  

لـ يكرد النحاة كالببلغيكف  »عبارات مستحدثة كالعبارات الممكف تسميتيا "االستفياـ المستدرؾ" 
العرب مثؿ ىذه التراكيب في معرض حديثيـ عف االستفياـ، كلعٌؿ ذلؾ راجع إلى خمٌك المغة العربية 

بارات، أك إلى ككف المتف المغكم الذم درسو النحاة كالببلغيكف الفصحى مف ىذا الصنؼ مف الع
. كرغـ أٌف 1«متنان مكتكبان أساسان في حيف أٌف ىذه العبارات مف خصائص خطاب المحادثة الشفكية

إاٌل أٌف ىذا النكع نادر إف  «؟بـ غفر لؾ»االستفياـ كارد في رسالة المعرم كما في سؤالو المتكرر 
س ذلؾ في الركاية. فما يطمؽ عميو "االستفياـ المستدرؾ" العبارات الكاردة في لـ نقؿ منعدـ، كعك

التي »آخر التراكيب، إذ يدرجيا ديؾ، حسب المتككؿ، في زمرة المككنات الخارجية، كىي المككنات 
كىذا ما كرد عمى لساف الشخصيات أثناء سرد  .2«تكاكب الجممة دكف أف تككف مف عناصرىا

كار الذم جرل بيف جكف مكبي كالصياد المالطي، نجد ىذا النكع مف االستخداـ الحكاية، ففي الح
 أغمض عينيو قميبًل ثـ ىميـ خوفًا مف أف يسمعو آخروف:... »في ممفكظات مف مثؿ: 

حركاتي صارت اليـو ثقيمة جدًا. بدأنا نكبر ولـ يعد الجسد يسعفنا مثمما كاف. عذرًا يا أخي، كّؿ  -
 لشيخوخة واألمراض وقسوة الحياة.شيء تكاتؼ ضّدنا، ا

 ؟نمشيال تيتـ يا سيدي جوف. ما تزاؿ البركة. -
أنت تعرؼ قيمتيا. لقد حممت ىذه التربة مف بوردو وأخاؼ عمييا أف تتبعثر قبؿ وقتيا في مكاف -... 

 غير المكاف الذي حدده مونسينيور ديبوش.
؟ كثير. ألـ يكف ممكنًا نقمو مباشرة بعد وثماني سنوات بعد موتتأخرتـ كثيرًا في نقؿ رفاتو، -... 

، كىك سؤاؿ يتناكؿ طرح الكاتب حكؿ سبب 3«وفاتو؟ ربما أسعده ذلؾ وأراحو عمى األقؿ في قبره.
التأخر في نقؿ جثماف مكنسينيكر، كىك كقت طكيؿ. أٌما في غرفة النكاب، فيدخؿ مكنسينيكر 

يندفع برأسو إلى األماـ بمحية كثة. الناس ىنا رجؿ  »ديبكش إلى البناية كفي يده محفظتو الجمدية: 
 يعرفونو جيدًا مف كثرة تردده عمى المكاف.

 صباح الخير مونسينيور ديبوش. ىؿ تحتاج إلى مساعدة؟ -
 ىؿ وصموا؟ال داعي. ما زلت قادرًا عمى تحمؿ تبعات الحياة.  -

                                                 
 .93أحمد المتككؿ: مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .93المرجع نفسو، ص -2
 .10الركاية، ص  -3
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 1«أغمبيـ... -
، يمتقي مكنسينيكر ديبكش، عند Le colonel Eugène Daumasكمع الككلكنيؿ أكجيف دكما 

عندما رآه ىّب نحوه ...  »أك القمعة كما يسمييا األمير:  Pauمدخؿ قصر ىنرم الرابع في بك 
 بعناؽ كبير وببل تردد:

 مونسينيور، كيفؾ، لوال األمير لما التقينا؟ -
ؾ الممؾ أنت تعرؼ أّف أوضاعنا ال تبشر بخير. أحداث شير فبراير كنست كّؿ شيء بما في ذل -

وحّؿ محّمو النظاـ الجميوري. ماذا تريد، انشغاالت الدنيا. ثـ إّف وضعية الّديف غامضة في 
كىذا لمعكدة إلى المكضكع األساسي، كعدـ ، 2«الميـ كيؼ وجدت األمير؟القانوف الجميوري؟ 

 الخركج عنو لتحقيؽ كحدتو.
تي يمييا، لذلؾ يعٌد ربضان بعديان شأنو كما يبلحظ أٌف االستفياـ المستدرؾ كقع خارج حٌيز الجممة ال

صباح الخير  -«شأف الربض الذيؿ. كما الشأف في الحكار الذم جرل بيف الحارس كمكنسينيكر
مونسينيور. ألـ تتعب مف الجري. لو كاف كّؿ القساوسة مثمؾ يا مونسينيور لتغير وجو الدنيا 

 نحو األحسف.
 يقيف أّنو حؽ بّيف. متعة أف يركض اإلنساف مف أجؿ شيء ىو عمى -
طيب. األمير في انتظاركـ. دعني أخبره بمجيئكـ. ىذا اليـو استقبؿ قادة كثيريف. يبدو أّف  -

وضعية الببلد المعقّدة انعكست عميو وعمى نفسيتو. ومع ذلؾ فيو يناقش بشكؿ جيد وال ينزعج 
نبيؾ. يمكف انتظاره في كثيرًا مف ردود أفعاؿ الناس ونقدىـ. ىو اآلف يصمي. بمجرد االنتياء سأ

 ؟قيوة كالعادةالقاعة الكبيرة. 
 . لتكضيح العادات التي ميزت الشخصية األساسية.3«في ىذا البرد ال أطمب أكثر مف ذلؾ. -

كفي سمسمة الحكارت المتعددة في الكقفات، نرل تعبيران عف المكاقؼ اإلنسانية أيضان، ففي 
ال أدري إذا ما كاف ىذا ىو الصواب. ال -...»: ألميرالحكار الذم جمع األمير مع قادتو، يقكؿ ا

أحد يستطيع أف ينفي عنو حّبو ليذه األرض الطيبة التي حارب مف أجميا وتعّذب بقسوة. قد 
لى  تكوف أعمالنا غير صالحة، لـ نتوصؿ إلى اليـو إلى إقناع الناس أننا في حاجة إلى دولة وا 

أردنا أف نبني شيئًا نقاـو بو الغزاة. حتى المتواطئوف زاد  نسياف القبيمة والتفكير فيما ىو أكبر إذا
عددىـ لسبب ال أعممو. أعدمنا مف تورط عبلنية ضد إخوانو ولكف ماذا نفعؿ لخمفاء سمكوا ىذا 

                                                 
 .25، ص الركاية - 1
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أليست الطريؽ؟ كّمما أعدمت رجبًل شعرت بأني أفتح جرحًا في ىذا الجسد وال شيء يغمقو. 
نظامنا ميووس مف  تي رمتيـ في أحضاف اآلخريف؟أخطاؤنا وأناننياتنا الصغيرة ىي ال

. لمتساؤؿ عف أمكر كالتحدث عف مكاقؼ، مثمت محٌؿ نقاش في العبلقات التي تجمع 1«الداخؿ.
 الشخكص، كالكقكؼ ضد نظاـ غمبت عميو األخطاء كالمصالح كاألنانية.

لثقافة كالجياد  كيتحٌدث األمير لمكنسينيكر عف التمدف، ثـ يستدرؾ بتساؤؿ مرتبط بالعمـ كا
... بناء مدينة لـ يكف سيبًل في وضع حرب ومع ذلؾ كاف أممي الكبير أف أجد وقتًا »: فيقكؿ

تخيؿ إنسانًا في المحظة التي يفتح فييا كتابًا يأتيو مرسوؿ بأف كافيًا لمتأمؿ والقراءة والكتابة. 
 . 2«خميفة في مدينة ما يطمب النجدة والمساعدة منو؟

... لو كانت ىذه األرض »ينقؿ الخكؼ في استفيامات مجازية حيث يقكؿ: كفي مكضع آخر 
تشيد ماذا ابتمعت مف خيرة ناسنا الواحد تمو اآلخر. أناس ال شغؿ ليـ إاّل االنصياع ليذا 

؟ إّنيا تقترب بخطى حثيثة مثميا أتسمع ىذه الذئابالصوت الخفي الذي يأتي مف عمؽ األرض. 
فنقؿ بو حاالت نفسية عكست أكضاع الجزائر خبلؿ ، 3«نيائيًا. مثؿ صوت البارود الذي توقؼ
 سنكات اإلرىاب، مف قتؿ كفتنة.

تؤٌدم كظيفة خطابية ىي "التأكد" بحيث إٌف العبارة  فيذه االستفيامات المستخدمة 
ال تتضمف فحكل قضكيان قائـ الذات، بؿ "تستنسخ" الفحكل القضكم لمجممة الكاردة »المستدركة: 

كىذا ما نممسو ككف أٌف ىذه العبارات ليا ىدؼ بناء عالـ تخييمي مبني عمى تساؤالت  ،4«قبميا
إجاباتيا قد تككف لدل القارئ. بدعكتو إلى أخذ المكاقع في المكاف كالزماف التخييمي، الذم قد يجعمو 

كىذا ما نجده في الحكار الذم جمع بيف مردكخ  يحس كيشعر كيعيش مع الشخصيات في عالميا.
أال تحس سنقتؿ يا مردوخ.  -»: ك أثناء اليجـك عمى معسكر مف طرؼ القبطاف شكنقارنييوكحم
 ؟بذلؾ
ذا أحسست ماذا بإمكاني أف أفعؿ؟ -  وا 
ألـ أقؿ لؾ يا لو استمعت إلّي يا خويا؟ رأسؾ حشف كالحجر األصـ. ما تسمع غير لروحؾ.  -

 كاف يجب أف نذىب مع أوالدنا وراء األمير. مردوخ؟
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سبعوف وعمري أكثر قميبًل، ماذا بقي لنا، ال شيء. األمير لف يفرط في األوالد. أّما أنا عمرؾ  -
فقد تعبت مف التنقؿ. في كّؿ مّرة نستقر فييا، يأتي مف يخرجنا مف أرضنا. أجدادي وأجدادؾ 

؟ كّؿ الدروب صارت مغمقة فأيف نذىبجاءوا إلى ىذه األرض ىربًا مف محاكـ التفتيض المقدس، 
اهلل ضاقت حتى صارت كفردة حذاء. يبدو أّف نيايتنا ىي ىذه وانقبؿ بيذا المصير. وأرض 

، لنبلحظ أٌف الكصؼ كاإلخبار قد طغى في نقؿ الحاالت، ثـ 1«الموت في الجماعة ال يخيؼ.
 يمييا استدراؾ بسؤاؿ يقٌرب القارئ مف الحكادث أكثر كيستشعرىا. 

... فأنا منذ »يقكؿ فييا عمى لساف عبد القادر: ككذا في حكار لؤلمير مع الككلكنيؿ دكما، 
وضعت السبلح أعتبر نفسي في عداد الموتى. وال أممؾ دليبًل آخر عمى نيتي إاّل كممتي، التي 
أموت دونيا.طمب مني إذا كانت مستعّدا عمى القسـ القرآني والتوقيع عمى تعيدي، فقمت سأوقع 

دافع عني في اجتماعات الحكومة المؤقتة إف أنا بعيني إذا لـ تكؼ يدي وأصابعي. وعدني بأف ي
أكدت عمى حسف نيتي برسالة وقد فعمت وىا ىي النتائج كما ترى. لـ يكؼ البرد والظممة 
ووحشة المكاف، اآلف يسّدوف ىذا الجزء الصغير مف القصر حتى مف رحمة اهلل، اليواء 

إسبانيا وكأّف أرض اهلل ضاقت إلى ؟. بحجة أّني أعّد العّدة لميرب إلى إسبانيا؟ تصوروالشمس. 
، فالتساؤؿ ىنا جاء بعد 2«الحّد الذي أىرب فيو إلى بمد يسممني في اليـو الموالي إلى جبلدي.

 تصكير مجريات األحداث، لمتعبير بو عف مكقؼ قضكم لـ يجب عنو التاريخ.
 أوريكا... أوريكا... -... »كفي مكضع آخر ييتؼ مكنسينيكر قائبلن:  

 حدث يا سيدي؟ أجبتو عفويًا.ماذا  -
ال شيء ولكف انظر... انظر يا عزيزي جوف؟ أنظر؟ ىؿ يمكف أف يكوف رجبًل مثؿ ىذا قاتبًل  -

أليس ىذا دليبًل قاطعًا عمى استقامة األمير أو مجرمًا كما يريد إقناعنا الذيف خانوا ما وعدوا بو؟ 
 ؟وأّنو محارب بأخبلؽ المحارب الكبير

 ي ما تقصده. قمت بنوع مف التردد ألّني لـ أكف أممؾ ما كاف يممكو بيف يديو.ال أعرؼ يا سيد -
الذي أرسمتو مبعوثًا لمحاورة األمير  L’abbé Suchetانظر جيدا. وثيقة ميمة لؤلب سوشي  -

في قضية السجناء الفرنسييف والذيف أطمؽ سراحيـ بدوف تعقيد سوى بطمب فعؿ مماثؿ مف 
فكؿ االستفيامات المستدركة تنـ عف تكرار لمكاقؼ  3«؟... الوثيقة ىؿ تدرؾ قيمة ىذهطرفنا. 
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كحاالت شعكرية، عمى القارئ أف يتمعف فييا لتصكر القضايا التي تحمميا، كىي تتضمف دعكة 
 إلعادة قراءة الجمؿ السابقة ليا.

كتكرار المضمكف القضكم، في رأم المتككؿ، ىك السبب الذم يعمؿ خضكع العبارات 
ف تعددت. يقكؿ 1ة لظاىرتي االختزاؿ كالتحجرالمستدرك ، حيث أٌنيا ال تقبؿ التعكيض كا 

ألصؿ بعد ذلؾ إلى  Bidassoa... غادرت أراضي مدينة بوردو وقطعت البيداسوا »مكنسينيكر: 
 2«أليست كارثة؟سيباستياف. تخيؿ بمدًا ال تعرؼ لغتو وال عوائده؟ -ساف

  استفياـ )جممة(  استدراؾ )خبر(    ليتككف السرد في صياغاتو الجممية مف: 
كفي حكار آخر لو مع مكنسينيكر يختزؿ األمير أىمية األحصنة في حياة العربي، يقكؿ األمير: 

يسَّر وخسرنا » ... كاف المكاف حيويًا بالنسبة لنا وليذا حاولنا أف نوقفو بيف نيري السكاؾ وا 
أنت تعرؼ ما معنى أف يخسر رجالي.  الكثير، المدفعية وحصاني المفضؿ واآلالؼ مف خيرة

سجينًا تـ تحويميـ إلى  130بندقية وست رايات وأكثر مف  700خياؿ و 1200؟ العربي حصانو
كاف وراء تدمير  ». كفي حديثو عف خيانة مصطفى بف اسماعيؿ: 3«مارسيميا وسجنيـ ىناؾ...

الناس رأوا حقده األعمى وىو تكدامت ألّنو األكثر معرفة بأسرارنا لؤلسؼ، فيو مف جمدتنا. كّؿ 
يحرؽ الكتب ويدمر القبلع ومصانع البارود ويمرغ الوجوه الكريمة في الوحؿ ويقوؿ لممشتكيف: 

 ؟كيؼ كانت نيايتوىذا ما أراده لكـ سيدكـ السمطاف عبد القادر، أريحوا الببلد منو ترتاحوا. 
 مثؿ نياية كّؿ الطغاة. وال يستحؽ أية رحمة. -
 ىاء فيو. كيؼ وقع في المصيدة؟الحيمة والد -
الحدث  فبعد تقديـ 4«الشر يقود صاحبو دائمًا إلى مزيد مف الشر ثـ إلى النيايات الفاجعة. -

أما األمير . يختصر كيكرر أحداث اإلعداـ كنياية الخكنة في استفياـ اختزؿ فيو مشاىد التنفيذ
اذا نقوؿ لعائبلت ىؤالء الذيف م » فتساؤالتو تبقى أعـ مف ذلؾ كأشمؿ، فيك يتساءؿ كيقكؿ:

ذبحوا... ماذا أقوؿ لمذيف رؤوا فينا قدوة تتبع تجاه المساجيف. ىا قد عدنا إلسبلـ ال يعرؼ إاّل 
الحرؽ والتدمير والقتؿ واإلبادة والغنيمة... لقد أمضيت كّؿ سنوات الحرب أثبت لآلخريف بأننا 

قميدنا ولكف في رمشة سكيف ذىب كّؿ شيء نحارب ولكف لنا مروءة ورولة. لقد دفعنا أعداءنا لت
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حيث أٌف األمير كاف مسؤكالن عف حماية المساجيف كليس ذبحيـ، مما كٌسع دائرة  1«مع الريح.
الفيـ، عبر تقديـ كظائؼ أخرل لمكحدات المككنة لمخطاب السردم، تسمح باالنتقاؿ بيف داخؿ 

الـ التخييؿ. إذ إٌف كٌؿ عنصر مف النص كخارجو كرصد العبلقة المكجكدة بيف عالـ الكاقع كع
عناصر الخطاب السردم يستدعي البحث في عكالمو الممكنة التي يقدميا، باعتبارىا كظائؼ 
حكائية تساىـ في تكجيو مسارات الحدث نحك عٌدة احتماالت. يقـك بينيا عبلقات: تدرج، تكازو 

كبالدالالت السياقية التي  كتداخؿ، تنتظـ في صيغ متنكعة ليا صمة مباشرة بالتقسيـ الحكائي
تحمميا في إطار العممية الكتابية كالمبنية عمى اختيارات داللية كتداكلية تضمف االنسجاـ بيف 

 الشكؿ كالمرجع.
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 الوظائؼ الخاصة:-2
تنتظـ المدكنة في بنيتيا عمى مككنات كعبلقات، لتأدية الكظيفة التخطابية بحسب الغرض 

جمكع المككنات الخارجية التي تتعدد في بنياتيا ككظائفيا، ال نكاد نجد في كالمقصد. كمف م
 :1الخطاب السردم الذم بيف أيدينا إضافة إلى مككني المبتدأ كالذيؿ، إاٌل ما يمي

 تسبؽ النص، كتؤٌدم بكجو عاـ كظيفة اإلعبلف أك كظيفة التمييد كالتكطئة.  فواتح -
الية: التمخيص أك االستنتاج أك التعقيب أك مجرد تميو، تقـك بإحدل الكظائؼ الت وخواتـ -

 اإلنياء.
تؤشر إلى  «نواقؿ«تضمف استمرار الخطاب ك «حوافظ»تتخٌممو، تنقسـ إلى  وأحشاء -

 االنتقاؿ مف محكر إلى محكر أك مف مكضكع إلى آخر داخؿ الخطاب نفسو
ف حدث إلى كباستخداـ تقنيات مف مثؿ السرد الرجعي، كالكصؼ، كالتعميؽ كاالنتقاؿ م

 حدث . لتككف بنية النص منظمة كالتالي: 
 فكاتح           أحشاء: حافظة/ ناقمة          خكاتـ

 حيث يمكف تقسيميا أيضان في المدكنتيف إلى مايمي:
 : كىي ما يدؿ عمى البداية كاالنتقاؿ مف جزء آلخر كاالنتياء.مؤطرات الخطاب السردي -
 ; ما أشير إلييا في الدراسات عمى أٌنيا الركابط الشكمية: كىي مؤشرات الخطاب السردي -

 كالظركؼ التي تسيـ في تماسؾ النص كتناسقو.
كالكقكؼ عمى اشتغاؿ كحدات الخطاب السردم، تتطمب النظر في نظاـ كحداتو التي 
تتصؿ فيما بينيا في إطار خاص، بما تقيمو مف عبلقات فيما بينيا لتككف كحدة نصية، كبما 

ف مساحة سردية عبر عممية التنسيؽ التي تخضع ليا، كخضكعيا لعممية التأكيؿ الناتجة تشغمو م
عف التمقي. كارتكز الحديث مف ىذا المنظكر في الدراسات الحديثة بما سماه جيرار جينيت "بعتبات 

عالـ  النص"، لككنيا تشغؿ مكانان استراتيجيان داخؿ العممية الحكائية، باالنتقاؿ مف عالـ الكاقع إلى
 التخييؿ، أم مف خارج النص إلى داخمو.

كمف أجؿ خمؽ العالـ اإلحالي، لركاية األمير كما لرسالة الغفراف بداية ككسط كنياية، كىي 
نقاط، عامة، يمكف التكقؼ عند أم كاحد منيا كفصميا عف غيرىا، كلكنيا ال يمكف أف تفيـ معزكلة 

بو األحداث، إف كانت حدثان، كتتعدد بيا الذكات إف  عنيا فكؿ مككف مف مككناتو يمثؿ معممان تتقدـ
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كىذا كفؽ تتابع كارتباط بيف المستكيات التركيبية التي تكلد دالالت جمالية ذات قيمة  1كانت ذاتان.
 تبميغية، تؤٌدم كظيفة محددة في السياؽ. نمثميا كما يمي:

 الفواتح:-2-1
ٌمع إلى تحقيقيا كٌؿ مف الكاتبيف، إذ عمييا الفكاتح في المدكنتيف ىي الصكرة المثالية التي تط

ـٌ  لييا تككؿ ميمة تكجيو القراءة كتنظيميا، كمف ث تييء القارئ  »يترتب نجاح التمقي أك فشمو، كا 
متف الكتاب. كىذا يعني أٌف المقدمة ىي  -ال محالة–الستقباؿ مشركع قيد اإلنجاز، سيككف مجالو 

ليا كظيفة إقامة االتصاؿ في عممية التأليؼ بيف الكاتب  .2«نكع مف التعاقد بيف المؤلؼ كالقارئ
 كالقارئ، كربط خيكط التكاصؿ بينيما. 

كفي رسالة الغفراف، الفاتحة عبارة عف عبارات محفكظة كمخصكصة متعارؼ عمييا بيف 
المتخاطبيف، أثناء التكاصؿ، نجد مف ذلؾ العبارات االستيبللية المستخدمة في التحية في المقامات 

لمختمفة. إذ ترتبط رسالة المعرم ارتباطان كثيقان بالسياؽ الخارجي الذم حددتو رسالة ابف القارح ا
إذ بيا نستطيع تحديد  3«بقضايا تأكيؿ اإلشارة اإليديكلكجية في العالـ الخارجي »فالسياؽ يتعمؽ 

سالة ابف القارح النقاط كاألفكار التي يريد صاحب رسالة الغفراف إيصاليا. فمقد رٌد المعرم عمى ر 
بعالـ ذاتي تخييمي /داخمي مميء بالشخصيات التاريخية، كمادة لغكية كثيفة، تكىـ بالعادم. كىذا 
في بنية تدخؿ في عالـ الترسؿ، بكحداتيا كتنظيميا الخاص المعركؼ، مف افتتاحية كمتف كخاتمة. 

 اص. كعاممو ىك ذاتوحيث ترسـ الكاقع في شكؿ مخي ؿ عبر كمماتو التي أثار بيا عالمو الخ
عممو، كمعرفتو، كفمسفتو، يترحؿ بيا في صياغة مثيرة متبلحمة األجزاء، يتصكرىا القارئ في 

 مخيمتو كيجعؿ مف الغفراف الرحمة التي أرادىا المعرم أف تككف في مشاىد عجيبة.
م كأكؿ ما نمتقي بو الفاتحة، التي ليا كظيفة ربط االتصاؿ بالمتمقي، حيث يبدأ المعر   

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ      »رسالتو، بالبسممة كالدعاء، قائبلن في القسـ األكؿ: 
 الميـ يّسر وَأِعْف،

قد عمـ الجبُر الذي نسب إليو "َجْبَرئيؿ"، وىو في كّؿ الخيرات سبيؿ، أّف في مسكني حماطة ما 
كبت اهلل عدّوه، –لجميؿ كانت قط أفانية، وال الناكزة بيا غانية، ُتثمر مف موّدة موالي الشيخ ا
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ما لو حممتو العالية مف الشجر، لدنت إلى األرض غصونيا  -وأداـ رواحو إلى الفضؿ وُغُدّوه
حيث دعا المعرم البف القارح، رغبة منو في المحاكرة معو  1«وُأذيؿ مف تمؾ الثمرة مُصوُنيا...

فاعؿ معو، باتخاذه صكران تتعالى ، كىذا باستدعائو كالتحاكر معو كتحقيؽ الت«ممارسة التخييؿ«بػػػػ
عف الكاقع كتتخذه فقط كمرجع، الستقطابو كمخاطب كمتمؽ. لتبدأ الرسالة بإعبلف عف كصكؿ 
الرسالة كالشركع في الرٌد عمييا، كتضمينيا الحمد كالثناء كما كرد فييا مف تمجيد هلل، كفي ذلؾ: 

 سـ اهلل الرحمف الرحيـ»
، الذي جؿَّ عف استفتاحًا باسِمو، واستنتاجًا ب بركتو. الحمد هلل المبتِدئ بالنعـ المنفرِد بالِقَدـِ

َشَبو المخموقيف، وِصفاِت المحَدثيف؛ وليٍّ الَحسنات، الُمبرَّاِ  مف السَّيئات؛ العادِؿ في أفعاِلو 
َأبراِر الصادِؽ في أقواِلو؛ َخالؽ الخْمِؽ وُمبديو، وُمْبقيو ما شاَء وُمْفنيو. وَصَمَواُتو عمى محمَّد و 

ُبو وُتْدِنيِو، وُتْزِلُفو وُتْحظيو... . كما يميزىا استقبلليا عف 2«ِعترِتو وَأْىِميو، صبلًة ُترضيو، وُتَقرٍّ
صمب المكضكع، إذ يمكف االستغناء عنيا، كما أٌنيا ثابتة في مكضكع كاحد كمكاف كاحد، كما 

الخارجية )أم أٌنيا  قبمية يمكف تصنيفيا ضمف األرباض اليامشية أك مف الكظائؼ التداكلية 
 كبعدية(، تمتاز بػػػػ:

 إمكاف االستغناء عنيا.  -1
 ثبكتيا مع تغٌير مكضكع النص. )أم االستيبلؿ ثـ االنتقاؿ إلى مكضكع آخر(.  -2
   3نزكعيا الممحكظ إلى التحجر.  -3

 paratextإذ ليس ليا عبلقة مباشرة بالخطاب، كال تحقؽ مع الخاتمة ما يسمى بالنص المكازم 
الذم يمثؿ عبلقة المتف بالمقدمة كالخكاتـ كاليكامش، فالرسالة في مقدمتيا لـ تحتك سكل عبارة "بسـ 
اهلل الرحمف الرحيـ" كالدعاء. كيمكف إدخاؿ المقدمة كالخاتمة فيما يطمؽ عميو اسـ "األفعاؿ الكبلمية 

أك مف حيث طكليا  المؤسسية" ليا ىدؼ اتصالي كذات عبلقة بالثقافة مف حيث بنيتيا الداللية
كقصرىا. فالرسائؿ خطاب متبادؿ بيف شخصيف، ليما نفس المعارؼ المشتركة، سكاء في المغة أك 

 في الثقافة.
إاٌل أٌنو كفي الخطاب التخييمي الركائي، العبلقات بيف المتخاطبيف، أم بيف السارد كمتمقي 

ية بكصفيا نصان سرديان بداية تتعزز السرد، كتحديد مكقع كٌؿ منيما ىي التي تحدد البدايات. كلمركا
 بيا، لككنيا أىـ فضاء في عممية دخكؿ القارئ إلى عالـ النص. 

                                                 
 .140، 139الرسالة، ص  - 1
 .21، ص مصدر نفسوال - 2
 .117ك الخطاب الكظيفي، مرجع سابؽ، ص أحمد المتككؿ: مسائؿ النحك العربي في قضايا نح - 3
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كالبداية مككف بدائي، كجزء مشٌكؿ لبلفتتاح، ما ال يمكف عزليا عف السرد الذم تتجسد مف 
نائو خبللو كعبره الركاية بكامميا. فيي التي تساعد في الدخكؿ إلى فحكل النص إلدراؾ طريقة ب

كمعناه الكامف فيو، كالذم ينبثؽ مف رؤل كمكاقؼ تعبر عف تكجيات مكضكعية، تحرؾ مف فاعمية 
 النص كتساعد القارئ في كضع تصكر لو.

الطميعة »كيعتبر االبتداء، الجممة األكلى مف العمؿ الركائي أك كما يسمييا القرطاجني 
اؿ لو أماـ النص. كتحديد الكضع العاـ ، لتنبيو نفس القارئ كفتح المج1«الٌدالة عمى ما بعدىا

لمبداية الركائية يتميز بمنحييف أساسييف: يقترف المنحى األكؿ بمعنى ضيؽ، يمثمو المطمع أك 
الكممات األكلى لمنص، أم جممتو األكلى، ألٌنو ال يكجد ىناؾ معنى تاـ إاٌل داخؿ الجممة. كيقترف 

المدخؿ إلى المادة الركائية، كقد يشغؿ فقرة أك  المنحى الثاني بمعنى أكسع يخص االفتتاحية، أم
 .2صفحة، أك حتى فصبلن بكاممو

كالمتمقي في كتاب األمير ىك الغائب الحاضر، كلقد أحسف كاسيني بدايتو في التحاكر معو 
حيث تمكقعت المككنات الحاممة لمكظائؼ التداكلية الخاصة مف بؤرة كمحكر كما رأينا سابقان في 

 في البداية. ففي الصفحة الفاصمة بيف صفحة العنكاف كصفحة المتف األكلى مكقع الصدر، أم
افتتح الكتاب كصٌدره بخطاب يدؿ عمى فكر األنا)األمير( في مقابؿ فكر اآلخر)مكنسينيكر(، كىذا 

"في  »لكٌؿ مف األمير عبد القادر كمكنسينيكر أنطكاف ديبكش، كذلؾ في: بقكليف، ، كتقديـ أو تصدير
قياـ بما ىو أىـ، أعتقد أّنو صار اليـو مف واجبي اإلنساني أف أجتيد باستماتة في نصرة انتظار ال

الحؽ تجاه ىذا الّرجؿ وتبرئتو مف تيـ خطيرة ألصقت بو زورًا ربما التسريع بإزالة الغموض وانقشاع 
 الدكنة التي غمفت وجو الحقيقة مّدة طويمة"

                                       ونسينيور ديبوش مMonseigneur Dupuch 

Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s’il m’étais donné de 

choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la liberté 

 »3    El Amir Abdelkader – األمير عبد القادر 

أكثر لعممو، كالتركيج لمادة كتابو الستمالة القارئ  لجأ إلييا الكاتب ليستمد منيا مصداقية
تيدؼ إلى إبراـ نكع مف التعاقد الصريح أك الضمني مع القارئ أك متمقي الخطاب، كغالبان ما تبدأ 

                                                 
 .309، ص  مرجع سابؽحاـز القرطاجني: منياج البمغاء كسراج األدباء،  - 1
 .  231عبد الفتاح الحجمرم: التخييؿ كبناء الخطاب في الركاية العربية، التركيب السردم، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .06الركاية، ص  - 3
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ىذه العبلقة بنكع مف استدراج المتمقي قصد كسب مكافقتو لمتصديؽ بالحكـ كقبكلو لتنتيي في 
لمرأم، كذلؾ ألٌف ايماف القارئ بحسف نية المؤلؼ شيء أساسي األخير بمحاكلة إخضاعو، كانقياده 

فيي بمثابة تعاقد بيف القارئ كالكاتب، تعاقد عمى . 1لنجاح المؤلؼ كبث خطتو كتمرير مشركعو
 اإلقباؿ مف لدف القارئ، كتحفيز بعبارات مغرية الستدراجو إلى خبايا النص مف طرؼ الكاتب. 

المدخؿ الذم يمج منو المتمقي إلى الكتاب ليمسؾ بخيكطو كىذه المقدمة بمثابة العتبة أك 
األكلية كاألساسية ليبدأ التحاكر معو، كىذا لمناسبتيا لمكضكع الركاية كأحداثيا، فمقد بدأت بيا 

ارتفاع شأف الكبلـ في الحسف كالقبكؿ بمطابقتو  »كانتيت عمييا. ككنيا مصدر جمب االنتباه ألٌف 
د فتحت المجاؿ لما بعدىا مف كبلـ كسرد حكؿ الشخصيتيف المحكريتيف ، فمق2«لبلعتبار المناسب.

كمكاقفيما كاألحداث المرتبطة بيما. سعى بيا كاسيني لتقديـ مكضكعو خكفان مف االنحراؼ عف 
 مقصديتو، كالفيـ الخطأ لما قد سيأتي.

اؽ أماـ القارئ فيذاف النصاف يختزالف ما يمكف أف تحتكيو الركاية مف أفكار كمكاقؼ، كتفتح اآلف
فالعمؿ األدبي متعدد الداللة كمختمؼ القراءة بؿ ممتبس المعنى  »لتمقي النص بما يحممو مف دالالت، 

فيك عمؿ يصرخ كال يمقف إٌنما يقكؿ أنصاؼ الحقائؽ الصحيحة كيترؾ القارئ يبحث عف األنصاؼ 
ؿ إلى النسيج الكامؿ كالمنسجـ فالقارئ يقـك بإعادة ترتيب النص أثناء قراءتو لو، لكي يص 3«األخرل.
انتيائو مف قراءة الركاية سيكتشؼ أٌف ىاتيف العبارتيف تختزالف الركاية بأكمميا، فكٌؿ ما لو، فبعد 

يدكر في الركاية مرتبط بالتكثيؽ كالشيادات التاريخية المرتبطة باألمير، التي تعكس األحداث 
قة أك تخييبلن، بيدؼ الكشؼ عف الحقائؽ. المختمفة المقدمة في الخطاب السردم سكاء كاف حقي

 كما أٌنيما تفتحاف المجاؿ لمدخكؿ إلى نص الركاية، كتشحف القارئ بأفكار مسبقة حكؿ المكضكع. 

كبما أٌف طبيعة السرد الركائي قائمة عمى التخييؿ فركاية "األمير"، في فصكليا، عكس 
افتتاحيية، كىذا في الفصكؿ أك األبكاب  "رسالة الغفراف"، تمتمؾ أكثر مف بداية، في شكؿ مقدمات

 1864جويمية  28 »يبدأ كيقكؿ:  (1الية )األمير المشٌكمة ليا. فكؿ باب يبدأه بأميريالية، ففي 
فجرًا. الرطوبة الثقيمة والحرارة التي تبدأ في وقت مبكر. الساعة تحاذي الخامسة. ال شيء إاّل 

                                                 
، مدخؿ تصنيفي ألشكاؿ الخطابات الكاصفة، دار األمؿ لمطباعة كالنشر عبد اهلل العشي: زحاـ الخطابات -1

 . 157، ص 2005كزك، الجزائر،  تيزم ،كالتكزيع
دار الكتاب المبناني  ،5، شرح كتعميؽ: عبد المنعـ خفاجي، ط1في عمـك الببلغة، ج اإليضاحالخطيب القزكيني:  -2

 .115، ص 1980بيركت، 
 .373، ص 1992، مؤسسة عباؿ لمدراسات كالنشر، 1بلقات الركائية، طفيصؿ الدراج: دالالت الع -3
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جية األخرى مف الميناء...ال شيء إاّل الصمت الصمت والظممة ورائحة القيوة القادمة مف ال
، فمقد استند الكاتب في تحديد البداية، كما 1«والتموجات اليادئة لبحر مثقؿ بالسفف واألحداث....

ىك كاضح، إلى االفتتاح بالتاريخ كمؤشر لما سيأتي، بٌيف فييا كجيتو التارخية في رسـ معالـ 
دخاؿ األحداث التي يراقب خصائصيا التالية مف فعؿ الركاية. كما مٌيد فييا لتقديـ الشخصيا ت كا 

كحركة، بتقنية التمخيص. فمقد حرص الكاتب عمى تضميف أبكابو في أميريالياتيا دالالت مركزية 
يتحقؽ نمكىا ضمف الكقفات. حيث تككنت الركاية مف أربع أميرياليات، جاءت الكقفات فييا فردية 

خصٌيتيف المحكرٌيتيف، لمحاكمة الكاقع كالتاريخ. فمف خبلليما لتسرد حكايات كتحكالت في حياة الش
حاكؿ الراكم تقديـ حقيقة التحكالت كالكقائع التي مرت بيا الجزائر في حقبة حكـ المبايعة 

 كالمعاىدات.  
أغمض جوف موبي  »في باب أقكاس الحكمة، كيقكؿ: (، 2الية )األمير يكاصؿ بداياتو في  

ف يخزف تموجات البحر البلمتناىية ثـ تنيد عميقًا كمف خسر بمدًا أو عينيو طويبًل وكأّنو كا
جويمية خرج جثماف مونسينيورمف مدينة بوردو باتجاه مارسيميا التي وصميا  24عزيزًا... في 

التي وصمت مثمما كاف مقررًا ليا. يوماف  La Tamiseومنيا وضع في سفينة الطاميز  26في 
، وىا ىو كاف كافيْيف لقطع ىذه المساف ة البحرية التي تبدو طويمة كالقيامة. كما تمنى ىذا اليـو

 ذا يعود إلى أرضو األولى.
...ثـ التفت جوف موبي إلى مدينة الجزائر التي تجّمت بوضوح نيائي... ثـ التفت نحو الطاميز 

المالطي التي كانت تزداد توغبًل في عمؽ مرفأ الجزائر بأدخنتيا الكثيفة... بينما لـ تتوقؼ يدا 
الذي كاف  Penonعف الجدؼ الذي كاف يقود المركبة الصغيرة رويدًا رويدًا نحو رأس البينيوف 

يعرفو مثمما يعرؼ جيبو. لقد عبره العديد مف المرات، ومنو عمى أطراؼ المارية التي كانت 
يؼ تخترؽ عمؽ البحر مثؿ الشفرة الحادة أو مثؿ سيؼ دخؿ عميقًا في البحر شاقًا سطحو الرى

إلى قسميف غير متساوييف: الجزء األيمف لمميناء بينما الجزء األيسر لؤلميريالية، قبؿ أف ينتيي 
. حيث يكاصؿ بنفس األسمكب، كىك أسمكب الكصؼ الذم 2«داحؿ امتدادات البحر باتجاه الوادي.

كثة/ . ككاف الشاىد عمى ذلؾ الشخصية الما3أنشأ عالـ الركاية بتعطيؿ زمنية السرد المتنامي
الخيالية جكف مكبي، الذم تكٌلى السرد كالذم أٌكد مف خبللو الراكم مكاقفو ليذه المرحمة التاريخية 
كذلؾ مف خبلؿ مرافقتو لمكنسينيكر، في كتاباتو كجمعو لقصاصات الصحؼ كالمعاىدات مف 

                                                 
 .19 -09الركاية، ص  -1
 .207 -201ص  لمصدر نفسوا -2

3 -Gérard Genette : Figures III, éd. Du seuil, Paris, p133. 
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بياف ما مصادرىا، لنقؿ فمسفة في الحياة كالتفكير كالتكاصؿ مع اآلخريف بما ىك مثبت كمدكف؛ كل
تدركو الشخصيات مف أمكر تضيء لمقارئ مبلبسات األحداث كما بينيا مف أزمات كتكقفات. ككٌؿ 

يديكلكجيات.  ىذا ينسجـ مع مكقع الراكم العميـ بجميع التفاصيؿ كما خمفيا مف قضايا كا 
بي وسحبو قميبًل نحو مّد الصياد المالطي يده إلى جوف مو  »باآلتي: ( 3الية )األمير كيبدأ 

الية. المقيى لـ يكف بعيدًا عف مكاف نزوليما. لفمؼ جوف لباسو. كانت الحركة قد بدأت حافة األمير 
 فجأة تدب في المكاف:

... 
الية ولكّنو نزؿ معو في منحدر األمير  ربط المالطي مركبو. وعندما سّمـ لو جوف موبي النقود، رفضيا

 لشرب قيوة الصباح...
... 

ر لجوف موبي وراح يجرىما ليس بعيدًا عف حافة البحر، قريبًا مف زوارؽ الصيد. سحب المالطي كرسيًا لو وآخ
حّؾ جوف موبي رأسو كمف نسي شيئًا ثـ وجيو. شعر فجأة بالزغب يممؤه ويعطيو نوعًا مف الشيخوخة 

ائنيف. المبكرة.حاوؿ أف يستعيد عبثاً اليـو الذي اضطر فيو مونسينيور ديبوش إلى مغادرة الجزائر تحت ضغط الد
لـ يجد الحيط الرابط إاّل عندما رأى عائمة بكامميا تتجو نحو السفينة وكّؿ واحد يحاوؿ أف يجر اآلخر نحوه 
إلبقائو قميبًل قبؿ الذىاب الذي قد يكوف ببل عودة. الناس في ىذه األرض، كّمما اشتد الحاؿ عمييـ، يخرجوف 

. إذ يمكف مبلحظة مكقع الراكم في إحاطتو بما 1«وفي األغمب األعـ ال يعودوف عمى الرغـ مف وعودىـ...
تفكر بو الشخصيات الرئيسية في المكاقؼ المتعددة، ككاف ىذا كافيان إلثارة الخياؿ، بتقديـ األحداث 

 كالظركؼ التي أحاطت بالشخصيات كتعميؿ أفعاليا، قبؿ الكلكج في التفاصيؿ.
ذا كانت البدايات قد أظيرت حضكر الراكم، فتجمٍّي  المركٌم لو راسخ، يمكف مبلحظتو في كا 

محاكلة الكشؼ عف تفاصيؿ السرد ككمتابعة بؤرة الحدث في نشر الحكي، بتقديـ سمككات كصكر 
تخييمية في رؤل استراتيجية، كىذا باسترجاع حياة أحد الشخصيات الرئيسية، الذم أكسب الركاية 

يكاصؿ عممية السرد  النياية وىي الرابعة أميريالية  بعدان جديدان ناتجان عف مكقعيا في الزمف. ففي
الية مف شارع اإلمبراطورة حتى األمير  اصطؼ الناس عمى الحافة في شكؿ سمسمة ببل حدود »بقكلو: 

مرورًا مف شارع البحرية المكمؿ الذي ينفتح عمى البحر وعمى قصر الرياس. شيء مف الحزف ممزوج 
ّوؿ قس لمجزائر مف طرؼ البابا غريغوار السادس بسعادة غامضة. بعد سنوات عديدة مف تعيينو كأ

، واستقالتو بعد ثماني سنوات، يعود مونسينيور ديبوش الذي سخر كّؿ حياتو 1838عشر سنة 
 لآلخريف ولـ يتمؽ إاّل المنفى والمتابعة...
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... 
يز كانت الساعة الخامسة مساًء عندما أطمقت سفينة الطاميز زمورىا الثقيؿ... كانت سفينة الطام

بمجموعتو الصغيرة باتجاه  تطمؽ زمورىا إلى أقصاه ليسمعو القريب والبعيد عف البحر... انطمؽ الركب
الية... وىتافات اآلالؼ مف الحاضريف الذيف مؤلوا حواّؼ شارع اإلمبراطورة الممتد عمى طوؿ األمير 

لنظرة األخيرة عمى رفاة البحر والمطؿ عمى الميناء، ومف أعالي الشرفات المزينة باألقحواف ليمقوا ا
مونسينيور أنطواف ديبوش المحمولة عمى عربة عسكرية. عمى غير عادتو، امتؤل شارع اإلمبراطورة في 

 طرفيو باألعبلـ الممونة...
... 

حيث اعتمد الراكم عمى كصؼ المكاف  .1«الية تـ تحضير قداس جنائزي كبير...تحت ظبلؿ األمير 
كقعيـ. ليككف مقطع البداية األخير استئناؼ لمقاطع البداية اآلنفة بتحديد أكثر، لطبيعة السكاف كم

كنستشؼ مف خبلليا كعي الكاتب، بأىمية البدايات في الخطاب السردم الركائي، ذلؾ أٌنو حاكؿ 
الدخكؿ إلى النص بأكثر مف بداية، كاضعان بذلؾ القارئ أماـ عممية إبداعية جديدة تكسر أفؽ 

مالي بالكتابة السردية، لتصبح )الركاية( بالتالي ممارسة أنطكنكلكجية كعي ج »تكقعاتو. تشؼ عف 
تتقصد التحكؿ كالتغيير لمكاءمة البنى الذىنية كاالجتماعية، بغية تأىيؿ جنس أدبي كزرعو في 

كىذا ال يخرج عف تقنيات الكتابة التي لـ تخرج  2«صمب ثقافتنا المفتقرة لتقاليد الخطاب الركائي.
عندما التفت )جوف موبي( لممرة األخيرة نحو المنارة، لـ ير  »تب المغكية كالمعرفية: عف ثقافة الكا

شيئًا إاّل بقايا النوارس التي ضيعت حركة الميناء أعشاشيا، وىي تذىب جماعات جماعات 
( حيث Le Pénonباتجاه مباني شارع البحرية التي تدخؿ في عمؽ البحر حتى رأس البنيوف )

ء والصفاء البدائي األوؿ حيث ال أثر ألقداـ البشر الحفاة أو العراة أو الذيف ال شيء إاّل الما
ينتعموف األحذية الخشنة،ف وذاكرة ال تزاؿ حبيسة ال تتكمـ إاّل قميبًل، وعندما يخونيا لسانيا 

 وتنزؿ أكتافيا تعوي مثؿ الذئب الجائع وتأتي عمى حافة البحر وىناؾ تنتحر جوعًا وعطشًا. 
دًا سوى الماء وطيور أصيبت بالرعشة والخرس فجأة. وعندما تصمت الطيور ال شيء أب

والنوارس التي تبحث باستماتة عف أعشاشيا عميقًا في مداخؿ منارة الميناء القديمة، وُتيـز 
عيونيا الصغيرة وسط الظممة وأشعة الشمس المنكسرة، ىذا يعني أّف شيئًا جسيمًا قد حدث أو 

  3«ربما، ىو بصدد الحدوث.
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كلقد جاءت الكقفات فييا، كما رأينا، عمى شكؿ عناكيف في حكـ منقكلة، تمخص قضايا الكاقع 
كالتكاصؿ مع اآلخر، لتدخؿ في تككيف جمالي جديد لركايات كاسيني األعرج، لتكظيفو إٌياىا في 
 سياؽ جديد، ىك أشبو باألرشيؼ، لكف فيو مسحة تخييمية. اليدؼ منو الكشؼ عف حقيقة الكاقع،
بتعميؽ التكاصؿ الحضارم، كتحفيز القارئ نحك إعادة النظر في أفكاره كأحكامو عمى ماض 

 كتاريخ ال يزاؿ خفيان كغامضان.
اليات، أك الفصكؿ السردية ) التي تتككف مف ثبلث أميرياليات كما يبلحظ في ىذه األمير 

مني في بنيتيا كتنظيميا ( فكاتح كمف أميريالية رابعة كخاتمة(، ىك التبلـز الشكمي كالض1-2-3)
لما يقـك بينيا مف عبلقات مع ما بعدىا مف كقفات، كما يدكر فييا مف كقائع تاريخية أك متخيمة 
ككٌؿ منيا يشير إلى اآلخر عمى المستكل الزمني كالبنيكم، إذ تتحدد كظيفة االستيبلؿ في إدخاؿ 

الخمفية العامة ليذا العالـ، كالخمفية  القارئ عالـ الركاية التخييمي بأبعاده كٌميا، مف خبلؿ تقديـ
الخاصة بالشخصيات المحكرية ليتمكف مف ربط الخيكط كاألحداث التي تينسج فيما بعد. فيي تحمؿ 
كظيفة تصديرية،  لما تحممو مف أخبار كخمفية عامة، كلما ترميو مف مقاصد في فتح أفؽ القارئ 

 حكيؿ في البنية التي تساىـ في تككينيا. أماـ انتظار ما سكؼ يحدث، فيي تمييد لمتغير كالت
ثـ إٌف الكاتب لجأ فييا إلى الجانب التأريخي، ليعبر عف حضكره كعف مقاصده الفنية بحيث 

. فمصياغة المكضكع كتشكيؿ خطابو، اختار كاسيني 1«يصبح التاريخي إمكانان لتكسع أفؽ الكتابة»
إذ انطمؽ مف التاريخ لينتج التخييؿ في التعبير األعرج  في كتابو كيفية محددة مف القكؿ كالتركيب، 

 عف مقاصده. نمثؿ ليا كما يمي:
 الكقفات               1اليةاألمير 

 
 
 الكقفات                           2اليةاألمير    

     
 

 الكقفات              3الية األمير 
 

                                                 
، خصكصية الركاية العربية 1998، شتاء 3، ع 16عبد الفتاح الجحمرم: ىؿ لدينا ركاية تاريخية، مجمة فصكؿ، ـ - 1
 .62، ص 1ج
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العالـ الخاص بحركة كأفكار كمسارات أٌف الركائي يبتدئ بتقديـ  »كتكمف قيمة االبتداء في: 
. فالبداية مرتبطة ارتباطان مباشران بالراكم الذم يخبرنا فييا عف جكف مكبي كعبلقتو 1«الشخكص

بمكنسينيكر ديبكش كقصة األمير، حيث حافظ فييا كاسيني األعرج عمى تقاليد السرد القديـ، ليس 
نعتقد بأٌنو يحتـر كذلؾ خاتمة معينة تنبئ بأٌف في بنيتيا بؿ لككنو يحتـر افتتاحية معينة يجعمنا 

، مما يمٌكف مف الكقكؼ عمى عممية اإلنتاج في كحداتيا كفي فاعميتيا مف تنظيـ 2السرد قد انتيى
 كترابط قصد اإلخبار. 

كما يمكف اإلشارة إليو ىك األىمية التاريخية التي أكالىا لمبداية في خطابو السردم، فكما         
، فأحسف االبتداءات عند العرب ما ناسب 3«كليكف في صدر كبلمؾ دليؿ حاجتؾ »احظ: يقكؿ الج

ال خير في كبلـ  »المقصكد كما يسمى "ببراعة االستيبلؿ". مما أعطاىا مدلكالن ثقافيان كمرجعيان فػػػػػ: 
لى العمكد الذم إليو قصدت، كالغرض الذم إليو  ال يدؿ عمى معناؾ، كال يشير إلى مغزاؾ، كا 

. فضبلن عف استخدامو لمحكار كلصيغة الماضي كسمة ًبنىًكي ة، لمداللة عمى صيغة الحدث 4«نزعت
د ر الكبلـ بما  »إلى بدء العممية السردية  وتوجيو المتمقي وتنبييو كمما تحسف بو المبادئ أف ييصى

يقاظ لنفس السامع أك أف ييٍشرىب ما يؤثر فيو انفعاالن كيثير ل يا حاالن مف تعجب أك يككف فيو تنبيو كا 
تشكيؽ أك غير ذلؾ... كفي الكبلـ ما لو صكرة يصير بيا الئقان أف يككف رأس كبلـ كمفتتح قكؿ 
كمنو ما ال يميؽ بالمبادئ كال يككف لو ىيئة تصمح ليا، كيجب أف يجتمب القكؿ لممبادئ مف المعدف 

قؿ إليو التجربة التاريخية في جك . ليثير بذلؾ في نفسية المتمقي حالة انفعاؿ مبلئمة لين5«األٌكؿ
تخييمي بإمكانات متعددة، تشكمت عمى ضكء مكجيات لغكية كداللية، نممس فييا دكر الراك الذم 

 يتقرب مف خبلليا إلى المتمقي، حيث تتقمص المسافة بينيما.

 القارئ               االبتداءالكاتب             

                                                 
 .127، ص 1993، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، 1ي، طياسيف نصير: االستيبلؿ، فف البدايات في النص األدب -1
، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب 2دراسات في السرد العربي، ط عبد الفتاح كيميطك: الحكاية كالتأكيؿ، -2

 .34ص  ،1999
خانجي لمطباعة كالنشر ، مكتبة ال7، تح: عبد السبلـ ىاركف، ط1أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ: اليباف كالتبييف، ج -3

 .116، ص 1998كالتكزيع، القاىرة، 
 نفسو، الصفحة نفسيا. رجعالم -4
 .310حاـز القرطاجني: منياج البمغاء كسراج األدباء، مرجع سابؽ، ص  -5
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. كىذا 1«لراكم حتى كلك كانت الشخكص ىي المتكممة.ال يتضح إاٌل صكت ا »ففي االبتداء: 
بتنظيـ سبؿ آداء عناصر الكحدات، في تكجيو نيظـ الصياغة كالتأليؼ، إلى المتف قصد تبميغو إلى 
المتمقي بربطو بالحكادث البلحقة كاستحضار القصة، ككاف االبتداء مف بينيا. حيث ساىـ في 

لمسرد في مساره الذم تشكؿ عبر األحداث الكشؼ عف خصائص فنية، ساىمت في التمييد 
 كالعبلقات القائمة بيف الشخصيات.

كتطابؽ بداية الحدث، الذم تشترؾ في تشكيمو ركافد متعددة، مف خبلؿ إنتاج رؤية لمنص   
بداية عممية السرد. كسخرت لذلؾ المغة العربية البتداء سرد حدث ما جممة بسيطة، تمكننا مف 

 ردم، تتسـ بخصائص أساسية أىٌميا:إعادة تشكيؿ العمؿ الس
  طابع ابتدائي.أٌنيا ذات -أ
 . طابع حركي/ حدثي أٌنيا دالة عمى كاقعة ذات-ب
الكاتب مف مكضكعو، كعمى أٌنو مجٌرد سارد ىٌمو األساسي أف يقص  موقؼأٌنيا دالة عمى -ج

 األحداث.
 نمخصيا في بعض الكقفات التي كانت بداياتيا كالتالي:

 
 الصفحة البداية عنواف الوقفة رقـ الوقفة

. نزع مكنسينيكر ديبكش الكرقة مف 1848جانفي  17 مرايا األوىاـ الضائعة الوقفة األولى
الرزنامة بنكع مف االنفعاؿ كىـٌ برمييا ثـ عدؿ عف 
الفكرة بشكؿ آلي قبؿ أف يدفنيا بيف بقية األكراؽ 
األخرل التي كانت تمؤل الطاكلة. أغمس قممو في 

 شعر بخشكنة ما.الحبر ف

22 

. ىذا ىك بالضبط كقت العكاصؼ التي 1848نكفمبر  منزلة االبتبلء الكبير الوقفة الثانية
تكنس أحياء المدف العتيقة  كتغطي مياه األنيار 
بغبلؼ شفاؼ مف أكراؽ األشجار الصفراء. الخريؼ 

 ىذه السنة جاء مبكران.

40 

يكر ديبكش طكيبلن في تأمؿ المبلحظات انغمس مكنسين مدارات اليقيف الوقفة الثالثة
كصفحات الجرائد كالكتابة قبؿ أف يرفع رأسو مف عمى 
الطاكلة...كلكٌنو سرعاف ما يندفف مف جديد في أكراقو 
كينسى نفسو حتى الساعات األكلى مف الفجر الذم 

 يأتي بسرعة.

88 
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الصغير المؤٌدم قطعت العربة نير المكار عابرة الجسر  مسالؾ الخيبة الوقفة الرابعة
إلى قصر أمبكاز قبؿ أف تتكقؼ نيائيان بمحاذاة كنيسة 

 ىيبار. -سانت

124 

طمب مني مكنسينيكر ديبكش أف أحضر لو زىكرات  منزلة التدويف الوقفة الخامسة
مف مستخمص الحشائش ىذه المٌرة. فقد زادت عميو آالـ 

 البطف كالرقبة كالرأس.

174 

 عزيزم جكف، اعذرني، لقد أرىقتؾ كثيران...- قيفمواجع الشقي الوقفة السادسة
أنت تعرؼ يا سيدم ماذا يعني لي كجكدؾ كالعمؿ  -

 معؾ...
.... في ذلؾ المساء عندما عاد مكنسينيكر مف 

 السمنار، كاف منيكان كمتعبان.

210 

آه يا عزيزم جكف لك تعرؼ؟ كٌمما نكيت زيارة - مرايا المياوي الكبرى الوقفة السابعة
 ير، ازداد الجسد ثقبلن بالمسؤكلية...األم
 كلكف يا سيدم أنت تفعؿ أكثر مما تستطيعو...-
 خمييا عمى اهلل...-

عندما استيقظ مكنسينيكر ديبكش في الصباح، شعر 
بتحسف كبير في آالـ الرقبة كبتراجع الحمى التي 

 صارت تنزؿ عميو بشكؿ متكاتر...

280 

مكنسينيكر ديبكش يعرؼ أٌف الكقت الذم كاف لـ يكف  ضيؽ المعابر الوقفة الثامنة
يمر بسرعة، مثؿ الداء القاتؿ، كاف يأكمو مف الداخؿ. 
عبثان بحث عف قسط مف الراحة، بعدما عاد مف 
الكنيسة... كضع حقيبتو المثقمة بالكثائؽ الكثيرة 

 كالصحؼ كأكراقو الخاصة عمى الطاكلة الخشنة...

326 

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحان عندما تخطى  سمطاف المجاىدة الوقفة العاشرة
مكنسينيكر مدخؿ الصالكف، تحت أقكاس القصر 
العالية، منحني الرأس كعادتو كمتعبد بكذم، فتدلى 
صميبو عمى صدره بشكؿ ظاىر. عندما رفع رأسو، رأل 
صكرة لو مكبرة قميبلن مبرزة في إطار خشبي مغسكؿ 

الكاضح الذم يتدلى  بماء الذىب، ىك بمحيتو كالصميب
 في عنقو...

439 

 أخبار الميالي الماضية لـ تكف سارة. فتنة األحواؿ الزائمة الوقفة الحادية عشرة
كاف مكنسينيكر ديبكش غارقان في صفاء غريب يشبو صفاء 
المكت، حزينان إلى حٌد كبير لمرض الككليرا الذم كاف يأكؿ 

 كاتو.األخضر كاليابس، الفقير كالغني كلـ تكؼ صم

479 
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اليات، كىذه التي في الكقفات كانت بجمؿ كصفية كفعمية كحكارات بتداءات الرئيسية في األمير فاال
جعمتنا ندخؿ إلى عالـ األحداث لنرصد الحاالت المتداخمة لمشخصيات في عبلقتيا بالعالـ المحيط 

شكمت الغاية اإلخبارية  كالتي أخذت عمى عاتقيا سرد أىـ الحكادث التاريخية في عالـ الركاية، كقد
 اليدؼ الذم تركمو. 

فالكاتب ينسحب مف طريقة تعاممو مع االبتداء، لينتقؿ إلى ابتداء آخر في الكقفات، حيث        
يترؾ المجاؿ لمسارد الشخصية )جكف مكبي(، كغيره مف الشخصيات. ليغير مف مكقعو بتغيير نظاـ 

لجكف مكبي. إاٌل أٌنو تجاكزىا باالحتفاظ، في ذلؾ، عمى مف القارئ كيتركو  ليبتعد مسافةاالرتباط، 
الصياغة التاريخية كالداللة عمى الماضي، التي تسيـ في إنارة الحدث كاالنتقاؿ مما ىك كاقعي إلى 
ما ىك تخييمي، ككأٌنيا عممية إعادة انتاج ك تشكيؿ التجربة السردية. حيث يعكد إلى االنتظاـ 

نكع مف اإلسناد  »إسناده إلى غيره، فاالستيبلؿ السردم ما ىك إاٌل الجارم في تقاليد اإلخبار ب
. كىذا لتأكيد ما يركل كاإليياـ بو. مما 1«المركب الذم انحدر مف تقاليد اإلسناد في فف الخبر.

والتوجيو إلى يكلد بعدان معنكيان في االشتغاؿ السردم بيف الكاتب كالقارئ، بحضكر ركاة آخريف، 
تفع شبكة العبلقات إلى مستكل آخر، لكف في اتجاه كاحد، كىك اإلخبار، مما . لتر بداية القص

 يكحد الكحدات السابقة بالبلحقة في مساحة أكسع.
 فبعد أف كانت العبلقة: 

 مؤلؼ          قارئ 
 أصبحت:

 مؤلؼ )راك(         سارد)شخصية(           قارئ )متمؽ(
 أم:

 المتمقي          2السارد         ابتداء           1المؤلؼ          ابتداء
 

 نمخصيا في تمثيؿ آخر مف نكع:
 المؤٌلؼ                     السارد                   القارئ

 
 

 الركاية                       القصة                     المتمؽ
 

                                                 
 .192، ص 1997، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 1مة لمسرد العربي، ط مقدٌ  سعيد يقطيف: الكبلـ كالخبر، - 1
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دم كاشتغالو، فمف اإلخبار إلى التخييؿ كاإليياـ كىذا ما كٌلد فاعمية كخصكصية في النظاـ السر 
بالكاقع ثـ إلى اإلخبار، في نسيج يربطو نظاـ مف العبلقات انتظمت في أميرياليات ثبلث بكقفاتيا 
التي كصمت إلى اثنتي عشرة كقفة، في صيغ لبدايات متعددة. عممت عمى تكجيو القارئ كشٌد 

و مكجيات التاريخ كسياقات األحداث الماضية كتصدير انتباىو إلى الحدث، في مجاؿ معمـك أط رت
كمصدر لمسرد كاإلخبار، كالتجارب كالخمفية المعرفية المشتركة، ليشكؿ كبلًّ مكحدان في نسؽ ثقافي 
 يعمؿ عمى إضاءة غرض الخطاب السردم في تشكمو النصي كحركتو بتفحص إمكاناتو المتعددة.

 الحواشي: -2-2
المستعممة في خطاب الركاية كالرسالة، كظيفة ال تتحدد إاٌل في سياؽ تحقؽ الكحدات المغكية  

االستعماؿ، في عبلقات بعضيا ببعض، لككنيا ال تحمؿ معنى كىي مفردة، كال يرجى منيا في 
ذلؾ فائدة. ففي السياؽ التخاطبي، ككفؽ شركط متكاضع عمييا، لممعرفة المشتركة بيف 

ب األخذ بيا لئلببلغ كجعؿ الكحدات كبلًّ في سمسمة المتخاطبيف، ىناؾ ظكاىر يعرؼ متى يج
كبلمية متكالية. كأٌكؿ كحدة أك ظاىرة تمفت االنتباه ىي ظاىرة الربط بشركطيا كأدكاتيا الٌدالة عمى 

 العبلقة المترابطة بيف أجزاء الخطاب في تككينو.
صر فيما بينيا تتككف النصكص مف عبلقات نحكية في بنائيا التركيبي، أيف تتكامؿ العناك 

كتتماسؾ في نسؽ معٌيف، بكاسطة الركابط التي تنتمي إلى أقساـ خالية مف المعنى كفارغة منو. إاٌل 
أٌف كؿ متكمـ يعرؼ متى يمكنو أك يتعٌيف عميو أف يستعمميا، ليعرؼ كيؼ يؤكؿ عمى نحك مختمؼ 

، كتنتمي ىذه 1جرائيالجمؿ التي تدخؿ عمييا ىذه األدكات، فكؿ محتكل مفيكمي يكافقو محتكل إ
 الركابط إلى أقساـ ىي: 

 حركؼ العطؼ، مثؿ: لكف، ك، أك، إذف، إذ.  -1
 أدكات االستئناؼ، مف قبيؿ: رغـ أف، حتى إف، بغية، مف أجؿ، كبما أف...  -2
 ظركؼ كأحكاؿ، مف قبيؿ: مع، بالضبط، فضبلن عف ذلؾ، أخيران، آخران...  -3
 2: عمكمان في نياية المطاؼ، نظران لػػػ...بعض التعابير الظرفية أك الحالية، مف قبيؿ  -4

، ككذا كفقان coherenceلقد كانت الركابط حاضرة في المدكنتيف، كىذا كفقان لترابط منطقي ك 
لخبرات الكاتب كمعرفتو بقكاعد المغة، كىذا ما نجده في كٌؿ مف التسمسؿ كالعبلقات القائمة كما 

الجمؿ السردية الفرعية. كىذا تبعان لخطية الكبلـ المنجز رأينا سابقان بيف الجمؿ السردية األصمية ك 
                                                 

،ك  ف ركبكؿآ -1   .170ص  مرجع سابؽ، جاؾ مكشبلر: التداكلية اليـك
 . 169، ص المرجع نفسو -2
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لسرد األحداث ككصفيا. كلقد تمثؿ ذلؾ في مجمكعة  مف األدكات التي تربط بينيا عمى مستكل 
 البنية الكمية.

كالعبلقات بيف عناصر الخطاب تككف مكجية نحك غاية مرصكدة لمخطاب كال تفيـ إاٌل  
. مسمة منظمة. كالمبلحظ أٌف ىناؾ جمبلن ارتبطت مف غير أداةبفضؿ المكضع الذم تحتمو في س

ثـ التفت جكف مكبي إلى مدينة الجزائر التي تجمت »كاف اليدؼ منيا تفسير كبياف الجممة السابقة 
كىذا ما يسمى بػػػ  «بكضكح نيائي. فجأة خرجت مف كتمة  الضباب التي كانت تغمفيا مثؿ الغبللة

كؿ جممتيف متتاليتيف في النص ثانيتيما بياف لؤلكلى ترتبطاف »يث إٌف "، حقاعدة الربط البياني"
"قاعدة ، فغياب الرابط كاف لقكة االرتباط بيف الجممتيف. كىك عكس 1«ارتباطان مباشران بغير أداة

كٌؿ جممتيف متتاليتيف في النص ثانيتيما تخالؼ األكلى »كىي أٌف الذم يتـ باألداة،  الربط الخبلفي"
 الواو"بتصدر معظـ جمميا " كىذا ما نجده بيف الجمؿ السابقة في القطعة، 2«بأداة ربطترتبطاف 

، حيث إٌف 3«يجكز ليا أف تعبر عف مختمؼ أنكاع الربط »، كربط خطي متصؿلككنيا الغالبة في 
 كؿ جممة تيبايف كتخالؼ سابقتيا. 

كتتالييا عمى محكر الزمف كىك نكع الربط الغالب في المدكنتيف، نظران الرتباطو باألحداث  
كالتي أنشأت عبلقات غير محددة بيف القضايا كالكقائع كالحركات، حيث يكافؽ سرد األحداث في 
النص تتالييا في الزمف الحقيقي، فاعتمد بذلؾ عمى تتابع منطقي في الجمع بيف العناصر 

ي عالـ الخطاب، فيي المتتابعة، ساعدت القارئ أك المتمقي عمى تصكر كفيـ صكرة ما نقؿ إليو ف
. كىذا 4«األداة التي تخفى الحاجة إلييا كيحتاج العطؼ بيا إلى لطؼ في الفيـ، كدقة في اإلدراؾ»

 حسب رغبة كمقصد المتكمـ، فيي محددة حسب استعماليا، أم أٌنيا متعمقة بعكامؿ تداكلية.
لمقطع فالنص، كمف االبتداء كالمدكنتاف قيٌدمتا عبر حركة سردية امتدت عامة مف الجممة إلى ا     

إلى المتف، مما منح قدرة لبلنتظاـ السردم عبر الصيغ الشكمية المختمفة. حيث يراعى في ذلؾ 
الفصؿ كالكصؿ بيف المقاطع في البنية النحكية كالداللية لمصيغ المستعممة في عبلقتيا مع 

ي عممية التكاصؿ التي تخضع االبتداء، كالٌدكر الذم تؤٌديو في النسيج السردم أثناء تشكيمو، ف
لمكجيات كمؤثرات خاصة. كمف مكاقع الفصؿ، القطع كاإلبطاء كاإلطالة، كىي تقنية سٌماىا 

                                                 
 .28ص  مرجع سابؽ، نسيج النص، :األزىر الزناد -1
 .28، ص المرجع نفسو -2
 .90ص  ، مرجع سابؽ،صاء في البحث الداللي كالتداكلياستق فاف ديؾ: النص كالسياؽ، -3
 .87، ص 1998، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1أحمد أبك حاقة: الببلغة كالتحميؿ األدبي، ط -4
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، تسمح بإرجاء األحداث أك تطكيميا. كلقد اىتمت بيا الدراسات 1«تغريب األحداث»شكمكفسكي بػ 
معرفة »رسي ليا، كقاؿ إٌنيا: الببلغية القديمة، ففي تعريؼ الجاحظ لمببلغة نجده يكرد تفسير الفا

أم عمى ما يككف بيف الجمؿ مف كصؿ كفصؿ، كىذا بتعييف ىذه المكاضع  2«الفصؿ مف الكصؿ
      في سياؽ االستعماؿ كما يؤطره مف مقتضيات لممقاـ.         

كالنظاـ السردم في رسالة الغفراف كفي كتاب األمير، غاية ضبطيا المؤلفاف بدقة ككظفا 
عناصر الخطاب لصالحيما باالعتماد عمى بنيات لغكية تتحذ الكاقع كالتاريخ مرجعان ليا  فييا كؿٌ 

 حرصان منيما عمى تأسيس النظاـ كترتيب األفكار، في: البناء                الغرض
كالذم ينتج عنو تتابع مستمر لؤلحداث عمى مستكل الكاقع كالكتابة. كىذه العبلقات التتابعية تكفر 

 3تطكره كاستمراريتو كتناغمو، حيث إٌنيا تمتقي في مكضكع كاحد يجمعيا ىك سرد حدث لمخطاب
ذا كاف المتخاطباف يعرؼ  أحدىما اآلخر كما في لتأكيد المكاقؼ كاآلراء كاألحكاـ التي تنسجيا. كا 
عنيـ  أك أٌف ما يعرؼ رسالة الغفراف، فإٌف الكاتب كاسيني األعرج ال يعرؼ متمٌقي مكتكبو الميفترضيف،

قميؿ، كما أٌنو يجيؿ المقاـ الذم سيتمقكف فيو ممفكظ خطابو، كىذه أمكر تنعكس عمى الخطاب 
نفسو، إذ يمجأ ) المخاطب/ الكاتب( إلى اإلطناب، كمف ثـ يميؿ الكاتب الركائي، بيدؼ التيقف مف 

 .4نجاعة التكاصؿ إلى قكؿ ما قيؿ كيقاؿ بطرؽ كمية مفتكحة

                                                 
 1998راماف سمدف: النظرية األدبية المعاصرة، تر: جابر عصفكر، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة،  -1

 . 30ص
 .88ص  مرجع سابؽ، ،: البياف كالتبييف الجاحظ -2
. يتحقؽ استمرار الحدث بتكافر 145-144-138أحمد المتككؿ، آفاؽ جديدة في النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص -3

ال يتخمؿ السرد أم عنصر مف العناصر التي ال تنتمي إلى الحدث ذاتو كالقطع الكصفية أك تعاليؽ -1شرطاف أساسياف:
تتكالى األحداث، داخؿ النص، حسب الترتيب الزمني الكاقعي، أم الترتيب التي تعاقبت فيو.  -2القاص عمى ما يقص.

كبعد االنقطاع الذم يمكف أف يطكؿ كيقصر، كالذم تتفاكت أىميتو، ييستأنؼ سرد كقائع الحدث مكضكع النص السردم. 
كاتب، يتـ استئناؼ السرد بكاسطة بتعبير آخر، بعد سرد رجعي أك كصؼ أك انتقاؿ مف حدث إلى حدث أك تعميؽ لم

بعد انقطاع قصير، يمكف االكتفاء بالعكدة إلى الجمؿ السردية النمكذجية، أم الجمؿ الخبرية -الكسائؿ المغكية التالية:أ
حيف -المتضمنة لحمؿ ذم محمكؿ فعمي يحمؿ سمات التدليؿ كالتماـ كالمضي كيتقدـ، مف حيث الرتبة، باقي المككنات.ب

لكاحؽ زمنية  -1ئناؼ بعد انقطاع ميـ، ييمجأ إلى كسائؿ إضافية، منيا الكسيمتيف المعجميتيف التاليتيف:يككف االست
إعادة آخر جممة في -2خاصيتيا: داللتيا عمى العكدة إلى محكر الزمف السردم ) بعد قطعة مف السرد الرجعي مثبلن(. 

ة. كبقدر ما يككف االنقطاع ميمان تزداد الحاجة إلى استخداـ النص السردم قبؿ انقطاعو كتككف اإلعادة إٌما تامة أك جزئي
 كسائؿ إضافية الستئناؼ السرد المنقطع، كىك مبدأ عاـ يحكـ ضماف استمرار المحكر. 

 .302ص  مرجع سابؽ، ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطابلسانيات النص، محمد خطابي:  -4
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ي السرد حينما يتخمؿ سردى األحداث كصؼ أك تعميؽ أك انتقاؿ مف حدث كيحدث انقطاع ف        
بالنسبة لما كاف  «الكراء»حيث يرجع بنا الراكم إلى  «flash- backسرد رجعي  »إلى حدث، أك 
بتقديـ أحداث حقيا التأخير. فانتظـ حكيو كخضع لمبدإ  1لمبدإ اإلبراز التداولييركيو ليخضع 

 Leالغرفة النيابية عند فتح ممؼ األمير لمناقشتو، فيما ذكره الجنراؿ ماربك السببية، كاف أكليا في 
Général Marbot  :يجب أف ال ننسى أبدًا أّف ىذا الرجؿ الذي تدافع  »في تدخمو حيف قاؿ

، ذبح أكثر مف  سجيف في يـو واحد. إذا كنتـ تعتبروف ىذه الجريمة أمرًا ىّينًا  300عنو اليـو
كىي تشير إلى منظكر التكمـ في عممية خمفية  2«ّرغوا شرؼ الببلد في األوحاؿ.فأطمقوا سراحو وم

 في تقديـ معمكمات حكؿ قضية السجناء.
كما نجد ىذه التقنية، في الحديث عف عاـ الجراد األصفر، حيف أدخؿ شخصية القاضي  

الماء  ىو عاـ الجراد األصفر عاـ الموت والخراب حيث جؼّ »أحمد بف الطاىر، حيف يقكؿ: 
ونضبت العيوف وكثر القتاؿ والحروب بيف األشقاء حوؿ أتفو األشياء واألسباب عندما انكشحت 
األدخنة في سيؿ اغريس بسبب رياح الجنوب...حيث تجمع السكاف بعد خروجيـ مف أداء 

 الصبلة وىـ يموحوف بأيدييـ إلى السماء ويصرخوف بأعمى صوتيـ:
اضي أحمد بف الطاىر الذي باع دينو وعرضو ووطنو لمكفار الموت والسحؽ لمخونة. الموت لمق-

حيث شرح ظركؼ قتؿ أحمد بف  3«وتعامؿ مع النصرانييف الغزاة. المشنقة. اهلل أكبر اهلل أكبر...
ما  »طاىر. كأيضا إدخاؿ كؿ مف شخصية سيدم األعرج كشخصية عبد القادر الجيبلني، في: 

سجد... حتى دخؿ عميو سيدي األعرج، مرابط سيؿ كاد الشيخ محي الديف يتربع في ساحة الم
 اغريس:

 يا خويا محي الديف، شفت منامة. -
 خير وسبلمة، أجاب الشيخ محي الّديف آليًا. -
 لقد رأيت حممًا يشبو ذلؾ الذي رأيتؾ فيو تقطع الفيافي لمحج. -
 كبلمؾ يا سيدي األعرج ال ينزؿ إلى األرض. -
ني... في لباس أبيض... وقاؿ لي أغمض عينيؾ. أغمضتيما رأيت موالي عبد القادر الجيبل  -

وعندما فتحتيما، كشؼ لي عف عرش كبير في الصحراء... ثـ مّد يده نحو سيؿ اغريس وجاء 

                                                 
 .233ص  سابؽ، مرجع أحمد المتككؿ: الكظيفية بيف الكمية كالنمطية، -1
 .29الركاية، ص  -2
 .57-56، ص مصدر نفسوال -3
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. كىذا في محاكلة إلنارة ماضي الشخصيات 1«بشاب مميء بالحياة في عمر سيدي عبد القادر...
وىؿ انقطعت العبلقات بينكـ وبيف فرنسا  –... »: كعبلقتيا بالحدث المسركد. كفي المقطع التالي

 وقتيا؟
 الحظ مونسينيور وىو يتأمؿ خطوط وجو األمير اليادئة.

 ال. فقد ظّؿ العقؿ ىو سيد كّؿ شيء. لـ نمنع المعامبلت مع فرنسا... -
ألـ يمر بذىنؾ أف يخونؾ ابف دوراف يومًا. ىؿ تدري ما قيؿ عنو عندما دخمت القوات  -

 إلى الجزائر أوؿ مرة. الفرنسية
أعرؼ أّنيـ قالوا عنو الكثير وأّنو استولى عمى كّؿ ذىب الداي. لكف الذي أعرفو جيدًا ىو أّنو  -

كاف ثقة كبيرة. فقد منحناه كّؿ الصبلحيات. كاف حمقة الوصؿ بيننا وبيف الفرنسييف. ال. لـ نر 
ييود والمسيحييف أكثر مما وجدناه في منو ما يؤذينا. أّما كونو ييوديًا، فقد وجدنا الخير في ال

ففي ثنايا ىذا الحكار الذم دار بيف مكنسينيكر كاألمير نجد استرجاعان لشخصية ابف  2«إخواننا.
دكراف كالتعريؼ بيا، بما يخدـ الحدث كالذاكرة. كعف سيدم مبارؾ بف عبلؿ، يتكقؼ القص ليقكؿ: 

سيدي مبارؾ حصانو وسار... أقؿ  ... وتحت ىميمات غير واضحة تشبو الدعاوي، امتطى»
مف أسبوع كاف كافيًا لكي يجد سيدي مبارؾ بف عبلؿ نفسو عمى مشارؼ الوادي المالح. كاف كّؿ 
شيء ىادئًا عمى غير العادة في مثؿ ىذه األماكف. لقد شـّ رائحة الخطر ولكف رسمو لـ يأتوا 

ى مف الدائرة نحو بني إزناسف. بالشيء الذي يمكف أف يدفعو إلى تغيير مسيرتو لقيادة ما تبق
ىكذا اتفؽ مع األمير وال شيء يمنعو مف الوصوؿ إلى منتيى الرحمة القاسية التي ال يسمع فييا 
إاّل ىسيسة األلـ وصوت الموت الذي يتربص في كّؿ مكاف وحركة الريح التي تفتح  طرقات 

 جينـ بشيية كبيرة..
صًا لكّؿ التفاصيؿ وأف ال يستييف باألشياء التي أياـ الحرب جعمت سيدي مبارؾ يقرأ حسابًا خا

بأخذ مكاف عّمو الحاج محي  1837تبدو صغيرة وىي ليست كذلؾ منذ أف شرؼ في جويمية 
الّديف الصغير الذي مات بوباء الريح الصفراء )الكوليرا( التي عمت مدينة مميانة. استقر 

قد إحدى عينيو بسبب حادث تافو . ف1839بالمدينة وبقي بيا حتى تحممت معاىدة تافنة في 
وليذا مف الصعب ضيط نظرتو ووجيتيا عندما يخزر إنسانًا محددًا. مارس ضغطًا كبيرًا حتى ال 
يتـ تسميـ القميعة لمفرنسييف بموجب معاىدة تافنة ولكنو استسمـ في النياية لضغوطات األمير 
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التي ظمت مّدة طويمة تحت عبد القادر. كاف مف أضمف قادتيـ وأصدقيـ. ىدد سيؿ المتيجة 
رحمة ضرباتو وىو مف دمر كّؿ القنوات التي تقود المياه نحو مدينة البميدة. في مضيؽ جبؿ 
موزايا، قاـو الجيش الفرنسي بقوة بدوف أف يخسر نزعتو اإلنسانية إذ كاف وراء المفاوضات 

خميفة وضع  . أوؿ1943التي قادت مونسينيور ديبوش إلى إطبلؽ سراح المساجيف في ماي 
فماضي سيدم مبارؾ بف عبلؿ الذم أرسمو األمير  1«األمير بيف يديو كّؿ دائرتو وأشيائو الثمينة.

