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بسم هللا الرحمن الرحيم

" إني رأيت أنو ال يكتب إنسا ٌن كتاباً في

يومو إال قال في غده :لو غُيِّر ىذا لكان
أحسن ،ولو ِزيْ َد كذا لكان يُ ْستَحسن ،ولو
دم ىذا لكان أفضل ،ولو تُرك ىذا لكان
قُ َ
أجمل ،وىذا من أعظم ِ
العبر ،وىو دليل

على استيالء النقص على كافة البشر "

العماد األصفهاني

شكر وتقدير
الحمد هلل عمى ما أجزؿ عمينا مف عظيـ نعمو كفضمو  ،،،ثـ
الناقد الممتزـ  ،،،الذم
الشكر مكصكؿ إلى أستاذم الشاعر الرسالي ك َ
عممني أف الكممة مسؤكلية عظمى يسأؿ عنيا المرء يكـ القيامة ،،،
الدكتكر عبد الممك بومنجل،،،
الذم كاف خير معيف لي بصبره عمي ،فمو الشكر أكال كأخي ار
 ،،،كما أشكر لو أمانة الثقة التي كضعيا في شخصي ،كأشكر لو
النصيحة التي خصني بيا أثناء إنجازم لمبحث  ،،،فأسأؿ اهلل أف
يكافئو عني خير الجزاء كأسأؿ لو المكلى دكاـ الصحة كالعافية
كالعطاء  ،،،كأتقدـ بجزيؿ شكرم كتقديرم لكؿ الطيبيف الذيف
ساعدكني كلك بكممة طيبة  ،،،كأخص بالذكر أساتذة قسـ المغة
كاألدب العربي بجامعتي محمد لمين دباغين – سطيف-2
ومحمد بوضياف المسيمة
كال يفكتني تقديـ خالص الشكر ألعضاء لجنة المناقشة الكراـ ،كؿ

كاحد باسمو كصفتو ألتيـ شرفكني بقراءة ىذا البحث كتقكيمو.
أشكرىـ كميـ ،فالعبارة تضيؽ كالقمب يسع الجميع،،،

إهداء
إىل والدي الكرميني ،،،عرفانا وحبا وتوددا ،،،إىل
الرجل العظيم الذي كان وراء كل جناحايت،،،
زوجي الرجل الكرمي :عبد الغني ،،،رفيق اآلمال
واآلالم ،،،سندي يف ىذه احلياة،،،
إىل ابنيت :نور اليقين ،،،وولدي :المنتصر باهلل،،،
على ما يقاسونو معي ،،،وأنا أنشغل عنهم حبثا عن
علم نافع،،،
إىل كل الذين أحببتهم،،،
وكل الذين أحبهم،،،
وكل الذين سأحبهم،،،
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يعتبر البحث في مجاؿ السرد العربي القديـ مف أبرز القضايا كالمكاضيع التي أخذت
تستقطب اىتماـ الدارسيف كالباحثيف العرب ،السيما في السنكات األخيرة ،حيث عرفت
الدراسات النقدية الميتمة بقراءة المكركث السردم العربي تطك ار ممحكظا ،إذ تكالت األبحاث
الفكرية كاألكاديمية المقدمة في ىذا المجاؿ ،كتعددت بتعدد الدارسيف المشتغميف بو ،كذلؾ في
إطار محاكلة تكظيؼ مناىج كآليات حديثة ،تسعى إلى محاكرة المضاميف المغيبة كاستنطاؽ
المفاىيـ المستعصية ،مف خالؿ ما تقدمو مف آليات إجرائية في قراءة النصكص السردية
عمى اختالؼ أشكاليا كأنكاعيا.
ككنتيجة ليذا االنفتاح عمى مختمؼ االتجاىات النقدية الحداثية ،سكاء عمى صعيد
مرجعياتيا المعرفية أك طرائؽ مقاربتيا لمنصكص ،أصبح السرد العربي القديـ أك التراث
السردم يشكؿ محك ار ىاما مف محاكر الجدؿ الثقافي في الكطف العربي بمشرقو كمغربو،
كانصبت االىتمامات حكؿ قراءتو ،بغية الكشؼ عف أبعاده التخييمية كبنياتو الحكائية ،التي
تزخر بيا الذاكرة السردية العربية ،كبيذه الصكرة غدا السرد رديفا لمشعر كمظي ار مف مظاىر
اإلنتاج الثقافي العربي ،بعد أف كاف ميمشا كمغيبا لفترات طكيمة مف الزمف.
كبتنامي الكعي النقدم العربي ،برزت رؤل كتصكرات تدعك إلى تبني التفاعؿ اإليجابي
بيف ىذا المكركث كالمنجز النقدم الغربي ،أك بتعبير آخر بيف الذات العربية كاآلخر ،مف
خالؿ عالقة تقكـ عمى أساس الحكار العميؽ الرامي إلى التأصيؿ كاإلبداع ،بعيدا عف العقد
الثقافية كالحضارية.
كيندرج مكضكع ىذا البحث ضمف ىذا اإلطار ،حيث يسعى إلى الكشؼ عف تجربة
كاحد مف النقاد المعاصريف ،المتخصصيف في الدراسات السردية بشقييا الحديث كالقديـ،
كاف كانت الدراسات القديمة قد نالت الحظ األكفر في الممارسة النقدية عند ىذا الناقد ،أال
كىك سعيد يقطيف ،الذم أخذ عمى عاتقو ميمة االشتغاؿ عمى المكركث السردم العربي ،ذلؾ
ما يتج مى مف خالؿ المؤلفات العديدة كاألبحاث الكثيرة التي قدميا في ىذا المجاؿ ،حيث

أ
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تمثؿ ىذه المؤلفات مدكنة ىذه المقاربة ،التي تسعى إلى أف تككف منفتحة عمى مختمؼ
اإلشكاليات كالطركحات ،كذلؾ مف خالؿ معالجة المحاكر التالية:
 المصطمح التراثي السردم في الممارسة النقدية عند سعيد يقطيف. الخمفيات كالمرجعيات المعرفية لمتفكير النقدم عنده. منيجيتو في قراءة ىذا المكركث السردم. أدكاتو اإلجرائية في مقاربة النصكص السردية القديمة ،كعمى رأسيا نص السيرةالشعبية.
في ضكء ىذه المحاكر ،ارتأينا معاينة كتتبع رؤل كأفكار سعيد يقطيف النقدية ،في
معالجتو لقضية التراث السردم ،مف خالؿ الكقكؼ عند خصكصية ىذه القراءة ،كمحاكلة
إضاءة النص باجتيادات تسعى إلى اإلجابة عمى مختمؼ التساؤالت التي تطرحيا ىذه
المقاربة.
كلعؿ الظيكر األكلي لفكرة ىذه الدراسة ،كاف نتيجة اىتماـ شخصي ببعض األسئمة
التي تطرحي ا الكتابة النقدية حكؿ قضية التراث بصفة خاصة ،إضافة إلى ميؿ شخصي
لكتابات سعيد يقطيف ،حيث اتضحت لي بعض الجكانب التي أثارت انتباىي في ممارستو
النقدية ،السيما تمؾ التي تعالج قضية حساسة كقضية التراث السردم ،فأردت أف أتكقؼ عند
أىـ آرائو التي قدميا حكؿ ىذا المكضكع ،كباألخص نص السيرة الشعبية الذم يمثؿ الميمش
كالمغيب في المنتكج الثقافي العربي.
بناء عمى ىذا ،فإف البحث يستمد دكافعو مف مصدريف ،األكؿ محاكلة الكشؼ عف
مسار النقد العربي المعاصر في تعاممو مع المكركث السردم العربي ،مف خالؿ رؤية أحد
النقاد المعاصريف ،كالثاني محاكلة تممس الطريؽ األنسب لبمكرة رؤية عربية تستخدـ في
مقاربة ىذه المتكف السردية القديمة ،تتأسس عمى قاعدة التفاعؿ اإليجابي مع مختمؼ
المنجزات التي حققتيا المعرفة اإلنسانية ،ككضع كؿ االعتبار لمقيـ الحضارية لمذات العربية.
ليذه األسباب مجتمعة كاف عنكاف بحثي:
ب
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"التراث السردم في الخطاب النقدم العربي المعاصر -سعيد يقطيف نمكذجا"-
كيسجؿ ىذا المشركع في حقؿ نقد النقد ،حيث يبحث في مرجعيات ىذا الخطاب
كيتكقؼ عند خصكصية ىذه القراءة ،مف خالؿ المدكنة التالية:
 الركاية كالتراث السردم –مف أجؿ كعي جديد بالتراث- ذخيرة العجائب العربية –سيرة سيؼ بف ذم يزف- الكالـ كالخبر – مقدمة لمسرد العربي- قاؿ الراكم – البنيات الحكائية في السيرة الشعبية- السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات.حيث سيرتكز البحث عمييا بشكؿ كبير ،دكف إغفاؿ المؤلفات األخرل التي تناكلت
بطريقة مباشرة أك ضمنية قضية التراث السردم.
كبغية اإللماـ بمختمؼ جكانب المكضكع ،كتشكيؿ تصكر شامؿ ككاضح حكلو ،ارتأيت
إقامة خطة عمى أربعة فصكؿ ،إضافة إلى مدخؿ تمييدم لممكضكع.
تبدأ الدراسة بمدخؿ بعنكاف "ماىية التراث السردم" ،تطرقت فيو إلى التراث بصفة
عامة كالتراث السردم بصفة خاصة ،مع التكقؼ عند حدكد المصطمح كالمفيكـ ،كما قمت
بمعاينة كاقع التراث السردم العربي ،مع إبراز أىـ اإلشكاليات المنيجية كالمعرفية التي
يعيشيا ،كأبرز الطرائؽ التي كظفت في قراءتو.
ثـ يأتي الفصؿ األكؿ بعنكاف "تمقي التراث السردم في الخطاب النقدم الحديث
كالمعاصر" ،حيث تطرقت فيو لألصكؿ الغربية لمنظرية السردية ،بدءا مف إسيامات
الشكالنييف الركس ممثمة في أعماؿ رائدىا فالديمير بركب ،مرك ار بإسيامات بعض النقاد
المحدثيف أمثاؿ :ركالف بارت ،تزفيطاف تكدكركؼ ،جكليا كريستيفا كجيرار جينيت.
ثـ تحكلت إلى الجيكد التنظيرية كالتطبيقية العربية في نفس المجاؿ ،مف خالؿ تقديـ
نماذج لبعض النقاد العرب ،مف أمثاؿ :عبد الممؾ مرتاض ،محمد رجب النجار ،عبد الفتاح
كيميطك كعبد اهلل إبراىيـ.
ج
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أما الفصؿ الثاني المكسكـ بػ"الممارسة النقدية عند سعيد يقطيف عمى مستكل المصطمح
كالمصادر المعرفية" ،فقد تكقفت عند المستكيات التالية:
 المصطمح السردم التراثي في الممارسة النقدية عند سعيد يقطيف :حيث اجتيدت في رصدأىـ المصطمحات السردية األكثر استعماال في كتابات سعيد يقطيف ،كالمصطمحات السردية
التراثية بكجو أخص ،مع محاكلة إبراز خصكصية تعامؿ الناقد معيا.
 قراءة في الخمفية المعرفية لمتفكير النقدم عند سعيد يقطيف :حيث حاكلت إماطة المثاـ عفأىـ المرجعيات المعرفية التي نيؿ منيا سعيد يقطيف ،كالتي ش َكؿ مف خالليا رؤاه كأفكاره
النقدية ،كيمكف إجماليا في مرجعيتيف رئيسيتيف ىما :الدراسات الغربية كالتراث السردم
العربي.
كفي الفصؿ الثالث حاكلت معالجة أىـ القضايا النقدية التي قدميا سعيد يقطيف مف
خالؿ مدكنتو ،كقضية التراث ،كالكالـ العربي ،كالعجائبي في المكركث السردم ،كقضية
األجناس العربية ،كالنص كالالنص ،كالسيرة الشعبية كبنياتيا الحكائية ،كغيرىا مف القضايا
التي حممتيا متكف المدكنة النقدية.
أما الفصؿ األخير ،فقد كاف مخصصا لقراءة يقطيف لمسيرة الشعبية ،مف خالؿ البحث
في ماىيتيا كخمفيات تحكليا مف الالنص إلى النص  ،كعالقتيا باالستشراؽ ،ثـ البحث في
بنياتيا الحكائية التي تتجسد مف خالؿ مقكالت الفكاعؿ ،األفعاؿ ،الزماف كالمكاف .كفي
الخاتمة ،حاكلت تقديـ أىـ النتائج التي أفرزتيا ىذه المقاربة.
كقد تناكلت مكضكع ىذا البحث كفؽ منيج النقد الحكارم ،بدا لي أنو األنسب لمقاربة
رؤل كأفكار ناقد ظؿ يصكؿ كيجكؿ بيف قطبي التراث كالمعاصرة ،إذ حاكلت بكاسطتو
محاكرة ىذه األفكار كالكشؼ عف مختمؼ المصادر كالمرجعيات المعرفية التي انبثقت منيا.
كمف الدراسات التي أفدت منيا في مكضكع ىذا البحث ،مؤلفات سعيد يقطيف األخرل
مثؿ" :القراءة كالتجربة"" ،انفتاح النص الركائي"" ،تحميؿ الخطاب الركائي"" ،األدب
كالمؤسسة"" ،السرديات كالتحمي ؿ السردم"" ،الفكر األدبي العربي" ،إضافة إلى بعض ما كتب
د
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حكؿ السرديات العربية بصفة عامة كالتراث السردم بصفة خاصة ،مثؿ كتابي" :السردية
العربية ،بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي" ،ك"مكسكعة السرد العربي" لعبد
اهلل إبراىيـ ،ككتاب "السرد العربي القديـ –األنساؽ الثقافية كاشكاليات التأكيؿ–" لضياء
الكعبي ،ك"العيف كاإلبرة –دراسة في ألؼ ليمة كليمة "-لعبد الفتاح كيميطك ،كالمؤلؼ الجماعي
"السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف".
أما الكتب المترجمة فأمثؿ ليا بػ" :خطاب الحكاية" ك"عكدة إلى خطاب الحكاية" لجيرار
جينيت ،ك"مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص" لركالف بارت ،ك"الخطاب الركائي" لميخائيؿ
باختيف ،ك"نظرية التناص" لجراىاـ آالف ،ك"مكرفكلكجيا القصة" لفالديمير بركب ،كالمؤلؼ
الجماعي "طرائؽ تحميؿ السرد األدبي" ،كمجمكعة مف الكتب كالدراسات التي تخدـ المكضكع
مف قريب أك بعيد.
كال يسعنى في األخير سكل أف أشكر اهلل عز كجؿ عمى تكفيقو كتيسيره ،ثـ أتقدـ
بالشكر الجزيؿ ألستاذم الفاضؿ عبد الممؾ بكمنجؿ ،الذم تحمؿ معي عناء ىذه الدراسة،
كمنحني الكثير مف كقتو الثميف ،ككقؼ إلى جانبي تكجييا كنصحا إلتماـ ىذا العمؿ ،الذم
يبقى بدكره مجرد محاكلة لمقراءة ،قراءة منفتحة عمى مراجعات دائمة ،تيدؼ في النياية إلى
التطكير كاإلغناء.
كيبقى ىذا العمؿ مجرد اجتياد بشرم يحتمؿ الخطأ كالصكاب ،فإف كفقت فيو فمف
اهلل كذلؾ أقصى ما أرجك ،كاف جانبت الصكاب في بعض الجكانب فالخطأ غير مقصكد،
كعسى اهلل يكرمنا بأجر االجتياد كاثارة بعض األسئمة.
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يعد التراث مف أبرز القضايا التي استقطبت تكجيات الفكر النقدم العربي الحديث
كالمعاصر ،لما يكتسيو مف أىمية بالغة في رسـ حاضر األمة كمستقبميا ،كلما يكتنفو مف
لبس كغمكض ،يعتبر البعد الزمني عامال أساسيا في تشكميما ،فالتراث يمثؿ نتاج أمة مف
العادات كالقيـ كالمعارؼ كالثقافات لفترة زمنية مضت.
محكر ىاما مف محاكر الجدؿ
ا
كقد قدمت دراسات كأبحاث كثيرة جعمت "التراث" يبرز
الفكرم كالنقدم في الثقافة العربية ،حيث تباينت اآل ارء كتعددت زكايا النظر بيف مؤيد
كمعارض ،أك مقدس كميمش ،كمرد ذلؾ إلى اعتبار التراث رديفا لمماضي" :كىذا الماضي
اعتبر مرة رديفا لمتخمؼ كاالنحطاط ،كمرة مصد ار لالعتزاز كالفخار .كبذلؾ أرل البعض أف
التقدـ مشركط بتجاكزه كاالبتعاد عنو .كرأل البعض اآلخر أف التراث ىك النمكذج الذم عمينا
أف نحتذيو لنسترجع المكانة التي كانت لنا في الماضي") ،(1كلكؿ فريؽ حججو المعمنة
كالخفية ،حتى صار الخكض في ىذا الجداؿ نكعا مف المجازفة الفكرية ،نظ ار لمحساسية التي
تحيط بالمسألة التراثية.
كبتطكر الكعي النقدم العربي ،ظير مف نقادنا مف تبنى طريقا كسطا ،يستأنس فيو
بكؿ مف المكركث العربي كالمنجزات الحديثة التي أفرزىا تطكر الفكر اإلنساني بصفة عامة،
كالنقدم بصفة خاصة ،كذلؾ باالعتماد عمى آلية التفاعؿ اإليجابي المفضية إلى اإلنتاج
النكعي بدؿ االستيالؾ العقيـ ،الذم ال يحؿ اإلشكالية المطركحة بقدر ما يؤزميا ،فكانت
الدعكة إلى إعادة النظر في التراث كفؽ مقتضيات الكاقع كمتطمبات المستقبؿ.
كيجدر بنا بداية كقبؿ الخكض في مختمؼ األسئمة التي يطرحيا التراث ،أف نضبط
الجياز المصطمحي كالمفاىيمي ليذا المكضكع ،بغية تسييؿ الكلكج إلى قضاياه كمضامينو،
ثـ محاكرتيا كمساءلة خباياىا المستعصية.