، إلى األراضي المغربية لخصتو 1843مام  10عبد القادر إلى المغرب بعد سقكط الزمالة، في 
الثقة التي كاف  صفحة مف الركاية، استرجع فييا السارد أىـ الحكادث التي ألمت بو كالتركيز عمى

 األمير قد كضعيا فيو، كىي ثقة كاممة حيث استأمنو كٌؿ دائرتو كأشياءه الثمينة.
كحيف يذكر األحدب الذم كاف يعتني بمقاـ اللة مغنية، يخرج عف مقاـ الحكي مف كصؼ 

موقع مقاـ اللة  »لمقاكمة األمير كعبلقتو بمكنسينيكر، ليحدثنا عنو قائبلن، بعد كصؼ المقاـ: 
غنية صغير، محاط بقميؿ مف أشجار الصنوبر التي تغطيو وتغطي المقبرة الصغيرة التي تحيط م

بو مف كّؿ الجيات. يزورىا الناس أياـ الجمعة أو في أوقات الفراغ لطمب بركاتيا. يتدثروف 
ببعض التربة ثـ ينسحبوف وال يبقى إاّل الرجؿ األحدب الذي ال شغؿ لو إاّل كنس المقاـ مف 

نارتو ليبًل ببعض الشموع قبؿ التوغؿ عميقًا بيف األشجار لتنظيؼ شجيرات األترب ة وترتيبو وا 
فيذا الجزء ال عبلقة  2«الصنوبر وتحضير الشاي لمزوار بالشيح والشييبة والنعناع عندما يتوفر.

 بقان.لو بالقصة، إاٌل أٌف السارد تعمد ذكره لمفت انتباه القارئ كتزكيده بمعمكمة لـ يكف يعرفيا مس
كلعٌؿ أىـ األغراض المتكخاة مف السرد الرجعي إيراد كقائع سابقة تسيـ في شرح أك تعميؿ  

الكاقعة ) أك الكقائع( مكضكع السرد. إذ يسترجع السارد العداكة بيف األمير عبد القادر كمصطفى 
، حيث ، لتأتي تفاصيؿ الحدث الحقان كيستكممو في كصؼ حقد ىذا األخير كخيانتو3بف اسماعيؿ

سجيف فرنسي  300. كما يسترجع كاقعة ذبح أكثر مف 4كشؼ لنا عف قصة مكتو كنيايتو المكجعة
جّروا  »استكماالن لمبداية، كالتي اتيـ فييا األمير مف طرؼ الغرفة النيابية في بداية الركاية، في: 

يعرفوف لماذا نحو بعض األكواخ القديمة التي تشبو المخابئ عمى ضفة أحد الودياف. لـ يكونوا 
زمت أفواىيـ بكتاف الخيش الذي يمتص الريؽ والصرخات، وأغمقت عيونيـ وكتفت أيادييـ، وىـ 
ال يفيموف لماذا كّؿ ىذه اإلجراءات غير المعيودة، ربما تحفظًا، لكي يمنعوا مف تحديد دائرة 
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الظممة الدامسة األمير؟ ىكذا تساءؿ الكثير منيـ في غفوتو بحثًا عف مبرر يربطيـ بالحياة. في 
لـ ُير فييا إاّل بريؽ السكاكيف وىي تممع تحت ضوء القناديؿ الزيتية الخافتة ولـ تسمع إاّل 
الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي ظمت تمؤل المكاف بصوت أشبو إلى األنيف. كانت 

الرقبة، حتى أّف السكاكيف تنغرس في الرقاب المتعبة بدوف مجيود كبير إاّل عندما تممقي عظاـ 
الكثير منيـ كانت رؤوسيـ تنخمع بسرعة وال تكفي الجمدة اليشة لمحفاظ عمييا ممتصقة. 
انسحب فيمؽ المشاة بعد أف رمى الجثث في الوادي المجاور لؤلكواخ. ظّؿ الشخير ُيسمع مف 

كاف. في بعيد. مائة وسبعوف رقبة مرت عمييا السكاكيف الحاّدة. مكونة بركًا مف الدـ في كّؿ م
 الصباح كاف كّؿ شيء قد انتيى عمى الرغـ مف رائحة الموت التي ظّمت تمؤل األمكنة.

لـ يتكمـ أحد عف الحادث. فقد حمؿ المذبوحوف أسرارىـ معيـ إاّل الرجميف المذيف نجيا مف 
فالمتسبب في الذبح ليس األمير  1«المجزرة وقصا تفاصيؿ القصة لتخرج إلى الصحافة فيما بعد.

ما مصطفى بف التيامي الذم قٌسـ المساجيف إلى مجمكعات صغيرة لتفادم سقكطيـ جميعان بيف إنٌ 
أيدم جيكش سمطاف المغرب، ليقـك بذلؾ بتصحيح المعمكمة، كتصكير الحدث كنقمو بتكضيح 

 الظركؼ المحيطة بو.
ي كمف ىذه المعمكمات أيضان ما أكرده حكؿ بعض العمماء في التاريخ اإلسبلمي، كىذا ف 

...كمما انزويت وفتحت النافذة نحو »استرجاع ليـ عمى لساف األمير حيف قاؿ لمكنسينيكر: 
الجية األخرى مف القصر، وال أفتحيا إاّل نادرًا، رأيت الشرفات التي عمؽ عمييا أتباع الباروف 

أسو. كاسمنو البروتستانت، الذي سمـ نفسو لمكاثوليؾ ولمممؾ ولكّنو لـ يسمـ ىو بدوره مف قطع ر 
الناس عندما يقفوف في مواجية الشرفات ال يتذكروف حماقة الحكاـ ولكنيـ يستمتعوف بأدوات 
سياحية، ىي في العمؽ أناس تركوا وراءىـ حياتيـ وأوالدىـ وذوييـ واندثروا. ال ألـو أحدًا، لدينا 

كبار  ما ىو أسوأ في تاريخنا اإلسبلمي. معظـ خمفائنا مروا عمى النصؿ، قتموا مف ذوييـ،
عممائنا أحرقوا وابف المقفع شوي حيًّا، الحبلج مزؽ قطعة قطعة، ابف رشد كاد أف يحرؽ مع 
كتبو لوال ضربات الحظ، ابف عربي اتيمو الجيمة بالمروؽ وغيرىـ. لؤلدياف، مونسينيور، أوجو 
أخرى، مظممة جدًا، ولكني أقوؿ حبذا لو يتعظ اإلنساف وىو يرى ىذه الجروح ويحس وقعيا. 

ميبًل ما أفتح ىذه النوافذ ألّنيا ترميني نحو تواريخ ىي مف القساوة بحيث يصعب عمّي ق
فيي تعتبر خارج الحكي، انقطع فيو الراكم مٌدة عف الحكاية الرئيسية مف أجؿ اإلعبلـ  2«تحمميا.
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كتعريؼ القارئ بأمكر أثرت مخزكنو المعرفي كذاكرتو. فيذه األحداث استذكارية كقعت في 
منيا أيضا ما استذكر عف حياة األمير عبد القادر ابتداءن مف مرحمة طفكلتو مع كالده  الماضي،

كصكالن إلى مرحمة مبايعتو أميران عمى القبائؿ خمفان لكالده. إذ كضع مكنسينيكر كفو عمى جبيتو قميبلن 
الحماـ األمير طفبًل يركض عمى حافة وادي »بحثان عف شيء ما لـ يكف قادران عمى تحديده، فرأل 

ثـ وىو يقطع البحار والقفار مع والده باتجاه القياـ بمناسؾ الحج وزيارة عمماء القاىرة والتوقؼ 
في مقاـ سيدي عبد القادر الجيبلني ببغداد، ودمشؽ والبقاء قميبًل بمقاـ ابف عربي الذيف كاف 

طاف في سنواتو مريدوه يحمقوف بقبره وينتظروف بركاتو ثـ العودة وركوب األحصنة ومتاعب السم
األولى. لـ يكف يعرؼ أّف ىذه السنوات ستسرؽ منو كتبو وأشواقو وتدخمو في بطولة لـ يحضر 

فيذه الحالة التذٌكرية ساىمت في تنمية الحدث  1«نفسو ليا، ىو األكثر رىافة مف كّؿ إخوتو.
 كتكضيحو، بنقؿ أكصاؼ ىدفيا التأثير كاإلقناع.
ي السرد الرجعي، صيغة الماضي التي يمكف أف كقد تستخدـ لتأدية نفس الغرض، ف

منذ زمف  «ك «قبؿ ذلؾ »تستعيف بكسيمة معجمية إضافية تككف في الغالب الحقان زمنيان مف قبيؿ: 
سيدي يشتيي  ىكذا كاف-... »كغيرىا. مما نجده ممثبلن في الركاية، كما في المقطع:  2(«)بعيد

طفئ النيراف المشتعمة في أعماؽ الناس. منذ أف أف يبعثر رماد تربتو في كّؿ األطراؼ عّمو ي
غادرنا ىذه األرض، أنا وىو، في ذلؾ الفجر، حدثت حالة بياض في الذىف سرعاف ما امتؤلت 

. فيذا 3«مف جديد عندما وجد نفسو في مواجية األمير الذي حاوره وأحّبو حتى قبؿ أف يراه
 ة التقائو باألمير عبد القادر.استرجاع زمني لما أكصى بو مكنسينيكر جكف مكبي، كلحظ

وضع مونسينيور ديبوش قميبًل مف الماء الذي قمؿ مف سواد  »كتمثمت لنا صيغ أخرل في قكلو: 
 الحبر وتخثره، ثـ انحنى مف جديد عمى الورقة التي كانت بيف يديو....

كمماتو ومونسينيور يييء أقبلمو وحبره مثؿ طفؿ صغير لكي يكوف حرفو واضحًا و  منذ البارحة 
تبدو باريس بأحيائيا الخمفية ىادئة. ال شيء تغّير. منذ أسبوع لـ  ». كفي قكلو: 4«مسموعة.

تتوقؼ األمطار عف اليطوؿ. السماء التي صفت قميبًل ليمة البارحة سرعاف ما عادت واسودت مف 
ليمة  جديد ىذا الصباح، ال تسمع إاّل الخشخشات والصوت الجاؼ لمعربات... الفوضى التي حدثت

 Le banquetالبارحة ومقتؿ الشاب عند مدخؿ السوؽ لـ تغّير مف عادات البارسييف والبانكي 
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فيي تحيمنا إلى مٌدة كقكع الحدث  1«الذي رفضت الحكومة السماح بو، جعؿ الوضعية تتعقد أكثر.
طع السترجاعو بكاسطة العممية التخييمية التي تقتضي عممية ذىنية بتصكر كٌؿ مقطع مف المقا

المذككرة، التي تحتكم عمى كصؼ ليا. فيذه الصيغ تعمؿ عمى لفت انتباه القارئ إلى أحداث زمنية 
ماضية عف المجاؿ السردم الذم اتخذه السارد في استخداميا، كعمى القارئ إقامة الصمة بينيا 
ي كبيف مكضكع عمميا، مما يعزز مف مكقعيا، بكصفيا الصيغة التي تؤٌدم عممية القطع الزمن

 كعممية الكصؿ مع ما مضى مف كقائع.
كما نبلحظ أٌف المقاطع السابقة، تستعيد الماضي باعتمادىا تقديـ تفاصيؿ جديدة، غايتيا 
إضاءة بعض الجكانب الغامضة التي يمكف أف يصطدـ بيا القارئ، لتفتح المجاؿ إلى التكسع 

ئدة في كصفيا. كاف كراء سردىا كالتمدد في النسيج السردم الذم يضبطيا بغرض اإلخبار كأداء فا
 سمسمة مف الركاة، تداخؿ فييا الكاقعي بالتخييمي.

حمقة ميمة مف حمقات نمك السرد. كلقد عٌد غرضان مف أغراض الشعر  الوصؼكيعتبر        
لعبلقتو بالتشبيو، كىك مكٌكف جزئي لنصكص أخرل، يكتمؿ كجكده في ضكء المعطيات السياقية 

مختمفة لعٌؿ أبرزىا تحقيؽ انسجاـ النص عبر اضطبلعو بدكر الكصؿ بيف التي تمنحو كظائؼ 
إذ يبدك مرتبطان ارتباطان كثيقان بكضع التبادؿ بيف أفراد  »مختمؼ عناصر النص. كتحقيؽ التكاصؿ: 

كىذا لتكصيؿ رسالة معٌينة. فالعبلقة بيف المغة كالكاقع كبيف  2«يقكمكف بفعؿ زيادة عمى التخاطب
المعنى المشٌيد عف طريؽ كصؼ المغة  »لكؿ كبيف العبلمة كمرجعيا، تتمخص في الداؿ كالمد

. فالمغة حيف تسمي األشياء تقـك بمناداتيا لكي تقٌربيا إلى عالميا فتحتكييا 3«لؤلشياء كتسميتيا
 بالكصؼ. 

تبدو مدينة  »كفي الركاية كصؼ كثير، خاصة لؤلماكف، منيا ما كرد عمى مدينة معسكر:        
معسكر ببناياتيا الجيرية غير المنتظمة، كومة مف الحجارة ذات ألواف بيضاء وترابية حائمة، تتراص ثـ 

الية األمير . كعف 4«تنفتح مخمفة بيف الكومة والكومة فضاءات وىواءات مف الخضرة أو التربة الحمراء.
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القصبة ببنياتيا البيضاء  الية التي لـ تظير إاّل بعض أعالييا، وانطفأتغاب الميناء واألمير »يقكؿ: 
 التي تعودت أف تتسمؽ الجبؿ الذي يعطي بظيره لمبحر.

جنح القارب مرة أخرى قميبًل نحو اليميف تحت ىزات عنيفة لمماء، متفاديًا كثافة الضباب وصوت 
السفينة التي لـ تمر بعيدة عنيما، لـ يرىا ولكّنو سمعيا وىي تقترب مف الميناء، تمخر األمواج وتشؽ 

در البحر الممس كمرآة. ثـ مرة أخرى عاد الصفاء إلى المكاف وعاد الماء إلى وضعو األوؿ. تدحرج ص
الية التي غابت ىذه المرة نيائيًا وتحولت إلى مجرد ظؿ ىارب ثر نحو اليميف، بعيدًا عف األمير القارب أك

جأة، يفتح جوف موبي نحو فضاء غير محدد، ظمت األنوار تنكسر عميو بقوة لتدفع بو نحو التبلشي. ف
عينيو عمى معالي قمعة ماتيفو التي أّطمت بأعناقيا المتعددة عاليًا نحو شمس زادىا الضباب الكثيؼ 

   1«نصاعة وصفاء.
كتشكٍّؿ الكقائع غير الحركية ) أم الحاالت أك األكضاع( مكضكعان لمكصؼ، حيث إٌف 

مؿ النص السردم داٌلة إٌما عمى حالة أك محمكالت جٌؿ الجمؿ الكاردة في القطع الكصفية التي تتخ»
أيف تتسـ المحمكالت مف  2«عمى كضع سكاء أكاف الكضع كضعان حسٌيان أـ كاف كضعان مجٌردان.

 : 3حيث الجية، إٌما بالديمكمة أك االعتياد أك التكرار، بحيث إفٌ 
مي التي الغمبة تككف لمتراكيب ذات المحمكؿ غير الفعمي عمى التراكيب ذات المحمكؿ الفع - أ

... الحصاف » 4«كاف البحر مثؿ المرآة. »يمكف، في القطع الكصفية الصرؼ، أف تنعدـ. 
كاف ثقيبًل قميبًل، لكف ثقمو في مثؿ ىذه األمطار يساعده عمى الثبات ومقاومة االنزالقات 

فالداللة  5«الكثيرة عمى الطرقات الحجرية والخروج مف األماكف الموحمة والبرؾ المائية...
 ا عمى الكقائع تتسـ بالسككف كالديمكمة.ىن

 إاٌل أٌف ىذا ال يمنع مف كجكد محمكالت فعمية في أجزاء النص السردم الكصفي، شريطة أف: 
 «يىٍفعىؿ»تأخذ الصيغة المبلئمة لسمات الكقائع مكضكع الكصؼ. ىذه الصيغة ىي  - ب

تي تعبر عف ...( ال«ما زاؿ»، «كاف»)مشفكعة أك غير مشفكعة بفعؿ مساعد مف قبيؿ 
...والخروج مف األماكف الموحمة »السمات الجيية: الديمكمة أك االعتياد أك التكرار. 

  6«والبرؾ المائية التي كانت تصادفيما مف حيف آلخر في األماكف المبعوجة...
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 صباح الخير مونسينيور ديبوش. ىؿ تحتاج إلى المساعدة؟ - »
 1«لحياة. ىؿ وصموا؟ ال داعي. ما زلت قادرًا عمى تحمؿ تبعات ا -

ككما نبلحظ، حيف يتكقؼ سرد األحداث فذلؾ إٌما لكصؼ أك تكضيح لمحدث المعني مما يحدث 
اختبلفان كتفاكتان. كالتفاكت المكجكد بيف النصكص ىك ما يسميو ميشاؿ فككك بصفة إجمالية 

ما »دكره ىك قكؿ . . كالذم يشكؿ خطابان جديدان، فيك يقكؿ شيئان آخر غير النص نفسو2«تعميقان »
في محاكلة مف الكاتب إليياـ القارئ بكاقعية ما يصؼ، لخمؽ عالـ  3«كاف منطكقان بو بصمت...

ركائي خاص يفسر كيزيف فييا أماكنو كشخصياتو لتقريبيا كتكضيحيا أكثر، بيدؼ نقؿ تجاربو في 
   العممية األدبية.

الكصؼ كي ال يعيؽ فيـ المتمقي لكف كىذا ما عمد إليو المعرم باستخداـ التعميؽ كالشرح ك   
لنقؿ معمكمات في لغة نقدية مميئة بالمصطمحات، إلظيار كفاءتو اإلبداعية، فيك ذك مصادر 
معرفية ثرية، دينية كلغكية كاجتماعية، شٌكمت فيو الركايات الشعرية كالشركحات المغكية مصدران 

رح في مخاطبتو لعمقمة بف عبدة قائبلن: لمتكثيؽ باستعماؿ الشكاىد. فمقد جاء عمى لساف ابف القا
 ...وكذلؾ قولؾ:»

 َييِذي بيا َأكمُؼ الَخدَّْيف ُمْخَتَبٌر           ِمف الِجَماِؿ كثيُر المحـ َعْيُثوـُ 
 4«فُروي: َيْيِدي، بالدَّاِؿ غير ُمعَجمة، وَييِذي ِبَذاٍؿ ُمعَجمة.

 كيركل أٌف في بيت الفرزدؽ: 
 ىاجرٍة             نفَي الدنانيِر تنقاُد الصياريؼِ  َتنفى يداىا الَحصى في كؿٍّ 

 5«وىذا البيت ينشد عمى وجييف: الدنانير والدراىيـ.
ّنما »: ككاف يعتمد في ذلؾ عمى دكاكيف الشعراء لتكثيقيا كالتأكد مف صحتيا أك خطئيا، يقكؿ وا 

ـ عمى "ُطَفْيٍؿ" إذا كاف بعُض الرواِة َيزعـ أّنو أَ  درَؾ اإِلسبلـَ، وُروي لُو مدح في النبي َأطمقُت الترحُّ

                                                 
 .25، ص الركاية -1
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كما كاف يستند في ذلؾ أيضان إلى تجاربو دكف اعتماد الحجة  ،1«)ص(، ولـ َأسمْعو في ديوانِو.
 في ذلؾ، كإنكاره قصيدة منسكبة إلى األعشى مطمعيا: 

 2«َأِمْف َقتَمَة باأَلنقا                ِء داٌر غيُر َمْحُموَلةٍ  »
 حتكم عمى مفردات كعبارات ذات مراجع معركفةمو ىذا في سياقات تخييمية، تكلقد أكرد كبل

. فحيف يقؼ عمى أبيات شعرية نسبت إلى عاد كثمكد، نراه ، طبقان لما تقتضيو الداللةكمشتركة
ولقد وجدُت في بعض كتب األغاني، َصوتًا ُيقاؿ غنَّتو الَجرادتاف فتفكَّنُت  »يبدم شكو في نسبتيا: 

 ذلؾ، والصوُت:)تعجبت( ل
 أقفَر مف أىمِو الَمِصيُؼ           فَبْطُف َعْرَدَة، فالَغريؼُ 

 ُرىا تمقيؼُ ػػػػػي          َمْيريٍَّة، َسيػػػػىؿ ُتبمغني دياَر قوم
ليني         ىؿ ينفُع النائُؿ الطفيؼُ ػػػػػػػػػػػي ّـَ عثماف نوٍّ  ا أ

 وىذا شعٌر عمى قرّي:
 أقَفَر مف أىمِو َممُحوُب.

وَمف الذي نقؿ إلى الُمغنيَف في عصِر ىاروَف وبعَدُه، أفَّ ىذا الشعَر غنَّتو "الجرادتاف"؟ إفَّ ذلؾ 
   3«لبعيٌد في المعقوِؿ، وما أجَدَرُه أف يكوف مكذوبًا.

فمتحقيؽ الفيـ كاإلفياـ يستمـز عمى المتخاطبٍيف امتبلؾ قكاعد لغكية مشتركة، لتصبح بذلؾ جزءنا 
المستمع المغكية، كىذا اعتمادان عمى العقؿ في نقد ركايات األشعار، يقكؿ  -ـمف قدرة المتكم

لقد كّنا في الجاىمية نتقوؿ ونتخرص، فما جاءؾ عنا مما ينكره المعقوؿ، فإّنو مف  »المعرم: 
األكاذيب، والزمف كّمو عمى سجية واحدة، فالذي شاىده معد بف عدناف، كالذي شاىده نضاضة 

ليعمف بذلؾ عف مكاقفو كآرائو المغكية كالمعرفية، بإضافات  4«ة آخر ولد الرجؿ.ولد آدـ. والنضاض
 ساىمت في نمك خطابو.

كيظير التعميؽ أكثر عندما حاكؿ ابف القارح أف يتكسؿ بأكلياء اهلل لمدخكؿ في الجنة بعد 
ـَ  »خيبة أممو عند "رضكاف" ك"زفر"، يقكؿ:  فإذا أنا برُجؿ فيئسُت مما عنَده فجعمُت أتخمَُّؿ العال

عميو نوٌر يتؤلأُل وحواَليو رجاؿ تأَتِمُؽ منيـ أنوار. فقمُت: َمف ىذا الرجُؿ؟ فقيؿ: ىذا "حمزة بف عبد 
،" وىؤالء الذيف حوَلو مف اسُتْشيد مف المسمميف في "ُأُحد". فقمت لنفسَي  المطَّمب" صريٌع "وحشيٍّ
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خوُتو ُشَعراُء وكذلؾ َأبوه الَكُذوب: الشٍّعُر عند ىذا أنَفُؽ منو عند خازِف ا لِجناف ألنَُّو شاعر، وا 
وجدُّه... فعممُت أبياتًا عمى َمنيج أبياِت "كعِب بف مالؾ" التي رَثى بيا "حمزَة"... فناديت يا سّيد 

فممَّا أقبَؿ عميَّ بوجيِو أنشدتو  !يا ابف عبد المطَّمب !يا عّـَ رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو !الشيداء
أفي مثؿ ىذا الموِطف تجيُئني بالمديح؟ أما سمعَت  اآلية :" لكّؿ امرٍئ  !اؿ: وْيحؾاألبياَت. فق

-... فقاؿ: إنٍّي ال أقدُر عمى ما تطمُب، ولكنٍّي ُأنفُذ معؾ تْورًا (37)سورة عبس، اآلية: يومئٍذ شأٌف ُيْغِنيو"
أمرَؾ. فَبعَث معي َرُجبًل إلى ابف أخي "عميٍّ بف أبي طالٍب" لُيخاطَب النبيَّ )ص( في  -أي رُسوالً 

تي عمى أميِر المؤمنيف، قاؿ: أيف َبيٍَّنُتَؾ؟  لكف . 1«...-يعني َصحيفَة َحسناتي-فممَّا قصَّ قصَّ
 ابف القارح فقد صٌؾ تكبتو في المحشر، كىذا لغاية التفسير كالتكضيح. 

. 2ديف تحتياكلنفس الغاية يتكقؼ في مساره السردم، بكصؼ الشجرة الطيبة كالكلداف المخمٌ 
كما كصؼ الفكاكو كالجكارم ككالئـ أىؿ الجنة كمجالس الغناء، ككصؼ إبميس كشعراء النار، كما 

ويتَّكُئ عمى مفَرٍش مف السُّندس  »كصؼ ابف القارح في أكضاع مختمفة، يقكؿ في ختاـ رحمتو: 
نَّما ىو ويأُمر الحوَر الِعيَف أف َيْحِممَف ذلؾ المفَرَش فيَضعَنو عمى َسريٍر مف سُ  ُرِر أىِؿ الجنَّة، وا 

ُف الباِرُئ فيو َحَمقًا مف الذََّىِب ُتِطيُؼ بو مف كؿٍّ اأَلْشَراِء حتَّى يأُخَذ كؿُّ  َزَبْرَجٌد أو َعْسَجٌد، وُيَكوٍّ
واحٍد مف الِغمماِف، وكؿُّ واحدٍة مف الَجواري المشبَّية بالُجماف، واحدًة مف تمؾ الَحَمؽ، فُيحمُؿ عمى 

اِؿ إلى َمَحمٍّو الُمَشيَِّد بداِر الُخُموِد، فكمَّما مّر بَشَجَرٍة َنَضَحْتُو َأغصاُنيا بماء الَورِد قد ُخِمَط تمؾ الح
. فمقد أٌدل المقطع 3«ِبَماِء الكاُفِور، وِبمْسٍؾ ما ُجني مف دماِء الُفوِر، بؿ ىو بتقديِر اهلل الكريـ

 ء مشاىد الرسالة.كظيفة تزيينية بأسمكب ببلغي كفني، ساىـ في بنا
كما كاف يقطع الكبلـ بجمؿ اعتراضية، جاءت بغرض الحفاظ عمى استمرار التكاصؿ، بالدعاء 

ؿ اهلل لو أَمَد الَبقاءِ –فيقوؿ الشيُخ  »كىي كثيرة في الرسالة، منيا قكلو:  نا إليو  -طوَّ إنَّا هلل وا 
صرُؼ إلى "َعبيٍد" )بف ثـ ين » أك لمتعميؽ عمى فحكل الخطاب كما في قكلو: 4«راجعوف...

األبرص( فإذا ىو ُأْعِطي بقاَء التأبيِد، فيقوؿ: السبلـُ عميؾ يا أخا بني أسٍد. فيقوؿ: وعميؾ 
ـَ ُغِفَر لي؟... -وأىؿ الجنَِّة أذكياء، ال ُيَخاِلُطيـ اأَلغبياءُ –السبلـ  أك . 5«لعمََّؾ تريد أف تسَأَلني ب

 -سبحانو–خالط منًا مف عسؿ الجناف، ماخمقو اهلل ولو  »الشرح، كما في شرح كممة الميصاب: 
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في ىذه الداِر الخادعة كالصاب... وغيره مف الُمعِقَياِت، ُيَعدُّ مف المَّذائِذ المرتِقيات فآَض )رجع( 
اِب، كأنَّو الَمْعَتَصُر مف الُمصاِب  كغيرىا في ، 1«والُمَصاُب: قصُب السكر...–ما ُكرَِه مف الصَّ

رض منيا شرح المفردات المغكية التي يستعًصي فيميا مف لدف المتمقي، إلقناعو الرسالة كثير الغ
بمكسكعتو الثقافية، كإلفادتو كتقكية المعاني التي يريد الكصكؿ إلييا، كىذا ما رأيناه في كظيفة 
 البؤرة. إذ تبلعب المعرم بابف القارح برسـ مشاىد خيالية لمسخرية منو كالتحقير مف معارفو، كتمقينو
معارؼ جديدة، ىك عالـ بأٌنو ال يمتمكيا. فأبرز بذلؾ براعتو في إنشاء عالـ سردم متخيؿ خاص 

 استعرض فيو محفكظو مف القرآف كالشعر، كآرائو في قضايا شتى في مجتمعو.

 الخواتـ:-2-3
ليا دكر كبير في البنية السردية  2«عبارات يؤشر بيا إلى انتياء الخطاب.»الخكاتـ ىي: 

 كنتيف تمعب دكران في مستكييف اثنييف، يتمثبلف في:كفي المد
 مستكل البنية: أم مستكل اإلعادة كالتمخيص. -
 مستكل التكاصؿ. -

آخر ما يبقى في األسماع... ال تمكف الزيادة عميو كال  »كلقد عني الببلغيكف قديمان بالخاتمة، فيي 
لما ليا مف كقع كتأثير عمى  ، فعينكا بذلؾ مكاضعيا كدكرىا في النظـ،3«يأتي بعده أحسف منو.

 نفسية المتمقي، لما تشكمو مع البداية كاالنقطاع مف رؤية شاممة لفيـ النص.
ككانت المقدمة كالخاتمة في رسالة المعرم، ذات ىدؼ اتصالي، إذ احتكت عمى عبارات معركفة 

تيدؼ إلنجاح تقميدية، كٌظفت مف أجؿ إشعار القارئ ببداية كنياية الكبلـ، كىي أدكار تداكلية 
 عممية التكاصؿ، ضمف كضعية معرفية اجتماعية مشتركة في كاقع التخاطب.

كلقد انحصرت كظيفة الخاتمة في إنياء االتصاؿ، بعد االنتياء مف الخطاب. كالتركيز فييا   
كاف أكثر عمى إنياء رٌده، كالتي لـ يخرج فييا عف الطريقة العرفية، باالعتذار في التأخير عف الرٌد 

وأنا أعتذُر إلى موالي الشيخ الجميؿ مف تأخير اإلجابة، فإفَّ عوائَؽ  »اإلجابة، يممي قائبلن: ك 
 الزمِف منعْت مف إمبلِء السوداِء، كأّنيا سوداُء التي عَناَىا القائُؿ:

 ػػػػػربانبٍّئت سػػػػػػوداَء تنػػػآنى وأتبُعيػػػػػػػػػا      لقػػػػػػد تَباَعػػَد شكػػػػػػبلَنا وما اقتػػػ

                                                 
 .165 -164 ، صالرسالة -1
 .229أحمد المتككؿ: الكظيفية بيف الكمية كالنمطية، مرجع سابؽ، ص  -2
، تح: محمد محي الٌديف عبد  1أبي عمي الحسف ابف رشيؽ القيركاني: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ج -3

 .239 ، ص1981، دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 5الحميد، ط
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 وجدُتيػػا في شَبابػػي غيَر ُمطِمَبػػٍة       فكيؼ والرأُس َجْوٌف، ُتْسِعُؼ الطَمبػا
، فإّف الخالَص مف  وأنا مستطيٌع بَغيري، فإذا غاَب الكاتُب، فبل إمبلَء. وال ُينكر اإلطاَلة عميَّ

َنِة مف المَُّجيف، فك يؼ إذا كاف الثمُف مف النُِّميَّاِت النُّظار الَعيِف، طالما اشُترى بأضعاِفو في الزٍّ
 يوَجدف في الطريؽ َمرِمّيات؟

 وعمى حضرتو الجميمة سبلـ يتبعو ُقرومو إفالو وتمحؽ بعوذه أطفالو.
نجزت الرسالة والحمد هلل رّب العالميف، وحسُبنا اهلل ونعـ الوكيؿ، وصمى اهلل عمى سيدنا محمد 

آخرىا مف العبارات الخكاتـ في الرسائؿ التي كصمت فكاف  1«النبي وآلو الطيبيف الطاىريف وسّمـ
إلينا مف األدب العربي القديـ. حيث أدلى بمعمكمة جديدة أراد فييا تبرير سبب التأخير في اإلجابة. 
ليشكؿ "اإلخبار" القصد مف كتابة الرسالة، كأساس التكاصؿ بيف الكاتب كالقارئ، لتزكيده بمعارؼ 

 ىا لئلفادة. كبمعمكمات قد يجيميا أك ينكر 
، حققت التفاعؿ النصي، بحيث إٌنيا Paratexteأما في الركاية فمقد كانت نصان مكازيان 

الكقفات التي رأيناىا في  كانت نياية العمؿ، تميزت بنظاـ خاص لككنو متعمقان بالبداية، ففي
  اليات الثبلث، الخكاتـ تتميز بعدـ االنتياء، فيي تييئ لما بعدىا مف أحداث.األمير 

كتتسـ النيايات بػػػػ"سمة الحركية"، ككنيا تنتيي كتتغير بحسب كٌؿ كقفة، أك في كؿ مرحمة مف 
أخيرًا اقتنعوا؟ أتمنى  »مراحؿ السرد المرسكمة، فالكقفة األكلى "مرايا األكىاـ الضائعة" يختميا بػ: 

عبر الساحة أف ال يحدث ما يغّير رأسًا عمى عقب، تمتـ مونسينيور ديبوش في أعماقو وىو ي
الشرفية تحت وقع األمطار التي زادت حّدتيا ليختفي نيائيًا داخؿ البيو المؤّدي إلى قاعة 

كانت الساعة تشير إلى الواحدة  »، ليستكمؿ الحدث في فقرة الحقة حيث يقكؿ: 2«المناقشات.
ة والنصؼ. عندما افتتح النقاش مع أّف العادة أف تفتتح نقاشات الغرفة عمى الساعة الثانية عشر 

كانت الممفات بيف يدي رئيس المجمس غيزو. التفت نحو الحضور وىو يحاوؿ أف يفترس 
أعينيـ. فتح الورقة التي وضعت بيف يديو. بعد محاوالت مضينة استطاع مونسينيور ديبوش 
بمساعدة دو المورسيور ومساندة صاحب السمو الممكي، حاكـ الجزائر الدوؽ دوماؿ وبعض 

فالنيايات ليست نمكذجان ثابتان  3«ع المجمس بفتح ممؼ سمطاف الجزائر عبد القادر.النواب أف يقن
بحيث إٌف الكاتب يكظؼ في نياياتو ما كرد في قطع سابقة كيأخذ بعيف االعتبار ما سيرد في 

 القطع المكالية.
                                                 

 .584 -583الرسالة، ص  - 1
 .26الركاية، ص  - 2
 .27المصدر نفسو، ص  - 3
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نسانية كالبٌلشيء، فمقد كانت مفتكحة عمى بداية اال( 4الية )األمير أما الخاتمة / النياية، التي كانت في 
لممرة األخيرة نحو المنارة، لـ ير شيئًا إاّل )جوف موبي( ... عندما التفت  »ككقع حدث ربما سيككف 

بقايا النوارس التي ضيعت حركة الميناء أعشاشيا، وىي تذىب جماعات جماعات باتجاه مباني 
حيث ال شيء إاّل الماء  (Le Pénon)شارع البحرية التي تدخؿ في عمؽ البحر حتى رأس البنيوف 

والصفاء البدائي األوؿ حيث ال أثر ألقداـ البشر الحفاة أو العراة أو الذيف ينتعموف األحذية الخشنة، 
وذاكرة ال تزاؿ حبيسة ال تتكمـ إاّل قميبًل، وعنما يخونيا لسانيا وتنزؿ أكتافيا تعوي مثؿ الذئب الجائع 

 وعطشًا. وتأتي عمى حافة البحر وىناؾ تنتحر جوعًا 
ال شيء أبدًا سوى الماء وطيور أصيبت بالرعشة والخرس فجأة. وعندما تصمت الطيور 
والنوارس التي تبحث باستماتة عف أعشاشيا عميقًا في مداخؿ منارة الميناء القديمة، وُتيـز 
عيونيا الصغيرة وسط الظممة وأشعة الشمس المنكسرة، ىذا يعني أّف شيئًا جسيمًا قد حدث أو 

 ا، ىو بصدد الحدوث.ربم
  1«2004الجزائر، خريؼ  -باريس                                                  

فإذا تتبعنا المسار التكجييي لمحكي كمككناتو النصية، فالقارئ ممـز بتذكر البداية. فمقد اختتـ بنياية 
(. 1الية )فتتاحية األمير كصؼ لما بدأه في اميمة جكف مكبي كتنفيذ كصية مكنسينيكر ديبكش، ك 

عبلف خبر آخر ىك بمثابة مككف "بؤرة جديد" بالنسبة لمكنسينيكر ديبكش، كىك عكدة األمير إلى  كا 
 تربتو األكلى.

كلقد استجابت الخاتمة لمتككيف الداخمي لمنص، كمنحت كحداتو، مف حدث كمكضكع، االنسجاـ. 
. كلقد كانت الصيغ متباينة مف الخبر إلخبارالتعميؽ والككنيا تنتمي لحدث القصة، كحمميا كظيفة 

إلى التفسير، فاالنشغاؿ بسرد الخبر ىك األىـ، كىذا لعدد التجارب التي حممتيا الركاية كالتي أراد 
الكاتب نقميا. لتككف الخاتمة بمثابة رصيد لمكعي الجماعي كصكر ثقافتيـ ينتظـ داخؿ لغتيا 

 إنسانية كتنبثؽ عنيا. كيشكؿ كجيان مف كجكه ببلغتيا لتضيء خبرة
كاختيار البداية كالنياية يستجيب لقصدية الركائي في تكجيو برنامجو الحكائي، بالفتح عمى العكالـ 

مثمما تفتح كحدات البداية السرد عمى العكالـ الممكنة لمحكاية، مثمما تفتح  »الممكنة لمحكاية 
اية في كٌؿ كقفة استحضرت نياية ، فالبد2«كحدات النياية السرد عمى نفس العكالـ الممكنة.

 تناسبيا، فإذا كاف لؤلميرياليات نياية كاحدة، فمكؿ كقفة نياية خاصة.

                                                 
 .553-552الركاية، ص  - 1
 .122عبد الفتاح الحجمرم: التخييؿ كبناء الخطاب في الركاية العربية، التركيب السردم، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 (          1بداية )أميريالية
 

 (1اليةداية + نياية )الكقفات في األميراليات(            نياية )األمير ب   
نية الحكائية كبرامجيا السردية، ىذا تقاطعت كٌميا في أحداثيا كشخصياتيا المعتمدة في تقديـ الب

اليات كالكقفات المعنكنة كالمرقمة، سيمات الظاىرة لمركاية في األمير التقاطع الذم نٌظـ كربط بيف التق
فكؿ كقفة تستدعي أخرل، كما أٌف النياية تستدعي البداية. كىذا ما يدعك إلى البحث في 

تنظـ مسار الركاية، كالتي تستيدؼ نجاعة  االشتغاالت السردية لمكحدات المككنة ليا، كالتي
 الخطاب في المقاـ التكاصمي ألغراض استراتيجية.

 كيمكف تمخيص أىـ نتائج ما تقدـ في ىذا الفصؿ، فيما يمي:
كسائؿ تدبير التخاطب في المدكنتيف، أٌدت كظيفة مٌد جسر التكاصؿ بيف المتخاطبيف في العممية  -

كالن إلى المعمكمات المراد ايصاليا في ثنايا السرد، كالتي أٌدتيا التكاصمية، بٍدءان مف المغة كص
 الكظائؼ التداكلية، لنتكصؿ إلى ما يمي:

المحكر الرئيسي المعطى في الركاية كاف مخٌيبلن، أما في الرسالة فيك "المرسؿ إليو"، الذم ىك  -
 ابف القارح، المشارؾ في الحدث المسركد.

. فيي تبلئـ فنيان كمية «بؤرة الجديد »كاية إلى نكع كاحد كىي في الر البؤرة كظيفة تقمصت  -
بؤرة في مقابؿ المعمكمات الجديدة المقدمة، في محاكلة لتصكير الكاقع بأكبر قدر مف المعارؼ. 

  .المقابمة، التي نجد ليا استخدامان عند المعرم في الرٌد عمى ابف القارح
مجاؿ الخطاب في كٌؿ مف المدكنتيف، بتحديد المكاضيع  سمحت الكظيفة التداكلية "المبتدأ" بتحديد-

المرتبطة بو، مما أسيـ في إنجاح عممية التكاصؿ، انطبلقان مف الكضع التخابرم القائـ بيف المتكمـ 
 كالمخاطب.

 :ما يمي كظيفة الذيؿ بشكؿ عاـ في المدكنتيف، عمىدٌلت  -
 ة لممتمقي، لتقريب المعاني كالصكر.سعة ثقافة الكاتبيف، كمعرفتيما بالمغة كالمكٌظفة خدم 
دٌلت عمى ما يحفؿ بو نص المعرم مف إشارات كمكاقؼ لغكية كشعرية كثقافية، مما أسيـ في  

 تكسع نصو.
 تجاكز حدكد المحمية عند كاسيني األعرج باستعمالو المغة األجنبية، مما كسع دائرة التمقي. 

لة كىذا باإلشارة إلى بداية الخطاب كنيايتو، قصد لعبت الفكاتح كالخكاتـ دكران تقعيديان في الرسا-
ربط االتصاؿ بالمخاطب، أٌما في الركاية فمقد كانت نصان مكازيان، حقؽ ما يسمى بالتفاعؿ النٌصي 

 كتييئة القارئ لمدخكؿ إلى عالـ األحداث البلمتناىي.
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ٌكنيا، كالعبلقات لقد ارتكز الخطاباف عمى أساس تتابع مف المقاطع السردية، كالجمؿ التي تك-
القائمة فيما بينيا مما ينتج دالالت نستطيع الكصكؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ الممفكظات، مما يتطمب 
الكقكؼ عمى دراسة الكحدات النصية في حركتيا التأليفية، أم بالنظر إلى عناصرىا كاستجبلء 

نيا. كتبدك الركاية في تركيبيا نظاـ عناصرىا التي تتصؿ فيما بينيا في عبلقاتيا التي تقيميا فيما بي
السردم، مقسمة إلى أبكاب أميريالية، كفصكؿ سماىا المؤٌلؼ بالكقفات، أما الرسالة فإلى قسـ رحمة 
كرٌد. ساىمت في الكقكؼ عمى احتماالت السرد الممكنة لمكلكج إلى العالـ الداخمي لمحكي بمختمؼ 

يعو ىك الذم يؤٌدم إلى كشؼ دالالت مقاطعو كصكره المتنكعة، مف كصؼ كسرد كتعميؽ. كتقط
الخطاب، ألٌف ىذه العممية متعمقة بمككنات خطابية أخرل يقترحيا الكاتب مثؿ الشخصيات 

 كمؤشرات الزماف كالمكاف، أثناء لحظة إنتاج الخطاب.
 



 

 

 الفصل الثاني
 التىالذ السردي التلفظي

 تمييد-
 المبحث األوؿ: مظاىر التمفظ السردي:  

 كعامؿ التكاصؿ: المعينات-1
 الذات المتكممة كتمثيؿ الخطاب. -1-1
 القائؿ التخييمي كالذات المحكية. -1-2

 الترىينات التمفظية: -2
 إجراءات التمفظ السردية.-2-1
 المقاـ بيف الحضكر كالغياب.-2-2

 
 المبحث الثاني: المظاىر المتضمنة لمسار التمفظ:-

 الكضع المكاني بيف التمثيؿ كاإليياـ -1
 الفعؿ كالزمف السردم: -2

 التمثيبلت الزمنية. -2-1
 زمف التمفظ كالتخييؿ. -2-2
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 تمييد:
يطرح الخطاب السردم مجمكعة أسئمة مرتبطة حكؿ طبيعة قائمو كالمتمقي كالزماف كالمكاف 

 :1لمتمكف مف إعادة بناء المقاـ التمفظي، في عبلقة يمكف تجسيدىا في النمكذج التالي
 الزماف 
 التمفظ

 المستقبؿ    البلفظ                           المكاف                          
 المقاـ
 التمفظي
 

فمف أجؿ فؾ شفراتو ال بٌد أف يمتمؾ القارئ معرفةن تيمكٍّنو مف البرىنة عمى مدل تماسؾ الخطاب 
لو كقد حٌددىا الدارسكف في:  كانسجامو انطبلقان مف السياؽ الذم أنتج فيو، كالعناصر المككنة

ي ة المشاركيف في عممية التمقي )المتكمـ/الكاتب، المستمع/القارئ( كاإلطار المكاني  معرفة ىكٍّ
كالزماني لمفعؿ المغكم، كاليدؼ، كالمكضكع كنكع الخطاب، كالقناة كالمغة المستعممة كالقكانيف التي 

 . 2تتحكـ في عممية إنتاج الخطاب مف متكمـ إلى آخر
حاالتو، يستمـز تعييف أفراد الخطاب، أم الشخص  السردم كلقياـ الخطاب في حدثو كا 

المتكمـ في عبلقتو مع المخاطب، حيث يتحقؽ فعؿ االتصاؿ في نظاـ مف العبلمات تصنعيا المغة 
ىذا النظاـ الذم يبقى افتراضيان طالما لـ يتـ إنجازه، تحقيقو، إجراؤه مف طرؼ  »في االستعماؿ، 

كالعبلقة التي تربط بيف طرفي التكاصؿ، تكحي إلى ، أثناء عممية التخاطب الفعمية. 3«ما شخص
تبادؿ األخذ كالعطاء بيف ممثمي الخطاب في سياؽ  »التفاعؿ القائـ أساسان عمى الحكار، الذم ىك: 
و يكج   فيك تبادؿ كبلمي، ينتج فيو المتكمـ ممفكظان  4«حكارم يحكمو التعاكف كينبني عمى المبلءمة.

إلى مخاطب، خاضع لمكاقؼ تمفظية كمكاضعات كأعراؼ قكاعدية، بحيث إٌف بناء المعاني 

                                                 
1 - Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, Paris, 1990, p 
22. 

 .136 صمرجع سابؽ، فاف ديؾ: عمـ النص: مدخؿ متداخؿ االختصاصات،  - 2
3 - Paul Ricoeur : Le confit des interprétations, essais d’herméneutique, Editions du Seuil 
Paris, 1969, p 88. 
4 - Jean Dubois et autres : Dictionnaire de Linguistique, Librairie Larousse, Paris,1973, p96. 
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كالدالالت يتـ انطبلقان مف السياؽ الذم تحدده ىكية المتخاطبيف كالمقاـ الجامع بينيما، بالنظر إلى 
 الظركؼ االجتماعية كالمذىبية كالحضارية كمختمؼ السياقات الخاصة بعممية التكاصؿ.

كلقد ضمف الكاتباف، المعٌرم كاألعرج، خطابيما المحكي  بحكار غير مباشر بينيما كبيف 
المتمقي كيسمطاف الضكء عمى مكاقفيما في محاكلة لمتأثير فيو، باستخداـ عناصر فعالة في عممية 
انتاجو، تشكميا أدكات تعيف عمى تحديد األدكار التخاطبية، كضمائر المتكمـ كضمائر المخاطب 

ال يتحدد مرجعيا إاٌل في سياؽ الخطاب الذم  »إلحالة إلى كٌؿ منيما، كىي عبلمات لغكية كا
كردت فيو، ألٌنيا خالية مف أٌم معنى في ذاتيا. لذلؾ سميت مبيمات أك متحكالت، كرغـ أٌف كٌؿ 

مميف الكممات في المغة تحيؿ عمى مدلكؿ معٌيف، إاٌل أٌف اإلشاريات تتكاجد في المعجـ الذىني لممتك
. كىذا في محاكلة لبناء خطاب تمفظي بمحمكالت فكرية ييستند 1«يالمغة دكف ارتباطيا بمدلكؿ معٌيف.

فييا إلى أدكات تحقؽ حكيان منسجمان في استراتيجيات تصاحبيا اإليماءات كاإلشارات، تبمغ أقصى 
المدكنتيف نتاج  درجات التأثير في المتمقي، كالمرتبط بقصد المتكمـ كأىدافو. كالنص السردم في

 لمستكييف ىما:
مستكل يحيؿ عمى مؤلؼ ضمني يجرد المؤلؼ الحقيقي مف نفسو، يقابمو قارئ ضمني يتجو -1

 إليو الخطاب.
 مستكل يحيؿ عمى راكو ينتج المركٌم، يقابمو مركٌم لو يتجو إليو الركائي.-2

بلن كميتمقٍّيان، مقابؿ مستكل ككبلىما مرتبط بمستكل داخمي متصؿ بالراكم كالمركم لو بكصفيما ميرسً 
خارجي بيف مؤلؼ كقارئ لو عبلقة بالمعنى العاـ كالخاص لكٌؿ منيما، يحيؿ عمى مؤٌلؼ حقيقي 

 ييعزل إليو األثر األدبي، يقابمو قارئ حقيقي يتجو إلى ذلؾ األثر.
ة كيقـك المستكل الداخمي في مككناتو، خاصة الراكم كالمركم لو، بتشكيؿ البنية التركيبي

كالنسيج الداللي لمنص، باعتباره فعبلن تراسميان يقـك أساسان عمى اإلرساؿ كالتمقي. حيث إٌف خطاب 
 التمفظ في المدٌكنة قائـ عمى:

الممفكظ األٌكلي التكاصمي: كىك خطاب الراكم مف خبلؿ فعؿ أك عممية الركاية القكلي، كينيض  -
 بو راكو أكؿ.

.الممفكظ المنقكؿ السردم: كىك خطا -  ب تحققو الشخصية كالذم يزاكلو راكو ثافو
 كىي مف العناصر المككنة لمحكاية، كالتي تتمظير عبر البنيات الخطابية. 

                                                 
 .79مرجع سابؽ، ص  مقاربة تداكلية لغكية، لخطاب،عبد اليادم بف ظافر الشيرم: استراتيجيات ا - 1
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سينصب التركيز، إذف، في ىذا الفصؿ عمى العناصر التي تسيـ في تنظيـ الخطاب 
عالـ الحكي لممتمقي  السردم كتكالده كتحميمو تحميبلن تداكليان، باستعماؿ آليات اإلقناع التي تقٌدـ في

استخبلص العمميات التي تمٌكف الكبلـ مف التجذر  »الييامو بالحقيقة. فكظيفة التداكلية تكمف في 
، كىذا باالىتماـ 1«في إطاره الذم يشٌكؿ الثبلثية اآلتية: المرسؿ، المتمقي كالكضعية التبميغية

طريقة نقؿ الحكاية. فيناؾ  بالمعينات التي يمكف تمييزىا عمى مستكل الخطاب، لمتعرؼ عمى
ظكاىر لغكية في السرد، يتحكـ فييا المقاـ التداكلي في عممية التكاصؿ أثناء استعماليا بيف السارد 
كالمسركد لو، كظيفتيا تكمف في اإلشارة إلى المقاـ أك الكضعية التمفظية التي تساعد في تحديد 

، كمف مثؿ ذلؾ األزمنة كالضمائر المرجعيات كالكاقع الظرفي الذم يحيط بالخطاب السردم
كالظركؼ كالعبلقات التي تنبثؽ منيا أثناء اشتغاليا في تككيف المعنى، مف عبلقة بيف المتمفظ 
كالممفكظ كعبلقة بيف المتمفظ لو كالممفكظ كعبلقة بيف المتمفظ كالمتمفظ لو، كالتي يعتمد إسنادىا 

 أساسان عمى عكامؿ تداكلية.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1 -C.K.Orecchioni : L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Colin éditeur, 
Paris, 1980, p 185. 
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 األوؿالمبحث 

 مظاىر التمفظ السردي

 المعينات وعامؿ التواصؿ:-1
مف أجؿ تتبع الذاتية في السرد، كجب تتبع إحاليتيا كمرجعيتيا، في صيغ مكضكعة 
لمحديث كاإلخبار، تتمظير عمى مستكل الضمائر كالشخصية المستعممة، باعتبارىا مكضكعان 

ذا نٌزلناه في سياؽ كبلمان يقكلو قائؿ يتكج «لمخطاب الذم يعتبره محمد الخبك و بو إلى مخاطىب. كا 
قصصي قمنا إٌنو كبلـ يحمؿ مضمكنان حكائيان يحكيو راكو يسكقو إلى مركم لو، كىك إلى ذلؾ كبلـ 
ال ينفصؿ في تشكمو عف أعكاف السرد الناىضيف بو، إذ ال يتصكر كبلـ أدبي ال يشتمؿ عمى قرائف 

يمكف ليذا الكبلـ أاٌل تككف لو مقاصد يقصد تكشؼ عف آثار صاحبو كآثار صنعتو فيو. كما ال 
خبار كشرح كتفسير كتعميؽ كتقديـ  1«إلييا المتكممكف كىـ يتكجيكف بيا إلى المخاطبيف مف حكي كا 

لؤلفكار كاإليديكلكجيات، بيدؼ التأثير في المتمقي. إذ يكفي أف يدعك المتكٌمـ داع إلى أف يجعؿ 
و أك يخبر عنيا فيضطر إلى استعماؿ الصيغة نفسو مكضكع الحديث، أم أف يحٌدث عف نفس

المغكية المناسبة لذلؾ كىي ضمير المتكمـ؛ ككذا األمر بالنسبة إلى المخاطب: يكفي أف يحتاج إلى 
أف يجعؿ منو المتكمـ مكضكع الخطاب ليظير في الصيغة المغكية المناسبة لو أم ضمير 

ي المغة لمجٌرد الداللة عمى المتكمـ المخاطب. عمى أٌف ضمائر المتكمـ كالمخاطب لـ تكضع ف
كالمخاطب في تخاطبيما، إٌنما كضعت لتدٌؿ عمييما متى أصبح أحدىما أك كبلىما مكضكع 

 .2الخطاب
كالخطاب السردم في المدٌكنتيف يحتكم عمى ذكات متعددة شٌكمت حضكرىىا مف خبلؿ أقكاؿ 

تعبير عف الذاتية، يمكف تقسيميا إلى تمفظية ساىمت في عممية بنائو كفي إقامة عبلقات تفاعمية لم
أكليا مستكل اإلرساؿ فتككف ىذه الذكات مؤلفة أك ساردة، كثانييا مستكل الرسالة  »ثبلث مستكيات 

. تمثمت 3«فتككف ىذه الذكات شخصيات، كثالثيا مستكل التمقي فتقـك ىذه الذكات بدكر المتمقٍّيف.
 في القديـ كالحديث فيما يمي:

                                                 
 .11، ص 2003، دار صامد لمنشر، تكنس، 1محمد الخبك: الخطاب القصصي في الركاية العربية المعاصرة، ط -1
، سمسمة 14، المجمد 2تأسيس نحك النص، ج محمد الشاكش: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية، -2

 . 1122-1121، ص 2001المسانيات، المؤسسة العربية لمتكزيع، تكنس، 
 .59، ص1998سعيد الككيؿ: تحميؿ النص السردم، معارج ابف عربي نمكذجان، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -3
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 كممة وتمثيؿ الخطاب:الذات المت-1-1
ما تمٌيز بو نص الغفراف عف نص األمير، أٌنو ناىض بعبلقة متبادلة أك نظاـ تقابمي بيف 
المتكمـ كالمخاطب، أم اٌنو تحرؾ مف مكقع محدد كىك مكقع المرسؿ إلى مكقع محدد كىك مكقع 

ر )ابف القارح( الذم المرسؿ إليو. فما يتكمـ عنو المعرم في لغتو كمقاـ تمفظو مشركط بذاتو كباآلخ
 تفاعؿ معو، لذا طغت عمى بنية الرسالة ثبلث ثنائيات رئيسية ىي:

 ثنائية: المتكمـ/ المخاطب.-
 ثنائية: المفظ/ المعنى.-
 ثنائية: المقاـ/ المقاؿ.-

و تكجييان مباشران مف المعرم إلى ابف القارح،   فمقد كانت رسالة ىذا األخير، الفعؿ فيي قكؿ كيجٍّ
ج رٌدة فعؿ "كتابة رسالة الغفراف"، إذ كانت االستجابة كاإلجابة. فمف حيث الفعؿ كاف ابف الذم أنت

 -أداـ اهلل عزَّهُ –وأسأَلو  »القارح ىك البادئ في الكتابة، فمكاله لما كانت رسالة المعرم، يقكؿ: 
وُسِمَعت  قد اسُتْحِسَنت وُكتَبت عني -عمى ما بيا–تشريفي بالجواب عنيا، فإّف ىذه الرسالَة 

ذا جاَء جواُب ىذه سيَّرْتيا بحمَب وغيرىا إف شاَء اهلل  زُتيا بذكرِه... وا  مني، وشرَّفُتيا باسِمو، وطرَّ
، إذ يفترض ىذا القكؿ السردم كجكد قائؿ، ىك الباث الضمني بالنسبة لمرسالة 1«وبو الثقة...

متكمـ )أنا( في عبلقتو الجكاب، ىدفيا ىك تأسيس شخصيات الخطاب، الذم اعتمد عمى ضمير ال
بالفعؿ في: شٌرفتييا كطٌرزتييا، كىذا ما يحيؿ إلى سارد يمتمؾ أدكات إجرائية لعممية التخاطب 
فاالعتماد عمى الضمير )أنا( بصفتو جزءان أكؿ مف عممية التكاصؿ يفترض كجكد عامؿ ثافو كىك 

يفي. انطبلقان مف العبلقة المتمقي/المسركد لو أم إلى المخاطب كىذا ما نجده في: أسألو، تشر 
المتبادلة بيف الضميريف أنا/أنت. بحيث قامت فييا األدكار الداللية عمى دكريف داللييف أساسييف 

 :2ىما
كىك المكضكع الٌداؿ عمى المشارؾ الذم يينًجزي الكاقعة التي يدؿ عمييا المحمكؿ أك  دور "العامؿ":-

 يتسبب في إنجازىا أك يراقبيا.
": كىك المكضكع الٌداؿ عمى المشارؾ الذم ال ينجز كال يراقب أية كاقعة، بؿ ؿودور "المتحم-

 يتحم ؿ )يتأثر( بإنجاز كاقعة ما. 

                                                 
 .68ص  ،الرسالة - 1
 . بتصرؼ.126أحمد المتككؿ: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، مرجع سابؽ، ص  - 2
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كضميرا المتكمـ كالمخاطب )أنا/ أنت( بصفتيما مؤشريف أساسييف لعممية التكاصؿ )سارد كمسركد 
يبلف عمى مكضكع ما في ال ييح signes videsلو( يىكيكناف قبؿ أية عممية قكؿ دليميف فارغيف 

، كال يمكف تحقيؽ داللتيما إال بعد االستعماؿ أك أثناء تحقيؽ عممية 1عبلقتيما بالمرجعية الكاقعية
التخاطب. حيث يؤٌشراف عمى "الشخص" الذم يقـك بتحقيؽ المساف إلى الخطاب كعمى المخاطب 

، ليا تركيب كبلمي تسيطر كبيذا، تعبر رسالة الغفراف عف حالة تخاطبيةالذم يقتضيو القائؿ. 
عمييا صيغ كعناصر تركيبية، تداكلية، تحمؿ معنى المكضكع الرئيسي. تمثميا القدرات المغكية 

مف تماـ آالت الببلغة »كالمعرفة الثقافية كالببلغية الكاسعة التي يمتمكيا المعرم، )أم المرسؿ(، فػػػػػػ 
رفة المقامات، كما يصمح في كٌؿ كاحد منيا مف التكسع في العربية، ككجكه االستعماؿ ليا)...( كمع

 ، كىذا لتحقيؽ اإلفياـ كاإلببلغ عف المقصكد. 2«الكبلـ.
ذا نظرنا إلى الرسالة عمى المستكل الخبرم، كجدناه عمى مستكل اإلسناد مرتبط بالذات    كا 

ىك المتمفظة التي ىي المعرم، مف تحقيؽ لما ىك إرسالي/تكاصمي مكتكب، فالخطاب مف حيث 
مف حيث ىك كظيفة إسناد متداخمة كمتفاعمة بكظيفة ىكية ىك  »كاقعة أك قضية أك خبر، أم: 

 3«شيء مجرد، يعتمد عمى كٌؿ عيني مممكس ىك الكحدة الجدلية بيف الكاقعة كالمعنى في الجممة.
كلقد كشؼ ذلؾ عف البعد التشكمي لمقدرة الكبلمية، في مظير تفاعمي أحالت عمى فعؿ اإلنتاج 

مكقؼ التمفظ الذم جمع بيف أنا كأنت كاآلف. فالرسالة تابعة لممتكمـ، كخاضعة لو لككنو مف ذكم ك 
 األقدار كبمقاـ مخاطبتو، األمر الذم جعميا تبدك كسيمة إلظيار قدراتو المغكية كالشعرية. 

كالرسالة في األصؿ، ممفكظ شفاىي أمبله المعرم عمى كاتبو، فالكتابة فييا فعؿ محايث 
القكؿ كيقـك مقامو. كىذا يعني أٌف ممفكظ الرسالة أعاد إنتاج خطاب شفكم كحٌؿ مكانو، نيظـ  لفعؿ

مجمكع القكاعد التي  »بناء عمى مجمكعة مف العناصر الشكمية لعممية التمفظ، التي تتكٌكف مف 
 تحيؿ العممية، إذ 4«تحدد الشركط التركيبية التي يمكف أك يجب في إطارىا أف تظير األشكاؿ

عمى المتمفظ بكسائؿ اإلحالة المغكية "المضمرات" التي تقـك عمى ضمير المفرد السردية فييا 
المتكمـ "أنا" أثناء حديثو، الذم ىك فاعؿ الكاقعة الكبلمية، أك ما يسمى أيضان بالضمير الكجكدم 

                                                 
1 - Emile Benveniste : problèmes de linguistique générale, éd : Gallimard, Paris, p 254. 

 .23أبك ىبلؿ العسكرم: الصناعتيف، مرجع سابؽ، ص  -2
بي، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العر 2، تر: سعيد الغانمي، طكفائض المعنى الخطاب ،تأكيؿالنظرية  بكؿ ريككر: -3

 .37ص ، 2006المغرب، 
4 - Emile Benveniste : problèmes de linguistique générale, op.cit, p 79. 
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كالتقابؿ . فخطاب الرسالة، يحكميا التقابؿ الضميرم بيف ضمير المتكمـ كضمير المخاطب، 1كالممكي
ـَ الجبُر...  »خضع لطبيعة المكقؼ الخطابي في تنظيماتو المختمفة. حيث يشير الممفكظ التالي:  قد َعم

كبت اهلل عُدوَّه، وأداـ رواَحُو إلى -أّف في مسكني حماطًة... تُثمر مف مودَّة موالي الشيخ الجميؿ
رسائؿ، كمف يكتبكف إلييـ، أك باألحرل إلى إلى المكانة التي يحتميا كيت اب ال 2«...-الَفْضِؿ وُغُدوَّه

أطراؼ العممية التخاطبية. كىذا ما جعؿ المعرم في كبلـ رسالتو، ينطمؽ في مخاطبتو البف القارح 
لتقٌدـ لنا رسالة الغفراف، رٌدة فعؿ "أبي العبلء" عمى رسالة "ابف القارح"، مما بمسؤكلية الرٌد كاإلجابة. 

يتحدث عف ابف القارح كيتيكـ عميو طكاؿ الرسالة، باعتباره مكضكعان  جعؿ حضكره قكيان. ليذا، فيك
لمحديث، فأعطى جكابان لمقارئ بنقمو مف عالـ الكاقع إلى عالـ اإلمكاف، الذم يسعى إليو في بحثو عف 
ذاتو كعف الكماؿ اإلنساني. إذ يشكؿ القسـ الثاني مف الرسالة، الباعث الحقيقي في الكتابة كالرٌد عند 

لنمتقي بأفؽ  3«وقد أَطمت في ىذا الفْصؿ، وَنعوُد اآلف إلى اإِلجاَبة عف الرٍّساَلة.... »العبلء،  أبي
 .التفاعؿ الحقيقي، الذم ىك انفتاح عاـ عمى األغراض كالغايات

فيذا القسـ الثاني، الذم ىك اإلجابة يبدأ بحكـ شامؿ عمى الناس بأٌنيـ منافقكف، كال يستثني مف 
فيمُت قوَلو، جعمني اهلل فداَءه، ال يذَىب بو إلى النٍّفاؽ وَبُعَد  »ى نفسو كابف القارح، ذلؾ أحدان، حت

ـُ بِخداع، وأْضُحوا مف وىذه غريزٌة ُخصَّ بيا الشيُخ دوَف غيرِهابف آدـ مف الوفاِؽ.  ، وَتعايَش العاَل
. «جعمني اهلل فداءه» . إذ يكٌذب صدؽ ابف القارح، كيراه منافقان حيف قاؿ4«الَكِذِب إلى ِإبداع.

عطاء أمثمة أخرل، مف مثؿ كسرل كزكجتو  ليستطرد بعد ذلؾ في الحديث عف النفاؽ كالمنافقيف، كا 
شيريف. كىنا إلحاح منو لكي ال يصدؽ القارئ كٌؿ ما يقاؿ لو، كأاٌل ييبقي عمى المعنى المباشر 

ارضِة، إذ كاف قد بدَأ باإليناِس، وترؾ وأنا ُأَذاِكره بالَكممِة الع »لمكممات. كىذا ما يتبيف لنا في: 
وما أقؿَّ ِصْدَؽ  »عنو فأبك العبلء يتعامؿ في رسالتو بتيكـ، كما يحاكؿ االبتعاد  5«مكايَد الناس.

 مف الذىب، ال الَوِرِؽ، بآالؼ: اأُلالَِّؼ، ولو ِبيُعوا
حيث يقطع العبلقة  6»  وليس خميمي بالَمموِؿ وال الذي         إذا ِغبُت عنُو، باَعِني بَخميؿ

                                                 
اطب أك الغائب.  كالكجكدية دالة عمى تنقسـ الضمائر إلى: كجكدية كممكية. تنقسـ كبلىما إلى ضمائر المتكمـ أك المخ - 1

ذات مثؿ: أنا، أنت، نحف، ىك، ىـ، ىف... الممكية مف مثؿ: كتابي، كتابؾ، كتابنا... ينظر: أحمد عفيفي: اإلحالة في 
، جامعة القاىرة، ص   .22نحك النص، كمية دار العمـك

 .130-129الرسالة، ص  - 2
 .379، ص المصدر نفسو - 3
 .381ـ.ف، ص  - 4
 .384، ص ـ.ف - 5
 .386، ص ـ.ف - 6
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 بينيما، لككنيما غير متعارفيف أصبلن. إذ ينأل بنفسو عف صداقة ابف القارح.
 كيمكف إيراد بعض ردكد أبي العبلء عمى رسالة ابف القارح في مكاضع نمخص أىميا فيما يمي:

 المقطع الرد الصفحة
لى النفاؽ كبىعيدى فيمت قكلو، جعمني اهلل فداه، ال يذىب بو إ الحديث عف النفاؽ. 381

ابف آدـ مف الكفاؽ. كىذه غريزة خٌص بيا الشيخ دكف غيره، 
 كتعايش العالـ بخداع، كأضحكا مف الكذب في إبداع.

القسـ أٌنو مكذكب عميو في  390
 الثناء كالعمـ كالٌديف

 يظف أنني مف أىؿ العمـ، كما أنا لو بالصاحب كال الًحٍمـ.

ف يقارف بيف شٌدة شكؽ اب 397-398
القطراف األسدم إلى رفيقتو 
المفارقة "كحشية" كشكؽ ابف 

 القارح إلى شيكخو العمماء

كمف أيف لذلؾ الشخص األسدٌم، ما كىبو اهلل لمشيخ مف 
 كفاء لك عمـ بو السمؤؿ العترؼ أٌنو مف الغادريف.

كمف كاف، فغفر اهلل جرائمو، كحفظ لو في األبد كرائمو، فقد  رفض ما مدح بو 403
عمى نفسو فيما زعـ كعمى، كنسب ما ال أستكجب إلي ، أخطأ 

 ككـ أعتذري كأتنٌصؿ مف ذنب ليس يتحٌصؿ؟
تيكمو مف مخاطبة ابف  525

القارح لنفسو، كمطالبتو 
 بالتنسؾ.

يريد المتنسؾ أف ينصرؼ حٌبو عف العاجمة، كليس يقدر 
عمى ذلؾ، كما ال تقدر الظبية أف تصير لبؤة، كال 

 لؤلؤة.الحصاة أف تتصٌكر 
الحديث عف أكؿ مٌرة سمع  529-530

 فييا أخبار ابف القارح.
أداـ اهلل تأثيؿ الفضؿ –كأكؿ ما سمعت بأخبار الشيخ 

 مف رجؿ كاسطي يتعرض لعمـ العركض. -ببقائو
التيكـ مف حجج ابف القارح  534

 الخمسة.
يستغني في المحشر  -إف شاء اهلل–كأما حججو الخمس، فيك 

، فبل ريب أينظر في المتأخريف مف باألكلى منيف، ك  ىؿ العـم
 أف يجد فييـ مف لـ يحج، فيتصدؽ عمييـ باألربع.

الحديث عف رسالة ابف  553
 القارح

كمما رغبت في الخمكؿ، قيدٍّر لي غير المأمكؿ؛ كاف حؽ 
الشيخ إذا أقاـ في "معرة النعماف" سنة أف ال يسمع لي بذكر 

غىمر إفضاليو، كأظمني دكحي كال أخطير لو عمى فكر، كاآلف فقد 
اٌلو؛ كجاءتني منو فرائد لك تمثمت الكاحدة منيا  أدبو ال ضى

 تيكمىةن، لـ تكف بالصحؼ مكتكمة.
فإٌف عكائؽ الزمف منعت مف إمبلء السكداء... كأنا  يعتذر عف تأخير اإلجابة 584

 مستطيع بغيرم، فإذا غاب الكاتب فبل إمبلء.
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ا انبنت عمى خطاب مزدكج، األكؿ يتكاجد في مقاـ حضكرم كما يبلحظ في الرسالة أٌني
لممعرم مع مف يتبادؿ معو الرٌد كىك ابف القارح، كالثاني في مقاـ مخٌيؿ/ مكتكب ممثؿ في 
ممفكظات مخٌيمة انزاح فيو إلى القص. فبالنظر إلى الحكاية كما تضمنتو مف مكاقؼ، نجد اٌف 

 الممفكظات فييا انقسمت إلى :
 طابية كالتي تشمؿ ممفكظات الراكم المباشر الذم ىك: المعرم.ممفكظات خ-
 ممفكظات سردية: كتشمؿ األحداث المسركدة في عالـ الحكاية.-
 ممفكظات تقريرية كتعبيرية: إٌما مف طرؼ الكاتب أك السارد. -

ءات المسانية التي فالداللة عمى الذات في الرسالة، تيفيـى مف خبلؿ النسؽ المغكم المستعمؿ فييا بتدبر اإلجرا
، فيي كليدة خٌمؼ بيا الكاتب آثاره في ممفكظو.  فمقد سخ ر المعرم رسالتو في خدمة مخاطبو بالمساف كالقـم

كىذا  »كبلـ حي تحٌكؿ إلى كتابة انتقؿ )الكبلـ( عبرىا إلى المتمقي، في إنجاز خطابي مثبت عمى كرؽ 
تعبير الصكتي أك التعبير باألسارير أك اإليماءات، ، الذم يحؿ محٌؿ الinscriptionالسطر أك التسطير 

ىك نفسو إنجاز ثقافي ىائؿ. إذ يختفي فيو الكاقع البشرم. كتنكب عنو اآلف عبلمات مادية في نقؿ الرسالة. 
كىك انجاز ثقافي ييعنى بطبيعة الخطاب الكقائعية أكالن، ثـ بالمعنى تاليان. فؤلٌف الخطاب كحده يكجد في 

اضرة مف الخطاب، فقد يفمت كبلمان كيثبت كتابة )...( فالخطاب كحده ىك ما يجب تثبيتو لحظة زمنية ح
. كىذا التثبيت تـٌ بكاسطة عممية الكتابة، بنقؿ الكبلـ الحي في 1»ألٌف الخطاب مف حيث ىك كاقعة يختفي 

 تسطيرات حددت طبيعة االتصاؿ كالكسط الذم تـٌ فيو.

 كية:القائؿ التخييمي والذات المح-2-2
إٌنما ىي تركيب نسيجو مف المغة ، ركاية األمير فميست تعبيران مباشران عف الكاتب أٌما

التخييمية التي يستحدثيا في بنيات مختمفة، لذا فإٌف القائؿ التخييمي عنصر ال بٌد منو لمكقكؼ عمى 
ا في معالـ الخطاب السردم في الركاية، في تركيبيا المغكم، كفي تحديد كحدتيا كمكضكعيتي

، ال شؾ في كجكده ميما »المكقؼ اإليصالي لمكبلـ، ففي  األعماؿ القصصية جميعان حاؾو أك قاصٌّ
حاكؿ أف يستخفي، كمف شأف البحث في أم عمؿ قصصي السؤاؿ عنو، كعف طبيعتو، ككجية 

طٍّئ لمبحث كييميٍّد لو، كال ينصب   ىذا  نظره، بإزاء ما يىٍركل، كبإزائنا نحف معشر القراء، فيك ييكى
 2«البحث عمى الشخصية الحقيقية لممؤلؼ، بؿ يتجو إلى المسمؾ الذم يتأٌلؼ منو نسيج القصة.

فالمتتبع لركايات كاسيني األعرج سيبلحظ أىمية الكطف كالتاريخ فييا، كالركاية  مف المحطات 
                                                 

 .57، ص كفائض المعنى الخطاب ،تأكيؿالبكؿ ريككر: نظرية  - 1
 .149-148لطفي عبد البديع: التركيب المغكم لؤلدب، بحث في فمسفة المغة كاالستطيقا، مرجع سابؽ، ص   - 2
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م مف فيي إيجاز لسنكات مف الحرب ضد االستعمار الفرنسي، تمكف فييا الراك  البارزة في ذلؾ،
مكضكعيا األمير عبد القادر في بناء لحظات مف الحياة شكمت تاريخ كطف في رؤل كمكاقؼ، 

مراحؿ كفاحو، كالجزائر بمختمؼ تحكالتيا، كميما كانت األبعاد كالرؤل في تقديمو ليما، إاٌل أٌف 
ا مف الكاتب تمكف مف المعب في السرد كخيكط األحداث الكاقعية كنسجيا في عالـ آخر سردم، بدءن 

 السارد. 
ٌنما يظير منذ البداية ليرافؽ القارئ، فالركاية تبدأ  كال يختفي الراكم في ىذه الركاية، كا 
فنا فييا عمى شخصية جكف مكبي بضمير  أحداثيا بكصؼ لمراكم العميـ بكٌؿ شيء، الذم ييعرٍّ

شكمت ذات الغائب، كالذم غطى أحداث الركاية في كقفاتيا كمرافؽ لمكنسينيكر ديبكش، حيث ت
)جكف مكبي( في مقابؿ الراكم )العميـ بكؿ شيء(، كىما كائناف كىرقٌياف أك ذاتاف سرديتاف لغكيتاف 
محصكرتاف في النص الركائي، كحضكرىما مرتبط باالستعماؿ المغكم أثناء الحكي، الذم يركل 

فجيكف مكبي في  عادة بعبلمات نصي ة لتبياف حدكدىا كطبيعتيا كالقضايا المتباينة التي تحمميا.
الركاية ليس مجرد سارد كسيط بيف المؤلؼ كالقارئ، إنما ىك حاضر في مكقع خاص بو، ييسمع 

قفزت فجأة مف فراشي بسرعة وأنا  »صكتو بضمير المتكمـ في كثير مف الجمؿ السردية، يقكؿ: 
 أغمغـ وأرضع أصبعي:

 أمي... أمي...-
-.... 
 ج مونسينيور...ىؿ تحتاج أمي شيئًا... عفوًا ىؿ يحتا-
  .1«ال أدري مونسينيور ماذا يحدث لي اآلف لقد رأيت أمي، كانت تشبيؾ يا سيدي-

كما أٌنو يبرر كٌؿ األحداث كتصرفات الشخصيات، كيصؼ سمككاتيا النفسية كاالجتماعية، 
ليتراكح حديثو بيف السرد كالكصؼ بيدؼ استعراض إيديكلكجيات كخطابات متنكعة.إذ تتحدد داللة 

نا أك ضمير المتكمـ في الركاية بكجكده داخؿ الخطاب السردم، ذلؾ أٌف ضمير المتكمـ يتحكؿ: األ
مف عنصر ضمف جدكؿ الضمائر إلى تعييف ميتفرد، ميحدثان بذلؾ في كٌؿ مرة شخصان جديدان  »

)...( لكف ىذا الضمير إذا اعتبرتو خارج الخطاب الفعمي الحقيقي ليس سكل صيغة فارغة ال 
أم  2«ف تتعمؽ بشيء كال بمتصكر، كىك ال يكتسب حقيقتو كطبيعتو إاٌل مف خبلؿ الخطاب.يمكف أ

أٌف الضمير "أنا" يتككف داخؿ الخطاب  المنجز، كليس لو مف كجكد إاٌل في عمؿ القكؿ. كفي 

                                                 
 .220الركاية، ص  - 1
 .1073محمد الشاكش: أصكؿ تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص  - 2
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. كىذا المجاؿ يمثمو الراكم 1الركاية تتمظير لنا "األنا" في مجاؿ الصيغة: باعتبارىا عنصران محيبلن 
الشخص الذم يركم النص. كييكجد راكو كاحد عمى األقؿ لكؿ سرد يتمكقع في مستكل  »أم 

الحكي، شأنو شأف المركٌم لو الذم يخاطبو. كيمكف بالطبع كجكد عٌدة ركاة في سرد معٌيف 
كيخاطب كٌؿ منيـ مركيان لو مختمفان، أك نفس المركم لو. كما يمكف لمراكم أف يككف صريحان)ظاىران( 

، فيك الذم يفتتح النص كيتكلى 2«أك بأخرل، عميمان كيمٍّي  الكجكد، كاعيان بذاتو، جديران بالثقة. بدرجة
عممية التحكـ في سرده حتى نيايتو. فيك الذم يعيد سرد الماضي بتفاصيمو كالحاضر بآالمو 

نظره بعيدًا ...ىكذا يبدأ الطغياف وىكذا ينتيي في قمب الرماد. ثـ رمى »كالمستقبؿ بآمالو، يقكؿ: 
مف وراء مدينة عيف ماضي، فمـ ير شيئًا سوى نيراف أخرى متقّدة ورماد وصرخات أطفاؿ وأنيف 

، أم أٌنو يعايش األحداث 3«نساء حوامؿ في شيورىف األخيرة. ركب حصانو وعاد نحو معسكره
 زمانيان كمكانيان. 