) -(1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،رؤية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ط.2006 ،1ص .21
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أوال :مفيوم التراث:
أ /المدلول المغوي: عند العرب:يعكد أصؿ كممة التراث في المغة العربية إلى مادة (كرث)( ،يرث)( ،ميراثا) ،فيي
بالميرث كالتركة ،كما يخمفو الميت ألكالده كأىمو ،أك بعبارة أخرل ما يخمفو
ا
مرتبطة دالليا
الرجؿ لكرثتو ،يقكؿ ابف منظكر في لساف العرب" :كرث ،الكارث صفة مف صفات اهلل -عز
كجؿ -كىك الباقي الدائـ الذم يرث الخالئؽ ،كيبقى بعد فنائيـ ،كاهلل -عز كجؿ -يرث
األرض كمف عمييا كىك خير الكارثيف ،أم يبقى بعد فناء الكؿ ،كيفنى مف سكاه فيرجع ما
كاف ممؾ العباد إليو كحده ال شريؾ لو ،كيقاؿ كرث فالف أباه يرثو كراثة ميراثا ،كأكرث الرجؿ
كلده ماال إيراثا حسنا ،كقيؿ الكارث كاإلرث كالكراث كاإليراث كالتراث كاحد"( .)1أما لفظة تراث
فأصميا "كراث" ،حيث قمبت الكاك تاء لثقؿ الضمة عمى الكاك.
كيتضح مف خالؿ الداللة المعجمية أف لفظ "التراث" ارتبط أساسا بالمفيكـ المادم
لمتركة كالميراث ،كظؿ بعيدا عف الدالالت التي أخذىا في العصر الحديث.
كبالعكدة إلى القرآف الكريـ ،يتضح أف الكممة كردت في عدة مكاضع ،ففي سكرة الفجر
اث أَ ْك ًال لَ ِّما "( ،)2كقد قاؿ ابف فارس في معنى ىذا المفظ:
ُّر َ
يقكؿ اهلل عز كجؿَ " :وتَأْ ُكلُو َن الت َ

"الكاك كالراء كالثاء كممة كاحدة ،ىي الكرث كالميراث ،أصمو الكاك ،كىك أف يككف الشيء لقكـ

()3
ود
ثـ يصير إلى آخريف بنسب أك سبب  ،كقكلو تعالى في سكرة النمؿَ " :وَوِر َ
ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َ
ِ
ين"( ،)4كما كردت في
َوقَ َ
َّاس عُلِّ ْمنَا َم ْن ِط َق الطَّْي ِر َوأُوتِينَا ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء إِ َّن َى َذا لَ ُه َو الْ َف ْ
ض ُل ال ُْمب ُ
ال يَا أَيُّ َها الن ُ
وىا َوَكا َن اللَّوُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ًيرا"(،)5
ض ُه ْم َو ِديَ َارُى ْم َوأ َْم َوالَ ُه ْم َوأ َْر ً
سكرة األحزابَ " :وأ َْوَرثَ ُك ْم أ َْر َ
ضا لَ ْم تَطَئُ َ

( -)1ابف منظكر :لساف العرب ،مادة (ك.ر.ث) ،دار صادر ،بيركت ،مج  ،2ص .200
( – )2القرآف الكريـ :سكرة الفجر ،اآلية .19
()3

 -ابف فارس :مقاييس المغة ،مادة(ك ر ث) ،دار الفكر ،1979 ،مج ،6ص .105

( -)4القرآف الكريـ :سكرة النمؿ ،اآلية .16

( -)5القرآف الكريـ :سكرة األحزاب ،اآلية.27
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كفي مجمؿ المعاني تدؿ الكممة عمى انتقاؿ الممتمكات إلى كرثة معينيف عف أىمية
كاستحقاؽ.
تأسيسا عمى ما سبؽ ،يمكف القكؿ أف التراث ىك مختمؼ اآلثار المادية كالمعنكية التي
يخمفيا الشخص الراحؿ بعد مكتو في شتى المجاالت ،كاآلثار األدبية كالعممية كالمغكية
كغيرىا ،أك كالنسب كالجاه كالسمعة ،كغير بعيد عف ىذا المعنى كردت الكممة في بيتيف مف
()1

الشعر لمشريؼ الرضي:

طمبكا التراث فمـ يركا مف بعده
ىييات فاتيـ تراث ُمخاط ػػر

إال عال كفضائال كجالال
حفظ الثناء كضيع األمكاال

عباد" ،كيعتب عمى حكاـ عصره
حيث يرثي الشاعر في ىذه األبيات "الصاحب بف َ

بسبب ما فعمكه مف نيب كسمب لتركتو كمخمفاتو .كالحؽ ،أف مصطمح التراث ممتبس
كمتشعب ،كثمة اجتيادات كثيرة حكلو.
 -عند الغرب:

يجد الباحث في المعاجـ كالقكاميس األجنبية أف كممة التراث تقابؿ ( )Patrimoineفي
المغة الفرنسية ،ك( )Patrimonyفي اإلنجميزية ،كداللتيا ال تختمؼ كثي ار عف الداللة التي
أخذىا المصطمح في المغة العربية أم التركة كاإلرث ،حيث يرجع أصميا إلى المصطمح
الالتيني( ،)patrimoinùmالذم يعني اإلرث الذم يخمفو األبكاف ألبنائيما أم "اإلرث األبكم"،
كما تكرد القكاميس الفرنسية*2مصطمح ( )L’heritageبمعنى "التراث الركحي" ،المتككف مف
المعتقدات كالعادات الخاصة بأمة ما.