، بمعنى عبلقتيا يسمح بإضاءة المادة الركائية مف جانب عمكدم »كاستعماؿ الضمائر 
بالكاتب كالقارئ كالعالـ الذم تتراءل لنا فيو. كمف جانب أفقي، عبلقتيا بالشخصيات التي 

حيث تعتبر الضمائر مف الناحية التقميدية بدائؿ عف االسـ، ليا كظيفة التعييف كالتدليؿ  .4«تككنيا
ذا أردنا أف نفيـ مدلكؿ ىذه الكحدات إذا ما كردت في م قطع خطابي استكجب أك التشخيص. كا 

. 5معرفة ىكية المتكمـ كالمتمقي، كاإلطار الزماني كالمكاني لمحدث المغكم -عمى األقؿ-ذلؾ مٌنا
كاستخداميا في الركاية كاف في نكع، تجاكر فيو ضمير المتكمـ لممفرد "أنا" كلمجمع "نحف"، لتأدية 

عف الرغبة في التحرر مف القيكد الكظيفة التاريخية في حكار تجٌمى بيف الماضي كالحاضر لمتعبير 
كالتحاكر مع التاريخ عمى أٌنو تكاصؿ في الزماف بيف الماضي كالحاضر. لتسرد الشخصيات 

يا أبي، ال تجعمني أندـ عمى إمارة لـ  »حكاياتيا، مف خبلؿ عٌدة مشاىد تعبيرية، يقكؿ األمير: 
كافيًا. كّنا نظف أننا األفضؿ في كّؿ  أطمبيا. حروب المسمميف القدماء لـ تعد نافعة. الكبلـ لـ يعد

ماذا  »، كفي مكقع آخر:  6«شيء وبدأنا ندرؾ أّف اآلخريف صنعوا أنفسيـ مف ضجيجنا الفارغ.
أقوؿ لمذيف رأوا فينا قدوة تتَّبع تجاه المساجيف. ىا قد عدنا إلسبلـ ال يعرؼ إاّل الحرؽ والتدمير 

                                                 
 .1076محمد الشاكش: أصكؿ تحميؿ الخطاب، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .134، ص 2003، ميريت لمنشر كالمعمكمات، 1جيرالد برنس: قامكس السرديات، تر: السيد إماـ، ط - 2
 .245الركاية، ص  - 3

4 - Michel Butor : répertoires II, éditions de minuit, Paris, 1964, p 16. 
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صورة بنا. لقد أمضيت كّؿ سنوات الحرب أثبت والقتؿ واإلبادة والغنيمة كما ألصقت ىذه ال
لآلخريف بأننا نحارب ولكف لنا مروءة ورجولة. لقد دفعنا أعداءنا لتقميدنا ولكف في رمشة سكيف 

 1«ذىب كّؿ شيء مع الريح.
كيصؿ إلى التماىي مع الجماعة فيما ينقمو في خطابات الرسائؿ، حيث تمتقي الذات 

تصكر مبلمحيا ككصفيا، حيث يغمب اإليجاز كالتكثيؼ لمداللة  المنفردة مع الذات الجماعية في
ليظير لنا الطابع التاريخي كاإليديكلكجي الذم أعمف عف عمى حضكر الكاتب كتقاربو مع الراكم، 

اآلخروف الذيف يشتيوف تأويؿ التاريخ كما تقوؿ ليـ رؤوسيـ ال يسألوف أحدًا -» كجكد الكاتب:
الموت حؽ وواجب يا مونسينيور، وأنا في ىذا  -دي الفاضؿ.عندما يريدوف اإلساءة، يا سي

المكاف أعتبر نفسي ميتًا أو في طريقي إلى ذلؾ وليذا أريد أف أبرئ نفسي أماـ اهلل وأماـ الناس 
ومع ذلؾ، التاريخ يكتبو المنتصروف. مشكمة -الذيف منحوني صفاءىـ وثقتيـ وحبيـ الكبير. 

 ء، وأنت اآلف سجيف تجربة خضتيا بكؿ أحبلميا وقسوتيا.التاريخ ىي أف وراءه بشرًا وأىوا
- ، لكف مف يضمف أّف المنتصر في التاريخ ىو المنتصر دومًا. لمتاريخ مقالبو، وما أريده اليـو

ىو أف أقوؿ شيادتي كما عشتيا والمجتمع الذي كبرت فيو والمحيط الذي أتعبني بحبو وكراىيتو 
نقضي اليـو كمو في أسئمة التاريخ، أعرؼ أّف ىناؾ مف وخياناتو المتكررة. عمى كّؿ... لف 
فالضمير "نحف" ضمير داؿ عمى حضكر الطرؼ اآلخر  2«يشغمؾ أكثر مف التاريخ وسير الناس.

ف كاف غائبان، كىذا مف حيث داللتو عمى الجمع كالتضامف، في التعبير عف العبلقات االجتماعية  كا 
رم بكثائقو كمخطكطاتو كشخصياتو حاضرة في التشكيؿ العرفي كالتاريخ الجزائ. في أبعادىا التداكلية

كالتخييمي لمقارئ، لما احتكتو المغة الركائية مف سمات مممكسة ال تبتعد عف الكاقع مف أفعاؿ 
 كثكابت عرفية كامنة في التعابير المتجية في البحث عف اليكية التي تكمف في الذكات. 

كع "المغة كاليكية" في اشتغاليا السردم، كىذا في تتصؿ الذات المحكية في الركاية بمكضك
سعي مف الكاتب لمتكاصؿ مع ما ىك سائد كمتداكؿ بيف ثقافتيف مختمفتيف )العربية كاألجنبية(، مف 
خبلؿ صياغات مرتبطة بالتاريخ كالذاكرة كأعراؼ المجتمع، لترتسـ ىذه الذات في تماثبلتيا 

كمحاكلة إعادة إنشائيا بطابع جديد. فمقد بدأ إنشاء الكاتب كتمايزىا بيف إنتاج تاريخي مكثؽ كمحدد 
كاسيني األعرج لمذكات في الركاية عند بدء حركة األحداث، المرتبطة بخطابو، الذم دعا فيو إلى 
التأمؿ، ابتداءن مف تكظيؼ المكاف الذم ضٌميا في بمد كاحد كىك الجزائر كاإلشارة إلى آخر كىك 
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الخطاب السردم في الكتاب مف خبلؿ تسمية األشياء كاألحداث فرنسا. كلقد تضٌمف تأليؼ 
 كالشخصيات كتمثيميا تمثيبلن خياليان إلسقاط العالـ الخارجي كاالبتعاد عف تسجيمو. 

-كالشخصيات في السرد جزء مف العالـ المتمثؿ لدل القارئ، إذ تبدك في أشكاؿ لغكية
بو القارئ لتحديد ىكيتيا، بكساطة مصادر  مرجعية، فيي نتيجة مف نتائج القراءة كتركيب يقـك

 إخبارية، ىي:
 ما ييخبر بو الراكم. -1
 ما تيخبر بو الشخصيات ذاتيا. -2
 1ما يستنتجو القارئ مف أخبار عف طريؽ سمكؾ الشخصيات. -3

الخطاب السردم، إاٌل في حدكد استعماليا ضمف البنية المغكية ليا، فكجكدىا  لة ليا فيإذ ال دال
النصية الٌدالة عمييا، كمفيكميا يمتقي بمفيـك العبلقة المغكية، حيث ينظر إليو مرتبط بالعبلمات 

كمكرفيـ فارغ، في البداية سيمتمئ تدريجيان كمما تقٌدمت القراءة، حيث ال يكتمؿ بناؤىا إاٌل تدريجيان 
أفعاليا  مف بداية النص إلى نيايتو، مما جعؿ مفيكميا تخييميان لسانيان، يخمقيا المبدع في لغة تجسد

كحركاتيا، فكؿ شخصية تنبني استنادان إلى المعمكمات التي تدكر حكليا، كالتي يريد الكاتب إيصاليا 
الشخصية الركائية التي سيكاجييا القارئ تستخدـ كخمفية لفيـ الذات في حالتيا السردية كتقديميا. ك 

ح الة عمى مرجع. إذ ليا مكانة تتحدد تبعان لمعبلقات المختمفة التي تتككف في المحكي مف تصكير كا 
، عمى أٌنيا في الخطاب السردم ىي 2«مدار المعاني اإلنسانية كمحكر األفكار العامة »بارزة ألٌنيا 

قبؿ كٌؿ شيء مشكمة لسانية، فالشخصيات ال كجكد ليا خارج الكممات كألٌنيا ليست سكل كائف مف 
اسيني األعرج مقترحات سردية لمحاكاة فيـ أنماطيا المقٌدمة في الركاية، فمك . لذلؾ كجب 3كرؽ

الكاقع في عالمو التخييمي، بحيث نقؿ لنا صفات جسدية كنفسية لمشخصيات، تيستنتج مف خبلؿ 
الخمؽ التخييمي ليا أثناء السرد، كفي محاكلة محاكاة حاالتيا. كىذه الصفات تعتمد عمى فكرة الذات 

رؤية كمرجعية حكؿ سمككاتيا كاتجاىاتيا في  كأفعاؿ اآلخريف مف معتقدات كرغبات، كالتي تعطينا
 الحدث السردم الذم يجمع بيف بعضيا بعض.

المتخيؿ في الركاية ال يختمؼ كثيران عف الكاقع في صناعة الحبكة مف خبلؿ المقصد ك 
السردم، فمقد كتب كاسيني األعرج ركايتو، كفؽ استراتيجية مزدكجة اشتغؿ فييا عمى مجاليف 

يف مختمفتيف: الثقافة العربية/الشعبية كالثقافة الغربية/األجنبية. كىي نقطة االرتكاز تداكلييف مف ثقافت
                                                 

 .12، ص 2005محمد عزاـ: شعرية الخطاب السردم، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  - 1
 .526، ص 2001 القاىرة، محمد غنيمي ىبلؿ: النقد األدبي الحديث، نيضة مصر لمطباعة كالنشر، - 2
 .71، ص 2005، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، 1تزفيطاف تكدكركؼ: مفاىيـ سردية، تر: عبد الرحمف مزياف، ط - 3



 التوالد السردي التمفظي الفصؿ الثاني:                           تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 128 

في الركاية، استعمميا الكاتب  في الحديث عف الذات، كخمقيا، كىذا باالستعماؿ الكصفي 
attributive use  مف أجؿ صياغة ىكية 1«أم شخص/ شيء يناسب الكصؼ »كيعني .

لذاتيا كلغيرىا مف الذكات. فبدؿ استعماؿ األسماء يستعمؿ أكصافان  مخصكصة، أساسيا رؤية الذات
فمف خبلؿ العنكاف نبلحظ أٌف ىناؾ ترابطان بيف صفة "األمير" كاالسـ "عبد القادر" الذم مصاحبة، 

ذكر في الركاية في مكاضع محدكدة عمى لساف مكنسينيكر، خاصة في رسائمو التي كاف يختميا 
  لقادر بف محي الديف".بالكامؿ، باسمو "عبد ا

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ»
 مف الخادـ البسيط لسيد األكواف الذي ال يدخر جيدًا لمخير.......

.......... 
 وداعًا يا سيدي األعظـ

كلمتعبير عف ذاتية األمير كالكشؼ عف ىكيتو  .«مف عبد القادر بف محي الّديف......
ا ىو أىـ، أعتقد أّنو صار اليـو مف واجبي اإلنساني أف في انتظار القياـ بم »يقكؿ مكنسينيكر: 

أجتيد باستماتة في نصرة الحؽ تجاه ىذا الرجؿ وتبرئتو مف تيـ خطيرة ألصقت بو زورا وربما 
كعمى لساف  2«التسريع بإزالة الغموض وانقشاع الدكنة التي غمفت وجو الحقيقة مّدة طويمة.

ال تشبو أسبلفؾ الذيف كانوا بحكـ السمطاف يقيروف  في ىذا »: الجنراؿ المكرسيير، جاء قكلو
لئليياـ بكاقعية ما ييركل كما يشار إليو مف حفاظ عمى  كىذا، 3«شعوبيـ ويأخذوف كّؿ ممتمكاتيـ.

ىكيتو المتضمنة لمديف كالعادات كالتقاليد كالحؽ في امتبلؾ الكطف بالعدؿ، كالتي سعى اآلخر إلى 
فالتعابير التي استعمميا ذات بعد إشارم تمتمؾ كظيفتيا في . تشكيييا طيمة مككثو في الجزائر

سياؽ االستعماؿ بيف المتخاطبيف، حيث أكرد أكصافان تميؽ بمقاـ ىذا اإلنساف الذم خدـ الٌديف 
كالدكلة، كقٌدـ أسسيا بحسب رؤيتو كفكره، فما يتـ إيصالو أكثر مف مجرد قكؿ أك ما يقاؿ. فاالسـ 

ى حدكد العنكاف، الناتج عف المخزكف الثقافي كالتاريخي كالفكرم لمكاتب. المقصكد أشير إليو كتخط
كىذا لتبرير مكانتو كسمطتو كمنزلتو الرفيعة، فيك سمطاف كسيد كمحارب في مكاضع كثيرة في 
الركاية، مما جعؿ تقديمو معركفان كمنفردان عف اآلخريف. فتقديـ الشخصيات ال يككف إاٌل في حديثيا 

 رؼ القارئ، حيث تتـ مف خبلؿ ىذه العممية إزالة ما يسمى بالمسافة السردية.كقراءتيا مف ط
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 ، لو بيعد ككظيفةco-textكىذه المادة المغكية المصاحبة تسمى أيضان بالنص المرافؽ 
بو سيزداد شغؼ القارئ أكثر لمعرفة اسـ الشخصية. فالكاتب، كعبر استعماالت كصفية  إشارية،

بيف  pragmatic connectionا يتحدث عنو. فيناؾ ترابط تداكلي يدعك إلى محاكلة تحديد م
األسماء العمـ كاألشياء التي سترتبط عرفيان بيذه األسماء ضمف مجتمع معرؼ ثقافيان »

، فيناؾ أعراؼ متفؽ عمييا بيف أفراد المجتمع الكاحد الذيف يشترككف في لغة كثقافة 1«كاجتماعيان.
فالشخصية تبدأ فارغة، كال قيمة ليا  شارية تحدد لنا كيانات معٌينة.كاحدة، تسمح باستعماؿ تعابير إ

إاٌل مف خبلؿ انتظاميا داخؿ سياؽ محٌدد، كتمتمئ بما يجعميا قائمة في البنية النصية، مف 
األكصاؼ كاألفعاؿ كالحاالت التي تسند إلييا، فيي مجمكع العبلمات كالكظائؼ الجمالية التي 

 لمو الخيالي.يعطييا ليا المؤلؼ في عا
كالتعبيرات المحيمة إلييا كاضحة، استخدـ منيا التعبيرات النكرة التي تستعمؿ في الغالب  

كالتي تتندرج في نطاؽ ، 2لتقديـ كيانات جديدة في الخطاب في ضكء سياؽ النص، كاالسـ العمـ
الذم أخذ عمى عاتقو  الراوي التخييميأٌكليا  .3إشكالية التمفظ فيما يسمى "بالمستكل التأكيمي لمغة"
كىكية الذات  »"، Jean Maubet جوف موبيالقص حيث ذيكر باسمو، كىك اسـ أجنبي: "

كالذم رافؽ القارئ طكاؿ رحمة  4»الساردة كىي تمارس فعؿ القٌص تخبر عف ذاتيا عبر ىذا الفعؿ 
كؿ مرة األمير ك"مكنسينيكر أنطكاف ديبكش"، ىذا األخير الذم سماه باسمو كلقبو حيف ذكر أل

بأسمائيا األصمية بالمغة فذكرت بعض الشخصيات   Monseigneur Antoine Dubuchفكاف:
الفرنسية، ذكرنا ذلؾ سابقان في دراسة الذيؿ، كىذا بتقديميا لمقارئ بالمغة العربية في المتف، كترجمتيا 

يعكد التركيز عمى بمرادفاتيا لمغتيا األصمية في اليامش، كي يساعده عمى القراءة الجيدة لمفظة. ك 
الشخصيات في ذكر مرادفاتيا إلى قيمتيا المحكرية بالنسبة لآلخر، إذ تعد فاعمة في مجرل 
الحكي. فمف الذات المركزية إلى الذات اليامشية، التي استخدـ في تقديميا مرجعيات كٌكنت لنا 

لخطاب االجتماعي الذم ذكاتان بحسب رتبتيا االجتماعية، كالخمفية الثقافية التي كضعتيا في محيط ا
 يعتبر جزءنا مف السياؽ. 

إٌف تككيف الذكات في الركاية، مرتبط بالعمميات االجتماعية التي تشترؾ فييا، بحيث تشارؾ 
في تمثيؿ أدكار تصؼ فييا معالـ ثابتة مكجكدة، لكٌنيا متميزة في بنائيا. ففي سياؽ الحكي حضكر 

                                                 
 .44جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  - 1
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ظير مف خبلؿ ألفاظ شارحة، مترادفة: فمكنسينيكر الذكات في استعماالت مرتبطة بالمجتمع، ت
. ككلٌي عيد المغرب حضر بتسمية مف 1«أبي وأخي »ديبكش كاف بالنسبة لجكف مكبي كما يقكؿ: 

تو، يظير الذم كناه بعممو كىكي"الصياد المالطي" . كشخصية  2«العقوف«األمير فكاف حاضران باسـ
في الكقفات. عٌبر عنيا في شكؿ أسماء مفردة أك  اليات فقط كال يمتدمف خبلؿ عممو في األمير 

مركبة، ذكرت باسميا الصريح، ثـ أحيؿ عمييا، كمما دعت الحاجة بعناصر إحالية، غالبان ما تتـ 
بكاسطة المضمرات في استعماالتيا المتعددة، كفقا لتقدير المتكمـ لئلمكانات المتاحة لممخاطب 

ة لضماف استمرارىا، كقد ال يحاؿ عمييا تماما فبل نجد ليا بالتعرؼ عمى الذات الميعىي نة باإلحال
. نراه كاضحان، مثبلن، بالنسبة لمشخصيات المتكاجدة في األسكاؽ 3«امتدادان في البلحؽ مف النص»

يصاؿ أخبار مف "القواؿ"الشعبية، كمنيا بالتحديد شخصية  ، إذ اعتمده المؤلؼ في تقديـ كقائع كا 
أك صفة تعكس خبرة شخصٌية، سكل إشراكو في تجسيد المكاف ككصؼ  دكف أف يميزه باسـ أك لقب

نساني آخر مقارنة بالشخصيات األخرل. ككذلؾ األمر نفسو مع كٌؿ  األحكاؿ لتمثيؿ بعد كاقعي كا 
. إذ ال يجد الكاتب حرجان في "الرجؿ المسف"، ك"األحدب األخرص"كشخصية  "البراح"مف شخصية 

في ىذه الشخصيات، إذ يعٌمؽ عمى الحالة المزرية ليا، فيقكؿ:  طرح األكصاؼ التي تخدـ رؤيتو 
وىو  ال شيء في األفؽ، تمتـ الرجؿ المسف الذي كاف يقي رأسو بمظؿ قديـ يغطي نصؼ وجيو،»

يضع كفو عمى عينيو اتقاء لشر األشعة الحارقة. سنة أخرى تمر مف الحر واألمراض والجفاؼ 
عواء الذئاب الذي لـ يعد يتوقؼ ليبًل وجزًءا كبيرًا مف وتشقؽ األرض وال شيء في األفؽ سواء 

الصباح، والموت جوعًا أو باألمراض التي كثيرًا ما تعجؿ بموت المنيكيف، وأزيز الحشرات عندما 
، فأم 4«يشتد صيد النيار، معمنًا عف صيؼ آخر ال خير فيو سوى المزيد مف البؤس واليأس.

كع كالمكت مع الجماعة التي تكٌكف الكطف، لتؤدم كظيفة حياة كأم مستقبؿ يأتي مع المرض كالج
اجتماعية تتعمؽ بالمحيط الذم كاف دافعان الستنطاقيا. إذ عٌبر كاسيني األعرج تعبيران ذاتيان عف 
المجتمع مف خبلليا، فعكست لنا مكاقؼ عف قضايا كأعراؼ تقميدية كعكالـ خفية بيف أفراد المجتمع 

معيشية كما يكتنفيا مف ألـ كمعاناة، كالعادات االجتماعية المحيطة بيا الجزائرم، كظركؼ الحياة ال
 كىك مممح يفضي إلى العبلقة بيف الذات كالكطف. 
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فيي نتاج ظكاىر اجتماعية متعددة عاشيا ساىمت في تككينيا، لتنغمؽ في كحدات محددة في 
يديكلكجي، ترتبط  بالعجز أك المكت النص، ال تمتد إلى غيرىا. تأسست كفؽ تصكر ثقافي كا 

لتكتسب فيي ال تساىـ في الحدث كال في تغيير سمكؾ الشخصيات كال تغير مف مجرل حياتيا. 
بذلؾ ىكيتيا كذاتيتيا في السرد، مف خبلؿ التمازج القائـ بيف السرد التاريخي كالسرد الخيالي 

ارج نصي بكصفيا عاكسة ألفعاليا كأقكاليا. حيث أٌلفيا بأكصاؼ خاصة. تحيؿ إلى كاقع خ
فيميا يتطمب مشاركة القارئ لمخمفية المعرفية كالثقافية لممؤلؼ، كالتي ما كانت لتكتشؼ لكال 
االتصاؿ السردم في الكضع الذم أتى فيو. إذ إٌنيا ال تظير إاٌل مف خبلؿ ما يريد السارد أف 

 بارات كضمائريقكلو عنيا، أك ما تريد ىي قكلو عف ذاتيا، لككنيا إنتاجان لغكيان متخيبلن في ع
 عمى القارئ تحديدىا. 

كبما أٌف السرد يقـك أساسان عمى الضمائر إذ ال سرد ببل ضمير، فإٌنو يتمظير في الركاية  
، ىذه المسافة التي تجعمو 1«الخطاب الذم يسرده المتكمـ كىك عمى مسافة مما يقكلو»عمى أساس 

ذا ما يسمى "بالشخصية اإلشارية" التي يستخدـ ضمير الغائب بكثرة في سرد األحداث كالكقائع، كى
غالبان ما تككف ناطقة باسـ المؤلؼ، كما ىك الحاؿ مع الشخصية التي أبدعيا كاسيني األعرج 
لترافؽ مكنسينيكر، كىي الشخصية التي رأيناىا، جكف مكبي. فمقد جعميا ناطقة باسمو بما يريد أف 

ره الشاىد عمى العبلقة القائمة بيف مكنسينيكر يكصمو مف أفكار كمكاقؼ كرؤل إلى القارئ، كما اعتب
 ديبكش كاألمير عبد القادر.

 المؤلؼ               جكف مكبي                 القارئ
 

 أنت                        
 
 أنا                        أنت/ المتمقي 

كمات كتابة مكنسينيكر لمرسالة. كلـ ليصبح الػػ "أنت" محكر التركيز لدل المؤلؼ، فيك الضابط لمعم
... وماذا يستطيع خادـ »يقٌدمو إاٌل عمى أٌنو الخادـ الكفي كالمرافؽ لمكنسينيكر، يقكؿ عمى لسانو 

 2«مثمي أف يفعؿ سوى أف يذّكر ذوي الشأف مف حيف آلخر. وصيتو ظمت عالقة في القمب.
المرافقة لمكنسينيكر، كالتي استفتحيا ليككف بذلؾ الراكم الثاني، الذم أخذ ميمة رصد األحداث 

                                                 
 .197، ص مرجع سابؽتحميؿ الخطاب الركائي،  :سعيد يقطيف - 1
 .10الركاية، ص  - 2
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عندما وضع يده عمى جبيتو لكي يقي عينيو مف حّدة النور، رأى البحر وقد  »بسردىا في قكلو: 
ماؿ لونو نحو خضرة زيتية باردة ىي نفسيا التي رآىا عندما دخؿ ىذه األرض ألوؿ مّرة بصحبة 

نسينيور ديبوش... لـ يكف . وأثار وقتيا انتباه مو 1838مونسينيور ديبوش في سنة 
مونسينيور ساعتيا يعرؼ وىو يرمي بكمماتو في عرض البحر أّنو كاف يفتح عينّي عمى عالـ لـ 

فبنية ضمير المتكمـ "أنا" تدخؿ في عبلقة  .1«أكف أسمع بو إاّل في الكتب والقصص العجيبة
الممفكظ أثناء ضركرية مع ضمير المخاطب"أنت" كضمير الغائب "ىك"، كظيكر الحدث تشكؿ ب

 لحظة التمفظ بو.
كيجرم التمييز بيف اإلشاريات التي يتكقؼ تأكيميا عمى مقاـ القكؿ، كالعكائد كىي التي 

، فمقد ىيمف في الركاية ضمير الغائب "ىك" كعائد نصي، في 2يتكقؼ تأكيميا عمى المحيط المغكم
بالسرد  كىذا ما يسمىسرد األحداث كال سيما في تقديـ الشخصيات، ليبٌئرىا مف الخارج 

مف تعميؽ كتقرير ككصؼ. حيث نقترب أكثر مف المؤلؼ ليككف: أنا الكاتب = أنا  الموضوعي
الراكم. حيث ينقؿ لنا ىكاجس الشخصيات، آماليا، كآالميا كتداخبلتيا كأسرارىا، أم ينقؿ لنا 

في البناء المحكـ المعمـك كالمجيكؿ مف تاريخ الحدث. يحققو في كمية المعمكمات التي يكزعيا 
لمركاية، استعمؿ فييا السرد بصيغة المباشر، في العديد مف المكاضع إلبراز الحقائؽ كذلؾ 
باستخداـ ضميرم المتكمـ كالمخاطب. ليميد لظيكر الراكم الثالث الذم ىك مكنسينيكر ديبكش في 

وا؟ أتمنى أف ال يحدث أخيرًا اقتنع »سرده لمقصة الرئيسية  كىي "قصة األمير عبد القادر"، يقكؿ: 
فالصيغة الفعمية ليذا الضمير تتضمف قكالن حكؿ شخص أك  3«ما يغير الدنيا رأسًا عمى عقب.

الخطاب شيء، يؤشر عمى عدـ حضكر ثنائية "األنا كاألنت" أك إلى الضمير الشخصي، في 
يف حيث مٌكنت اإلشاريات الشخصية في الركاية مف تحديد العبلقة المكجكدة باإلحالي، 

المتخاطبيف، كما ىك متداكؿ، برسـ حدكد المسافة االجتماعية بيف طرفي الخطاب. كنبلحظ فييا أٌف 
فيك مرة  يكتسب داللتو بحسب االستعماؿ كالسياؽ الذم كرد فيو في العممية التكاصمية، "ىو"الضمير 

                                                 
 .14، ص الركاية - 1
لقاء القكؿ، ترجمة: منصكر المغيرم، ضمف - 2  قامكس المكسكعي لمتداكليةال جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ: تعٌدد االصكات كا 

 .347ص  ،2010إشراؼ: عز الٌديف المجدكب، منشكرات دار سيناترا، المركز الكطني لمترجمة، تكنس، 
 -  يكجد نمطاف رئيساف لمسرد: سرد مكضكعي كسرد ذاتي، ففي السرد المكضكعي يككف الكاتب مطمعان عمى كٌؿ شيء

اتي ففيو نتبع الحكي مف خبلؿ عيف الراكم أك طرؼ مستمع متكفريف عمى حتى األفكار السرية لؤلبطاؿ. أما السرد الذ
 تغيير لكؿ خبر متى ككيؼ عرفو الراكم أك المستمع نفسو. 

 .26الركاية، ص  - 3
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خاصة تحيؿ مبيـ، كمرة رابطة، كمرة أخرل يككف لمشخص، لما يكجد بيف المتخاطبيف مف خبرات 
الػ"ىك" في المغة العربية، يرتبط بالفعؿ السردم  «إلى األبعاد كالخمفيات المعرفية المشتركة بينيـ. ك

. ليأخذ بذلؾ كظيفة اإلحالة الداخمية 1«العربي "كاف" الذم يحيؿ عمى زمف سابؽ عمى زمف الكتابة
 2سبؽ التمفظ بو antécédentأك اإلحالة بالعكدة كىي تعكد عمى مفسٍّر  anaphoraالقبمية 

بحيث تعكضو كتضمف استمراريتو تركيبيان كدالليان، في جمؿ تعيينية تربط ما بعدىا بمجاؿ الخطاب 
لتككف كظائؼ الجممة التي تمييا بؤرة الجديد. حيث أٌف المخاطب يككف قادران عمى إدراؾ ما تحيؿ 

شركاء التكاصؿ الذيف يتقاسمكف  عميو، كىذه اإلحالية ترتبط بالمقاـ، أم بالكضع التخابرم بيف
 المعمكمة المتداكلة بينيـ في العممية التخاطبية.

كتعتبر المبيمات عامبلن ميمان في تككيف بنية الخطاب، مف خبلؿ القياـ بدكرىا النحكم 
، لمكشؼ عف االتساؽ الداخمي لو في البنية اإلخبارية كالتكاصمية، كىك يقـك 3ككظيفتيا الداللية

 4بالمفعوؿ التداوليظيفة التداكلية "المحكر"، أم ما يشكؿ محٌط الحديث. لو عبلقة بتعييف الك 
كاف عمره  »لكجية النظر. ففي الركاية، كاف تقرير األب سكشي حكؿ األمير في الكثيقة التالية: 

تقريبًا خمسًا وثبلثيف سنة. بقامة متواضعة، يتجمى منو وقار عاؿ. وجيو دائري ومبلمحو 
حيتو كثة وتنحو نحو سواد ظاىر. بشرة وجيو بيضاء، مائمة إلى بعض الصفرة عمى متكاممة. ل

الرغـ مف سمرتيا مف شّدة الحّر. عيناه الزرقاواف جميمتاف وموحيتاف. صامت. نظرتو دائمًا في 
حالة تأمؿ وخجؿ. ولكنو عندما يتحدث تتقد عيناه بقوة، وكمما تعمؽ الحديث بالديف، رفرفتا 

اتجاه األرض وأخرى باتجاه السماء. بسيط ويبدو عميو انزعاج كبير مف ىالة خشوعا، تارة ب
القداسة التي تحيط بو. ليس مف السيؿ رؤية ىذا اإلنساف يضحؾ ليصبح إنسانًا عاديًا. 
الصداقة حاجة قمبية بالنسبة لو. ىو كذلؾ كاف مشدودًا إلى رؤيتي. منذ زمف بعيد وىو يرغب 

،  فالبنية اإلخبارية المتكافرة في ىذه الكثيقة مرتبطة باألمير 5«يكي...في التعرؼ عمى راىب كاثول
ليصبح مكضكع الكبلـ. فكؿ جممة في ىذا التقرير مرادفة إخباريان لممبتدأ الذم يعكد عميو الضمير 

                                                 
عبد الممؾ مرتاض: في نظرية الركاية، بحث في تقنيات السرد، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت  - 1

 .178، ص 1998
 .118األزىر الزناد: نسيج النص، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .81عبد اليادم بف ظافر الشيرم: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، مرجع سابؽ، ص  - 3
، دار محمد عمي لمنشر، تكنس 1محمد نجيب عمامي: الذاتية في الخطاب السردم، اإلدراؾ كالسجاؿ كالحجاج، ط -4

 .97، ص 2011
 .284 -282اية، ص الرك  -5
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، كىك إرجاعية ببل مرجع، ترجيعية ببل présupposition"ىك"، الذم يقـك عمى االفتراض المسبؽ 
كظيفتيا ىي بالضبط التظاىر باإلرجاع إلى مرجع، كبالتالي تشكيؿ ىذا المرجع  سكابؽ، كلكف

. فالياء األكلى بالنسبة لمكثيقة تحمؿ تعيينان 1كفرضو عمى القارئ عف طريؽ االفتراض المسبؽ
لكظيفة المحكر أم المحٌدث عنو، أك ما يشكؿ محط الحديث. فمقد رأينا أٌف النصكص في مككناتيا 

نات تراكيبيا كظائؼ تداكلية داخمية كأخرل خارجية، كرأينا بأٌف التراكيب مف قبيؿ: تحمؿ في مكك 
 «المبتدأ»مبتدأ + حمؿ، تتككف مف مككف خارجي بالنسبة لمحمؿ يحمؿ الكظيفة التداكلية الخارجية 

، فالياء «المحور»، ليحمؿ بذلؾ كظيفة «المبتدأ»كحمؿ يتضمف ضميران يربطو إحاليان بالمكٌكف 
بط إحاليان بالمككف الخارجي "األمير" الذم يحمؿ الكظيفة التداكلية "المبتدأ"، الكارد بالنسبة لحمؿ ترت

الركاية بأكمميا كمجاؿ لمخطاب. إاٌل أٌف المعمكمات التي تتضمنيا الجمؿ في ىذه الكثيقة، معمكمات 
فقط األب سكشي، ثـ  غير مشتركة ال تدخؿ في الحيز التخابرم لممتكمـ كالمخاطب، انفرد بمعرفتيا

تقاسميا مع مكنسينيكر، كالذم بدكره تقاسميا مع جكف مكبي السارد الثاني في الركاية. لتصبح 
بذلؾ بنية إخبارية ال يتقاسميا المتكمـ مع المخاطب. لتسند إلييا بذلؾ )أم الكثيقة( الكظيفة 

 التداكلية "بؤرة الجديد".

 الترىينات التمفظية:-2
ذاتاف مجردتاف  »لتكاصؿ في المدكنة، كٌؿ مف متكمـ كمخاطب، كىما يشترؾ في عممية ا

، بقصد تمرير أغراض تكاصمية تتفاكت 2«تشتركاف في عممية تكاصؿ تتـ بالمشافية أك بالمكاتبة
درجتيا مف حيث المعمكمات المراد إيصاليا. كلمخطاب السردم نمكذج ذىني يشكؿ مرجعيتو في 

المتكمـ كالمخاطب المعمكماتييف، سكاء أكاف ليذا النمكذج  سياؽ االستعماؿ، يتضمف مخزكني
 الذىني عبلقة بعالـ الكاقع أـ ال، كسكاء قكيت ىذه العبلقة أـ ضعفت.

كتميزت الكضعيات التكاصمية كالسردية في كٌؿ مف الرسالة كالركاية في آليات اشتغاليا 
 اصؿ كفؽ مستكيات ىي:باعتبارىما ضربيف مختمفيف مف التمفظ، تجمى فييما طرفا التك 

 المؤٌلؼ الفعمي          القصة        القارئ الفعمي.-
 المؤلؼ االفتراضي      القصة     القارئ المفترض.-
 السارد     السرد     المسركد لو.  -

                                                 
1 -Gérard Genette : Le Nouveau discours du récit, Seuil, Paris, p89. 

 .18أحمد المتككؿ: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى النص، مرجع سابؽ، ص  -2
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كالسارد في الخطاب السردم، ىك مف أىـ األصكات فيو، كىك مف دعائمو األساسية 
سرد قائمة عمى استعراض الكقائع التي تتميز بيا كنقميا في صيغة لغكية باعتبار أٌف طبيعة ال

. فكٌؿ سرد يفترض ساردان 1تتطمب حضكر ىيئة تمفظية تحكؿ دكف عرض األحداث نفسيا بنفسيا
يستدعي حضكر مسركد لو في ككنو متمقيان لرسالة سردية، في أكضاع خطابية تخييمية مختمفة عمى 

يت أٌف السارد يمكف أف يككف عمى ىيئتيف: إٌما سارد مف الدرجة األكلى مستكل الحكي. إذ يرل جين
ٌما سارد مف الدرجة الثانية أم Extradiégétiqueأم خارج حكائي  داخؿ  Intradiégétique، كا 

. ىدفو األساسي يكمف في إنجاز العممية السردية مف أجؿ التأثير في القارئ كاستقطابو إلى 2حكائي
، أشار إلييا بنفينيست في حديثو L’instance du discoursترىينات خطابيةعالـ الحكاية في 

عف الضمائر التي ينتمي بعضيا إلى نحك المغة في حيف أٌف بعضيا اآلخر يسمييا بالترىينات 
، أم 3الخطابية، كىي أفعاؿ مكتكمة كمتفرٌدة تنجز بكاسطتيا المغة كترىف إلى كبلـ بكاسطة المتمفظ

 ية منتجة في السرد فيي مرىكنة بفعؿ كبلمي تحيؿ إلى نفسيا.أٌنيا أصكات سرد

 إجراءات التمفظ السردية:-2-1
 Actualisation desمف الخصائص التي تميز التكاصؿ، تفعيؿ الكفايات 

Compétences حكارية، التي -إطاران ىامان في  خطاطتيا الميتا 4التي خصصت ليا أكركيكني
أثناء العممية الحكارية، كىذه الكفايات ىي: الكفاية المسانية  تساعد عمى كصؼ السمكؾ الحكارم

 Idéologique، كالكفاية اإليديكلكجية C. linguistique et non linguistiqueكغير المسانية 
C. كالثقافية C. Culturelles  كىذه الكفايات تختص بيا األطراؼ التحاكرية باالمتثاؿ لشركط .

 حكاريان ناجحان بحسب األىداؼ. السياؽ الذم يضمف تبادالن 
 

 تكاصؿ                 
 مخاطب          رسالة        مخاطىب

 حكار + حكي              
 كاتب/سارد                     متمؽٌ 

                                                 
تحميميان، مجمة كمية اآلداب، جامعة حمكاف، العدد السادس، محمد فكرم الجزار: في نظرية الركاية، المؤٌلؼ الفعمي إجراءن  -1

 .85، ص 1999جكاف، 
2 - Gérard Genette : Figures III, op.cit, p 364-365. 
3 - Emile Benveniste, problèmes de linguistique générale, op.cit, p 250. 
4 - C.K. Orecchioni: Enonciation de la subjectivité dans le langage, op.cit, p 19. 
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انبثؽ مف المسافة التي جمعت بيف المرسؿ كالمرسؿ  كرسالة الغفراف نظاـ تكاصمي ترابطي
ة كتكاصمية، مٌكنت مف إنجاح التكاصؿ اإلببلغي بيف طرفي الخطاب إليو، ضمف معطيات لغكي

كفؽ استراتيجية ميكانيكية جعمتنا نمتفت إلى كاضعيا كمتمقييا كالبحث عف تداكليتيا في االستعماؿ 
أكثرىا »المغكم، كما يحيطيا مف ظركؼ كأحكاؿ كال تخرج عف القـك الذيف خكطبكا بيا، فيذه المغة 

كقٌمما يخرج الشيء منيا عمى الحقيقة، فمما كانت كذلؾ ككاف القـك الذيف جار عمى المجاز، 
خكطبكا بيا أعرؼ الناس بسعة مذاىبيا كانتشار أنحائيا جرل خطابيـ بيا مجرل ما يألفكنو 

 1«كيعتادكنو منيا، كفيمكا أغراض المخاًطب ليـ بيا عمى حسب عيرفيـ كعاداتيـ في استعماليا.
بيف أطراؼ التكاصؿ كالكضع المستعمؿ، سكاء كاف لغكيان أك دالليان. كتبينت  كىذا في شبكة متكاممة

ىذه العبلقة عند المعرم في رسالتو، حيث إٌف المعرم عالـ بمخاطىبو، كابف القارح عالـ بأغراض 
 المعرم. 

التمفظ فييا مرتبط بمستكل الخطاب، بكجكد شكؿ لمممفكظ ينتمي إلى ذات متكممة، ال يمكف 
نجد فييا نكعان كبلميان يجمع بيف المتكمـ كشخصياتو المخٌيمة، تنقؿ ، 2أف يكجد خارجيالمخطاب 

"قكؿ التكمـ"، ممثبلن في صيغ الخطاب المستعممة في قصتو، فالمعرم يخاطب شخصياتو مباشرة 
... ما »لئلفصاح عف مكاقفو كالجير بيا، فبعد أف يسمع شعر عدٌم بف زيد، مثبلن، ينقده فيقكؿ: 

 أختاُر لؾ أف تقوَؿ: كنتُ 
ٍة"                            "يا ليَت ِشعري وآَف ذو َعجَّ

مَّا أف تكوَف   ألنَّؾ ال تخمو مف أحد أمريف: إمَّا أف تكوَف قد وصمت ىمزَة القطع وذلؾ رديٌء... وا 
يذا نقضًا حقَّقَت اليمزَة فجعمَتيا بيَف بيَف، ثـ اجتزأَت عمى تصييرِىا ألفًا خالصًة، وحسُبؾ ب

فضمير المخاًطب بأشكالو المختمفة يمثؿ نكاة عممية الخطاب، كما تدؿ  عميو األفعاؿ ، 3«لمعادة...
 المستندة إليو كالتي تحتؿ مرتبة متقدمة. 

كالذم كنكعان كبلميان آخر، مف خبلؿ حضكره المباشر مع مف يخاطب في اتصالو، 
فقد  » ، نجده في قكؿ المعرم:كمكضكع لمخطابعف الذات تعبيران لغكيان،  يتجمى فيو التعبير

كسارد خارج  4«ُغرس لَموالي الشيِخ الجميؿ، إف شاَء اهلل بذلؾ الثناِء، شجٌر في الَجنَّة لذيُذ اجتناء

                                                 
، ص 1988، الييئة المصرية لمكتاب، 3، تح: محمد عمي النجار، ط3ج مأبك الفتح عثماف بف جني: الخصائص،  -1

25. 
2 - Mikhail Bakhtine : Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris, 1984, p 277. 
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قد َعِمـ الجبر الذي ُنسَب إليو  ». كفي بداية الرسالة يقكؿ: Narrateur extradiégétiqueالحكي 
. Narrateur intradiégétique، كسارد داخؿ الحكي 1«ماطةً "َجبرئيؿ"... أّف في مسكني حَ 

عف ابف القارح بضمير الغائب. ليتداخؿ المؤٌلؼ الحقيقي مع السارد في القصة في سرد بالحديث 
ذاتي ىدفو اإلخبار. حتى ينكب عنو في مكقع الحؽ ابف القارح لسرد جزء مف قصتو، حيث يقكؿ: 

سارد في مقاطع سردية طكيمة كصفية، حكارية. فضمير ليصير ىك ال 2«أنا أقص عميؾ قصتي»
الياء لممتكمـ ربط النص كٌمو بالمتمفظ، كىي إحالة تحكـ عمى كجكد مخاطب في المقابؿ في نص 

.  exophoric referenceفرعي آخر شمؿ رسالة ابف القارح. كىذا ما يسمى باإلحالة الخارجية 
لمحاؿ إليو ضمف المبلبسات كالظركؼ التي تحيط بالكقكؼ عمى سياؽ الحاؿ لمتمكف مف معرفة ا

وقد أطمت... ونعود »ليعكد في آخر القصة بػػ "أنا" ك"نحف" حيف قاؿ:  مقاـ المعرفة بالنص.
. إذ يدؿ 4إذ يشير معنى النطؽ إلى الناطؽ، بفصؿ إحالة الخطاب إلى ذاتو بكصفو كاقعة 3«اآلف

بكصفو فاعبلن. حيث يشير الممفكظ ىنا إلى  عمى الشخص الذم ينجز التحقيؽ الخطابي الفعمي،
 «نعكد»المسافة الكبيرة التي فصمت بيف المكاقع االجتماعية التي يجب أف يحتميا كاتب الرسالة 

فالمعرم مف ذكم األقدار في المجتمع، كمف ذكم القدرة عؿ اإلقناع كالتأثير بسمطة بيانو، كمف ىنا 
بمنطؽ التبعية كاالستقبلؿ، أم التبعية لمرد عمى برزت العبلقة بيف المتخاطبيف المحككمة 
 المخاطب، كاالستقبلؿ بفرض كبلمو عميو.

فاالتصاؿ الممساني في الرسالة قائـ بيف األنا كاألنت، كىما شخصاف حقيقياف. أم بيف 
بكصفو مرسبلن يكجو  فالمعري، Lecteur concretكقارئ كاقعي  Auteur concretمؤلؼ كاقعي 
، الذم يعمؿ بكصفو مرسبلن إليو. إاٌل أٌف اآللية التي خضع ليا الكتاب كىك القارح ابفرسالة إلى 

لىمروي لو، التقاطع بيف الترسؿ كالقص، حكلت المرسؿ إليو الذم ىك ابف القارح إلى  شخصية  كا 
ذا كاف مقاـ الترسؿ ىدفو  ليتحكؿ بذلؾ مف قارئ كاقعي/ تاريخي إلى قارئ ضمني.قصصية.  كا 
ف المرسؿ كالمرسؿ إليو، فإٌف مقاـ القص يباعد بينيما ليخضع لمقاـ القص التخييمي. التقارب بي

فينقمب ضمير المخاطب المعمـك الداؿ عمى ابف القارح  إلى ضمير الغيبة القصصي، ليصبح بذلؾ 
إذ يؤٌدم الراكم العميـ بكٌؿ شيء عممية السرد، فيركم ما يفعمو الشيخ بضمير البطؿ في القصة. 

                                                 
 .129ص  الرسالة، - 1
 .248، ص المصدر نفسو - 2
 .379، ص ـ.ف - 3
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ب العائد إلى ابف القارح، كالذم يركب حصانان كيسير بيف مشاىد يعرض فييا معمكمات الغائ
 »إذ يمتقي الش يخ آدـ، كيسألو عف الشٍّعر المنسكب إليو، يقكؿ: كقضايا لغكية كأدبية كنقدية. 

لييػا نػعػػود  نحف بنو األرٍض وسكَّػانػيا  منػػػيػػا ُخػمػقػػػنػػا وا 
 والنَّحػُس تمحوه ليالػي السُّعود  صحابػػػووالسَّعد ال يبقػى أل

فيقوؿ آدـ: " إفَّ ىذا القْوؿ حؽٌّ، وما نطَقو إالَّ بعُض الحكماِء، ولكني لـ أسمْع بِو حتى 
كال يقتنع الش يخي بيذا الجكاب، فيدكر حكار بينو كبيف آدـ، ينفي فيو ىذا أف يككف قد ، 1«الساعة"

ؼ أف يقكؿ ىذا الشٍّعر بالعربي ة كلسانو عمى األرض سرياني؟ نسي، كيتساءؿ عم ا إذا كاف يعر 
كذبتـ ... »كعم ا إذا كاف ممكنان أف يقكلو، كىك عندما كاف في الجن ة لـ يكف يدرم بالمكت فييا، 

ّـَ عمى حوَّاء أمكـ، وكذب بعضكـ عمى بعض، ومآلكـ  ّـَ عمى آدـ أبيكـ، ث عمى خالقكـ وربكـ، ث
ليعبر بيذا عف قضية الكجكد اإلنساني كطبائعو كالمكت، كيحيؿ إلييا  2«في ذلؾ إلى األرض".

كالمستكل الخارجي لئلحالة يقـك عمى كجكد ذات المخاطب خارج المغة، ألٌنو  كمكضكع لمحديث.
إحالة عنصر لغكم عمى عنصر إشارم غير لغكم مكجكد في المقاـ الخارجي )...( كيمكف »يمكف 

مقاـ ذاتو، في تفاصيمو مجمبلن إذ يمثؿ كائنان أك مرجعان مكجكدان مستقبلن أف يشير عنصر لغكم إلى ال
تشير إلى ما ىك خارج النص في مقاـ استعمالو، كىذا نراه كاضحان في اإلحالة عمى نص  3«بنفسو.

. نص متقدـابف القارح في  لفظة "رسالة" التي تعتبر معكضان عف نص ابف القارح، كقد جاء في 
ي ال يتحدد محتكاه إاٌل إذا ربط بما يفسره، كالذم ال يككف إاٌل مقطعان مف ممفكظ. فالعنصر اإلحال

كىك ىنا خارج النص، أم أٌف اإلحالة تكفرت خارج النص الرئيسي، كىك دائـ. عكس المعجمي 
مما ساىـ في بنائو كفؽ العمميات الذم يتـ لفظو داخؿ النص أك مرجعان خارجو في مقاـ التكاصؿ، 

لتي تنتج العبلقات بيف عناصر المغة المككنة لمنص في إطار السياؽ أك المكقؼ، كالذم الذىنية ا
 يخضع لمتطمباتو.

أٌما في كتاب األمير، فبل يمكف استخراج التمفظات فييا إاٌل مف خبلؿ إعادة إنتاج فعميا 
طبيعة  بغاية تشخيص المكاقؼ الحكائية، لككنيا صكران مف صكر الخطاب التي تستمد داللتيا مف

الكظائؼ التمثيمية كالتمفظية التي تطبع تكزيع األصكات السردية، كالتي بكاسطتيا يتـ الحديث عف 
"، التي يأتي الحديث عنيا في الركاية narrativisation du dialogue سردية الحوار"

                                                 
 .360الرسالة، ص  -1
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لكبلـ حسب بالتركيز عمى المتكمـ ككبلمو، أم أٌنو تكزيع يمٌكف المشيد الحكارم مف تنكيع إجرائية ا
. بيذا تتنكع الركاية ضمف تركيبيا السردم في اختيارات 1أكضاع المتكمـ كمكاقعو داخؿ الحكاية

محددة لتقديـ عكالـ تخييمية كجد السارد نفسو مضطران لئلعبلف عنيا منذ البداية، حيث يقٌدـ كينقؿ 
فمقد قٌدـ فيو حكي. لحظات متداخمة الحتماالت ممكنة لبدء عممية السرد كتفعيؿ مسار تكالد ال

الكاتب كاسيني األعرج، إلى القارئ معمكمات عف الشخصيات كاألحداث، بكصفو مقكمان أساسيان في 
الكضعية السردية. كىذا داخؿ العالـ التخييمي القائـ في معظمو عمى الحكارات التي تنقؿ كظائؼ 

استعماليا كالمقاصد التي يريد المغة في الحياة اليكمية، كيعتمد عمى ما تعنيو الكممات في طريقة 
 المتكمـ إببلغيا كعبلقتو بالمتمقي. 

مف بيف االستراتيجيات التي استخدميا كاسيني األعرج لنقؿ تجارب الذات في الركاية، استراتيجية ف
الحكار. فيك ال يعتمد النقؿ كالتسميـ بما ىك مكجكد، بؿ يحرص فيو عمى المناقشة بالثقافة الكاسعة 

ة االرتكاز في االىتماـ التاريخي، كلتحديد مكضكعات جديدة، يجد التاريخ فييا تأثيره لتحكيؿ نقط
عمى العناصر الخيالية، بحيث ال يتدخؿ الكاتب فيو مف أجؿ تصكير الكاقع إاٌل بشكؿ غير مباشر 

أقكاؿ الشخصيات بالطريقة  »كيترؾ المجاؿ لمشخصيات في نقؿ األحداث بحكاراتيا، بحيث تقٌدـ 
يفترض نطقيـ بيا، كيمكف أف تككف ىذه األقكاؿ مصحكبة بكممات الراكم، كما يمكف أف ترد  التي

عمى العبلقة التي تكٌلد عف طريؽ  . باالعتماد2«مباشرة دكف أف تككف مصحكبة بيذه الكممات.
 المبلحظات السردية التي تحدد إطار الكبلـ، ليتحكؿ بذلؾ الحكار إلى تعميؽ تكاصمي.

الحكار( الكاتب في الركاية ردكد أفعاؿ، في جمؿ عكست كجية نظر العالـ نقؿ لنا بو )
بتحديد البعد الذم يفصؿ بيف الفاعؿ كالمشاىد أك بيف الراكم كالقائـ بالحدث.  التخييمي كبنائو. كىذا

بسرد  األحداثكىذه المسافة ىي التي يستند إلييا الراكم في كجية نظره، كالتي يركم في ضكئيا 
كالتركيز  كتكثيفيا اختزاؿ األحداثب غير الحكارية في الركاية التي أعيدت كتابتيا كركايتيا، المقاطع

بنقؿ  مف خبلؿ حذؼ بعض األكصاؼ كشرح األسباب، كحديث النفس كالحكار، ،عمى الميـ منيا
بسرد المشيد كالحكار الفعمي الذم جرل بيف الشخصيات كتفاصيؿ الحدث الخاص  أم، األقواؿ

يحاء بمفظو مف عمى لساف الشخكص سكاء كاف شفاىة أك كتابة، لكسب ثقة المتمقي كاإلالمنقكؿ 
اقتراب صيغة السرد مف ركاية التاريخ  كلعؿٌ  بسعة الخياؿ بيدؼ تكصيؿ الكاقع كما ىك كمحاكاتو.

كحكادثو مف حيث التركيز عمى الخبر الرئيسي كربط المككنات األخرل بخيط سردم يؤكؿ إلى 
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الذم يجعؿ صيغة حكاية األحداث تميؿ إلى التركيز عمى ىك قة بالحدث األساسي، ميمة ليا عبل
. فكاف الخطاب المباشر كسيمة لمتخمص مف االختبلفات بيف الخطاب الحدث كليس إطالة السرد

السردم كالعالـ الذم تثيره في قضاياه كأحداثو، كالذم تمثمتو مبلحظات الراكم الخيالية التي أتت 
بما  ،إزاء فعؿ الحكي كفي تقديـ الشخصيات كتبياف عبلقتو بيا ومكقع دتدحظر، نات كجيفي 

أم قكالن يتضمف متكممان  énonciation، بكصفيا تمفظان يتناسب مع طبيعة النص كمراميو كدالالتو
 كظركؼ إنتاج.

كرؤية األحداث التي يثيرىا النص ىي التي حددت بناءه، بالنظر إلى الحدث المركم 
الحدث )كما ىك(، )ككما شاىده جكف مكبي ككما كتبو  ينقؿالكاتب ركاىا منيا، ف كمكقؼ مف

 ىنى عٍ الركاية كشؼ عف الذات كاإلنساف، كما أٌنيا تي ف مكنسينيكر ديبكش ككما كاف يراه األمير(.
جميع األحداث إلينا مف منظكر جكف مكبي الذم  تبالكاقع الفعمي الذم يرغب السارد بسرده. فمر 

فإذا ما  يات كحديث النفكس كحاالتيا.ان محيطان بجميع الشخصيات كاألحداث كاألقكاؿ كالنٌ يعمـ عمم
حاكلنا أف نبني ىذا العالـ المتخيؿ أثناء القراءة، فإننا سنحاكؿ دائمان أف نبحث عف رؤل األشخاص 

 المختمفة الذيف تركل عنيـ الرؤية، في درجات جاءت في الركاية كالتالي:
 لي الذم يثيره كصؼ المؤلؼ.العالـ الخيا -
 العالـ الخيالي الذم يبنيو كصؼ القارئ. -

 :1لينتظـ إجراء التمفظ في مسار الحكي، في مبدأيف ىما
الذم يربط إجراء التمفظ بسيركرة الحكاية محققان بذلؾ تكاصبلن سرديا يتيح لمقارئ المبدأ السياقي: -

 الدخكؿ مباشرة إلى عالـ النص.
كىك مجمكع إجراءات التمفظ التي تحافظ عمى استمرارية ذلؾ التكاصؿ السردم  :المبدأ التبلزمي-

 حيف االنتقاؿ مف سياؽ حكائي إلى آخر.
لذا أمكف تقطيع الركاية إلى مشاىد حكارية تبعان لؤلفعاؿ الكبلمية السردية التي تؤٌدييا ضمف 

الركائية المختمفة  ضمف عالـ الحكاية، تصؼ لنا مكاقؼ الشخصيات منقولة/ مدمجةتراكيب 
يقـك المتكمـ/ السارد بذكر كبلـ  بإعادة إنتاج ما قيؿ كتابيان كتكجييو إلى متمؽ يثبتيا بالقراءة. حيث

، األكلى تدخؿ 2«إٌما بطريقة مباشرة أك بطريقة غير مباشرة »متكمـ آخر سكاه بإحدل الطريقتيف: 
تيقيد الشخصية ضمف صيغة الحكي ك كالثانية  كتيحرر فيو الشخصية القائمة ضمف صيغة العرض
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كىذا بتطكيعيا ضمف إطار السرد الذم يسعى إلى إخفاء الراكم العميـ بكؿ شيء  القائمة بالراكم.
كىك  الكىـ كالقارئ بسبب كجكده كظيكره في السرد، »أم المؤلؼ، حيث إٌف ظيكره يضع عقبة بيف: 

كفي صيغة النقؿ  .1«ؿ أك بآخر.لكي يتخطى ىذه العقبة عميو أف يقمؿ مف كظائؼ صكتو بشك
 لمخطاب في الركاية، نجد مايمي:

امتزاج الكاقعي/ التاريخي/ بالتخييؿ السردم، مما أحدث تمازجان بيف الراكم كالسارد كىذا    -1
في صيغ الخطاب المباشرة، كفييا يعرض الكبلـ بأمانة كاممة، إذ يتـ إبقاؤه عمى صيغتو 

يقـك بنقمو إلى متمؽ مباشر أك غير  »أك إضافة، كقد الحقيقية المباشرة دكف أم تغيير 
. فأثناء االستخداـ السردم يعيد لنا الراكم الظاىرة التاريخية بأحداثيا كما كانت 2«مباشر

في سياؽ تخييمي أقرب إلى الكاقع، في إطار التمفظ بالخطاب المركم عمى لساف 
 كار كالمكاقؼ. الشخصيات، ينقؿ إلينا في حكارات متعددة تعكس لنا األف

الناقؿ ىنا ال يحتفظ بالكبلـ  »خطاب غير المباشر: حيث إٌف صكت أخرل في إدخاؿ أ  -2
تكحي في الركاية إلى االنتماءات  3«األصؿ، كلكف يقٌدمو بشكؿ الخطاب المسركد

كااليديكلكجيات المتعددة، كىذا راجع إلى الممارسات المتعددة في كتابات كاسيني األعرج. 
 عمى معارفو كتأثره بأساليب السرد.كالتي تدؿ 

فمقد لجأ الراكم إلى استخداـ صيغة النقؿ في المقاطع الحكارية، كالمقاببلت المتعددة، حيث  
ترؾ الشخصية تدلي بكبلميا بصكتيا ىي. كذلؾ ما نجده في الحكارات المختمفة في الركاية 

إذ حرص عمى االختفاء، كعدـ  التي أحدثت الجدؿ كالقمؽ فكثرت بذلؾ التداخبلت كالتساؤالت.
اإلفصاح المباشر بكجية نظره، التي كانت محددة خارج العمؿ الركائي في فكرة مجرٌدة تبمكرت 
أثناء عممية الكتابة. فكجكده مرتبط فقط بقصة جكف مكبي، أم خارج الشخصيات الركائية 

الية لوح األمير اد المالطي يقترب مف حافة عندما رأى جوف موبي زورؽ الصي »تمثؿ ذلؾ: 
لو بالقنديؿ الزيتي الذي كاف بيده مرات عديدة قبؿ أف يطفئو ويضعو بمحاذاة الحائط القديـ 
الذي يفصؿ البحر عف اليابسة. أخذ جوف موبي كيسو. دفع باألكاليؿ الثبلثة نحو القارب 

في  ثـ مّد يده نحو اإلكميؿ الرابع الذي كاف أكبرىا. ساعده الصياد المالطي عمى وضعو
الجية األخرى مف القارب حتى ال ينفرط. مّد جوف موبي رجمو اليمنى بحذر، وبمساعدة 
الصياد، ألحؽ الرجؿ اليسرى حتى صار كمية داخؿ القارب. جمس قميبًل وىو يتنفس 

                                                 
 .42، ص 1991بيرسي لكبكؾ: صنعة الركاية، تر: جكاد عبد الستار، دار الرشيد لمنشر، بغداد،  -1
 .198مرجع سابؽ، ص  ،خطاب الركائيسعيد يقطيف: تحميؿ ال-2
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بصعوبة. رتب أشياءه وىندامو بحذر شديد ثـ تنفس عميقًا. أغمض عينيو قميبًل ثـ ىميـ 
 : خوفًا مف أف يسمعو آخروف

حركاتي صارت اليـو ثقيمة جدًا. بدأنا نكبر ولـ يعد الجسد يسعفنا مثمما كاف. عذرًا يا أخي، كّؿ -
 شيء تكاتؼ ضدنا، الشيخوخة واألمراض، وقسوة الحياة.

 ال تيتـ يا سيدي جوف. ما تزاؿ البركة. نمشي؟-
 1«يا اهلل. نمشي.-رّد جوف موبي بآلية: 

ىكذا يسميو  1832 »معمكمات لعناصر غامضة مف مثؿ:  في االسترجاعات التي يقدـ فيياو
العارفوف ورجاؿ الببلد والصالحوف وزوار الزاوية القادرية اآلتوف مف بعيد. منذ الصباح، تبدأ 
فموؿ الجراد األولى تسقط عمى سيؿ اغريس مشكمة مظمة سوداء عمى الحقوؿ والمزارع. حتى 

رة الجراد العالؽ باألطراؼ وبشجيرات الديس حواؼ وادي الحماـ الساخف تصير صفراء مف كث
والمارماف التي تكسو أطراؼ الوادي. حتى الرياح الجنوبية التي ىبت ليمة البارحة لـ تجمب معيا 

فالمعمكمات الكاردة مرتبطة بالسنة  2«إاّل مزيدًا مف الرماؿ واألتربة وأسرابًا ال تحد مف الجراد.
كعمى لساف ابف دكراف، يكضح الخٌراج قائبلن:  بسبب تسميتيا.المذككرة كخبر نسب إلييا، لئلعبلـ 

ليس مف السيؿ. الكثير مف األجواد يحتجوف ويرفضوف دفع الضرائب بحجة أننا أوقفنا  »
الجياد، الحظ األمير، ابف عامر يرفضوف دفع الخراج وىـ حمفاؤنا، فيـ يعتقدوف أّف الخراج 

عادة تقييميا ، 3«يخص الجياد والجياد أوقؼ ضّد النصارى... كىذا لتكصيؿ المعمكمات، كا 
  تاريخيان، بطريقة مألكفة تثير انتباه القارئ، في تشكيبلتيا المتنكعة.

كفي تعاممو مع الرسائؿ عمى أٌنيا حقيقية كليست خيالية، غاب صكت الراكم حيث حؿ 
اصمية باالعتماد عمى كالتي تبرز فييا الكظيفة التك  ،4محمو السرد الذاتي، ليصكر حاالن كأحكاالن 

كليربط  حضكر المسركد لو، كما أٌنيا تؤٌدم كظيفة االنتقاؿ مف بنية ألخرل، كتعدد األصكات.
مكنسينيكر  بيف: ان مكتكب متبادالن  ان كحكار  بيف الماضي كالحاضر في رسائؿ أخرل، منيا ما كاف

نائب  ،Masso. كىي زكجة ماسك1841مايك 21ة في ليمة أتت إليو إمر أكاألمير، حينما 
 ككما كانت بينيما الرسالة التالية: .5تصرؼ المالي العسكرم الذم سجف بالقرب مف الدكيرة،مال
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 باسـ اهلل الرحمف الرحيـ » 

ليباركنا اهلل بمغفرتو ورحمتو لنا ولكّؿ عباده. سيدي األكواف ...  مف الخادـ البسيط، لسيد
مف تحب. في بداية ىذه السنة نرجو مف ديبوش، السبلـ عميؾ وليسدد اهلل خطواتؾ وخطوات 

كّؿ مف نحب وكؿ مف يحبنا. ويمبي دعواتنا  اهلل تعالى أف يعمـ الخير وأف يرضى عمى
كمنا .... نتمنى أف يميمؾ اهلل بعض الوقت لتعودنا وتزورنا. نرجوؾ أف ال تتأخر. .... عًا.يجم

لؾ الظروؼ. وداعًا يا سيدي  نتمنى رؤيتؾ قريبًا ونرجوؾ أف تأتينا في أقرب وقت إذا سمحت
 األعظـ، مف عبد القادر محي الديف.

ٌف فييا كبرياء كرعشة إقاؿ عنيا مكنسينيكر ، 1«ىجرية.1265مف صفر مف سنة 24اليوـ 
، معو كلقربو منو. بينيما عكامؿ interactionكىذا لتفاعمو  مف الحزف تتخبأ بيف الحركؼ.

حتبلنيا اجتماعيان كالعمر كتقميد مرتبة في السمطة خارجية مشتركة تمثمت في المرتبة التي ي
كفؽ القيـ االجتماعية التي ينتمي إلييا كٌؿ كاحد منيما، ليترؾ صكت الشخصيات ينطمؽ في 
عبلقات بعضيا ببعض كما ينشأ منيا مف تيذيب كتفاعؿ كرصد لممكانة التي تحتميا. نبلحظ 

نسينيكر باستخداـ صيغة مخاطبة تشمؿ فييا تكاضع األمير في جعؿ نفسو أقٌؿ مرتبة مف مك 
ليخمؽ تقاربان اجتماعيان حددتو عكامؿ خارجية كقكانيف كتابة الرسائؿ.  «سيدم األككاف»المقب 

حداث تقارب  حيث إٌف فرض الذات كاضحة تسببت في تغيير درجة التخاطب بيف المتخاطبيف كا 
دماف صيغة المقب كاالسـ في اجتماعي، كىذا باستخداـ الصداقة مما جعؿ المتخاطبٍيف يستخ

 بعض المراسبلت، ليتمكنا بذلؾ مف إنشاء تقارب اجتماعي، في فضاء يرسمو اليدؼ كالمقصد.

 المقاـ بيف الحضور والغياب:-2-2
لقد سعت ركاية األمير في حكاراتيا المختمفة، إلى تقديـ صكر كمكاقؼ محددة إلثبات فكرة 

الكبلـ بينيا في ثنايا السرد. كبما أٌنيا في عالـ تخييمي أك معتقد بيف الشخصيات في سياؽ تداكؿ 
فإف قرائف السياؽ الخارجي التي تمثؿ محددات التمفظ ستككف منعدمة. كما يعكضيا ىك الكصؼ 
الذم يقٌدمو الراكم مف خبلؿ بعض المشاىد كالتعميقات التي يضيفيا كالتي تعيف عمى تقريب 

 كلي كتحقيؽ آثاره الجمالية في قكتيا اإلنجازية. الركاية في حكاراتيا مف السياؽ التدا
، كدالالت متنكعة، قصد  فمقد اٌتخذ الحكار في الركاية تقنية خطابية، ليا أىداؼ كمراـو

التكاصؿ مع اآلخر، الذم يختمؼ باختبلؼ المقامات في عممية الفيـ كاإلفياـ. يكضح السكاكي 
كمقاـ  متفاكتة، فمقاـ التشكر يبايف مقاـ الشكاية،ال يخفى عميؾ أٌف مقامات الكبلـ  »ذلؾ قائبل: 
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، كمقاـ الجٌد التينئة يبايف مقاـ التعزية، كمقاـ المدح يبايف مقاـ الذـ، كمقاـ الترغيب يبايف مقاـ الترىيب
في جميع ذلؾ يبايف مقاـ اليزؿ، ككذا مقاـ الكبلـ ابتداءن يغاير مقاـ الكبلـ بناءن عمى االستخبار أك 

كمقاـ البناء عمى السؤاؿ يغاير مقاـ البناء عمى اإلنكار، جميع ذلؾ معمـك لكٌؿ لبيب ككذا اإلنكار، 
مقاـ الكبلـ مع الذكي يغاير مقاـ الكبلـ مع الغبي، كلكٌؿ مف ذلؾ غير مقتضى اآلخر. ثـ إذا 

شأف  شرعت في الكبلـ، فمكٌؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ، كلكٌؿ حٌد ينتيي إليو الكبلـ مقاـ، كارتفاع
الكبلـ لما يميؽ بو، كىك الذم الكبلـ في باب الحسف كالقبكؿ، كانحطاطو في ذلؾ بحسب مصادفة 

فحسف الكبلـ تجريده عف مؤكدات  نسميو مقتضى الحاؿ، فإف كاف مقتضى الحاؿ إطبلؽ الحكـ،
فالظركؼ كالمبلبسات المحيطة بعممية التكاصؿ كشخصيات التخاطب بمككناتيا  1«الحكـ...
 كلكجية كعكامميا الحياتية، ليا دكر كأثر في الخطاب الكبلمي.السيك

كاعتمد كاسيني األعرج  الحكار المعرفي ككسيمة لئلقناع، إذ أشار بكاسطة الراكم إلى كثير 
مف ردكد األفعاؿ مف قبؿ اآلخر في قرائف مرتبطة بالسياؽ كمقتضى الحاؿ لتقكية المكاقؼ، بضبط 

ش راؾ اآلخر في النظر كتفعيمو في العممية التخاطبية. كتبمكر ذلؾ فعاليات التفاعؿ المعرفي كا 
بحضكر خاص لئلنسانية بكؿ أبعادىا، بيدؼ إطبلع اآلخر عمى قناعات األنا كاستدالالتيا 

كاستمـز الخطاب السردم، في الركاية، استخداـ عبارات معٌينة إلقامة الحكارات كتمديدىا  كمكاقفيا.
نيائيا بالمساءلة كالمس تتحاكر الشخصيات الركائية فيعطي كٌؿ منيا لآلخر ما ليس عنده  »اجمة كا 

. فمقد استخدـ 2«كيأخذ منو ما ىك بحاجة إليو، كذلؾ في سيركرة مفتكحة قكاميا التكازم كالتقاطع
قائمة عمى التخييؿ، بتبادالت  وظائؼ كبلميةالكاتب في كصفو لمعبلقات الكبلمية، مقاطع تنجز 

ظية/ شفكية تخييمية، بيف الشخصيات في سياقات حكائية مختمفة مرتبطة في صيغ لف معرفية
تكٌسؿ بيا الكاتب لبلنتقاؿ مف عالـ الكاقع إلى عالـ  بالغرض. إذ نجد أنفسنا أماـ كحدات سردية

حداىف، تدؿ عمى كقار كرزانة التخييؿ، بإعادة كتابتيا، كما في الحكار الذم جرل  بيف األمير كا 
 : ما يقكؿشخص يعرؼ جيدان 

 أرى بأّف الزواج عندكـ محكـو بفوضى كبيرة؟ -»      
أفصحي قميبًل، لـ أفيمؾ جيدًا. فيناؾ مف يتيمني باالنضباط الزائد في عبلقاتي وزواجي  

 وال أشبو أسبلفي.
 .ضحكتو الخجولة التي انسمت مف شفتيو ـولـ يستطع أف يكت

                                                 
، أبك يعقكب  -1  2000، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1تحقيؽ: د.عبد الحميد الينداكم، طالسكاكي: مفتاح العمـك
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. لماذا تتزوجوف نساء كثيرات وليس واحدة طيب. ألقميا لؾ بدوف مواربة وال انزالقات لغوية 
 مثمما نفعؿ نحف في ثقافتنا.

د عمييا قميبًل ثـ أجاب بثقة كبيرة ولـ ابتسـ األمير بحياء مرّة أخرى، ثـ مّد يده نحو لحيتو، مسّ 
 يبد عميو ما يربكو كما كانت السيدة تتصور:

صيات. كّؿ ديف لو ميزة قولؾ في ثقافتنا يبيف أّف ىناؾ عادات وتقاليد وثقافات وخصو  
المكاف والقـو الذي نزؿ فييـ... ال توجد أدياف خارج الناس الذيف احتضنتيـ ورسخت 

 ..أشواقيـ وأفكارىـ وحنينيـ  إلى الكماؿ.
. كبلمؾ طيب ومقنع.   شكرًا يا سيدي، يكفي ليذا اليـو

و سيحرجو، ولـ ثـ سكتت وعيناىا تبرقاف أّنيا وصمت حتى األمير وطرحت عميو ما تصورت أنّ 
  ». 1تضؼ كممة أخرى، ولكّنيا تركت ابتسامة مشرقة تنزلؽ بيدوء عمى شفتييا

لينقؿ لنا الكاتب محاكرة في كضعية خطابية ليست متساكية، فاألمير يمتمؾ معارؼ أكثر مف 
المرأة. إذ ىيمنت بيف أفعاؿ الكبلـ عبلقة السؤاؿ كالجكاب، انتيت في األخير إلى كضعية كاحدة 

ثبات الحقائؽ. بحيث إٌف ىذه المحاكرىة، ليا معتقدات مسبقة حكؿ الزكاج بيف كى ي التراضي كا 
الطرفيف، كليا أرضية انطمقت منيا المرأة في محاكرتيا مع األمير، كانت أساسان إلنكار المعمكمات 
كتكجيو الخطاب إلى مكضكع كاضح كمكجز، قصد التأثير كاإلقناع كاالبتعاد عف الغمكض. فما 
يظير مف قسمات الكجكه كمف ألفاظ اليدؼ منيا ىك إقناع اآلخر كتصحيح المكاقؼ كالمعارؼ. 

 ليصير الحكار ىك الميـ، كالقصد ىك األىـ مف تبادؿ لمخبرات. 
كما عكس الحكار المستكل الفكرم السائد بيف الشخصيات كمكانتيا االجتماعية، إذ نجد 

ل بيف كالد األمير مع القاضي أحمد بف الطاىر قبؿ حكارات بالمغة الفصيحة، كالحكار الذم جر 
لقد حذرناؾ وطمبناؾ ولكنؾ تماديت. أنت تعرؼ أننا منعنا التعامؿ مع -»تنفيذ حكـ اإلعداـ عميو: 

 الفرنسييف وحرمنا بيع المواشي والبغاؿ والخيوؿ والتبف والعمؼ ليـ.
أنا تاجر وعندما رفضت البيع  ال عمـ لي بذلؾ. ال بّد أف يكوف ىناؾ سوء تفاىـ يا سيدي.-

 لمنصرانييف، دخموا المخزف ولـ يطمبوا إذنًا مّني أبدًا. 
 سمعت ىذا الكبلـ أنت تعرؼ أّف أحكاـ اهلل نافذة.-
 عندما تكوف عمى حؽ، فأيف ىو الحؽ ىنا؟-
 ما قالو قضاة اغريس فيؾ ال شؾ فيو.-
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فاع عف نفسي وال بمساجمتيـ. قضاة اغريس حكموا عمى حالة افترضوىا. لـ يسمح لي بالدّ -
نمتمس فييا مساءلة لممنظكمة القضائية التي ال تسمح ، «دمي في عنقؾ يا شيخ محي الّديف.

بالٌدفاع عف النفس، خاصة إذا كانكا مف رجاؿ العمـ كالٌديف، كالتي ال تتكانى في تطبيؽ حكـ 
التي تعتبر مف الطبقة  كغيرىا مف حكارات جرت بيف الشخصيات المحكرية الرئيسية اإلعداـ.

المتعممة، أما الحكار المستخدـ بيف الشخصيات الفرعية فمقد كاف بالعامية، مثؿ كالد األمير كزكجة 
القاضي أحمد بف الطاىر كالقٌكاؿ كالبٌراح كعامة الناس التي انتشرت في أماكف الركاية المخيمة. تقكؿ 

أنا نعرؼ  ؾ عمى أعدائؾ وما تشوفش موراؾ أبدًا،اخدـ يا وليدي، اهلل يعينؾ وينصر  »اللة الزىراء: 
 . كىذا حيف كاف يؤلؼ كتابو "كشائح الكتاب".1«واش ندير. ما كانش المي يدخؿ

كمقصد الحكار يتأكد بالقرائف البادية عمى المحاكر، كعمى قناة الحكار التي كظفيا. كبذلؾ 
مبلبساتيا المحيطة: النفسية  صار الحكار في الركاية مسمكان لتبادؿ الخبرات كالمعارؼ بكؿ

 كاالجتماعية كالخطابية أيضان، نجمعيا في اعتبارات كأىداؼ، نعرضيا كما يمي:
 الحكار في الركاية فعؿ إنساني. 
 الحكار تفاعؿ بيف الشخصيات لتبادؿ المعارؼ كالتجارب كالخبرات المعيشة. 
 في الحكار مقاصد تعبر عف الذات. 

األمير، كاأللفاظ المستعممة في ذلؾ، تنـ عف سمكؾ أخبلقي  كىذه المقاصد ضبطت بأخبلقيات
كثقافي كمعرفي في التعبير عف القناعات كالرؤل كالدعكة إلييا عف طريؽ تقديميا في تصكر كمي 
في إطار التكاصؿ المعرفي، بشرح الٌديف كتكضيح تعاليمو بطريقة ممتعة، كىذا رغبة في التفاىـ 

لرغـ مف االختبلفات كالخصكصيات الثقافية. كأسيمت في إعطاء كالكصكؿ إلى حقائؽ األمكر، با
ينطمؽ منو النص كيبنى بكاسطتو سكاء كاف حكاران صريحان أـ  »دينامية لمنص، فيي األساس الذم 

إلى عبلقة ما بيف الجمؿ أك القضايا، فتتكلد أفعاؿ كبلمية متضامة  -بالضركرة–ضمنيان مما يؤٌدم 
. 2«إلى الغرض المتكخى... -ميما كاف نكعيا–افرة، كلكٌنيا تؤٌدم كمتضامنة أك متضادة كمتن

فالركاية تسعى إلى تقديـ تصكرات كأفكار في حكاراتيا التي تجرم بيف الشخصيات في سياؽ تداكؿ 
الكبلـ. كىذا رغبة في االنفتاح عمى اآلخر دكف خكؼ مف فقداف اليكية كالذات. فميمكنسينيكر رؤية 

 مع جكف مكبي، في حكار اشتركا فيو، كاف كاآلتي:حكؿ الحرب تقاسميا 
 الحرب أحيانًا تعمي األبصار، كّؿ األبصار يا جوف.-» 
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التفت مونسينيور وراءه متناسيًا قميبًل شجرة الّموز التي كانت ما تزاؿ تقاـو رياح الخريؼ في 
 الحديقة.

 الحرب شّر ميما  كانت المبررات التي تختفي مف ورائيا.-
 كننا أف نفعؿ يا سيدي سوى مقاومة ىذه الحالة مف العمى.وماذا يم-
أرأيت ماذا فعؿ ىذا الرجؿ مف أجؿ الجميع. يجب أف يخرج مف ىذا السجف المفروض عميو في ىذا -

القصر المفرغ مف كّؿ حياة. لقد وعدوه وما عمييـ إاّل أف يفوا بوعودىـ. األمر ال يتعّمؽ بشرؼ األفراد 
. إذ يبدك الحكار ىنا، ككأٌنو يعمؿ بشكؿ منيجي عمى إظيار 1«يا...ولكف بشرؼ أّمة بكامم

الشيادات التي استدعت ردكدان في جمؿ سردية يعيد بيا الكاتب أصكاتان مف بعيد. يمثؿ فييا الحكار 
كسطية مع الزمف، إذ يككف فيو تىساكم زمف الحكاية كالتمثيؿ السردم كزمف القراءة. فالكقت الذم 

كر كيستغرقو كبلـ الشخصية ىك نفسو الذم يستغرقو القارئ، لذلؾ يعتبر الحكار يجرم فيو التحا
. فتأسس الحكار بذلؾ عمى أداءات 2مف أكضح الكسائؿ إلحداث كىـ الفكرية كالحضكر لدل القارئ

لغكية ذاتية لمشخصيات بما يحيطيا مف ظركؼ إجتماعية كنفسية كمقامية، قكة الٌمفظ فييا تكمف 
سؤاؿ كالخبر كاإلعبلف كاتخاذ مكاقؼ فعمية بيف المتحاكريف. ليجمع شخصيات جاءكا في النداء كال

الموت والسحؽ لمخونة. الموت لمقاضي أحمد بف طاىر الذي باع دينو »لئلعبلف عف المكت، يقكؿ: 
، فكانت الفقرة ضجيجان 3«وعرضو ووطنو لمكفار وتعامؿ مع النصرانييف الغزاة. اهلل أكبر. اهلل أكبر...

مف األصكات كرفعان ليا بيدؼ إسماع الحاضريف جميعان، اتسعت لخطاب اجتماعي لدل طبقة مف 
 الشعب. أخذت دكران فنيان بحمميا معمكمات جديدة، أدتيا الحركات التبميغية كتعميؽ عمى المشاىد. 
ية كالحركات كالنبرة أمكر ال يستطيع الكاتب نقميا، بؿ يترؾ لمقارئ المجاؿ لتخيميا في البن

السردية التي تككنيا الممفكظات الكصفية لممشاىد. كالفعؿ المنجز مف كعيد كسخط، لـ يذكر، إٌنما 
 stress، كالنبر word orderترتيب الكممات حسب كركدىا في الجممة »دٌؿ عميو بػ 

فنكعية الصكت المنخفضة مثبلن أك العالية تساىـ في التدليؿ عمى القكة  intonation.»4كالتنغيـ
داللة كظيفية عمى معاني الجمؿ، تتضح في صبلحية الجمؿ  »إلنجازية أك الكظيفية، فممنغمة ا

(، ك)نعـ(، ك)يا سبلـ(، ك)اهلل( إلخ. ألف تقاؿ بنغمات متعددة !التأثيرية المختصرة، نحك: )ال
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ؿ: الحزف كيتغير معناىا النحكم كالداللي مع كٌؿ نغمة بيف االستفياـ، كالتككيد، كاإلثبات، لمعاف مث
كالفرح كالشؾ كالتأنيب كاالعتراض كالتحقير، كىٌمـ جٌران، حيث تككف النغمة ىي العنصر الكحيد 

عندما ». كىذا ما دٌؿ عميو كصؼ الراكم لطبقة الشعب في: 1الذم تسبب عف تبايف ىذه المعاني(
الوحيد في  انكشحت األدخنة المتصاعدة في سيؿ اغريس بسبب رياح الجنوب، تجّمت حيطاف المسجد

المنطقة حيث تجمع السكاف بعد خروجيـ مف أداء الصبلة وىـ يموحوف بأيدييـ إلى السماء ويصرخوف 
، إذ كصؼ فييا الراكم كجكه الميحاكر 2«بأعالي أصواتيـ والزبد يتطاير مف بيف شفاىيـ اليابسة...