()3

ب /المفيوم االصطالحي:
(-)1الشريؼ الرضي :ديكاف الشريؼ الرضي ،ترجمة كتحقيؽ إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،ج ،2ص.187
* Paul Robert, le petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, Pari : Société du nouveau littre, 1970
( -)3محمد عابد الجابرم :التراث كالحداثة ،دراسات كمناقشات ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط ،1991 ،1ص
.23
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 التراث العربي:يمثؿ كؿ ماىك ممتد فينا مف ثقافات كايديكلكجيات كمعارؼ كعمكـ ،كآثار مادية أك
معنكية خمفيا أجدادنا كأسالفنا العرب عمى امتداد فت ارت زمنية ماضية ،كقد تناقميا السمؼ
جيال عف جيؿ ،كلكؿ جيؿ خصكصيتو في التفاعؿ مع ىذه المخمفات.
كيختمؼ الباحثكف في تحديد الفترة الزمنية التي يمكف اعتمادىا مرجعا كاضحا لمحديث
عف التراث العربي ،فيناؾ مف يعتمد عصكر االزدىار كالرقي كالتطكر الذم بمغتو الحضارة
العربية اإلسالمية ،كيعتبرىا التربة الخصبة التي أنتجت لنا ىذا المكركث الزاخر ،كىناؾ مف
يعتبر التراث العربي ىك ما كاف قبؿ الحممة الفرنسية .1798
كيذىب البعض إلى أبعد مف ذلؾ ،حيف يزيح ىالة الزمف عف مفيكـ التراث ،حيث
يعد الماضي القريب الذم يخمؼ أث ار في نفكس الجماعة تراثا أيضا ،ما داـ أنو يتقمص دكر
الفاعؿ أك المميد لمفعؿ ،ذلؾ ما يعبر عنو الجابرم في قكلو" :فميس التراث ىك ما ينتمي إلى
الماضي البعيد كحسب ،بؿ ىك أيضا ما ينتمي إلى الماضي القريب"( ،)1كماداـ التراث
متعمقا بالماضي-قريبا أك بعيدا -فيمكف االتفاؽ عمى أنو نتاج ماضي األمة العربية بكؿ ما
يزخر بو مف قيـ حضارية ،بصرؼ النظر عف الفترة الزمنية التي تؤطره.
كىناؾ مف الباحثيف العرب مف يرل أف الزماف ليس ماضيا أك حاض ار فقط ،فيناؾ
"الزماف الممتد كالمستمر كالمنقطع ،كبيف الماضي كالحاضر اتصاالت كتداخالت كتفاعالت،
فكيؼ يمكف أف نقيـ المسافات كالحكاجز بيف األزمنة؟ فأيف يبتدئ الحاضر؟ كأيف ينتيي
الماضي؟"( ،)2كيزداد السؤاؿ عمقا كغمكضا إذا أسقطنا ىذا الطرح عمى صعيد التراث" :ىؿ
التراث الذم ندرس باعتباره ماضيا انقطع في الماضي ،أـ أنو ما يزاؿ ممتدا في الحاضر؟
ما ىي أشكاؿ ىذا االنقطاع أك أنماط ىذا االمتداد؟"( ،)3أسئمة كثيرة تفرض نفسيا بإلحاح
( -)1المرجع السابؽ ،ص .45

( -)2سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .25
( -)3المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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عمينا كنحف نقارب مسألة التراث ،لتجسد بكضكح مشكمة الزماف كمشكمة الكعي بو في
تصكراتنا كممارساتنا.
كلـ يقتصر الخالؼ عمى-الزمف المرجع -فحسب ،بؿ تعداه إلى التأكيؿ
اإليديكلكجي لممصطمح ،فيناؾ مف يعتبره الثقافة الرسمية المدكنة ،كما يعرفو لنا عبد السالـ
ىاركف في قكلو " :التراث ىك تمؾ اآلثار المكتكبة ،المكركثة ،التي حفظيا التاريخ كاممة أك
مبتكرة فكصمت إلينا .كليس ىناؾ حدكد معينة لتاريخ أم تراث كاف ،فكؿ ما خمفو المؤلؼ
بعد حياتو مف إنتاج يعد تراثا فكريا .كلقد أصبح شعر شكقي كحافظ ،كحديث عيسى بف
()1

ىشاـ ،كآثار العقاد كالمازني تراثا لو حرمتو التاريخية ،كلو مقداره األثرم".

كظؿ ىذا المفيكـ الذم يربط التراث العربي بما ىك "مكتكب" أك "مدكف" مييمنا فترة
طكيمة مف الزمف ،مما أدل إلى إقصاء كالغاء جزء ىائؿ مف ىذا التراث غير المدكف ،كما
أعظمو كأجزلو في الحضارة العربية ،كىذا ما أثار مف اإلشكاليات ما ال حصر لو ،لككف ىذه
الحضارة اعتمدت لعصكر طكيمة عمى الثقافية الشفاىية.
كتتعدد الرؤل تعدد كتنكع التراث في حد ذاتو ،فنجد ىناؾ مف يحصره في القرآف
الكريـ كالسنة الشريفة ،كما في قكؿ أحمد العمكم الذم يعتبر الت ارث" :القرآف ككالـ محمد
صمى اهلل عميو كسمـ ال غير".

()2

كما برز مف المفكريف العرب مف كسع دائرة التراث لتشمؿ مختمؼ المركيات الشفكية،
باإلضافة إلى منظكمة القيـ كالعادات كالتقاليد كالفنكف ،متجاك از بذلؾ حاجز الكتابة التي غالبا
ما تعبر عف الثقافة الرسمية ،إلى ثقافة أخرل يمكف كصفيا بالشعبية أك غير الرسمية ،كفي
ىذا الصدد يقدـ الجابرم تعريفا آخر لمتراث،إذ يقكؿ" :المكركث الثقافي كالفكرم كالديني

) -(1عبد السالـ محمد ىاركف :قطكؼ أدبية ،دراسات نقدية في التراث العربي حكؿ تحقيؽ التراث ،مكتبة السنة ،القاىرة،
ط ،1988 ، 1ص .29

( -)2أحمد العمكم :مناقشة مقاؿ عابد الجابرم حكؿ التراث كمشكؿ المنيج ،المنيجية في األدب كالعمكـ اإلنسانية ،دار
تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة األكلى ،1986 ،ص .97
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كاألدبي كالفني"( .)1كلعؿ ىذا التعريؼ يقرب بشكؿ أكبر "المسألة التراثية" مف المفيكـ الذم
تمثمتو في الخطاب العربي المعاصر.
أما عف عالقة العربي بتراثو فيي عالقة تماه كانسجاـ شديديف ،بحيث ال يمكف فييا
الفصؿ بيف الماضي كالحاضر ،أك بيف التراث كالعصر ،بؿ إنو مف الصعكبة بمكاف فيـ
الذات العربية المعاصرة دكف كصميا بمختمؼ الكشائج التراثية ،فالتراث العربي –عمى خالؼ
التراث الغربي– يمثؿ عالقة كحدة عضكية مع اإلنساف العربي ،ال يمكف فييا إحداث أم نكع
مف القطيعة ،ألف بتر عضك يؤدم إلى اختالؿ النظاـ العاـ لمجسد بأكممو ،كما ال يمكف فيـ
فكر كايديكلكجيات العقؿ العربي المعاصر دكف العكدة إلى مرجعياتو المعرفية ،المتمثمة في
المخزكف التراثي المختزؿ في الالشعكر لدل ىذا العربي ،كعى ذلؾ أـ لـ يعو ،ذلؾ ما يعبر
عنو سعيد يقطيف في قكلو" :إف التراث الذم كصؿ إلينا ما يزاؿ يمتد فينا ،كما نزاؿ نحيا
بكاسطتو شئنا أـ أبينا ،كعينا ذلؾ أـ لـ نعو ،كميما حاكلنا القطيعة معو ،أك إعالف مكتو
نظريا أك شعكريا ،تظؿ خطاطاتو كأنساقو كأنماطو العميا مترسخة في الكجداف كمتمركزة في
المخيمة".

()2

كميما تعددت اآلراء كتباينت كجيات النظر فإف التراث العربي يبقى بشقيو المادم
كالمعنكم ،كالرسمي كالشعبي ،كالمكتكب كالشفكم ،ىك ما يحدد لألمة العربية تميزىا كيرسـ
ليا ىكيتيا.
التراث الغربي:لقد أشرنا سابقا إلى أف المقابالت التي تقدميا المعاجـ األجنبية لمصطمح
"التراث" ،تفتقر إلى الشحنات الكجدانية كالزخـ المعرفي المذيف يحمميما المصطمح ذاتو في
الخطاب العربي المعاصر.
) -(1محمد عابد الجابرم :التراث كالحداثة ،ص .23

) -(2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،مف أجؿ كعي جديد بالتراث ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط،1992 ،1
ص .125
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كتعد كممة ( ،)Cultural Patrimonyالتي تعني "اإلرث الثقافي" ىي األقرب كاألنسب
لمداللة المقصكدة ،عمى اعتبار أنيا تكحي بجممة مف العادات كالمعتقدات الخاصة بحضارة
ما.
إف ىذا اإلرث الثقافي يطرح إشكاليات جمة في الثقافة الغربية ،لعؿ أبرزىا ما يحدد
طبيعة العالقة بيف اإلنساف الغربي كتراثو ،فإذا كاف العربي يعيش حالة مف التماىي
كاالنسجاـ كالعضكية مع تراثو ،حيث يتـ االستدعاء كاالستحضار ليذا التراث باستمرار ،فإف
الغربي يقؼ عمى مسافة بينو كبيف تراثو ،كيتضح جميا أف ىذه المسافة تشكمت نتيجة الفصؿ
بيف التاريخي كالثقافي كبيف اإلنساني كالمعرفي في ىذا التراث ،فالعقؿ الغربي حتى كاف كاف
يعيش فعال تكاصميا مع ت ارثو ،فيك تكاصؿ ثقافي إنساني بالدرجة األكلى ،كبعيكف ناقدة محممة
ال منبيرة ،كلعؿ إطاللة سريعة عمى ما في العصكر الكسطى كفيؿ بأف يفسر ىذا المكقؼ.
إف استحضار ىذه العصكر كمحاكلة تمثميا في الفترة الراىنة يعد ىدما صارخا لكؿ المنجزات
التي حققيا العقؿ الغربي منذ بداية النيضة األكركبية.
بناء عمى ذلؾ ،يصبح النمكذج األمثؿ كاألسكة المحتذاة لإلنساف الغربي ىك الفترة
الراىنة ،بما حققتو مف مكتسبات عممية كحضارية ،أما ما قبؿ عصر النيضة (قبؿ القرف

السادس عشر ) ،فيك تراث جامد ،ال يصبك إليو الفرد الغربي كال يطمح إلى إحيائو أك تمثمو أك
التماىي فيو " ،لذلؾ فيك يزكره ،كمف خاللو يزكر ماضيو لكف ال يقيـ فيو ،فعمى الماضي أف
()1

يخدـ الحاضر ،ال عمى الحاضر أف يسكب في قكالب الماضي".

فالماضي ال يمثؿ الزمف الذىبي لمعقؿ الغربي كما ىك الحاؿ باألنمكذج العربي ،لذلؾ
فيك خزاف ينتقي منو فقط ما يخدـ بو حاضره كتطمعاتو المستقبمية ،كفؽ أسس نقدية مجردة.

) -(1فريدريؾ معتكؽ :إشكالية التراث ،مجمة المكقؼ األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،سكريا ،2007 ،ع  ،429سنة  ،35ص
.19
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ثانيا :التراث السردي العربي:
أ/أزمة المصطمح والمفيوم:
تعد مسألة عدـ االتفاؽ عمى ضبط المصطمحات النقدية كفؽ معايير محددة مف
أخطر القضايا الثقافية في الفكر العربي المعاصر ،حيث تصبح اإليديكلكجيات الفردية
كالمشارب الخاصة ىي المتحكمة بالدرجة األكلى في صياغة منظكمة مصطمحية ،غالبا ما
تككف بالغة التشعب كالتداخؿ ،كأحيانا التضارب كالتناقض.
ذلؾ أف الغمكض كالمبس الذم كاجينا في ضبط مفيكـ "التراث" يرافقنا مع مصطمح
"التراث السردم" ،كغيره مف المصطمحات التي تمت بصمة لممكضكع عمى غرار :القصة،
الخطاب ،الحكاية كغيرىا ،لذا ارتأينا أف نقتصر عمى الكممات المفتاحية لممكضكع الذم نحف
بصدد دراستو ،تمثيال لكضعيو المصطمح السردم في نقدنا العربي ،كنعني بيما مصطمحي
"السرد" ك"التراث السردم".
 السرد:ىك الذم ييتـ بشؤكف الحكي ككؿ ما يمت إليو بصمة كال اركم كالمركم لو كالتقنيات
السردية ،كقد اقترف كجكده بكجكد اإلنساف في كؿ األزمنة كاألمكنة ،لذا فيك قديـ قدـ نشأة
اإلنساف كمستمر كمتكاصؿ كمتطكر ،استمرار كتكاصؿ كتطكر الحياة البشرية ،كيمتد مفيكمو
ليشمؿ مختمؼ المجاالت كالخطابات ،فيك يحضر في المغة المكتكبة كما يحضر في المغة
الشفا ىية ،كبتعبير آخر ىك مكجكد في كؿ ما يقرؤه اإلنساف أك يسمعو أك يشاىده أك يحكيو،
ذلؾ ما يعبر عنو ركالف بارت في قكلو" :كيمكف لمقصة أف تعتمد عمى المغة المفصمية،
شفكية أك مكتكبة ،كيمكنيا كذلؾ أف تعتمد عمى الصكرة ثابتة أك متحركة ،كما يمكنيا أف
تعتمد عمى الحركة كعمى االختالط المنظـ لكؿ ىذه المكاد كانيا لحاضرة في األسطكرة
كالخرافة ،كحكايا الحيكاف كالحكاية كالقصة القصيرة كالممحمة كالتاريخ كالتراجيديا كالمأساة
كالككميديا كالمسرح اإليمائي كالصكرة الممكنة( ،)...كاف القصة لحاضرة بكؿ ىذه األشكاؿ
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غير المتناىية تقريبا في كؿ األزمنة كفي كؿ األمكنة كفي كؿ المجتمعات كانيا لتبدأ مع
التاريخ اإلنساني نفسو"(.)1
كأماـ ىذا الكـ مف السركد المتنكعة كطرؽ الحكي المختمفة ،سعى الباحثكف إلى
إرساء قكاعد كأسس تؤطر مختمؼ ىذه اإلنجازات ،ككانت البداية مع الشكالني الركسي
فالديمير بركب في دراستو "مكرفكلكجيا الحكاية الشعبية" ،التي حاكؿ فييا كضع قكاعد عامة
يمكف أف تستخدـ في تحميؿ جميع أنكاع األشكاؿ السردية.
كقد تمقى النقد العربي ىذه المنجزات عبر أطكار مختمفة ،بداية بالتقميد كاالنبيار
كاإلسقاطات المباشرة عمى النص العربي ،كصكال إلى القراءة التأممية الناقدة ،التي تيدؼ إلى
التأصيؿ كاإلبداع.
كخالؿ ىذه المسيرة برزت بشكؿ جمي أزمة المصطمح ،كاذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر مصطمح " ،"Narratologieكىك المصطمح الذم اقترحو تكدكركؼ سنة ،(2)1969