في سياؽ تكمـ خارجي  )الشخصيات( كالمناظر الطبيعية بالتعميؽ عمييا، لتغدك الحكارات ككأٌنيا
بفعؿ التخييؿ. فيي حكارات ال يمكف مساءلتيا في قضاياىا، لككنيا منفصمة عف مؤٌلفييا كعف 
السياؽ المباشر الذم حدثت فيو. كما أٌنو ال يمكف فيميا إاٌل بربطيا ذىنيان بالمكقؼ التكاصمي 

ة القراءة متشعبة، إذ إٌف الحقيقي كتصكره، فيي قابمة إلعادة النظر كالمراجعة. مما يجعؿ عممي
الكاتب حيف ينقؿ لنا الخطاب السردم بمككناتو فيك يكتبيا لقٌراء غائبيف كغير معركفيف في عكالـ 
خاصة تكٌلدىا تكجياتو كمقاصده، في التعريؼ بكضعيات الحكار المختمفة التي جمعت بيف 

 شخصياتو.
السياؽ ى الكاتب لتعكيض كفي الحكار الذم جرل بيف األمير كأحمد بف الطاىر، يسع  

لـ يرفع الشيخ «:، مف خبلؿ بنية كظيفية تتيح الفيـ لمقارئ كلفت نظره إلييا، يقكؿ الساردالمفقود
محي الّديف يده وال ىّز رأسو نحو الحشود وال نحو الرجؿ الذي كاف ينتظر شّد الحبؿ حوؿ عنؽ المتيـ 

تداخؿ فيما بينيا قبؿ أف تتجمى لمشيخ محي بعد أف وثقت يداه عمى ظيره. كانت األصوات تتكاثر وت
الّميـ أعّني عمى إعبلء كممة الحؽ. اختمطت : الّديف حالة الصفاء، ويرفع رأسو نحو السماء متمتماً 

 تمتماتو بكممات القاضي أحمد بف طاىر الذي ظّؿ يتساءؿ في عزلة ......
ؿ البديف الذي كاف ينتظر إشارتو حيث ثـ ىّز الشيخ محي الّديف رأسو ىذه المّرة بدوف تردد نحو الرج

لوح بيده اليسرى، إيذانًا ببدء تنفيذ حكـ اإلعداـ في حؽ أحمد بف الطاىر، قاضي أرزيو الذي ارتعدت 
 فرائسو أكثر عندما رأى يد الشيخ محي الّديف اليمنى تمّوح بالمصحؼ. شيد ثـ أغمض عينيو.

 الّميـ اغفر لي وليـ يارب، إّنؾ سميع مجيب.-
أة نزؿ الصمت مثؿ ضربة سيؼ وانتيت الصرخات وتحجرت العيوف نحو الرجؿ البديف المكّمؼ فج

بتنفيذ اإلعداـ. لـ يسمع شيء إاّل صوت الحبؿ وىو ينعقد وينشدُّ عمى رقبة قاضي آرزيو بقوة والجسد 
تفض الشيخ الثقيؿ الذي كاف يتدحرج عمى شجرة الزيتوف الوحيدة، المقاومة لمزمف والحّر واألثقاؿ. ان
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محي الّديف في مكانو كمف يريد أف يصرخ ولكّنو لـ يستطع أف يتفوه بأية كممة. كاف كّؿ شيء قد 
نجاز حكـ اإلعداـ كفعؿ، عمد الراكم إلى إتماـ  1«.انتيى العنصر الغائب وىو المقاـ فمتنفيذ كا 

لفاظ تحت ظركؼ إنشاء األ »لمداللة عمى السياؽ الخارجي كتمثيؿ مكاقؼ المتحاكريف، إذ يجب 
، ليحققو مف خبلؿ خمقو لعالـ تخييمي يتقاسمو مع 2«عرفية معٌينة لتعتبر أٌف ليا قكة كظيفية معٌينة.

القارئ المفترض، بتقديـ بعض التعميقات التي تقٌدمو كمؤشرات العالـ الذم تصكره. فاالتصاؿ ال 
. كىذا 3دل الصكتي كغيرىايتحقؽ بالقكؿ فقط، بؿ يككف أيضان بالنظر كاإلشارة كالحركة كالم

بإحداث تقاببلت بيف مكضكع الحديث كمعمكمة مشتركة، كالتعميؽ عمييا كمعمكمة جديدة مرتبطة 
 بسياقيا تٌدؿ عمى ما ييتحٌدث عنو، كىذا كاآلتي:

 التعميؽ المكضكع
 ما ينقمو مف أحداث يأخذ كظيفة المحكر

 معمكمة غير مشتركة معمكمة متقاسمة
 حامؿ لمكصؼ غير حامؿ لمكصؼ

فمقد حاكؿ الكاتب تعكيض النبر كالتنغيـ، كرفع الصكت كخفضو، كاإلشارات الجسمية عف  
طريؽ الكصؼ المحدد لؤلكضاع كالييئات المؤثرة في الفيـ، كالٌدقة في استخداـ عبلمات الترقيـ 

مف  بعض الحركات الجسمية »التي سمحت باالنتقاالت الداللية، فكاضح أٌف المقاـ تصاحبو 
المشتركيف في الخطاب؛ كاإلشارات أك اليميمة، كالغمغمة، كمص الشفاه، إلى غير ذلؾ... مما قد 
يصدر عف المرسؿ أك المتمقي أك كمييما، تكضيحان كتفسيران، كترحيبان كعدـ ترحيب، أك قبكالن 

داكلي مما يسمح بمركنة الفيـ في تكاصمية الخطاب كتفعيمو، كنجاحو الت 4«كاعتراضان... إلخ.
لككنيا معمكمة ال يعرفيا القارئ، إذ يبدأ الكاتب بتحديد  «بؤرة الجديد »بأخذىا لمكظيفة التداكلية 

مجاؿ الخطاب، ثـ يستدرؾ بمعمكمات مرتبطة بالمقاـ، يتخيميا القارئ بحسب كركدىا، لتقريب 
 الصكر أكثر، غالبان ما تأتي في ذيؿ الحكار أك كسطو. 

صدار الحكـ في ذلؾ، كنقميا كفؽ العرؼ السائد بيف نفس أفراد فمقد اعتيمد عمى اإلشار  ة كا 
ببلغ المراد   وتعييف اتجاه الخطابالجماعة الكاحدة، فيناؾ قرائف مقامية تداكلية تساعد عمى الفيـ كا 
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إٌنو بمقدكرنا استخداـ الحركات كاإلشارات أثناء الكبلـ نحك: الغمز بالعيف كاإلشارة باليد كرفع  »
قطيب الحاجبيف، أك أفعاؿ طقكسية غير لفظية، بؿ قد يتـ استخداـ ىذه الحركات في الكتؼ كت

، ضمف الخمفية المعرفية 1«بعض األحياف، دكف استعماؿ الكبلـ كىنا تتجمى أىميتيا القصكل.
المشتركة، فحتى يتحقؽ القصد ال بد مف إتقاف ىذه الحركات لما تحممو مف الدالالت المختمفة 

لمتمٌقي فيـ المراد مف حركة أك إشارة مستخدمة أثناء التكاصؿ. فأٌدت ىذه بحيث يستطيع ا
 المصاحبات بذلؾ كظيفيتيف، ىما:

: كىي نظميا كحسف األداء فييا، بما يكافؽ القكاعد كالخمفيات المغكية كالمعرفية الوظيفة األدائية -
 المشتركة.

 لتأثير في المتمقي.: بمعرفة المعاني، كتكضيح المقاصد كاالوظيفة الداللية -
نجازاتو، لتقريب  فقد عمد الراكم إلى رصد الكثير مف األفعاؿ المصاحبة لمقاـ الحكار كمكاقفو كا 
الصكرة أكثر لمقارئ. فاستعماؿ المغة في السرد ليس إنجاز فعؿ مخصص بؿ ىك أكسع مف مجرد 

رئ، التي تنمك كتتطكر في التمفظ بو، إٌنو جزء مف التفاعؿ الثقافي كاالجتماعي بيف الكاتب كالقا
عبلقة التأثر كالتأثير التي تجمع بينيما، فأنساؽ المغة ىي أمكر متكاضع عمييا، إذ إٌنيا ال تنظـ 
ٌنما مقكالت تمؾ األنساؽ كقكاعدىا تنمك كتتطكر تحت  ضركب التأثير كالتأثر االجتماعي فحسب، كا 

ر المجتمع كفعاليتو في إنجاز األفعاؿ . كىذا ما يدؿ عمى أث2تأثير بنية التفاعؿ داخؿ المجتمع
القكلية/ المغكية، فما ساعد عمى فيـ األداءات الكبلمية في التخييؿ السردم ليس فقط صيغ الفعؿ 

 بؿ النبر كالتنغيـ كاإلشارات التي صاحبت النطؽ بالحكارات أيضان.
ف تخاطبية، منيا أٌما في رسالة الغفراف، فمقد راعى الكاتب فييا عبلقتو بالمخاطىب، بقكاني

بفعؿ القكؿ عمى الكجو الذم يبرز بو داللتو القريبة  »مبدأ التأدب، كمقتضاه أف يأتي المتكمـ: 
كيقكم أسباب االنتفاع العاجؿ بو، فبل يخفى أٌف ىذا الضرب مف التيذيب يكلي األىمية في 

سان عمى سعي كٌؿ منيما التخاطب لعممية التبادؿ، كمعمـك أٌف كٌؿ تبادؿ بيف طرفيف يككف مبناه أسا
لى طمب اإلعاضة عف أعمالو التي ال يأتي  إلى تحقيؽ أغراض تككف مشتركة أك متساكية بينيما كا 
الطرؼ اآلخر بمثميا. لذلؾ نجد المتكمـ في ىذه المرتبة مف التعامؿ حريصان عمى أف يحفظ عرل 

فيجتيد في التكسؿ بما التكاصؿ حتى يجمب أقصى ما يمكف مف عاجؿ المنفعة لنفسو كلمخاطبو، 
يجمب إقباؿ المخاطب عمى سماعو كفيـ مراده كتمٌقيو لو بالقبكؿ طمعان في أف يبادلو نفس الحرص 

                                                 
1 - Jean Austin : quand dire c’est faire, éd. du Seuil, Paris, p 96. 

 . 227النص كالسياؽ، استقصاء في الخطاب الداللي كالتداكلي، مرجع سابؽ، ص  فاف ديؾ: - 2
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. فيك متعمؽ بحسف سير المتخاطبيف، بمراعاة 1«عمى التكاصؿ كعمى الكصكؿ إلى المنفعة المشتركة
 قكاعد التخاطب.

لرسالة، أم المحفز لكتابتيا. فكانت الرسالة / فمقد كاف البف القارح الدكر األساسي في إنتاج ا
الكتاب في بنية قصصية نقمت القارئ في رحمة مف الكاقع إلى الخياؿ حيث العالـ اآلخر مف جنة 
إذ كنار، ضمف أفعاؿ افتراضية تحكمت فييا قيكد كعرفية ككجكدية، خضعت لعممية إنتاج المقاصد، 

. كبينما في شعريتيا كمف الكجكد اإلنساني مكضكعان لياقضايا المغة العربية جعؿ فييا المعرم مف 
كانت رسالة ابف القارح كالرٌد عمييا كاقعيان، إاٌل أٌف القسـ اآلخر ليا كاف متخيبلن. اعتمد فييا المعرم 

الرحمة تنفتح عمى قصص شخصيات  »فػػػػ  عمى تقنية الحكار القصصي بيف شخصيات رسالتو،
ا بيا تحاكره كتجيب عف سؤالو المتكرر حكؿ كيفية الدخكؿ إلى متعددة يمتقي بيا البطؿ فإذ

، حيث ساىـ في تصعيد السرد كاستمراريتو، بثنائية السؤاؿ «بـ غفر لؾ؟ »، أم بالسؤاؿ 2«الجنة
كالجكاب. فانكشفت لنا ىكية الشخصيات كقصصيا، مما فتح المجاؿ أماـ مخيمة أبي العبلء فيزيد 

يمضي المعرم مع ابف ففي المشاىد كيطكر في األحداث. ككاف استعماليا غالبان، لمشرح كالتفسير. 
ؿ المبلئكة كالخزنة بمجمكعة ىامة مف المسائؿ األدبية كالمغكية يشغك  ،القارح في العالـ اآلخر

إلى استعراض معرفتو  ،، مف خبلؿ حكار ابف القارح مع شخكص العالـ اآلخركالعركضيةكالنحكية 
العميقة بقضايا الشعر العربي كالمغة كالفكر كالنقد منذ عيد امرئ القيس إلى عصر المتنبي. ككاف 

إذ كاف يييئ أللفاظو في المقاـ  ستطرادات تكسر خط السرد في حكايتو،يستطرد، مف أجؿ ذلؾ، ا
األكؿ كلقضاياه المغكية كاألدبية كالفكرية التي تشغمو السياؽ كالمشيد المناسبيف، كفي المقاـ الثاني 

أغراض   ليدلي مف خبلؿ ذلؾ بآرائو، كيفصح عف عقيدتو كمكاقفو التي يمكف أف نجمميا في عدة
سابقيو أيضا، باستعراض معرفتو عمى الرغبة في إظيار التفكؽ عمى معاصريو، بؿ ك  :منيا  رئيسية

الكاسعة الدقيقة بقضايا المغة كاألدب كالديف كانتقاد سمكؾ الناس في عصره، كتسفيو آرائيـ في 
بالغفراف  الذم مف أجمو سميت ىذه الرسالة  خر ىككالغرض اآل .المسائؿ المغكية كاألدبية كالدينية

   إلجابة عمى السؤاؿ السابؽ.با
إٌف أبرز مقكمات شخصية المعرم أٌنيا قمقة متكترة، في سعييا كراء تجاكز الكاقع الذم  

تعاني منو، ما يجعميا تبحث عف مقاـ/ مكضع تخاطبي كاسع، منفتح عمى الشمكليات كالكميات في 
معتمدة في ذلؾ عمى تقنية  ككف تخييمي يتمتع بالتفاعؿ بينو كبيف شخصياتو كالعالـ المككف لو،

                                                 
 .223ص  المركز الثقافي العربي، بيركت، ،1ط، أك التككثر العقمي  طو عبد الرحمف: المساف كالميزاف -1
خبك، سمسمة يشرؼ المكاف في رسالة الغفراف، أشكالو ككظائفو، نصكص كقراءات، تقديـ: محمد ال :عبد الكىاب زغداف -2

 .54، ص 1995، دار صامد لمنشر كالتكزيع، تكنس، 2عمييا محي الديف حمدم، ط
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الخفاء كالتجمي، بإخفاء حقيقة مكاقفيا. كلقد أجاب المعرم عف رسالة ابف القارح بنكع مف 
االسترساؿ، بيدؼ تحقيؽ برنامجو التكاصمي، في محاكلة منو أف يقنع المتمقي بحاالت معرفية 

ذ الرسالة كنكع كتابي يتكجو اتخككجكدية. كلخمؽ نكع مف التكازف كالتفاعؿ في العممية التخطابية، 
فيك عمؿ تـٌ في مقاـ  ،أٌدت الكظيفة التكاصمية بينيما بخطاب مباشر قدبو إلى ابف القارح، 

وقد »خارجي، كانت "األنا" فيو حاضرة، ألٌف المعرم ىك المتكمـ الخارجي ليا، يتضح مف ممفكظو: 
فيك الذات المتكممة التي أنشأت  1«أطمت في ىذا الفصؿ، ونعود اآلف إلى اإلجابة عف الرٍّسالة

نص الرسالة، بكعييا كمسؤكليتيا في إطار مقاـ كاقعي يقتضي إجابة، ممتزمان فيو بمكضكع الرد. 
 حاؿ الذات الكاقعية، كحاؿ الذات التخييمية. مما أمكف تقسيـ حالتيا إلى قسميف، ىما:

راكغ  إلى العالـ اآلخر، لرحمةا ففي المقابؿ، ىذه الذات، أنشأت مقامان آخر مخٌيبلن في عالـ
كدخؿ بيا في تفصيبلت ، كاستطرد فيو في كقفات كثيرة قبؿ أف يجيب عمميان عمى ابف القارح

الستمالة  ، ليخرج بيا إلى العالـ اآلخرفي نسؽ أسمكبي مخيؿ كتفريعات لغكية كنقدية مقصكدة،
الحقيقة/ الكىـ ك النعيـ/ بحيث تختمط ثنائيات األضداد في كٌؿ مف . قمكب اآلخريف كعقكليـ

الجحيـ. كييخترؽ ما ىك محدكد، كيتفكؾ ليصبح مكضكعان لميزء كالسخرية، ىذه الظاىرة االجتماعية 
 الشعبية الداعية لمتحرر، كالمتحررة في الكقت نفسو.

جميؿ يسكده الغفراف، ك  متحرر كما ىذا الخركج إاٌل خركج عف عالمو الكاقعي إلى عالـ آخر
فيصؼ ىذا العالـ كصفان ممٌيزان في أشجاره كأنياره، . يأمؿ كما يرغبو لئلنساف ما كيتحق ؽ في

خرج أبك العبلء مف العالـ ف دنيا ضيقة في عينيو.ال كأباريقو، كخمره، كعسمو، كغيرىا. بعد أف كانت
ره. تغييال عالمو ك  مفالذم كاف يعيش فيو، إلى العالـ اآلخر، كذلؾ ألن و لـ يكف يستطيع الخركج 

كىذا االنتقاؿ إليو ىك انتقاؿ حركي إلى كميات زمانية كمكانية مفتكحة باتجاىات متعددة، لتحقيؽ 
تقديـ مكاقفو حكؿ الشعر كالشعراء، في إطار رحمة ال تخرج عف إطار معارفو األدبية  غايتو في
منعَّمًا ال  الوقت المتطاوؿ، ... ناعمًا في»قد ـ صكرةن متخيمةن ليذا العالـ تتمث ؿ في كصفو لو: . كالدينية

كىكيتو، كىك  العيش فيو، حيث يحقٍّؽ ذاتو يتخيؿ، كىك العالـ الذم 2«...تجد الِغَيُر فيو مرغماً 
 عالـ عجيب، يمثؿ رؤيتو في تجديد كتغيير الحياة كتجاكز معاناتو.

تنظـ  القص ة اإلطار التي «رحمة الش يخقصة  »جعمت مف  كىذا في مشاىد قصصية متتالية
، كالذم تشٌكؿ فيو كعي الذات المتكممة تتغي ر فيو األحكاؿالذم  عالـو جديدالحاؿ الكاقع بحاؿ 

                                                 
 .379الرسالة، ص  - 1
 .238ص ، المصدر نفسو - 2
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يقكؿ الر اكم في بكاقعيا كتكقعاتيا. حيث يصؼ لنا التغير الذم يحدثو الغفراف في شخصياتو، 
رًا اه حوَ شَ صار عَ  ، وقدؽانِ فَ في النَّعيـ المُ  رَ بَ ، غَ رانؽغُ  شابٍّ بفإذا ىو  »كصؼ األعشى: 
 حيث ، أبي العبلء بشكؿ غير مباشر مكقؼبرز ي. كىنا 1«ه قوامًا موصوفًا...يرِ ظَ  معروفًا، وانحناءُ 

، كفي نفس السياؽ يسأؿ األعشى عف سبب خركجو إلى الغفراف المؤٌدميدعك إلى سمكؾ الط ريؽ 
: وقد كنُت أؤ  »مف النار، فيقص عميو حكايتو، كيقكؿ:  مُف باهلل وبالحساِب وُأصدُؽ قمت لعميٍّ

، كيستشيد بأبياتو قاليا في ىذا المعنى، فيذىب "عمٌي" 2«بالبعِث وأنا في الجاىميَّة الجيبلِء...
كيخبر الن بي بما ركاه لو األعشى، فيشفع لو كيدخؿ إلى الجن ة عمى أف ال يشرب فييا خمران. 

حقٍّؽ ذاتو في عالمو كيتصؿ بو، كأف يحقٍّؽ حممو كغيرىا، مف التمثيبلت، بما أتاح ألبي العبلء أٍف ي
بالخركج مف الدنيا إلى العالـ اآلخر في زمانو كمكانو، حيث يحقؽ لئلنساف فيو الغفراف، الذم 
طالما يسعى إليو في حياتو. كىذا في محاكلة منو لرفض الثبات كالبحث عف التغيير كالجديد 

 مفتكحة عمى العكالـ في انغبلقيا كانفتاحيا.المختمؼ، كالذم ال ينكشؼ إاٌل بالقراءة ال
كىكذا يتبيف لنا أٌف كفاية الكاتبيف تشتمؿ تنظيـ الكبلـ كفؽ خمفيات معرفية تساىـ في  

التأثير عمى المتمقي، فخٌططا مف أجؿ ذلؾ مشاريع خطابية استثمرا فييا المتخيؿ بيدؼ اإلثراء 
أخرل. كفي كٌؿ مف المدكنتيف مقاـ خاص يحتـ  كالتغيير في المعتقد، كتحفيزه لمتطمع إلى عكالـ

 عمى كٌؿ مف الكاتبيف استخداـ استراتيجية معينة لمسير عمييا كانتياجيا لبمكغ مقصده.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - .غرانؽ: الشاب األبيض الجميؿ 
 - .مفانؽ: الن اعـ. عشاه: ضعؼ بصره 
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 المبحث الثاني

 المظاىر المتضمنة لمسار التمفظ
 في القصتيف المركيتيف في المدكنتيف، ثمة فضاءاف ذىنياف تربط بينيما كظيفة تداكلية: ىما
فضاء الككف المسركد كىك فضاء زماني، كالفضاء المسار كىك فضاء مكاني. ففضاء الككف 
المسركد ىك الفضاء الذم تتحرؾ فيو شخصيات الحكاية، بينما الفضاء المسار ىك الفضاء الذم 

. كالعبلقة 1ينتقؿ فيو السارد كالقارئ، ككظيفتو ىي تمكيف القارئ مف تبٌيف مكضعو مف الحكاية
 تتجمى مف خبلؿ إمكانية إدراج مشيرات كعكائد مكانية في مجريات أحداث القصة.  بينيما

 الوضع المكاني بيف التمثيؿ وااليياـ:-1
لـ يتـ تشكيؿ الكضع المكاني في المدكنتيف كفؽ استراتيجية سردية كاحدة، فمقد تفاكتت 

رل في الركاية. حيث الصكر المتخيمة مف قسـ آلخر في الرسالة، كمف باب آلخر كمف كقفة ألخ
استطاع المؤلفاف الدخكؿ في تفاصيؿ المكاف ليغدك مشابيان لممرجع الكاقعي كالتاريخي، باستعماؿ 
أمكنة كاقعية اليياـ القارئ بحقيقة ما يقرأ. فمقد خضع المكاف لتحكيؿ سياقي يتكاءـ دالليان مع باقي 

 ثمت كمايمي:الكحدات السردية األخرل، بنقؿ طكبكغرافيتو الحياتية، تم
 مكاف التمفظ التمثيمي: -1-1

باإلحالة عمى الطريقة التي  Mise en scèneيتعمؽ مفيـك المشيد أك الكضع في مشيد 
. باالعتماد عمى المغة في المنظكمة الذىنية 2بمقتضاىا يبني الخطاب تصكره لمقاـ تمفظو الذاتي

غرافية محدكدة، كلكٌنيا تختزؿ السياؽ الخارجي، فالمكاف في الركاية ليس رقعة ج فالتي تنبع م
مشاىد تاريخ كقراءات الكاتب المتشكؿ مف الغربة كاصطراع اليمـك في داخمو، كالذم يتميز 

 بمقكمات كأبعاد خاصة. 
كفي سرد أحداث كتاب األمير تساىـ اإلشاريات المكانية في تشكيؿ الخطاب كتحديد كضعيتو 

كتقاس أىمية  لى نقاط مرجعية في الحدث الكبلمي،فنجد أٌنيا تختص بتحديد المكاقع باالنتساب إ
التحديد المكاني بشكؿ عاـ انطبلقان مف الحقيقة القائمة إف ىناؾ طريقتيف رئيسيتيف لئلشارة إلى 

                                                 
القامكس كشمر كآف ريبكؿ: االنسجاـ، الزمنية كالعبلقة الغرضية كالتعقيب، ترجمة: سييؿ الشممي، ضمف جاؾ م -1

 .487ص  مرجع سابؽ، المكسكعي لمتداكلية،
، عالـ الكتب الحديث، األردف 1محمكد طمحة: تداكلية الخطاب السردم، دراسة تحميمية في كحي القمـ لمرافعي، ط -2

 .71، ص 2012



 التوالد السردي التمفظي الفصؿ الثاني:                           تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 155 

ٌما بتحديد أماكنيا مف جية أخرل . 1األشياء ىما: إٌما بالتسمية أك الكصؼ مف جية أكلى، كا 
التي يتأطر ضمنيا  2اعتمادان عمى الكضعية المكانية فالمعينات المكانية يمكف أف تضبط كتحمؿ

عامؿ التكاصؿ خبلؿ إنجاز عممية القكؿ، الذم تجسد في ذكر كاسيني األعرج مكاف كتابتو لمركاية 
فنبلحظ أٌنو رغـ تحديد مكاف الكتابة، إاٌل أننا ال نستطيع ، 3«الجزائر-باريس »في ختاـ ركايتو 

 كتابتيا كانت بيف البمديف.معرفة أم كاحد منيما بالضبط، ف
تحتكم ركاية األمير عمى معرفة تيتـ بظركؼ الكبلـ التي تنظـ كتكجو الممكف قكلو، إذ يقع 
المتخاطبكف في الحقؿ االجتماعي، فيتأثر التبادؿ بيذا األمر، فالطريقة التي نرل فييا إلى اآلخر 

ليو، كيعتمد التمفظ في المسار تؤثر في الطريقة التي نقارب فييا اآلخر كنرٌد عميو كنصغي إ
 Michelالسردم عمى العبلقة التي تأتي مف التشكيبلت الخيالية التي تحٌدث عنيا ميشاؿ بيشك 

Pécheux4، فيشير بيا إلى األماكف التي ينسبيا المتحاكراف لمذات كلآلخر . 
سردم/ إنتاج قالب  مفتمكف كاسيني األعرج في ركايتو، كبشكؿ مميز،  ككما رأينا، لقد

عالمان خاصان  ي عشرة كقفة، يتراءل لنا فيياتثبلثة أبكاب في اثن ،جديد. فالكتاب يؤطر تاريخي
حكار  ككنتو شخصيتف أساسيتيف ىما األمير عبد القادر، كمكنسينيكر ديبكش. يقـك بيف االثنيف

في  ليا طالتخطيبعقبلني بيف ثقافتيف كديانتيف مختمفتيف، يسرد في ضكء ذلؾ األفكار السائدة 
النفسي كاالجتماعي  كفي مقاطع كصفية، تدكر في عمكميا حكؿ الكضع ،حكار كرسائؿ متبادلة

لئلنساف كىك في حالة حرب كفي حالة استسبلـ كفي حالة تناقض كتداخؿ مع حاضر ليس لو 
... الزمف تغّير، لـ يعد السيؼ والشجاعة كافييف، نحتاج إلى شيء آخر لـ أعد أعرفو » يقكؿ:

...الي ىذه األرض لـ تعد في حاجة لي أحد... ال يعرفوف أّف الدنيا تغّيرت وأننا  » كيقكؿ: .5«ـو
 6«عمى حافة عالـ في طريقو إلى الزواؿ وعالـ يطؿ بخشونة رأسو.

أىميا يبرز  نتظـ في بنيات جزئية عديدة، لعؿٌ تالبنية العامة لمشكؿ النصي في الركاية، ف
تمثؿ في خطط كمحاكالت األمير لممحافظة عمى ما تبقى مف في فضاء النص الداخمي، الذم 
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رعيتو، كمحاكالت مكنسينيكر ديبكش بقصاصاتو كرسالتو إلنقاذ األمير كتنفيذ رغبتو. كبقراءة ىاتيف 
 مضاميف كثيرة متنكعة كمعاني أٌنيما تحمبلفا السردية، نجدىا ما كتراكيبيمالقصتيف بتداخبلتي

بيا  كشره، ضعفو كقكتو. تعقيدات كتناقضات، خيرهبما يحمؿ مف  ،هعميقة تخص اإلنساف كتفكير 
استطاع مكنسينيكر أف يتأمؿ ذاتو كالعالـ، مصيره كمصير اآلخريف، بثنائيات متضادات تشكؿ 
مفارقات لتحكالت تاريخية، حيث يدرؾ الحاالت النفسية التي يعيشيا، كفي مجمكع أسئمة سادت 

لؾ في المرة األخيرة وأجبتني باألقدار وحكميا، إلى اليـو لـ  سيدي السمطاف. كما قمت »بينيما: 
أفيـ لماذا ذبح أكثر مف مئة وسبعيف سجينًا كانوا لديكـ في بني إيزناسف أتساءؿ وال أجد 

إلعادة قراءة األحداث كالعكدة إلى تمؾ الذات التي كانت تبحث عف نفسيا  1«األجوبة المقنعة...
 ارىا.في حقيقة كانت ال بد مف إظي

ٌنما ييدؼ الكاتب إلى إظيار سمات العالـ  كال يقتصر التصكير في الركاية عمى المكانية، كا 
الذم يركيو. فالمكاف في الركاية يعكس رؤية إيديكلكجية، تظير مف خبلؿ تعدده، كىك ذك طبيعة 

خمؽ متعة  لغكية يتشكؿ مع المككنات السردية األخرل. كيعتبر ميٌمان بالنسبة لمقارئ إذ يعمؿ عمى
كيشارؾ رؤل الكاتب. كيتشكؿ مف خبلؿ  ،لديو بتمثيمو كتصكره مما يقكد إلى تعميؽ الصمة بينيما

العالـ القصصي الذم يحمؿ معو جميع الدالالت البلزمة لو، في فضاء يييمف عميو الراكم، أم 
التي يقدـ بيا بمنظكر ركائي. كقد تحٌدثت جكليا كريستيفا عف ىذا الفضاء، بما يشبو كجية النظر 

إٌف ىذا الفضاء محٌكؿ إلى كٌؿ، إٌنو كاحد، ككاحد فقط، مراقب بكاسطة  »الراكم عالمو، تقكؿ: 
كجية النظر الكحيدة لمكاتب التي تييمف عمى مجمكع الخطاب. بحيث يككف المؤلؼ بكاممو 

كط ىي متجمعان في نقطة كاحدة، ككٌؿ الخطكط تتجمع في العمؽ حيث يقبع الكاتب، كىذه الخط
. كيتكجو 2 «( الذيف تنسج الممفكظات بكاسطتيـ المشيد الركائيLes actantsاألبطاؿ الفاعمكف )

لى مكاف معركؼ لو جغرافيتو كمعتقداتو  كاسيني األعرج إلى قارئو، راجعان بو إلى الماضي كا 
اف في كعاداتو كأنماط عيشو، مٌر عميو الزمف في لكحات سردية. بحيث ترتبط أىمية تعييف المك

كتاب األمير بمدل قدرة الكاتب عمى اختياره لمجمكعة مف الكحدات التي تؤشر عميو في خطابو 
في أكصاؼ جغرافية، كتجسيد عبلقاتيا مع الحدث كالشخصيات مف أجؿ تحريؾ خياؿ القارئ 

 المكاف كتييئتو يمثبلف جزءنا مف بناء »كالتأثير عميو سكاء كاف ضمنيان أك كاقعيان، فاختيار: 
الشخصية البشرية)...( فالذات البشرية ال تكتمؿ داخؿ حدكد ذاتيا، كلكنيا تنبسط خارج ىذه 
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. حيث إٌنو يقيـ 1«الحدكد لتصبغ كٌؿ ما حكليا بصبغتيا، كتسقط عمى المكاف قيميا الحضارية.
الركائي عبلقة كثيقة مع الشخصيات كالتنظيـ الحدثي. إذ يعٌد المكاف السردم مكانان متخيبلن، يتخٌذه 

كمسرح لؤلحداث، التي تتعدد بتعدده، كتغير األحداث كتطكرىا يفترض تعددية األمكنة كاتساعيا أك 
، ليا دكر في الكشؼ عف الذكات، كانعكاساتيا التاريخية 2تقمصيا حسب طبيعة مكضكع الركاية

 كالفكرية كاالجتماعية كالنفسية.
قائع األحداث المركية، لذلؾ كاف اختياره كلقد سعى كاسيني األعرج إلى تقريب المتمقي مف ك 

لعبلمات المكاف الجغرافي ذا دالالت نفسية كاجتماعية مرتبطة بالعصر المرتبط بيا، حيث تسكد 
فيو معالـ معينة، شٌكميا في ضكء رؤيتو. كتندرج عبلقة الذات بالمكاف في الركاية في مستكيات 

 منيا:
المكاف في ركاية األمير فعاد تخييمية مرتبطة بالتاريخ. : إلنشاء مرجعو الذاتي بأبعبلقة انتماء-

بالنسبة لمنص  كزمالتو قصة األمير تعديتخذ دالالتو مف خبلؿ عبلقتو بالشخصية المركزية، إذ 
األبكاب األخرل المؤطرة داخميا، كلؤلىمية  ككؿ، البكابة الرئيسة التي يمج القارئ مف خبلليا إلى

الييكؿ العاـ لمكتاب كالركاية، فإننا نجدىا ترمز إلى عرش بعتاده  في البنائية التي تحتميا القصة
... لـ تغير مدينة مميانة مف نظاميا كّمما فاجأىا »مٌثمتيا جمؿ سردية أصمية نحك:  كرعاياه،

فصؿ الشتاء وشير فبراير ببرده القارس وثموجو. لقد صارت بيف أمسية وضحاىا بيضاء ناصعة 
تي تتسرب مف حيف آلخر مف كتؿ الغيـو الثقيمة. اكتست الشجيرات تحت قوة أشعة الشمس ال

بالنتؼ الكثيفة حتى صار مف الصعب عمى فروعيا تحمؿ أثقاؿ الثمج. كّمما ىّبت رياح جبؿ 
 زكار، انحنت قميبًل لدرجة مبلمسة األرض ثـ بيدوء تصعد لتعاود االنحناء مف جديد.

اتيـ اليومية، يصعدوف بصعوبة كبيرة وينزلوف سكاف األعالي ىـ كذلؾ، لـ يغّيروا مف عاد
محّمميف بالحاجيات اليومية وأدوات العمؿ والرفوش والفؤوس التي يشترنوىا مف األسواؽ التحتية 
لتنقية البوابات التي تنغمؽ مف كثرة تساقط الثموج. الرعاة المدثروف بالجبلبيب واأللبسة الخشنة 

ؿ، تحت األشجار، حيث الثموج ال تغطي األرضية إاّل يسيروف بدوابيـ وأغناميـ في عمؽ الجب
 .3«.قميبلً 
مقد أشار إلى األماكف الرئيسية في سياقيا التاريخي، كأىميا سيؿ اغريس الذم ف: عبلقة تنافر-

يتميز بتعدد العبلقات فيو مف حياة اجتماعية كيكمية، كمف مسالؾ كمكاقع الحركب التي نقمت لنا 
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... منذ الصباح، تبدأ فموؿ الجراد األولى تسقط عمى سيؿ »يقكؿ الراكم: مسيرة األمير كزمالتو، 
اغريس مشكمة مظمة سوداء عمى الحقوؿ والمزارع ... ال حياة في السيؿ إاّل بعض الحيوانات 
وىي تبحث عف الظؿ درًءا لمحر والعطش أو بعض الوجوه المحروقة التي تسرؽ عند شجرة 

تأمؿ مف بعيد أسراب الجراد بيأس وىي تستعد لغزو ما تبقى الخروب الوحيدة بعض الرطوبة وت
مف أماكف تدب فييا الحياة ... عندما انكشحت األدخنة المتصاعدة في سيؿ اغريس بسبب 
رياح الجنوب، تجمت حيطاف المسجد الوحيد في المنطقة حيث تجمع السكاف بعد خروجيـ مف 

. كىي مشاىد 1«صرخوف بأعالي أصواتيـ...أداء الصبلة وىـ يموحوف بأيادييـ إلى السماء وي
مناسبة إلثارة األحاسيس السمبية، فسيؿ اغريس مكركه لما يحممو مف أكصاؼ مرتبطة بالمكت 

 كاألمراض كالخراب، التي كانت نتيجة الحركب كالظمـ.
كعبلقة المكاف بالحدث عبلقة كثيقة، فيو تتحرؾ الشخصيات الفاعمة كتتمظير فييا، عبر 

تمكف القارئ مف رسـ معالمو ليصبح كسيمة مف كسائؿ الكشؼ عف الحاالت صيغ كصكر 
ٌنما  الشعكرية التي تعيشيا الشخصيات. فالمكاف ال يعيش منعزالن عف باقي عناصر السرد، كا 

يتداخؿ في عبلقات متعددة مع المككنات الحكائية لمسرد كالشخصيات كاألحداث كالرؤيات »
 الشخصياتب المكاف ارتباط تصكير ، في الركاية،نجدالعبلقة . كانطبلقان مف ىذه 2«السردية.

ف باألمير بيف الخيبة والرجاء، تحت أمطار قوية عادت إلى وكاف الفرساف المحيط » كالماء، نحك
التساقط مف جديد. رفع رأسو فرأى أف ال شيء تغّير وأّف األمطار ال تسكف إاّل لتعود ثانية إلى 

  .3«التساقط بقوة...
 تحٌرؾ الزمالةرتبط أيضان بكصؼ الفصكؿ كالكدياف كاألنيار، لمداللة عمى العناء، فحيف نتتبع ا كما

نبلحظ أٌف الماء اتجو في الكقفات األخيرة لمداللة عمى إمكانية التغيير، ذلؾ أٌف المطر كالكدياف 
ما تقٌدـ كغٌير دائمة التغيير كالحرية في السفر، كحدكث التغير يتكازل مع أحاسيس عبد القادر: فكمٌ 

األمر صعبان، كأصبحت المغامرة أقؿ أىمية مف الكصكؿ إلى منفذ يجد فيو  امف الطريؽ إاٌل كغد
كاف المكاف مناسبًا لمراحة، العيف المائية والمرتفع، المشكؿ » كذلؾ الراحة كاالستقرار لو كلغيره.

تضعيـ في مأمف عمف  انت تعيؽ حركة الجميع ولكّنياكالوحيد ىي األمطار واألوحاؿ التي 
يبلحقيـ إذ يحتاج إلى بذؿ مجيودات مضاعفة لكي يتوصؿ إلى مباغتتيـ خصوصًا مع الضباب 
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، كىك مسمؾ مكشكؼ إاٌل أٌنو 1«الكثيؼ الذي ينتشر عادة في ىذه المناطؽ في فصؿ الخريؼ
 كاسع، لذا كاف اختياره بمثابة المغامرة. 

 ال شيء سوى الصمت والظممة... »اليات: ألمير و أيضا بذكر لمبحر في كٌؿ اكنجد ارتباط
الية... ىاربة نحو ساحؿ البحر ليغيب جزؤىا األمامي تحت آخر موجة تكسرت عمى حافة األمير 

كتؿ الضباب التي بدأت تعـ المكاف شيئًا فشيئًا، ال شيء إاّل الصمت والموجات اليادئة، البحر 
نيو عمى وقع ىسيسة المجاديؼ وىما يشقاف مثقؿ بالسفف واألحداث، عندما فتح جوف موبي عي

عمؽ البحر كاف قارب الصياد المالطي ينزلؽ بيدوء عمى سطح الماء مخّمفًا وراءه بياضات 
ىذه السكينة وىذا الصمت الكنسي إاّل صوت الماء وىو ينكسر تحت » كيقكؿ:، 2«وفقاعات.

خطًا مستقيمًا مثؿ الذي يحدث وطأة المجاديؼ وىما يغوصاف عميقًا في البحر مخّمفيف وراءىما 
فيي تدؿ عمى السكينة كالصفاء، فمقد اختار ديبكش البحر ليككف مثكاه األخير كىذا  3«في الماء.

أبعد وأنظؼ نقطة حيث ال زيوت وال نفايات حيث ال شيء سوى الصفاء والنور والحياة »نحك 
 . 4«الصامتة لؤلشياء كما في بدء الخميقة.

ليات مف االنغبلؽ إلى االنفتاح حيث يسترجع مف خبللو جكف مكبي قصة افتشكمت بذلؾ األمير 
مكنسينيكر ديبكش، ليتـ االنتقاؿ مف المكاف إلى الذات كىي المقصدية في ذلؾ. أم مف المكاف 
الخارجي إلى المكاف العميؽ داخؿ النفس اإلنسانية كالبحث عف احتياجاتيا الدائمة، يقكؿ ديبكش: 

ليعبر  5«ى أف يفقد اإلنساف حريتو، تشعر بالعطش نفسو نحو ىذه األرض.يعرؼ جيدًا ما معن »
في عبلقاتو ليبقى المكاف، بذلؾ عف المكاقؼ كاألفكار، بغية التغيير في اآلخر بنقؿ تجاربو. 

، ففي أك تزحؼ إليو بعد عجز أك إخفاؽ -الركائية–الشخصيات  ، المجاؿ الذم تخرج منوبالفصكؿ
البرد قاسيًا والجياد منيكة مف كثرة السير عندما توقفت عمى مرتفعات نيايات الشتاء كاف  »

مميانة كانت الثموج قد بدأت تذوب في السفوح ما تزاؿ عالقة باألشجار والنباتات الغابية الكثيفة 
. أما الصيؼ فكاف فيو التغيير كاضحان في 6«مف بعيد تممح كمرايا عاكسة شمسًا صافية األشعة

عاـ الجراد األصفر... سنة أخرى تمر مف الحّر واألمراض  1832 »الكبير منزلة االبتبلء 
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والجفاؼ وتشقؽ الرض وال شيء في األفؽ سوى عواء الذئاب... وأزيز الحشرات، عندما يشتد 
منتصؼ النيار معمنًا عف نصؼ آخر، ال خير فيو سوى المزيد مف البؤس واليأس ىو عاـ 

، حيث جّؼ الماء ونضبت العيوف وكثر القتاؿ والحروب بيف الجراد األصفر، عاـ الموت والخراب
فالتصكير ىنا، يجعمنا نحس بالحاالت الشعكرية المتداخمة في الركاية الرتباطيا بالحياة  1«األشقاء.

التي دٌؿ عمييا كجكد الماء في دالالتو المختمفة. فمكؿ رؤيتو الخاصة بالعالـ، فمكنسينيكر بعد أف 
... أتعجب مف ىؤالء الباريسييف كيؼ »يتعجب مف البارسييف في قكلو: تعٌرؼ عمى الجزائر 

يتحمموف ىذه المدينة المتعبة. أقمت بيا سنوات ولـ أتعود عمييا ضخامتيا تخيفني. ناسيا 
ليصبح  2«ينفمتوف مف كّؿ منطؽ وينقمبوف بسرعة. مف الصعب أف تثؽ في مزاج الباريسي.

شغؿ الجزائر فضاءن اختياريان لمكنسينيكر لتحقيؽ مراميو. عكس المكاف ىنا مكانان اختياريان، إذ ت
األمير الذم انتقؿ مكانو إلى اإلقامة الجبرية في قصر أمبكاز ثـ إلى المنفى، فمقد اصطدـ بعقبات 

لتظير في ثناياىا الذات مف العالـ الخارجي جعمتو يتنازؿ عف حريتو، مف فعؿ كحركة ىك زمالتو. 
 تربة.الكطنية كالذات المغ

 كتقيـ الذات ىكيتيا عبر عبلقتيا بالمكاف كالزماف، المذيف يشكبلف فضاءن لمخبرة اإلنسانية
وليس اآلخروف، بالنسبة إلينا، ما رأيناه فييـ باعيننا وحسب، بؿ ىـ إلى ذلؾ ما أخبرونا بو »

الذيف  عف أنفسيـ، أو ما أخبرنا بو غيرىـ عنيـ، وليسوا كذلؾ أولئؾ الذيف عرفناىـ، بؿ كؿّ 
ترامت إلينا أخبارىـ. وىذا ال ينطبؽ عمى الناس وحدىـ، بؿ ينطبؽ كذلؾ حتى عمى األشياء 

تمؾ األماكف التي أراد الكاتب إعادة بنائيا عبر التذكر )المسالؾ( إذ قطع األمير عبد  3«واألماكف.
ىو والستة  بكؿ شجاعة مسالؾ المموية عمى الرغـ مف قوة مياىيا واألوحاؿ واألمطار، «القادر

آالؼ شخصًا والجماؿ واألحصنة وعدد ىائؿ مف األغناـ والعتاد الحربي. واستطاعت دائرتو 
إٌنو ييعيد إظيار األحداث  4«.بكامميا أف تعبر بدوف أف يبقى وال رأس غنـ عمى الضفة األخرى

بسرد ماض تشظى بيف األمراض كالحركب كاألٍسر ليشٌكؿ صكرة حزينة عف اآلخر المختمؼ 
قارنة باألنا كرغبتو بالتغير نحك األحسف لمذات كالجماعة. فمقد كفؽ في اختيار األماكف بكصفيا م

رفع األمير الرايات البيضاء المختومة بيد مفتوحة كتب حوليا  » بقايا الماضي، فرسـ تعرجاتيا
بخط واضح: نصرًا مف اهلل قريب... كاف يتقدـ القوات مدفع محدود المدى وآخر جبمي تـ 
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، كصفات تشكؿ ثقافتو كتاريخو. . «صميحو قبؿ بدء اليجـو بقميؿ.ت فاليكية أيضان لباس كأكؿ كنـك
 في كٌؿ كصؼ لغكم  لو قيمة إخبارية عنيا. 

كلقد اتصمت كٌؿ ىذه األمكنة المكصكفة، في الركاية بمعنى الرحمة، فمقد اضطر األمير 
لرحيؿ. فالمكاف في الركاية رحمة بحث عف لمتنقؿ مع زمالتو مراران كتكراران، فبل حٌؿ لو سكل ا

االستقرار كاألماف المذاف سمبا مف األمير كزمالتو، كالكاتب ككطنو. لذا فالمكاف في الركاية لـ يكف 
كاحدان بؿ تغير بتغير األحداث ككفؽ معطياتيا، تجمى بكضكح في تقسيـ الكتاب إلى أميرياليات 

ذاك  ككقفات، بيا ضبط الكاتب قصتو. حتى  في بنائيا  أكثر في خصكصية ىذه القصة تأممنا ا 
يحاكؿ أف يرسـ لنا عبر ىذه البنية  األعرجكأىميتيا في بنية الكتاب، فإننا نتصكر أٌف  الجممي،

كىي  العامة بناء آخر، ىك بناء كاقعي يخص المجتمع الجزائرم في مرحمة المبايعة كاالستعمار.
كالرعية، بطبقاتيا كانقساماتيا التي قد تحدث  يا لمحاشيةترمز إلى السياسة السائدة آنذاؾ باحتكائ

بسبب الفتف كالمعارضة. كىي صكرة ارتكف ليا الرساـ "ىكراس فرينو" كنسج ليا عبلماتيا في 
المعركة األخيرة لؤلمير، بريشتو كألكانو، لينقؿ العرش الذم أذىؿ الفرنسييف، فراح يتتبع كقع الخيكؿ 

  كمرامي السيكؼ.
 مفظ االييامي:مكاف الت -1-2

لقارح، يكاجو فييا التمفظ في رسالة الغفراف تمفظ مباشر مف أبي العبلء المعرم إلى ابف ا
، لذلؾ يراه عالمان غير طبيعي، لكٌنو محتمؿ الكقكع لدل القارئ، فالمكاف الفني متناه عالمان متخيبل

في كضع تمفظي مختمؼ  . فالمعرم يقؼ1غير أٌنو يحاكي مكضكعان غير متناه كىك العالـ الخارجي
عنو في الركاية، لككنو أعمى. فيك يرل الجنة كالنار مف كجية نظر أديب لغكم كفيمسكؼ محرـك 

 مف ممذات الدنيا. 
كيضطمع المكاف عند المعرم بدكر فٌعاؿ في بناء العمؿ الحكائي فييا بكصفو عنصران فعاالن 

حكؿ في المكاف، فمف المكاف الكاقعي في تكجيو مسار الحدث في الرسالة. ففييا نممس عبلقة ت
التاريخي إلى المكاف الخيالي، ارتبط بمرجع ثقافي خاص كىك المرجع الديني كالعجائبي/الشعبي 
ليقٌدـ لنا مبلمحو كحاالتو في عبلقتو بأحكاؿ مف يقيـ فيو، كىك مكاف المتناىي، ال يمتمكو شخص 

ذىاب إلى تأكيد مرجعية محددة ليا سكاء مف محدد. كالمكاف المتخيؿ يمثؿ المنطقة التي يصعب ال
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. بإضفاء الطابع التخييمي مع الحفاظ عمى 1حيث اسميا الذم بو تتمٌيز، أك بصفتيا التي تنعت بيا
 مرتكزات كمرجعيات خاصة بالكاقع، لضماف التكاصؿ مع المتمقي كاييامو بالكاقع.

و فييا ما يريد كيبتغي. كىذا فالمعرم يأخذ ابف القارح إلى الجنة في مسار سردم بطيء، ل
لبمكغ ىدؼ السخرية، حيث سخر المعرم مف ابف القارح كتمنى لو الجنة منذ البداية، مف خبلؿ 

.. فقد ُغرس لموالي الشيخ الجميؿ إف شاء اهلل بذلؾ الثناِء »كصؼ أشجارىا كغممانيا كأنيارىا: 
بظؿٍّ غاط، ليست في بيف المشرؽ والمغرب  شجٌر في الجنَِّة لذيُذ اجتناء، كؿُّ شجرٍة منُو تأخُذ ما

األعُيِف كذات أنواِط... والِولداف المخمَّدوف في ظبلِؿ تمؾ الشجِر قياـٌ وقعود وبالمغفرِة نيَمت السُُّعوُد... 
والكوثُر يمدُّىا في كّؿ أواٍف، َمف  وتجري في ُأصوِؿ ذلؾ الشجِر، أنياٌر ُتْخَتَمُج مف ماِء الحيواِف،

النُّغبَة فبل موَت، قد أِمف ىنالؾ الَفوَت، وُسُعٌد مف المبف متخرٍّقات... ال ُتَغيَُّر بَأف  َشرَب منيا
، تمؾ ىي الراُح  ، عزَّ المقتدُر عمى كؿٍّ َمحتـو تطوَؿ األوقاُت. وجعافُر مف الرحيِؽ المختـو

سجِد، وأباريَؽ ُخمقت مف الّدائمُة، ال الذميمُة وال الّذائمُة... ويعمُد إلييا المغترُؼ بكؤوٍس مف الع
فيذه األكصاؼ كٌميا تدؿ عمى الحياة كمصادرىا كما يمكف أف يتصكرىا الخياؿ، بؿ  2«الزبرجد.

... عمى تمؾ األنياِر مف آِنَيِة َزَبرَجٍد محفور، وياقوت ُخِمَؽ عمى َخْمِؽ الُفور، مف »يفكقو فكـ: 
":أصفَر وأحمَر وأزرَؽ، ُيخاؿ إف ُلمَس َأْحَرَؽ، كما  نْوَبريُّ  قاؿ الشاعر "الصَّ

 .3 «َتَخّيُمُو ساطعًا وْىُجُو         َفَتأَبى الدُُّنوَّ إلى َوْىجو 
-فُينِشُئ اهلل  »كيصكر في طريقو، فضاءات مقابمة لمشجر كالنير كىي السحب كالمطر في قكلو: 

َشيد َأنَُّو لـ َيَر َقطُّ شيئًا  َسحابًة كأحَسِف ما يكوُف مف السُُّحِب، َمْف َنَظَر إلييا -َتعالت آالؤهُ 
، وَتنُشُر  َأحسَف منيا، ُمَحبلًَّة بالَبْرِؽ في َوَسِطيا وأطراِفيا، ُتمطُر بماِء َوْرِد الَجنَّة ِمف طؿٍّ وطشٍّ

ليضفي حركة طبيعية عمى مكانو، ليتحرر أكثر مف نفسيتو  4«َحصى الكافوِر كأّنو ِصغاُر الَبَرِد.
 ي البيت معظـ حياتو. التي ما برحت منغمقة ف

 كيستمر ابف القارح في جكلتو ليتحكؿ مف النعيـ إلى الجحيـ، متجيان بذلؾ إلى النار
َسَحبْتني  »فيصكر لو، المعرم، معالمو المتخذة مف معارفو القرآنية، يقكؿ عمى لساف األعشى: 

تؤلُلَؤ القَمر والنَّاس َييتفوف بو الزباِنية إلى َسَقَر، فرأيُت َرجبًل في عَرصات القيامِة يَتؤلأُل وجُيو 
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َنُمتُّ بكذا ونُمتُّ بكذا. فَصرخُت في أْيِدي  !! مف كؿٍّ َأْوب: يا محّمد يا محمد، الشَّفاعة الشَّفاعة
الزبانَية: يا محمد َأغثني فإّف لي بَؾ ُحْرَمًة، فقاؿ: يا عمّي، باِدْرُه فانُظر ما ُحْرَمُتو؟ فجاَءني "عمّي 

 .1«وأنا ُأْعَتُؿ كي أُلَقى في الدَرِؾ اأَلسفِؿ مف النَّار فَزجَرُىـ عّني. -صموات اهلل عميو-بف أبي طالب" 
كفييا يعكس المعرم ذاتو، كعالمو. كيتحرؾ فيو بحرية كبحركة كمية مفتكحة عمى كمٌية المكاف كالزماف 

كز حدكد المكاف المنغمؽ معان. مما يفتح المجاؿ لمحديث عف مفارقة لحاؿ كاقعو كحالو المتكقع، إذ تجا
إلى المكاف المفتكح رافضان بذلؾ االنغبلؽ في عالمو. باحثان عف إمكانية ما لتخطي كاقع العزلة التي كاف 

  يعيشيا، باحثان عف مكضع خطاب مفتكح عمى المعرفة كالكجكد كالعكالـ.
ىا، إضافة إلى كمف الظركؼ الٌدالة عمى المكاف تداكليان: تحت، فكؽ، أماـ، كراء، قرب كغير 

اإلشاريات مف مثؿ ىنا، ىذا، ىناؾ. كىي تسمح بتحديد المسافة بيف المتخاطبيف. ككما ىك 
معركؼ، يعتمد استعماؿ اإلشاريات المكانية لمتعرؼ عمى المكاف، كيككف لتحديد المكاف أثره في 

االنتساب إلى نقاط  المؤشرات المكانية تحدد مكاقع»اختيار العناصر التي تشير إليو قربان أك كجية، 
مرجعية في الحدث الكبلمي، كتقاس أىمية التحديد المكاني بشكؿ عاـ، انطبلقان مف التسمية أك 

لئلشارة إلى  «ىذا كذاؾ»كأكثر اإلشاريات كضكحان ىي كممات اإلشارة نحك  2«الكصؼ أك التحديد
كىما مف ظركؼ المكاف  «ؾىنا كىنا»قريب أك بعيد مف مركز اإلشارة المكانية كىك التكمـ. ككذلؾ 

التي  «فكؽ كتحت/ أماـ كخمؼ»التي تحمؿ معنى اإلشارة إلى قريب أك بعيد مف المتكمـ. ككذلؾ 
كمف استعماالت المعرم في ذلؾ  ىي أيضان ظركؼ مكاف تتحدد بمعرفة مكقع المتكمـ كاتجاىو.

لَعنُو –فَيطَِّمُع فيَرى "إبميَس"  »تحديده لمكقع الجنة مف النار، فابف القارح يطٌؿ عمى النار مف الجنة 
"؟  » كيقكؿ: 3«وىو يضَطِرُب في األغبلِؿ والّسبلسؿِ  -اهلل فميَت ِشعري ما َفَعَؿ "عمرو بف كمثـو

فالجنة تقع في مكاف عاؿو في محكر  4«فُيقاؿ: ىا ىو ذا ِمف تحِتَؾ، إف شئَت َأف تحاِوَره، َفحاِوره.
ـّ ىذا التحديد بالنظر إالتخاطب،  الذم يتضمف المتكمـ كالمخاطب ، 5«المركز اإلشاري»لى وت

 كمكاف كزماف التخاطب، حيث كضع ليا المتككؿ الصياغة التالية:
 المركز اإلشارم = ) ؾ، خ، زه، ـ ق (
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 حيث: ؾ= متكمـ؛ خ= مخاطب؛ زه= زماف التكمـ؛ ـ ق= مكاف التكمـ.
التمييز بيف المكاقع، فيمٌيز بيف البعد يتـ تحديد المكقع لؤلشخاص بالتأشير المكاني، كىذا بغرض 

... فإذا ىو بامرأٍة في أقصى الجنَّة قريبٍة مف الُمطََّمع إلى النار. فيقوُؿ: َمف »كالقرب في األماكف 
أنِت؟ فتقوُؿ: أنا "الَخنساُء السَُّمميَّة" أحببُت أف أنُظَر إلى "صخٍر" فاطََّمْعُت فرأيُتو كالَجَبؿ الّشامخ 

 َيْعني قوليا: ! َطِرـُ في رأِسو، فقاؿ لي: لقد صحَّ َمزعُمِؾ فيّ والناُر َتضْ 
ـٌ في رأِسو ناُر.                 ُـّ الُيداُة بو          كأّنو َعَم فَّ صخرًا َلتأَت  1»وا 

تستعمؿ التعابير التأشيرية، كما ىك الحاؿ ىنا، بشكؿ أساس كمتزايد في التفاعؿ المنطكؽ كجيان 
 . face-to-face2 لكجو

وَيَمؿُّ مف ِخطاِب أىِؿ النَّار  » كالجنة ىي الدنيا لدل المعٌرم، فييا مسافات كمراكز ككجيات
َفينَصرُؼ إلى َقْصرِه الَمِشيِد، فإذا صار عمى ِميٍؿ أو ميَميف، َذكر أنَّو ما سأَؿ عف "ُمَيميؿ 

مشارؽ كالمغارب، يقكؿ عمى ليتسع بصره أكثر في الجنة بال 3«.الّتغمبّي"... فيرِجُع عمى أدراَجو
إّني أَلكوُف في َمغارِب الجنَِّة، فَأْلَمُح الّصديَؽ مف َأصدقائي وىو  » لساف حميد بف ثكر اليبللي:

فتعالى  بمَشارقيا، وبيني وبينو َمسيرُة ألوِؼ َأعواـٍ لمشمِس التي عَرفَت ُسْرعَة َمسيرِىا في العاجمة،
طمؽ فييا المعرم في ممفكظات أعطتو الحرية التي كاف يبحث ين، 4«اهلُل القادُر عمى كؿٍّ بديع.

  عنيا عبر الزمف كالمكاف، كينطمؽ في رحاب معارفو.
يحيؿ المكاف عمى مقكمات سياقية ساىمت في تحديد عبلقاتو مع الكحدات األخرل المككنة 

المكاف . فلمخطاب، أىميا ما أحاؿ إلى المقاـ االجتماعي كالثقافي، الذم ال يبتعد عف الزمف
فيما السطح كالعمؽ كاألجكاء التي تثير االنتباه كالمخيمة لدل القارئ. ، عنصر ال يفترؽ عف الزمف

يمكف  في الخطاب األدبي شعران كقصة كركاية ضركرييف، فبل (المكاف كالزماف)حضكرىما  إذ يظؿ
ة سرد الحدث، التي عزليما عف السياؽ كمحفؿ الكتابة. كما يتفاعبلف كيتبادالف التأثير في عممي

فكٌؿ تصٌكر كتجسيد لممكاف في محدكديتو أك الفضاء في اتساعو  ،الكاقع في الحياة تعكس لنا جدلية
 ال يتـ إال بالزمف.
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 الفعؿ والزمف السردي:-2
إٌف العناصر المغكية المعبرة عف الزمف، في الخطاب باعتباره نصان، تنتج مف المقاء بيف 

 ثبلث نقاط زمانية ىي:
 قطة زمف الحدث.ن-1
 نقطة زمف التمفظ.-2
 نقطة الزمف المرجعي: كىي نقطة زمانية تضبط بناءن عمى عبلقتيا بنقطة زمانية أخرل.-3

 . 1فالممفكظ يصبح نصان عندما تترابط عناصره باعتماد عامؿ الزمف
ف كيتعمؽ زمف الخطاب بزمف معطى أكلي يحتكم عمى الحدث أك الصفة الكاردة في الكبلـ، كيمك

معرفة ىذا الزمف مف المقاـ، كما يمكف أف يكافؽ زمف التمفظ أك الكتابة أك يكافؽ زمف التفكيؾ قراءة 
كسماعان أك الزمف الكركنكلكجي مف مثؿ التكاريخ، أك يمكف أف يككف محايدان يحتمؿ أكثر مف تأكيؿ 

تدرؾ لذاتيا كال كما في الخرافات كاألساطير. يرتبط بو زمف إشارم يمثؿ نقطة مستقمة الكجكد 
 .2تحتاج في ذلؾ إلى غيرىا، كىك يعبر عف عبلقة زمانية بالنظر إلى الزمف المعطى األكلي

 التمثيبلت الزمنية: -2-1
كالركاية يحكميا زمف عاـ ىك زمف الكتابة، كىك زمف داـ أربع سنكات انتيى في عاـ 

نتياء مف كتابتيا كىك سرد معٌمـ: ، فقد ارتبط الزمف في الركاية بإشارة دالة عمى تاريخ اال2004
الجزائر  -باريس... »، كىذا في: 3«يككف متضمنان إشارات داٌلة عمى تاريخ بداية كتابتو كنيايتو.»

كىذه فترة مرت فييا الجزائر بظركؼ سياسية كثقافية كاجتماعية مميزة، فيي  .4«2004خريؼ 
كزمف الفتنة، يقكؿ عمى لساف األمير: مرحمة المصالحة الكطنية التي جاءت بعد مرحمة اإلرىاب 

ىا قد عدنا إلسبلـ ال يعرؼ إاّل الحرؽ والتدمير والقتؿ واإلبادة والغنيمة كما ألصقت ىذه »
الصورة بنا. لقد أمضيت كّؿ سنوات الحرب أثبت لآلخريف بأّننا نحارب ولكف لنا مروءة 

في نفس األخطاء، فيؿ تستفيد مف . كىذا يعني أٌف التاريخ يعيد نفسو، كيقع اإلنساف 5«ورجولة

                                                 
 .72ص  مرجع سابؽ، األزىر الزناد: نسيج النص، بحث ما يككف بو الممفكظ نصان، -1
 كما بعدىا. 83، ص المرجع نفسو -2
، منشكرات اتحاد كتاب 1األدبي، ضمف كتاب: طرائؽ التحميؿ السردم، دراسات، ط تزفيتاف تكدكركؼ: مقكالت السرد -3

 .57، ص 1992المغرب، سمسمة ممفات، الرباط، 
 .553-552الركاية، ص  -4
 .358، ص المصدر نفسو -5
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ىؿ نممؾ اليـو القدرة لفتح أعيننا عمى ىذه الحقائؽ  »ذلؾ األجياؿ البلحقة، يكتب كيقكؿ: 
وتعميـ أبنائنا مف أخطائنا القاتمة؟ ال أدري، الوقت يمر بسرعة ساحقة وأخاؼ أاّل يترؾ لنا 

ف إنشاء الركاية، ىذا الزمف الذم . فاستعماؿ كممة اليـك يحيؿ عمى زم1«الفرصة لممممة أشبلئنا
ابتداًء مف اليـو كّؿ شيء  »يتكرر كيعيد نفسو في الحاضر. كيأمؿ بذلؾ في كاقع أفضؿ: 

سيتغير. لسنا في حاجة إلى ىذا البذخ لكي نحارب اآلخريف. االنتصار عمى الغزاة صعب. نحتاج 
كىذه . 2«ير سموكاتنا اليومية...إلى أسمحة حقيقية، إلى الماء، إلى زراعة مغذية، نحتاج إلى تغي

 . دعكة منو لمتغيير كاالنتفتاح
كما يعمف الفجر عف ميبلد حياة جديدة، يتفاءؿ بو الكاتب لكطف حٌر كآمف، بعد أف بقي في 

أقسى شيء » المنفى اإلجبارم ىركبان مف كاقع أليـ يعاني منو، إذ تمنى العكدة إلى الكطف، يقكؿ:
أرض ليست لؾ ولست ليا... المنفى ييوف عندما تمنحنا الّدنيا  في المنفى ىو أف تموت عمى

. حياة تمناىا في بمد تركو كىك 3«فرصة السفر األخير ولو في شكؿ رماد نحو ترابنا الذي أحببناه
غارؽ في فتنة سكداء كخيانات، كأٌنو في حرب فتاكة غير متكافئة، كفي مرحمة يأس كخيبة أمؿ. 

ركية في الركاية خاضعة لمزمف الماضي، ككما رأينا فإٌف االسترجاع إاٌل أٌف زمف األحداث الم
كاالستباؽ فييا خاضع لمكاقؼ التعميؽ كالكصؼ، إذ تعكد أحداثيا إلى الربع الثاني مف القرف 

 التاسع عشر، كىذا في مؤشرات زمنية كاضحة تدؿ عمى ذلؾ.
حداث التاريخية كأرست إٌف األزمنة التي صاحبت فضاء الخطاب السردم أزمنة أثارت األ

دعائـ بناء الحدث، فمقد حفؿ بأزماف صريحة ككاضحة، تمثميا تكاريخ األحداث التي ترافقيا األفعاؿ 
في زمف مضى ككلى، لخدمة المكقؼ كالمقاـ. عاد فييا الراكم إلى كقائع حقيقة مف حياة األمير 

المكثقة تاريخيان. فمـ يكف تصكر عبد القادر التي استقاىا مف كتب التاريخ كالمراسبلت كالنصكص 
كاسيني األعرج في تقديمو لخطابو الركائي تصكران تاريخيان/تسجيميان، فرغـ تقيده بمرحمة تاريخية مف 
مراحؿ تاريخ الجزائر، إاٌل أٌنو استطاع أف يجكؿ بداخميا باحثان عف إمكانيات كنكازع إنسانية لـ ييتـ 

ث الركاية في زمف تتابعي، بؿ اخترقو الحكار بيف الثقافات بيا المكثقكف. كما أٌنو لـ يرصد أحدا
كالتعدد المغكم، كالبنية الشعبية، كتعدد المعارؼ في ىذه الفترة الزمنية. لذا كاف تشكيمو ال يتـ 
بمنأل عف البنيات األخرل التي تحيط بالحدث كأفعاؿ الشخصيات، مف أجؿ تحديد اتجاه سير 

 الخطاب. 
                                                 

 .521، ص الركاية - 1
 .82، ص المصدر نفسو - 2
 .216، ص ـ.ف - 3
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اكؿ أشخاصان ينتمكف إلى حقبة أخرل كزمف آخر، كحقائؽ مف ذلؾ كمع أٌف الركاية تتن
الزمف، إاٌل أٌف ما تصفو تعميؽ صريح أك ضمني عمى الكقت الذم كتبت فيو، كما أٌنيا كتابة 

في تشكيبلت تخييمية. كاف وضعيات تمفظ لؤلجياؿ القادمة. لذا فالركائي كاسيني األعرج بنى 
حيث إٌف:  لموظيفة الخطابية،يتحدد كينتظـ الزمف في الركاية بأخذه  الركائي فييا مؤطران بزمانو، حيث

الػ"ىنا" في الركاية ىك أيضان الػ"ىناؾ" فييا، ك"األنا" ىك أيضان الػ"نحف"، إذ يمكف لمقارئ أف  »
يكتشؼ المشترؾ بيف الفكاصؿ كيتبيف األساس في العارض كالحقيقي في المتخيؿ، فتثيره الحكاية 

 2«مٌدة زمنية»، كما يعني كٌؿ الكحدات التي تفيد معنى الزمف، بإشارتيا إلى 1«.كيمتعو الخطاب
 تساىـ في تشكيؿ إطار زمني تشٌكؿ فييا، كيتحقؽ بكاسطتيا التجذير الزماني لمحكي. 

كيستعمؿ مفيـك الزمف في الخطاب الركائي ضمف مؤشرات زمانية، تشكؿ الضابط 
إطار الحكي، مف خبلؿ الترابط القائـ بيف الكحدات األساسي لمخمفيات المعتمدة في تحديد 

المككنة لو كاإلحالة عمى الكقائع كالتحكالت التي يرتكز عمييا. بحيث تجرم أحداث الركاية في 
زمف خاص مرتبط بالعالـ التخييمي، كىذا في محكيات تاريخية ارتبطت بعممية التمفظ، أم زمف 

ركاية ال تقبؿ إحالة زمنية معينة بالنسبة إلى لحظة السرد أك الكتابة. كتمثيبلت الزمف في ال
ـٌ تعييف التاريخ 3التمفظ ، بسبب سياؽ السرد. فمقد انتظمت حكؿ الماضي، في معطيات لسانية ت

فييا بمساعدة محددات زمنية. كمف خبلؿ القراءة الزمنية لمركاية نبلحظ أٌف الكاتب كظؼ صيغان 
ىا بتخيؿ ما لـ يقؿ، بتقنية الحذؼ أك اإليجاز السريع زمنية أضفت عمى الركاية شعرية في سرد

دكف تقديـ لمحدث، لككنيا ال تيـ في بناء الحدث  4«...سنة أخرى تمر بسرعة.»لمزمف، مف مثؿ 
األساسي، فكاف السككت عنيا أفضؿ مف ذكرىا. لٌخصتيا لنا صيغ إشارية أخرل مف مثؿ: قبؿ 

عمؽ البيو المؤّدي إلى غرفة نومو بعيدًا عف كّؿ ... كاف قد توغؿ في »شيريف، يقكؿ السارد 
شيء، بعد أف فتح كتاب اإلشارات اإلليية في العبلمة التي وضعيا في آخر ليمة عندما فتحو 

. كما نجد صيغان أخرل مف مثؿ: بعد سنكات أك بعد 5«قبؿ شيريف بالضبط عمى صفحة الغريب.

                                                 
 .56، ص 1988اآلداب، بيركت،  فف الركاية العربية، دار :يمنى العيد -1

2 - A-J. Greimas et J. Courtes : Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
op.cit, p 36. 

القامكس جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ: االنسجاـ: الزمنية كالعبلقة الغرصية كالتعقيب، ترجمة: سييؿ الشممي، ضمف  -3
 .484ص  مرجع سابؽ، المكسكعي لمتداكلية،

 .53الركاية، ص  -4
 .148، ص لمصدر نفسوا -5
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..... أياـ عديدة لـ أعرؼ فييا .»عٌدة أشير، أك أياـ عديدة كما يقكؿ جكف مكبي:   1«طعـ النـو
في االستعماؿ قيمان زمنية، بحسب  «المستقبؿ«ك «الماضي«ك «الحاضر»حيث أخذت فييا صيغ 

يجاز أك حذؼ لمحدث، ينجذب إلييا القارئ كيتأمميا  مستكيات القطع السردية المراد إيرادىا، في تحديد كا 
لمسار الذم رسمو الكاتب في غاياتو المحددة سمفان. كفي السرد في مكاقفيا كمقاصدىا التي ال تبتعد عف ا

حيث يككف فيو زمف الحكي مسترجعان، فيعمد السارد إلى اإليجاز  2«بالممخص»تسمى ىذه العممية 
كاختصار الزمف في فترة محددة دكنما شرح لجزئيات األحداث، كىذا ما نبلحظو عمى لساف منكنسينيكر: 

بواز، قضيت أيامًا عديدة تحت سقفو المضياؼ في حميمية نادرة مع ألمع مف قصر أم أعود لمتو »
فالعبارة المسطرة لخٌص فييا الكاتب حدث التقاء مكنسينيكر باألمير، كىي بيذا  3«سجيف عرفو القصر...

سرد أحداث ككقائع يفترض أٌنيا جرت في سنكات أك أشير أك ساعات كاختزاليا في صفحات أك  »تعني 
. بحيث تمظير مكنسينيكر كسارد مف خبلؿ مقكلة الضمير الشخصي "أنا"، كتمظير 4«مماتأسطر أك ك

الحاضر، بصفتو ينتج خطابان سيرسمو لنابمكف بكنابارت. -معو زمف عممية القكؿ التي تشير إلى "اآلف"
... مّدة سبع سنوات مف العمؿ تركت وراءؾ جزءًا مف رفات القديس أوغسطيس، أرجعتو مف  »كفي 
حيث تمكف جكف مكبي مف تمخيص الفترة الزمنية التي قاـ فييا مكنسينيكر بإنجازات  5«رتو ومنفاه.ىج

ميمة، باستحضار كحدة زمنية معمكمة. كىذا لمتأثير في القارئ كجعمو يتعرؼ أكثر بيذه الشخصية، كىذا 
.   ما يؤٌدم إلى تقكية الممفكظات كالزيادة في المعنى، بتبيف قصد المتكـم

، الميمة، األسبكع كاستع ممت في الركاية صيغ اإلشارة الزمانية مثؿ: غدان، البارحة، اليـك
القادـ، األسبكع الماضي. كيعتمد في تفسيرىا عمى معرفة كقت الكبلـ المسند إلى الشخصية ال إلى 

بالنسبة ليذا األخير فقد تقّدـ مونسينيور بوثيقة يطمب فييا مف الممؾ  -»السارد. يقكؿ سكشي: 
 الصفح عنو. أّما بالنسبة لآلخريف، لو كاف األمر يتعّمؽ بسيدي لرأيتيـ في أقرب وقت بجانبؾ.

 في ىذه المحظة تغّيرت ليجة السمطاف:
 إذف... ستأخذ معؾ سجناءؾ. -
 متى؟ قمت بحيرة. -

                                                 
 .205، ص الركاية - 1
 .172، ص 1977نكر الديف السد: األسمكبية كتحميؿ الخطاب، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  - 2
 .20الركاية، ص  - 3
 .76، مرجع سابؽ، ص حميد لحميداني: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي - 4
 .367الركاية، ص - 5
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ابتداًء مف اليـو سأعطي أوامري ألحد قادتي لكي يقودىـ إلى وىراف التي ال يحتاجوف  -
لتدؿ عمى زمف اإلخبار بالكبلـ، بقرينة عائدية ، «ييا إلى أكثر مف اثنتي عشر ساعة.الوصوؿ إل

تحيؿ إلى حدث ثانكم، يمثؿ السارد كالقارئ فيو المشاركيف الرئيسييف، بحيث مكنت مف المركر مف 
فما تتحيو الكحدات  »فضاء الككف المركم إلى الفضاء المسار، كىذا بتعييف لحظة في الزمف 

 1«ة ىك تعييف لحظة مف الككف المركم في الفضاء المسار دكف أف تعٌينيا تعيينان فضائيان اإلشاري
 فالتعييف الزمني في الركاية رىيف إسقاط إشارم عمى فضاء الككف المسركد. 

كلذلؾ كانت لو األسبقية في  ،العنصر األساسي لكجكد العالـ التخيمي نفسو كالزمف ىك
معركض، كمف ىنا أيضان قيؿ بأف التحديدات الزمنية لكضعية األدب عمى الفضاء الركائي ال

. باشتماليا عمى دالالت تؤسس البعد 2الحكي أكثر أىمية مف التحديدات المكانية في الركاية
الزمني الذم يرتبط بو الخطاب. فحيف يتحدث مكنسينيكر عف األمير فيك يستخدـ أسماء زمف 

تعّممو إاّل الصبر مثؿ عظماء الشيداء المسيحييف ...السنوات القاسية لـ  »مبيمة، يقكؿ: 
كىذا تمخيصان لما عاناه األمير في حركبو  3«الذيف تمقوا آالـ الموت مقابؿ إنقاذ الذيف يحّبونيـ.

مع االستعمار الفرنسي، كالكشؼ عف حياتو الماضية، بيدؼ التأثير عمى المخاطب كالتفاعؿ معو 
أف يتحقؽ ما  »تصكير السنكات المحذكفة، كىذا ىك القصد، أم بإثارة فكره كخيالو بتشغيمو آللية 

بمشاركة كٌؿ مف المتكمـ كالمخاطب في  4«يسمى بالتفاعؿ الخطابي الذم يعد األصؿ في الكبلـ.
ىذه القصدية. كاستخدامو ليذه الطريقة يحدده مقاـ التكاصؿ، كالمقصدية المراد إيصاليا، كالتي 

المخاطب. فعندما يتمفظ  المتكمـ بممفكظو، فإٌنو يسعى مف كراء ذلؾ يشارؾ فييا كٌؿ مف المتكمـ ك 
حدث كما رأينا فوإلى تحقيؽ قصد معٌيف في ذىف المتمقي مف غايات تاريخية فنية كجمالية. 

. كما بعدىا الركاية تاريخي، كىك مرتبط بسيرة األمير عبد القادر، كما صاحب فترة ماقبؿ مبايعتو
يا المستكل الكاقعي، لتتحٌكؿ إلى مجرد تسجيؿ تاريخي حرفي لمكقائع. كرغـ ذلؾ، لـ يغمب عمي

فمقد كانت الغاية في ىذه الركاية تسجيؿ ما يؤثر عمى الفكر كالتكاصؿ بيف مختمؼ األجناس 
  كالديانات. 

                                                 
القامكس جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ: االنسجاـ: الزمنية كالعبلقة الغرضية كالتعقيب، ترجمة: سييؿ الشممي، ضمف  -1

 .488ص  ، مرجع سابؽ،المكسكعي لمتداكلية
 .44حسيف بحراكم : بنية الشكؿ الركائي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .133الركاية، ص -3
 .216، ص مرجع سابؽ بد الرحمف: المساف كالميزاف أك التككثر العقمي،طو ع -4
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 ينتمي نص الركاية لمتاريخ، حيث يتنامى فيو الزمف كيمتد داخؿ بناء النص، كىذا باستخداـ
مثؿ التقكيـ  non-temporal referenceمكسعة مف اإلشارة غير الزمانية  الكاتب ألنظمة

كالكقائع التي ترمز إلى  التاريخي باستعمالو األرقاـ كالتكاريخ كتكقيت الساعة كاألياـ كاألشير
فمف خبلؿ الكقفة األكلى يدخمنا كاسيني  أحداث مصيرية كتحكالت عمى صعيد تاريخ الجزائر.

 1864جويمية  28»زمف بافتتاحية محددة بالكقت كمكافقة لباب المحف األعرج إلى عالـ ال
. كىذا لمفت انتباه القارئ إلى أٌف األحداث قد مضت، ليقحمو في عالـ التخييؿ، كرسـ «فجراً 

الرطوبة » صكرة كصفية تمكنو مف الدخكؿ في عالـ الحدث الركائي، إذ يكاصؿ المقطع بػػػػ
كر. الساعة الخامسة. ال شيء إاّل الصمت والظممة ورائحة القيوة والحرارة التي تبدأ في وقت مب

الية التي آخر موجة تكسرت عمى حافة األمير  مف الجية األخرى مف الميناء، ممزوجة بيبات
، حيث نبلحظ استعمالو لمساعدات زمنية ربطتو بالكقت 1«كانت كظبلؿ داكنة نحو شط البحر

إلى السنة كالفصؿ كالساعة أيضا. فمحظة التمفظ التي  أثناء الحكي، فمف اليـك إلى الشير ثـ
بؿ إف التاريخ  بحتة، ىذه الركاية تاريخية أفٌ ال يعني  ىذاك  استخدميا مرتبطة بالمرجع التاريخي.