سنجد الكـ اليائؿ مف االستعماالت التي كظؼ فييا ىذا المصطمح في الدراسات العربية ،فقد
تأرجح بيف "السردية" ك"الكتابية" ك"الساردية ك"السردكلكجية" ك"عمـ السرد" كغيرىا ،كأماـ ىذا
الحشد مف المصطمحات سنكتفي باإلشارة السريعة ألصحابيا كالمراجع التي تحيؿ إلييا.
يكظؼ عبد الممؾ مرتاض مصطمحيف مختمفيف لمداللة عمى معنى كاحد ،فيك يستعمؿ
مصطمح "عمـ السرد" في كتابو" :تحميؿ الخطاب السردم"( ،)3كما يستعمؿ "السردانية" في
كتاب" :نظرية الركاية ،بحث في تقنيات السرد"( ،)4أما محمد الناصر العجيمي فيستعمؿ في
( -)1ركالف بارت :مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص ،ترجمة منذر عياش ،مركز اإلنماء الحضارم ،ط ،1993 ،1ص
.26-25

) -(2يكسؼ كغميسي :السردية كالسرديات ،قراءة اصطالحية ،مجمة السرديات ،ع ،1جانفي  ،2000ص .17

( -)3عبد الممؾ مرتاض :تحميؿ الخطاب السردم ،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر 1995 ،ص .189

( -)4عبد الممؾ مرتاض :في نظرية الركاية– بحث في تقنيات السرد ، -المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت،
1998ص .130
- 17 -

ماىية التراث السردي

مدخل

مؤلفو" :في الخطاب السردم" مصطمح "السردية"( ،)1كىك المصطمح نفسو الذم يكظفو لطيؼ
زيتكني( ،)2أما المرزكقي كجميؿ شاكر فيكظفاف "نظرية القصة"(.)3
كيستعمؿ عبد السالـ المسدم مصطمح "المسردية"( ،)4الذم يعمؽ عنو يكسؼ
كغميسي بقكلو" :األغرب أف يككف صاحبو عبد السالـ المسدم ،ألنو مصدر صناعي مشتؽ
مف مصطمح (المسرد) الذم يفيمو المسدم جيدا ،كقد ألفنا أف نجعمو مقابال لممصطمح
األجنبي ( ،)Glossaireالذم ينتمي إلى عالـ المعجمية ،كال صمة لو بالدراسة السردية"(.)5
كيذىب يكسؼ كغميسي إلى الحديث عف مزاكجة كثير مف الدارسيف العرب بيف
مصطمحي (سرديات-سردية) ،المقابؿ لمثنائية الغربية )،(Narratologie-narrativité

كتكظيفيما معا في الدراسة الكاحدة ،دكف مراعاة لمحساسيات المنيجية بيف مختمؼ ىذه
االتجاىات (سرديات بنيكية /سيميائيات سردية) في أصكليا الغربية ،حيث يستحيؿ الجمع
بينيما ،كيمثؿ كغميسي لذلؾ بالدراسة التي قدميا عبد الحميد بكرايك في كتابو" :البطؿ
الممحمي كالبطؿ الضحية في األدب الشفكم" ،حيث يستعمؿ بكرايك مصطمح تكدكركؼ
) ،(Narratologieفي حيف يطبؽ منيج غريماس في تحميالتو.

()6

أما سعيد يقطيف فيستعمؿ في جؿ كتاباتو مصطمح "السرديات" ،الذم يعتبره مف أصح
الترجمات كأقربيا إلى المعنى الذم قصده تكدكركؼ أكؿ ما كضع المصطمح الذم نحف

( -)1محمد الناصر العجيمي :في الخطاب السردم ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ، 1993 ،ص.11

( -)2لطيؼ زيتكني :معجـ مصطمحات نقد الركاية ،دار النيار لمنشر ،بيركت ،ط ،2002 ، 1ص .107

( -)3سمير المرزكقي كجميؿ شاكر :مدخؿ إلى نظرية القصة تحميال كتطبيقا ،الدار التكنسية لمنشر ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر ،1985 ،ص .232-231

( -)4عبد السالـ المسدم :قامكس المسانيات مع مقدمة عمـ المصطمح ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ، 1984 ،ص.201
( -)5ينظر :يكسؼ كغميسي :السردية كالسرديات ،ص .12
) -(6ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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بصدد الحديث عنو ،يقكؿ يقطيف" :إف السرديات ىي االختصاص الذم أنطمؽ منو في
معالجة السرد العربي"(.)1
 التراث السردي العربي:مفيكـ حيكم كمتطكر باستمرار تطكر الكعي النقدم العربي ،ذلؾ ما يتضح جميا إذا
قمنا بعممية رصد سريعة لمختمؼ الدالالت كالمفاىيـ التي أخذىا ىذا المصطمح.
تشير الناقدة ضياء الكعبي إلى بعض االستعماالت التي أخذىا ىذا المصطمح في
()2

الدراسات العربية الحديثة:

فبداية لـ يتجاكز مفيكـ التراث أك المكركث السردم عند "محمد ذياب" مجرد التسمية
كاألساليب اإلنشائية ،دكف التركيز عمى المفتات اإلبداعية التي يمكف أف يحمميا .أما "جرجى"
زيداف فيصنفو صنفيف رئيسييف ،القصة المكضكعة ،كالقصة المنقكلة ،فاألكلى تتمثؿ في
القصص العربية الشييرة مثؿ قصة عنترة ،كقصة بكر كتغمب كغيرىا ،أما الثانية فيي ما
نقمو العرب مف القصص عف الثقافات األكلى مثؿ الفرس كاليند .كيتكقؼ "الرافعي" عند
العصر العباسي ،متناكال القص بشقيو السياسي كالديني.
كيشير "حسف تكفيؽ العدؿ" إلى ارتباط التراث السردم بالخطاب التعميمي ،ممثال لذلؾ
بفف الخطب كالرسائؿ كاألمثاؿ كالقصص القرآني .كما اعتبر "العقاد" رسالة الغفراف كتاب
أدب كتاريخ ،كعكؼ عمى دراسة فف "المقامة" معتب ار إياىا شكال أدبيا متمي از ،كلو القدرة عمى
استيعاب مختمؼ المكضكعات المعاصرة التي قد تعبر عنيا القصة كالقصيدة كالمقالة.
أما "طو حسيف" فقد تتبع المراحؿ المختمفة التي مر بيا النثر العربي القديـ ،مشككا أكؿ
األ مر في أصؿ النشأة ،كمدافعا آخره عف أصالتو مف خالؿ مناقشة آراء المستشرقيف التي
تدعي تأثر النثر العربي القديـ بالثقافتيف الفارسية كاليكنانية.
()1

 -سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص.22

( -)2ينظر :ضياء الكعبي :السرد العربي القديـ ،األنساؽ الثقافية كاشكاليات التأكيؿ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت ط ،2005 ،1ص :مف .465-459
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كيحصر محمد رجب النجار المكركث السردم في عشرة أنكاع ( ،)1ىي:
 .1قصص الحيكاف العربية.
 .2السير كالمالحـ الشعبية العربية.
 .3القصص الشعبي العربي الديني ،األنبيائي كاألكليائي.
 .4القصص العاطفي في التراث العربي.
 .5القصص الفكاىي في التراث العربي.
 .6الحكاية الخرافية.
 .7الحكاية الشعبية في أشكاليا الفرعية التراثية.
 .8ألؼ ليمة كليمة كالسكسيك سرديات العربية.
 .9فف المقامات القصصية.
 .10فف الرسائؿ القصصية.
كقد جاءت ىذه الدراسة في جزأيف كبيريف ،انفرد كؿ جزء منيا بدراسة بعض األنماط
السردية في التراث العربي ،فقد تضمف الجزء األكؿ األقساـ الخمسة األكلى ،أما الجزء الثاني
فتضمف األقساـ الخمسة المتبقية.
يقترح سعيد يقطيف مفيكـ "السرد العربي" ،كيجعمو مفيكما جامعا لمعديد مف المسميات
السردية مثؿ :األدب القصصي ،النثر الفني ،الحكايات العربية ،الممحمة كغيرىا ،معتب ار إياه
أكثر دقة كشمكلية ،لككنو يسعى إلى رصد الظاىرة السردية التراثية في كمياتيا ،كما يسعى
إلى اإلحاطة بمختمؼ حيثياتيا كمالبساتيا ،كىك يرل أف ىذا المفيكـ الجامع مف شأنو أف
يؤدم إلى فيـ الظاىرة بشكؿ أفضؿ ،عمى عكس المفاىيـ القديمة التي تضيؽ مف آفاؽ
البحث العممي بسبب محدكدية دالالتيا مف جية كتكرارىا مف جية أخرل.

( - )1محمد رجب النجار :التراث القصصي في األدب العربي-مقارنة سكسيك سردية ،-ذات السالسؿ ،الككيت ،ط،1
 ،1995ص .11
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كما يدعك يقطيف إلى إعادة النظر في طريقة تناكؿ ىذا المفيكـ الجديد ،بغية تحقيؽ
المقاصد المرجكة مف كراء العكدة ليذا السرد العربي ،إذ يقكؿ" :إننا باعتبارنا (السرد العربي)
مفيكما جديدا ،نريد أف ننظر إليو كذلؾ بصفتو مكضكعا جديدا ،كال يمكف أف نشتغؿ بو إال
بتصكر جديد ،كلمقاصد جديدة .إنو كىذه مف بيف إحدل سماتو كمميزاتو ،بقدر ما يدفعنا دفعا
إلى الماضي كالتاريخ ،إلعادة النظر فييما مف منظكر جديد كمغاير ،يجعمنا ننفتح عمى
العصر ،كعمى حاضرنا"( ،)1كتصبح ىذه المراجعة الفكرية كالمنيجية ضركرية إذا تبيف –
حسب رأم يقطيف -أف العديد مف اإلبداعات العربية الحديثة تعكد إلى ىذا التراث ،لتتفاعؿ
معو بشتى أشكاؿ التفاعؿ ،محاكرة كمحاكاة حينا ،كمعارضة في بعض األحياف.
بناء عمى سبؽ ،تكشؼ لنا ىذه المحاكالت عف الزخـ اليائؿ في األشكاؿ السردية
التي حظ ي بيا التراث في الثقافة العربية ،كىك األمر الذم بقي مجيكال أك مغيبا لعقكد مف
الزمف ،حيث ظمت المقاربات التي قدمت حكلو محدكدة سكاء مف ناحية الدرس كالتحميؿ أك
مف ناحية التدكيف كالتصنيؼ ،فالدرس العربي –قديمو كحديثو– لـ ُيعف بالتراث السردم

بالشكؿ المطمكب ،متحججا في ذلؾ بعدـ التدكيف تارة كبككنو أدب العامة تارة أخرل.