ليككف ، ليتداخؿ الكاقع بالمتخيؿ داخؿ النص لؤلحداث السرديةكمرجعية  ؿ مجرد إطار خارجيظي
في حيف أٌف الحدث يكتسب طابع التخييؿ مف خبلؿ فعؿ الكتابة بذلؾ الزمف ىك الجانب الكاقعي، 

 كما يكتسيو مف جماليات أثناء البناء الفني لو.
كاألحداث  ثمة تفاعؿ كاضح بيف األحداث الخاصة بشخصيات الركاية داخؿ النصك 

كىي لحظات زمنية مسجمة في السياؽ الكبلمي  ، أم بمرجع،التاريخية المعركفة المكثقة بأرقاـ
نمخصيا لتمكضع األحداث. كقسمت األحداث في الركاية حسب الكقفات التي كضعيا الكاتب، 

 تكزيع زمف الخطاب عمى زمف القصة في الجدكؿ التالي:حسب 
 

 الصفحة ترتيبو مضموف الحدث الترتيب الزمني الوقفة

الوقفة الثانية: 
منزلة االبتبلء 

 الكبير.

1832 

ت ىك عاـ الجراد األصفر، عاـ المك 
كالخراب حيث جٌؼ الماء كنضبت 
العيكف ككثر القتاؿ كالحركب بيف 
 األشقاء حكؿ أتفو األشياء كاألسباب.

01 

56 

الموافؽ  1248الثالث مف رجب 
 .1832نوفمبر  27لػػػػ: 

األمير عبد القادر يحرر صؾ البيعة 
 كيقرأه أماـ الجميع.

02 78-79 

                                                 
 .09الركاية، ص  - 1
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الوقفة الثالثة: 
 مدارات اليقيف.

 

أو بعدىا  1833 في حدود
 بقميؿ...

عقد دكميشاؿ معاىدة مع األمير... 
 ككانت بمثابة أٌكؿ ىدنة كبداية سبلـ...

03 88 

. الربيع. 1833ماي  7
 ليبلً 

قكات الجنراؿ دكميشاؿ تيجـ عمى قبيمة 
غرابة، المحاذية لكىراف، كىي مف أشٌد 

 القبائؿ كفاءن لؤلمير.

04 93- 
95 

ميشاؿ يخترؽ حصف مداخؿ الجنراؿ دك  1833ماي  30
 كىراف.

05 111 

 1834فبراير  25

األمير ينظر إلى الكثيقة الجديدة 
المكقعة  مف ابف عراش كمردكخي 

عٌمار، كىي الصياغة النيائية لممعاىدة 
مع الجنراؿ دكميشاؿ كاألمير. كاألمكر 

 .بدأت تتغٌير..

06 

106 

 1834جويمية  22
اـ بمرسـك ممكي... تـ تعييف حاكـ ع

عمى الجزائر تحت رعاية سمطة ممؾ 
 فرنسا.

07 
100 

 الوقفة الثانية:
منزلة االبتبلء 

 الكبير
 1834أكتوبر 

يكمان في أكتكبر  18الككليرا استمرت 
، أكمت أكثر مف ألؼ كخمسمائة 1834

 ساكف.

08 
67 

الوقفة الثالثة: 
 مدارات اليقيف.

 1835أفريؿ  22

ر خرج األمير باتجاه المدية...األمي
كالحاج محي الٌديف في الكاجية. 

الرميات المدفعية األكلى ىمكت أكثر 
 مف أتباع الدرقاكم. 280مف 

09 

120 

يومًا في المدية بعد  20
 .1835أفريؿ  22تاريخ 

إذ لـ يغادرىا األمير إاٌل عندما تفقد كٌؿ 
شيء ككضع األمكر في مسالكيا 
الصحيحة كنصب اإلدارة الجديدة 

التعيد كالكفاء الذم  كاستمع إلى قسـ
أٌداه المنصبكف، في مسجد المدينة أماـ 

 جميع المصٌميف.

10 

121-
122 

 الوقفة الرابعة:
 1835أوت  01 مسالؾ الخيبة

كصكؿ كمكزيؿ الذم يعٌكض الحاكـ 
العاـ درككم ديرلكف...ككانت الطبلئع 
األكركبية األكلى التي استقرت بالجزائر، 

 تمؤل المكاف.

11 
149-
150 
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لوقفة ا
 السابعة:
 مرايا

 المياوي الكبرى
 1836فبراير  6

مصطفى بف اسماعيؿ يسارع لنجدة 
كمكزيؿ، كيكافئو لذلؾ بصميب لفيؼ 
شرؼ. ككاف كراء تدمير تكدامت ألٌنو 
كاف األكثر معرفة بأسرار بني جمدتو 

 الذيف خانيـ.

12 

308 

الوقفة 
 الخامسة:

 1836جويمية  4 منزلة التدويف

بقكات مصطفى بف استعاف بيجك 
اسماعيؿ، كاتجو نحك آخر 

ميناء...ميناء رشقكف...ككانت الخسارة 
بندقية  700خياؿ ك 1200كبيرة: 

 سجينان. 130كست رايات كأكثر مف 

13 

178 

باب المحف 
 األولى

 (1الية )األمير 
1838 

دخكؿ جكف مكبي رفقة مكنسينيكر 
 ديبكش ألٌكؿ مٌرة إلى الجزائر.

14 
14 

الوقفة 
 دسة:السا

مواجع 
 الشقيقيف

 2جواف حتى  12
 1838ديسمبر

حصار مدينة عيف ماضي ىجـك األمير 
عمى محمد التيجاني مقٌدـ الزاكية 

 التيجانية.

15 

246 

 16 حرؽ مدينة عيف ماضي 1839جانفي  12

 1841فبراير  22

كاف عاصفان. أخيران، عندما دقت ساعة 
المدينة دقتيا الثانية، كصؿ بيجك 

ركبرت إلى الجزائر قادمان مف طكماس 
طكلكف، بعد أف عٌيف حاكمان جديدان عمى 

 الجزائر خمفان لمماريشاؿ فالي.

17 

266 

 1841ماي  8

خرج بيجك مف مستغانـ عمى رأس جيش 
مككف مف اثني عشرة أللؼ مف المشاة 
المجيزيف بأحدث األسمحة لبلستيبلء 

عمى تكدامت، العاصمة الرمزية لؤلمير، 
ا كمية. )كبمغيا بعد ستة أياـ(. كتدميرى

 أعطى بيجك أمره بحرؽ كٌؿ شيء.

18 

270 

 الوقفة األولى:
مرايا األوىاـ 

 الضائعة
 1841ماي  21

زيارة زكجة ماسك نائب المتصرؼ المالي 
العسكرم، الذم سجف بالقرب مف الدكيرة 
لدل جيش األمير، لمكنسينيكر ديبكش، 

 راجية التكسط إلطبلؽ سراحو.

19 

47-48 
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الوقفة 
 السابعة:

مراتب المياوي 
 الكبرى

إطبلؽ سراح المساجيف بيف مكنسينيكر  1841ماي 
 كخميفة األمير سيدم مبارؾ بف عبلؿ.

20 313 

 1843ماي  10
العثكر عمى زمالة األمير مف طرؼ 

الككلكنيؿ يكسؼ بصحبة الدكؽ دكماؿ. 
 تحت أكامر الككلكنيؿ كامك.

21 292-
293 

باب المسالؾ 
لميالؾ: وا
 (3الية )األمير 

 1845ديسمبر  9

تحت ضغط الديكف قٌدـ مكنسينيكر 
ديبكش استقالتو إلى ركما كانعزؿ في 
معتزؿ سطاكلي متمنيان أف ينيي حياتو 

 في صمت كعزلة.

22 

434 

الوقفة 
 التاسعة:

انطفاء الرؤيا 
 وضيؽ السبيؿ

أفريؿ  25إلى  24في ليمة 
1946 

طرؼ قتؿ مساجيف سيدم ابراىيـ مف 
 مصطفى بف التيامي.

23 365 

 1946جويمية  22

خركج مكنسينيكر ديبكش مف الجزائر، 
مف ساحؿ مصطفى في زكرؽ صغير 
باتجاه السفينة بصحبة جكف مكبي، نازال 
في ميناء طكلكف، حيث سار نحك 

 طكراف.

24 

367 

 1847أكتوبر  14

خرج العقكف  مف فاس عمى رأس جيش 
ألؼ رجؿ، جرار مكٌكف مف خمسة عشر 

بيدؼ إبادة جيش األمير كزمالتو، أك 
دحره باتجاه الحزائر حيث كاف الجنراؿ 

 المكريسيير ينتظر بآلتو الفتاكة.

25 

369 

 1847نوفمبر  9
األمير عبد القادر يتحرؾ بكٌؿ أفراد 

 6، عمى بعد أرزيكالدائرة باتجاه 
 كيمكمترات مف الممكية.

26 

 الوقفة األولى:
 مرايا األوىاـ
 الضائعة

 22ديسمبر إلى  21ليمة 
 1847مف عاـ 

العكدة، في الغرفة النيابية، إلى حظكظ 
إلقاء القبض عمى األمير في ىذا 

 التاريخ.

27 
34 

 الوقفة العاشرة:
سمطاف 
 المجاىدة

كصكؿ نابميكف بكنابارت إلى سٌدة  1848جانفي  12
 الحكـ.

28 

471 
 1849جانفي  14

استثنائيان  نابميكف مجمسان –دعكة لكيس 
لمناقشة كضعية األمير كدعي لو 
 الماريشاؿ بكجك كالجنراؿ شانقارنيو.

29 
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الوقفة الحادية 
عشرة: فتنة 
 األحواؿ الزائمة

 1851أوت  13األربعاء 
خرج مكنسينيكر مف بيتو في بكردك 
كالسارؽ، نحك إسبانيا، بعد تمقيو 

 اإلىانة بسبب الديكف.

30 
491 

نابميكف الجمعية االنتخابية كأصبح حٌؿ  1851ديسمبر  2
 سيد قراراتو.

31 495 

 1852أكتوبر  16
الرئيس لكيس نابميكف يزكر -البرنس

قصر أمبكاز  كيخبر األمير بإطبلؽ 
 سراحو.

32 495-
499 

مكنسينيكر يخرج مف قصر أمبكاز إلى  1852أكتوبر  28
 شكارع باريس.

33 503 

عبد القادر إلى  تاريخ رحيؿ األمير 1852ديسمبر  11
 تركيا.

34 524 

باب أقواس 
الحكمة: 

 (2الية )األمير 

لـ تكف فاتحة خير عمى مكنسينيكر، فقد  1856
 صار مرضو كاضحان.

35 203 

خركج جثماف مكنسينيكر مف مدينة  1864جويمية  24
 بكردك.

36 
202 

 37 كصكؿ جثماف مكنسينيكر إلى مرسيميا. 1864جويمية  26
باب المحف 
األولى: 

 (1الية )األمير 
 1864جويمية  28

كصكؿ جثماف مكنسينيكر إلى ميناء 
 الجزائر.

38 
09 

 
فالتتالي "مشكمة الترتيب الزمني"، كترتبط المظاىر األساسية لبلنسجاـ الزمني بما يسمى 
. إذ يمكف أف نتعرؼ عمى زمف 1في الخطاب ال ىك شرط ضركرم كال كاؼ لمتنامي الزمني

يسية مف خبلؿ ىذه التكاريخ، التي تدؿ عمى زمف مضى. كلقد اعتمد الكاتب خطة األحداث الرئ
لرسـ معالـ خطاب الركاية الزمني بالتبلعب فيو باستعماؿ التقديـ كالتأخير، مما أنتج فضاءن 
استرجاعيان كاستشرافيان لما يريد قكلو كنقمو، فالجدكؿ يضـ الصيغ كالتراكيب الٌدالة عمى الزمف 

، كىذا الحدث الذم اقترف بيا، حيث ال يتكافؽ زمف الراكم مع الزمف التاريخي في تسمسموالخارجي ك 
مرتبطة باألمير عبد  ،ذكر التكاريخ كما جاء فييا مف أحداثفي قراءة تشاكمية، يبلحظ فييا أٌف 

                                                 
القامكس جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ: االنسجاـ، الزمنية كالعبلقة الغرضية كالتعقيب، ترجمة: سييؿ الشممي، ضمف  -1

 .488ص  مرجع سابؽ، المكسكعي لمتداكلية،
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 مف ي،المستكل الركائ . كالكقائع في ىذا المستكل نستمدىا مففالتأريخ ىنا ىك داخؿ الحكاية، القادر
 تمييدات مكنسينيكر في رسائمو، ثـ حكييا بالتفاصيؿ بعد ذلؾ. منسجمة مع ما يقٌدمو الراكم أك

الذم لجأ إلى زحزحة مكاقع بعض الكقائع التاريخية ليحقؽ أىدافان تشكيقية  «جكف مكبي»الشاىد 
التي ال  كاألحداث متكاريخلمقد كاف ترتيب األحداث فيو خاضعان لكقائع تشترط نقبلن ككصفان فمثيرة. 

يمكف االستيانة بيا، كىذا في استيبللو األبكاب بذكر اليـك كالشير كالسنة. كيمكف تمخيصيا فيما 
 يمي:
انتصر إذ . كىك مرتبط بالباب األكؿ. 1837 -1832الجياد في مرحمتو األكلى: بيف سنتي  -

ي تمتيا مرحمة ثانية في كىراف. كالت  le général Desmichelsميشاؿ  كفييا عمى الجنراؿ د
 (.1839 -1837اتسمت  باليدكء المؤقت كتنظيـ الدكلة )بيف سنتي 

، في الباب الثاني. بعد نقض معاىد 1839الجياد في مرحمتو الثالثة: كالتي بدأت في نكفمبر  -
. كبدأ يطبؽ سياستو المعركفة بػ"األرض 1840تافنة، كتكلي بكجك زماـ الحكـ العسكرم في عاـ 

 1843كحرب اإلبادة. كلقد حاكؿ األمير مكاجيتو، إاٌل أٌنو في  مام  la terre brûlée ة" الحركق
 ducزمالتو تعرؼ انسحابان إلى المغرب بسبب مطاردتو مف طرؼ فرقة الدكؽ دكماؿ 

d’Aumale1846. كلعدـ تكفر المساعدة مف سمطاف المغرب يعكد أدراجو إلى الجزائر في .
، بعد تكرار انسحابو إلى le général Lamoricière المكرسيير ؿالجنرا ليستسمـ بيف يدم

. كبعد سجنو في فرنسا لمدة 1847ديسمبر  23المغرب كعدـ استجابة السمطاف لطمبو، كىذا في 
 خمس سنكات )في قصر أمبكاز( لينفى إلى دمشؽ. 

ذا ما تتبعنا الحدث أك الكاقعة الحكائية تفصيبلن كبتسجيمية ناقمة لمكاقعك   / الماضي أك ا 
بناءن عمى نتائجيا  الكاتبر عمييا افالركاية ليا مقتضياتيا الخاصة التي س ،التاريخي كما ىك

، لتصبح ككأنيا إعادة سرد التحجرالتي تؤدم إلى ك  أك تكثيقيا منقؿ الحرفي لمكقائعلكليس  ،التأثيرية
التاريخية، مما يؤٌدم إلى لماضو مكجو لمتعميـ أك لتقصي التفاصيؿ الدقيقة لؤلحداث كالشخصيات 

الربط بيف الكاقع كمرايا األكىاـ كمنازؿ الرؤيا المسترجعة التي ك صعكبة االلتفات إلى الحدث 
  يقتضييا فف الركاية األدبي المؤثر.
حداث اضطراب فيو كلقد عمد الكاتب إلى كسر ، )إاٌل أنو كاف متسقان عمى الترتيب الزمني وا 

النص عف الجممة(، حيث نبلحظ أٌف زمف البداية يختمؼ عف سرد ما مستكل الحكي، كىذا ما يميز 
يمييا مف كقفات، حيث تناكب زمف الحكاية بيف الماضي كالحاضر، مما أخرج الركاية مف التتابع 
الزمني التاريخي. كىذا االختيار مرتبط بمكقؼ التكمـ أك خطة الكتابة، كىذا ما نبلحظو مف حيث 

، بالعكدة إلى االسترجاعفي الكقفات المذككرة، باستخداـ الراكم لتقنية  ترتيب األحداث التي جاءت
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عكدة لمماضي تشكٌؿ بالنسبة لمسرد  »الماضي، مما ساىـ في تكسير التسمسؿ الخطي لمزمف فكٌؿ 
استذكاران يقـك بو لماضيو الخاص كيحيمنا مف خبللو عمى أحداث سابقة عف النقطة التي كصمتيا 

، حيث بدأ بدخكؿ جثماف مكنسينيكر ديبكش إلى الجزائر قديـ معمومات جديدةلت ، كىذا1«القصة.
كسرد السارد لذكرياتو كاسترجاعيا إلى غاية أكؿ حدث كقد كاف في عاـ الجراد األصفر. ليقـك 
بعدىا السارد بالتقديـ كالتأخير األحداث كما ىك كاضح في الجدكؿ، كما نبلحظ في الركاية 

الماضي في معظـ كقفاتو، إاٌل أٌف ذلؾ لـ يمنعو مف استعماؿ الزمف  استعماؿ الكاتب لمزمف
الحاضر كزمف المستقبؿ في القص، ليبتعد عف الحدث كينتقؿ بيف الكقفات، فيك يبدأ مف الحاضر 

 ليعكد إلى الماضي، كيستشرؼ المستقبؿ.

 زمف التمفظ والتخييؿ:  -2-2
اضر كمستقبؿ، الذم سجؿ حضكره بغض النظر عف الزمف الفعمي التقميدم، مف ماض كح

في الرسالة، الزمف فييا زمف افتراضي، فيو إيياـ خيالي، فميس ىناؾ حركة زمنية حقيقية، بؿ فييا 
تعبيرات عف النفس كالفكر كالرؤل. فالرسالة تنشر فضاءىا السردم في عالـ المحدكد، ىركبان مف 

كر كالمغة كاألدب. كتحددت العبلقة بيف كاقع يرفضو صاحبيا، تتجمى في نقده الذم مارسو عمى الف
أم زمف كتابة الرسالة  زمف التمفظالمعرم كابف القارح، باعتبارىما ميرسبًلن كمرسىبلن إليو، مف خبلؿ 

 كىك الزمف الحاضر، الذم ساىـ في كحدة النص، حيث يمثؿ نقطة البداية أم )اآلف(. 
وقد  »ـ، بدءنا مف زمف الماضي: القصة بانتظا -كلقد انطمؽ المعرم في كتابة الرسالة

أم أٌف الزمف الحاضر اٍلتحـ  2«وصمت الرسالة التي بحُرىا بالِحكـ مسجوٌر، وَمْف قرأىا مأجوٌر...
 بالزمف الماضي. كامتدت الكتابة مف:

 الماضي                             إلى الحاضر
بذلؾ الثناِء شجٌر  -إف شاء اهلل -جميؿفقد ُغرس لَموالَي الشيِخ ال »كصكالن إلى زمف المستقبؿ 
. كىك الزمف الذم كافؽ ابتداء عممية القص، قص رحمة ابف القارح في 3«في الجّنة لذيُذ اجتناء...

ال يزاؿ كذلؾ أبداً  »الجنة كالتي تجاكزت زمف كتابة الرسالة، أم زمف الحاضر إلى المستقبؿ 
، مما خمؽ حيكية كحركية 4«مزعماً  ال تجُد الِغَيُر فيو َسرمدًا، ناعمًا في الوقت المتطاوؿ منعَّمًا،

                                                 
 .120ي، مرجع سابؽ، ص حسيف بحراكم: بنية الشكؿ الركائ - 1
 .139الرسالة، ص  - 2
 .140المصدر نفسو، ص  - 3
 .379ـ.ف، ص  - 4
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كتتابعان في الزمف النصي، ببياف المقكالت الجيٌية التي تدؿ عمى الزمف في ضكء سياؽ االستعماؿ. 
ليتحكؿ الزمف مف مقاـ الترسؿ/ كتابة الرسالة إلى مقاـ القص، أم مف زمف الحاضر إلى 

فالرحمة عبارة عف استطراد طغى عمى الرسالة، كالمعرم يعي المستقبؿ، ليتصؿ الكاقعي بالخيالي. 
، كىذه اإلطالة 1«وقد أطمت في ىذا الفصؿ ونعود اآلف لئلجابة عف الرسالة. »ذلؾ، فيقكؿ: 

مرتبطة بكعيو الخاص العارؼ بتجاربو المتغيرة، فمقد تحٌدث المعرم في إطار كمي مفتكح عمى 
 ، حيث ال يحقؽ كجكده إاٌل بيا. الزمف، عبر إمكاناتو الكتابية الخاصة

كلقد زادت الكتابة مف حٌدة كعي المعرم بالزمف كبكينكنتو، عمى نحك جعمو ينفتح عمى   
ىنا سعيان -عكالـ شخصيات أخرل عبر إمكانات الفعؿ الكتابي في حٌد ذاتو، الذم ينيض بو اآلف

حالة كعي كحضكر ثٌبتو إلى الكشؼ عف حقائؽ كجكدية كالقبض عمى عالـ غير محدكد، كىك في 
عمى الكرؽ لمتمؽ كقراء عٌبر فيو عف أفكاره كتصكراتو في عالـ خارؽ متخيؿ، نقمو إلى عالـ 
الكعي كغياب، تجاكز بيا رسالتو إلى آفاؽ جديدة، بإخراج المرسؿ إليو مف المكاف التاريخي إلى 

بط بتاريخ قراءتيا البلنيائية مكاف آخر ال يخضع لمتاريخ. فالرسالة ليا أفؽ إنتاج، كأفؽ تمٌؽ مرت
المختمفة، فمكؿ عصر قراءتو التي تربط النص بتاريخو كبجمالية تمٌقيو كىنا يمكف القكؿ إٌف التمقي 

 .2قد تحكؿ مف الفردية إلى الجماعية، كأصبحت فردية اإلنتاج مكازية لجماعية التمقي
درؾ كىك زمف العالـ اآلخر فعالمو التخييمي جعؿ ذاتيتو تتمركز في زمف غير محدد كغير م 

وكاف ُمقامي في  »أك ما بعد المكت، يقكؿ عمى لساف ابف القارح، في مٌدة كقكفو في المحشر: 
. كىك زمف طكيؿ بكصفو كمٌية مركبة مفتكحة عمى 3«الموقؼ مّدة ستة أشير مف شيور العاجمة

أٌنو زمف تفتح  كمية الزماف كالبلكعي الجماعي، أم في الحاضر كالماضي كالمستقبؿ. أم
الكاتب/الذات في كمية الككف زمانان كمكانان، بما يحمبلنو مف تجاكزات مخيمة كخركج عف المألكؼ. 
فمقد كضع نفسو في زمف الغيب، بحثان عف الرسالة/الغفراف التي تكشؼ عف زمف الكعي بالذات في 

 عبلقاتيا، سعيان إلى تغييرىا كتثبيتان لمكجكد.
ة عند المعرم تحققت كفؽ نظاـ بياني مجيز بمعارفو الثقافية كاالجتماعية كلحظة التكمـ/الكتاب 

زمانان كمكانان، فمقد ضمف استمرارية الكجكد بمغة مفتكحة عمى المتعدد مف المعاني كالدالالت مكجية 
إلى مخاطب، يقتضي أٌنو مفتكح أيضان عمى البلمتناىي، لتصبح رسالتو في زمانيا كمكانيا مفتكحة 

                                                 

 .379ص  الرسالة، - 1
 .129خكسيو ماريا: نظرية المغة األدبية، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .262الرسالة، ص  - 3
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انات داخمية كخارجية/ داللية كتداكلية، يستمد مصادرىا مف البلكعي الذم يبقى مفتكحان عمى إمك
 أماـ القارئ إلعادة النظر فيو في تقسيماتو المختمفة.

فاستعماؿ المعينات المكانية كالزمانية في سياقاتيا المختمفة، مٌكف مف تحديد خمفيات 
أبعادان تداكلية مرتبطة بشركط اجتماعية  الخطاب السردم بكاسطة كحدات معجمية دالة، تمثؿ
 كثقافية، ساىمت في تشكيؿ إطار تنجز داخمو الحكاية.

إٌف القراءة التشكيمية لممدكنة تحيؿ عمى كحدات المسار الحكائي، بتحديد اإلطار الذم  يتحقؽ فيو -
بلقات بعضيا بأبعاده التكاصمية المختمفة سكاء كانت اجتماعية أك ثقافية. كالتركيب بينيا في ع

 ىذه اإلحاالت التي تبينت لنا مف خبلؿ:ببعض تجعمو متصفان بالكاقعية، 
بنية الضمائر في عمميتي السرد كالتكاصؿ، التي ارتبطت بالدكر الخطابي الذم تؤٌديو -

الضميرية التي مٌيزت الخطاب السردم  برفع الٌمبس عف المحاكر، كضماف استمراريتيا. فاالختيارات
يف، تجٌمت مف خبلؿ عناصر شكمية لعممية التمفظ، أشرت عمى كجكد عبلقات سردية في المدكنت

كأخرل تكاصمية. ككجكد ضميرم المتكمـ كالمخاطب بصفتيما مؤشرٍيف لعممية التكاصؿ جعمنا نيتـ 
براز دالالت تنظيميا في إبراز األقكاؿ المدمجة فييا كالتي تعبر عف  بمتضمنات العممية السردية كا 

 ي البحث عف ىكيتيا.الذات ف
المكاضع المكانية كالزمانية التي ينجز فييا الخطاب السردم، كالتي أطرت العممية -

فالكظيفة الرئيسة لممعينات التداكلية ىي  الخطابية، ضمف أقكاؿ كمشاىد في المسار الحكائي.
كاكتشاؼ  تنظيـ الخطاب السردم، كالكشؼ عف العبلقات الداللية التي تساىـ في إنتاج المعنى

أغراضو، فيي كظائؼ خطابية تقترف بإنجاز أفعاؿ بنيكية/ تداكلية تثير القارئ كتحممو إلى االنتباه 
 كالتعمؽ في الدالالت.

إٌف الحكار في الركاية  قائـ عمى كضعيات معرفية، كاف ترابط أفعاؿ الكبلـ فييا قائمان عمى -
لى معرفة م شتركة بالمكضكع الذم قاـ عميو الخطاب. كما السؤاؿ كالجكاب. كينتيي عادة باتفاؽ كا 

أٌف الشخصيات فيو كاعية بظركفيا االجتماعية، كما ىك إاٌل سبيؿ إلثبات الحقائؽ كتصحيح 
بعضيا. كمف أبرز القرائف في دراسة الحكار، ىك تحديد اتجاه الخطاب، كنغمتو كنبره كرفع الحاجب 

 ألحد أف ينكر قيمتيا في بناء الداللة كتكجيييا. كتحريؾ اليد كاإليماءات، عناصر خارجية ال يمكف
مف سمات الخطاب السردم المعاصر عكس الخطاب القديـ، غياب سياؽ التمقي الخارجي  -

 المحدد في إطار زماني كمكاني، مقابؿ حضكر السياؽ الداخمي التخييمي الخاص بو. كيقتصر
غائب كمخٌيؿ. كاستعاف الكاتب لمداللة  حضكر المقاـ عمى خطاب المعرم، أٌما عند األعرج فالمقاـ

عمى مقامات الحكارات بتكظيؼ مصاحبات كأداءات داخمية تركيبية مف مثؿ نقؿ المشاىد ككصفيا 
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ذا كانت الرسالة فعبلن لمتمفظ فإٌف الركاية تمثؿ  مما يسيـ في تكصيؿ المعاني كالدالالت المرادة. كا 
اب بشكؿ كاضح محدد المعالـ، فيي األسمكب المباشر تمفظان كاحدان. ذلؾ أٌف الرسالة مٌثمت الخط

 لممعرم كفعؿ كبلمو، أٌما األعرج فإٌنو يعيد تقديـ المغة كيقيـ مسافة بينو كبيف الخطاب.
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 تمييد:
يعٌد الفعؿ الكبلمي مف بيف العناصر التي تكشؼ لنا مقكالت التخاطب اإلخبارم، كالتي تنيض 

يسمعيا كًبحثٍّو أساسان عمى رغبة الكاتب في التكاصؿ مع القارئ كجذب اىتمامو، بامتاعو بأخبار لـ 
عبلمو بو. لذا يستبؽ  عمى االعتقاد بيا، ليأخذ بذلؾ عمى عاتقو كظيفة إطبلع المخاطىب عمى الخبر كا 
القارئ، الكسيمة كاالسترتيجيات لتحقيؽ برنامجو، بتنظيـ المعمكمات لمكصكؿ إلى مبتغاه، الذم يتمثؿ 

 لو في عالمو المركم. أساسان في تحفيزه، كحممو عمى تصديؽ الحقائؽ التي يقٌدميا 
فعؿ الكبلـ فعبلن معقدان بسبب تضمنو لثبلثة مظاىر  J . Moeschlerكيىعتبر جاؾ مكشمر 

مرة كاحدة كىي: مظير مقصدم يرتبط بالقيكد التي يفرضيا عمى تأكيمو أم ضركرة إدراؾ كفيـ 
فعاؿ القابمة المقصدية التمفظية لممتكمـ، مظير اصطبلحي يرتبط بشركط االستخداـ كبأنكاع األ

لبلستدالؿ في الكقت ذاتو، ثـ مظير مؤسساتي يتحدد مف خبلؿ الفعؿ الكبلمي بكصفو مجمكعة 
. كلقد أجمع 1مف الحقكؽ كالكاجبات )المعايير(، كليس باعتباره مجمكعة مف القكاعد المغكية

عمية التي الدارسكف عمى أف لكؿ حدث لغكم في الخطاب، أثران كعمبلن ينجماف عف العبلقة التفا
تجمع بيف المتخاطبيف، باعتبارىما طرفيف أساسيف في العممية التكاصمية القائمة عمى ضرب مف 

 الحكارية التمفظية، كالمقامية التداكلية.
كلتداكلية أفعاؿ الكبلـ في الخطاب السردم دكر ميـ في البحث عف التأكيؿ لدل القارئ، 

ٌنما أثناء تمقي الخطاب في عممية التكاصؿ، كاالى تماـ ال ينصب فقط عمى الممفكظات منعزلة كا 
بالنصكص كما ىي حالة تحميؿ الخطاب، ال يمكف أف نقتصر عمى االشتغاؿ  »يتعٌمؽ كذلؾ 

ٌنما تتعامؿ التداكلية النصية مع مقاطع طكيمة -الكعد كالتنبؤ–بكاسطة األفعاؿ المغكية األكلية  ، كا 
ف إحداث قيمة تمفظية شاممة في مستكل عاؿ، كىي شيئان ما مف األفعاؿ المغكية التي تمكف م

 بؿ، فالخطاب في نصيتو ليس مغمقان عمى نفسو les macro-actes»2األفعاؿ المغكية الكبرل 
ينفتح عمى خطاب آخر جديد، يتحقؽ بفعؿ عممية القراءة. كىك القصد المفترض لمكاتب، كالمركب 

 عادة مف أنكاع، ىي:
 بلغ المتمقي محتكل دالليان معينان.القصد األكؿ: قصد المرسؿ إب

 القصد الثاني: قصده أف يتعرؼ المتمقي عمى القصد األكؿ.
                                                 

1-Jacques Moeschler : Argumentation et conversation, éléments pour une analyse pragmatique 
du discours, Hatier, Paris, 1985, p 32-33. بتصرؼ 
2- Dominique Maingueneau : L’analyse du discours, introduction aux lectures de l’archive, 
Op.cit., p 174. 
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 القصد الثالث: قصديه أف يبمغ المتمقي أٌف القصد األكؿ يتحقؽ بتعرؼ المتمقي عمى القصد الثاني.
 1القصد الرابع: قصدي المتكمـ أف يتعرؼ المخاطب عمى القصد الثاني.

ٌنما في تحديد كال تمعب المقصدي ة، حسب سيرؿ، دكران أساسيان إلحداث تأثير في المستمع، كا 
 :2الخصائص التالية

 إعداد قائمة تستكفي جميع أنكاع أفعاؿ الكبلـ.-1
 تفسير نكع العبلقة الخاصة بيف كٌؿ نكع مف األفعاؿ كشركط الصدؽ.-2
 .فيـ العبلقة المكجية بيف العالـ كالقكؿ-3

 مقصدية بمفيـك يتفٌرع إلى عٌدة أنكاع، ىي:كيعٌرؼ محمد مفتاح ال
مقصدية المنتج كالمتمقي الحاضريف المذيف بينيما ميثاؽ متراضى عنو يحتكم عمى حقكؽ -

 ككاجبات.
مقصدية المنتج المضمرة التي يحاكؿ المتمقي المعاصر لو كسع جيده استكشافيا بناءن عمى قرائف -

 -في نياية المطاؼ–يخيب مسعاه، كلكف تأكيمو  خارجية كنصية. كقد يكفؽ بعض التكفيؽ، كقد
 ىك نتيجة لمقصديتو.

 أف يفيميا كيتأٌكليا. -الذم ليس بمعاصر لو-مقصدية المنتج المعمنة التي يحاكؿ المتمقي - 
أف يستخرج حساب  -الذم ليس بمعاصر لو–مقصدية المنتج المضمرة التي يسعى المتمقي -

 ة جدان.عسير  -حينئذ–تأكيميا، كلكف ميمتو 
ما يككف محركا لممنتج مف معتقدات كظنكف كأكىاـ إلنجاز كبلمو، سكاء  »فالمقصدية عنده ىي:  

أكانت مشعكران بيا أك غير مشعكر، كىي نفسيا تككف لدل المتمقي في حالة عدـ العقدة 
ما فالمقصدية، إذف، ليست كاحدة، ألٌف ىناؾ قطبيف أساسييف يشاركاف في صنع القرار المغكم، كى

 .3«المنتج كالمتمقي، في زماف كمكاف معينيف
فالتمفظ بالخطاب يتحقؽ في اشتغاؿ المغة التي تحيؿ إلى كجكد ذات متمفظة، تحدد مكقعو 
بالنسبة لممخاطىب، كالذم يحاكؿ بإمكاناتو الذىنية فيـ ما ييرسؿ إليو مف شفرات كتأكيميا لمكصكؿ 

قي في المقاـ التخاطبي، ضمف قكاعد ال تخرج عف تتحدد بالتفاعؿ مع المتمإلى المقاصد، التي 
األعراؼ المغكية كالخمفية المعرفية المشتركة، باإلضافة إلى متضمنات القكؿ التي تمثؿ ما يمكف 

                                                 
1- François Récanati : Insinuation et sous-entendu, Communication n° 30, p95. 
2 - Jean. R. Searle: Sens et expression, études de la théorie des actes du langage, op.cit., 
p26. 

نجاز، ط - 3  .83-82، ص 2006، المركز الثقافي العربي، بيركت، 3محمد مفتاح: دينامية النص، تنظير كا 
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مفيـك إجرائي تداكلي يتعٌمؽ برصد جممة مف كىي  فيمو بالقرائف السياقية مف الخطاب المنجز،
ف قكانيف الخطاب، تحكميا ظركؼ الخطاب العامة الظكاىر المتعٌمقة بجكانب ضمنية كخفية م

 . كمف أىميا:1كسياؽ الحاؿ كغيره
، كىك شيء يفترضو المتكمـ يسبؽ التفكه présuppositionاالفتراض المسبؽ:  -1

. كيحدد عمى أساس معطيات لغكية كافتراضات متفؽ عمييا بيف شركاء 2بالكبلـ
 التكاصؿ. تساىـ في نجاح عممية التكاصؿ.

كتمة المعمكمات التي يمكف لمخطاب أف »، كىك Sous-entendueلمضمر: القكؿ ا -2
، فيي 3«يحتكييا، كلكف تحقيقيا في الكاقع يبقى رىف خصكصيات سياؽ الحديث

 مرتبطة بكضعية الخطاب كطبقاتو المقامية. 
 لمحاكلةينبرم السامع ، إذ يرل غرايس أٌف ما يميز التفسير التداكلي ىك طبيعتو االستدالليةك 

التكصؿ إلى استدالالت عف المعنى الذم قصده المتكمـٌ اعتمادان عمى شيئيف؛ األٌكؿ معنى ما قالو 
، كالثاني االفتراضات المسبقة أك السياقية كالمبادئ التكاصمية العامة التي يحرص المتكمـ عادة  المتكمـٌ

كالمعاني المتضمنة . 4المتكمـعمى اتباعيا أثناء المحادثة، كبيذا يصؿ السامع إلى "تضمينات" ما قالو 
في القكؿ مستقاة مف القكؿ الصريح، يتـ تحقيقيا عف طريؽ االستنتاج الخاضع لمتطمبات السياؽ، يمعب 

 :5فييا قانكنا اإلخبارية كالشمكؿ دكران ىامان في تحديدىا كتنظيميا، في ثبلث خصائص، ىي
 كجكدىا خاضع لسياؽ التمفظ.أٌف  -1
 اطب التأكيمي.كأٌنيا تابعة لنشاط المخ -2
 كأٌنو يمكف نفييا بسيكلة، بحيث إٌف المتكمـ يمكنو متى أحٌس باإلحراج االٌدعاء بأٌنو لـ يقصدىا.  -3

كالمعنى الضمني مرتبط بمبدإ التعاكف في العممية التخاطبية، الذم يتجسد في أربع قكاعد 
 سمككية، ىي:

ج النص كمستقًبمو في : كفييا تككف مساىمة منتMaxim of quantityقاعدة الكمية -1
 المحادثة بالقدر المطمكب، دكف زيادة أك نقصاف.

                                                 
الكبلمية في التراث المساني دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ  عمماء العرب،ال: التداكلية عند  مسعكد صحراكم -1

 .30ص  ،2005، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، 1ط العربي،
 .51جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص -2

3 - C.K. Orecchioni: L’implicite, op.cit, p 39. 
 .13جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -4

5 - Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du discours, p 77. 
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: كفييا تتصؼ مساىمة المتخاطبٍيف بالصحة، فبل  Maxim of quality قاعدة النكعية-2
 تحتكم عمى ما يعتقد المتكمـ أٌنو خطأ، أك عمى شيء ال دليؿ عميو.

ان بالمبلءمة، كفييا تككف : أك ما يسمى أيض Maxim of relevance قاعدة المناسبة-3
 المساىمة في الحديث عمى صمة مباشرة بالمكضكع.

: التي تتعمؽ بانتظاـ المساىمة في الحديث، كاإليجاز  Maxim of manner قاعدة الييئة-4
 .1كالخمك مف الغمكض كالتبلعب باأللفاظ

ذا خيرقت إحدل ىذه القكاعد، فإٌف اإلفادة في المخاطبة تنتقؿ مف ظاىرىا الصريح إلى  كا 
. ليتـ استقراء الخطاب بما يتضمنو مف دالالت في 2كجييا الضمني، فيككف بذلؾ المعنى مجازيان 

كدراسة  إطار مبدإ التعاكف كقكاعد السمكؾ التي تتقيد بيا األطراؼ المشاركة في الحدث المغكم.
مف شأنيا أف الضمنيات في الخطاب السردم، تستمـز البحث في القكانيف التي تحكمو، كالتي 

تساىـ في تفعيؿ العبلقة بيف شركاء التخاطب كفي إبراز البعد الحكارم بينيـ، باستخداـ آليات 
القكاعد المتغٌيرة »تسمح باكتشاؼ الضمنيات غير المصرح بيا، كقكانيف الخطاب عند مانغكنك 
ارسة لعبة التبادؿ بتغٌير الثقافات التي يفترض كٌؿ مشارؾ أٌف اآلخر يحترميا عندما يككف بصدد مم

حصاء ىذه القكانيف مكضكعان ال يزاؿ النقاش حكلو قائمان  . كىذا في 3«الكبلمي. كيعٌد أمر تحديد كا 
 العممية اإلخبارية المتعمقة أساسا بالسمككات االجتماعية الخاضعة لممكاضعات المعرفية كالمغكية. 

ما يريداف قكلو مف خبلؿ  كاتبافال بياف في اآللية التي ينٌظـ ف التفصيؿ ىنا، التمعٌ يتضمٌ 
لـ يتـ قكلو كما لـ يكتب بالرغـ مف  ان عمى مانصبٌ يككف االىتماـ مي ل التخاطب،السرد في سياؽ 

ففي تداكلية الخطاب نككف  »يصالو ضمف الرسالة سكاء عند المعرم أك عند كاسيني األعرج إ
البحث عف مفاىيـ كبلمية ب 4«تبمجبريف، ال مخيريف، عمى استطبلع ما في ذىف المتكمـ أك الكا

ترتكز أساسان عمى المعرفة الخمفية كالمعتقدات المشتركة بيف المتخاطبيف في عممية التكاصمية، أم 
ؽ منو األثر كالذم تتفاكت دائرة تنكعو مف كاتب آلخر، كالمتأسس عمى المغة مبالمرجع الذم ينط

 في تشكبلتيا.

                                                 
 2001، دار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف، 1شاىر الحسف: عمـ الداللة، السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية، ط -1

 .169-168ص 
. بتصرؼ. جكرج يكؿ: معرفة المغة، ترجمة: محمكد فراج عبد 239طو عبد الرحمف: المساف كالميزاف، ص  -2

 .151، دار الكفاء الدنيا لمطباعة كالنشر، االسكندرية،  ص فظالحا
3 - Dominique Maingueneau : les termes clés de l’analyse du discours, p 54. 

 .128جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -4
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 المبحث األوؿ

 لسردية:االفتراضات والمتضمنات ا
سؤاالن مفاده: لماذا نبذؿ جيدنا عند دراسة  Gerald Princeلقد طرح جيرالد برنس 

الركايات في التمييز بيف األنكاع المتباينة لمراكم )العالـ بكٌؿ شيء غير الجدير بالثقة، المؤلؼ 
الراكم  الضمني، إلخ( كال نطرح األسئمة قط عف األنكاع المختمفة لمشخص الكاحد الذم يتكجو إليو

بالخطاب، كيطمؽ برنس عمى ىذا الشخص مصطمح "المركم عميو". كلكف عمينا أف ال نخمط بيف 
المركم عميو كالقارئ. إٌف الراكم قد يحدد المركم عميو بمصطمحات الجنس )سيدتي العزيزة( أك 

اضح الطبقة )سيد( أك المكقؼ )القارئ في كرسيو( أك الًعرؽ )أبيض( أك السف )ناضج(. كمف الك 
 . 1أٌف القراء الفعمييف قد يتطابقكف مع الشخص الذم يخاطبو الراكم

فالمركم عميو كائف مف كرؽ مكجكد داخؿ العمؿ الفني كيخمقو النص لنفسو كيعادؿ شبكة مف "أبنية 
، بحيث تشير سيزا قاسـ إلى أٌف الركائي عندما يقص ال 2استجابة" تغرينا عمى القراءة بطرائؽ معٌينة

ٌنما يفكض راكيان تخييميان يأخذ عمى عاتقو عممية القص، كيتكجو إلى مستمع تخييمي يتكمـ بص كتو، كا 
. كالقارئ الفعمي ىك القارئ البصير/ الحقيقي المكجكد خارج النص كالذم يقـك 3يقابمو في ىذا العالـ

فكرية  فالخطاب السردم يحمؿ مضاميف بعممية القراءة، كالذم يفيـ كٌؿ حركة مف حركات الكاتب.
يديكلكجية مكجية إلى قارئ مف خبلؿ تركيبات شخصية، يتخذىا المؤلؼ ككسيمة لئلببلغ،  كا 

 بكاسطة ممفكظات لغكية لتحقيؽ التكاصؿ األدبي.
كالتكاصؿ في المدكنتيف يقتضي اإلحالة عمى الكاقع، كاقع خارجي أك كاقع داخمي مرتبط 

تضيات مقاـ إنجازه. فكاف ال بٌد لكاسيني بذات أحد المتخاطبيف، كىذا بتنظيـ الخطاب حسب مق
األعرج أف يراعي السياؽ كالمتمقي، حتى يجعؿ خطابو مفيكمان، كىذا بدءنا مف مراعاة االستعماؿ 

 المغكم كالقصد المراد إببلغو، مما يساعد في عممية الفيـ، التي تحددت في مراحؿ، ىي: 
 فيـ مسبؽ يصكغو منتج النص. -
 ي النص.فيـ مسبؽ يتنبأ بو متمق -
 فيـ بعدم محدد. -

                                                 
 .168النظرية األدبية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص  :راماف سمدف -1
 ,171المرجع نفسو، ص -2
 . 131سيزا قاسـ: بناء الركاية، مرجع سابؽ، ص  -3
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 1فيـ بعدم مفسر مف خبلؿ شريكي التكاصؿ. -
كالفيـ المسبؽ الذم يصكغو منتج النص ىك الجزء المخطط لفعؿ التكاصؿ، حيث ينٌشط 
صبلحات( عممية خبٌلقة لئلفياـ  مؤٌلؼ النص مف خبلؿ صياغات كصياغات معٌدلة )تصكيبات كا 

و المتمقي، فينتج مف جية عف مكقؼ التكقع الخاص بو الذاتي السارم اجتماعيان. أٌما الذم يصكغ
كمف جية أخرل عف تجاربو النصية المستمزمة مف جية ليجتو الفردية. فكٌؿ جممة نص متحققة 
تنتج لدل متمقي النص عددان معٌينا مف تكقعات االستمرار التي تؤٌكد أك ال تؤٌكد في أثناء تمقي 

عمكمات ضمنية )فيـ افتراضي مسبؽ( كمف جية أخرل النص. كتقـك أكجو التكقع مف جية عمى م
. كاالفتراض المسبؽ مف اآلليات التداكليات 2عمى نتائج محتممة مف معمكمات متمقاة )فيـ استمزامي(

المساىمة في تفعيؿ الحكار، بيف الكاتب كالقارئ، بحيث يستحضر األنا المتمفظ األنت كمشارؾ في 
العالـ في نصو الحكارم المنتج في عبلقتو بالسياؽ، فكؿ قكؿ  التبادؿ الحكارم، لتأسيس عبلقة مع

يفترض فيو أٌنو منتج في محيط تداكلي الذم  Enoncéكٌؿ قكؿ  »حكارم مرتبط بمحيطو التداكلي 
. بيذا يمكف أف تكجد محكيات داخؿ النص الكاحد كفؽ Le cadrage»3يمكف أف نسميو بالتأطير 

يتأسس انطبلقان مف العبلقات المعرفية التي تجمع بيف شركاء تعدد الذكات المتمفظة. فالتخاطب 
التكاصؿ، كالتي تتضمف المعتقدات كالخمفيات كالظركؼ االجتماعية كالدينية كالثقافية المشتركة 
لئلحالة عمى العالـ كعمى ما يريد المتكمـ تبميغو. مما يكشؼ لنا عف خصكصيات تخاطبية 

رات المستعممة في سياؽ التبميغ. حيث تتداخؿ المدكنتاف مع لممحتكل الداللي لمممفكظات كالعبا
 نصكص ال يتـ تحديد مقاصدىا دكف السياؽ الذم يجمع بيف المتكمـ كمحاكره. 

كقراءة المدكنتيف تستدعي تنظيمان لمذاكرة كتنشيطيا لتحقيؽ الفيـ، الذم يستنفر مجمكعة مف 
أم البعد  dialogisme، عف طريؽ الحكارية 4القدرات لقطع مسافة خطابية مكجية زمنيان بانسجاـ

كالذم لعبت اإلحالة فيو دكران كبيران. إذ تتجو اإلحالة إلى خطابات  التناصي الذم يحممو التمفظ،
محيطة تتجو إلى النص األساس كمكضكعاتو، في متكاليات ساعدت عمى استحضار معارؼ 

سياقية خارجية تتجاكز السياؽ جديدة، تشكمت نتيجة التداخؿ مع خطابات أخرل في إحاالت 
كالمرتبطة بالخمفية المعرفية المشتركة، التي تؤسسيا عبلقات ظاىرة أك  الداخمي أثناء التخاطب.

                                                 
، مؤٌسسة 1ترجمو كعٌمؽ عميو سعيد حسف البحيرم، ط زتسيسبلؼ كاكرزنياؾ: مدخؿ إلى عمـ النص، مشكبلت بناء النص، -1

 .84ص  ،2003 ،المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة
 .85-84المرجع نفسو، ص  -2

3- Bernard Pottier : Théorie et analyse en linguistique, éd. hachette, Paris, 1992, p 16. 
4- Dominique Maingueneau : Pragmatique pour le discours littéraire, op.cit, p 36. 
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خفية، مما يجعميا مميزة في بنائيا الفني كالجمالي، الذم لو تأثير خاص عمى المتمقي في المستكل 
لتداكلي ىك محاكلة الكشؼ عف النظاـ المرجعي المعرفي بأبعاده المختمفة. فما يسعى إليو التحميؿ ا

لممتكمـ في عبلقتو بالمتمقي، إذ يعٌد الخطاب نتاجان تكاصميان تفاعميان بيف منتجو كمتمقيو، تمثٌؿ في 
 المدكنتيف كما يمي:

 التناص وتسمسؿ السرد:-1
ف إٌف السياؽ المعرفي كالثقافي المشترؾ الذم يدكر حكلو الخطاب السردم في المدكنتي

ضركرم جدان لفيـ مقاصده الكمية، كرؤية الكاتب التي تشمؿ معرفة العالـ، فالمعمكمات التي يحمميا 
العالـ المحكي متعمقة بالرؤل الكمية الشاممة كبتأكيؿ العالـ الخارجي، في بنى تصكرية تختمؼ 

ؿ الكاتب في باختبلؼ التجارب كالخبرات المراد الحديث عنيا في المكضكع المراد تبميغو. إذ يحم
أداء برنامجو الحكائي قدرة عمى إنجاز صيغ متداخمة في سياؽ مممكس، كذلؾ إليصاؿ ما يحمؿ 
مف مكاقؼ كانفعاالت لممتمقي، في بنية خطابية يسيطر عمييا مفيـك المبلءمة، في اختيار 

ؿ العالـ ، التي ساىمت في تخيي intertextualitéالتشاكبلت المفظية كالداللية في عممية التناص 
 الركائي ككؿ كفيمو. بتكظيؼ المعارؼ استراتيجيان، كفؽ فرضيات أساسية، أىميا:

 التمثيؿ الذىني لؤلكضاع، التي تـ إببلغيا عبر منتج النص، بدءنا مف بناء القكؿ.  -1
فيـ األكضاع عمى أٌنيا أكضاع مف نكع معٌيف، ككضع النظاـ يككف دائمان مستندان إلى أنكاع  -2

 ضكعات كحاالت االتصاؿ كتفاعبلت. مف المك 
 عند بناء التمثيؿ الذىني، يراعى كظيفية النص في السياؽ االجتماعي.-3
مراعاة كظيفة اإلنجاز النظرم في النص، أم أنو يعيد بناء قصد المتكمـ مف سياؽ المكقؼ  -4

 كسياؽ التفاعؿ.
 كمعاييرىا.إدخاؿ النص إلى التفاعبلت االجتماعية، بأىدافيا، كحكافزىا  -7
يتـ لدل المتمقي استدعاء النظريات كالفرضيات، لتفسير النص، كحتى النظريات الشخصية التي  -8

 1جمعيا بناء عمى خبراتو الفردية في تعاممو اليكمي مع المحيط الطبيعي كاالجتماعي، لبناء معنى النص.
أثناء عممية التكاصؿ، إذ يمثؿ كالمفيـك التداكلي لمخطاب السردم ال يكتمؿ إاٌل بكجكد المسركد لو 

تستدعي مف كٌؿ كاحد طرحو ثـ تنغمؽ  »، كالعبلقة بينيما عبلقة جدلية 2«الفاعؿ المنتج لمخطاب»

                                                 
 . بتصرؼ159فكلفانج ىاينو مف كديتر فييفيجر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي، مرجع سابؽ، ص  -1

2- A.J. Greimas et J.Courtes : Sémiotique, Dictionnaire raisonné des sciences du langage, 
op.cit, p 125. 
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عميو، فيككف حضكرىما فييا حتمان ال ينقضي، كيككف كجكدىما بقاء ال يتناىى. كىي ألٌنيا ممزمة 
فالقارئ  1«كجكد لقارئ مف غير نص.ذات طبيعة تكاممية. إذ ال كجكد لنص مف غير قارئ، كال 

الكاتب، ضمف قراءة تتككف مف التجارب كالمعارؼ المسبقة. بحيث يتصكر المتمفظ  ويتأثر بما يكتب
فرضية فينظميا، ثـ يعمؿ عمى إخراج مقاصده عمى نحك يمكف مف إحداث بعض اآلثار في 

حضر الكاتباف استراتيجية ، كالتي تككف مناسبة لظركؼ كمقتضيات التمقي. كليذا است2المتمقي
 تمفظية تكافؽ تكقعات المتمقي، كيجاريو في معتقداتو كتمثبلتو. 

حكؿ رٌد عمى رسالة كاف قد بعثيا لو ابف القارح، في  خطاب المعرم في الغفراف انتظـكلقد 
، حمؿ قضايا لغكية شائكة كأمكر دينية ساخنة، ارتبطت بالزنادقة كالممحديف الذيف سياؽ اجتماعي

تبلعبكف بالفكر كيثيركف الشككؾ، فيك يحشد في رسالتو أسماء عدد ضخـ، يتشفى في مصيرىـ ي
كعمى نكع  الٌدامي كنيايتيـ الفاجعة، فقاـ عمى استراتيجية جدلية، تخييمية كحيكية مفعمة بالمفارقات،
مٌكف لطرفيف، مف الحكار كتداكؿ الكتابة. كالمكلد األساسي لو ىك ىذا التداكؿ الفكرم كالمغكم بيف ا

 في المراحؿ التالية: تحقؽنتاج بناء معقد إمف 
 

 المتكمـ                                                             المقاصد          
 

 نشاء رسالة في سياؽ كاقعي كنص تخييميإمعارؼ عامة أدبية                                     
 ة نحكيةمعارؼ عام        

 
 الرسالة                تمثؿ ذىني مشترؾ              خمفيات معرفية مشتركة ببنية الرسالة        

 

 متمؽ
كىك خطاب يقيـ، عف قصد أك غير قصد، حكاران مع الخطابات السابقة لو، الخطابات التي تشترؾ 

لتي ستأتي كالتي يتنبأ بيا معو في المكضكع نفسو، كما يقيـ، أيضان، حكارات مع الخطابات ا
، القائمة عمى التفاعؿ الفكرم كالمغكم الذم يمتد في ثنايا السرد القائـ بيف 3كيحدس ردكد فعميا

المتخاطبيف. في تصكر الكاتب لعالـ الغيب الذم سعى فيو إلى طرح تساؤالت عف ذلؾ العالـ 
مقد استحضر المعرم ما يؤسس كتشكيؿ تصكرات الناس حكؿ الجنة كالنار، بما يكافؽ معارفيـ. ف

                                                 
 .10، ص 1998منذر عياشي: الكتابة الثانية كفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيركت،  -1

2- Pierre Charaudeau : langage et discours, éléments de sémiolinguistique, théorie et 
pratique, Hachette, Paris, 1983, p 05. 

، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر 2تزفتاف تكدكركؼ: ميخائيؿ باختيف، المبدأ الحكارم، ترجمة: فخرم صالح، ط -3
 .16، ص 1996بيركت، 
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لمبادئو، كتسمح بمختمؼ النصكص التي ييدـ بيا ما يخالفو، بأسمكب يفرض تأثيره كحضكره، نٌمت 
 عف االتساع الفكرم الذم لو عبلقة بالخمفيات الثقافية.

فكاف لحضكر الشعر أىمية في نص الغفراف السردم، ذلؾ ألٌنو كاف فٌعاالن في الحكارات  
صٌكرة بيف ابف القارح كشعراء الجنة أك شعراء النار، كىذا ما جعؿ مف الراكم يسيب كالمشاىد الم

في الشرح كالتفسير كالتعميؽ. كلقد تمٌثؿ فييا التراث العربي بما يحممو مف أخبار خاصة بالرسكؿ 
 كصحابتو، كالمعتقدات الشعبية كالقصص الخرافية، الذم كاف لو دكر في سير الحدث.

م عمى لساف ابف القارح أخباران مركية عف الشعراء، كقصة األعشى مع قريش لقد قٌدـ المعر 
ويقوؿ األعشى: قمت لعمّي: وقد كنت أومف باهلل  »التي صٌدتو عف لقاء الرسكؿ، يقكؿ: 

 وبالحساب وُأصدؽ بالبعث وأنا في الجاىمية، فمف ذلؾ قولي:
 اه وصمَّب فيو وصاراػػػػػػػػػؿ      بنػػػػى ىيكػػػػػػػػي عمػػػػػػػا َأيبمػػػػػفم
 ورًا سجودًا وطورًا ُجَؤراػػوات المميؾ      طػػػػػػػػػراوُح مف صمػػػػيُ 

 بأعظـ منؾ تًقى في الحساب      إذا الّنسمات نفْضف الغبارا
" إلى النبي )ص(، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ىذا "أعشى قيس" قد ُروي مدُحو فيؾ، وَشِيد  فذىب "عميٌّ

سؿ. فقاؿ: ىبّل جاءني في الّدار الّسابقة؟ فقاؿ "عمّي": قد جاء، ولكف صّدتو قريٌش أنَّؾ نبيٌّ مر 
. حيث يسترسؿ المعرم في  1«وحبُّو لمخمر. فشفَع لي، فُأدِخمت الجنَّة عمى أف ال َأشرب فييا خمراً 

تو ىذه األخبار في لقاءاتو مع الشعراء، مما ساىـ في تكليد الحكي كاستمرار الحدث، كطكؿ رسال
 التي انفتحت عمى نصكص أخرل.

كيتحاكر كاتب الرسالة مع القصص العجائبي فيما يركيو عف الحيكاف، كىذا بعرض  
حيكانات مف مثؿ األسد كالذئب، ككمب أىؿ الكيؼ، التي ارتبطت بالقصص القرآني، كالتي كانت 

 ذئب األسمميك  *بمثابة محاكر فرعية، ذكرناىا سابقا. كلقد ذكر مف ذلؾ قصة أسد القاصرة
أَتدري مف أنا أيُّيا الَبزيُع؟ أنا "أسُد  »كسبب دخكليما الجنة، يقكؿ األسد مخاطبان ابف القارح: 

                                                 
 .181-180الرسالة، ص  -1
*

)ص( قبؿ المبعث، فمما بعث جاءه عتبة كقاؿ: يا  أسد القاصرة: سبع التيـ عتبة ابف أبي ليب زكج رقية بنت الرسكؿ - 
محمد، أشيد أٌني قد كفرت بربؾ كطٌمقت ابنتؾ. فدعا الرسكؿ رٌبو أف يسمط عميو كمبان مف كبلبو. فخرج إلى الشاـ في ركب 

 حتى إذا كانكا بمكضع يسمى كادم القاصرة التيمو السبع ىناؾ.


يكنى أبا عقبة، أسمـ كمات بالككفة في صدر أياـ  -عمى األشير–مى ذئب األسممى: ينسب إلى صباف بف أكس السم - 
"معاكية"، كيعرؼ بمكمـ الذئب، كذلؾ أٌنو كاف في غنـ لو، فشٌد الذئب عمى شاة منيا، فصاح عميو فأقعى عمى ذنبو 

 كخاطبو، كقاؿ الذئب: تحكؿ بيني كبيف رزؽ ساقو اهلل إلي، فمف ليا يـك يشغؿ عنيا؟
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القاِصرِة". التي كانت في طريِؽ "مْصَر"، فممَّا سافر "ُعتََّبُة بف أبي ليٍب" ُيريد تمؾ الجَيَة، وقاؿ 
ّـَ سمٍّط عميو َكْمبًا مف ِكبل ِبؾ" أُْلِيْمُت َأْف َأَتَجوََّع لو أيَّامًا، وِجئت وىو نائـٌ بيف النبيُّ )ص(: "المُي

أنا الذئُب الذي كمَّـ  ». كيقكؿ لو الذئب: 1«الرُّْفَقِة فَتَخمَّْمُت الجماعَة إليو، وُأْدِخْمُت الجنََّة بما فعمتُ 
ـُ عْشَر لياٍؿ أو أكثَر، ال أَ  قِدُر عمى الِعْكِرَشِة وال "األْسمِمّي" عمى َعْيِد النبّي )ص(. كنُت ُأقي

الُقَواع. وكنُت إذا َىَمْمُت ِبَعِجيٍّ المعيِز، آَسَد الراعي عميَّ الِكبلَب، فرجعُت إلى الصاِحبِة ُمخّرَؽ 
اإِلىاِب، فتقوُؿ: لقد َخِطئَت في َأفكاِرؾ، ما ِخيَر لؾ في ابتكاِرؾ. وربما ُرميُت بالسٍّْرَوِة َفنشَبْت في 

َلْيَمتي ِلما بي، حتى َتنَتزعيا الِسْمَقُة وَأنا بآِخر النَّسيس، فمِحَقتني َبركُة ُمَحّمٍد  اأَلقراب، فَأبيتُ 
فكانت تحقيقان لمغاية القصصية في الرسالة بإثارة المتعة كالتشكيؽ، بذكر المخاكؼ التي . 2«)ص(.

 كاف يتعرض ليا ابف القارح كىك في طريقو إلى النار.
ص حكاية " الحيات"، كمنيا "حية" ذات الصفا الكافية كيكاصؿ في نفس المسار، ليق

لصاحب ما كفى"، كالتي تحٌدث عنيا العرب قديمان في قصصيـ، كضربت كمثؿ في نقض العيد. 
 كالتي أكردىا النابغة الذبياني في شعره قائبلن: 

 3«كما لقيُت ذاُت الصفا مف حميفيا         وما انفكت األمثاؿ في الناس سائره »
ما فرغ ابف القارح مف حديثو مع آدـ عميو السبلـ، دخؿ ركضة الحيات، فاستغرب لكجكدىف فعند
بعدَما أليمَيا  -جّمْت َعظمتو–وما تصنُع حّيٌة في الجّنة؟ فُينِطُقيا اهلل  ! ال إلو إاّل اهلل »: 4فقاؿ

فا" الواِفي ِة لصاحٍب ما وَفى؟ المعرفَة بياجس الَخَمِد فتقوؿ: أما سمعَت في ُعمِرؾ  "بذاِت الصَّ
كانت تنزُؿ بواٍد َخصيب، ما زمُنيا في العيشِة بقصيٍب، وكانت تصَنُع إليو الجميَؿ في ِوْرِد 
. فمما ثمََّر بودٍّىا ماَلو، وَأمَّؿ أف يجتِذَب آماَلو، ذكَر  ، وليَس َمْف َكَفر لمُمؤِمف بِسبٍّ الظاىرِة والِغبٍّ

وأكبَّ عمى فأٍس ُمْعَمَمٍة، َيُحدُّ ُغَراُبيا ِلآلِمَمة، ووقَؼ لمساعيِة  عنده ثاره، وَأراد أف َيقتِفر آثاَره،
ـّ أف َيْنَتقـ منيا بَأَخَرٍة  وكاف أخوُه ممَّف َقَتَمْتو، جاىَرتو في الحاِدثة أو قيَؿ –عمى َصخرٍة، وَى

َؼ، وَفَقد مف اأَلِنيِس الَخَمَؼ فَضربيا ضربًة، وَأىِوْف بالَمقِر َشْرَبًة، إذا الرَُّجُؿ أحسَّ التَّمَ  -َخَتَمْتو
فممَّا ُوِقَيت ضربَة فأِسو، والِحقُد ُيمِسُؾ بأْنفاِسو، نِدـ عمى ما صنع أشدَّ الندـ، وَمف لو في الِجَدِة 

                                                 
 .305الرسالة، ص  -1
 .306، ص لمصدر نفسوا -2
. 53، ص 1986، دار الكتب العممية، بيركت، 2، شرح كتقديـ عباس عبد الستار، ط-ديكاف شعر-النابغة الذبياني -3

 كمطمعيا:
 أال أبمغا ذبياف عٌني رسالة            فقد أصبحت عف منيج الحؽ جائره

 .366 -364الرسالة، ص  -4
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بالعَدـ؟ فقاؿ لمحيَِّة ُمخادعًا، ولـ يكف بما كتـَ صادعًا: ىؿ لِؾ أف نكوَف ِخمَّْيف، ونحفَظ العيَد 
ف طاؿ الدَّىُر، إلَّْيِف؟ ودعاىا بال وكـ سَفِو إلى ِحْمٍؼ، وقد ُسقي مف الغْدِر بِخْمؼ. فقالت: ال أفعُؿ وا 
إّني أجُدَؾ فاجرًا مسحورًا، لـ َتْأُؿ في ُخمَِّتؾ ُحورًا، تأبى لي َصكٌَّة فوَؽ الرأس  ! ُقِصـ بالِغيَر َظْيرٌ 

، كقد سردىا «واألعماُؿ الصالحُة ليا ُوفور. ماَرسُتيا أبَأَس ِمراِس، وَيْمَنُعَؾ مف َأَرِبَؾ َقْبٌر محفوٌر،
أيضان في مقطكعة شعرية لمنابغة، كىذا لتجسيد صكرة ابف القارح كتبياف شخصيتو المخادعة الناكرة 

 لمجميؿ آلؿ مغربي، بتناص مباشر عمى لساف الحية ذاتيا. 
يد األحداث كما استثمر اإلرث الشعبي كالخرافات، في ذكره لمجف كقدراتيـ الخارقة، لتكل

يقكؿ:  1السردية، مف خبلؿ الحكار الطكيؿ الذم دار بيف ابف القارح كالجف أبي ىدرش )الخيتعكر(
... فيركُب بعَض دوابٍّ الجنَّة ويسيُر، فإذا ىو بمدائَف ليسْت كمدائِف الجنَِّة... فيقوؿ لبعض »

يَف آمنوا بمحّمٍد )ص( وُذكروا في المبلئكِة: ما ىذه يا عبَد اهلل؟ فيقوُؿ: ىذه جنَُّة العفاريِت الذ
وىـ عدٌد كثيٌر... فإذا ىو بشيٍخ جالٍس عمى ، 16: 1اآلياتوفي سورة "الجف" 32-29اآليات مف "األحقاؼ"

ـُ عميو َفُيْحِسف الرَّدَّ... فيقوؿ: ما اسُمَؾ أّييا الشيُخ؟ فيقوؿ: أنا "الَخيتعور" أحُد  باِب مغارٍة، َفُيَسمٍّ
، ولْسنا مف َوَلِد "إبميَس" ولِكنَّا مف الِجّف الذيف كانوا َيْسكنوف األرَض َقْبَؿ وَلِد "بني الشَّيصباِف"

؟... فَيْعَجُب  " صمى اهلل عميو... فيقوؿ: أخِبرِني عف أشعاِر الِجفٍّ ـَ ال زاَؿ في الِغبَطِة –"آد
، ويْكَرُه اإلَطالة ِعنَدُه فُيوَ  -والسُّرور حيث حكى الجني مغامراتو  «دٍُّعو.لَما َسِمَعُو مف ذلَؾ الِجنيٍّ

 في الدنيا كقصصو مع البشر. 
كىذه الشخصيات كالمعتقدات بمثابة اإلطار المرجعي البف القارح، متمقي الرسالة، بتقديـ 
المعرم المعركفيف منيـ، كذكر ما ييـ مف حياتيـ في الماضي الذم جمعو بو، كعرض اآلراء 

اية تجسيد الرحمة إلى العالـ اآلخر في صكرىا المتعددة، كالتي النقدية كالمغكية السائدة آنذاؾ، بغ
 خمقت تشكيقان في إثارة األحداث. فذكره لمشعراء كالحيكانات ما كاف إاٌل بيدؼ إثارة المعارؼ

التي يحمميا، كاف اختيار المفردات فييا كالعبارات المغكية محممة بدالالت كرمكز،  الخاصة كالعامة
االتو في الصعكد إلى الجنة كالذىاب إلى النار، كالتي بدأت بيا الحركة الفعمية رسمت لنا حركة انتق

ذىنية، كىذا ما يدٌؿ عمى تمسكو بالماضي كالتراث كالقديـ –لؤلحداث، مف خبلؿ صيغ تخييمية 
المستعمؿ، الذم يتجاكز السطحية. مف أجؿ فتح باب الفيـ أماـ القارئ كالتمعف في الدالالت 

فمغتو تمثؿ فكره المفتكح في عبارات كدالالت ؿ إلى المقاصد أثناء عممية التخاطب، العميقة لمكصك 
 تنفتح عمى فضاءاتو الخاصة.

                                                 
 .304-289الرسالة، ص  -1
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 مشروع التخاطب السردي:-2
االستدالؿ بالمقاصد عمى الكسائؿ  »كفي الركاية اقتضى المشركع التخاطبي مف الكاتب 

الكسائؿ حتى يتخٌير أفضميا تحقيقان ليذه الكفيمة بتحقيقيا، كما يحتاج إلى المكازنة بيف مختمؼ 
، ففي عممية القراءة يتقابؿ النص المكتكب مع القارئ، كيتفاعؿ معو عف طريؽ 1«المقاصد.

استدعاء الخبرات المغكية كالمعرفية إلقامة الدالالت التي يحتكييا. ففعؿ القراءة يبدأ بالمعالجة 
اىاتو البنائية كفؾ سننو كمعرفة سياقاتو بحؿ المغكية كاألسمكبية لممقركء كمحاكلة تجاكز إكر 

. فمقد تشكمت ركاية األمير، بمساىمة ثبلثة عناصر أساسية، ارتبطت بالقارئ 2تناقضاتو المتتالية
 كىي:

 التجربة القبمية التي يمتمكيا القارئ عف جنس الركاية. 
 المعرفة التناصية كالقدرة عمى تمييز النصكص السابقة. 
 قع كالتخييؿ.التمييز بيف الكا 

بيا تفاعؿ المتمقي/القارئ مع العمؿ، فكانت لو قراءة ضمنية أعادت بناء الحالة التشكيمية 
 لمنص السردم. نمخصيا فيما يمي:

 المقصد          المخاطب           المشركع التخاطبي        المتمقي 
مركاية، التي سعى إلييا في كلقد كٌظؼ لذلؾ جنسان خطابيان مسركدان، عزز البنية الحكارية ل

كتاباتو، كىي الترسؿ. لينخرط مع المتمقي في عممية االنفتاح كالتغيير التي أرادىا كالكشؼ عف 
الصراع بيف الحضارات كالديانات، كالفكارؽ بيف اليكيات. بحكـ أٌنيا استعماؿ ثقافي كاجتماعي 

مى مكاقؼ كدالالت تكشؼ عف تضمف احتماؿ التصديؽ باإليديكلكجيات التي تحتكييا، بناء ع
دامت القصدية التاريخية تستيدؼ كقائع ماض، فالكصكؿ  كمامؤىبلتو التعبيرية في فضاء الركاية. 

لف يككف إاٌل مف خبلؿ أثاره كمخمفاتو، كىك ما يجعؿ المرجعية التاريخية مرجعية  في الركاية إليو
بلن، إذ يتحكؿ الماضي إلى تستيدؼ كقائع حصمت فع » référence intentionelleقصدية 

. كبما أٌف السرد يحتكم عمى حدث، فإٌف 3«كثائؽ تصؿ إلى يد المؤرخ مف خبلؿ آثار الماضي.
التي يقرأىا قارئ ، الكاتب ىك كحده مف يقٌر كجكد إحالة تاريخية، شيدت عمييا الكثائؽ كالرسائؿ

 ية مضت.يمزج فييا بيف التاريخ كالسرد، عبر تمازج اإلحاالت في بنى زمن

                                                 
 .245ص  مرجع سابؽ، طو عبد الرحمف: المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، -1

2 - Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale, éd. Flammarion, Paris, 1971, p46 
 .139ص مرجع سابؽ، ، بكؿ ريككر: الزماف كالسرد -3
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كلقد لجأ كاسيني األعرج لمتعبير عف العالـ كاإلنساف إلى التاريخ، بتمثيمو ذىنيان ضمف 
مرجعيات محددة لـ تنفصؿ عف العممية السردية، في بناء نسقي كمعرفي نظمتيا البنية التخييمية 

 تعددة. نتاج المعاني كالدالالت المإمف تصكير كتمثيؿ لؤلحداث، مما حافظ عمى ثراء المكضكع ب
عادة بنا مما يؤٌدم إلى اتساع معنى النص، يا في ئبتركيب األحداث التاريخية المتباعدة المتناثرة، كا 

قصة تامة. فمقد صكر )الكاتب( المشاعر كالحياة الداخمية لؤلمير ليقكؿ لنا شيئان عف عالـ الخبرة 
التي نقمتيا الكثائؽ لقراءة  الماضية المشتركة. كىذا بتصكير معرفي لمعالـ مف خبلؿ شبكة األحداث

اليدؼ منيا الكشؼ عف أشياء مف المفركض أف تككف، لمتمكف مف رؤية األشياء  .جمالية لمتجربة
 فمقدبما يضفيو مف إبداع جمالي، ك نساني باالعتماد عمى التخييؿ في حٌد ذاتيا، بكصؼ الكاقع اإل

المغكية الداخمية كالخارجية التي  جعؿ مف االستعمار قاببلن ألف يعاش مرة أخرل، في العبلقات
. حيث ارتبطت عممية قراءة الركاية بالتاريخ كسياقيا االجتماعي كالثقافي ،أنشأتيا اإلحالة

لفتح المجاؿ  ،االستجابة قائمة عمى رٌدة فعؿ المتمقي مف خبلؿ مخزكنو المعرفي كثقافتو التاريخيةك 
ادة تشكيؿ الماضي المتطكر عبر التاريخ لرؤل جديدة تختمؼ عف تجارب حياتو اليكمية عبر إع

 كالكشؼ عف كيفية تكسع ىذا األخير في النص.
 

 الركاية

 
 القارئ
 

 احتماؿ التأثير في الكتابة              احتماؿ التأثير في البناء الفكرم
 

الت كالمعرفي متعددان في ركاية األمير )كما في الرسالة(، حيث تعددت اإلحا كاف األداء المغكمك 
باالنفتاح عمى التراث كتكظيؼ لمديف، لعبت فيو الذاكرة التاريخية دكران في تنظيميا لتسييؿ الفيـ 

ليساىـ بذلؾ  1«يستنفر مجمكعة مف القدرات لقطع مسافة خطابية مكجية زمنيان بانسجاـ. »الذم 
حداث تداخؿ في الخطاب لتكسيع داللة ا لنص الشاممة في تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي كالثقافي، كا 

كالرؤل الكمية. فمقد صاغ الكاتب خطابو مف معرفتو السياقية التداكلية بالمكضكع، كالمبلبسات 
 كاإليديكلكجيات التي أحاطت بو.

                                                 
1 - Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours littéraire, op.cit, p 36. 
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فاستعادة التاريخ استعادة لمتراث، ساىـ في تككيف البنية الركائية الخطابية كجعميا قريبة مف 
لذم تشٌكؿ في الماضي المشترؾ، مما ساىـ في التأثير القارئ بالتقرب أكثر مف مخزكنو الثقافي ا

 تزٌكد عممية القراءة بالمعمكمات، فحينماعمى عممية الفيـ، بتعديؿ التكقعات كتحكيؿ الذكريات التي 
دراكيا كفقان لتكقعاتنا المستقبمية كعمى » :نقرأ نصان  نمضي عمى نحك متصؿ في تقكيـ األحداث كا 

ؾ فإٌف حدكث شيء غير متكقع مف شأنو أف يجعمنا نعيد صياغة أساس مف خمفية الماضي. كلذل
، كىذا باالعتماد 1.«تكقعاتنا كفقان ليذا الحدث، كنعيد تفسير المعنى الذم نسبناه إلى ما سبؽ كقكعو

ثراء عمميات الفيـ.  عمى اإلحاالت كالمرجعيات السياقية، التي تمعب دكران في تككيف التكقعات كا 
المرجعيات، لفيـ الدالالت التي يحمميا الخطاب السردم، مف خبرات  كيضيء لنا البحث في

 كعكالـ كتصكرات، حيث تتنكع بتنكع االنعكاسات االيديكلكجية.
كيستقبؿ القارئ الفعمي صكران ذىنية بعينيا أثناء القراءة، كلكف ىذه الصكر ال بٌد أف تتمكف  

ئ. كالذم يقع أثناء قراءتو لمنص تحت تأثير عند ىذا القار  2حتمان بمكف "مخزكف التجربة المكجكد"
معتقداتو كمبادئو، كخمفياتو المسبقة، كآراءه كأفكاره، ككضعو االجتماعي، بحيث تختمؼ تجربة 
القراءة باختبلؼ التجارب الماضية كالخبرات المكتسبة. كيتمقى القارئ النص المكتكب، كيفيـ داللتو 

الفيـ شعكر بالكحدات المتكررة التي يستكلي ايقاعيا  عمى قدر استيعابو كاستعداده، كيعقب ىذا
تدريجيان عمى ذىف القارئ، كينقمو إلى المرحمة التالية، كىي الدخكؿ في االيياـ أم الخضكع لمنطؽ 

 النص األدبي، كالعيش في عالمو، مع كعي القارئ أٌنو عالـ خيالي. 
دم كتأكيمو، كيعتبر مف النقاط كيشكؿ السياؽ االجتماعي، أداة ميمة في فيـ الخطاب السر  

مككنة مف خطابات تعييا الذاكرة الجماعية، كعمى »المحكرية الميمة التي انبت عمييا الركاية، فيي 
، كىذا ما يفسر حكارية الثقافة 3«كٌؿ كاحد في المجتمع أف يحدد مكقعو كمكقفو مف تمؾ الخطابات

مستخدمة، فمقد عمد إلييا كاسيني األعرج في في الركاية القائمة عمى تنكع الممفكظات كالمغات ال
بنية تنظيمية خطابية لـ تخرج عف نظاـ األحداث. تتجمى في القيـ كاألعراؼ االجتماعية كالعادات 
دراؾ قيمو  كالتقاليد التي أعطت لمركاية صفة الكاقعية التي تقكد القارئ إلى االندماج مع خطابو كا 

كآلية لتحريؾ األحداث، مف خبلؿ تمكف الكاتب مف إيصاؿ الخفية، باستخداـ الخطابات الشعبية 
ثقافتو كمعارفو لممتمقي حكؿ أكضاع كانت كال تزاؿ مكجكدة في المجتمع الجزائرم، كتضميف الركاية 
بمعارؼ تحفز عممية القراءة، لمكصكؿ إلى المعاني كمؿء فراغات النص، كىذا بتحريؾ خيالو 

                                                 
 .215، كتاب النادم األدبي الثقافي، جٌدة، ص 1ىكلب: نظرية التمقي، تر: د.عز الٌديف إسماعيؿ، ط سي ركبرت -1
 .172راماف سمدف: النظرية األدبية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص  -2
 .22، ص 1987 الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ، دار1ميخائيؿ باختيف: الخطاب الركائي، ترجمة: محمد برادة، ط -3
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 يمكف لنا تفكيؾ بنية المتخيؿ في الركاية دكف التعرض لممتخيؿ كاالعتماد عمى كفاءتو الثقافية. فبل
االجتماعي الذم يحمؿ قيمان محكرية تحدد اليكية كانتماءاتيا، كالذم يتداخؿ مع العقائد كالمكركثات 

 مف عادات كتقاليد كأفكار تشترؾ فييا الجماعة.
اسية لمحدث، المتمثمة فاإلحالة إلى المكركث الشعبي في السرد مف عبلمات التبئير األس

أساسان في األشعار كاألغاني الشعبية كالعادات كالقصص، التي كانت تمارس شفاىة مف أجؿ 
عممية نسخ لتكاصؿ شفكم أكثر منو كتابة، فما ينقؿ إلى الكرقة »التكاصؿ، مما جعؿ مف الركاية 

لكلو كمرجعو، كيمثؿ داؿ اعتباطي )كؿ كممة تساكم صكتان( يريد لنفسو أف يككف متبلئمان مع مد
ليتفاعؿ مع األبنية المغكية األخرل المشٌكمة  1«بالتالي كاقعان مكجكدان مسبقان كسالفان عمى ذلؾ الٌداؿ.

ف كانكا بؤساء  لمتاريخ في معانيو األساسية. فالثكرة حاضرة في استعداد أفراد الشعب لذلؾ، حتى كا 
اسمو العيساكم،  يدرب أفاعيو كثعابينو كيمسرح  كغافميف، فمقد كاف قائؿ األغاني الشعبية بٌراحان،

يا ديواف  »كٌؿ ما يقع أماـ عيكف الحاضريف المفتكحة عف آخرىا، في سكؽ شعبية، يقكؿ فييا: 
 الصالحيف، يا ديواف الصالحيف،

 الصبلة عمى النبي محمد،
 شيخ البؤس، شيبة النار، 
 نبتوا لو عمى الراس تيجاف،
ال تخ  رج،قالوا: سيدي بايع وا 

 قاؿ لو، ىنا قاعد، وربي ستار،
 يا ديواف الصالحيف، يا ديواف الصالحيف،

 والصبلة عمى النبي محمد، 
 في العاـ البارد، والماطر،
 جانا سيدي عبد القادر، 
 سبلؾ المسكيف والواحؿ،

 2«وىـز كّؿ الكفار...
لزكاة كالعيشكر كالدعكة إذ ينقؿ ما كاف سائدان في تمؾ الفترة مف تحذير الناس مف مغبة رفض دفع ا

إلى صبلة االستسقاء كاجتماع البيعة. كبصكت مبحكح يكاصؿ البراح، الذم بح صكتو مف كثرة 

                                                 
 . 36، ص 1991، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1جكليا كريستيفا: عمـ النص، تر: فريد الزاىي، ط -1
 .256الركاية، ص  -2



 السردي الحدثاإلضمارات التداولية و  لث:االفصؿ الث               تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 196 

، فيك مف يذيع 1«يا السامعيف، المي ما يعرفوا ما يسنيوا ما يديروا... »النداء كالصراخ، كيقكؿ: 
ىا. كىي صكرة مكجكدة في األخبار كيشيع الصفقات الكبرل كأخبار األعراس كاالجتماعات كغير 

يصاليا إلى  المجتمع الجزائرم، أراد الكاتب تقديميا لتقريب القارئ إلى كيفيات تناقؿ األخبار كا 
 الناس، بالشكؿ الذم كاف سائدان. 

فبالبراح كالقكاؿ، استطاع الكاتب أف يكصؿ صكرة لمشيد ال يزاؿ يتكارث عبر األجياؿ بشكؿ 
ؤاىا  مؤثر. في حكار قٌرب أكثر صكرة العادات كصكرة الشخصية مف القارئ، في مكاقفيا كري

 واش دار فييـ أنا خوؾ؟-»كأحكاميا، حيف يكاصؿ التناص بيا قائبلن: 
 سأؿ الرجؿ المحشش وصاحبو، القواؿ األعمى.

تسّولني يا واحد الجاىؿ. احمؼ باش ما يوقفش الحرب حتى يشوؼ الدـ وصؿ ركاب الخيؿ. -
بالماء واألوحاؿ فاختمط الكؿ بدـ الجرحى لتعمو المياه إلى ركاب الخيؿ. ولـ  ربي سمعو وأغرؽ الدنيا

عميو بركة  يحنث السيد عمي ونجت رؤوس كثيرة تابت إلى اهلل تعالى. الشاب ىذا يا سادة يا كراـ،
سيدي عبد القادر الجيبلني واألولياء الصالحيف. عوده مثؿ البراؽ، ويطير حصانو لمسماء عندما 

األعداء. سيفو البتار يطفئ البرؽ مف حّدة لمعانو. القرآف في القمب وفي يده اليمنى يحاصره 
سيفو الذي ال ينزؿ إلى األرض وال يناـ. وساسبو ال يخونو أبدًا. ناره ما تروح في الفراغ. في 
موقعة وىراف خبلص لو البارود. رفد عصاه وحفنة تراب وقاؿ ربي أعني ونوشف صوب عدوه 

 تت العدو المي كانت قبالتو...وفتح يده، ف
 ولد العصممي يا سادة يا كراـ، بنى وعمى حتى وصؿ السماء، خيره كبير  وبركتو نورت الدنيا...

ولد العصممي جبر لمطامير واجده وامسح األرض وأكؿ األخضر واليابس. الرجاؿ ما ماتوش. 
عصممي... يا قردي يا الزيف، عمؽ ونسى، الحقد كما النار، لما تنفخ فييا تزيد تشعؿ... ولد ال

 2«سرح مسجونؾ وقؿ ىواؾ، المي دار عمى راسؾ شاشية السمطاف راح ونساؾ وباعؾ بالرخيص.
إٌف المغة التي استخدميا ليست بالفصيحة فمقد تحكلت إلى استعماؿ الميجة العامية بيف الشخصيات 

مكسيقي عمى آلة الرباب يرقص المتخاطبة، تمؾ الٌميجة كاف يشترؾ فييا الجميع. مرفكقة بايقاع 
. كما نبلحظو، في ىذا القصص االنتماء التاريخي كاالجتماعي لمغة 3عمييا قرده، فيما يغنيو

بالتداخؿ بيف المغة العربية الفصيحة كالميجة العامية. حيث إٌف مف السمات األساسية لمكاتب 
لغتو الخاصة. كمف ثـ فإٌف  الركائي التحدث عف نفسو في لغة اآلخريف كالتحدث عف اآلخريف في

                                                 
 .191، ص الركاية -1
 .70-68، ص المصدر نفسو -2
 .69، ص ـ.ف -3
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. التي يستمـز 1التعدد المغكم كالشكمي يحقؽ انكسار نكايا الكاتب، كما يضمف ثنائية النص الركائي
 عمى المتمقي أف يككف عالمان بيا.

كالتي  .2ككذا نجد قصة تربة الال مغنية الخرافية، كقصة الرجؿ األحدب الذم قطع لسانو
رة الشعبية لتتسع دالالت النص كتتحقؽ لو االستمرارية، التي تتجمى نقؿ بيا إلى القارئ في الذاك

في منظكمة المفاىيـ المتشابكة كالمتعددة الرابطة بينيا. كلقد كانت القصة حاضرة فييا كأداة 
بدالالتيا  3«المخزكف الذىني الذم تمتمكو الجماعة »تكصيؿ كتكاصؿ لآلراء المختمفة، ككانت 

يب مف أفكار كمشاعر أناس بسطاء، اليدؼ منيا التأثير في النفكس التي تعكس الخياؿ العج
بفكرىـ كمعتقداتيـ. فمقد نقؿ الكاتب إرثان ثقافيان يمتقي كتصكراتو في عممية الكتابة، لمشرح كاإلقناع 
بما يركم، فنقؿ مجتمعان غنٌيان كبسيطان في حاضره، حالمان آمبلن في مستقبمو، كمتمسكان بعاداتو 

في تطبيؽ لؤلحكاـ المتعارؼ عمييا، كطريقة التعامؿ مع المرأة، كغيرىا مما حممتو الركاية  كتقاليده،
مف تكظيؼ لمتراث الشعبي الذم يعتبر جزءن مف النسؽ الثقافي كاالجتماعي، الذم ميزىا في 
ا جكانبيا اإلنسانية مف طريقة في التفكير كالتعامؿ، التي حكمتيا تقاليد كعادات كطريقة عيش. كىذ
في بنية لغكية انصيرت مع السرد في اتجاه لـ يخرج عف إيصاؿ االنكسارات كالخيبات التي ألمت 

كتشكيميا السردم يساىـ في عممية التأكيؿ التي بمجتمع في مرحمة مف مراحؿ حياتو زمانان كمكانان. 
قباليا تختمؼ مف قارئ آلخر، حيث إٌف لممخاطب معارؼ محددة في سياقات كمقامات محددة، كاست

كفيميا يختمؼ باختبلؼ عممية التمقي، كالمرتبط أساسان باالنتماءات كالمكاقؼ كالقيـ كالرغبات 
كاألىداؼ. فما تحممو الركاية مف معارؼ، في خطاباتيا، تسيـ في إثراء الرصيد المعرفي لمقارئ 

 كثقافيان. كتقكيـ فيمو لممعمكمات كاألخبار المراد إيصاليا، كذلؾ في أبعاد محددة تاريخيان 
كيرصد الكاتب الحقائؽ التاريخية كيكظفيا بكؿ أبعادىا في العالـ السردم المتخيؿ كيدمجيا 
فيو. إذ نجد في الركاية استشيادات بالنصكص التاريخية كالمعاىدات مع القادة الفرنسييف، كانت 

 فييا المادة المسانية جزءنا مف ثبلث مظاىر، عكست لنا التكاصؿ المفظي في: 
 ألفؽ المغكم المتعدد بيف المتخاطبيف.ا -
 الكضعية المشتركة بينيما.الحاؿ أك  -
 األثر كالتكجو االجتماعي الذم يؤسسو المتخاطباف، مما يكلد تفاعبلن. -
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كلقد اعتمد الكاتب في ذلؾ عمى الحكار الذم يحمؿ مكاقؼ متمفظيا،  ففي الكثيقة التي 
انظر اقرأ يا السي - »التيامي، يقكؿ:  كتبيا فكراكؿ، كالتي جاءت عمى لساف مصطفى بف

 مصطفى ماذا يقوؿ فواروؿ في تقريره:
Ce chef est aussi entreprenant qu’ambitieux mérite toute 

 l’attention du gouverneur général qui doit s’en méfier puisqu’il est 
visible que cet arabe veut établir sa puissance aux dépends de la 
notre… J’ai déjà parlé de l’ambition de ce chef arabe lequel on ne 
saurait trop avoir les yeux ouverts  «1  
تقريب مف التاريخ، إذ يعطي صكرة عف األمير في لغة أجنبية ليست األكلى لكٌنيا ثانية، دكف 

مف التأثير عمى خطاب الكاتب الذم  ترجمتيا، لبليياـ بكاقعية األحداث، ىذه الصكرة مارست نكعان 
ـٌ بالمغة الفرنسية بالتكاصؿ مع النص  تنكع في تركيباتو، كىذا ما يشكؿ عائقان أماـ القارئ غير المم

ف كاف ال يقمؿ مف المتعة كاإلفادة منيا لغة كجمالية.  قميبلن، كا 
قد أعدت ذراع القديس ل »مكنسينيكر ديبكش، الذم كتب فييا قائبلن:  كمف كثيقة فكراؿ إلى كصية
لو يكتب لي بعد موتي أف تعاد عظامي نحو تمؾ األرض الطيبة مع  أوغسطيس إلى ىيبونة، آه

الناس الذيف اختارىـ لي اهلل. لو استطيع أف أنطؽ. سأقوؿ لمف يغمض عيني لممرة األخيرة 
Redde ossa mea meis... .كالنزكع م، التي تكاصؿ معيا التعدد األسمكبي كالمغك  ،2«لو فقط

إلى التحرر مف المغة الجاىزة كالقناعات الثابتة، كتغييرىا في أفكار كدالالت عكستيا أشكاؿ الكعي 
 كلقد استخدـ الكاتب المغة الفرنسية في خطابو، كتحاكر معيا. المختمفة التي تحمميا الشخصيات

داعي بيف األنا كاآلخر ليبيف مكاقفو، بجعميا مفتكحة عمى الضفتيف، بالتثاقؼ كجعؿ الحكار اإلب
قائمان. فكزع خطاباتو في أبعادىا المختمفة عبر البنية المعرفية لمركاية في لغة كشفت العبلقات بيف 
البنى السردية في كحداتيا المتشعبة التي تككنيا. بحيث يتفاعؿ معيا المتمقي في محاكلة استنباطيا 

                                                 
 .101الركاية، ص  -1
  :ىذه الكصية مكجكدة في كتاب عف حياة ديبكشVie de Mnr Dupuch, Premier Evêque D’Alger. Par 

M.L’Abbé E.Pioneau.  :جاءت كالتالي 
J’ai apporté, écrit-il, les ossements d’Augustin à Hippone… Ah ! Si après que je me serai 
endormi à mon tour, je pouvais espérer que les miens retourneront vers cette terre si 
tendrement aimée, vers ceux que le Seigneur m’avait donnés ! Si j’osais, je dirais ici 
d’avance à celui qui me doit fermer mes yeux : Redde ossa mea meis. 

 .205الركاية، ص  - 2
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خزكنو مف المعمكمات كالمعارؼ المرجعية كاستكشافيا كلتثبيتيا كتأصيميا مستعينان في ذلؾ بم
المشتركة عف العالـ، التي يكفرىا لو السياؽ لتأكيميا، فيي أساس فيمو لما يحدث داخؿ النص مف 

 حركة. لتتماىى مقاصد الكاتب فيما يمي:
 الكظيفة الكصفية: بتقديـ مشاىد تصؼ الحدث كتقربيا مف المتمقي.-
 حداث بالمصادر التاريخية، إليياـ المتمقي.الكظيفة التكثيقية: بتكثيؽ بعض األ-

كفي الكثيقة التي كتبيا األمير عبد القادر، تعيدان لنابميكف عمى احتراـ كعده، في أبجديات 
الرئيس لويس نابميوف  -الحمد هلل وحده. إلى صاحب المعالي البرنس »ككممات قاؿ فييا: 

الديف. جئت إليكـ لشكركـ عمى حسف حفظو اهلل ورعاه وسدد خطاه. مف عبد القادر بف محي 
صنيعكـ تجاىي وأسعدتـ روحي بحضوركـ. فأنتـ بيذا، أغمى مف أي صديؽ. فما قمتـ بو 
يستعصي عف كّؿ شكر يميؽ بمقامكـ العالي، نصركـ اهلل... أجيئكـ اليـو ألقسـ لكـ بعيد أقطعو 

ييّز ثقتكـ في وسأحفظ عيدي عمى نفسي أماـ اهلل، وأماـ أنبيائو وكّؿ خمفائو بأف ال أفعؿ ما 
بأف ال أعود إلى الجزائر. لما ساعدني اهلل عمى حمؿ السبلح والبارود فعمت ذلؾ إلى أقصاه 
مكاناتي ولكف عندما شاء بمشيئتو أف أتوقؼ، فعمت ذلؾ وتخميت عف السمطاف  بحسب قوتي وا 

فأنا مف الشرفاء  وسممت نفسي. ديني وشرفي يجبراني اليـو عمى احتراـ تعيدي وشجب الخيانة
كىي شيادة يصعب تغييرىا، ككنيا تعطي لنا حكمان ثابتان  1«وال أحد يستطيع أف يتيمني بالتبلعب.

عمى شخصية األمير الذم مثؿ التاريخ، كىذا مف أجؿ التقرب مف الكاقع أكثر، مما أنتج دالالت 
لتاريخية باالستناد إلى الذاكرة تأكيمية في السرد، تجعؿ مف القارئ الفعمي يتخيؿ المكاقؼ كالكقائع ا

 كالخمفية المعرفية التاريخية المشتركة.
قاؿ الميمود بف عراش وىو يحاوؿ  »كيكاصؿ نقؿ االستشيادات في مكقع آخر، كما في: 

إخراج األمير مف غفوتو وىو ينظر إلى الوثيقة الجديدة الموقعة مف ابف عراش ومردوخي عمار 
التي كانت بيف يديو لـ يمحظ عمييا أي شيء يستحؽ الذكر، سوى  دقؽ األمير جيدًا في الوثائؽ

فبراير  25ختمو الكبير الذي تخترقو نجمة داود وختـ دوميشاؿ والتاريخ الذي خّط بشكؿ أنيؽ، 
ليقرب بذلؾ الركاية مف الكاقعية كيكىـ القارئ بيا، بذكر لمتكاريخ في نيايتيا. كما نجد   2«.1834

. فيك كثيقة رسمية، كتبت بطريقة 3بيف األمير كخمفائو كصؾ البيعة ذلؾ أيضان في مراسبلت
 متعارؼ عمييا، ليا أىمية كبيرة في تعزيز السمطة آنذاؾ، كتكطيد العبلقات التي يمكف أف تنشأ.
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كانت مف بيف الكثائؽ الكثيرة التي كانت تحيط بو كالتي دعـ بيا القارئ، إلعطاء مصداقية لما و
معارؼ كاقعية تاريخية مؤرخة، إاٌل أٌنو ال يذكر مصدران ليا، إذ اكتفى بذكر  يحكيو. ألٌنيا تحمؿ

، كىذا ما مٌكف مف 1«الكاقع الذم كتبت فيو ىذه النصكص زمنيان  »التكاريخ، التي تداخمت مع 
االنتقاؿ إلى تناص مف نكع آخر ىك التناص الخارجي، بذكر األحداث بأياميا كشيكرىا كسنكاتيا 

اه سابقان في دراسة الزمف. فمقد ضمف الجانب التسجيمي الكثائقي لمركاية االيياـ بالكاقع كىذا ما رأين
كجعميا قريبة مف القارئ ليتصكر األحداث كما كقعت في حينيا مع مف صنعكا التاريخ. كتضمينو 

ي خٌط لرسالة نابميكف التي قرأىا الككمنداف بكاسكني لؤلمير في  لغتيا األصمية أم بالفرنسية، كالت
 كمماتيا في السيارة التي تكجيت بو إليو.

مف القارئ اآلخر/  أيضان  كىذه االستراتيجية المعجمية، التي كضعيا األعرج، كانت مف أجؿ التقرب
شراكو المجاؿ التداكلي لمقارئ العربي، كالذم يفترض معرفة المغة الثانية. لتسييؿ عممية  الغربي كا 

نقؿ الخمفيات الثقافية الغربية/الفرنسية كما ىي. كالمشبعة التكاصؿ عمى المستكل المعجمي، ك 
بقصدية ككعي المتكمـ كمنحدره االجتماعي كاإليديكلكجي، إذ نجد في كٌؿ كثيقة حضكر المتكمـ 
الذم يستدعي مف مخاطبو الحكار مف أجؿ تكصيؿ آفاقو كأفكاره. فيذه الكثائؽ كالنصكص 

التي يحتاجيا الكاتب ليقنع بيا قارئو  2«أقكاؿ الشيكد»ا التاريخية تمثؿ شيادات عف كاقع، ككأٌني
كتنكعيا في مستكياتيا المتعددة، جعمت مف الركاية شكبلن سرديان مميزان بالتبلقح الذم حدث بيف ما 
ىك سابؽ كما ىك راىف. فالكثائؽ القديمة كانت كال تزاؿ جٌد مرتبطة بالركاية لما تضفي عمييا مف 

 يتيا.دالالت إيحائية بكاقع
كيدخؿ الكاتب في خطابو السردم، عمى لساف شخصياتو الرئيسية، متفاعبلت نصية ليا 
عبلقة ببنيات أدبية، تدخؿ ضمف معارفو كاطبلعاتو، كيفترض أٌنيا مكجكدة عند القارئ العربي. 
مف أىميا، ما كاف لو عبلقة مباشرة بالمجتمع، كذكره البف خمدكف. فالكالد محي الٌديف يكصي 

ير عبد القادر بالرجكع إلى ما قالو ابف خمدكف، لٌما أبدل تذمران مف حكـ اإلعداـ ليقكؿ لو: األم
.  3«تذكر كبلـ ابف خمدوف جيدًا، العصبية ىي التوفيؽ بيف العشائر بالشعور العضوي...»

 مّد عبد»كيثبت أكثر محكرية شخصيتو الرئيسية العارفة كالمتعممة، ليشير إلى قراءاتو في قكلو: 
القادر يده نحو مصّنؼ المقدمة البف خمدوف. المخطوطة التي دّوف عمى صفحاتيا مبلحظاتو 
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 1992الدار البيضاء، -، المركز الثقافي العربي، بيركت1ط ،1ج التاريخ، األلفاظ كالمذاىب، عبد اهلل العركم: مفيـك -2
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الكثيرة. جاءتو مف ببلد المغرب مف تاجر ورّاؽ رآه مّرة واحدة عندما دخؿ عميو في خيمتو 
لحظة القيمولة ووضعيا في حجره وىو يردد: اقرأىا وترحـ عمّي أو إلعني إذا لـ تجد فيو ما 

ليدخؿ خطابو في ممكنات أدبية ضمنت  1«غميؿ، ثـ انسحب ولـ يأخذ حتى ثمنيا.يشفي ال
 ثمة فقرة في الركاية تكشؼ عفاستمرارية مكضكع الحكي في بنياتو التي ال تزاؿ تتحرؾ. ف

 .قؼافي بناء المك  تساىمإشارات أخرل لضماف سيركرة السرد مف جانبو اإلنساني/ التكاصمي، 
، متخذان إياه لتصحيح األمير كإنساف كليس كعسكرما يريد إببلغو عف مكاختيارىا يقٌرب صكرة 

مف  االقتباسب األفكار كالدفاع عف اآلخريف مما كٌلد لديو إحساسا بالغربة كالمعاناة التي عٌبر عنيا
ف غريب طالت ميا ىذا... فأيف أنت  » األدب القديـ، كبالضبط مف اإلشارات اإلليية، كمنو:

قّؿ حّظو مف نصيبو وسكنو؟ أيف أنت عف غريب ال سبيؿ لو إلى األوطاف غربتو في وطنو، و 
وال طاقة بو عمى االستيطاف؟ قد عبله الشحوب وىو في كّف، وغمبو الحزف حتى صار كأّنو 
ف قرب، قرب خاضعًا.  ف سكت، سكت حيرانًا مرتعدا. وا  شف: إف نطؽ، نطؽ خزيانا متقطعًا. وا 

ف ظير ف بعد، َبُعَد خشعًا. وا  ف طمب، طمب واليأس وا  ، ظير ذليبًل. إف توارى، توارى عميبًل. وا 
ف أصبح أصبح حائؿ الّموف مف وساوس  ف أمسؾ، أمسؾ والببلء قاصد عميو. وا  غالب عميو. وا 
ف سكت، سكت  ف قاؿ، قاؿ ىائبًا. وا  ف أمسى، أمسى منتيب السر مف ىواتؾ الستر. وا  الفكر وا 

وحالفو الّنحوؿ... قيؿ الغريب مف جفاه حبيب، وأنا خائبًا وقد أكمو الخموؿ ومّصو الذبوؿ 
قوؿ: بؿ الغريب مف ىو في غربتو غريب، بؿ الغريب مف ليس لو نسيب، بؿ الغريب مف أ

حدثت ىذه أليس لو مف الحؽ نصيب، فإف كاف ىذا صحيحًا، فتعاؿ حتى نبكي عمى حاؿ 
ففي  ير كحاشيتو إلى المنفى،كىك نص مكاز لعممية ترحيؿ األم .2«وة.جفاليفوة وأورثت ىذه ال

مرتبطة باألمير كما آؿ  ىذا االقتباس نجد كممات عديدة تحمؿ دالالت أصمية تتداخؿ مع معافو 
كيتعايش معو  ليبدك حيان لدل القارئ ، كاإلفصاح عف الذات،كالشرؼ كالنبؿ ،إليو بعد أف استسمـ

أيضان  الكممات يا ضمف السياؽ. كما تدؿتمارس فيو فعاليتك  أثرىا )القراءة( حدثتي كل أثناء القراءة،
تو، كما يكٌكف مكاقفو، بدءان بابف عربي، كالمتصكفة عامة، خركجان اءاعمى تكٌجيات األمير في قر 

وىو عمى الحصاف  »، ليتداخبل في مكقؼ كاحد: إلى طارؽ بف زياد بقراراتو العسكرية الجريئة
عمى رأسيا، يحث الذيف يترددوف إّما  بانت لو طبلئع طارؽ بف زياد قادمة مف بعيد وطارؽ

عمى قطع البحر أو القبوؿ بالموت الرخيص، شـ رائحة األخشاب وىي تحترؽ وسمع السيوؼ 

                                                 
 .64لركاية، ص ا -1
 .455-454المصدر نفسو، ص  -2
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وىي تتقاطع في الفضاءات اليابسة والخالية مف كّؿ رحمة. لماذا أحرقت سفنؾ يا طارؽ. لو 
يا صاحبي في كّؿ  تدري كـ نحف بحاجة إلييا لعبور مياه المموية. لماذا أشعمت النار

لـ يكف مخطئًا الرحالة الذي قاؿ أراضي  »، كما أٌف لو معارؼ حكؿ أراضي الشماؿ 1«شيء؟.
، فمقد تمكف في فترة إقامتو 2«الشماؿ: قـو ال يروف الشمس وببلدىـ جميمة ولكّنيا قميمة النور

مف ىذه ... اكتشافي لديكارت قّربني »في قصر أمبكاز عمى التعرؼ بشخصيات أكركبية 
األرض، روسو حّبب إلّي المجتمع وىو عمى حؽ فيما يتعّمؽ بالحرية. حزنت لقاليمو، كاف 

لتتكسع معارفو أكثر  3«يفترض أف يبقى عمى رأيو وأف ال يتراجع أماـ القضاء وىو سيد الحؽ.
 بقراءاتو ليا، كما ىي إاٌل قراءات الكاتب أيضان ككصؼ لحاالتو التي عاشيا في مرحمة الفتنة

  كالتي سردىا في خطابو الذم أراد أف يككف عالمان خاصان كمميزان، كأقرب ما يككف إلى الكاقع.
كيرل األمير أبا حياف التكحيدم في غفكتو، كىك يحرؽ بألـ شديد كؿ ما كتب، كىي تشبو 

 يشعؿ النار عاليًا في كتبو ثـ » الحالة التي كاف الكاتب يعيشيا أثناء كتابتو لمركاية، يقكؿ:
يجمس قبالتيا مثؿ البوذي ويتأمؿ ألسنتيا وىي تتصاعد عاليًا حتى تمس السماء التي خبأتيا 
األدخنة، ... فكر أف يكتب قميبًل ولكّنو لـ يستطع. رأى في غفوتو الثانية ضمف ما رآه 
التوحيدي وىو يأخذ سطؿ الماء البارد ويكبو عمى رأسو ليطفئ النار األخرى التي كانت تشتعؿ 

خمو نار الخيبة. رأى في غفوتو ما يراه الرائي في حممو، ابف عربي، وىو يبحث عف في دا
مكاف صغير لو يختبئ فيو قميبًل مف صيد الشمس التي كانت تحرؽ األخضر واليابس وتبدد 
كّؿ حنينو إلى الدىشة والغياب. أغمض عينيو تمتـ لماذا الحزف أليس ىو الذي اختار ىذا 

مكضع آخر شخصية ابف عربي عمى لساف األمير، الذم تأثر بو ، كيعرض في  4«المسمؾ؟
كثيرا، فيك الذم عندما تنطفئ الدنيا في عينيو، تضيؽ العبارة فيدخؿ في اإلغفاءة التي تفتحو 
عمى نكر خاص. كىذا تصكيره لمحالة النفسية التي يعيشيا األمير كالتي تداخمت مع شخصيات 

مظيكر. ليقدميا لنا كشخصية مثقفة متعممة، فمقد كاف أخرل، كجدت في الركاية فضاءن ليا ل
، ككاف بصدد تدكيف كتاب "تنبيو الغافؿ"، ضٌمف في 5األمير حريصان عمى إنياء كتابة "الكشاح"

تحدثنا في الباب األوؿ في العمـ والجيؿ وعرفنا أّف عمى العاقؿ  »الركاية بعضان منو في قكلو: 

                                                 
 .384الركاية، ص  -1
 .495المصدر نفسو، ص  -2
 .490ـ.ف، ص  -3
 .455، ص ـ.ف -4
 .250ف، ص .ـ -5
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ئمو، فإف كاف القوؿ حقًا قبمو، سواء كاف قائمو معروفًا أف ينظر في القوؿ وال ينظر إلى قا
بالحؽ أو الباطؿ... وذىبنا في تعريؼ العقؿ أّنو منبع العمـ وأساسو ومطمعو... وأنيينا الباب 

إلى مكة لمحج كىك في الثالثة كالعشريف مف عمره  1828، إذ رحؿ األمير سنة 1«األوؿ بخاتمة
كثيرة غرؼ منيا العمـ كالمعرفة كتكنس كمصر كالحجاز كالشاـ رفقة كالده. كزار بمدانان عربية 

ليككف كالعراؽ، كما قضى زمنان في القدس كبغداد كالشاـ مما زاده اطبلعان عمى الثقافة العربية. 
بذلؾ خطابو نتاجان لمعارؼ سابقة مكجكدة تاريخيان، استطاع أف يكٌيفيا لغكيان كفكريان في بنية 

الة إلى األنا كاآلخر مصدران لمكشؼ عف دالالت كمعاف تكاصمية محصكرة سردية، كانت فييا اإلح
 أثناء القراءة بيف:

 كاتب لنص سردم            نص سردم إحالي         قارئ لئلحالة
 

 تناص                                   
حداث ردكد فعؿ  تدخؿ في صمب كتمكف ىذه النصكص المعرفية مف تحقيؽ التفاعؿ كالتأثير كا 

العمؿ الفني، كالتي ال بٌد فييا مف أف يحضر المتمقي في التكاصؿ المبدئي الذم يقيمو الباث مع 
نفسو. أم إٌف التفاعؿ الذم يخضع لو الباث في التكاصؿ الفني تفاعؿ تخيمي، يستحضر ميصدٍّر 

تكٌكف الرسالة أثناء  الرسالة مف خبللو متمقيان يجرده مف ذاتو، فتككف ردكد فعمو مؤثرة في عممية
مراحميا األكلية، كىك نفس النظاـ الذم نممسو لدل المتمقي، إذ يجرد مف ذاتو أثناء عممية القراءة 
"أنا" باٌثة لمرسالة تكافئ "أناه" المتمقية، فتمكنو مف استحضار السياؽ الغائب عنو، كيحاكؿ عف 

، بحيث تمعب الخمفية 2محتكل الرسالة طريقيا أف يمارس تطابقان معٌينان مع الباث الفعمي ليدرؾ
 المعرفية المشتركة بيف الكاتب كالمتمقي دكران ميمان في عممية الفيـ كاإلفياـ.

كبذلؾ يحمؿ الخطاب السردم بعدنا تداكليان، في المدكنتيف، بما يحممو مف دالالت كبتقاطعو 
ان لمقاـ الكتابة اإلبداعية مف مع غيره مف الركافد الخطابية الخارجية، التي كاف استخداميا مبلئم

حيث التأليؼ كاالستيعاب. فممركاية كما لمرسالة سياؽ )أك مشار إليو( انتقمت عبر اتصاؿ )أك 
كسيط( كتابي ككممات مطبكعة، مكنت مف إعادة صياغة مخطط ياكبسكف في إطار النظرية 

 :3األدبية عمى النحك التالي
                                                 

 .475-474، ص الركاية -1
، كمية اآلداب 1عارة الباث كاستعارة المتمقي، ضمف كتاب: نظرية التمقي، إشكاالت كتطبيقات، طإدريس بممميح: است -2

 . 108، ص 1997جامعة محمد الخامس، المغرب، 
 .20راماف سمدف: النظرية األدبية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص  -3
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 سياؽ                                 
 كاتب                            كتابة                   قارئ 

 شفرة                                 
األكلى أٌف عبلقتو بالمغة التي يتمكقع فييا  »فيك فعؿ انتاجي يتحدد في نقطتيف أساسيتيف: 

عادة البناء( ... الثان ية أٌف النص يمثؿ عممية تصبح مف قبيؿ إعادة التكزيع )عف طريؽ التفكيؾ كا 
استبداؿ مف نصكص أخرل، أم عممية تناص، ففي فضائو تتقاطع أقكاؿ عديدة مأخكذة مف 

بالرجكع إلى  مرتبطة بخبرات الكاتب، كفيميا مرتبط بالقدرات المعرفية لمقارئ 1.«نصكص أخرل
البنية الكمية  ركافدىا، كالذم يتفاكت بحسب السياقات كالظركؼ المحيطة بو. بيدؼ الكصكؿ إلى

كالكشؼ عف آليات تكٌكف كحداتيا في عبلقاتيا التفاعمية مع بعضيا البعض. ليحتكم عمى معرفة 
أخرل تيتـ بظركؼ الفعؿ الكبلمي التي تنظـ سرد األحداث، في المشاىد الكبلمية المختمفة. التي 

المسار السردم في تعيد كضع رسـ التصكرات، كصكرة الذات في عبلقاتيا المتنكعة مع اآلخر في 
 عممية تجسيد التاريخ كالكجكد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .229ص  ،1992 ،عالـ المعرفة، الككيتطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ: ببلغة الخ -1
-  قارئ مثالي. يحمؿ سمات  إلنتاجفالنص عنده أداة متخيمة  -عند إيكك–كىذا القارئ بالنسبة لمكاتب ىك قارئ مثالي

 كما بعدىا. 105ثقافية كفكرية كاجتماعية مرتبطة بالكاتب الذم تخيمو. أكمبرتك إيكك: التأكيؿ كالتأكيؿ المفرط، ص 
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 التحفظات الخطابية: -3
ترتبط األقكاؿ المضمرة بكضعية الخطاب كمقامو، عمى عكس االفتراض المسبؽ الذم 

كتمة المعمكمات  »يحدد عمى أساس معطيات لغكية، كتقكؿ أكركيكني في القكؿ المضمر إٌنو: 
يحتكييا، كلكف تحقيقيا في الكاقع يبقى رىف خصكصيات سياؽ التي يمكف لمخطاب أف 

. نبلحظيا في مجمكع الخصائص الببلغية التداكلية التي تميزت في كٌؿ مف 1«الحديث
كباالستناد إلى قكانيف الخطاب التي تحكـ التبادالت الخطابية كمقاـ التمفظ في كٌؿ مف المدكنتيف. 

لكاسيني األعرج، أمكف الحديث عف المضمرات في كٌؿ رسالة الغفراف لممعرم كركاية األمير 
 منيما كما يمي:

 المضمر والتبلعب:-3-1
تتضمف رسالة الغفراف الخفي المكنكف لعالـ المعرم، تستنفر المتمقي لمكصكؿ إليو كتغريو 

فيي خطاب مميز زاكج ما بيف ىك شعرم  باستكشاؼ ما تحتكيو مف خصكصيات كمعارؼ.
أبي العبلء بتراثو شعران كنثران كأخباران ما كاف منو شفاىيان كمكتكبان، مكنو مف كلعٌؿ كعي  »كسردم، 

اإلفادة مف كٌؿ ىذه المككنات مجتمعة، ليدخميا في نسيجو القصصي، كقد ساعده في ذلؾ كعيو 
بإمكانات ىذا الشكؿ القائـ عمى المشاىد المتتابعة، كعمى ىذا سيتجاكز في ىذا الشكؿ الشعر 

. لقد 2«بح الشعر مكظفان لخدمة السرد في أغمب األحياف، كيصبح لو أكثر مف كظيفةكالنثر، كيص
انفتحت الرسالة عمى المكركث السردم العربي كالغربي في مكاقع متعددة. ظيرت بشكؿ جمي في 
الخطاب القرآني الكريـ، كالخطاب األدبي الشعرم ، كالخطاب النقدم كالمغكم كالببلغي، كىذا مف 

إلى مقاصده الخاصة بتبياف قدراتو كمعارفو في األدب كالنقد كالتاريخ، كتكظيفيا في  أجؿ الكصكؿ
 الرٌد عمى ابف القارح. 

فكاف القرآف الكريـ منبعان ليا في قصة اإلسراء كالمعراج، لتأتي الرسالة عمى منكاؿ الرحمة  
ربي أك الغربي خاصة الخيالية. كما كظؼ اإلشارات كالرمكز األسطكرية المستمدة مف التراث الع

منو اليكناني، لتمرير خطابو النقدم كمراكغة السمطة المستبدة التي مٌيزت عصره، الذم بمغ فيو 

                                                 
1- C.K. Orecchioni: L’implicite, op.cit, p 39. 

، ص 1994، 3، ع13ألفت كماؿ ركبي: تحكؿ الرسالة كبزكغ شكؿ قصصي في رسالة الغفراف، مجمة فصكؿ، مج  -2
87. 
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المٌد الشيعي أقصاه، فكانت دكلة الفاطمييف في أكج ازدىارىا، ككاف اعتقادىـ في الظاىر كالباطف 
 .1قرآف حديث الناسيشغؿ العقكؿ، ككانت تأكيبلتيـ الباطنية ألمكر المعتقد كآلم ال

حيث عمد المعرم إلى ذلؾ في أسطره األكلى بشرح شجرة الحماطة )التي كاف العرب 
والحماطُة »: تقدسيا كتعبدىا( لممتمقي لغكيان ثـ التمثيؿ ليا مف خبلؿ أبيات شعرية صريحة، يقكؿ

 اؿ الشاعر:ضْرٌب مف الشجر، يقاُؿ ليا إذا كانت َرطبة: أفانيٌة )فإذا يبست فيي َحماطة(، ق
ُـّ الُوَليٍّػػػػػػػػػػػػػػِد لـ ُتِطْعِني          َحَنْوُت ليا يدي بعَصا َحماطِ   إذا ُأ
 وقمُت ليا: عميِؾ َبنى ُأْقَيِش          فإّنِؾ َغْيُر ُمْعِجَبة الشَّطػػػػػػػػػاطِ 

 وتوصُؼ الحماطُة بإلِؼ الَحيَّاِت ليا، قاؿ:
 2«اٍؿ              شجاٌع في الَحماطِة مستكفُّ ُأتيَح ليا وكاف َأخا ِعي       

فمقد اعتمد الصراحة في أقكالو، لكنو فيما بعد يكىـ مخاطبو بأمكر أخرل، فيي لكعة 
 ... والَحماطة ُحْرقة القمِب، قاؿ الشاعر:      "وىٍـّ ُتمؤُل اأَلحشاُء منُو"»القمب، يقكؿ: 

 لقمب، قاؿ الشاعر:فأمَّا الَحماطَة المبدوُء بيا فيي َحبَُّة ا
بغرض االٌدعاء  3«َرَمت حماَطة قمٍب غير ُمنصِرٍؼ      عنيا بَأسُيـ َلْحٍظ لـ تكف َغَربا        

فيذه الشجرة ىي التي أعٌدىا المعرم لصاحبو . 4«ذلؾ كٌمو ال يتعٌدل التخٌيؿ كالكىـ »كالزعـ، ك
يقة إاٌل شجرة الخطيئة التي ييغكل بيا في الجنة، ليكىمو بأٌنو كىبو شجرة الخمكد، كما ىي في الحق

ليدخؿ دار الشقاء، لككنيا شجرة حي ات، كىذا جزاؤه الذم يستحقو في نظره. كما يذكر شجرة ذات 
أنكاط التي كانت أكصافيا مرتبطة بالقرآف الكريـ، فمقد غرست لو ىذه الشجرة في الجنة لينعـ بيا 

 ، كغيرىا مف الرمكزبغرض التأثير كاإلقناع يفبما يحيط بيا مف ظبلؿ كأنيار ككلداف مخم د
في  حكيو كبناء رسالتو ةستراتيجياالتي استقاىا مف بيئتو كمجتمعو كثقافتو، مما كسع في "الٌدالة"، 

. عمى افتراض أٌف ابف القارح عالـ بيا، فالمعرم لـ يتبلعب قكؿ ما يريد دكف إحراج أك مبلمة
 بمضمراتو إالن ألٌف لديو ما يمي:

 بب كجيو: كىك الرٌد عمى ابف القارح.س-
 )عمى أساس المرجعية المشتركة بينيما( ابف القارح عالـ بيا.-
 المعمكمات المطركحة صحيحة.-

                                                 
 .8، ص 1993ة، االسكندرية، يفكزم محمد أميف: رسالة الغفراف بيف التمميح كالتصريح، دار المعرفة الجامع -1
 .130الرسالة، ص  -2
 .131-130، ص مصدر نفسوال -3
 .35ص  سابؽ، رجعمفي عمـ البياف،  أسرار الببلغة بد القاىر الجرجاني:ع -4
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كىي حيمة مف طرفو لتمرير مكاقفو دكف اعتراض عمييا، كلكي ال يخالؼ قكانيف المياقة في 
يياـ المتمقي بأمر يكك  ف الكاقع عمى خبلفو، فكضع بذلؾ التعبير، لمتظاىر بعدـ المجابية. كا 

استراتيجية التبلعب كالتمكيو، التي جعمت مف رسالتو تخرج عف مكضكع الرٌد كتفيض في 
 االستطراد كالشرح مما أٌدل إلى طكليا. 

فممتأثير عمى اآلخر في العممية الخطابية الكتابية، لجأ المعرم إلى مكاجية مف راسمو بمغة 
ث كمكاضيع استطرد فييا، كجعميا مخزكنان لمعارؼ المتمقي كمكقعان بيانية مراكغة مميئة بأحدا

النطبلقتو نحك عكالـ أخرل. فمقد انبنت رسالة الغفراف عمى أحداث غير معتادة لدل القارئ، حيث 
استمدت خصكصياتيا مف البناء التخييمي الذم اكتسحيا مف استعماؿ لمغيبيات كالخكارؽ. عكست 

ي عكالـ محددة ككنت رسالتو، كىي: ابف القارح كتجاكز الكاقع. تدكر أحداثيا لنا انشغاالتو الذاتية ف
في فضاءات ذات طابع تخييمي استثمر فييا صكران رمزية استقاىا مف معرفتو الدينية كتجاربو 
الحياتية. فأقاـ عبلقة بيف ما ىك كاقعي كما ىك مفترض، كبناءن عمى ما رأيناه سابقان يمكف تمخيص 

 مي:ذلؾ فيما ي
 الكاقعي:  إنتاج الخطاب

 
 الرسالة:   المقصدية

 
  المفترض :   الرمكز 

فمجأ إلى السرد كآلية لتشكيؿ تجاربو كنقؿ خبراتو كمعارفو، القائمة عمى الخياؿ لمقصديف اثنيف  
ىما: المقصد المعرفي، فيي رحمة في العالـ اآلخر، كالمقصد الجمالي، فيي عمؿ أدبي تمٌيز 

. أنتج المعرم في رسالتو معارؼ كثيرة عف قضايا الشعرية العربية، لغة كداللة، كنقؿ بأسمكب فريد
لنا أخبار الشعراء، أسيمت في إثراء الرصيد المعرفي لمقارئ. كخرجت بالمعرم مف االنغبلؽ عمى 
 الذات إلى االنفتاح عمى العالـ الخارجي بكؿ أبعاده التي أمكف تصكيرىا، بما يحمؿ مف رمكز أدبية
كدينية كاجتماعية ليتزاكج الفف كالفكر كالتجربة. بمغت فييا الكتابة امتدادان كتكسعان يتداخؿ فييا الكاقع 

 مع المتخيؿ، الظاىر كالباطف، الكائف كالممكف. 
كما نبلحظو في تمفظاتو، التي رأيناىا خاصة في كظيفة "البؤرة"، أٌنو يكظؼ معجمان لغكيان 

، كما يظؿ ناقصان يتداركو بشركحات تمؤل الكفاية المكسكعية لمقارئ غنيان بالمعارؼ كالمكجكدات
كتغني خمفياتو المعرفية، فيك يسعى لمكصكؿ إلى عالمو بمعطيات جديدة ضمانان لممتعة كالتشكيؽ. 
كما أٌنو يستخدـ ممفكظات معجمية قريبة مف المتخيؿ العربي، كفقان لمدكر المسند إليو، فمقب بذلؾ 
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ابف القارح بالشيخ، لمكانتو ككظيفتو العممية كالدينية. كأخرل عجائبية فرضتيا  "محوره المعطى"
حالتو الذاتية لتجاكز كاقعو، لينتقؿ مف عالـ إلى آخر كمف لغة إلى أخرل مقركئيتيا مرتبطة 

 بمشاركة القارئ لخمفياتو المعرفية. 

 :المضمر والتصوير-3-2
 راد بيا المعنى البعيد ال القريب لؤلقكاؿكية أاألعرج في ركايتو، حيبلن لغ استخدـ كاسيني

فمزية الكبلـ ال ترجع إلى مجرد معناه بؿ إلى كيفية نظمو، كمعمـك أٌف سبيؿ الكبلـ سبيؿ التصكير 
سبيؿ المعنى الذم يعبر عنو سبيؿ الشيء الذم يقع التصكير كالصكغ فيو،  كالصياغة، كأفٌ 

برازىا لممتمقي في  ،1كالفضة كالذىب يصاغ منيما خاتـ أك سكار كىذا مف أجؿ تقديـ الدالالت كا 
تداخؿ خطاب الكاتب في الركاية بيف ماىك كاقعي كما ىك عجائبي، منيا ما ىك ف صكر مختمفة.

صريح كمنيا ما ىك مضمر. أقاميا في عالـ تخييمي تكاصؿ بيا مع مرجعية فضائو التاريخي، 
اـ الرمكز كالقصص المعركفة كالمتداكلة في عبر لغة ركائية مميزة. كما يجسد حضكرىا، استخد

المجتمع قصد التأثير كتكصيؿ صكر نفسية مرتبطة باألكضاع كنقميا في سرد تخييمي، يحمؿ 
أبعادان فكرية كثقافية مرتبطة بالكاقع. فممح إلى مكانة األمير التي كانت سائدة باستخداـ القصة، مف 

و الدنيا قاطبة، رجؿ ال ريب فيو، رجؿ يشبو مثؿ ذكر قصة غريبة عف رجؿ سيأتي كسيمؤل صيت
المسيح ابف مريـ كىك ليس مسيحان. ىك مكلى الساعة كما يقكلكف. أك كما يقكؿ القكاؿ الذم يغٌير 
قصصو. فمـ يعد يحكي عف السيد عمي كراس الغكؿ، كلكف عف قصة الشاب الذم خرج مف صمب 

عوده يقطع لبحور »الحجاز، يقكؿ: األرض بعد رؤيا رآىا كالده كسيدم لعرج كعمماء أرض 
والودياف ولجراؼ العامرة وسيفو بتار يفمؽ الجباؿ وأحجار الصواف. رجؿ شرب العمـ في الكيساف 
وجاي مف ببلد برانية. يقوؿ الذيف عرفوه أو سمعوا بو، أّنو بسمطانو، سيغمؽ أبواب البحر في 

حة. يدير فيو واش دار السيد عمي في وجو النصارى والكفار الذيف ظّنوا أّف كّؿ األبواب مفتو 
، كىذا ما كاف يحكيو القكاؿ األعمى مرفكقان بابنتو كقرده، في كسط السكؽ الشعبية، التي 2«الكفار.

كاف فييا أكؿ مف يصؿ كآخر مف يغادر، عف األمير الذم تحكؿ إلى أسطكرة بعد رؤيا أبيو 
نت تباع األغذية الفرنسية كاف القواؿ في السوؽ حيث كا »لممبايعة، دكنما ممؿ في تكرار ذلؾ 

يعيد سيرة األمير... ثـ توقؼ القواؿ عند رجمي طفؿ ممزؽ األلبسة فصرخ في وجيو: يا ولد 
الناس سمطاف الببلد ىنا والخير سيعـ. قـ واجر اطمب الرحمة مف السمطاف. اليـو سيصمي في 

                                                 
 .265سابؽ، ص رجع معبد القاىر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز،  -1
 .68الركاية، ص  -2
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ة حديثة، قائمة عمى السمـ، كىك مرتبط . كما ىذا إاٌل تنبؤان بمؤسس دكلة جزائري1«الجامع الكبير.
بجزائر ما بعد اإلرىاب. إذ يجرم في عالـ التخاطب الركائي الذىني أحداث مخيمة، تتحرؾ فييا 
شخصيات كىمية مستعارة مف التاريخ البعيد أكسبيا حركة كنمكان، كتداعيات فكرية جديدة. 

تبط بالمستقبؿ بكصفيا تعبيران عف طمكح فاألسطكرة ترتبط بالماضي باعتبارىا أحداثان مفترضة، كتر 
 كآماؿ.

كما نقؿ ما يميز فكر المجتمع العربي مف معتقدات ارتبطت بحياتو، كالتشاـؤ الشائع مف  
بعض الحيكانات كالغراب كالبـك التي تدؿ عمى الشـؤ كالخراب كالرؤل السمبية، كما في ىذا 

 قبؿ أف تنسحب مجموعات صوب الغرب حامت الغرباف عمى رأس خيالة األمير قميبلً  »المقطع: 
تتبعيا بعض الكواسر. تحسس األمير منيا فيو يعرؼ أّنيا ال تظير إاّل عندما تكوف الجثث في 

كانت الغرباف قد  » كفي ىذه الصكرة:. 2«مرمى بصرىا، أو حاسة شميا، ولكّنو كتـ أحاسيسو
ماء الباب الشرقية لمعاصمة عادت إلى ضواحي المدينة وبحرىا. فقد رآىا بعض الناس تنقر 

، كمما حامت في غير أوقاتيا تطّير منيا الناس  ليس بعيدًا عف مرسى السفف وىذا نذير شـؤ
...احتمت المدينة الخالية ». كأما البكمة ففي قكلو: 3«وشعروا كأّف شيئًا ما يتييأ في األفؽ.
حيكانات بالخطر كيمتد إلى ، كيتكاصؿ اإلدراؾ الحسي لم4«وبدأت تنعؽ في ما تبقى مف خرابيا.

...عندما ترفض التقدـ، أدرؾ أّف أماميا شيئًا ىي تراه وأنت ال تراه. إما  »األحصنة، فيي: 
كىذا لمداللة عمى الخطر القائـ في كٌؿ مكاف، كالمكت المنتشر  5«عائؽ طبيعي أو خطر داىـ.

شاىد ضمنية تعٌبر عف بسبب الحرب كما ينجـ عنيا. فكصفيا بطريقة تدخؿ إلى النفكس، في م
عكالـ اجتماعية كحقائؽ اختزلتيا كممات. ىذه الكممات التي حضرت في استخداـ األمثاؿ كالحكـ 

 الشعبية في المكاقؼ المختمفة في الركاية منيا:
مؿ عندما يسقط يكثر ذباحو.-1  الجى
 الدنيا معطاة لمي يبكر مشي لمي يصبح ناعس. -2
 .حيث يسيؿ الٌدـ تسقط الشرعية-3
 عندما يضيؽ المسمؾ تنطفئ الرؤية.-4

                                                 
 .190، ص الركاية -1
 . 319، ص المصدر نفسو -2
 . 151، ص ـ.ف -3
 .158، ص ـ.ف -4
 .136، ص ـ.ف -5
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كالمثؿ قصة مضمرة، تستمـز نشاطان قصصيان عبر معرفة ركايتيا كتداكليا في التعبير عف الثقافة 
الشفكية. يرتكز فييا عمى كفاءة القارئ الخاصة لفيميا، كما يعتبر التحٌدث باألمثاؿ أكثر تيذيبان 

، كىذا لمفت انتباه القارئ لمتمعف أكثر في الفضاء لكصؼ كضعيات األمير كالحاالت التي مٌر بيا
النصي الداخمي لمركاية، الذم يمكف أف يحمؿ دالالت متنكعة بحسب التمقي كالتأكيؿ، كىذا في 
افتراضيف ىما: أف يككف لدل القارئ القدرة عمى فيميا، كأف يككف جكىر االستعماؿ كامنان فييا. 

 لما ىك خارج منظكمتو الخطابية في السرد.ليختصر بيا أحداثان، كيقٌدميا كبديؿ 
كلقد تفاعمت في الركاية القكل الخارقة التي تحيط بقصة األمير مع الرؤيا التي تداكلتيا الزكايا 

رأوه يجابو الغزاة  »كاألسكاؽ كالزيارات. فالكثير مف الناس قالكا، في آخر معاركو مع الفرنسييف إٌنيـ: 
و وبجانبو سيدي ابراىيـ بنفسو. كاف مرفقًا بيالة مف النور تعمي بصدر عار والدـ ينزؼ مف أطراف

األبصار، يرسؿ أتربتو باتجاه النصارى فيردييـ ويمحو أحصنتيـ حتى قضى عمييـ ومف اختبأ وراء 
األشجار والصخور فضحتو ىذه األخيرة بأف أعمنت عف وجوده وراءىا، فسجف...وعف عبوره واد 

ا، إّف شيئًا غريبًا قد حدث قبؿ بدء العبور. الشمس أشرقت مف الغروب المموية قيؿ في الميمة نفسي
فأوحت لؤلمير بأّف مكروىًا سيحدث وفي منتصؼ النيار بدأت البروؽ تشؽ صدر السماء بقوة فعرؼ 
أّف ما ينتظر فرسانو وعسكره كبير. كانوا قمة فتعددوا، وعدوىـ كاف ال يحصى، فصار ال يذكر. قيؿ إّف 

سقط عمى جيوش السمطاف فأبادىا وجعميا كعصؼ مأكوؿ. وقيؿ إّف األمير وجد نفسو  مطرًا حميماً 
نقاذ دائرتو مف ىبلؾ مؤكد، وأّف  محصرًا في مياه المموية فبعث اهلل لو بمبلئكة مجنحة إلنقاذه وا 
المبلئكة التي أعمت بصيرة ولي العيد العقوف وأخوه سميماف ىي نفسيا التي بعثت بطيور أبابيؿ 

ذا حدث واف وأش عمت النيراف في جيوشيـ. ىكذا يقوؿ بعض الذيف سمعوا عف ذلؾ اليـو ولـ يروه... وا 
سمـّ األمير نفسو لمنصارى، سيدفع المسمموف الثمف الذي دفعو الييود عندما سمموا سيدنا المسيح 

فكانت ىذه فيـ يظنكنو مف سبللة الرسكؿ كأٌف القكل التي تساعده قكل خارقة.  1«لمروماف لقتمو...
. أٌكدىا بتضميف القرآف في:  وجعميا كعصؼ »القصص مف بينيا، ليتحكؿ إلى رجؿ يمتمؾ قكة ال تيـز

وأّف المبلئكة التي أعمت بصيرة ولي العيد العقوف وأخوه سميماف »، كالقصص التي تركل فيو: «مأكوؿ
قصة ىدـ الكعبة مف  ، إذ تشبو«ىي نفسيا التي بعثت بطيور أبابيؿ وأشعمت النيراف في جيوشيـ.

أما عف بيع دار اإلسبلـ، فِطمئنوا سيدي »طرؼ أبرىة الحبشي، التي ذكرىا في مكضع آخر، في: 
اّل لكانت حروب الرّدة  مامو بأّف دار اإلسبلـ أكبر مف الجميع وليا رّب يحمييا مف كّؿ تمؼ وا  الصافي وا 

                                                 
 .415-414الركاية، ص  -1
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ح ميمة األمير أكثر تعقيدان، في الدفاع لتصب 1«والمقايضوف القدامى والجدد قد ىمكوىا منذ زمف بعيد
عف الكطف إاٌل أٌف تسم حو باإليماف جعؿ منو شخصان مميزان، في كسط عامة الناس الذيف يأممكف منو 
الكثير. كىذا ما يتطمب الكقكؼ أماـ التاريخ كقفة االعتبار، كاالستفادة مف دركسو كتجاربو، ال بإعادة 

قائؽ بعيدان عف ىالة التقديس كاالنبيار، إلسقاط ما يقاؿ عف األمير اجتراره كتكراره. بالبحث عف الح
بإثبات ككنو إنسانان ال أسطكرة خارقة. كلقد ضٌمنيا الكاتب في الركاية، كاختارىا لتكسيع الخبر السردم 
كتشكيؿ عالـ جديد يحيؿ خطابو عمى العالـ الخارجي، فعبلمات الٌديف انسجمت مع التجارب البشرية 

 ثة في التراث العربي منذ القدـ بقصصو كأساطيره التي تتصدر معظـ بدايات األحداث الكاردة. المكرك 
فينقؿ الكاتب سٌر انيزاـ الجزائر، في سطكر مميئة بالمعتقدات كالمعارؾ الخرافية، فاألمير 

األمير في ىذه المناطؽ »: أصبح أسطكرة تشبو صكرة الميدم المنتظر في آخر الزماف، يقكؿ
أسطورة وما كاف يحكى عنو في األسواؽ كاف يتجاوز كّؿ منطؽ وعقؿ. لقد تقاطعت صار 

فيك الرمز الذم يقير االستعمار كالطغاة، كىك الذم سينشر  2«صورتو بصورة الميدي المنتظر.
السمـ الذم يسعكف إليو كاألماف الذم يريدكف العيش فيو، كعميو عمقت آماؿ كثيرة.  ككاصؿ الكاتب 

، منعت أحد أعكاف كلي عيد المغرب )العقكف( مف قتؿ األمير يو في قكة أخرل إعجازيةاإلشارة إل
يتساءؿ عف القوة التي منعت العبد مف أف يدفف في ظيره سيفو بينما كاف ىو منكبًا في قراءة  »

القرآف الكريـ، لقد رفع العبد الضخـ يده ولكّنو سرعاف ما تركيا تيوي وكأّنيا كتمة ميتة دوف 
 ؾ، وينحني عند رجمي المير طمبًا الصفح منو:حرا
يا أمير المؤمنيف، لقد كمفت بقتمؾ وىا أنا ذا افشؿ في رفع سيفي وال أدري لماذا، مع أّني كنت -

لوحدي كما ترى؟ عندما ىممت بفعؿ ذلؾ رأيت ىالة مف النور، غمرتني ولـ أعد أرى شيئًا أبدًا 
 فقمت ىذه عبلمة مف عبلمات اهلل...

تطع الشاب أف يوقؼ دمعو بتمزؽ داخمي ىو وحده كاف يعرؼ درجة قسوتو وبانكسارات لـ يس
 جعمت جسده ييوي مثؿ الصخرة.

                                                 
 .197، ص الركاية -1
 . 118المصدر نفسو، ص  -2
-  :كحٌدثني مف أثؽ بو مف ألىؿ الركاية أٌف  »كرد في تيذيب سيرة ابف ىشاـ، خبر قتؿ الرسكؿ )ص( في مكة، فقاؿ

فضالة بف عمير الميثي أراد قتؿ النبي )ص(، كىك يطكؼ بالبيت عاـ الفتح فمما دنا منو قاؿ: الرسكؿ )ص( أفضالة؟ قاؿ: 
فضالة يا رسكؿ اهلل. قاؿ: ماذا كنت تحدث بو نفسؾ؟ قاؿ: ال شيء، كنت أذكر اهلل. فضحؾ النبي )ص( ثـ قاؿ:  نعـ

أستغفر اهلل، ثـ كضع يده عمى صدره فسكف قمبو. فكاف فضالة يقكؿ: كاهلل ما رفع يده عف صدرم حتى ما خمؽ اهلل شيء 
 .295ابف ىشاـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ص ينظر: عبد السبلـ ىاركف: تيذيب سيرة «. أحب إلٌي منو
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. إٌف 1«قاؿ األمير بيدوء ورزانة: سبحانو، أترؾ سيفؾ فمست بحاجة إليو وارتح ىنا بجانبي قميبًل...
كمكاقفو التي كانت مرتبطة بتربيتو الكاتب ىنا، يحاكؿ نقؿ سماحة األمير كطيبة قمبو كتمسكو بعقيدتو، 

ف  »الدينية كالتي كانت حاضرة في دفاعو عف السبلـ كالمطالبة بو،  حيث استعمؿ اآلية القرآنية  وا 
كىذا في قكلو:  -61سورة األنفاؿ، اآلية -«جنحوا لمسمـ فاجنح ليا وتوكؿ عمى اهلل إّنو ىو السميع العميـ.

الذم  دٌؿ عمى مكاقؼ األمير المتكررة عف الحرب كالقتؿ  2«ليـ ديننا يقوؿ إذا جنحوا لمسمـ فاجنح»
 كالذم يتـ عادة مف دكف حؽ عمى المساجيف.  3«حيث يسيؿ الدـ بغير حؽ، تسقط الشرعية »

عندما قاـ مف »كيرسـ لنا صكرة عمي كـر اهلل كجيو مع كلديو الحسف كالحسيف، لدل األمير 
بابنيو: محي الّديف ومحمد. وضع كّؿ واحد عمى ركبة. غفوتو اعتدؿ في جمستو وطمب أف يأتوه 

تذكر محنة سيدنا عمي وخديعة األقربيف. رأى عمّيًا وىو يسقط تحت ضربة النصؿ القاسية، ثـ 
رأى الفتف التي طارت فييا رؤوس كثيرة، رأى الحسف والحسيف يندثراف في لعبة كانت أكبر 

اىيـ عندما رأل في المناـ أٌنو يذبح ابنو إسماعيؿ. ، ىذه القصة تمتقي مع قصة سيدنا إبر 4«منيما.
قاـ شيخ مف وسط القاعة وصرخ بأعمى صوتو حتى يسمعو  »بؿ إٌنو مف ذرية الحسف كالحسيف: 

 الجميع، كاف الجميع صوتو منكسرًا وأبحًا وجافًا:
 ثقتنا فيؾ كبيرة ألّنؾ مف ذرية الحسف والحسيف. وسنقضي عمييـ ببركة اهلل واألولياء-

الصالحيف. سيدي عبد القادر سيجعميـ كعصؼ مأكوؿ. في يسار سيدي النار وفي يمناه السبلـ 
إٌف ىذا الرمز كسيمة يستعاف بيا لمدفع الركحي، الذم ال يزاؿ مكجكدان في  5«وليـ أف يختاروا.

كالديف  المعارؼ الدينية المشتركة. فيصبح بذلؾ، الجانب اإلنساني الكاجب نقمو متداخبلن مع التاريخ
في معالمو التي ينقميا لنا في كثير مف مشاىد التسامح كالعفك، مما جعؿ مف السرد مرنان مع البنية 

الشخصيات الشعبية إجراءن نصيان لتمثيؿ الزمنية التي كضعت فييا ىذه األحداث، بحيث مثمت فييا 
مف عطاءات المغة ض »الكقائع تمثيبلن خياليا، بكصفيا العنصر الذم يتجسد في العمؿ السردم 

 6«التي يغذييا الخياؿ لمنيكض بالحدث كلمتكفؿ بدكر الصراع، داخؿ ىذه المعبة السردية العجيبة.
لينمك بذلؾ الحدث بتقديـ عالـ متخيؿ في شيء مف الكاقع، لمتعبير عف تاريخ تجربة زمنية مف 

                                                 
  .375، ص الركاية -1
 . الصفحة نفسيا ،المصدر نفسو -2
 . 363-362ص  ـ.ف، -3

 .456، ص ـ.ف - 4
 .114، ص ـ.ف - 5
 .85في نظرية الركاية، مرجع سابؽ، ص  :عبد الممؾ مرتاض -6
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القرآف كقصص األنبياء  حياة األمير. مثؿ لنا بيا الكاتب المعارؼ التي يمتمكيا كاطبلعاتو عمى
حكاران مع المكاف كالزماف مما يتكافؽ كأغراضو مف كالتاريخ اإلسبلمي مف حركب كفتكحات، ليقيـ 

كتداكليما عبر األجياؿ. كمف أىـ ما يمكف استخبلصو مف  كصؼ كتبياف لممقاكمة، كالتضحية،
 التضمينات السابقة، أٌف الكاتب استعمميا لمتكاصؿ كما يمي:

 في صياغاتو كفقان لمحدث السردم.التصرؼ -
تردد عبارات مف القرآف الكريـ في خطابو، مما كٌلد تعامبلن جديدان مع ىذا الخطاب، فيي ليست -

صريحة. كلكف يستدؿ بيا كحكايات صغرل مضمنة، كقد شكمت مرجعياتو الثقافية كالتاريخية، عمى 
 مقصد الحكاية المؤطرة لمركاية كىي "قصة األمير". 

كؿ الكاتب في الركاية، عبر رسمو لخطكط الركاية إلى خطيب يخطط لمقكالتو، كيبرىف فيتح
عمييا ليقنع الجميكر المتمقي بمصداقيتو، كىك ما جعؿ الركاية تسير كفؽ مقكمات مزاج الكاتب 
الذاتية كالقكمية. نجد ىذا باستمرار في قطع السبيؿ أماـ القارئ مف خبلؿ تعميقاتو كمبلحظاتو 

ضايا كأفكار. إذ أخضع الكاتب مادتو السردية لعمميات فكرية كأدبية استدعى فييا رصيده كطرح ق
الثقافي كالتاريخي، حيث تكقفنا الركاية عند العالـ المعرفي الذم يككنيا، كىذا راجع إلى البنية 

ة مٌرت بيا اإلخبارية التي تحمميا الخطابات المككنة ليا، كال سيما كأٌف الركاية تعالج مرحمة تاريخي
الجزائر بما تحممو مف قرارات كمعتقدات اختمؼ فييا المؤرخكف؛ لذا كاف ال بٌد مف تكظيؼ المعارؼ 
التي تخدـ إيديكلكجية الكاتب كتكجيو، كاستحضارىا في ىذا المقاـ يجعؿ مف الفضاء النصي ثريان 

 في بنياتو، لما تحممو مف معاف كدالالت مقصكدة.  
 معمكمات ككقائع  كاف اليدؼ منيا ما يمي: فالمحتكل السردم يحمؿ

 إقامة عبلقات فعمية مع القارئ، بمعارؼ مشتركة تختزليا الذاكرة كالتاريخ المشترؾ.-
تقديـ معمكمات كأخبار جديدة لمقارئ، تدخؿ ضمف العالـ التخييمي المتصكر. مما ينٌمي -

 الحصيمة المعرفية لديو.
كحدات إخبارية منسجمة. تحمؿ القارئ عمى العكدة  الحفاظ عمى المسار الخطي لمحكي، في-

في السياؽ  إلى ما يحتفظ بو مف معمكمات كاستعماليا لفيـ البنية التنظيمية لتككيف العالـ الركائي المعرفي
 الحكائي الذم استخدمت فيو، كفي المكاضعات كالتمفظات الكبلمية التي أٌدت إلى بنائيا كتككينيا. 
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 المبحث الثاني

 الكبلـ والسرد أفعاؿ

 األفعاؿ المفظية التخييمية:-1
ذا كانت رسالة الغفراف رٌد فعؿ لغكم، فالركاية رٌد فعؿ عممي نتجت كفؽ مقاييس مرتبطة  كا 
بالعممية الفنية لمكتابة الركائية، باستحضار المعاني كتسجيؿ األفكار. فاألفعاؿ الكبلمية في الركاية 

، لكٌنيا تحقؽ أعماالن نفسية خيالية بيدؼ إحداث تغيير في متخيمة كمصطنعة، ال تتعمؽ بفعؿ شيء
ٌنما ما تفعمو عندما تصدر أقكاالن  العبلقات، فما ييـ مف الكائنات الكرقية ليس البحث عٌما تقكلو، كا 
. 1كلئف كانت تمؾ األفعاؿ خيالية كمصطنعة فيي تؤٌدم الكظيفة نفسيا التي تؤٌدييا في الكاقع

ييرات في العبلقات البشرية، بكاسطة محمكالت إنجازية تدعك لتنفيذ عمؿ ييضطمع بيا إلحداث تغ
قناعو بما يقكؿ  محدد، لبمكغ مقاصد في إطار البنية السردية التي تحتكييا، كالتأثير في اآلخر كا 

 كالحمؿ عمى تصديقو، كذلؾ يتـ بكاسطة البرىاف كالحجة.
كىك ال فعؿ كبلـ، مقترف بإنجاز  كيرل سيرؿ أٌف فعؿ الكبلـ أك فعؿ الكتابة في أم لغة

مجرد التمفظ بخطاب .  فب2يبتعد عف طرح أسئمة أك إصدار أكامر أك التماس أعذار أك إعبلف كعكد
يحتكم عمى أفعاؿ متضمنة في القكؿ، فالكاتب في ركاية  في مقاـ معٌيف فيذا يشكؿ فعبلن لغكيان،

كت مكنسينيكر ديبكش، فيراكغ بذلؾ قائبلن: األمير يكىمنا بإنجاز فعؿ كتابة الرسالة/ الكتاب، بص
اّل فبل معنى لما نقـو بو. أمامي نابميوف وأنا عمى يقيف أّنو  لـ يبؽ أمامي إاّل ىذا الحؿ» وا 

سيقبؿ التدخؿ في صالح ىذا الرجؿ. المجمس عاجز عف اتخاذ قرار صاـر ونيائي. غيزو، رئيس 
حقيقي. سأكتب لنابميوف وأظير لو مف ىذا  المجمس، دار حوؿ نفسو ثـ أنيى الدورة بدوف قرار

ليبعثيا لنابميكف الثالث  لمقس ديبكشبالنسبة  ضركريان  الرسالةفمقد أضحى فعؿ كتابة  .3«.الرجؿ
حتى يتحدث فييا عف معاناة األمير عبد القادر النفسية كىك في قصر أمبكاز. ىذه الرسالة التي 

لحديد التي عانى منيا ديبكش كعبد القادر، لخصتيا يحمؿ بيف دفتيو مسالؾ أبكاب ا كتاباً أصبحت 
األحقاد أحيانًا تعمي البشر. الحّؿ الوحيد المتبقي ىو أف أبدأ في كتابة ىذه  «تمتمات مكنسينيكر:

                                                 
1 - Anne Ubersfeld : Lire le théâtre, éditions sociales, 1981, p 290 . نقبلن عف: سيميائية الكبلـ  

.109الركائي، ص   
2- Jean.R. Searle : Sens et expression étude de théorie des actes de langage, op.cit, p 101. 

 .52الركاية، ص  -3
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نابميوف بونابرت. رسالة ال شيء فييا إاّل ما رأتو العيف  -الرسالة إلى رئيس الجميورية لويس
نابميوف بونابرت الذي عرؼ المنفى  -أف يكوف لويس  بدّ  وال أو أمبله القمب. األوضاع تغّيرت

يدرؾ اليـو قسوة الظمـ والضراوة التي يشعر بيا اإلنساف وىو بعيد عف التربة التي نبت فييا 
بعيد عف الوجوه التي يصادفيا يوميًا قبؿ أف تنطفئ في انشغاالت الدنيا الصعبة، وعف األرض 

بؿ  .. فيي ال تصؼ كاقعان كال تحتمؿ الصدؽ كالكذب1«.ربًا مف آالمياالتي كّمما شـّ ترابيا ازداد ق
. كتظير 2تعالج معمكمات منقكلة باعتبارىا محكران، كالمتكمـ باعتباره مصدران كالسامع باعتباره ىدفان 

  لنا في حقميف داللييف:
عدد معاني فالبحث عف المعنى يتحدد في سياؽ االستعماؿ، بحيث تتتػػػػػػوجيػػػيي: أوليما، 

الخطابات حسب السياؽ الذم تذكر فيو، بقدر ما يتاح ليا مف االستعماالت، حسب ظركؼ 
 اإلنتاج كالتمقي في عممية التكاصؿ التي تجمع المتخاطبيف.

ٍمؿي المخاطب عمى القياـ بفعؿ ما، سكاء كاف باألمر أك باالستفياـ   فالقصد مف الخطاب حى
 لى فحكل الكبلـ. لتجمع بيف المتخاطبيف عبلقتاف:أك باإلخبار، كنصؿ إليو بالنظر إ

 تكاصؿ عبلقي، بالنظر إلى العبلقة القائمة بيف المتكمـ كالمخاطب. 
 تكاصؿ تكجييي أك إخبارم، بالنظر إلى فحكل الخطاب ذاتو. 

فحينما بدأ جكف مكبي في سرد قصة مكنسينيكر كاألمير في كقفات خمسة، تجٌمت لنا بكضكح 
كيراه مف كقائع، أم فحكل الخطاب، ألٌنو جزء منو كيشارؾ في بناء نظامو  مكاقفو مما يقصو

كبنيتو، كاألفعاؿ فييا مكجية إلى المخاطىب كتسير في اتجاىو، ذلؾ أٌف المرسؿ ىك الذم يطمب 
منو ذلؾ كينتظر منو االنجاز، فمف المعركؼ أٌنو إذا كاف فعؿ التمفظ مرتبطان بالمتكمـ فإٌف تحقيؽ 

نجازه مرتبط بالمخاطب.الحدث المت  ضمف في فعؿ التمفظ كا 
كما كرد بعدىا، كجدت شخصيات الركاية نفسيا صؾ بعية كعند الكصكؿ في القٌص، إلى 

خاضعة لمسيرة الجياد، في شكؿ تكجيو تمقتو في كثيقة كجياز بث كاف يستعمؿ منذ القدـ. حيث 
ف تكجيو، كمجاراة سياسة األمير في حممت الرسالة أفعاالن كقكل كظيفية تحث لتنفيذ محتكياتيا م

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وصمى اهلل عمى سيدنا محمد الذي ال  »تعاممو مع األكضاع، يقكؿ فييا: 
 نبي بعيده.

                                                 
 .22، ص ركايةال -1
ؽ بنكر، المركز الكطني لمترجمة، منشكرات دار سيناترا رام جاكندكؼ: عمـ الداللة كالعرفانية، ترجمة كتقديـ: عبد الرزا -2

 .359، ص 2010تكنس، 
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ليكـ يا رجاؿ القبائؿ وخاصة فرساف السيؼ واألعياف والتجار وأىؿ العمـ  إلى الشيوخ والعمماء وا 
 السبلـ عميكـ.

وجمع شممكـ وحقؽ لكـ النجاح ويسر لكـ الخير في جميع أفعالكـ  وفقكـ اهلل وسدد خطاكـ
 وبعد.

فإّف أىؿ مناطؽ معسكر واغريس الشرقي والغربي ومف جاورىـ  واتحد بيـ وبني شقراف وعباس 
والبرجية واليعقوبية وبني عامر وبني مياجر وغيرىـ ممف لـ ترد أسماؤىـ قد أجمعوا عمى 

ني عمى السمع والطاعة في اليسر والعسر وعمى بذؿ أنفسيـ مبايعتي أميرًا عمييـ  وعاىدو 
وأوالدىـ  وأمواليـ في إعبلء كممة اهلل. وقد قبمت بيعتيـ وطاعتيـ كما قبمت ىذا المنصب مع 
زالة النزاع والخصاـ مف بينيـ  عدـ ميمي إليو مؤمبًل أف يكوف واسطة لجمع كممة المسمميف وا 

ية لمشريعة المطيرة وحماية الببلد مف العدو الذي غزا أرضنا وتأميف السبؿ ومنع األعماؿ المناف
وىو ييدؼ لمسيطرة عمينا. وكشرط لقبولي فرضت عمى أولئؾ الذيف عيدوا إلّي بالسمطة العميا 
واجب االمتثاؿ دائمًا في جميع أعماليـ إلى تعاليـ الشريعة المقدسة وكتاب اهلل وأف يقيموا العدؿ 

نة وتجرد عمى القوي والضعيؼ والشريؼ والمشروؼ وقد ارتضوا ىذا عمى ىدى سيرة رسولو بأما
 الشرط.

أدعوكـ إذف لتحضروا إلينا، لتقدموا بيعتكـ وتظيروا طاعتكـ، وفقكـ اهلل وأرشدكـ في الدنيا 
 واآلخرة.

إّف ىدفي األسمى أف أحقؽ ما فيو الصبلح والخير واتكالي عمى اهلل فمنو وحده أنتظر الثواب  
 والفبلح.
مف مف ناصر الديف، السمطاف وأمير المؤمنيف عبد القادر بف محي الديف أداـ اهلل  بأمرحرر 

 1«.1832نوفمبر  27الموافؽ لػ:  1248، آميف، بتاريخ الثالث مف رجب هعّزه وحقؽ نصر 
إذ كظؼ األمير، كسمطة مييمنة ىذه الكثيقة عمى الشعب لتقديـ رؤية معينة لؤلكضاع السائدة 

زمو في نفس الكقت عمى مساندتو كاالنخراط في مسيرتو. كيندرج ىذا التكجيو في ىذه كيحفزه كيم
الرسالة ضمف ممفكظات آمرة ناىية، تخرج عف معناىا الحقيقي إلى معاني أخرل يتحكـ فييا 

. لككنيا نابعة مف شخص أرفع منزلة مف اآلخريف كأعمى رتبة االستعبلء واإللزاـالسياؽ، تفيد 
نجاح عمميات السحر االجتماعي التي ىي األعماؿ السمطكية أك األعماؿ المشركعة  »منيـ، فػػػ 

كاألمر سياف، يتكقؼ عمى اقتراف مجمكعة مف الشركط المترابطة المتآلفة التي تتألؼ منيا الشعائر 

                                                 
 .79 -78الركاية، ص  -1
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فاألمير يستمد سمطتو مف الشركط الخارجية )مكانتو االجتماعية(، كيأمرىـ  1«االجتماعية.
سأحارب كّؿ »كامره، كتكعيتيـ بتحمؿ مسؤكلية ما قد ينجـ لمف يرفض ذلؾ، يقكؿ: باالنصياع أل

مف ينكر سمطاني الذي ىو سمطاف اهلل. وكّؿ مف ساعد أعداءنا فيو عدو لنا وعدو لدينو. أؤكد 
لمذيف يستشيدوف في ىذه الغزوة وىـ يحاربوف المرتديف وراء األسوار، جزاؤىـ عند اهلل كبير 

كىي سياسة انتيجيا في عممية التغيير  2«كرموف مثؿ الذي حارب الغزاة والكفار.وفي األرض سي
التي يريد إحداثيا، كالتي ليا أثر في في الحياة االجتماعية كاالقتصادية، كىي مرتبطة ارتباطان كثيقان 

 بالسمطة.
فعؿ كيعتبر التكجيو، عند سيرؿ، مقكلة يراىف مف خبلليا المتكمـ عمى حفز المتمقي عمى  

نقكؿ لمغير كيؼ ىي حالة األشياء )تككيدية(، كنحاكؿ أف ندفعيـ إلى فعميا  »شيء معيف 
)تكجييية(، كنتعيد بفعميا )كعدية(، كنعبر عف مشاعرنا كمكاقفنا )تعبيرية(، كنحدث تغيرات في 

لمتمقي . كالتكجيو ىنا فيو صيغة إلزاـ، كما سبؽ الذكر، عمى ا3(«العالـ بكاسطة تمفظاتنا )إعبلنية
لمشاركة األمير معتقداتو كنيجو. فمقد اختار الجياز الحاكـ، تمرير خطابو بكاسطة صؾ البيعة 
كىك بمثابة المرآة العاكسة لمنيج السياسي الذم كاف سائدان في الجزائر، كىك نيج المبايعة في 

يبيف ذلؾ أٌف اختيار السمطة، كما تعيشو الجزائر مف تحكالت سياسية كاقتصادية كاجتماعية. كما 
ىذه الرسالة ليا كقعاف أك تأثيراف: أكليما كاف عمى مناصريو الذيف انصاعكا لو انصياعان تامان 
كسيادة كسمطة معترؼ بيما كفقان لؤلعراؼ المتبعة ؛ كثانييما كاف عمى المعارضيف الذيف انتفضكا 

كالتي  .ي في حالة حربضٌد ىذه البيعة، ما دٌؿ عمى حالة التمزؽ التي كانت عمييا الجزائر كى
تعترؼ بسمطاف األمير، كلكٌنيا عنيفة ألٌنيا كانت تعصي أكامره التي مسالمة الرسالة مثمتيا ال

مف محمد التيجاني إلى نجد فيو محمكؿ األمر أيضان،  كترفض أف تحاكر األمير كأف تمتثؿ لرؤيتو،
 األمير:

د سمطانو وأنا مستعد، ومعي سكاف عيف ألميركـ لست ال عدوًا لو وال رجبًل منتفضًا ض قولوا »
 تـ إاّل بما يربطني بالسماء.ىماضي والقبائؿ الموالية، لبلعتراؼ بسمطانو، ولكني مقّدـ زاوية وال أ

فأنا أرفض ىذه الروابط األرضية المحكـو عمييا بالزواؿ. أجدادي األوائؿ كانوا دائمًا ضحايا ليذه 
مرة أخرى عمى نوايانا السميمة ولكف إذا أصر األمير عمى األخطاء التي ال أريد تكرارىا. أؤكد 

رؤيتي بيذا الشكؿ العدواني، عميو أّواًل باختراؽ أسوار عيف ماضي واختراؽ صدور اتباعي 
                                                 

 .66، ص 1986، دار تكبقاؿ، 1، طبمعيدبيير بكرديك: الرمز كالسمطة، تر: عبد السبلـ  -1
 .238الركاية، ص  -2

3 - Jean.R. Searle : Sens et expression étude de la théorie des actes du langage, op.cit, p 32. 
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كالرٌد ىنا رٌد معارض، فالمتكمـ يعتقد أيضان أٌنو صادؽ، كىذه الرسالة كلدت نكعان مف  1«وخدمي.
ضو مكقؼ االتصاؿ. انحصر اإلنجاز الحرفي ليا في قكة كاحدة التحدم في العممية التخاطبية، فر 

، لذا يمكف أف نقكؿ إٌف الرسالة كخطاب سردم مكٌكف مف عٌدة أنماط جممية تمتمؾ قوة الرفضىي 
قٌكة انجازية ألٌف كجيتيا كانت تداكلية أكثر. كما نبلحظ فييا ىيمنة أسمكب النفي الذم كٌلد إصراران 

كالدخكؿ في مسيرة األمير. كيفيد النفي في الممفكظ الرفض كالرغبة في عمى عدـ قبكؿ البيعة 
السمطة أيضان ألٌنو صادر مف شخص ال يعترؼ بالمبايعة، كيعتبر نفسو شخصان يساكم األمير في 
منزلتو كقدره، لذا فسياستو في الرٌد تعتبر برنامجان حكائيان مضادان. ليذا قٌرر إشعار األمير بعدـ 

نظرىما فيما يخص التغيير الذم يكٌده لمببلد،  كقٌرر شٌف حرب عميو، فيما ينتيجاف  انسجاـ كجيتي
 نفس السياسة كىي سياسة الدـ. 