كاستمر األمر عمى ىذه الحاؿ عقكدا طكيمة ،قبؿ أف يمتفت الباحثكف كالدارسكف ليذا
التراث النثرم المتنكع ،بالدعكة إلى تجديد الكعي النقدم العربي اتجاىو ،بغية استنطاؽ
المضاميف كاستثمار المنجزات بما يكافؽ زمف القراءة الراىف ،بعيدا عف التمثؿ الكمي لمحضارة
الغربية.
ب/التراث السردي العربي بين التقديس والتيميش:
تعد قراءة التراث السردم مف أىـ المكاضيع كالقضايا التي شغمت فكر الناقد العربي
المعاصر ،كتنبع ىذه األىمية مف الدكر البارز الذم يمعبو ىذا التراث في بمكرة ىكية حاضر
كمستقبؿ الثقافة العربية ،كالتي ىي في جكىرىا امتداد لمماضي عمى أصعدة كمستكيات
( -)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .71
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مختمفة ،فكرية كثقافية ،كدينية ،كعقائدية كغيرىا ،امتدادا تستدعيو الحاجة المعرفية التي
تسعى إلى استشراؼ الرؤل كاألفاؽ المستقبمية.
كمف األسئمة الجكىرية التي كاجيت الباحثيف في المسالة التراثية ،سؤاؿ عف كيفية التعامؿ
مع التراث السردم العربي ،ككيفية قراءتو ،كىك السؤاؿ الذم يتطمب ال محالة تحديد مكقؼ
كتقديـ اقتراحات ،ذلؾ ما يفرضو الحضكر القكم ليذا التراث في الفترة الراىنة ،كاسيامو
الفاعؿ في رسـ المالمح الثقافية لمعصر ،ككأنو جزء ال يتج أز مف الحاضر ،أك كأف أفراد
الجماعة ال يزالكف يعيشكف في حقبو الماضية.
كنشير بداية إلى أف ثمة عدة رؤل كقراءات متباينة كمختمفة لمتراث السردم العربي،
كصمت في بعض األحياف إلى حد التناقض الصارخ عمى العديد مف المستكيات ،نظ ار لتعدد
زكايا النظر كاختالؼ المقاصد كالغايات بيف الباحثيف كالدارسيف ليذا التراث ،كقد أفضت
عممية البحث كالتنقيب إلى رصد ثالثة أنكاع أساسية مف القراءات:
أوليا القراءة التقديسية أو التمجيدية :كتمثؿ ىذه القراءة الرؤية التقميدية المحافظة
التي تدعك إلى إحياء التراث السردم العربي كبعثو مف جديد ،معتبرة إياه "النمكذج المحتذل"
لإلنتاج كاإلبداع  ،كما تبالغ ىذه القراءة في االحتماء بيذا التراث ،رافعة إياه إلى مرتبة النزاىة
كالعصمة  .إف التراث كفؽ ىذه الرؤية يتحكؿ إلى "ممكية خاصة" ،يسعى كؿ فريؽ أك جماعة
إلى إثبات أىميتو كأحقيتو كأسبقيتو في ىذا الميراث ،الذم ال يمكف ألحد مف األحياء أف
يدعي أنو ىك مف خمفو "كبما أف ىذا اإلنتاج بيذه الصفة ،يذىب كؿ بحسب اعتقاده،
كمكقفو ،إلى اعتبار جزء منو ممكية لو كحك ار عميو .فيحيطو بيالة مف القدسية كالميابة ،كي
ال يسمح ألم كاف االقتراب منو أك زعـ أنو األكلى بو مف سكاه"( ،)1كتبعا لذلؾ يغدك التراث
عامال مف عكامؿ التمايز كالصراع بيف األبناء.

(-)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص.31
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لعؿ أكثر ما تؤاخذ عميو الرؤية السابقة ،ىك أنيا تبقى غافمة عف معطيات المحظة
الراىنة كما تفرضو مف تحديات كاشكاليات فكرية كثقافية كغيرىا ،ناسية أك متناسية بأف ىذا
التراث يبقى في النياية جيد بشرم ،يعد الزلؿ كالخطأ فيو كارديف بشكؿ كبير.
إف ىذه الرؤية غالبا ما تنطمؽ مف القراءة المغكية لمنصكص السردية كفؽ منيج
كصفي يكتفي بإبراز تفكؽ السابؽ عمى الالحؽ ،كالتأثيرات التي تفرضيا النصكص القديمة
عمى النصكص الجديدة ،بعيدا عف استنطاؽ األنساؽ المعرفية كالثقافية ليذه األشكاؿ التراثية.
كيعد ىذا الغرؽ في الماضي كالغياب الكمي عف الكاقع ،أمر ال يخمك مف تطرؼ ،ألنو
سيؤدم إلى تضييع قضايا بالغة األىمية عف المحظة الراىنة ،كاستيالؾ طاقات رىيبة مف
أجؿ الحفاظ عمى اجتيادات كمنجزات –ميما عظمت قيمتيا -فيي قابمة لمتعديؿ كالتطكير
باستم ارر ،كما أف "سمطة النمكذج" مف شأنيا أف تعرقؿ االجتياد كتجمد اإلبداع.
وثاني ىذه القراءات ىي القراءة المعارضة أو التيميشية أو التغريبية :كىي التي
ظؿ أصحابيا ينظركف إلى التراث عمكما نظرة استعالء ،بحجة أنو يمثؿ الثقافة الشعبية كأنو
خاص بعامة الناس ،أك أنو ماض انقضى ،كبالتالي ال طائؿ مف استحضاره كاستنياضو،
فكاف أصحابو "يرددكف ليؿ نيار ،أنو البد لنا إف أردنا الكثكب مف رقدتنا كالخركج عف
خيبتنا ،مف القطيعة المعرفية مع التراث ،كدفف الماضي بكؿ ما فيو إلى األبد ،لنبدأ مف
كاقعنا كحاضرنا"( ،)1كبيذا التصكر تـ صرؼ النظر عف جكاىر ثمينة ،كذخائر قيمة زخر
بيا ىذا التراث ،كاف األكلى استثمارىا كاالنتفاع بيا.
كبتسميطنا الضكء عمى "التراث السردم" عمى كجو التحديد ،نجد إضافة إلى ما ذكرناه
آنفا ،أف االعتقاد السائد الذم عمر دى ار طكيال ،كالذم مفاده أف "الشعر ديكاف العرب" ،قد
أثر أيما تأثير في الفكر العربي عمكما ،كفي تكجياتو كاىتماماتو ،حيث أصبح ينظر إلى
النثر عمى أنو جنس دخيؿ ،زىد في دراستو الكثير مف الباحثيف العرب –السيما القدامى
( – )1مىير جمعح :تراث معاوي القرآن في العرتيح ،الجسء الثاوي ،دراسح صوتيح ،تلىسيح للىشر والتوزيع ،القاهرج ،مصر،
ط ،1006 ،2ص .7
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منيـ– كلـ يقتصر األمر عمى القدماء فقط ،بؿ امتد إلى العصر الحديث ،حيث ظؿ سمطاف
الشعر مسيط ار عمى األذىاف كاألبحاث ،ككاف أغمب ما قدـ مف دراسات يدكر في فمؾ
المكركث الشعرم.
كاستمرت إشكاليات التراث السردم قائمة ،حتى في المرحمة الالحقة التي بدأ يفرض
فييا حضك ار قكيا كيسير جنبا إلى جنب مع الشعر ،لكف ىذه المرة مع منيجيات قراءتو،
كآليات مقاربتو ،فقد كانت أغمب القراءات تنطمؽ مف مفاىيـ غربية خالصة دكف االلتفات إلى
الخصكصية المعرفية كاإليديكلكجية ليذه المفاىيـ ،كمدل تكاؤميا مع المكاضيع التراثية.
إف الخضكع لسمطة النظرية أك المنيج يعد في أغمب األحياف تكبيؿ لمحرية الفكرية،
مما يؤدم إلى إغفاؿ كاسقاط الكثير مف األمكر التي ال تتناسب كمسممات ىذه النظريات
كالمناىج ،كالتي قد تككف عناصر أساسية في بناء منظكمة تراثية متكاممة.
كما أف تطكيع المادة التراثية لكي تعبر أك تمثؿ منيجا أك نظرية ما ،أمر بالغ
الخطكرة ،ألنو يصرؼ النظر عف اإلشكالية الحقيقية التي تتمثؿ في استكشاؼ كنو ىذا
التراث كاستميامو ،إلى السعي الحثيث مف أجؿ إثبات صحة المنطمقات النظرية ،األمر الذم
مف شأنو أف ينعكس سمبا عمى التاريخ كاألصالة بؿ عمى الذات العربية بأكمميا.
أما القراءة الثالثة التي نتوقف عندىا فيي القراءة النقدية التفاعمية :كىي تمثؿ
مكقفا كسطا بيف القراءتيف ،حيث ترل أف "الحاجة الممحة تتمثؿ في استقراء ىذا التراث بشكؿ
دقيؽ ،كاستنباط ما يمكف أف يككف إضافة إلى الجيكد النقدية العالمية ،ال البحث عف
المناىج النقدية في الفكر النقدم العربي"( ،)1ألف ذلؾ مف شأنو أف يضيع ركنؽ كجماؿ ىذا
التراث ،كيمكف اعتبار ىذه القراءة نتاج تطكر حركة الكعي النقدم العربي المعاصر ،كىي
تنظر إلى التراث السردم عمى أنو تراث حي لككنو ما زاؿ ممتدا في كجداف كحاضر األفراد،

( -)1ينظر :محمد فميح الجبكرم :االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،منشكرات ضفاؼ ،الرباط ،ط،2013،1
ص .14
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كتدعك إلى إعادة قراءتو بكعي جديد ،عف طريؽ محاكرة مضامينو المغيبة كمساءلة أنساقو
المعرفية كالثقافية ،مستعينة في ذلؾ بمختمؼ ما كصمت إليو المعرفة اإلنسانية مف مناىج
كخبرات ،ذلؾ ما يعبر عنو أحد الباحثيف في قكلو" :الحديث عف القديـ يمكف مف رؤية
العصر فيو ،ككمما أكغؿ الباحث في القديـ كفؾ رمكزه كحؿ طالسمو أمكف رؤية العصر
كالقضاء عمى المعكقات في القديـ إلى األبد ،كابراز مكاطف القكة كاألصالة لتأسيس نظرتنا
المعاصرة ،كلما كاف التراث يشير إلى الماضي كالتجديد يشير إلى الحاضر ،فإف قضية
التراث كالتجديد ىي قضية التجانس في الزماف ،كربط الماضي بالحاضر كايجاد كحدة
()1

التاريخ".

كقد رافؽ ىذه األصكات الداعية إلى مد جسكر التكاصؿ الحضارم كالتاريخي بيف
الماضي كالحاضر ،أصكات أخرل دعت إلى ضركرة دراسة ىذا التراث السردم دراسة شاممة
متكاممة بعيدا عف التجزمء كاالختزاؿ كاالنتقاء ،كدكف ىذه النظرة الشاممة التكاممية سيظؿ
التعامؿ مع التراث قاص ار فيما كاستيعابا ،ماداـ التيميش كالتغييب يطبع العالقة مع جزء ىاـ
منو  ،ككمما تـ استدعاء ذلؾ المغيب كالميمش كمما أتيحت إمكانات تجديد الرؤية كالكعي
بالتراث كتطكير أدكات التعامؿ معو .كىذا ىك المطمكب لمكاجية التحديات الحضارية
()2

لممرحمة الراىنة.