فالفعؿ الكبلمي المنجز ىك فعؿ كبلمي مباشر، كىذا ألٌف بيف البنية كالكظيفة عبلقة  
 directمباشر كمما كجدت عبلقة مباشرة بيف البنية كالكظيفة، نحصؿ عمى فعؿ كبلـ »مباشرة 

speech act بينما كٌمما كجدت عبلقة غير مباشرة بيف البنية كالكظيفة، نحصؿ عمى فعؿ كبلـ .
، ما ساعد عمى تككيف برامج حكائية تشارؾ فييا indirect speech act.»2غير مباشر 

 الشخصيات سعيان لمتغيير في كٌؿ المستكيات. تحققت في صيغة تكجييية، لككنيا تنتج ألسباب
 معينة كإلحداث األثر، كفؽ شركط تحقؽ األمر، كىي:

 ككف القكاعد تداكلية، مرتبطة بكضعية المتخاطبيف. -
 تكفر شرط السمطة كاالستعبلء، فعمى اآلمر أف يككف في مرتبة أعمى مف مرتبة المأمكر. -
 تكفر شرط القدرة، عمى اآلمر أف يككف قادران عمى إصدار األمر. -
 مـ في إصدار األمر.اإلرادة، أم إرادة المتك -
 االقتناع أك القصد.  -

أٌف ىذه الرسالة في ىيكمتيا ىي نقؿ يماثؿ بنية الرسالة الرسمية السائدة في القرنيف كنبلحظ 
ٌنما كانت تتسـ  »السابع كالثامف لميجرة، التي تشكمت في أجزاء  لـ تكف تتسـ بالثبات كاالستقرار، كا 

فالمتكمـ في ، 3«يؿ، أك الحذؼ، أك التقديـ كالتأخير.بالتغيير، كىذا كاف يتـ عف طريؽ التعد

                                                 
 .225الركاية، ص  -1
 .92جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -2
الطاىر محمد التكات: أدب الرسائؿ في المغرب العربي في القرنيف السابع كالثامف، ديكاف المطبكعات  -3

 .381، ص1993الجزائر،  الجامعية،
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لتتمثؿ لنا في الرسائؿ يتكقع أٌف لمقارئ افتراضات مسبقة حكؿ تشكميا، في سياؽ االستعماؿ، 
 العناصر التالية:

 عمى النبي، كعمى آلو كصحبو. الصبلةالبسممة ك  
 ذكر المرسىؿ إليو، كالدعاء ليما. 
 البعدية. 
 يراد الخطاب.إ 
 ريخ الرسالة.  ذكر تا 
 خمفية المعرفية بيف الكاتب/ القارئ. الإضافة إلى العبلمة السمطانية التي ىي ضمف  

 لنتمكف مف استخراج الصيغ الخطابية التي حققت التشكؿ النصي أك الخطابي ليا، كما يمي:
ليكـ يا رجاؿ القبائؿ كخاصة فرساف ال - سيؼ صيغ الخطاب في البداية: إلى الشيكخ كالعمماء كا 

 كاألعياف كالتجار كأىؿ العمـ، السبلـ عميكـ.
كر الرسالة: كىي إعبلف مبايعة األمير كقبكؿ القبائؿ بيا: قد أجمعكا عمى حالمضمكف/ أك م -

مبايعتي أميران عمييـ  كعاىدكني عمى السمع كالطاعة في اليسر كالعسر كعمى بذؿ أنفسيـ كأكالدىـ  
 كأمكاليـ في إعبلء كممة اهلل.

مف مف ناصر الديف، السمطاف كأمير المؤمنيف عبد القادر بف محي  بأمرقيع المرسىؿ: حرر تك  -
 .هالديف أداـ اهلل عٌزه كحقؽ نصر 

 .1832نكفمبر  27المكافؽ لػ:  1248التاريخ: الثالث مف رجب  -
نجد ك تأممنا الصيغ المستخدمة في الرسائؿ المكتكبة في شكميا المغكم المتكاضع عميو، فم 

الجمؿ فييا ال تخرج عف نظاـ العرؼ، كىذا الستعماؿ تراكيب تحتكم عمى معمكمات يفترض  أفٌ 
النداء كىذا  منيا حرفية لأٌنيا تدؿ عمى إنجاز قك أٌنيا صحيحة لغكيان كيقبميا المتمقي. فسنبلحظ 

يا رجاؿ القبائؿ وخاصة فرساف السيؼ واألعياف والتجار وأىؿ  »في  بداللة استخداـ أداتيا
اء لـ يكف القصد المباشر بؿ كاف دكمع ذلؾ فالداللة الحرفية أك الشكمية ال تكفي، فالن .«لعمـا

 تخصيص المخاطىب كشٌد انتباىو.  القصد 
في عباراتو المختمفة، كتقنية سردية المقصكد بيا شٌد االنتباه. كىنا  تحقؽ النداءإذ نبلحظ 

األفعاؿ المغكية األخرل كاإلخبار، كاالستفياـ يجب التمييز بيف "النداء" كفعؿ لغكم، شأنو شأف 
تداكلية خارجية، أم كعبلقة تسند إلى أحد مكٌكنات  1كاألمر كالكعد كالكعيد، "كالمنادل" ككظيفة

                                                 
 .161لمغة العربية، مرجع سابؽ، ص أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلية في ا-1
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الجممة. فالنداء فعؿ لغكم يحدد جية الجممة سكاء كانت عمبلن أك حدثأن أك كضعان أك حالة. فالجمؿ 
ازية مختمفة، كاألمر كالسؤاؿ، كاإلخبار، إاٌل أٌف المكٌكف المستعممة في النداء تأخذ قكل إنج

 . 1"المنادل" يأخذ قكة انجازية ثابتة، كىي القكة االنجازية النداء
كيمعب النداء في المدكنتيف دكران في استدعاء انتباه المخاطب ليشارؾ في الحدث السردم، كىك 

كما اليرتبط بأية كجية نظر، سكاء كانت . كسيمة لتنبيو المخاطىب قبؿ إنشاء الخطاب المكجو إليو
 رئيسية أك ثانكية لتصؼ الكاقعة كترتبط بيا. كما نسجمو عف النداء ىك أٌنو كقع في غالبو تمييدا

الحكارات كاألقكاؿ لتحقيؽ التكاصؿ مع الغير كاستدراجو لممشاركة فيو، خاصة في  في رسالة الغفراف
" إلى النَّبيٍّ )ص( فقاؿ: يارسوَؿ اهلل ىذا "َأعَشى  فذَىبَ  »المستعممة فييا، كما في قكلو:  "عميٌّ

كفي حكاره مع ، 3«!يا محمَُّد يا محمُد، الشَّفاعَة الشََّفاعة » كفي: 2«.َقْيٍس" قد ُروي َمدحُو فيَؾ..
نٍّي أَلَحاُر يا َمَعاِشَر الَعَرِب في ىذه اأَلوزاِف التي َنقَميا عنكـ الثقاُت، وتَ  »: عبيد يقكؿ داَولتيا وا 
، يتـ بانتقاء المخاطب الذم يكجو إليو الكبلـ كتحديده أكالن، كما نداء انتقائيكىك  .4«الَطبقاُت...

ـَ عميَّ وَرَفَع عني الُبؤَس  »في مخاطبة الشيخ لعدم فيقكؿ لو:  . 5«َأمِسْؾ يا عبَد اهلل، فإفَّ اهلل أنع
ز بينيا بذكر أسمائيا أك ما تمقب بيا أكالن أك كىذا لكثرة الشخصيات التي التقى بيا، لذا كجب التميي

يا َأبا َسوادَة، ويا َأبا ُأمامَة، ويا َأبا  »، لنجد نداءن متعددا كما في: بالنداء الواصؼما يسمى 
كىـ عمى التكالي: عدم بف زيد، كالنابغة الذبياني، كالنابغة  6«ليمى، اجعموىا ساعَة ُمناَدمة...
"النداء" في خطابو التخييمي كسيمة لتنبيو المخاطب قبؿ إنشاء الجعدم.إذ جعؿ المعرم مف 

 الخطاب المكجو إليو، لتسند إليو بذلؾ كظيفة التخصيص. 

في السرد، في استعمالو  كجب التمييز في النداء المكجو إلى المخاطبفقد  أٌما في الركاية
 فيما يمي: ، 7في نداء االنتقاء، كنداء المكاصمة كنداء التعييف بيف الشخصيات،

الخطاب بالنداء العادم فإٌنو يقـك بعممية انتقاء لمشخص  الشخصيةستيؿ ت: حيف نداء انتقاء -أ
الذم ينكم تكجيو خطابو إليو. ففي الغرفة النيايبة، في اجتماع لمناقشة مسألة األمير، يتدخؿ 

                                                 
 .172أحمد المتككؿ: الكظائؼ التداكلية في المغة العربية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .181الرسالة، ص  -2
 .178، ص مصدر نفسوال -3
 .197، ص ـ.ف -4
 .198، ص ـ.ف -5
 .203، ص ـ.ف -6
 . بتصرؼ.106رجع سابؽ، ص أحمد المتككؿ: مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي، م -7
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لسادة، مف أّييا ا -»كيقكؿ:  Le lieutenant général Fabvierجنراؿ فابفي –الميكتنانت 
العبث الحديث في ىذه الغرفة عف المخاطر المحدقة بفرنسا بسبب ىذا الرجؿ ووضعيا في نفس 

 .1«الميزاف مع شرؼ فرنسا...

بو، كينكم أف يكٌجو لو الكبلـ، ليرٌد عميو مكنسينيكر. فكاف الحكار التالي: كينتقي جكف مكبي مخاطى 
 لحقيبة.كأّنؾ تحمؿ الرصاص في ىذه ا ! مونسينيور -...»

رفيف، تدرؾ جيدا أف ال شيء بيا إاّل األوراؽ والقصاصات الصحفية اعزيزي جوف أنت سيد الع -
كيؤكد جكف مكبي في ىذا الحكار بمكاصمة كبلمو  2«وآالـ الناس المحروميف مف كّؿ شيء...

لو كاف الناس مثمؾ يا مونسينيور لتغّير وجو العالـ  -»كتكجيو خطابو لمكنسينيكر في : 
 لبئيس. ولكف...ا

المصالح الصغيرة تعمي الناس يا مونسينيور. الكثير مف الضباط مرتاحوف وال يريدوف  -
كىذا ما  3«تشويشًا عمى ترقياتيـ وليذا فيـ في الكثير مف األحياف يظيروف غير ما يخفوف.

 يدخؿ فيما يسمى نداء المكاصمة.

 خطابو فإٌنو يرـك بذلؾ التنبيو عمى أٌنو ماالنداء في ثنايا  الشخصيةكرد ت: حيف نداء مواصمة -ب
فمكنسينيكر يكاصؿ مخاطبة  زاؿ مستمران في التكاصؿ مع الميخاطب الذم يككف غالبان قد انتقاه.

. نزع مونسينيور ديبوش الورقة مف الرزنامة بنوع مف االنفعاؿ وىـّ 1848جانفي  17»جكف قائبلن: 
ف يدفنيا بيف بقية األوراؽ األخرى التي كانت تمؤل الطاولة. برمييا ثـ عدؿ عف الفكرة بشكؿ آلي قبؿ أ
 أغمس قممو في الحبر فشعر بخشونة ما.

 جوف قميبًل مف الماء الساخف مف فضمؾ. ىذا الحبر ثقيؿ ويعطؿ حركة القمـ. -

 أمر سيدي. -

؟ يا جوفىؿ تعرؼ - كسط  . فبعد أف انتقاه في نداء االنتقاء كاصؿ مخاطبتو في4«... ىذا اليـو
 الكبلـ، ليبف لو أٌنو ال يزاؿ يكاصؿ الحديث معو.

                                                 
 .31الركاية، ص  -1
 .35المصدر نفسو، ص  -2
 .35، ص ـ.ف -3
 .22، ص ـ.ف -4
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تمتـ مونسينيور ديبوش وىو يرتب قميبًل  ...»كسائؽ العربة يرٌد عمى مكنسينيكر، في الحكار التالي: 
 ...:سودمف ىندامو األ

 ..أتعجب مف ىؤالء البارسييف كيؼ يتحمموف ىذه المدينة المتعبة. -

ة تعّمـ الناس تحمؿ كّؿ شيء ... حتى الموت يا سيدي لـ يعد يثير العادة يا مونسينيور، العاد -
  1«أحدًا.

رات المترددة في الركاية نبلحظ أٌنو بعد نداء االنتقاء يأتي بعده نداء المكاصمة، نمثؿ اكفي الحك 
عندما انتيى مف ...»لذلؾ في الحكار الذم جرل بيف األمير عبد القادر كمكنسينيكر ديبكش، في: 

، وضع األمير الزربية عمى األريكة وخرج عند المدخؿ حيث صالة الزوار الستقباؿ ضيفو. قاؿ الصبلة
 :مازحا، محتضنًا مونسينيور ديبوش

اّل لتحوؿ ىذا القصر إلى محشرة. أعتقد نمونسينيور، جيد أّنيـ يتركو  - نا نصمي عمى األقؿ وا 
 بيننا وبيف خالقنا. أّف الصبلة ال تؤذي أحدًا. فيي ليست بيننا وبينيـ ولكنيا

اّل لف نتحدث عف كائف اسمو  أّييا السمطاف الكريـال أعتقد أننا وصمنا إلى ىذا الحّد  - وا 
 ..سيدي عبد القادر، استحقاؽ وليست إرثًا سيبًل. اإلنساف. اإلنسانية يا

أّييا السمطاف، أنت محظوظ كثيرًا في ىذا القصر، ترتاح قرب أكبر فناف عظيـ أنجبتو  -
 شرية: ليونار دو فانشي. ربما ىوف ىذا قميبًل مف حزنؾ.الب

. ىو عمى األقؿ جاء بخياره، بدعوة مف الممؾ ليواصؿ رسوماتو يا مونسينيورالوضع مختمؼ  -
بأف سمميـ لوحتو الكبيرة: موناليزا.  إياهواكتشافاتو عمى راحتو ورّد الخير لمذيف منحوه 

ا رؤية األشياء الجميمة ويقربنا مف الخوؼ والظبلـ مونسينيور، أنت تعرؼ أّف الظمـ يبعد عنّ 
  2«والسواد.

المكٌكف المنادل بعد تماـ الخطاب فإٌنو يقصد تعييف  الشخصيةكرد ت: حيف نداء تعييف -ج
المخاطب إٌما بتخصيصو أك تصحيحو. كيحصؿ ذلؾ في مقاميف، مقاـ التباس الميخاطب أك إمكاف 
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ىؿ أكمت » 1«ما يزاؿ في العمر بقية ياسيدي»يقكؿ جكف مكبي:  تعٌدده كمقاـ الخطأ في انتقائو.
 كىنا مف أجؿ تعييف المخاطىب كتخصيصو.،  2«لحـ الكبلب في حياتؾ يا سيدي؟

فالمككف المنادل في الخطاب السردم، ىك المكٌكف الذم يشٌكؿ محط الفعؿ المغكم "النداء"، الذم 
 سطيا أك نيايتيا.قد يقع في بداية الممفكظات المستعممة أك في ك 

   ، كىيصيغ األفعاؿ الكبلمية فييا ككذلؾ نجد، في الرسائؿ عامة كركد صيغة أخرل مف
وفقكـ اهلل وسدد خطاكـ وجمع شممكـ وحقؽ لكـ النجاح ويسر لكـ الخير في  » ، كما فيالدعاء

. كاألفعاؿ «واتكالي عمى اهلل فمنو وحده أنتظر الثواب  والفبلح... »كفي  «جميع أفعالكـ وبعد
ذا كاف  فييا مكجية إلى المخاطىب كتسير في اتجاىو. كىذا ما تطمب تكفر الثقة بيف المتخاطبيف، كا 

لتصديؽ ما تمقاه جية االعتقاد فإف الشعب استخدـ  3الحمؿ عمى االعتقاداألمير قد استخدـ جية 
 لرفضو المبايعة.جية عدـ االعتقاد  أما التيجاني فمقد كاف في

لمتمفظ بيا مرتبطة بالتفاعؿ الحاصؿ في إطار العبلقة بيف المتكمميف في فاألفعاؿ ا
مجمكعة منظمة مف المكاقؼ ككجيات النظر المختارة أثناء التكاصؿ. كىذا بالتمييز بيف المعنى 

. كٌؿ ذلؾ يككف كفؽ قكاعد 4المحصؿ الذم يرتبط بالكبلـ، كبيف المعنى المقٌدر الذم يرتبط بالجممة
لفيـ كالتأكيؿ أثناء األداء الفعمي لمغة التي تساعد عمى كصؼ المغة أثناء االستعماؿ تنظـ عممية ا

 أم في إطار العبلقة بيف المخاطبيف كبيف عباراتيـ. 
ترتبت الركاية عمى برامج حكائية مرتبطة كٌميا بالبحث عف التغيير  فمقد تعػػػػػػّرفػػػي:-والحقؿ الثاني:

الشخصيات مف مكاقؼ كمشاعر كرغبات اتجاه ما تريده. بتقديـ في المسالؾ، كفيما تعٌبر عنو 
 حاالت المعرفة كالفعؿ لمتعريؼ بيا، كالتعبير عف حقيقة األشياء، كىذا بػػػػػ:

 معمكمات تقٌدميا الممفكظات المحكية.-
 تحقيؽ الممفكظات أك تغييرىا ضمف إطار محدد.-

كالشخصيات، انتظمت كفؽ األدكار  فممفكظات الركاية تحمؿ حقائؽ جاءت عمى لساف الراكم
المسندة إلييا ضمف مسارات معرفية، بيدؼ إقناع المتمقي بما يتمقاه كاالعتقاد بالحقيقة، نمثؿ ليا 
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. نزع مونسينيور ديبوش الورقة مف 1848جانفي  17»بمرايا األكىاـ الضائعة في الكقفة األكلى 
الفكرة بشكؿ آلي قبؿ أف يدفنيا بيف بقية  الرزنامة بنوع مف االنفعاؿ وىـّ برمييا ثـ عدؿ عف

، كفي 1«األوراؽ األخرى التي كانت تمؤل الطاولة. أغمس قممو في الحبر فشعر بخشونة ما...
... كاف مونسينيور يريد »الكقفة السابعة مف مرايا المياكم الكبرل، يقكؿ السارد داخؿ حكائي: 

الّ   فبل معنى لبعثيا. رأى في زيارتو المبرمجة مف رسالتو إلى نابميوف أف تكوف قوية ومقنعة وا 
لؤلمير حبلًّ لكؿ األشياء الغامضة حوؿ محو دولتو المتنقمة. ىكذا يفعؿ مونسينيور دائمًا قبؿ 
زيارتو لؤلمير. يحضر نفسو لكّؿ شيء حتى ألسوا  االحتماالت، أف ال يكوف األمير مثبًل في وضع 

. فاإلخبار بالحقائؽ تطمب استخداـ 2»عميو.  نفسي جيد لئلجابة عف التساؤالت المطروحة
كتكفير الثقة التي يتطمبيا الكسيمة لضماف التكاصؿ فيما سبؽ، في قكة إنجازية ىي الكتابة كالتكثيؽ، 

البعد المعرفي )التعرؼ عمى المكضكع( كالبعد التداكلي )التعرؼ عمى مسيرة التغيير(، كىذا لمتحفيز 
حكاـ جيتي معرفة الحكي كمعرفة القكؿ كالذم يفضي بنا إلى البعد عمى تتبع الرنامج الحكائي، بإ

 االنفعالي )كيكمف في عممية التكجيو كأثرىا(. كيمكف أف نحدد تجمي الفعؿ التعرفي في:
 

 المتمفظ              التمفظ             االعتقاد  
             

 الثقة   الجية              المعرفة           
فقصاصات األخبار كالكتابة ىي مف أشكاؿ اإلقناع مف أجؿ المساىمة في عممية التغيير، فمقد 
كاف مكنسينيكر حريصان عمى استخداميا، ككاف الكاتب متمكنان منيا إلضفاء الحقيقة كحمؿ القارئ 

رفي عمى االعتقاد بما يتمفظ بو، كىي تندرج ضمف معرفة الفعؿ، نظران الندراجيا ضمف الفعؿ التع
 الذم يقتضي استخداـ كسائؿ اإلقناع الممكنة كالتعبير عنيا بكسائؿ إنجاز معرفية.

كما يميز األفعاؿ الكبلمية السابقة استخداـ المباقة في الكبلـ، التي استدعت مف المتمفظ لو 
اف استخداـ قدراتو الذىنية كاالستداللية لمكشؼ عف المقاصد، فالتكجيو كاف لتتبع الحكي كالتعريؼ ك

لكسب الثقة في إطار بعد ىاـ كىك استعماؿ التكثيؽ لمحمؿ عمى االعتقاد بما يقكؿ. كىذا ما نجده 
-Le capitaine DeSaintقصاصة عف األمير كتبيا الكابتف دكسانت ىيبكليت في 

Hippolyteاألمير رجؿ مدىش. ىو في وضعية أخبلقية ال نعرفيا جيدًا »: ، عف نكث المعاىدة
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ؿ زاىد في شؤوف الدنيا ويظف أّنو موكؿ مف طرؼ اهلل بميمة حماية رعاياه. في أوروبا. رج
حممو ليس الحصوؿ عمى مجد واليدؼ الشخصي ليس مف ميامو وحّب الماؿ ال يعنيو أبدًا. 

كفي ساحة الحرب كتب )بكجك(  1«ليس ممتصقا باألرض إاّل وفؽ ما يمميو عميو اهلل فيو أداتو.
في في ساحة الحرب والمعارؾ القاسية، إنسانيتي تجاه العرب وتجاه  قبؿ أف ندخؿ » لو قائبلن:

جنودي تحتـ عمّي أف أقترح عميكـ السمـ قبؿ الحرب. السياسة تجبرني عمى فعؿ ذلؾ مثميا مثؿ 
اإلنسانية، ألّنؾ إذا رفضت السمـ الذي أمنحو لؾ، ستتحمؿ مسؤولية الحرب ونتائجيا 

أعرؼ قواعد المممكة » إلى الحاكـ العاـ عمى نكث العيد: رسالة بعث بيا األميرك  2«المدمرة.
الفرنسية وأعرؼ كذلؾ أّنو إذا كاف الفرنسيوف أقوى مف أمـ أخرى فؤلنيـ ال يخالفوف عيودىـ. 
مف ىنا مف الصعب تدمير معاىدة وقعتيا شخصيًا كانت تممؾ كّؿ الصبلحيات ومعروفة مف 

نت أساليب ترتكز أساسان عمى التعريؼ بالحاالت . كاألفعاؿ المنجزة ىنا تضم3«طرؼ الجميع.
كطبيعة العبلقة التي تجمع بيف األنا كاآلخر، كخبلليما حاكؿ الكاتب أف يقمص المسافة بالكتابة 

 كالتكثيؽ.
 كىي فالمتمفظ في الركاية يستخدـ أفعاالن لغكية تتطمب معرفة كيفيات القكؿ في الحكي،

كىي معمكمات  ،كما يداخميا مف أحداث ىامة كتفصيبلت دقيقة البطؿ ىنا بشكؿ عاـ بسيرة  ةمتعٌمق
تتدفؽ بصكرة غير منتظمة في ترتيبيا؛ نظرا النقطاعات تستدعييا عكدة إلى حاضر سرعاف ما 
يرتد إلى ماض يتقاسمو مع القارئ. ككؿ ىذا نتمكف مف معرفتو مف خبلؿ ما يخبر بو الراكم  

  تضافر جميعا لتؤلؼ عالما ركائيا متكامبل.ليحيطنا عمما بجكانب حياتية لشخصيات ت
كعكس لنا مف أجؿ ذلؾ مرآة مقابمة، إذ يعٌرفنا مف خبلؿ الفعؿ الكبلمي عف حاالت 

رسالة أخرل بعثو بيا األمير عندما كاف محجكزان شعكرية، قصد التأثير في المتمقي. كما نجده في 
نرجو مف اهلل أف ينشر رحمتو ديدة، في بداية ىذه السنة الج »، إلى مكنسينيكر:  Pauفي بك 

. حضورؾ عمى كّؿ مف يحبوننا ويفكروف فينا. نتمنى أف تعود إلينا قريبًا ونرجوؾ أف ال تتأخر
ذا لـ تستطع المجيء سنرد ذلؾ إلى مشيئة اهلل  كما تعرؼ ذلؾ جيدًا يمنحنا الفرح والسعادة. وا 

ارتؾ لنا قريبة وأف ىذه المرة ستبقى وسنحمده عمى نعمو ولكننا ال نتوقؼ عف التمني بأّف زي
تي في أقرب أفي المجيء وأف ت ال تتأخرأف نرجوؾ معنا مّدة أطوؿ... إننا في شوؽ إلى كبير و 

 وقت ممكف...
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. فيناؾ 1«.1265مف عبد القادر محي الديف. اليـو الرابع والعشريف مف شير صفر مف عاـ 
داكليان في إصابة ىدفيا في التعبير عف المشاعر دكافع داخمية ككنت تعابير مناسبة لعبت دكران ت

كالمكاقؼ، لنقؿ الخطاب إلى تصكير اإلنسانية كفؽ ما يستمزمو المقاـ التكاصمي. فالرسائؿ السابقة 
لـ تستخدـ لمجٌرد اإلخبار أك االتصاؿ بؿ عرضت عمينا عٌدة أفعاؿ لغكية متباينة، في صياغة 

ير في اآلخر، كالرجاء كالطمب، قٌدمت مف خبلؿ خاصة نتجت عنيا أفعاؿ تعمؿ عمى التأث
محمكالت إنجازية مف مثؿ الشكر، التعميؿ، الدعكة، الرجاء، تناقمتيا األجياؿ في صكر لغكية 

 حافظت فييا عمى الدكر التكاصمي في مقكالت تعبيرية مختمفة. 
كىي أفعاؿ خاضعة لمجمكعة مف الضكابط تعمؿ عمى تغيير مكقؼ المتمقي كتعديؿ 

ضعيتو كمعتقداتو بسبب ما تتضمنو مف قكل إنجازية لتحقيؽ لغرض. فمكؿ نص مقصد، الكصكؿ ك 
إليو يككف عبر آلية منظمة تبلئمو، فالقائؿ ال يقصد بذلؾ أٌنو نطؽ بو فحسب، كلكٌنو صنع في 

، ما يساىـ في تماسؾ قكلو لمكصكؿ إلى المقصد أك إلى 2معانيو ما صنع كتكخى فيو ما تكخى
 طاب المتكمـ.دالالت خ

. ضمف عالـ تخييميطريقة إنجاز أفعاؿ الكبلـ،  تقّمدثـ إٌنو كرغـ اإليياـ، فالشخصيات 
فيذه الجمؿ المستعممة في الركاية تنجز قكالن كفعبلن في الكقت ذاتو، أم أٌنيا تتجاكز القكؿ إلى 

لتخاطب. إاٌل أٌنيا الفعؿ. كما أٌنيا تخضع لمعيار النجاح أك الفشؿ ضمف شركط إنتاجيا في مقاـ ا
خضعت أيضان لبلنكسار لتعدد اآلخر، كتعدد الصيغ كالتركيبات التي ال تتكافؽ مع األفعاؿ 

بحيث إٌنيا تشكؿ حقائؽ سردية  «التوثيؽ »التكاصمية المستخدمة مف طرؼ األنا، قكتيا تكمف في 
ت المفظية كتحقيقيا كتابيان ينقميا الكاتب، بإعادة تككيف الكاقع. إذ كاف اليدؼ مف ذلؾ نقؿ التبادال

بتسجيمو، بغرض التنكيع في المسار السردم، كتكجيو المكاقؼ كالرؤل ضمف معارؼ مضبكطة 
 كمحددة.

كمف خبلؿ ما رأيناه، نبلحظ أٌف ما ينتجو المتكمـ كاف في بنية منتظمة تحمؿ مقاصد 
فية المشتركة، كتعمؿ عمى كأىدافان معينة في سياؽ محدد، يرتبط بالعرؼ كالقكاعد كالخمفية المعر 

تبميغ رسالة تحدث أثران عند المتمقي، سكاء كاف قارئان أك مستمعان. كبما أٌنيا تكىـ كال تكشؼ عف 
ذلؾ، فيي لـ تعد كذلؾ )أم لـ تعد إييامان كمراكغة كخداعان(. كىذا االىتماـ، بالممفكظات التخييمية 

حياة اإلنساف كأىميتو في الحياة »عند سيرؿ، راجع إلى الدكر الذم يمعبو الخياؿ في 
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. لذا فالبحث عف بناء الفعؿ اإلنجازم/ التأثيرم يككف دائمان في عبلقاتو مع السياؽ 1«االجتماعية
كالمجتمع. كىذا بيدؼ اإلقناع بما يعتقد بو مف تغيير يمكف أف يحدث أثناء االتصاؿ كالحمؿ عميو 

نجاز ف محاكلة كاعية  » عؿ محدد سمفان، فاإلقناع عبارة عف:بتحفيز المتمقي عمى اعتقاد ما يتمقاه كا 
مف قبؿ مصدر أك مرسؿ ليغٌير سمكؾ المستقبؿ مف خبلؿ إرساؿ رسالة اتصالية ذات محتكل 

، تحقؽ أكثر في أفعاؿ الكبلـ التكجييية، فيي متضمنة إلنجازات آمرة قكاميا الثقة بمعرفة 2«مقنع
في البرنامج الحكائي، الذم حمؿ كفاية المتكمـ مف  المتمفظ كالتغيير الذم كاف مككف المكضكع

مكاف كمعرفة قكؿ، ليندمج الفعؿ اإلقناعي باالنجاز الحكائي، الذم يبقى نجاحو مرىكنان  رغبة كا 
بالتمقي. فالحاالت المكجكدة في الرسالة، تؤكد كجكد شركط كالشرط التمييدم الذم يؤكد قدرة 

كل الذم يخص فعبلن مستقبميان سينجزه السامع يتحقؽ بتحقؽ المتكمـ عمى إنجاز الفعؿ، كشرط المحت
الظركؼ لذلؾ، كىك نابع مف مكقؼ اجتماعي يضـ مشاركيف تربطيـ بالضركرة عبلقة اجتماعية 

يمكف  تفاعمية كعرفية لمكصكؿ إلى ىدؼ معيف. فالرسالة في اإلطار التكاصمي الذم استخدمت فيو،
، أك كما يقكؿ intentionnalitéبالنية فعؿ لغكم يتصؼ اعتبارىا كحدة تكاصمية، كىي بمثابة 

  بكظيفة تكاصمية يسمييا "كظيفة النص". Klaus Brinkerكبلكس برينكر 
يصالو؛ فالتفاعؿ المغكم ىك  كما أٌف العبلقات االجتماعية تحدد الكثير مما يمكف قكلو كا 

تأكيؿ  »اعد عمى ، ضمف تفاعؿ قائـ بيف مرسؿ كمتمؽ يس3«تفاعؿ اجتماعي »بالضركرة 
 كفؽ شركط فعؿ التكاصؿ، التي لخصيا أحمد المتككؿ فيما يمي: 4«الممفكظات

 تسمسؿ الكحدات المغكية داخؿ القكؿ. -
 السياؽ المغكم كالمقاـ التكاصمي. -
 5مكقؼ كٌؿ مف المتكمـ كالسامع مف الخطاب. -

مف الصياغات  في الكصكؿ إلى أىداؼ البناء الحدثي، فاالنطبلؽ يككفىذه الشركط تساعد 
المغكية كالداللية، كالجكانب التداكلية التي يتطمبيا السياؽ. كىذا باالىتماـ بمقاطع أكثر طكالن مف 

 macro-actes deاألفعاؿ المغكية كالتي تنجز أثران شامبلن، كىي األفعاؿ المغكية الكبرل 

                                                 
1- Jean.R. Searle : Sens et expression étude de théorie des actes de langage, op.cit, p 118. 

 .210نساني كدكره في التفاعؿ االجتماعي، دار مجدالكم، عماف، )دت(، ص إبراىيـ أبك يعقكب: االتصاؿ اإل -2
 .97جكرج يكؿ: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -3

4 - Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours littéraire, op.cit, p08-09. 
 .19أحمد المتككؿ: الكظيفة بيف الكمية كالنمطية، مرجع سابؽ، ص -5
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langages  السرد كنظاـ صيغو القريبة مف أنكاع الخطاب ككظيفتيا اإلحالية لمغة، كلطرائؽ
 . 1التمفظية كتشخيصاتو لمكبلـ األدبي

كلقد تعددت القكل اإلنجازية في الخطابات الحكارية المطكلة التي تضٌمنت الركاية، حيث 
ترد فييا جمؿ إنشائية كاالستفياـ كاألمر، لكجكد عبلقة مباشرة بيف المتخاطبيف، ففي قصر ىنرم 

نجد أٌف لمسؤاؿ أغراضان أخرل فمف العتاب إلى الطمب  2بالرابع، كما جاء بو الراكم في الكتا
عبلنان كنداءن، كىذا  كااللتماس ثـ إلى التقرير كالتمني. كما نجد في سياؽ آخر أٌف في اإلخبار طمبان كا 

امرأة لـ تكف كسائر  ...» لتقريب الصكرة المرتسمة في ذىف القارئ، يقكؿ في الحكار التالي:
 مغارة بدائية... أرادت أف تتكمـ. وضع يده عمى شفتييا وتمتـ بيدوء: النساء. كأّنيا خرجت مف

اّل ما قطعت ىذه المسافات - ال تعتذري. ارتاحي أواًل، أنت في بيتؾ. أعرؼ أّف مصابؾ كبير وا 
 بيذه الوضعية القاسية ووسط ىذه العواصؼ.

-Massot, sousنعـ يا مونسينيور. أنا زوجة ماسو نائب المتصرؼ المالي العسكري -
intendant militaire  الذي سجف بالقرب مف الدويرة. إّني خائفة عمى حياتو مف عناد بوجو

Bugeaud  الذي رفض أي حوار مع عبد القادر، فيو سجيف لدى العرب. وأخشى أف يقتؿ
زوجي وىو لـ ير ابنتو التي ولدت بعده. زوجي لـ يكف محاربًا فيو مجرد متصرؼ مالي. جئت 

 ألّف كّؿ سبؿ البشر انسدت في وجيي.نحو اهلل، 
ما سمعتو عف ىذا األمير يؤىمو لرتبة قائد وليس حرامي وال أعتقد أّنو سيقتؿ زوجؾ ما داـ -

 سجينًا لديو. الذيف ىربوا أو الذيف أطمؽ سراحيـ يؤّكدوف عمى قواـ أخبلقو العالية.
نيـ ورؤوسيـ لمسؤولييـ لكي األخبار يا سيدي تقوؿ إّف العرب يقتموف سجناءىـ ويبعثوف آذا-

 ينالوا حقوقيـ بحسب عدد الرؤوس واآلذاف التي يقطعونيا.
في األمر بعض المبالغة. ىّوني عمى نفسؾ وسأرى ما يمكف فعمو. سأوجو لو رسالة لمتفاوض -

 عمى زوجؾ وسأخبر بوجو عّما يمكف فعمو، ربما استطعت تغيير تعنتو.
الموجوديف عمى الطاولة القديمة، ثـ انسحب يكتب رسالة وضعيا في فراشو وغّطاىا بالغطائيف 

ىناؾ جيمؿ في ىذا الحكار غير مكجية بشكؿ مباشر إلى اآلخر أكردىا السارد ، 3«لؤلمير...
كاالعتذار الذم فيمو مكنسينيكر، بمجرد التمميح لو ببدء الكبلـ، كىذه التمميحات مكجكدة ضمف 

                                                 
1 -Alain H .Gardiner : Langage et acte de langage, aux sources de la pragmatique, Presses 
universitaires de Lilles, 1989, p 12. 

 .41-40الركاية، ص  -2
 .48-47، ص المصدر نفسو -3
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ال »صيؿ اعتذارىا، كىذا ما نجده في قكؿ مكنسينيكر نجحت فيو المرأة في تك  1«أكصاؼ عرضية»
وىؿ ستقوؿ كّؿ ىذا الكبلـ في  - »: . كما يرد الكعد في حكار لو مع جكف مكبي«تعتذرم

 الرسالة إلى السيد نابميوف؟
ولـ ال؟ صحيح أننا أماـ مسؤولية كبيرة. ولكّني مرتاح الضمير، فقد قطعت وعدًا خاصًا عمى -

اّل فبل معنى لرسالتي.نفسي، أف أقؼ عاري  ًا أماـ ضميري وأماـ اهلل وا 
 العالـ يا سيدي صعب وأخشى أف ال يسمع نداءاتؾ العميقة.-
ذا لـ يفعؿ نكوف عمى األقؿ قد حاولنا. سيأتي يوما ما مف يرد - أنا متأكد مف أّنو سيسمعيا، وا 

أفعاالن    Acte propositionnelليتضمف الفعؿ القضكم/ القكلي .2«األشياء إلى أوضاعيا الطبيعية.
كىذا ضمف إحالية تسمح بربط الصمة بيف المتخاطبيف، بتحديد المكضكع المحٌدث عنو، 

. كلقد اىتدل يساعد عمى إنشاء غرض مف األغراض الكبلمية )استفياـ أك أمر أك كعد...( سياؽ،
حممو مف أسئمة جيرار جينات، إلى أٌف الحكارات في الخطاب السردم ال تثير إشكاالت، فما ت

أفعاؿ »ككعكد كاعتذارات ال يمتـز بيا المؤلؼ، بؿ تمتـز بيا الشخصيات في العالـ التخييمي، فيي 
، كىي ال تبتعد عف حاالت اإللياـ كالتخييؿ 3«كبلـ أصيمة كنزيية ممارسة ضمف العالـ التخييمي

 أثناء التأليؼ.
ذا كانت أفعاؿ الكبلـ قد صٌنفت مف بيف الكحدات األ ساسية لمتكاصؿ، فيمكف أف تكصؼ كا 

إذف الركاية ) كقائع التكاصؿ المعقٌدة مثؿ المحادثات( بأٌنيا تتابعات أك متكاليات فعؿ كبلمي. ففي 
كتابو "النص كالسياؽ"، عيني فاف ديؾ بتطكير نظرية أفعاؿ الكبلـ، مف الجممة إلى النص، كىذا 

كىك الفعؿ الكبلمي اإلجمالي الذم يؤٌديو . Marco-Speech Actsبتحميؿ أفعاؿ الكبلـ الكبرل 
منطكؽ الخطاب الكمي كالذم تنجزه سمسمة مف األفعاؿ الكبلمية المختمفة، فسمسمة األفعاؿ الكبلمية 
تفسر بأٌنيا فعؿ كبلمي كاحد إذا كانت تشير إلى مقصد إجمالي كاحد. كيمكف ليذا الفعؿ الكبلمي 

 . 4ك نتيجة ألفعاؿ كبلمية أخرلأف يككف بدكره شرطان أ -عمى مستكل أعمى–
كاألفعاؿ اإلنجازية ىي األفعاؿ التي يتحقؽ محتكاىا القضكم، إذا تكافرت شركط إنجازىا، 
حيف التمفظ بيا، يمكف أف تدٌؿ عمى معاف أخرل قد تككف خفية كمضمرة. فاستعماؿ المغة في 

                                                 
 .102التداكلية، مرجع سابؽ، ص  جكرج يكؿ:-1
 .91الركاية، ص  -2
- .الفعؿ القضكم: مف مستكيات الفعؿ الكبلمي، كىك ما يقتضي إنشاء األفعاؿ القضكية مف إحالة كحمؿ 

3 -Gérard Genette : Fiction et Diction, éd. du Seuil, Paris, 1991, p 42. 
 .8: النص كالسياؽ، مرجع سابؽ، ص فاف ديؾ -4
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لمختمفة بحسب الظركؼ كما تركيباتيا المتنكعة يككف في طبقات معينة مف المقامات كالسياقات ا
  يحيط شركاء التخاطب مف شركط لنجاح عممية التخاطب كالتكاصؿ.

في كؿ مف خصائصيا المعجمية  كلقد تناكؿ الباحثكف المغة في خطاباتيا المتنكعة
المكجكدة بينيا، كىذا عف طريؽ نسؽ مف القكاعد التي تستند  عبلقاتكالتركيبية كالداللية كطبيعة ال

كالتي تمكف مف  ،كمات المتكفرة في كؿ مف البنية التحتية )المقاؿ( كالبنية الفكقية )المقاـ(عمى المعم
قصد تحقيؽ أغراض تتبيف في  ،استخداـ العبارات المناسبة في الخطابات المتعددة المتنكعة

النصية( كالتي تعد أساسا مف  –العبلقية  -حصرىا ىاليدام في ثبلث )التمثيمية متعددة،كظائؼ 
 التي تتـ بيف أطراؼ أك شركاء ليـ رصيد أك دخؿ معرفي مشترؾ. ،قكمات عممية التكاصؿم

فعمى مستكل البنية التحتية، ىناؾ مفردات المغة المكضكعة التي تخضع لمكصؼ عمى 
مستكل صياغة مبادئيا كقكاعدىا. أما عمى مستكل البنية الفكقية فيناؾ التمثيبلت الداللية التي 

أكيؿ األفكار كالبحث عف ترجماتيا المختمفة كفقا لممقاصد المراد بمكغيا. إذف تظير في عممية ت
 ىناؾ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بنية فكقيةبنية تحتية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تمثيؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 نجازيةإقكة         +         معنى          +          ردةمف          
إلى استخداـ مككنات لغكية تنتمي إلييا معمكمات  المخاطبمف الفيـ، يحتاج  المتمقيفمكي يتمكف 

تركيبية كداللية يتبيف فييا خط التكاصؿ، ضمف سياؽ كمكقؼ معيف يترتب عميو الفيـ كالتأكيؿ. 
 البيف:كىذا ما يمكف تمخيصو في ق

 قالب يتكفؿ ببناء البنية التحتية. -1

 قالب يتكفؿ بنقؿ البنية التحتية إلى بنية داللية فكقية.  -2

 -التركيبية -ا الدالليةما كعبلقاتيمفيما بينيا بطريقة آلية في كؿ مف مككناتي البنيتاف تتفاعؿ
ت تعارؼ تمكنيما مف التداكلية كفؽ خمفيات معرفية مشتركة بيف المتخاطبيف، إذ تقـك بينيما عبلقا

 مف العبارات، لتحقيؽ ىدؼ التكاصؿ. -قد يككف أقؿ أك أكبر -التفاىـ بعدد

كالعممية االتصالية في رسالة الغفراف تؤطرىا ثبلثة أركاف ىي المرسؿ كالرسالة كالمرسؿ 
 إليو، كىي مرتبطة بالمقاصد كالغايات أثناء التكاصؿ، يتـ الكشؼ عنيا بكاسطة الكسائؿ المغكية

دراسة الكسائؿ المغكية التي يستعمميا المتكمـ في عممية  »المستعممة، فمف اىتمامات التداكلية 
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كىذا ، 1«التكاصؿ، كعكامؿ المقاـ المؤثرة في اختيار أدكات معٌينة دكف أخرل لمتعبير عف مقصده.
نتاج ال ات االستعماؿ المغكم، أم في عمميتيكيفي ةسادر ب كبلمي الفعؿ لاتكاصمي أك اللفعؿ افيـ كا 

تميز التداكلية بيف معنييف في كؿ ممفكظ أك فعؿ تكاصمي حيث في إطار مكقؼ مممكس كمحدد. 
  أك معنى الجممة، كالثاني القصد التكاصمي أك معنى المتكمـ. الحرفياألكؿ ىك القصد ، لفظي

في فالمعٌرم في اتصالو مع ابف القارح استخدـ في نصو ما عٌده أكستيف الكحدة الصغرل 
قد عِمـ الجبُر الذي نسب إليو »االتصاؿ المغكم، كىك قكؿ اإلنجاز، برٌده في رسالة افتتحيا بقكلو: 

-جبرئيؿ... أّف في مسكني حماطًة، ما كانت قطُّ أفاِنَيًة... تُثمر مف مودَّة موالَي الشيِخ الجميؿ
حممْتُو العاليُة مف الشجِر لَدنت إلى ما لو  -َكَبَت اهلل َعُدوَّه، وَأداـ َرواَحو إلى الفْضِؿ وُغُدوَّه

كظيفتيا كصؼ العالـ الخارجي بطريقة إخبارية، يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك  ،«اأَلرِض غصوُنيا
الكذب، حسب مطابقتيا لمكاقع. بصيغة تعبيرية مباشرة، حيث نبلحظ استخدامو لفعؿ القكؿ 

وأف في ِطْمرّي  »رادية تنجز نفس األفعاؿ "اإلخبار" ك"الدعاء". كما يبلحظ استخداـ لعبارات استط
ما  -ثبَّت اهلل َأرَكاَف العمـ ِبحياِتو–لِحضبًا ُوكٍَّؿ بَأذاتي... ُيضِمر مف محبِة موالي الشيخ الجميؿ 

ـّ... وقد َعِمـ  ٌـّ، َأكاف ُسمُّيا ُيدََّكر أـَ ُفِقد عندىا السُّ أداـ اهلل جماَؿ البراعِة -ال ُتضِمره لمولِد أ
أّف الَحِضَب ضرٌب مف الحيَّاِت، وأّنُو يقاؿ لَحّبة القمِب حضٌب. وأفَّ في منزلي أَلْسَوَد  -متوِ بسبل

ليؤطر المعرم خطابو، كيضمف مشاركة ابف القارح  2»ىو أعزُّ عميَّ مف "عنترَة "عمى "زبيبَة"
حداث األثر فيو، لما يحممو الدعاء مف قكة كبلمية  تمرار ، تضمف اسforce illucutoireكا 

فعؿ تداكلي لممتكمـ يستخدـ فييا الكممات مف أجؿ إثارة انتباه  »التخاطب. فكؿ فعؿ لغكم ىك 
إذ تدؿ عمى قصد المتكمـ، ما سمح لمخطاب بالتدفؽ كالنمك أكثر، ألٌف  3«المستمع حكؿ شيء ما

عؿ ما يثيره المخاطبة فيو تكفر آليات لمتكالد، مف أساليب جعمت مف المتمقي يقرأ نصان متحركان بف
 مف تساؤالت كاستفيامات كنداءات كتكرارات، في الكظائؼ التي تؤٌدييا.

كفي ضكء نظرية أفعاؿ الكبلـ حسب كبلكس برينكر، تعتمد الرسالة عمى معيار كاحد كىك 
نكع االحتكاؾ التكاصمي الذم يعٌبر بو المعرم بالنص نحك ابف القارح، لترتبط مباشرة بالجانب 

 ـ عمى كظيفتي االتصاؿ كاإلببلغ، كىذا كما يمي:التفاعمي القائ
كظيفة اإلببلغ: "ييفيـ الباث المتمقي أٌنو يكفر لو معرفة، كأٌنو يريد أف يبمغو شيئان ما"، فالرسالة -

 منسجمة مع العرض المغكم الذم أبرز معمكمات كٌفرىا المعرم لممتمقي.
                                                 

 .32ص  مرجع سابؽ. يكؿ: تحميؿ الخطاب، براكف كج. ج. -1
 .132-131، ص رسالةال -2

3 - Alain H.Gardiner : Langage et acte de langage, op.cit, p 116. 
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مؽ بالنسبة لو بالعبلقة الشخصية"، نراىا كظيفة االتصاؿ: "ييفيـ الباث المتمقي أٌف األمر يتع-
 كاضحة في عبارات االستيبلؿ كاالختتاـ، كاالعتذار.

فخطاب المعرم أدرؾ زمنيان كفي لحظة آنية، تحقؽ في قدراتو المغكية عمى األداء كالرٌد عمى ابف 
لمحتكل القارح. ليتحقؽ خطابو كٌمو بكصفو كاقعة كبلمية، أم تحقؽ المعنى الذم يكمف في تحقؽ ا

حيث ظيرت ثقافة المعرم في النظـ باعتماده اإلخبار كالكصؼ  .1الخبرم، بالكصكؿ إلى القصدية
لى  كالدعاء. ليحيؿ الخطاب إلى الذات مف حيث إسنادىا إلى متمفظيا )استخداـ الضمائر(، كا 

ف اعتبارىا المتمقي مف حيث ىك كاقعة. فالكتابة عممية تنفيذية تكازم الكبلـ، كتحؿ محٌمو، لذا يمك
فخطاب المعرم  كقصدية  لمقكؿ، كىي التي تضمف لو ديمكمتو، فيي تدكيف مباشر ليذه القصدية.

لى آخر مخاطب تكجو إليو بالكبلـ. في  حدث لغكم، تحقؽ في زمف الحاضر، يحيؿ إلى قائمو، كا 
الذم ىك  جمؿ تحمؿ معمكمات كأفعاالن إنجازية، يراعى فييا مكقع المتمقي في النص. ىذا اآلخر،

 القارئ المحتمؿ، الذم يفترض أٌنو قرأ رسالة ابف القارح، مما مكف مف تأكيؿ الرٌد.
 

 العمؿ المتضمف في القوؿ: -2
 Intentionnalitéاىتـ سيرؿ بمتضمنات القكؿ، أم ما يتصؿ بمضمكف العمؿ كالمقاصد  
صؼ الكاقعة يمكف تأطيره بك  مككنة مف فعؿ/ حمؿ باعتباره مخصصان قضكيان )إخباريان(، مرتبطكىي 

في زماف كمكاف، كىك اليدؼ مف المنطكقات المغكية، أم المكجيات الدالة عمى ما يسمى بالمكقؼ 
كسائؿ معجمية تمكف  »القضكم، كىك محتكل الفعؿ المغكم. كمف حمؿ كلكاحؽ قضكية، التي ىي 

يا تمثؿ إحدل العبارات ، أم إنٌ 2«المتكمـ مف تقكيـ المحتكل القضكم لمفعؿ المغكم الذم ينجزه
 :3مٌيز فييا بيفالٌدالة عمى مكقؼ قضكم مثؿ: فعبلن، حتمان، بالتأكيد كغيرىا. ف

 القكة المتضمنة في القكؿ: أم ما يتصؿ بالعمؿ المتضمف في القكؿ.)أعدؾ( -

                                                 
يقـك كٌؿ فعؿ كبلمي عمى مفيـك القصدية، التي تقـك عمى أسس تداكلية مكٌكنة مف شبكة مف المفاىيـ أىٌميا: مبدأ   -1

 Double espace de la mise en مبدأ الفضاء المزدكج لتمظيرات فعؿ المغة-principe de contrat.2 التعاقد
scène de l’acte de langage .3-مبدأ االستراتيجيةprincipe de la strategie .4-  الصريح كالضمني

Explicite et implicite  .5-  نمط تنظيـ الخطابMode d’organisation du discours  ينظر: باتريؾ .
شاركدك: لسانيات الخطاب، ترجمة: محمد يحياتف، مجمة المغة العربية، المجمس األعمى لمغة العربية، دار ىكمة، الجزائر 

 .245-229، ص 1999، 2العدد 
 .18أحمد المتككؿ: آفاؽ جديدة في النحك الكظيفي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .34، مرجع سابؽ، ص آف ركبكؿ كجاؾ مكشبلر: التداكلية اليـك -3
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 المحتكل القضكم: أم ما يتصؿ بمضمكف العمؿ.)سأحضر غدان(  -
. غيره مف الخطاباتعف  يجعمو مميزان ائص ما مف الخص كلمخطاب السردم في المدكنة،

يصاؿ معرفة األشياء بعكالـ جديدة، ليا القدرة عمى التأثير كالتغيير إبيدؼ  ،كأىميا ميزة التخييؿ
، حتى كلك كانت مجرٌدة اتبيفصكرة القارئ حاضرة باستمرار في كعي الكف ،في األفكار كالذىنيات

يككف قارئ عممو، كىذا بعد اختيار الصياغات المختمفة رض نفسو أف تأك تطمبت مف الكاتب أف يف
 يقيـ ، كالذملمغرض، الذم يتكقؼ عمى المناسبة كالكضع الميتـ بو في المبنى الحكائي المتماسؾ

 .الكاتب عبلقات مع شخصيات عالمو التخييمي فيو
صؿ كما أٌنو ال يمكف أف نتصكر قياـ العبلقة التكاصمية فييا دكف أطراؼ عممية التكا

كالسياؽ الذم تتمكضع فيو. فكما رأينا فالمخاًطب ىك الذم يمتمؾ االفتراضات المسبقة، كالمخاطىب 
ىـ الذيف تكجو إلييـ الخطابات لفيـ مقاصدىا. كلقد اىتمت الدراسات السردية باالتصاؿ لمكشؼ 

بالتركيز عمى عف الثراء الداللي عبر تحميؿ ييدؼ إلى تحديد الصمة التفاعمية بيف النص كالقارئ، 
االرساؿ كالتمقي كدكرىما في تشكيؿ المعنى داخؿ سياؽ يسيـ في التعبير عف مكقؼ أك غاية أك 
رؤية لمعالـ، كاإلرساؿ كيفية تساىـ في تحديد تنظيـ العممية السردية، كتحديد المقاصد التي يسعى 

 إلييا الراكم كما تنتجو مف آثار عمى المتمقي.
 الببلغي: التوجيو المضمف والحجاج-

المغة المستعممة في الخطاب التخييمي ىي نفس المغة التي تظير في الخطاب العادم، بؿ 
إٌف الجمؿ التي تكٌكف الخطاب التخييمي ىي جمؿ عادية تكافؽ عددان معينان مف األعماؿ المتضمنة 

ك"كلسكف" بيف . كلقد مٌيز "سبربر" 1في القكؿ الذم يككف عمؿ اإلخبار أكثرىا شيكعان في ىذا النمط
ثبلثة أعماؿ أساسية متضمنة في القكؿ، كىي: عمؿ قكؿ إٌف، كاألمر بػػػػ، كاالستخبار عف. كيتعمؽ 
األكؿ باإلثبات أك اإلخبار، أما الثاني فيتصؿ باألمر أك الطمب، كيرتبط الثالث بااللتماس أك 

 . 2اإلرشاد أك السؤاؿ
دكف تحقيؽ غايات كمقاصد معينة، فيي  كال يمكف أف يتـ االتصاؿ المغكم في المدكنتيف 

عتاد بنائي كتبميغي يتكسؿ بو الخطيب أك القائؿ عمكمان إلى عرض مكضكعو أك  »قبؿ كٌؿ شيء 

                                                 
مرجع  القامكس المكسكعي لمتداكلية،جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ: السرد كالتخييؿ، ترجمة: خالد الكغبلني، ضمف  -1

 .464 ص ،سابؽ
القامكس : االنسجاـ: الزمنية كالعبلقة الغرضية كالتعقيب، ترجمة: سييؿ الشممي، ضمف جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ -2

 .478ص  سابؽ، مرجع المكسكعي لمتداكلية،
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. فاألمر يتعمؽ باستراتيجيات المتكمـ التي 1«رأيو أك قناعتو، كألجؿ كسب تأييد اآلخر أك التأثير فيو
ليدؼ منيا تكجيو ىذا األخير تكجييان صحيحان لفيـ يتكسميا في العممية التخاطبية مع المتمقي، ا
 الدالالت المرغكب إيصاليا في سياؽ الحكي.

ذا ما حاكلنا أف نتكجو بالمقصدية في المدكنتيف فإننا نبلحظ أٌنيا مرتبطة بالمتكمـ بغرض  كا 
أقدر عمى  كقد تزدكج أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع فتككف، إذ ذاؾ، »اإلقناع كالتأثير كاإلمتاع 

التأثير في اعتقاد المخاطب كتكجيو سمككو لما ييبو ىذا اإلمتاع مف قكة استحضار األشياء، كنفكذ 
كىك أف  »، كاعتمد الكاتبيف في ذلؾ عمى الحجة 2«في إشيادىا لممخاطب كأٌنو يراىا رأم العيف

 3«مى صحتوتأتي بمعنى ثـ تؤكٌده بمعنى آخر يجرم مجرل االستشياد عمى األكؿ، كالحجة ع
آلية حكارية تداكلية  »تستثمر فيو العكامؿ الذاتية كالقدرات الخطابية لتحقيؽ التفاعؿ، كالحجاج 

تنظيمية، تدير الخبلؼ، في إطار تناكب حكارم تعاكني، تخضع فيو الحجج لمنشاط الكٌمي لمفعؿ 
 .4«المغكم، لتنتيي إلى الكفاؽ كتقكية اإلجماع

ة تقنية ببلغية بارعة، ألٌنيا سمحت لممعرم بالقكؿ كبالبلقكؿ كاألقكاؿ المضمرة في الرسال
. كىذا باستعماؿ 5أم أٌنو ترؾ القارئ يفترض أشياء، بينما ىك يتخفى كراء المعنى الحقيقي كالمباشر

الحيؿ األسمكبية لمتأثير في المتمقي، كمعرض حديثو عف الشجرة كالحيات كالعفاريت كالرمكز 
القصة. أك ما سماه الٌدارسكف حديثان بالحجاج الببلغي، الذم تحقؽ  األسطكرية المستخدمة في

بحسف البياف الذم يرتبط باإلجادة في التأليؼ لمتأثير في المتمقي. إذ لجأ المعرم كىك يبني معاني 
 ، نمثؿ أىميا، فيما يمي:الحجة الرمزيةنظمو إلى 
 يئةشجرة الحماطة/ شجرة الحيات          رمز الخمكد أك الخط 

 الشيطاف/ الجف                         رمز األماكف المظممة كالقكة كالتناسخ
 الحية                                   رمز الخمكد كالخكؼ كالسحر     

                                                 
 2001، سبتمبر 30حسف أعراب: الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي، عناصر استقصاء نظرم، مجمة عالـ فكر، المجمد  -1

 .110ص 
 .38، ص 2000، المركز الثقافي العربي، بيركت، 2طو عبد الرحمف: في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ط -2
 .434ص  ابؽ،مرجع س الصناعتيف،أبك ىبلؿ العسكرم:  -3
، دار الثقافة، الدار البيضاء 1محمد طركس: النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية، ط -4

 .169، ص 2005
5 -Jacques Moeschler : Argumentation et conversation, op.cit, p 36-37. 
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كيعٌد الرمز ضربا مف التمثيؿ، يتحمؿ المعنى كيحممو، باعتبارىا أداة يستخدميا المعرم لصياغة 
ناع، حٌمميا بدالالت تراثية كدينية كأدبية، كانت مناسبة لمقاصده. القائمة عمى تصكراتو بغاية اإلق

 الخياؿ الخبٌلؽ كالتمثؿ الممكف ليا.

 المتمقي         إقتناع   إقناععكالـ ممكنة                  تفسير تأكيؿ الرمز       

ماثؿ كالتشابو، مف خبلؿ تكليد فيك يصطنع بالرمكز السابقة كاقعان جديدان قائمان عمى عبلقة الت
عبلقات جديدة بيف العناصر كالمفاىيـ، كفؽ غرض التأثير الخطابي كالنجاعة في القكؿ. كىذه 
الييئة الكبلمية حاضرة في "الشجرة"، كمثاؿ، التي يمكف ترجتمتيا كتعيينيا كاقعيا، ثـ استحضر 

االستعماؿ في مجالو التداكلي  أمثمة كشكاىد استعماليا في المغة كاألدب، كىك احتجاج بأصؿ
لئلقناع أنشأت أثران مختمفان كىك التيكـ كالسخرية، في نسيج تكاصمي مبني عمى استراتيجية تنظيمية 

 تمقائية يشترؾ فييا كٌؿ مف القارئ كالنص.
)أك داخؿ  قسـ لغكم يتجمى داخؿ فعؿ تكاصمي  »النص بأٌنو:  Schmidtكيحدد شميث 
يجمعو مكضكع كاحد، كيقـك بكظيفة تكاصمية قابمة لممعرفة، أم أٌنو يحقؽ لعبة أفعاؿ تكاصمية(، 

طاقة إنجازية قابمة لممعرفة ) مف طرؼ شركاء التكاصؿ(، إذ بفضؿ الكظيفة اإلنجازية )االجتماعية 
التكاصمية( كحدىا، تغدك مجمكعة الرسائؿ المغكية المحكمة، نسقان نصيان متماسكان يعمؿ بنجاح أثناء 

( الرسائؿ التي تحققو أفعاالن إنجازية Intextؿ االجتماعي. كسكؼ نسمي نصكصان صغرل )التكاص
اطبيف  عمى حدة، كالتي تككف رغـ ذلؾ قابمة لئلدماج. إضافة إلى ذلؾ، تمحؽ النصكص بالمخى
ـٌ، فإٌف الرسائؿ التي تتقاطعيا تدخبلت المخاطبيف كالتي يعتبرىا المخاطب  الذيف أنجزكىا. كمف ث

فالنص فعؿ لغكم يحقؽ  1«بنفس الفعؿ االنجازم الذم ىك بصدد إنتاجو، تعتبر نصان كاحدان. الحقة
التكاصؿ بناءن عمى كفاءة لغكية يمتمكيا المتكمـ مف أجؿ إنشاء عبلقة تكاصمية مع المخاطب، كفي 

 المدكنة قاـ عمى خاصيتيف كما رأينا سابقان:
 كحدة المكضكع. -
نجز لمطاقة اإلنجازية، المخاطىب كصاحب أثر الطاقة المحكر التداكلي: )المتكمـ كم -

 اإلنجازية(.
ثـ إٌف البحث التداكلي ىك بحث كما رأينا في المتضمنات التي تخضع لشركط السياؽ، التي 
يتعمد فييا الكاتب إخفاء مقاصده. لتأتي األبعاد كالرؤل التداكلية في رسالة الغفراف مف خبلؿ 

                                                 
 .376، ص 2001، سبتمبر 11، ـ 41مجمة عبلمات، ج  نزار التجديتي: إنتاج النص في نظرية زيغفريد شميث، -1
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الكاتب كالقارئ، مف خبلؿ مككنات النص الداخمية في جمالياتو كالقائمة  التفاعؿ كالترابط القائـ بيف
عمى المحادثة كما يتعٌمؽ بيا مف مبادئ: مبدأ التعاكف، مبدأ التأدب، كمبدأ المياقة، كما يترتب عنيا 

 مف مبادئ جزئية.
 :1كالرسالة خاضعة لمنطؽ التأدب مف خبلؿ قاعدتيف ىما

 تفرض نفسؾ عمى المخاطىب، كلتجعؿ المخاطب يختار بنفسو.قاعدة التعفؼ: كمقتضاىا، ال -
 قاعدة التكدد: كمقتضاىا، لتظير الكٌد لممخاطب.-

ٌنما استجابة  فالمعرم لـ يفرض نفسو عمى مخاطبو، ذلؾ أٌنو لـ يؤٌلؼ الرسالة مف تمقاء نفسو، كا 
و في محاكاراتو، باستعماؿ البف القارح كتشريفان لو بالرٌد عميو. كما أٌنو عمؿ عمى تقكية العبلقة ب

 عبارات النداء المادحة كعبارات الدعاء التي كثرت في الجمؿ االعتراضية، ضمف سياؽ الحكي.
كالمشاىد الحكارية الكصفية داخؿ النص القصصي في الغفراف تمتمؾ إمكانات متعددة، لقدرة 

ستعممة، مف خبلؿ اعتماده عمى المعرم عمى مبلمسة الكاقع فييا كنقؿ التمثيبلت في المغة السردية الم
تقنية السؤاؿ كالجكاب التي أنجزت بالتعاكف بيف أبي العبلء المعرم كشخصياتو، ليختمؼ عف الركاية 

ككٌمؼ ابف القارح  بككنو خطابان متعددان، بحيث استنفر فيو الشعراء كالركاة كالمغكييف كالعمماء،
ي استخدامو لممجاز، بحيث تتسع المفاىيـ لمحاكرتيـ بتقنية التصكير كالتخييؿ. كيتضح ذلؾ ف

ذ قد عرفت ىذه الجممة  »لبياف المقصكد الذم ال يتحقؽ بالممفكظ كحده،  كتشمؿ عكالـ أكثر، كا 
فيينا عبارة مختصرة كىي أف تقكؿ: المعنى كمعنى المعنى، تعني بالمعنى المفيـك الظاىر مف 

أف تعقؿ مف المفظ معنى ثـ يفضي بؾ ذلؾ المفظ كالذم تصؿ إليو بغير كاسطة، كبمعنى المعنى: 
. فمستخدـ المغة ال يعني المعنى الحرفي أم معنى الجممة، بؿ قد يعني 2«المعنى إلى معنى آخر

معنى آخر كراءه، كىك معنى المتكمـ، فمعانى الكممات ال تعبر حرفيان عف معنى المتكمـ. فالمغة 
تصكيران شكميان كتخيبلن ذىنيان. كلعٌؿ ىذا ما عناه المستعممة تحتمؿ المعنى كالمعنى اآلخر، كتتطمب 

عبد القاىر الجرجاني في تمييزه بيف المعاني العقمية كالمعاني التخييمية، بحيث إٌف المعاني األكلى 
ترتبط بما يشيد عميو العقؿ كالكاقع بالصحة كالثبكت، كالمعاني الثانية تمثؿ التخييؿ الذم ال يمكف 

ٌف ما أثبتو ثابت كما نفاه منفي، بحيث يمكف لممبدع أف يثبت أمران غير ثابت أف يقاؿ إٌنو صادؽ، ك  ا 
 .3أصبلن، كيدعي دعكل ال طريؽ إلى تحصيميا، كيقكؿ قكالن يخدع فيو نفسو، كيرييا ما ال ترل
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فمقد نقؿ المعرم العبارات عف مكضع استعماليا في أصؿ المغة إلى غيره، ليخدـ أىدافو 
في  الباطف مف الظاىر يستدٌؿ عمىكيدفعو إلى أف  و،لاقك أ حقيقةمة بحث عف كليترؾ القارئ في رح
بحيث يرتبط الخطاب السردم في الرسالة بكظيفتو التكاصمية كالكضع الممفكظات السردية. 

التخاطبي المكتكب القائـ بيف المعرم كابف القارح. فمتكصيؿ رسالتو استخدـ الكاتب آليات لغكية 
ز أساسان عمى المشاىد المجازية، تكسعان منو كاستطرادان في المعاني التي يريد محممة بمعافو تتمرك

 إيصاليا. فتخيؿ خطابو في تأمبلت فمسفية معرٌية، تمخصت في فعميف ىما:
 األوؿ: الفعؿ الوصفي االيجابي:-

تنطمؽ رحمة ابف القارح في أكبر كحدة سردية في الرسالة، كىذا في الجنة. بفضؿ تكبتو. 
يث عنيا ككصفيا إشارات متعددة، رسمت في صكر سردية اتسمت بمعاني كاسعة كترابطات كلمحد

متشابكة، انعكست فييا نظرات المعرم لمدنيا كعالـ ممٌذات، كدعكاتو لممخاطب في أف يتأمؿ فييا 
فيصفيا بطريقة حكارية مع الشخصيات الفرعية العابرة كالمختمفة، التي جمعت ابف القارح مع مف 

ليـ مف الشعراء الجاىمييف، كالمسمميف كالمخضرميف، كمف الشعراء األمكييف كالعباسييف غيفر 
ٌنما ترغيب في الكصكؿ إلييا لما  ككذلؾ مف المغكييف. كليس اليدؼ مف أكصافو ىذه نقميا فقط كا 
فييا مف عكالـ كمكجكدات كاسعة، سكاء كانت ظاىرية أك باطنية، فيخبره بما يكجد فييا، يقكؿ: 

لِولداُف المخمَّدوف في ظبلِؿ تمؾ الشجِر قياـٌ وقعود... وتجري في ُأصوِؿ ذلؾ الشجِر، أنياٌر وا»
ـَ  ُتْخَتَمُج مف ماِء الحيواِف ... وأباريَؽ ُخمقت مف الزبرجد.... ولو رأى تمؾ األباريَؽ "أبو ُزبيٍد"، َلَعم

 تحمميا أباريُؽ....أُنو كالعبِد الماىف أو الُعَبْيِد. وأباريؽ مثؿ أعناؽ طيٍر...
فاألباريؽ ، 1«وغيداَء إبريٍؽ كَأفَّ ُرضاَبَيا         َجَنى النحؿ ممزوجًا بصيباِء تاجرِ 

" و"شيٍث" » ، يقكؿ:مرتبطة بالخمرة التي ارتبطب ببداية الحياة ـَ ككذلؾ  2«وما ُصنع في أياـ "آد
 ا إلى ممٌذات الدنيا كمحاسنيا. بالمرأة، حكر العيف، التي كصفيا بغرض جمب انتباه ابف القارح لي

لتطغى عبلقات التشابو كينكع فييا في أكصاؼ متنباينة قصد تككيف صكر منجزة ذات دالالت 
معٌمقة أثناء مخاطبتو لممتمقي لكصؼ مجالس مجتمعو الذم غاص في ممذات الٌدنيا. كىذا في 

التي يمثميا كٌؿ مف جرياف الماء  عبلقات إنسانية، يؤكد فييا رحمة التكاصؿ في الحياة كاالستمرارية،
كسحر المرأة. إذ عمى المتمقي أف يتمثٌميا في ذىنو كصكرة لمذات في عبلقتيا مع العالـ اآلخر، مما 

 كٌلد تداخبلن بيف الظاىر كالخفي كالحاضر كالغائب.
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وَيُمرُّ ِرؼُّ  »المجالس الحسية التي تثير غرائز المتمقي، يقكؿ: فمقد صكر الجنة بكصؼ 
وَضِة ويِقَؼ ُوقوَؼ ُمنتِظٍر أَلمرٍ  )ابف القارح(ف إَوزٍّ الجنَّة، فبل يمَبُث م  -أْف َينزَؿ عمى تمؾ الرَّ

وضِة  -وِمف شأِف َطيِر الجّنة أف يتكمَّـَ  ؟ فيُقمف: أْلِيْمَنا أف نْسُقَط في ىذه الرَّ فيقوُؿ: ما شْأُنُكفَّ
َركِة اهلل القدير. فينَتِفْضف، فيِصْرَف جَواِرَي َكواِعَب فُنَغنٍَّي لمْف فييا ِمْف َشْرٍب. فيقوؿ: عمى بَ 

َيرُفْمَف في َوْشي الجنَّة، وبَأيِدييفَّ المزاِىُر وَأنواُع ما ُيمَتَمُس بو الَمبلِىي. فَيعَجُب، وُحؽَّ لو 
ائبلن: كما صكر قصكر بعض الشعراء، ق 1«الَعَجُب، وليس ذلؾ بَبِديٍع مف ُقدرِة اهلِل َجمَّت َعَظَمُتو.

... فإذا ىو بَبْيٍت في َأْقَصى الجنَّة، كأنَُّو ِحْفُش َأَمٍة راعيٍة، وفيو رُجٌؿ ليس عميو نوُر ُسكَّاِف »
بكصؼ مظاىر الٌنعيـ فييا كبما يحيطيا مف ، 2«الجّنِة وِعْنَدُه َشجرٍة َقميَئٌة، ثمُرىا ليس ِبزاٍؾ...

 كصؼ لجنة العفاريت إلى جنة الٌرٌجز. 
الممفكظات، ما كاف إاٌل بيدؼ تفعيؿ عبلقتو مع المتمقي في ظركؼ تمقييا  كتكظيؼ ىذه

 كفتحيا عمى دالالت، أىميا ما يمي:
 تصكير الجنة كمحاكاتيا كما كردت في القرآف.-
 تصكير العالـ الحسي الذم يتخيمو.-
 السخرية مف ابف القارح كالتيكـ مف تكبتو. -
ر المعرم مجتمعو، الذم يعاني مف فساد السمطة تصكياعتبار الجنة معادالن مكضكعيان ل -

كالطبقية، عبر حديثو عف الشعراء بمختمؼ انتماءاتيـ الذيف التقى بيـ في قصكر الجنة، في 
 مناطؽ متعددة، كجنة الرجز كجنة العفاريت، ناىيؾ عف الشخصيات بمختمؼ أجناسيا. 

كالقارئ المفترض، حيث يطمب فيذه الصكر المجازية كٌلدت عبلقة بيف المعرم كابف القارح 
األكؿ مف الثاني استحضار ىذه الصكر كفيميا كتحديد كظائفيا كأيضان المعاني التي تشير إلييا 
كيترؾ الحكـ لو. فميس اليدؼ الكصؼ فقط إٌنما التأثير في ابف القارح كجمبو لممذات الدنيا 

ضار كتككيف صكر ذىنية كاالنغماس فييا كتحريؾ مشاعره. كىذا راجع إلى قدرتو عمى استح
ألشياء غابت عف الحس، مما كٌكف عالما متميزا في تركيبتو. فبالرغـ مف اتساع المفاىيـ إاٌل أٌنيا 

 داخؿ السياؽ السردم/ األدبي تبقى محككمة بالبعد المغكم في العبلقات الجديدة التي تككنيا.
ضكابط كشركط لغكية تداكلية  كلقد أكسب استخداـ المجاز معاني سياقية لممعاني الحرفية، في

ساعدت في تعييف المعاني كالتكسع في الدالالت، كفقان لما يستدعيو العقؿ مف تصكرات، إذ يرل 
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منطكؽ التعبير مع  »سيرؿ أٌف المبدأ األساسي الذم تعمؿ مف خبللو كٌؿ ىذه االستخدامات ىك أٌف 
دعي إلى العقؿ معنى آخر، كشركطان معناه الحرفي، كالشركط الحقائقية المبلئمة يستطيع أف يست

حقائقية مبلئمة أخرل، كالجزء األصعب في االستعارة ىك شرح ماىية المبادئ التي يستطيع منطكؽ 
مجمكعة مف الشركط الحقائقية المختمفة عف تمؾ  -استعاريان –التعبير طبقان أف يستدعي إلى العقؿ 

  فييا ىك المييمف.. كالتي كاف اإلخبار 1«التي تحددت في معناه الحرفي
 الثاني: الفعؿ الوصفي السمبي:-

تعالقت المشاىد المكصكفة، في سرد المعرم بمقطكعات حكارية، كشفت عف قدراتو في 
تمم س الكاقع كنقؿ تمثيبلت لو كما يحدث فيو مف تنكعات كتغيرات في الذكات كمصائرىا، كتعدد 

الجنة إلى الحشر فإلى النار. كلقد أجمع  لمرؤل. بحيث تعددت االنتقاالت في عالـ الغيب، فمف
الٌدارسكف عمى أٌف المعرم حاكى جحيـ العالـ اآلخر الذم كرد في القرآف، فكٌظؼ لذلؾ صكران 
خاصة، شحنيا بحمكالت تخييمية كبأشكاؿ ببلغية كأكضاع خطابية ليا دالالت متنكعة، افتتحيا 

س، الشنفرل كبشار بف برد، ككجكدىـ في بحكار مع إبميس، ثـ شعراء النار مف مثؿ: امرئ القي
 النار أمر ال مفٌر منو لككنيـ اتبعكا ىكاىـ كممذات الٌدنيا.

لـ يدخؿ ابف القارح إلى النار، بؿ تكقؼ في مكاف استطاع مف خبللو رؤية أىؿ النار كمحاكرتيـ 
، فبعد 2«شكُره عمى الّنعـ... ...وَيْبدو لو أف يطَِّمَع إلى أىِؿ الناِر، َفينظَر إلى ما ىـ فيو ِلَيعُظـ »

الحركة، يأتي السككف في كصؼ أىؿ النار، في مساحة ضيقة لـ يستطرد المعرم في كصفيا، مما 
 كٌلد رتابة في السرد كانكساران في خطيتو.

كالذم دخميا  3«ُمَتَمدٌٍّد في الّسعيرِ  «كيخبرنا فييا عف حالة "عنترة العٍبًسٌي" كىك في عذاب النار، ك
 نظمو لبيتيف كصؼ بيما الخمرة.بسبب 

فاطََّمعُت فرأيُتو كالَجَبِؿ الشامخ، والنَّاُر َتْضَطِرـُ في  » كيقابؿ فييا: إبميس، ثـ بشار بف برد، يقكؿ:
 رأِسو...

ـٌ في رأِسو ناُر   ُـّ الُيداُة بو           كَأّنو َعَم فَّ َصخرًا َلتْأَت  .4«وا 
، فألقي في ا، كبشار بف برد فٌضؿ الشيطاف عمى آدـ عميو السبلـفالشيطاف ىك صكرة النار إذ خيمؽ مني

 النار ليرل عقابو بعد أف استعاد بصره، يقكؿ: 
                                                 

 .374عيد بمبع: التداكلية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .289الرسالة، ص  -2
 .322، ص المصدر نفسو -3
 .308، ص ـ.ف -4



 السردي الحدثاإلضمارات التداولية و  لث:االفصؿ الث               تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 240 

 إبميُس أفضُؿ مف َأبيكـ آدـِ            فَتبيَّنوا يا معَشَر اأَلشرارِ »
ـُ ِطيَنٌة               والطٍّيُف ال َيسمو ُسُموَّ النارِ      الناُر ُعْنُصُرُه وآَد

فبل َيسُكُت مف كبلِمو، إاّل َوَرُجٌؿ في َأصناِؼ العذاِب ُيَغمٍُّض عينْيِو حتى ال َينُظَر إلى ما َنَزَؿ بو 
َبانيُة ِبكبلِليَب مف ناٍر... لَينُظَر إلى ما َنَزَؿ مف النَّكاِؿ. ، فيفَتُحيما الزَّ كتصكير شعراء  1«مف النٍَّقـِ

ي سمبي لممجتمع آنذاؾ، كلقضية أراد المعرم إيصاليا كىي النار في الغفراف كتعذيبيـ، تصكير أدب
قضية االضطياد الفكرم، الذم عانى منيا في زمانو، فأكؿ شخصية يمتقي بيا في النار ىي 
إبميس، الذم أبى كاستكبر في القرآف، إذ تمرد كثار عمى السمطة اإلليية. كدخكؿ الشعراء لمنار ما 

 مطة كقكانينيا الجائرة، التي عانى منيا أيضان لجرأتو. كاف إاٌل ألنيـ ثاركا عمى قمع الس
... فأمَّا أنا فقد َذىمُت: ناٌر »ككما كانت أنيار في الجنة فيناؾ أنيار في النار، يقكؿ: 

َمُأ، ُرِفع لي شيٌء كالنيِر، فإذا اْغَتَرْفُت منو ألشَرَب، َوجْدُتُو  توَقُد، َوبناٌف ُيْعَقُد إذا َغمب عميَّ الضَّ
كالعذاب مرتبط بذاتو كمرتبط بالذات اإلنسانية عامة ، 2»رًا مضَطرًما، َفمْيَتِني َأْصبْحت "َدِرمًا"سعي

 ليرسـ صكر الخبث كالشركر في مجتمعو.
فيذه التمثيبلت تعبير عف تصكير ذىني مرتبط بنظاـ المغة كالتجربة الحياتية كالخبرة المعرفية  

قدراتو كمعطياتو المغكية كالثقافية، كخمؽ االنفعالية في  لممعرم، ىدفيا التأثير في المتمقي كفؽ
شرح المعنى  »كىذا بغرض الخطاب المتمفظ بو مف خبلؿ اإلدراكات التخييمية التي ينشئيا الذىف. 