كجماع القكؿ أنو مف أجؿ بمكغ كتحقيؽ قراءة صحيحة كاعية لمتراث ،البد مف تكثيؼ
كتعميؽ االلتفات إلى التراث السردم عف طريؽ االنفتاح عمى مختمؼ المنيجيات المعاصرة
التي أفرزتيا المعرفة اإلنسانية –السيما في مجاؿ النقد كاألدب– دكف إلغاء أك تجاكز
الخصكصيات المعرفية كالثقافية لمحضارة العربية ،كذلؾ ضمانا لمتطكر كاالستم اررية ،كانتقاال
مف كضعية التكرار كاالجترار إلى اإلبداع كاالبتكار ،كمف السككف كالجمكد إلى االجتياد
كالتحميؿ.
( -)1حسف حنفي :التراث كالتجديد ،مكقؼ مف التراث القديـ ،دار التنكير لمطباعة ك النشر ،لبناف ص .17
( -)2سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .42
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الفصل األول

المبحث األول :التراث السردي في األصول الغربية:
تعد النظرية السردية الحديثة كليدة دراسات عديدة سبقت ظيكرىا كتطكرىا ،قبؿ أف
تتبمكر في الصكرة التي أخذتيا في الفترة المعاصرة ،كاف تتبع المسار التاريخي ليذه النظرية
كفيؿ بدعـ ىذا التصكر ،السيما إذا تكقفنا عند جيكد الشكالنييف الركس ،التي تمثؿ مرحمة
فارقة في تاريخ الدراسات السردية ،منذ دعكتيـ األكلى إلى االىتماـ بأدبية النص األدبي،
كيعد رائدىـ فالديمير بركب مميد كمعبد الطريؽ لمدراسات الحديثة ،مف خالؿ دراستو حكؿ
الحكاية الشعبية الركسية.
كيذىب بعض النقاد إلى اعتبار أف كؿ مف أتى بعد الشكالنييف الركس قد سار عمى
خطاىـ ،كأف جؿ ما قدـ بعدىـ مف أبحاث ما ىك إال تطكير كتكسيع ألفكارىـ ،ذلؾ ما
يتجمى مع أعالـ النظرية السردية المحدثيف أمثاؿ" :ركالف بارت" ك"تكدكركؼ" ك"جيرار
جينيت" ك"غريماس" كغيرىـ ،حيث استفادكا جميعا مف أبحاث "بركب" كتحميالتو ،السيما
غريماس في مجاؿ السيميائيات السردية ،كاف كانت الدراسات الحديثة قد ابتعدت عف
األساطير كالخرافات إلى االشتغاؿ عمى نصكص أكثر تطك ار مثؿ القصة كالركاية ،لكف
بالعكدة إلى مرجعياتيـ المعرفية يتضح أنيـ يستميمكف بشكؿ أك بآخر إسيامات الشكالنييف
الركس ،كاف كانكا يكسعكف كيطكركف فييا حسب مقتضيات العصر الذم يكجد فيو النص
األدبي.
 –1فالديمير بروب (:)Vladimir propp
((1

يعد كتاب "مكرفكلكجيا الحكاية"

الصادر سنة  1928لصاحبو فالديمير بركب ،مف

أىـ ما ألؼ حكؿ السرديات الكالسيكية ،ككاف يطمح مف خاللو إلى تحديد كحدة قياس ثابتة
تسمح بمقارنة مختمؼ السركد كتصنيفيا ،بغية الكصكؿ إلى عزؿ الظكاىر الثابتة عف

(Vladimir propp: Morphologie du conte, Edition du seuil, 1965, 1970, Paris-)1
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الظكاىر الطارئة المتحكلة ،ثـ اختبارىا كتحميميا بطريقة استقرائية مكضكعية كعرضيا بعد
ذلؾ.
كقد ترجـ ىذا الكتاب إلى المغة االنجميزية سنة  ،1958كفي سنة  1960خصص لو
"كمكد ليفي ستراكس" ) (Claude Lévi-Straussمقاال تحت عنكاف (البنية كالشكؿ) ،كترجـ
إلى الفرنسية سنة  ،1970كلو في المغة العربية عدة ترجمات ،أىميا :ترجمة إبراىيـ الخطيب
سنة  ،1986كترجمة أبي بكر أحمد باقادر كأحمد عبد الرحيـ نصر سنة .1989
يقدـ بركب أربع تصكرات لمكصكؿ إلى استخراج مجمكعة مف القكاعد كالقكانيف العامة
المتحكمة في بنية الخرافة ،كىي قابمة ألف تشتغؿ كنمكذج عاـ(:)1
 .1.1التصور األول:
"إف األحداث الثابتة كالدائمة ىي كظائؼ الشخصيات ميما كانت تمؾ الشخصيات
كالطريقة التي تؤدل بيا تمؾ الكظائؼ .إف الكظائؼ ىي العناصر المككنة لمخرافة"( ،)2يسعى
بركب مف خالؿ ىذا التصكر إلى التأكيد عمى أكلكية الكظائؼ عمى الفكاعؿ أك الشخصيات،
فالكظائؼ تحافظ عمى ثباتيا كتماثميا ميما تغيرت الظركؼ المحيطة بيا ،كىي العامؿ
األساسي في خمؽ الشخصيات ،التي ىي مجرد أداة لتحقيؽ الكظائؼ ،كمف ثـ فال تيـ
الشخصية المتمثمة ليا ،كيمكف تعيينيا مف خالؿ اسـ يعبر عف الفعؿ ،كىذا ما يؤكده أكثر
تعريؼ بركب لمكظيفة ،فكحدة القياس التي تحدثنا عنيا سابقا ىي الكظيفة ،أم الفعؿ الذم
تقدـ بو شخصية مف شخصيات الحكاية كالذم يحدد مف زاكية المعنى الذم يكتسب في
مسار الحبكة.

( – )1زهيرج تارش :الذرش السردي في الخطاب الىقذي العرتي المعاصر ،مقارتح تحليليح في ومورج سعيذ يقطيه ،رسالح
ماجستير ،جامعح فرحاخ عثاش ،سطيف ،1020 ،ص .21
(Vladimir propp: Morphologie du conte, p31 -)2
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 .2.1التصور الثاني:
"إف عدد الكظائؼ التي تتضمنيا الخرافة العجيبة محدكد"( ،)1كىك ال يتجاكز كاحدا
كثالثيف كظيفة في كؿ الحكايات الشعبية ،كبالمقابؿ نجد التنكع كالتبايف يمس العناصر
األخرل المتغيرة (الشخصيات،الكسائؿ ،الصفات) ،غير أف مبدأ المحدكدية ىذا ال يستكجب
تحقيقا كامال ليذا العدد مف الكظائؼ داخؿ كؿ حكاية.
 .3.1التصور الثالث:
"إف تتابع الكظائؼ متطابؽ في جميع الحكايات المدركسة"( ،)2أم أنيا تسير كفؽ نمط
ثابت في كؿ الحكايات ،فحتى كاف كانت ىذه الكظائؼ ال تتحقؽ باستمرار كبنفس العدد في
كؿ الحكايات ،فإف ىذا ال يغير مف النظاـ العاـ الذم يتحكـ في تسمسميا ،كما أف غياب
بعض الكظائؼ ال يغير بالضركرة مف كضعية الكظائؼ األخرل.
كتجدر اإلشارة ،إلى أف ىذا النظاـ التتابعي لمكظائؼ ال يمغي فيو بعضيا بعضا ،كانما
يخضعيا لعممية تصنيؼ تجعؿ منيا قصة كاحدة متكاصمة.
 .4.1التصور الرابع:
"جميع الحكايات العجيبة تنتمي -مف حيث بنيتيا -إلى نمط كاحد"( ،)3أم إلى نفس
النكع مف حيث البنية  ،ككأف القارئ أماـ حكاية كاحدة ببنية كاحدة ،كيمكف أف يفيـ ىذا
التشابو بيف الحكايات عمى أف ىناؾ مجمكعة مف الظكاىر النصية التي ال يمكف أف تفسر
إال مف خالؿ ربط بعضيا ببعض ،ىذا الربط يكشؼ لنا عف بنية شكمية مكحدة ،تقع في
أساس تشكؿ كؿ الحكايات.

( -)1المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
( -)2المرجع نفسو ،ص.32

( -)3المرجع نفسو ،ص .33
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غير أف ىذه األىمية الكبيرة التي حظيت بيا الكظائؼ لدل بركب ،لـ تمنعو مف التطرؽ
إلى عناصر أخرل ربما ال تممؾ نفس أىمية الكظائؼ ،إال أنيا تدخؿ كعناصر أساسية في
تشكيؿ البناء الحكائي في مجممو.
فبعد تحديده لمكظائؼ ،ينتقؿ بركب إلى ما يسميو بػ "دكائر الفعؿ" ،أك "الحدث" ،كيقصد
بيا تحديد تجمعات منطقية لمجمكعة مف الكظائؼ المتشابية التي تقكـ بيا شخصية كاحدة
أك أكثر ،كعدد الدكائر يتناسب كعدد الشخصيات الفاعمة داخؿ الحكاية ،كيحددىا بركب
بسبعة دكائر ،ىي كالتالي(:)1
 -1دائرة فعؿ الشرير :كيتضمف مختمؼ أشكاؿ الصراع ضد البطؿ مف قبيؿ اإلساءة،
المطاردة ،القتؿ.
 -2دائرة فعؿ المانح :كتتمثؿ في نقؿ األداة السحرية ككضعيا تحت تصرؼ البطؿ.
 -3دائرة فعؿ المساعد :تتجمى مف خالؿ سفر البطؿ إلى مكاف آخر ،إصالح اإلساءة
(االفتقار) ،النجدة ،القياـ باألعماؿ الصعبة ،تغيير ىيئة البطؿ.
 -4األميرة أك الشخصية مكضكع البحث :طمب القياـ باألعماؿ الصعبة ،ككضع العالمة
قسرا ،انكشاؼ البطؿ المزيؼ ،االعتراؼ بالبطؿ الحقيقي ،معاقبة المعتدم ،الزكاج.
 -5دائرة فعؿ المككؿ أك المرسؿ :كيتضمف كظيفة إرساؿ البطؿ.
 -6دائرة فعؿ البطؿ :كيتضمف السفر بيدؼ البحث ،االستجابة لمطالب الكاىب ،الزكاج.
 -7دائرة فعؿ البطؿ المزيؼ :كتتجمى مف خالؿ السفر بيدؼ البحث ،االستجابة لمطالب
الكاىب ،االدعاءات الزائفة .حيث يعتبر ىذا النمكذج الخاص بالشخصيات نمكذجا عاما،
سيظؿ ثابتا ميما تغيرت أسماء الشخصيات.
كما يتطرؽ بركب في ىذه الدراسة إلى(:)2
( -)1ينظر :فالديمير بركب :مكرفكلكجيا الخرافة الشعبية ،ترجمة إبراىيـ الخطيب ،الشركة المغربية لمناشريف المتحديف،
الدار البيضاء ،ط ،1986 ،1ص .84 ،83

( -)2ينظر :سعيد بف كراد :مدخؿ إلى السيميائيات السردية ، ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،ط ،2003 ،2ص . 14
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 العناصر التي تقكـ بميمة الربط بيف مختمؼ الكظائؼ ،مف خالؿ إدخاؿ عناصر تمأل
البياض الفاصؿ بينيا.
 العناصر التي تساىـ في تثميث الكظيفة الكاحدة (بعد فشؿ الكظيفتيف األكلى كالثانية ،يككف
النجاح حميؼ الثالثة).
 المحفزات :أم األسباب المساعدة عمى خمؽ مبرر لمقياـ بكظيفة ما.
كيشير في ختاـ دراستو إلى طرؽ إدخاؿ الشخصيات إلى مسرح األحداث" :فمكؿ نمط
مف الشخصيات طريقة خاصة يستعمميا لمكلكج إلى مسرح األحداث ،كما يشير كؿ نكع إلى
أساليب معينة تستعمميا الشخصية لمتسرب إلى الحبكة"(.)1
 .5.1النموذج البروبي في عيون النقد الحديث:
رغـ األىمية الكبيرة التي حظي بيا مشركع فالديمير بركب ،نظ ار لطبيعتو
االستكشافية التي كجيت األبحاث السردية إلى التحميؿ العممي كالمكضكعي ،فإنو لـ يكف
بمنأل عف بعض االنتقادات كالمالحظات المكجية لو مف قبؿ بعض النقاد ،مف قبيؿ
ػكمكد ليفي ستراكس ( ،)Claude Lévi-Straussالذم رأل أف المشركع لـ ينجح في بمكرة
أدكات إجرائية منفصمة عف المتف ،كما أنو يرل أف بركب كضع التحميؿ في مستكل
سطحي ،مف خالؿ فصؿ الشكؿ عف المضمكف ،الذم ال يممؾ –حسب رأيو -أم قيمة
داللية( ،)2بينما يختمؼ األمر عند ستراكس الذم يرل أف المعنى شكؿ ،كالشكؿ ليس
سكل تحقؽ خاص ضمف تحققات أخرل ممكنة لنفس البنية الداللية "فميس ىناؾ مجرد
مف جية كمممكس مف جية ثانية ،ذلؾ أف الشكؿ كالمضمكف مف طبيعة كاحدة كيخضعاف
لنفس التحميؿ ،ماداـ المضمكف يستمد كاقعو مف بنيتو ،كما يسمى بالشكؿ ليس سكل بنية
مف البنيات المحمية حيث يكجد المضمكف"(.)3
(Vladimir propp: Morphologie du conte, p :102 - )1
( -)2سعيد بف كراد :مدخؿ إلى السيميائيات السردية ،ص.16
( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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كيرل كمكد بريمكف ( )Claude Bremondأف بركب ركز في عممو عمى مدل صالحية
المنيج المتبع أ كثر مف تركيزه عمى العمؿ األدبي ،كىك ما ال مع المنطؽ القصصي الذم
تتمتع بو الخرافة الشعبية" ،فكظيفة المعركة مع المعتدم عمى سبيؿ المثاؿ ،تجعؿ كظيفة
االنتصار عمى المعتدم ممكنة ككظيفة انيزاـ البطؿ غير ممكنة"(.)1
أما الباحث السيميائي جريماس ( ،)Aljirdas-julien Greimasفقد اختمفت رؤيتو عف
سابقاتيا ،إذ سعى إلى تعديؿ المشركع كتطكيره داخؿ تصكر جديد أكثر مركنة كتفتحا ،ألف
يرل أف الكظائؼ التي أحصاىا بركب "أكثر مف أف تتاح ىيكمتيا بشكؿ إجرائي متالئـ مع
الكاقع العاـ لمحكي"(.)2
رغـ كؿ االنتقادات التي كجيت لممشركع البركبي ،إال أنو حظي بمكانة ىامة ،مف
خالؿ استميامو مف طرؼ العديد مف الدارسيف الذيف أتكا بعده ،مطكريف كمكسعيف لو ،عف
طريؽ محاكرة مختمؼ أطركحاتو ،ككما يقكؿ جريماس" :إف قيمة المشركع البركبي ال تكمف
في عمؽ التحميالت التي تسند ىذا المشركع كال في دقة الصياغات ،كانما في طبيعتو
االستف اززية كفي قدرتو عمى إثارة الفرضيات ،كمف ىنا فإف ما يميز السيميائيات السردية
ىك تجاكز خصكصية الحكاية العجيبة"( ، )3إلى االنفتاح عمى مختمؼ المستكيات الداللية،
كىي الميمة الممقاة عمى عاتؽ المنيج السيميائي.
 -2تزفيطان تودروف ): ( Tzvetan Todorov
ينطمؽ تكدكركؼ في دراستو" :مقكالت السرد األدبي" مف التمييز بيف القصة
كالخطاب ،فالعمؿ السردم األدبي في مستكاه العاـ ذكا مظيرييف" :فيك قصة كخطاب في
الكقت نفسو ،بمعنى أنو يثير في الذىف كاقعا ما ،كأحداثا قد تككف كقعت كشخصيات ركائية

( -)1عبد الكىاب الرقيؽ :في السرد ،دراسات تطبيقية ،دار محمد عمي الحامي ،صفاقس ،ط ،1998 ،1ص.18
(Aj Greimas : sémantique Structurale, Larousse, Paris, 1966, p: 192.-)2
( -)3سعيد بف كراد :مدخؿ إلى السيميائيات السردية ،ص .24
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تختمؼ مف ىذه الكجية عف شخصيات الحياة الفعمية( ،)...غير أف العمؿ األدبي خطاب في
الكقت نفسو ،فيناؾ سارد يحكي القصة ،أمامو يكجد قارئ يدركيا"(.)1
كانطالقا مف ىذا التصكر ،يرل تكدكركؼ أف األىـ مف األحداث في حد ذاتيا ،ىي
الطريقة التي تنتقؿ أك تسرد بيا تمؾ األحداث ،مصنفا العمؿ السردم األدبي إلى:
 السرد كقصة (حكاية). السرد كخطاب (.)Discoursكيؤكد تكدكركؼ عمى صعكبة العزؿ كالفصؿ بيف المظيريف ،نظ ار لمترابط الكثيؽ بيف
ماىك داللي كماىك تركيبي في الظاىرة األدبية ،إال أف ذلؾ يصبح ضركريا لفيـ كحدات
العمؿ السردم بشكؿ أكضح ،فيتكقؼ عند الفكارؽ الفاصمة بينيما ،مقسما القصة إلى
مستكييف:
 منطؽ األفعاؿ الركائية. الشخصيات كعالقاتيا.كما قسـ الخطاب إلى ثالثة مككنات:
 زمف السرد (الحكي). مظاىر السرد (جيات الحكي). أنماط (صيغ) السرد. .1.2القصة:
ىي األحداث الطبيعية التي تحكى كفؽ ترتيب زمني منطقي ،أم كما كقعت فعال
"فمفيكـ القصة يعني عرضا تداكليا لما كقع"( ،)2كيطمؽ عمييا الشكالنيكف الركس اسـ "المتف
الحكائي" ،كيقصدكف بيا الحكاية األصمية قبؿ أف يحكرىا كيحكليا الكاتب إلى عمؿ أدبي:
( -)1تزفيطاف تكدكركؼ :مقكالت السرد األدبي ،ترجمة الحسيف سحباف كفؤاد صفا ،مجمة آفاؽ ،عدد مزدكج،9،8 ،
منشكرات اتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،1992 ،ط  ،1992 ،1ص.41

( -)2المرجع نفسو ،ص.42
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"إننا نسمي متنا حكائيا ،مجمكع األحداث المتصمة فيما بينيا ،كالتي يقع إخبارنا بيا خالؿ
العمؿ"( ، )1أما المبنى الحكائي فيراعي نظاـ عرض تمؾ األحداث في العمؿ األدبي ،كطريقة
تقديميا لمقارئ.
إف المتف الحكائي يمكف أف يعرض بطريقة عممية حسب النظاـ الطبيعي ،بمعنى
النظاـ الكقتي كالسببي لألحداث ،كباستقالؿ عف الطريقة التي نظمت بيا تمؾ األحداث أك
أدخمت في العمؿ ،كيقسميا تكدكركؼ إلى مستكييف(:)2
أ /منطق األفعال:
إف تتبع األفعاؿ الركائية في ذاتيا ،دكف االلتفات إلى العالقات التي تربطيا ببقية
العناصر األخرل داخؿ السرد ،يكشؼ عف كجكد ظاىر التكرار التي ال تنحصر عمى الفعؿ
الركائي ،كانما أيضا تتعداه إلى الشخصيات كتفاصيؿ الكصؼ .كيتحدد ىذا التكرار في
أشكاؿ رئيسية ،ىي التقابؿ كالتدرج كالتكازم ،فالتقابؿ ناتج عف كجكد تشابو كمقابمة بيف
شخصيات النص السردم ،كيمكف ليذا التقابؿ أف يخمؽ نكعا مف السأـ كالرتابة ،األمر الذم
يستدعي تكظيؼ عنصر "التدرج" لكسر خطر ىذه الرتابة ،كيتمثؿ التدرج في المؤشرات
كالكحدات اإلضافية التي تسيـ في تنامي األحداث في النص السردم لمكصكؿ إلى النتيجة
المنطقية التي يتطمبيا الفعؿ الركائي ،كيعتبر "التكازم" الشكؿ األكثر انتشا ار ،كيظير في
صنفيف رئيسييف:
 تكازم خيكط العقدة ،كيتعمؽ بالكحدات الكبرل لمسرد. تكازم الصيغ التعبيرية "التفاصيؿ" ،كيقكـ أساسا عمى التشابو بيف صيغ تعبيرية لفظيةتتمفصؿ داخؿ ظركؼ متماثمة.

()3

( -)1الشكالنيكف الركس :نظرية المنيج الشكمي ،ترجمة حإبراىيـ الخطيب ،الشركة المغربية لمناشريف ،الدار البيضاء،
 ،1982ص .180

( -)2تكماشفسكي :نظرية األغراض :ترجمة إبراىيـ الخطيب ،ضمف كتاب نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكالنييف
الركس ،ص .180

( -)3تزفيطاف تكدكركؼ :مقكالت السرد األدبي ،ص .43
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ب /الشخصيات وعالقاتيا:
تترابط الشخصيات في العمؿ السردم كفؽ عالقات كثيرة كمتنكعة ،يحصرىا
تكدكركؼ في ثالث عالقات رئيسية ،يقكـ عمييا بناء العمؿ األدبي السردم ،ىي:

الرغبة

(الحب) ،التكاصؿ (المسارات) كالمشاركة (المساعدة) ،كيتفرع عف كؿ عالقة رئيسية عالقات
جزئية.
 .2.2الخطاب:
ينطمؽ تكدكركؼ في دراستو ليذا العنصر مف المنجزات التي قدميا الشكالنيكف
الركس ،كالتي طكرىا العديد مف الباحثيف بعدىـ ،حيث اعتبر الخطاب ىك المبنى الحكائي،
كيتككف مف نفس أحداث المتف الحكائي ،غير أنو يختمؼ معيا في طريقة التقديـ كالعرض
ليذه األحداث .فتكدكركؼ يرل أف الخطاب يتعمؽ بػ "طريقة تقديـ القصة"( ،)1كيميز بيف
ثالث مستكيات في الخطاب:
أ /زمن الحكي:
يتحدد مف خالؿ قياس العالقات بيف زمف القصة كزمف الخطاب ،فالزمف األكؿ كاقعي
كمتعدد األبعاد ،إذ يمكف لمجمكعة مف األحداث أف تجرم في آف كاحد ،أما الثاني فيك زمف
فني ال يمتزـ بالتتابع الطبيعي لألحداث ،كانما يكظفو الكاتب لغاية جمالية.
كيض يؼ تكدكركؼ إلى الزمنيف السابقيف زمف الكتابة أك التمفظ ،كزمف القراءة أك اإلدراؾ،
()2

باعتبارىما عنصريف أدبييف في العمؿ السردم.
ب /جيات الحكي:

ىي الطريقة التي يتـ بيا إدراؾ القصة مف طرؼ السارد ،كتتحدد مف خالؿ العالقة بيف
الشخصية الركائية كبيف السارد ،كيحصرىا "جكف بيكف" ( )J.Pouillonفي كتابو" :الزمف
( -)1سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،الزمف  ،السرد  ،التبئير  ،1989ط  ،2005 ،4ص .30
( -)2تزفيطاف تكدكركؼ :مقكالت السرد األدبي ،ص.57
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في ثالثة أصناؼ رئيسية ىي :الرؤية مف الخمؼ ،الرؤية مع ،كالرؤية مف

الخارج .كيكافقو فييا تكدكركؼ معتب ار إياىا مظاىر أك جيات لمحكي ،مقدما تصنيفا عمى
النحك التالي :
 .1الراكم الذم يعمـ أكثر مما تعمـ شخصياتو (الرؤية مف الخمؼ).
 .2الراكم الذم يعمـ مقدار ما تعمـ شخصياتو ( الرؤية مع).
 .3الراكم الذم يعمـ أقؿ مما تعمـ شخصياتو ( الرؤية مف الخارج).
كيحدد تكدكركؼ نكع الرؤية انطالقا مف التمييز بيف مقدار ما يعممو الراكم ،مقارنة مع باقي
شخصياتو.

()2

جـ /صيغ الحكي :كتتعمؽ بالطريقة التي تقدـ بيا أحداث القصة ،كيميز تكدكركؼ بيف
أسمكبيف:
 األسمكب غير المباشر :كيتعمؽ بأقكاؿ الراكم أك السارد. األسمكب المباشر :كيتعمؽ بأقكاؿ الشخصيات.كتبقى ىذه المككنات الثالثة التي تحدث عنيا تكدكركؼ –رغـ أىميتيا الكبيرة– ال تشكؿ
سكل عناصر داخؿ الخطاب السردم الغني بعناصر كمككنات أخرل.
 -3جوليا كريستيفا (:)Julia Kristeva
لقد ارتبط مصطمح التناص في بداية نشأتو بالناقدة كالركائية الفرنسية ،ذات األصكؿ
البمغارية جكليا كرسيفا سنة  ،1966ضمف مقاالتيا حكؿ النص كالسيميائية ،التي نشرتيا في
مجمتي "كماىك  "Tel quellكنقد " "Critiqueالفرنسيتيف ،حيث ترل أف كؿ نص ينبني
كفسيفساء مف االستشيادات ،إنو امتصاص كتحكيؿ لنصكص أخرل.

()1

– J.Pouillon : Temps et Roman. Edi Gallimard. 1946.