كفضؿ اإلبانة عنو، أك تأكيده كالمبالغة فيو، كىذه األكصاؼ مكجكدة في االستعارة المصيبة، كلكال 
ف ما ال تتضمنو الحقيقة مف زيادة فائدة لكانت الحقيقة أكلى منيا االستعارة المصيبة تتضم

كىي غير منفصمة عف عناصر البناء السردم مف شخصيات كزماف كمكاف كحدث.  3«استعماالن.
 كىذا فيما يمي:

كصؼ النار ىك كصؼ لمقمع كالظمـ كاالستبداد الذم يتعٌرض لو األدباء في عصره، مف حرؽ -
 مخطكطات، كتقييد لمحريات كاألفكار.لممؤلفات كالكتب كال

 النار معادؿ مكضكعي لكصؼ حالة المجتمع الذم كاف يعيش تحت قسكة كظمـ السمطة. -
فمقد أقاـ إٌف االستراتيجية الكبلمية التي التزميا المعرم في رسالتو، تنـٌ عف معرفة بمتمقيو، 

ينو كبيف ابف القارح في غياب المعرم بصكره عف الجنة كالنار، بإعادة إنتاج معارؼ مشتركة ب
كحضكر كبيف كتابة كتخييؿ. تحددت بخبراتو ككعيو بذاتو كبالعالـ الذم يريد أف يصؿ إليو، فتمٌفظ 
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بخطابات متخيمة مميئة بالصكر. تتضمف إخباران عنو قصد التأثير كجمب االنتباه لمكاقفو، كىذا 
لمكضكع، كآثار خارجية ليا صمة بحديثو. بػػػػػأحداث كبلمية غير حرفية، كسياؽ خارجي لو صمة با

كلقد رصدنا ىذا الكعي مف أصغر الكحدات التي تعٌبر عنو كعف ذاتيتو في خطابو، كالتي انعكست 
عمى المتمقي بتخيمو كجعمو مكضكعان يمارس عميو فعؿ السرد. فمممعرم في استعمالو لممجاز قكتاف 

حرفية، كالمعنى الثاني كالذم ىك غرضو كالمقصد تمثيميتاف : المعنى األكؿ الكامف في الداللة ال
 الذم يريد ايصالو، أك معنى المعنى. كىذا ألداء الكظائؼ التالية:

 القص اإلخبارم التخيمي.-
 استعماؿ لغة كاصفة.-
 تكثيؼ االيحاء الداللي.-

فمنذ البداية كالكاتب يبحث عف كيفية ليعكس بيا رؤيتو لذاتو كلمعالـ، دكف أف يقؼ عمى 
ياية بعينيا، كينفتح عمى كميات المتناىية. في لغة إنشائية كتأكيمية كشؼ بيا عف تقاطعو بيف ن

الدنيا/ اآلخرة، الكجكد/الغيب، الجنة/ النار. فانزاح بالعبارات عف داللتيا الحرفية كيكسبيا معاني 
بف القارح أف يؤٌكؿ ثانية أثناء السرد، في المظاىر التأكيمية المككنة مف مفاىيـ كتصكرات. إذ عمى ا

 العبارات كيتجاكز مفاىيميا الحرفية، لينشئ بدكره عبلقة بعالـ ككعي الذات المتمفظة.
كالتمثيؿ لذلؾ ال يرتبط بمعنى الجممة بؿ بالمعاني التي يقصدىا، أم معنى المنطكقات 

العبلقات االمجازية التي يستخدميا كالممارسة الفعمية ليا. فمقد تجاكز الحقيقة كالكضع كخرؽ 
المنطقية لممعاني النحكية إلى معاف مجازية جديدة، باختياره الحسف لؤللفاظ كالمبلئمة لمكضكعو 
لينزاح بذلؾ عف األداء الحقيقي لما يقتضيو االستعماؿ األصمي لمغة، كتكظيفيا في المقاصد التي 

مف المعاني، أكسبت  كاستخداميا في االختيارات السياقة كالمقامية حٌممت لغتو المزيد يبتغييا،
المتمقي أشكاالن معرفية جديدة، مف خبلؿ عممية االستدالؿ التي يقـك بيا الذىف في الربط بيف 

دراؾ  1«معرفة المعنى عف طريؽ المعقكؿ دكف المفظ»الدالالت ك  عمى حٌد قكؿ الجرجاني، كا 
لتخييؿ، كأداة لمتأثير في العبلقات القائمة بيف الممفكظات. فالرسالة في تكظيفيا عامة قائمة عمى ا

 المتمقي الذم يفترض أف يككف لو معارؼ لغكية كمعرفية تمكنو مف االستدالؿ كاالستنتاج.
بمختمؼ أساليبيا كصيغيا مجاالن  مختمفان عف الرسالة، فمقد شكمت سرد الركاية كلقد كاف  

الخمفية كالمخزكف الثقافي المعرفة  -كما رأينا سابقان -غنيان لمتخييؿ في مجازاتيا كصكرىا، غذتيا 
المشترؾ بيف الكاتب كالمتمقي، مما خمؽ فرصة لمحكار الثقافي. إذ تمثؿ، كمكتكب، نقطة التقاء بيف 
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متخيؿ الكاتب كالقارئ االفتراضي. الذم يؤكؿ بدكره النص انطبلقان مف متخيمو كافتراضو الخاص 
قكتيف فكريتيف، بينيما تقارب  مما يؤٌدم إلى نشكء تفاعؿ كتكاصؿ خاص في حكار متخيؿ بيف

  كتباعد بحسب فعمي الكتابة كالقراءة.
يرتبط التخييؿ عادة بالتصكر الذم يبنيو القارئ في تصكره كتأكيمو لممعاني كالدالالت ك   

الكامنة في النص ظاىرىا كخفييا. كالتي ال تستمد قيمتيا إاٌل مف خبلؿ المعارؼ المغكية كالسياقية 
كفرىا محيط النص، لمكصكؿ إلى المقاصد التي يبتغييا مستعمؿ المغة. فالكصكؿ كالثقافية التي ي

إلى المقاصد قائـ بفعؿ عممية التأكيؿ التي تسيـ في الكشؼ عف خبايا الخطاب الذم عمى أسس 
كأنتج بناءن عمييا. كىذا ما أشار إليو العمماء العرب قديمان في البحث عف المعاني الظاىرة/المباشرة 

  ة/ غير المباشرة.كالخفي
ف يثبت ما قيؿ في خطابات سابقة مف التاريخ، كيدكنو في أحداث كبلمية. أفالمؤلؼ أراد 

أفعاؿ:  ةأم فكرة القكؿ )أم داللة الحدث الكبلمي(. في العممية التخاطبية التي تقؼ عمى ثبلث
كيف الخطاب ممكنان. كالتي تجعؿ مف فعؿ تد ،الفعؿ التخاطبي، القكة التخاطبية، التأثير التخاطبي

افترضيا الكاتب كالتي ليا تأثير في ليتجاكز الحدث إلى الداللة مف خبلؿ الكضعيات الحكارية التي 
ينقؿ مشيد أحد الضباط ف الفيـ لدل المتمقي، بما ىك مكجكد في تككينو الثقافي كاالجتماعي.
ان ظؿ ينظر إلييـ مف بعيد الفرنسييف كمجمكعة مف األطفاؿ المتجمعيف الذيف كانكا يترصدكف كمب

:  بشكؿ ميزـك

 جياع؟-
 ، رّد كبير األطفاؿ بخجؿ.قميبلً -
 وىؿ تعرفوف سبب جوعكـ؟-
 . كرر الطفاؿ الصغار مثؿ الفريؽ الموسيقي.جدًا، جداً -
 األمير ىو السبب رّد كبيرىـ وىو يحاوؿ أف يخبئ عينيو. طبعاً -

 طفاؿ الصغار:ؽ عيوف األعمصمت العسكري قميبًل. تعمؽ قميبًل في 
 . خذوا ثـ أعطى ألصغرىـ قطعة خبز.معكـ حؽ-
... 
 خي الصغير يا سيدي وأخاؼ عميو.أإّنو -
 أعرؼ لف آكمو. ثـ سألو لماذا ال يأخذ الخبز وىو في حاجة ماسة إليو؟-

 أعرؼ أنكـ جميعًا تتضوروف جوعًا.
 كؿ مف أيديكـ.. ولكف ديننا يمنعنا مف األ صحيح-
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 لماذا؟
فمتضمنات القكؿ حاصميا في ىذا المقطع، أٌف المتمفظ يقصد ضمنان لفت  1«..تتوضؤوف.ألنكـ ال -

المتمقي إلى أمر فاتو، دكف أف يفطف لذلؾ متكٌسبلن إلى ذلؾ بالحقائؽ المعركفة، كاإلشارات 
فمتضمنات القكؿ تشكمت في ىذا الحكار مف بنية مككنة المقتضبة المرتبطة بكضعية الخطاب. 

)إخبارينا(، مرتبطنا بكصؼ الكاقعة يمكف تأطيره في مخصًصا قضوًيا تباره مف محمكؿ باع
زماف كمكاف، كىك اليدؼ مف المنطكقات المغكية، أم المكجيات الدالة عمى ما يسمى 

كسائؿ  »، ىي   ولواحؽ قضوية، كىك محتكل الفعؿ المغكم، كمف حمؿ بالمكقؼ القضكم
، أم أنيا تمثؿ 2«لقضكم لمفعؿ المغكم الذم ينجزهمعجمية تمكف المتكمـ مف تقكيـ المحتكل ا

إحدل العبارات الدالة عمى مكقؼ قضكم المسطرة أعبله )قميبلن، طبعان، جدان جدان، معكـ حؽ، 
أم مدل اعتقاده مف صدؽ أك كذب المضمكف القضكم. كىنا نبلحظ بأف الظركؼ  صحيح(،

 د بينيما بمكاقؼ إيجابية. المستعممة مف طرؼ المتخاطبيف، تدؿ عمى التفاعؿ المكجك 
فأفعاؿ الكبلـ التي أشار إلييا أكستيف ال تنغمؽ في ذاتيا بؿ تخرج إلى المحاكرة، ليحيؿ إلى 
العالـ كالكضعية المقصدية في حدكد إحالة مفتكحة حكؿ الديف كالحضارة، حكؿ كضعية الذات 

فيو. بكاسطة أسئمة كأجكبة  الخاصة التي تنفتح عمى اآلخر بأبعاد جديدة، تعكس لنا سبب كجكدنا
يديكلكجيات الكاتب ضمف العالـ إفي المسار السردم لمركاية، كاف اليدؼ منيا الكشؼ عف 

التخييمي الذم يشكمو المشيد الكصفي، كالمرتبطة أساسان بكاقع تاريخي مضى ككلى مميء 
 بالمتناقضات كبحاضر تغٌير فيو كٌؿ شيء.

يخ بخمفية تركيبية، استطاعت أف تزيؿ المفارقات بيف لقد تعامؿ كاسيني األعرج مع التار ك 
مف مجتمعيف كثقافتيف كحضارتيف مختمفتيف،  بالتعبير عبر صكر خطابية حجاجية، األنا كاآلخر،

بيدؼ التغيير كالتجديد في الفكر كذىف المتمقي. كىذا خبلؿ انفتاح الذات عمى الثقافة األجنبية، 
مثميا بالديانة المسيحية كمكنسينيكر أم اآلخر، كتحميؿ األنا بتقديـ أنماط فكرية مختمفة كالذم 

ككاقعو كمقكماتو بتصكير سمككات ككاقع في صكر كاف التاريخ شاىدان ليا. ليككف الحديث عف 
المكضكع بتقديـ العالـ كالكعي كالكاقع كاألشياء، ككانت سمطة اإلدراؾ كالفيـ مرتبطة بالتخييؿ كفؽ 

كليذا الغرض يعتمد الكاتب في  ة القارئ سكاء كاف األنا أك كاف آخر.افتراض مسبؽ بذىف كمخيم
مشركعو استراتيجيات خطابية لمتأثير في المتمقي ككسب ثقتو بمخاطبة كعيو كثقافتو كذاكرتو في 
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فمقد خمؽ التخييؿ تمفصبلت حكائية تثير شحنات انفعالية لئلقناع بالذات كالكجكد كالعكالـ الممكنة. 
بلقة بالذات مع غيرىا، في المساحة المغكية التي نسجيا ليا الكاتب، في شكؿ فني في الركاية ع

مقنع ساىمت في إرسائو اإلحالة كالمرجعية، سكاء كاف ذلؾ عمى محكر الشخكص أك محكر 
الزمف، في سرد منتظـ جعؿ مف التاريخ البكابة التي يدخؿ منيا، لتتجو المغة إلى ما كراء ذاتيا، 

وقائع الزمف الغابر ومواجيات الذات "األنا" مع "اآلخر" قد عادت إلى  »غابرة: عبر األزمنة ال
لى الصدارة اآلف في فضاء يطبعو ويصنعو الصمت والتموجات اليادئة لبحر مثقؿ  الواجية وا 

. ليتحدث عف اآلخر )األجنبي( كيكشؼ التاريخ عف صراع قائـ بينو كبيف 1«بالسفف واألحداث.
العرب أيضان، فالكٌؿ تمكف مف ىذه األرض، كالكٌؿ يطمع في غزكىا. مثؿ فيو األتراؾ كالصكفية ك 

األمير عبد القادر رجؿ الكحدة كالمقاكمة بالسيؼ كرجؿ المعرفة كالحكمة بالقمـ، سعيان كراء التغيير 
مف ذرية الحسف كالحسيف كيتمتع ببركة اهلل كاألكلياء الصالحيف. كىك  ثقة ألٌنو كالحرية، فيك رجؿ

بطؿ األسطكرم الخارؽ الذم يسعى كراء السمـ كاالستقرار، في بمد ميستعمر مف طرؼ فرنسا ال
)اآلخر الغربي(. إاٌل أٌف الكاتب رسميا بشكؿ آخر، فمقد مثميا بمكنسينيكر ديبكش، كالرغبة في 

  المصالحة، أم بيف األنا كىذا اآلخر، لتتحكؿ العبلقة مف حالة اشتباؾ إلى حالة مكافقة.
عادة كيقك  ـ السرد المتخيؿ باستعادة الماضي عف طريؽ اإلحالة االستذكارية لمتاريخ، كا 

تأكيؿ الماضي عمى بعد آخر باالستشراؼ التخيمي لمستقبؿ مغاير، عبرت عنو طمكحات الذات 
في عالـ أفضؿ. اعتمد فيو كاسيني األعرج عمى مجمكعة مف الرسائؿ كالكثائؽ كالنصكص 

المحفكظة، التي مكنت مف التقارب بيف الماضي كالحاضر. فجعمتنا نعيش التاريخية، ليا أصكليا 
عكالـ أخرل أىميا عالـ مكنسينيكر ديبكش، المسيحي في عبلقتو مع السمـ كالحرب، في ثنائية 
جعمتو يجتمع بالذات األخرل عٌدة مرات. فمقد كانت رغبتو قكية في أف يدخؿ األمير المسيحية 

ينيور األمير وىو يركب بصحبتو القطار المتجو إلى روما ليمقي في تمؾ المحظة رأى مونس»
التعميد مف يدي البابا األكبر، فكؿ النقاشات التي دارت بينيما كانت معطرة بآماؿ كبيرة، وبعطر 

... ما سمعتو مف ». فما سمعو مف األمير، جعؿ مكنسينيكر يقكؿ: 2«شرقي تصعب مقاومتو.
فمقد أحدث األمير تغييران في  3«يبدو أّف األمير صنؼ آخر...األمير جعمو يكبر في عيني... و 

اآلخر، رغـ ما كاف يعانيو في سبيؿ إرساء أسس لمدكلة التي أراد أف يرسييا عمى تمؾ األرض 
... أتمنى أف يمدني اهلل بعمر آخر ألخدـ ىذه »الطيبة، كتعٌمقو بيذه األرض كاف أكبر، يقكؿ: 
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مبكر، سأعطييا رفاة الجسد إذا كاف رماد تربتي يسكت األرض التي حرمت منيا في وقت 
افتقدت  »فحتى في مماتو كاف يردد:  1«األحقاد ويوقظ حواس النور والحب في قموب الناس...

. فيي التي جعمت مف 2«تمؾ األرض "الجزائر" وال شيء ييمني اليـو إاّل أف يمحقني اهلل بيا...
أّف ىناؾ لعنة مست كّؿ مف دخموا إلى  »ما يؤكٌده في: األنا كاآلخر يمتقياف كيتكاصبلف. كىذا 

، شارؿ العاشر قاؿ مونسينيور ديبوش وىو يقبض عمى حبؿ السفينةأرض "الجزائر" أو أحبوىا، 
الذي  Le Baron d’Hussezالذي أمر باجتياح الجزائر انتيى إلى المنفى، الباروف دوسوىز 

مونت، المنفي بدوره. حسف باشا الذي قاـو حضر لو لـ يكف مصيره أحسف، الماريشاؿ دوبر 
الغزو، المنفى، عبد القادر الذي دافع باستماتة كاف مصيره المنفى. ويمحقني المصير نفسو، 
مصير المعنة ألخرج ليبًل مثؿ سارؽ مطموب. كّؿ ما قمت بو في تمؾ الببلد صار مجرد جنوف 

ـ، خذ مثبًل الماريشاؿ دو برمونت مصائر الناس صعبة حتى األبطاؿ مني »ثـ إٌف:  3«وتسرع.
Maréchal de Bourmant بعدما سمـ لمجنراؿ كموزيؿ قيادة األمور في الجزائر، اضطر ىو ،

بدوره لمغادرة تمؾ األرض ليبًل، في سفينة نمساوية بئيسة ولـ يأخذ معو إاّل قميبًل مف أغراضو 
الوحيد الذي آخذه معي. المنفى الشخصية ومأساة ابنو، قاؿ وىو يرفع حقيبتو: ىذا ىو الكنز 

كاف مآلو مثمو مثؿ حسيف باشا حاكـ ىذه الببلد. شيء ما في األقدار يصعب التحكـ فيو وعمينا 
، كىذا المصير قٌدمو لنا الكاتب في رؤل، كانت نتيجة تناقضات عاشتيا 4«أف نسير في خطو.

غة التي رسمت تجارب أناس الذكات في عبلقتيا باآلخر كباألرض الطيبة. خضعت النزياحات الم
يمانو. كىذا ليعكس لنا ذاتو التي تبحث عف السمـ  كانكا يريدكف األفضؿ، كٌؿ كفؽ مبادئو كأفكاره كا 
في عالـ تناقضت فيو األفكار كتداخمت، كزمف ما ارتأل إاٌل أف يتغير كيخضع العالـ مف حكلو 

ييا كٌؿ ذات لفرض نفسيا. لتتفاعؿ لمتغير كالتطكر كالحركة في أحداثو المتسارعة، التي تصبك ف
مع اآلخر في بنيات ليا دالالت أكسع تنفتح عمى آفاؽ تضمنتيا النصكص السردية في العبلقات 
التي تقيميا الشخكص في سجاالتيا بكؿ ما يحيطيا مف مكجكدات، فقد استكعبت الغائب 

إلى المقاصد الكامنة  كالحاضر كاالفتراضات المسبقة التي تعيف عمى الفيـ كالتأكيؿ، لمكصكؿ
 أساسان عمى االنفتاح كالتغيير كالتعبير عف الصراع الحضارم بيف الضفتيف. 
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كلقد لعب الحجاج دكران في التأثير عمى المتمقي كتغيير معتقداتو، بتعزيز البرامج الحكائية 
كيعٌد الحجاج نكعان بإقامة عبلقة لغكية بيف المتكمـ كمقصده، كعبلقة تداكلية بينو كبيف المتمفظ لو. 

التفاعؿ المفظي المكجو إلى إحداث تغيرات في معتقدات الذات. كما ينفرد بو الحجاج أٌنو ال  »مف 
ٌنما في التنظيـ الخطابي نفسو الذم ينبغي لو أف يتكفر في حٌد ذاتو  يؤثر مباشرة في اآلخر... كا 

( بكصفو قادران عمى co-énonciateurعمى أثر إقناعي؛ فالمتمفظ يحاج  المتمفظ المشارؾ )
الخضكع لمنشاط العقمي، كذلؾ بحصره داخؿ شبكة مف االقتراحات التي ال يمكف أف يتخمص 

فالمغة ليست مجرد كسيمة لمتكاصؿ كاإلخبار فقط، بؿ ىي أدكار خطابية متبادلة يحاكؿ  1«منيا.
أنا أريد أف  »ؾ، كيقكؿ: كٌؿ متمفظ فييا تغيير معتقدات اآلخر. إذ يصرح مكنسينيكر في تمفظو لذل

أقنع رئيس الجميورية وأريد أف آخذ كبلمؾ كحجة صادقة. أعرؼ أّف دينؾ وسيرتؾ الكبيرة 
ليجعؿ مف قصة األمير حجة لو  2«يحتماف عميؾ الصدؽ وليذا أسألؾ وأشدد عمى السؤاؿ.

فييا إلقناع نابميكف بكنابرت، فيعرض معمكمات تاريخية مف خبلؿ الحكارات التي انعكست 
األساليب المستخدمة لحمؿ نابميكف عمى تصديقو، كالتي ضمنت تماسؾ الخطاب كانسجامو، فػػػػػػ: 

. إٌنيا لغة، مككنة مف مجمكعة مف الكحدات 3«ما ىي المغة التي يمكف أف نقنع بيا نابميوف»
التي تنتظـ مع بعضيا البعض، في سياؽ منتظـ حسب الحاجة، كفي إطار ممارسة اجتماعية 

 اصمية خاضعة لؤلحكاؿ كالمكاقؼ. نتتبعيا في البنية التالية:تك 
 االلتزاـ بالمكضكع.-
 التتابع الحكائي.-
 تكظيؼ اإلحاالت كمراعاة شركط المقاـ.-

تشكمت في خطاب، مكجو إلى متمؽ )نابميكف(، قائـ عمى قكاعد تركيبية كداللية كتداكلية 
دلية ال تتمثؿ في االنتقاؿ مف الجزء إلى الكٌؿ ضمف كحدة تامة، بحيث إٌف المعاني تنتج بحركة ج

ٌنما بالتكٌيؼ الداللي لؤلجزاء في ضكء البنية الكمية الشاممة ، كالتي تبٌينيا مبلبسات مقاـ التكاصؿ 4كا 
...أعاد ولي العيد تنظيـ فرقو بعد انسحاب جيش األمير بأمر منو. فقد رفض »كالتفاعؿ، فمقد 

ى ال تقوؿ القبائؿ إّف وراء نصره المؤكد يتخفى رجؿ أتعب أف يدخؿ جيش األمير بجانبو حت

                                                 
1- Dominique Maingueneau : Analyse du discours, introduction aux lectures de l’archive, 
op.cit, p 228. 
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، فقد بعث ولي العيد في إثره بعض أكثر مف ذلؾ كّموالجيوش الغربية األكثر نظامًا وصرامة. 
قادتو وجزءًا مف قبائؿ بني إزناسف يترجونو أف ال يتدخؿ فيما ال يعنيو وأّنو كفيؿ بسحؽ أعداء 

ربطت شبو الجممة المسطرة، بيف فعميف قاـ بيما كلي عيد  فمف ناحية نحكية 1«اهلل وحده.
ف اشتركت األلفاظ في العممية اإلخبارية إاٌل أٌنيا تختمؼ في  المغرب، كالثاني يقكم األكؿ كيؤكده. كا 

 العممية الحجاجية.
كفي القكؿ كلتفسير كشرح المعمكمة األكلى التي جاء بيا السي البكعناني لؤلمير، نجد 

المعابر صعبة قميبًل ولكنيا تحممت القافمة األولى المكونة مف »كممة "يقكؿ" في: استخدامان ل
المشاة والشعب القادريف والخدـ األقوياء في الممرات الصغيرة لمساعدة مف يسقطوف أو 

إّف الدفعة األولى مف المشاة  يقوؿيساعدوف الجماؿ والبغاؿ المحممة عمى المرور. مرسولنا 
تي يقودىا سيدي السي مصطفى قد وصمت وأمنت طريؽ المرور لبقية الدائرة والخمسيف نفرًا ال

 .2«مف قطاع الطرؽ وسراؽ الريؼ وبني ايزناسف.
أك الزيادة في ما قيؿ، كما أعطي مف معمكمة لمتكسع فييا، فجكف مكبي يخبر الصياد 

يضات مف كثرة حماسو وتأخر وصوؿ التعو  »المالطي عف كضع عاشو مكنسينيكر في قكلو: 
أّف  ضعط عميو الدائنوف بقوة وطالبوه بالدفع. الشيء المؤكد الذي لـ ينكره عميو حتى ألّد أعدائو،

كّؿ ما قاـ بو كاف مف أجؿ اليتامى والفقراء وتأثيث الكنائس في الجزائر ومساعدتيا عمى 
ثبلثًا الظيور بأفضؿ وجو يرضا عميو اهلل. وجد نفسو فجأة يسّير أكثر مف ستة عشر مستشفى و 

 أضؼ إلى ىذاوعشريف مقاطعة سكانية بيف األمراض والجوع، في حاجة ماسة إلى زيارتو. 
السجوف وُدور اليتامى وبيوت اهلل الستقباؿ الذيف ال مأوى ليـ. ما ُمنح لو كاف أقؿ بكثير مف 

أدت . فكؿ لفظ مف الممفكظات المسطرة أعطت الممفكظ تكجيان حجاجيان خاصان، 3«حاجتو الحقيقية.
ثراء المعمكمات، لككنيا كجيان مف كجكه المبلءمة لمقتضى الحاؿ كمتطمبات  كظيفة التككيد كا 
، بيف القضايا المطركحة بمضاعفة الفعؿ اإلقناعي خشية مف  السياؽ. لتفيد االستمرارية كالتبلـز

 فشمو. 
د "جكاب بعد كمدار األمر كالغاية التي يسعى إلييا ىي الفيـ كاإلفياـ، كقد تـٌ كذلؾ بإيرا

، فالصياد المالطي يجيب عمى 4االستفياـ" مف طرؼ المتكمـ عندما ال يقصد إلى االستخبار
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.ألـ يكف ممكنًا نقمو كثيرتأخرتـ كثيرًا في نقؿ رفاتو، ثماني سنوات بعد موتو؟  -»استفياماتو في 
ءؿ الركشجاكبلف في . ككذا يتسا1«.ربما أسعده ذلؾ وأراحو عمى األقؿ في قبرهمباشرة بعد وفاتو؟ 

الكثير مف الناس يتساءلوف عف اليوة الفاصمة بيف االلتزامات  »تدخؿ لو في الغرفة النيابية: 
؟ التزاـ  التي اتخذىا حاكـ الجزائر صاحب السمو الممكي الدوؽ دوماؿ ورّد فعؿ الحكومة اليـو

نقبؿ اليـو أف نسجف  شرؼ اتخذه الجنراؿ دو الموريسيير وافؽ عميو السيد الدوؽ دوماؿ، فكيؼ
عبد القادر؟ قد تكوف ىناؾ ظروؼ مرتبطة بسر مف أسرار الدولة ال نعرفيا. ولكف، ىؿ ىناؾ 

 . 2«حكـ حقيقي عف الشرؼ أحسف مف الوفاء؟
ككاف الغرض مف ذلؾ ضماف التكاصؿ كالتفاىـ، بغرض تبياف نتيجة، أك غاية أك عٌمة أك سبب أك 

تب مف أغراض في استعماالت متكافؽ عمييا لئلفصاح كالتصريح تخيير، كغير ذلؾ مما يريده الكا
عف المعاني. فيستكقفنا الراكم في كقفة حكارية تمثيمية جرت بيف األمير، بعد عكدتو مف إحدل 

كنت أتمنى أف أعفيو مف - »الغزكات كمشاىدتو إعداـ قاضي آرزيك، ككالده، جاءت كما يمي: 
. أتمنى أف يكونوا قد استعادوا وىراف التي سمميا الباي ذلؾ ولكف ليكف، ىذا سيعجؿ مف بيعتو

اّل لكاف مصيره  ألسياده وقبؿ بمنفى اإلسكندرية. ربما فعؿ خيرًا في نفسو. أحسف لنا ولو وا 
اهلل رحيـ. ال توجد فقط حموؿ اإلعداـ، التعزير مثبًل يمكف أف  مشابيًا لمصير قاضي أرزيو...

ؿ الفيـ استنادان إلى خمفياتو المعرفية إلدراؾ تكجيات الممفكظات كيترؾ لمقارئ مجا 3«يعّمـ الناس.
التي تشكؿ الحيز أك اإلطار الذم يتـ فيو التفاعؿ المغكم في سياؽ تحدده عبارات  الحجاجية. كىي

سع كالتأكيؿ في دالالتيا، كالتي تتحقؽ في شكؿ ك تستجيب لعممية الضبط كالتحديد في بنيتيا كالت
، فالمتكمـ ابان لو مقاصد تتحقؽ في الكاقع المغكم/ الفعمي كاالفتراضي/ النصيكحدات تشكؿ لنا خط

بمعانيو الصريحة أك الضمنية، القضكية كاإلنجازية، ىك الذم يكٌجو المخاطب إلى تأكيؿ المعنى. 
عممية انتاجية يتجاكز الظاىرة المغكية إلى ماىك خفي في الجزئيات  فالخطاب السردم في تككينو،

كنو، كالقائمة عمى الخبرات كالمعارؼ المشتركة لمتمكف مف إظيارىا كاإلحالة إلى ركافدىا التي تك
التي يتقاسميا مستعممك المغة، كالتي بكاسطتيا يتـ التفاعؿ االجتماعي كالثقافي كالمعرفي كحتى 

 الحضارم أثناء القراءة.
ه القارئ. بحيث كاف نص المدكنتيف نص متشكؿ لغكيان يرافقو نص آخر ضمني يفترضو كيظير -

األداء المغكم منكعان في اإلحالة التناصية بحسب احتياجات المكضكع، لتككف لغة القصص غنية 
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حيث تجسد التناص في القيـ كاألعراؼ كمنفتحة عمى المرجعيات كالمكركثات المشتركة. 
ت الشخصيات االجتماعية كالعادات الدينية التي تمظيرت في عممية البناء السردم لمخطاب، فكان

عبلمات مرجعية عمى الكاقع بأقكاليا كأفعاليا. كالتي تقكد في عممية إدراؾ كبناء المعنى الخفي 
 لمنص. كتشكيؿ عكالمو، في معارؼ تضعنا أماـ:

 تأطير الركاية ضمف المادة التاريخية. -
 التعريؼ بالشخصيات كتقديميا ضمف مرجعيات محددة. -
 دمة، أم مراجع التأليؼ في أحداثيا الكاقعية.الكشؼ عف المادة التاريخية المستخ -

إٌف اإلحالة إلى النصكص السابقة، تاريخية كاجتماعية كثقافية، تمت بكاسطة عناصر داللية احتكتيا -
 الرسالة في بنائيا، لعبت فييا القراءة دكران ميمان في تتبع مسارىا كمرجعياتيا أثناء عممية الفيـ كالتأكيؿ. 

كاية األمير في المكركث المشترؾ ككظفو في عالـ مكغؿ في التفاعؿ بيف تصرؼ الكاتب في ر -
فمـ يكتؼ بإعادة صياغة األحداث كترتيبيا فحسب في الحكاية كالصكر الذكات المحكية كالثقافات. 

المتخيؿ »المقدمة بتحديد الذكات )أم األنا كاألنت/ الكاتب كالمتمقي(، بؿ تجاكزىا باستعمالو 
حكارات كأحاديث تتأرجح بيف اإلبداع كالرغبة في التحرر كاالنطبلؽ إلى عالـ  بنسج «االجتماعي

يديكلكجيا مسبقة في سبيؿ تحقيؽ إآخر انطبلقان مف تجارب سابقة، ضمف خمفيات كافتراضات 
التكاصؿ بيف الذات كاآلخر ليبدع كجكدان مف نكع آخر، بمتخيؿ كازف بيف ما ىك ذاتي كماىك 

 .القديـ كالجديد، الماضي كالحاضر، الحرب كالسمـ، اإلرادة كاالستسبلـاجتماعي. تداخؿ فييا 
كما أٌف تناص الكاتب ليس بعيدا عف تككينو كتربيتو كبيئتو، كلذلؾ إذا بحثنا في عبلقة األجزاء  

بالخطاب بعكامؿ خارجية نبلقي فييا تأثيرات ترتبط بالمغة كالقرآف كالمجتمع. الذم لـ يختمؼ فيو 
 ككنيما يشتركاف لغة كديانة كاحدة. مع المعرم،

 تندرجا تيكال ،ضمف عممية التفاعؿ كالتكاصؿ تنجز أأفعاؿ  رسالة الغفرافاألفعاؿ المنجزة في -
فعبلن أك حدثان كبلميان يتكٌكف مما  بيف الميتراسميف، عٌد فييا الكصؼ في مقاـ اجتماعي متفرد كخاص

 يمي:
 ظ المستعممة.فعؿ قكلي: يتككف مف التركيبات كاأللفا-
 فعؿ إنجازم: يتعٌمؽ بجمب انتباه ابف القارح.-
 فعؿ التأثير: كيظير في تحقيؽ التفاعؿ مع مضمكف الرسالة.-

يشترؾ في إنجاز األحداث الكبلمية الشخصيات، بأدكارىا االجتماعية المسندة إلييا أٌما في الركاية ف
كىي األفعاؿ الكبلمية،  عددان مف تيمي كافقغة المستعممة في الخطاب التخيمالف كمكاقعيا في السرد،

كاستتبع التكجيو في الركاية  .الحدثتخييمية ال تنجز حقيقة، كانحرفت عف أدائيا الحقيقي بما يقتضيو 
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ذا كاف المجتمع قد انصاع لو كاعترؼ لو بكصفو خطابى نفكذ كسمطة يؤشر إلى  أفعاالن لغكية لتنفيذه، كا 
 يف تحقيقيا بسبب التفاكتات كالعبلقات االجتماعية.مرحمة سياسية جديدة، فقد تبا
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 خػاتمػػػة
لمخطاب السردم في القديـ كالحديث استراتيجيات خطابية، كمككنات تداكلية، استمزمتيا 
عممية الكتابة مف أجؿ تكصيؿ أغراض كمقصديات في إطار تكاصمي بيف شركاء العممية 

 تحميميا تداكليان، تكصمنا إلى مجمؿ النتائج التالية: التخاطبية، كمف خبلؿ الفصكؿ التي قٌدمناىا في
الخطاب السردم في المدكنتيف، القديمة كالحديثة، منظـ في بنيات كمككنات تداكلية مرتبطة -

بالتأليؼ، تحتؿ مكقعان مركزيان في التحميؿ التداكلي مف خبلؿ المعمكمات المقدمة، كالمكاضيع 
ية المعٌبر عنيا. فاستخداـ الكظيفة التداكلية المحكر، فييما، المحكرية التي شكمت القضايا األساس

ساعد في تحديد الذكات المركزية في الخطاب السردم، فالعبارات كالمقاطع الكاردة مف حيث 
إحالتيا، ىي عبارات محيمة إلى شخص يمكف لممخاطىب أف يتعرؼ عميو، كتأخذ كضعان خاصان 

لممعمكمات التي تحتكييا، مف معطاة كعابرة، كىي معمكمات عمى مستكل البنية اإلخبارية بالنسبة 
كالمحكر الرئيسي المعطى في ركاية األمير كاف مخٌيبلن، أما في رسالة الغفراف جديدة غير مشتركة. 

 فيك "المرسؿ إليو"، الذم ىك ابف القارح المشارؾ في الحدث المسركد.
كٌؿ مف كاسيني كالمعرم أٌنيا معمكمة غير تعٌمقت كظيفة البؤرة بالبعد اإلخبارم الذم يفترض -

بؤرة  »مشتركة بينيما كبيف المخاطب. كتقمصت ىذه الكظيفة في الركاية إلى نكع كاحد تمٌثؿ في 
. التي تبلئـ فنيان كمية المعمكمات الجديدة المقدمة، في محاكلة لتصكير الكاقع بأكبر قدر «الجديد

ة المقابمة، التي نجد ليا استخدامان عند المعرم، في مف المعارؼ. مما نتج عنو إقصاء كمي لبؤر 
 الرٌد عمى ابف القارح بمقابمة ما كرد في الرسالة، فالخطاب فييا قائـ عمى المناقشة كالجدؿ.

سمحت الكظيفة التداكلية "المبتدأ" بتحديد مجاؿ الخطاب في كٌؿ مف المدكنتيف، بتحديد المكاضيع -
ح عممية التكاصؿ، انطبلقان مف الكضع التخابرم القائـ بيف المتكمـ المرتبطة بو، مما أسيـ في إنجا

 كالمخاطىب.
لقد حددت الكظائؼ التداكلية المشتركة كالخاصة بنية المغة في المدكنتيف، كىي في أساسيا بناء -

  تكاصمية بيف الكاتب كالقارئ، اتسمت بالتقعيد عند المعرم كبالتجديد عند كاسيني.عبلقة 

سردم في مكٌكنو الحكائي، رسالة خطابية تستيدؼ متمقيان باستعماؿ كظائؼ تداكلية الخطاب ال-
ضافة إلى الكظائؼ الخارجية المشتركة نجد كظائؼ خاصة في الخطاب  داخمية كخارجية. كا 
السردم، كىي: الفكاتح كاألحشاء كالخكاتـ. كىي قابمة إلعادة النظر كالمراجعة، بما يسمى مقدمة 

كقد ساىمت في تماسؾ العمؿ كخمؽ كحدتو. كما لعبت الفكاتح كالخكاتـ دكران  ككسطان كخاتمة،
تقعيديان في الرسالة كىذا باإلشارة إلى بداية الخطاب كنيايتو، قصد ربط االتصاؿ بالمخاطب، أٌما 
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في الركاية فمقد كانت نصان مكازيان، حقؽ ما يسمى بالتفاعؿ النٌصي، كتييئة القارئ لمدخكؿ إلى 
 ألحداث البلمتناىي.عالـ ا

لعب الكصؼ كالتعميؽ دكران في نمك السرد في الركاية كتصكير أحداثيا كتكضيحيا لمقارئ مف -
منظكر تكممي، مف استباؽ كاسترجاع. أٌما في الرسالة فمقد كاف المعرم يتكقؼ في مساره السردم 

حفكظيو القرآني لتقديـ معمكمات جديدة لشرح ما صعب فيمو عمى المتمقي، كقد شٌكؿ فييا م
 كالشعرم، كمعارفو المغكية كاألدبية مصدران أساسيان، أشار مف خبللو إلى مكاقفو. 

إٌف ما يميز البناء الخطابي لرسالة الغفراف، أٌنو قائـ عمى التبادؿ التكاصمي، حيث إٌف كؿ طرؼ -
و الرسالة، مف أطراؼ التكاصؿ مشركط بذاتو كبالتفاعؿ مع اآلخر في مقاـ التخاطب الذم تحمم

ثنائية المرسؿ كالمرسؿ إليو كثنائية المقاـ  لتطغى عمييا ثنائياتاف ساىمتا في تككينيا كىما:
فالرسالة مرتبطة في تككينيا بالمكضكع كمقاصده، لتبرز بكصفيا خطابان مباشران مكجيان  كالمقاؿ.

كالمقصدية المحددة  مف مخاًطب إلى مخاطىب، لتحقيؽ غاية الرٌد المحكـك بشركط المقاـ الترسمي
 االجتماعية التي ساىمت في تمٌقييا. األحكاؿالتي ألجميا أنتجت، كبمقتضيات 

ذا كانت الذات المتكممة في رسالة الغفراف ماثمة كىي المسؤكلة عف إلقاء القكؿ فييا، فالمتكمـ - كا 
 في الركاية يتمظير في خطاب محكي يحكيو المتكمـ دكف أف يككف ىك نفسو متكممان.

إلتماـ الحكارات كجعميا قريبة مف القارئ في الصكرة  «بؤرة الجديد »يأخذ المقاـ الغائب كظيفة -
المخيمة التي يرسميا. كغياب المقاـ يجعؿ الخطاب السردم في الركاية مكجيان إلى قراء متعدديف 

لسياؽ كمتخيميف، قد يفيمكنو أك ال يفيمكنو، كىذا ما يؤدم إلى تغمب السياؽ الداخمي عمى ا
ذا كانت الرسالة مكجية إلى مخاطىب فعمي فإٌف الركاية منذ لحظة كتابتيا مكجية إلى  الخارجي. كا 

 قارئ ضمني، أم إلى مخاطىب مخٌيؿ متنكع، كألٌنو كذلؾ فالركاية مفتكحة عمى المتعدد كالبلنيائي. 
التعبير  أرادااالت تابعة لمكاقؼ كانفع تمفظية اختيارات لجأ الكاتباف في خطابيما السردم إلى-

يرصدىا القراء  .حث عمى تأكيؿ خصكصياتيا الكظيفية التي تحمؿ أبعادان مختمفةالعنيا مف أجؿ 
السياؽ ىك الذم يحدد ف تبعان لمعارفيـ أك أحكاميـ كانشغاالتيـ، كتحددىا المكاضعة التكاصمية.

مختارة كمقصكدة، فمعنى تعبير  مرتبطة بافتراضاتكالمعاني العبارات المتمفظ بيا أثناء االستعماؿ، 
كىذا ما يمثؿ جزءان مف معاني كمية، مما يؤثر تأثيران قكيان في استذكار المعارؼ الثقافية كالمغكية. 

برصد العناصر كالمعايير الخارجية المستعممة في العممية السردية، التي تسيـ في إنجاح عممية 
كاعد سياقية مرتبطة بالمغة كالثقافة كالمجتمع مف أعراؼ كق يختزنوالتكاصؿ بإشراؾ المتمقي بما 

 كالتاريخ.
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لقد شغؿ سياؽ الثقافة كالتاريخ مساحة كاسعة في الخطاب السردم الركائي، مما ساعد في تحديد -
المعاني كالتماسؾ بالقراءة الثانية التي يمنحيا المتمقي، مف منطمؽ أٌف النص حكار بيف كاتبو 

افة الكاتب الذم تربطو بالقارئ معارؼ اجتماعية كتاريخية مشتركة فالركاية مرتبطة بثقكقارئو، 
يظير ذلؾ في القصص القرآني، كالخرافات كاألساطير في بعض النصكص الشعبية. مما يشير 
إلى كجكد عبلقات اجتماعية كمكاضعات كمكاقؼ تقؼ كراء أفعاؿ لغكية، في بنيات كأشكاؿ 

 تنظيمية مختمفة. 
كاؿ المضمرة كاالفتراض المسبؽ، مفاىيـ سمحت بالكشؼ عف الجكانب متضمنات القكؿ كاألق-

نص المدكنتيف نص متشكؿ لغكيان يرافقو نص آخر ضمني يفترضو كيظيره الخفية في الخطابيف. ك 
القارئ. إذ كاف األداء المغكم منكعان في اإلحالة التناصية بحسب احتياجات المكضكع، لتككف لغة 

حيث تجسد التناص في القيـ لمرجعيات كما ىك مكركث كمشترؾ. القصص غنية كمنفتحة عمى ا
كاألعراؼ االجتماعية كالعادات الدينية التي تمظيرت في عممية البناء السردم لمخطاب، فكانت 

 الشخصيات عبلمات مرجعية عمى الكاقع بأقكاليا كأفعاليا. 
لكاتباف خطابيما كفؽ انتظـ الخطاب في الرسالة كالركاية كفؽ قكاعد التخاطب، إذ بنى ا-

استراتيجية تمميحية، ىذه القكاعد التي أسيمت في إبراز البعد التحاكرم التبادلي لمخطاب. كلقد 
ساعدت تقنية السؤاؿ كالجكاب في ربط جسكر التكاصؿ بيف المتخاطبيف لتحصيؿ اإلفادة، كىذا 

 بإثراء المخزكف المعمكماتي لممخاطبيف عمى اختبلفيـ. 
كجكد  في ظاىرىا ال تزيد عف الترسؿ العادم بيف طرفيف معمكميف، ليما في التاريخإٌف الرسالة -

نظميا المعرم ، آخرفي باطنيا استعبلء بالذىف إلى عالـ  . إاٌل أفٌ مرسؿ إليوالك المرسؿ  :ماٌدم ىما
ؿ أفعا يااألفعاؿ المنجزة فيفي كتابة سردية تجاكزت المألكؼ أثناء تأسيس العبلقات التكاصمية. ف

. أٌما الركاية ندرج في مقاـ اجتماعي متفرد كخاصاالذم  ،ضمف عممية التفاعؿ كالتكاصؿ تنجز أ
غة مالف يشترؾ في انجازىا الشخصيات، بأدكارىا االجتماعية المسندة إلييا كمكاقعيا في السرد،ف

قد حقيقة، ك  كىي تخييمية ال تنجزاألفعاؿ الكبلمية،  المستعممة في الخطاب التخييمي كافؽ عددان مف
كاستتبع التكجيو في الركاية أفعاالن لغكية لتنفيذه  .الحدثانحرفت عف أدائيا الحقيقي بما يقتضيو 

ذا كاف المجتمع قد انصاع لو كاعترؼ لو بكصفو خطاب نفكذ كسمطة كالذم يؤشر إلى مرحمة  كا 
 سياسية جديدة، فقد تبايف تحقيقيا بسبب التفاكتات كالعبلقات االجتماعية.

ي األخير، نمخص إلى أٌف التداكلية كالخطاب السردم يعتمداف بشكؿ كبير عمى نكعية ف
العبلقة التي تجمع األداء بالقارئ في السياؽ التكاصمي، مما يفتح المجاؿ أماـ تعدد القراءات 
لتحديد نكع النصكص.  إذ يضع الخطاب السردم الكتابة كالمتخيؿ مكضع سؤاؿ متجدد باستمرار، 
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بحث في أبنيتو الداللية كمقاماتو التداكلية كاستعماالتو الكظيفية مكضع دراسة بغية معرفة كيبقى ال
األشكاؿ كالمحتكيات التي تنجز بصيغ مختمفة كالتي تفتح عمى عكالـ غير محدكدة باختبلؼ 

 احتماالت التمقي كالفيـ كالتأكيؿ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 256 

 قائمة المصادر والمراجع  بالعربية: -أواًل 
 المصادر: – 1

، دار المعارؼ، 7: رسالة الغفراف، تحقيؽ كشرح: دة. عائشة عبد الرحمف، طأبو العبلء المعري -
 .1977القاىرة، 

، منشكرات الفضاء الحر، الجزائر، 1كتاب األمير، مسالؾ أبكاب الحديد، ط: واسيني األعرج -
2004. 

 المراجع العربية والمترجمة إلييا: – 2

: االتصاؿ االنساني كدكره في التفاعؿ االجتماعي، دار مجدالكم، عماف، إبراىيـ أبو يعقوب .1
 )دت(.

، الييئة المصرية 3، تح: محمد عمي النجار، ط3: الخصائص، ج أبو الفتح عثماف ابف جني .2
 .1988لمكتاب، 

، مكتبة 7، تح: عبد السبلـ ىاركف، ط1بييف، ج: اليباف كالتأبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ .3
 .1998الخانجي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

، دار الكتب 1: كتاب الصناعتيف، الكتابة كالشعر، تعميؽ: د.مفيد قميحة، طأبو ىبلؿ العسكري .4
 .2008العممية، بيركت، 

، تحقيؽ: د.عبد الحميد الينداأبو يعقوب السكاكي .5 ، دار الكتب العممية، 1كم، ط: مفتاح العمـك
 .2000بيركت، لبناف، 

 .1998، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1: الببلغة كالتحميؿ األدبي، طأحمد أبو حاقة .6
، المركز الثقافي 1: بداية النص الركائي، مقاربة آلليات تشٌكؿ الداللة، طأحمد العدواني .7

 .2011العربي، الدار البيضاء، 
 .1993، دار اليبلؿ العربية، الرباط 1ديدة في النحك الكظيفي، طآفاؽ ج: أحمد المتوكؿ .8
، دار الكتاب الجديدة المتحٌدة، بيركت، 1: المسانيات الكظيفية، مدخؿ نظرم، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .9

 .2010لبناف، 
األصكؿ كاالمتداد، منشكرات دار  -المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .10

 .2006األماف، الرباط، 
، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1طالكظائؼ التداكلية في المغة العربية، : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .11

1985. 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 257 

، دار األماف لمنشر كالتكزيع، المغرب، 1: الكظيفة بيف الكمية كالنمطية، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12
2003. 

قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية الخطاب مف الجممة إلى : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .13
 النص، منشكرات دار األماف.

قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية، بنية المككنات أك التمثيؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14
 .1996التركيبي، دار األماف، الرباط، -الصرفي

دار الكتاب ، 1مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .15
 .2008الجديدة المتحدة، بيركت، لبناف، 

، 1الخطاب كخصائص المغة العربية، دراسة في الكظيفة كالبنية كالنمط، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .16
 .2010منشكرات االختبلؼ، الجزائر، 

، جامعة اأحمد عفيفي .17  لقاىرة.: اإلحالة في نحك النص، كمية دار العمـك
: جمالية النص الركائي، مقاربة نصية لركاية "لعبة النسياف"، دار األماف، أحمد فرشوخ .18

 .1996الرباط، 
، منشكرات 1: الدالالت المفتكحة، مقاربة سيميائية في فمسفة العبلمة، طأحمد يوسؼ .19

 .2005االختبلؼ، الجزائر، 
ب: نظرية التمقي، إشكاالت : استعارة الباث كاستعارة المتمقي، ضمف كتاإدريس بممميح .20

 .1997، كمية اآلداب، جامعة محمد الخامس، المغرب، 1كتطبيقات، ط
 .1993: نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيركت، األزىر الزناد .21
: األسمكب السردم كنحك الخطاب المباشر كغير المباشر، ترجمة: بشير القمرم، آف بانفيمد .22

 .1988، 9-8آفاؽ المغرب، ع 
، عمـ جديد في التكاصؿ، تر: سيؼ الٌديف دغفكس روبوؿ وجاؾ موشبلر آف .23 : التداكلية اليـك

، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 1كمحمد الشيباني، ط
2003. 

: لغة التربية، تحميؿ الخطاب البيداغكجي، تر: عمر أككاف، إفريقيا الشرؽ، أوليفي روبوؿ .24
2002. 

، المركز 2أكيؿ، الخطاب كفائض المعنى، تر: سعيد الغانمي، ط: نظرية الت بوؿ ريكور .25
 .2006الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 258 

، المركز الثقافي العربي، 1الكجكد كالزماف كالسرد، تر: سعيد الغانمي، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .26
 بيركت.

 .1991ر: جكاد عبد الستار، دار الرشيد لمنشر، بغداد، : صنعة الركاية، تبيرسي لوبوؾ .27
 .1986، دار تكبقاؿ، 1: الرمز كالسمطة، تر: عبد السبلـ بنعبد االعمي، طبيير بورديو .28
، منشكرات االختبلؼ، 1: مفاىيـ سردية، تر: عبد الرحمف مزياف، طتزفيطاف تودوروؼ .29

 .2005الجزائر، 
، 1مقكالت السرد األدبي، ضمف كتاب: طرائؽ التحميؿ السردم، دراسات، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .30

 .1992منشكرات اتحاد كتاب المغرب، سمسمة ممفات، الرباط، 
، دار الثقافة، المغرب، 1: األصكؿ دراسة ابستمكلكجية ألصكؿ الفكر العربي، طتماـ حساف .31

1997. 
ترجمة كتعميؽ محمد لطفي الزليطي كمنير التريكي،  : تحميؿ الخطاب،ج.ب. براوف وج، يوؿ .32

 .1997جامعة الممؾ سعكد لمنشر العممي، السعكدية، 
، 1: نصيات، بيف اليرمنيكطيقا كالتكيكية، تر: حسف ناظـ، كعمى صالح، طج.ىو سمفرماف .33

 .2002المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
تر: رشيد بف جدك، ضمف: طرائؽ  تحميؿ : مقتضيات النص السردم األدبي، جاف لينتفمت .34

(، 1، سمسمة ممفات )1السرد األدبي، منشكرات اتحاد كتاب المغرب، ط
 .1992الرباط، 

 : ما الجنس األدبي؟، تر:د. غساف السيد، اتحاد كتاب العرب.جاف ماري شيفر .35
 .2010، دار األماف، الرباط، 1: التداكلية، ترجمة: د.قصي العتابي،طجورج يوؿ .36
معرفة المغة، ترجمة: محمكد فراج عبد الحافظ، دار الكفاء الدنيا لمطباعة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .37

 كالنشر، االسكندرية.
، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البضاء، 1: عمـ النص، تر: فريد الزاىي، طجوليا كريستيفا .38

 .1991المغرب، 
انيات التداكلية، تر: د.محمد يحياتف، ديكاف المطبكعات : مدخؿ إلى المسجيبللي دالش .39

 الجامعية، الجزائر.
: منياج البمغاء كسراج األدباء، تقديـ كتحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، حاـز القرطاجني .40

 دار الكتب الشرقية
 .2000، ربيع 18، السنة 70العممي، جامعة الككيت، ع  .41



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 259 

 .1990المركز الثقافي العربي، بيركت،  ،1: بنية الشكؿ الركائي، طحسف بحراوي .42
تغيير عاداتنا في قراءة النٌص األدبي، )د. ط(  : القراءة كتكليد الداللة،حميد لحميداني .43

 المركز الثقافي العربي.
، شرح كتعميؽ: عبد المنعـ خفاجي، 1: االيضاح في عمـك الببلغة، جالخطيب القزويني .44

 .1980دار الكتاب المبناني، بيركت،  ،5ط
دار غريب  : نظرية المغة األدبية، تر د.حامد أبك أحمد،خوسيو ماريا بوثويمو إيفانكوس .45

 .1992لمطباعة كالنشر، القاىرة، سمسمة الدراسات النقدية، 
: النظرية األدبية المعاصرة، تر: جابر عصفكر، دار قباء لمطباعة كالنشر راماف سمدف .46

 .1998كالتكزيع، القاىرة، 
الداللة كالعرفانية، ترجمة كتقديـ: عبد الرزاؽ بنكر، المركز الكطني : عمـ راي جاكندوؼ .47

 .2010لمترجمة، منشكرات دار سيناترا، تكنس، 
، عالـ الكتب، القاىرة، 1: النص كالخطاب كاإلجراء، تر: حساف تماـ، طروبرت دي بوجراند .48

1998. 
نادم األدبي الثقافي، ، كتاب ال1: نظرية التمقي، تر: د.عز الٌديف اسماعيؿ، طروبرت ىولب .49

 .1994جٌدة، 
: شعرية المسركد، تر: عدناف محمكد محمد، منشكرات الييئة العامة روالف بارت وغيره .50

 .2010السكرية لمكتاب، دمشؽ، 
ترجمو كعٌمؽ عميو سعيد  : مدخؿ إلى عمـ النص، مشكبلت بناء النص،زتسيسبلؼ واورزنياؾ .51

 .2003كالتكزيع، القاىرة ، مؤٌسسة المختار لمنشر 1حسف البحيرم، ط 
: تحميؿ النص السردم، معارج بف عربي نمكذجان، الييئة المصرية العامة سعيد الوكيؿ .52

 .1998لمكتاب، 
، الشركة المصرية العالمية 1: عمـ لغة النص، المفاىيـ كاالتجاىات، طسعيد حسف بحيري .53

 .1997لمنشر، القاىرة، 
، المركز الثقافي العربي الدار 1العربي، ط مقٌدمة لمسرد  : الكبلـ كالخبر،سعيد يقطيف .54

 .1997البيضاء، 
 .2001، المركز الثقافي العربي، بيركت، 2انفتاح النص الركائي، ط : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .55
الثقافي العربي لمطباعة كالنشر ، المركز 3تحميؿ الخطاب الركائي، ط : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .56

 .1997كالتكزيع، بيركت، الدار البيضاء، 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 260 

، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر 4تحميؿ الخطاب الركائي، ط : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .57
 .2005كالتكزيع، بيركت، الدار البيضاء، 

، المركز الثقافي العربي، 1قاؿ الراكم، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .58
 .1992بيركت، 

، المركز الثقافي العربي، 1التبئير، ط-السرد-تحميؿ الخطاب الركائي، الزمف: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .59
 .1989بيركت،

نجي كروسماف سوزاف سميماف .60 : القارئ في النص، مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ، تر: وا 
، دار الكتاب الجديد المتحٌدة، ليبيا، 1حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح، ط

2007. 
، دار الفكر 1: عمـ الداللة، السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية، طشاىر الحسف .61

 .2001لمطباعة كالنشر، عماف، 
 .1992غة الخطاب كعمـ النص، د.ط، عالـ المعرفة، الككيت، : ببلصبلح فضؿ .62
: أدب الرسائؿ في المغرب العربي في القرنيف السابع كالثامف، ديكاف الطاىر محمد التوات .63

 .1993المطبكعات الجامعية، 
 ، المركز الثقافي العربي.1: المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ططو عبد الرحمف .64
: جديد في رسالة الغفراف، نص مسرحي مف القرف الخامس لميجرم، عائشة عبد الرحمف .65

 .1982، دار الكتاب العربي، بيركت، 1ط
، المركز الثقافي العربي، بيركت، 2في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ط: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .66

2000. 
 كالتكزيع، النشر شركة كالخطاب، المغة تحكالت  المغاربية، الركاية :عقار الحميد عبد .67

 .2000 البيضاء، الدار المدارس،
، 1: التخييؿ كبناء الحطاب في الركاية العربية، التركيب السردم، طعبد الفتاح الحجمري .68

 .2002شركة النشر كالتكزيع المدارس، الدار البيضاء، المغرب، 
، دار تكبقاؿ لمنشر، 2في السرد العربي، ط : الحكاية كالتأكيؿ، دراساتعبد الفتاح كيميطو .69

 .1999الدار البيضاء، المغرب، 
، دار الميرفة 3: دالئؿ اإلعجاز، تعميؽ: السيد محمد رشيد رضا، طعبد القاىر الجرجاني .70

 .2001لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 261 

كز الثقافي العربي، ، المر 1، ط1: مفيـك التاريخ، األلفاظ كالمذاىب، جعبد اهلل العروي .71
 .1992الدار البيضاء، -بيركت

: زحاـ الخطابات، مدخؿ تصنيفي ألشكاؿ الخطابات الكاصفة، دار األمؿ عبد اهلل العشي .72
 .2005لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، الجزائر، 

: ألؼ ليمة كليمة، تحميؿ سيميائي تفكيكي لحكاية حماؿ بغداد،ديكاف عبد الممؾ مرتاض .73
 .1993بكعات الجامعية، الجزائر، المط

في نظرية الركاية، بحث في تقنيات السرد، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .74
 .1998كاآلداب، الككيت، 

، دار 1: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، طعبد اليادي بف ظافر الشيري .75
 .2004اب الجديدة المتحٌدة، بيركت، لبناف، الكت

، دار الزماف لمطباعة كالنشر، 1: في آفاؽ الكبلـ كتكمـ النص، طعبد الواسع الحميري .76
 .2009دمشؽ، سكريا، 

المكاف في رسالة الغفراف، أشكالو ككظائفو، نصكص كقراءات، تقديـ:  :عبد الوىاب زغداف .77
، دار صامد 2حمدم، ط محمد الخبك، سمسمة يشرؼ عمييا محي الديف

 .1995لمنشر كالتكزيع، تكنس، 
، عالـ الكتب الحديث 1: نحك النص، إطار نظرم كدراسات تطبيقية، طعثماف أبو زنيد .78

 .2010لمنشر كالتكزيع، األردف، 
 .2005،  عالـ الكتب الحديث، 1: نحك النص، طعمر أبو خرمة .79
كريس، مف المسانيات إلى النقد األدبي البعد الثالث في سيميكطيقيا م ،: التداكليةعيد بمبع .80

 .2009، بمنسية لمنشر كالتكزيع، مصر، 1كالببلغة، ط
النص كالسياؽ، استقصاء في البحث الداللي كالتداكلي، ترجمة: عبد القادر قنيني،  فاف ديؾ: .81

 افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء.
 مركز اإلنماء القكمي، بيركت.: المقاربة التداكلية، تر: سعيد عمكاش، د.ط، فرنسواز أرمينكو .82
: رسالة الغفراف بيف التمميح كالتصريح، دار المعرفة الجامعة، االسكندرية، فوزي محمد أميف .83

1993. 
: عممية القراءة، مقترب ظاىراتي، ضمف كتاب: نقد استجابة القارئ، المجمس فولفانغ آيزر .84

 .1999األعمى لمثقافة، مصر، 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 262 

: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي، تر:  د.فالح بف شبيب جرفولفغانج ىاينو مف وديتر فييفي .85
العجمي، النشر العممي كالمطابع، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية 

 .1991السعكدية، 
: مدخؿ إلى عمـ لغة النص، ترجمو كعٌمؽ عميو: سعيد حسف بجيرم، فولفغانغ فيتغنشتايف .86

 ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة.1ط
 .1992، مؤسسة عباؿ لمدراسات كالنشر، 1الت العبلقات الركائية، ط: دالفيصؿ الدراج .87
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2: نظرية الركاية كالركاية العربية، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .88

2002. 
كر، ، دار الف1: نحك نظرية أسمكبية لسانية، تر: د. خالد محكد جمعة، طفيمي سانديرس .89

 .2003دمشؽ، 
، المنظمة العربية لمترجمة، 1: فكر المغة الركائي، ترجمة: ىدل مقٌنص، طفيميب دوفور .90

 .107، ص 2011مركز دراسات الكحدة العربية، 
 .1980، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1: نقد النثر، طقدامة بف جعفر .91
القارئ في النص، مقاالت في  : قراءة النصكص التخييمية، ضمف كتاب:كارلياينز شتيرلو .92

،دار 1الجميكر كالتأكيؿ، تر: د.حسف ناظـ كعمي حاكـ صالح، ط
 .2007الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، 

، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 3: عمـ المغة االجتماعي ) مدخؿ(،  طكماؿ بشر .93
 .1997القاىرة، 

في فمسفة المغة كاالستطيقا(، دار المريخ : التركيب المغكم لؤلدب ) بحث لطفي عبد البديع .94
 .1989لمنشر، الرياض، 

، دار صامد لمنشر، 1: الخطاب القصصي في الركاية العربية المعاصرة، طمحمد الخبو .95
 .2003تكنس، 

: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية، تأسيس نحك النص، محمد الشاوش .96
مؤسسة العربية لمتكزيع، تكنس، ، سمسمة المسانيات، ال14، المجمد 2ج

2001. 
: المقاـ الخطابي كالمقاـ الشعرم في الدرس الببلغي، ضمف كتاب نظرية محمد العمري .97

، إفريقيا 2األدب في القرف العشريف، ترجمة كتقديـ، محمد العمرم، ط
 .2004الشرؽ، المغرب، 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 263 

بداالتيا، الركمانسيةمحمد بنيس .98 ، دار 1العربية ، ط : الشعر العربي الحديث، بنياتو كا 
 .1990تكبقاؿ، 

، المركز الثقافي العربي، 1: لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، طمحمد خطابي .99
 .1991بيركت، 

: الحجاج في الببلغة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد، محمد سالـ محمد األميف .100
 .2008بيركت، 

، 1ات الببلغية كالمنطقية كالمسانية، ط: النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسمحمد طروس .101
 .2005دار الثقافة، الدار البيضاء، 

 .1985: تحميؿ الخطاب العربي المعاصر، دار الطميعة، بيركت، محمد عابد الجابري .102
 .2005: شعرية الخطاب السردم، منشكرات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، محمد عزاـ .103
، مكتبة  1عربي، ط –راسة كمعجـ انكميزم : المصطمحات األدبية الحديثة ، دمحمد عناني .104

 .1996بيركت،  –لبناف، ناشركف 
: العنكاف كسيميكطيقيا االتصاؿ األدبي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، محمد فكري الجزار .105

 .1998سمسمة دراسات أدبية، 
 .1990، المركز الثقافي العربي، 2: دينامية النص، طمحمد مفتاح .106
نجاز، ط :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .107  .2006، المركز الثقافي العربي، بيركت، 3دينامية النص، تنظير كا 
: الخطاب الكصفي في األدب العربي القديـ، الشعر الجاىمي محمد ناصر العجمي .108

 ، مركز النشر الجامعي، تكنس.1، ط1أنمكذجان، ج
، دار 1سجاؿ كالحجاج، ط: الذاتية في الخطاب السردم، اإلدراؾ كالمحمد نجيب عمامي .109

 .2011مجمد عمي لمنشر، تكنس، 
، دار المنتخب 1: المتخيؿ كالتكاصؿ، مفارقات العرب كالغرب، طمحمد نور الديف أفاية .110

 .1993العربي لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
، 2: عمـ المغة النظامي، مدخؿ إلى النظرية المغكية عند ىاليدام، طمحمود أحمد نحمة .111

 .2001ى فكر، كمية اآلداب، جامعة االسكندرية، ممتق
، عالـ 1: تداكلية الخطاب السردم، دراسة تحميمية في كحي القمـ لمرافعي، طمحمود طمحة .112

 .2012 ،الكتب الحديث، األردف



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 264 

: التداكلية عند العمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في مسعود صحراوي .113
، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، 1ي، طالتراث المساني العرب

2005. 
، دار 2: نظريات الشعر عند العرب، الجاىمية كالعصكر اإلسبلمية، طمصطفى الجوزو .114

 .1988الطميعة لمطباعة كالنشر، 
 .1990: نقد العقؿ الغربي، الحداثة ما بعد الحداثة، مركز اإلنماء القكمي، مطاع صفدي .115
نية كفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : الكتابة الثامنذر عياشي .116

 .1998بيركت، 
، دار الفكر لمدراسات كالنشر 1: الخطاب الركائي، ترجمة: محمد برادة، طميخائيؿ باختيف .117

 .1987كالتكزيع، 
، منشكرات عكيدات، 2: بحكث في الركاية الجديدة، تر: فريد أنطكنيكس، طميشاؿ بوتور .118

1982. 
: حفريات المعرفة، تر: سالـ يفكت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، فوكوميشاؿ  .119

 .1968المغرب، 
 : نظاـ الخطاب، ترجمة محمد سبيبل، دار التنكيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .120
: األسمكبية كتحميؿ الخطاب، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، نور الديف السد .121

1977. 
: نظريات السرد الحديثة، تر: حياة جاسـ محمد، المجمس األعمى لمثقافة، واالس مارتف .122

1997. 
، دار الشؤكف الثقافية، 1: االستيبلؿ، فف البدايات في النص األدبي، طياسيف نصير .123

 .1993بغداد، 
 .1988فف الركاية العربية، دار اآلداب، بيركت،  يمنى العيد: .124
 .1983، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، 1: في معرفة النص، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .125
: مف التكاصؿ إلى التكاصؿ الشعبي، ضمف كتاب: التكاصؿ، نظريات يوسؼ آيت ىمو .126

، الشبكة 1كتطبيقات، الكتاب الثالث، إشراؼ: محمد عابد الجابرم، ط
 .2010العربية لؤلبحاث كالنشر، بيركت، 

 .1994، دار األميف، القاىرة، 1نظرية النقد األدبي الحديث، ط: يوسؼ نور عوض .127
 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 265 

 المعاجـ والقواميس:-3
 .2005، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 4: لساف العرب، طابف منظور .128
: القامكس المكسكعي الجديد لعمـك المساف، تر: منذر أوزوالد ديكرو وجاف ماري شيفر .129

 .2007لعربي، الدار البضاء، بيركت، ، المركز الثقافي ا2عياشي، ط
: القامكس المكسكعي لمتداكلية، إشراؼ: عز الٌديف المجدكب، جاؾ موشمر وآف ريبوؿ .130

 .2010منشكرات دار سيناترا، المركز الكطني لمترجمة، تكنس، 
 .2003، ميريت لمنشر كالمعمكمات، 1: قامكس السرديات، تر: السيد إماـ، طجيرالد برنس .131

 الدوريات:-3
: تحكؿ الرسالة كبزكغ  شكؿ قصصي في رسالة الغفراف، مجمة فصكؿ، ألفت كماؿ روبي .132

 .1994، 3، ع13مج 
: لسانيات الخطاب، ترجمة: محمد يحياتف، مجمة المغة العربية، المجمس باتريؾ شارودو .133

 .1999، 2األعمى لمغة العربية، دار ىكمة، الجزائر، العدد 
، مارس 3، العدد 25ة، مجمة عالـ فكر، المجمد : السيميكطيقا كالعنكنجميؿ حمداوي .134

1997. 
: الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي، عناصر استقصاء نظرم، مجمة عالـ فكر حسف أعراب .135

 .2001، سبتمبر 30المجمد 
: عمـ التراكيب الكظيفي، في مشكمة الحدكد بيف النحك كعمـ حسف األبيض وطبلؿ وىبة .136

سانية، مجمس النشر العممي، جامعة المعاني، المجمة العربية لمعمـك اإلن
 .2000، ربيع 18، السنة 70الككيت، ع 

، شتاء 3، ع 1، ج16: ىؿ لدينا ركاية تاريخية، مجمة فصكؿ، ـعبد الفتاح الحجمري .137
 خصكصية الركاية العربية. 1998

: االقتضاء التداكلي كأبعاده عماد عبد يحي الحيالي وأشواؽ محمد إسماعيؿ النجار .138
تراكيب القرآف الكريـ، مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية  الخطابية في

 .2008، كانكف الثاني، 1العدد 
: في نظرية الركاية، المؤٌلؼ الفعمي إجراءن تحميميان، مجمة كمية اآلداب، محمد فكري الجزار .139

 .1999جامعة حمكاف، العدد السادس، جكاف، 
 11، ـ 41يث، مجمة عبلمات، ج : إنتاج النص في نظرية زيغفريد شمنزار التجديتي .140

 .2001سبتمبر 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 266 

 :ثانيًا: قائمة المراجع األجنبية
 

141. A. Julien  Greimas: Du sens, éd. Seuil, Paris, 1970. 

142. A.J. Greimas et J. Courtes: Sémiotique, Dictionnaire raisonné des sciences du 

langage, Hachette, Paris. 

143. Alain  H. Gardiner : Langage et acte de langage, aux sources de la pragmatique 

Presses universitaires de Lilles, 1989. 

144. Bernard Pottier : Théorie et analyse en linguistique, éd. Hachette, 1992. 

145. C.K. Orecchioni : L’implicite, éd. Armand Colin, Paris, 1986. 

146. _____________: Enonciation de la subjectivité dans le langage, éd. Armand 

Colin, Paris, 1980. 

147. Dominique Maingueneau  : Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, éd. 

Hachette, Paris, 1976. 

148. _____________: Analyse du discours, introduction aux lectures de l’archive, éd. 

Hachette, Paris, 1991. 

149. _____________: Pragmatique pour le discours littéraire, éd. Bordas, Paris, 1990. 

150. Emile Benveniste : Problemes de linguistique génerale, éd.Gaillimard, Paris 

151. Genette Gérard  : Fiction et Diction, éd. du Seuil, Paris, 1991. 

152. _____________: Seuils , éd. Du Seuil, Paris, 1987. 

153. _____________: Figure III, éd. Du Seuil, Paris. 

154. _____________: Le Nouveau discours du récit, éd. Du Seuil, Paris . 

155. Jacques Brès : La narrativité, éd. Duculot, Louvain-La Neuve, Belgique, 1994. 

156. Jacques Moeschler : Argumentation et conversation, éléments pour une analyse 

pragmatique du discours, éd. Hatier, Paris, 1985. 

157. Jean Austin : Quand dire c’est faire, Ed. Du Seuil, Paris.  

158. Jean Dubois et autres : Dictionnaire de Linguistique, Librairie Larousse, Paris 

1973. 

159. Jean R.Searle : Sens et expression, étude de la théorie des actes du langage, trad  

et préface Joelle proust, éd. Minuit, Paris, 1982. 

160. John Raymond : Pratique de la littérature, éd. Du Seuil, Paris, 1978. 



 قائمػة المصادر والمراجػع                                        تداولية الخطاب السردي بيف القديـ والحديث
 

 267 

161. Michael Riffaterre : Essais de stylistique structurale, éd. Flammarion, Paris 

1971. 

162. Michel Butor : Répertoires II, éd. de Minuit, Paris, 1964. 

163. Mikhail Bakhtine : Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris, 1984. 

164. Paul Ricoeur : Le confit des interprétation, essais d’herméneutique, éd. Du Seuil 

Paris, 1969. 

165. Pierre Charaudeau : Langage et discours, éléments de sémiolinguistique, théorie 

et praique, éd. Hachette, Paris, 1983. 

166. Pierre-Louis Rey : Le roman, éd. Hachette, Paris, 1992. 

167. Wolfgang Iser : L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, traduit de 

l’allemand par Evelyne Sznycer, éd.  Pierre M, Bruxelles. 

 

 

 



 

 268 

 فيرس الموضوعات
 

 1 ...................................................................................... مقّدمة
 6 ...................................................................................... تمييػد

 الفصؿ األوؿ
 تدبير التخطاب السردي ووظائفو التداولية

 42 ................................................................................. :تمييد
 45 ....................................................كظائؼ نكاة التخاطب: المبحث األكؿ

 45 ................................................................... كظيفة المحكر -1
 51 ..................................................................... كظيفة البؤرة -2

 61 ................................................ كظائؼ ىامش التخاطب: المبحث الثاني
 61 ................................................................ الكظائؼ المشتركة-1

 62 ............................................................... كظيفة المبتدأ-1-1
 73 ................................................................ كظيفة الذيؿ-1-2
 78 ................................................... االستفياـ المستدرؾ كظيفة-1-3

 84 ................................................................. الكظائؼ الخاصة-2
 85 ..................................................................... لفكاتحا -2-1

 97 ................................................................... الحكاشي -2-2
 110 ................................................................... الخكاتـ -2-3

 الفصؿ الثاني
 التوالد السردي التمفظي

 116 ................................................................................ :تمييد
 119 .................................................. مظاىر التمفظ السردم: المبحث األكؿ

 119 ....................................................... كعامؿ التكاصؿ المعينات - 1
 120 ............................................ الذات المتكممة كتمثيؿ الخطاب -1-1



 

 269 

 124 ............................................. كالذات المحكية القائؿ التخييمي-2-2
 135 ................................................................الترىينات التمفظية-2

 136 ..................................................... رديةالس إجراءات التمفظ-2-1
 144 ................................................ المقاـ بيف الحضكر كالغياب-2-2

 155 ........................................ المظاىر المتضمنة لمسار التمفظ: المبحث الثاني
 155 .............................................. الكضع المكاني بيف التمثيؿ كااليياـ-1
 166 ............................................................ الفعؿ كالزمف السردم-2

 166 ........................................................... التمثيبلت الزمنية-2-1
 177 ........................................................ زمف التمفظ كالتخييؿ-2-2

 الفصؿ الثالث
 السردي اإلضمارات التداولية والحدث

 182 ................................................................................. تمييد
 186 ....................................... االفتراضات كالمتضمنات السردية: المبحث األكؿ

 188 ........................................................... كتسمسؿ السرد التناص-1
 193 ......................................................... مشركع التخاطب السردم-2
 206 .............................................................. الخطابية التحفظات-3

 206 ........................................................ كالتبلعب المضمر -3-1
 209 ........................................................ المضمر كالتصكير -3-2

 215 .................................................... ـ كالسردأفعاؿ الكبل: المبحث الثاني
 215 ......................................................... األفعاؿ المفظية التخييمية-1
 233 ........................................................ القكؿ العمؿ المتضمف في-2
 252 ................................................................................. خػاتمػػػة

 256 ................................................................ قائمة المصادر والمراجع
 269 ..................................................................... فيرس الموضوعات

 



                                              
 

 : باللغة الفرنسية ملخص األطروحة
Titre de la thèse : pragmatique du discours narratif entre classique et moderne  
 

Ce travail de recherche traite la problématique du discours narratif entre classique et 

moderne. II tente de cerner ses tenants et ses aboutissants, et d’établir une approche 

pragmatique entre ses deux aspects. Le recours à cette dernière se justifie par le fait que le 

discours narratif est avant tout un message linguistique utilisé par le destinateur dans le but de 

communiquer avec les autres. Un message qui ne peut être réduit à un simple contenu poétique 

ou un ensemble de signes linguistiques, mais plutôt une activité langagière par laquelle un 

locuteur/auteur tente d’exprimer ses intentions afin de représenter des situations personnelles et 

sociales et de produire un fait perlocutoire sur ses interlocuteurs. Cela est dû à la nature de la 

langue qui n’est plus un simple moyen de communication sociale mais un outil pour changer la 

réalité, influencer le monde et en créer ses faits. Il en sort que les deux types de discours visent 

généralement, selon les spécialistes, à établir des relations objectivement organisées en une 

structure particulière et un style spécifique qui permettent à l’énonciateur et l’énonciataire de 

créer un monde ou un model discursif imaginaire et fictif. Ceci dans le but de faire passer des 

fins communicatives bien déterminées, formulées en partie sur le fond du discours, selon 

l’hypothèse faite par le locuteur sur le bagage informationnel de son allocutaire afin de lui 

permettre sa reproduction avec des démentions intellectuelles et des visions esthétiques 

diverses. Cela par la recherche engagée dans la nature de la communication interne et externe 

des textes narratifs et les fonctions essentielles et centrales qu’il recèle dans sa structure et la 

démonstration des différences pragmatiques susceptibles d’apparaître entre la narration 

moderne et classique. Des différences linguistiques, spatio-temporelles, civilisationnelles et 

intellectuelles qui commandent l’extension de la narration, sa continuité et sa séquentialité. 

 ملخص األطروحة باللغة العربية: 
 مقاربة تداولية مقاربتو، و واإلحاطة بجوانبو القديم والحديث بين الخطاب السردي إشكاليةالبحث  يتناول

تتجاوز حدود النظر إلى نصوص  لغرض التواصل مع اآلخرين، تباره رسالة لغوية يوظفيا المخاِطبباع
إّنيا نشاط لغوي يحاول فييا  ية إلى ما فوق ذلك،الخطاب عمى أّنيا مجرد مضامين ودالالت لغو 

ماعية المتكمم/الكاتب أن يعّبر من خاللو عن أغراض ومقاصد تيدف إلى تصوير مواقف شخصية واجت
ّنما  ،ي شكل من األشكال باعتبار أّن المغة ليست وسيمة لمتواصل االجتماعي فحسبوالتأثير في المتمقين بأ وا 

فكال الخطابين ييدفان عامة، كما يذىب إليو  يير الواقع والتأثير في العالم وصنع أحداثو.ىي أداة لتغ
الّدارسون، إلى إقامة عالقات منظمة وفق غاية، في بنية ممّيزة وأسموب خاص يخمق فيو كّل من المتكمم 

صاغ جزئيًا في فحوى والمخاطب عالما أو نموذجًا خطابيًا وليد التخيل قصد تمرير أغراض تواصمية معّينة ت
الخطاب بحسب ما يفترضو المتكمم عن مخزون المخاَطب المعموماتي، ليفسح أمامو المجال إلعادة إنتاجو 

منصوص والخارجي ل في طبيعة التراسل أو التخاطب الداخميبحث بال بأبعاد فكرية ورؤى جمالية متنوعة.
فروق التي من شأنيا ، وتبيان لمباختالف وضعو نيتووالوظائف األساسية المحورية التي يحمميا في ب ،السردية

القديم تداوليًا، وىي فروق لغوية وزمانية ومكانية وحضارية وفكرية تتحكم السرد و  أن تظير بين السرد الحديث
 .في امتداد السرد وتوالده وتسمسمو