( -)2تزفيطاف تكدكركؼ :مقكالت السرد األدبي ،ص .59-58
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انطالقا مما سبؽ ،يمكف تعريؼ التناص –في أبسط صكره– بأنو تضمف نص ما
نصكصا أك أفكا ار أخرل سابقة عميو ،سكاء عف طريؽ االقتباس أك التمميح أك التضميف أك
ما شابو ذلؾ مف اآلليات المنبثقة مف الرصيد الثقافي لدل صاحب النص ،كيعتمد في
اكتشاؼ الظاىرة التناصية عمى المتمقي كخمفياتو الثقافية كعامؿ أساسي ،كمدل سعة اطالعو
كقدرتو عمى فؾ شفرات النص كالكشؼ عف بكاطنو ،كيقابؿ المصطمح في المغة األجنبية:
( )Intretextualityباإلنجميزية ك( )Intertextualitéبالفرنسية.
كيتضح مف خالؿ التنقيب في أصؿ النشأة ،أف كريستيفا استكحت الفكرة مف أبحاث
أستاذىا ميخائيؿ باختيف) ،(M.Bakhtineكباألخص مبدأ "الحكارية" ك"تعدد األصكات"،المذيف
طبقيما حكؿ األعماؿ اإلبداعية لكؿ مف دكستكفسكي) (Dostoievskiسنة ( ،)1963كرابمي
) (Rablaisسنة ( ،)1965حيث طرح فييا مسألة شعرية الخطاب الركائي ،التي بحث فييا
انطالقا مف صفتيف أساسيتيف ىما :تعدد الممفكظات كالتناص ،ليتجاكز بذلؾ الطرح
الشكالني الذم يكتفي بالمغة بناء مستقال منغمقا عمى نفسو.

()1

كلـ تكف أبحاث باختيف مشيكرة بالصكرة التي ىي عمييا اآلف ،حتى مطمع السبعينات،
حيث أعيد بعثيا مف طرؼ العديد مف المسانيف الغربييف كالفرنسييف بصفة أخص.
كتأخذ حكارية باختيف بعدا معرفيا شمكليا ،نظ ار الرتباطيا بحقكؿ معرفية متعددة ،منيا
الفمسفية كاألدبية كالنقدية كالمسانية كغيرىا ،لكف إجماال يمكف تناكليا مف خالؿ تعدد
األصكات كتحاكرىا ،فدكستكفسكي ال يمارس دكر الراكم العميـ المتحكـ في شخصياتو بشكؿ
قيرم ،حيث يصفيا بآ ارئو كايديكلكجياتو الخاصة ،فال تتحدث إال بما يريد كال تعبر إال بما
يمميو عمييا ىك ،بؿ يمنحيا حرية التعبير كالتحدث فتتعدد األصكات كفؽ خطاب متبادؿ يقكـ
عمى أساس المبدأ الحكارم ،كفي ذلؾ يعمؽ باختيف قائال" :أما ركاية دكستكفسكي فذات طابع
حكارم ،إنيا تبنى ال بكصفيا كعيا كاحدا كتاما يتقبؿ مكضكعيا أشكاال أخرل مف الكعي ،بؿ

( -)1ينظر :ميخائيؿ باختيف :الخطاب الركائي ،ترجمة محمد برادة ،دار األماف ،الرباط ،ط ،1987 ،1ص .11
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بكصفيا تأثي ار متبادال تاما لعدد مف أشكاؿ الكعي"( ،)1ففي الركاية متعددة األصكات ال يمكف
الحديث عف صكت نمكذجي كصكت المؤلؼ ،يقدـ العالقات كينظـ الحكارات بيف
الشخصيات "فكؿ شخصية في الركاية الحكارية ليا شخصية محددة كسمات فريدة في بعض
الحكاس ،كتحمؿ ىذه الشخصية في طياتيا كجية نظرىا لمعالـ ،كنمط تعبيرىا النمكذجي،
كمكقعيا اإليديكلكجي كاالجتماعي ،إذ يتـ التعبير عنيا جميعا مف خالؿ كممات
الشخصية"( ، )2كانطالقا مف ىذا التصكر يصبح لكؿ شخصية نظرتيا الخاصة لمعالـ ،تعبر
عنيا بطريقتيا الخاصة كفؽ خطابيا الخاص.
لقد أسيمت جكليا كريستيفا في تطكير مبدأ الحكارية –المذككر سالفا– بإيجادىا
لمصطمح "التناص" ،الذم يؤكد عمميا أف كؿ نص ىك نتيجة تداخؿ كتماس مع نصكص
أخرل ،مجددة بذلؾ زاكية النظر إلى النص باعتباره جياز عبر لساني ،أم بمعنى "أف
عالقتو بالمغة التي يتمكقع داخميا ىي عالقة إعادة تكزيع ،كنتيجة لذلؾ فيك قابؿ لمتناكؿ
عبر المقكالت المنطقية ،ال عبر المقكالت المسانية الخالصة ،كانو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ
نصي ،ففي فضاء كؿ نص معيف تتقاطع كتتنافر ممفكظات عديدة متقطعة مف نصكص
أخرل"( ،)3كيصبح النص بيذا التحديد عبارة عف ممفكظات مستكحاة مف النصكص السابقة
كمعاصرة لمنص األصمي ،كما تشير كريستيفا إلى إنتاجية النص التي تتحقؽ عف طريؽ
عمميات اليدـ كالبناء.

( -)1ميخائيؿ باختيف ،شعرية دكستكفسكي ،ترجمة جميؿ ناصؼ الفكرتي ،دار تكبقاؿ لمنشر دط ،دت ،ص .10

(-)2جراىاـ آالف :نظرية التناص ،ترجمة باسؿ المسالمة ،دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،بيركت ،ط ،2011 ،1ص
.38

(-)3جكليا كريستفا :عمـ النص ،ترجمة فريد الزاىي ،دار تبقاف لمنشر ،المغرب ط  ،1997 ،2ص.27
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تأسيسا عمى ما سبؽ ،تخمص كؿ مف الحكارية كالتناص إلى فكرة اإلحالة الذاتية،
التي تعني أف كؿ نص يحيؿ إلى نص آخر يشبيو ،فإذا كاف المساف ال يحيؿ إال إلى
()1

المساف ،فاألدب يحيؿ إلى األدب كالشعر يحيؿ إلى الشعر كالسرد يحيؿ إلى السرد.
 -4جيرار جينيت ):(Gérard Genette

تعد الدراسات التي قدميا جيرار جينيت مف أىـ ما قدـ في حقؿ الدرس السردم
األدبي ،نظ ار لدقتيا كغناىا ،حيث سعى إلى بمكرة نظرية شكمية لمسرد ،انطالقا مف تصنيفات
دقيقة لمختمؼ العناصر البنيكية المككنة لو عبر مختمؼ العصكر ،بدءا بممحمة ىكميركس،
مرك ار بالحكايات الشعبية كالركايات الكالسيكية كالكاقعية ،كصكال إلى الركايات الحديثة.
كسنعرج بإيجاز عمى أىـ رؤاه كأفكاره مف خالؿ مقكلتو الشييرة "حدكد السرد"( ،)2التي
بيف مف خالليا حدكد اشتغاؿ السرد داخؿ الخطاب السردم نفسو ،كما سنتكقؼ عند مؤلفو
"أطراس" لتكضيح جيكده التي قدميا في قضية التناص.
 .1.4حدود السرد األدبي :يقدـ جينيت أفكاره في ىذه المقالة ،ضمف ثالث ثنائيات:
المحاكاة كالسرد ،السرد كالكصؼ ،السرد كالخطاب.
يصؼ جينيت الدراسات الكالسيكية بالتناقض ،لككنيا اعتبرت السرد تارة نقيضا
لممحاكاة كتارة أخرل صيغة مف صيغيا ،كيخمص بعد تحميمو ليذا العنصر إلى أف األدب
يعرؼ صيغة كحيدة ىي السرد ،دكف اقتراف بالخطابات .لذا فإف أفالطكف أكقع نفسو في
المبس حيف جعؿ المحاكاة مقابؿ السرد ،أك بعبارة أخرل محاكاة تامة مقابؿ محاكاة ناقصة،
ألف المحاكاة التامة ىي في حقيقة األمر الشيء نفسو .مف ىذا المنطمؽ ال يمكف اعتبارىا
محاكاة ،فتبقى فقط المحاكاة غير التامة كمحاكاة كحيدة ،كىي التي تجسد فعؿ السػرد.

( -)1محمد سارم :نظرية السرد الحديثة ،مجمة السرديات ،ع ،2004 ،1جامعة قسنطينة ،ص .20

( -)2جيرار جينيت :حدكد السرد ،ترجمة بنعيسى بكحمالة ،مجمة آفاؽ ،اتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،كالتي خصت طرائؽ
تحميؿ السرد األدبي بعددىا  9 – 8سنة .1988
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كيشير في حديثو عف ثنائية (الكصؼ /السرد) إلى التداخؿ الشديد بيف العنصريف إلى
درجة يصعب فييا التمييز بينيما نظ ار لتشابو بنيتييما ،كيرل أف ىذه العالقات تقارب في
مستكل الكظائؼ الحكائية لمكصؼ ،أم الميمة التي تضطمع بيا المقاطع كالمظاىر الكصفية
في النص السردم .كيشير إلى أف الدراسات األدبية التقميدية عرفت كظيفتيف بارزتيف
لمكصؼ ،األكلى كظيفة جمالية ،يتجمى فييا الكصؼ كمحسف مف المحسنات ،ذلؾ ما عبر
()1

عنو بػ"التكقفات التأممية"

التي تتخمؿ البنية السردية ،أما الثانية فيي كظيفة تفسيرية رمزية

"فالصكرة التي ترسـ شكؿ الشخصيات كتصؼ مالبسيـ كأدكاتيـ كأثاث بيكتيـ تكشؼ عف
تركيبيـ النفسي كتبرره أيضا"( ،)2كبيذا يصبح الكصؼ عنص ار داال في السرد.
ثـ يخمص جينيت مف خالؿ تحميمو ليذا العنصر إلى نتيجة مفادىا أف التمييز بيف
الكصؼ كالسرد قائـ عمى أساس المضمكف ،إذ يرتبط السرد باألفعاؿ كاألحداث في تتابعيا
الزمني كالدرامي كيككف أكثر حركية ،بينما يرتبط الكصؼ باألشياء كالشخصيات كيككف أكثر
تأمال  ،كىما عمميتاف متشابيتاف مف ناحية الصيغ المستعممة في العرض ،إذ تستخدماف
الكسائؿ المغكية ذاتيا.
أما في حديثو عف (السرد كالخطاب) ،فيشير إلى كجكد صنفيف كبيريف لألدب ،السرد
الذم يبرز فيو ضمير الغائب (ىك) أثناء "عرض حالة إنسانية ،أك مجمكعة أحداث ليا
دكرىا الخطير في تغيير مسار حياة الفرد ،أك حياة الجماعة"( ،)3كمف ثـ فيك يكتسي صفة
المكضكعية .كالخطاب الذم يسيطر فيو ضمير المتكمـ (أنا) ،مما يمنحو صفة الذاتية ،كىي
مقاييس لسانية محضة.
كبعد تتبعو لجممة العالقات بيف السرد كالخطاب ،مف خالؿ استعراض بعض
التطكرات التي عرفتيا الركاية عبر العصكر ،يتكصؿ إلى أف المرحمة الكالسيكية
( -)1جيرار جينيت :خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصـ ،عبد الجميؿ األزدم عمر الحمي منشكرات االختالؼ ،المممكة
المغربية ،ط  ،1996 ،1ص.114

( -)2صالح فضؿ :نظرية البنائية في النقد األدبي مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع القاىرة ،د ط ،1992 ،ص .441
( -)3حسيف خمرم :فضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية منشكرات االختالؼ الجزائر ط  2002 1ص .78
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السارد) الذم يعد عنص ار في عممية السرد ،مف خالؿ محاكرة قارئو كما نجد
مثميا(المؤلؼ– ّ
في نفس المرحمة (السارد–المؤلؼ) الذم يككؿ مسؤكلية الخطاب لشخصية مف شخصياتو،

كأحيانا يقكـ (المؤلؼ -السارد) بتقسيـ الخطاب بيف مختمؼ الشخصيات ،كلـ تظير المكازنة
بيف السرد كالخطاب إال في القرف .19
 .2.4األطراس:
تعتبر الدراسة التي قدميا جيرار جنيت حكؿ المتعاليات النصية ،مف أىـ اإلسيامات
المكجية لتطكير المفاىيـ المتصمة بالعالقات بيف النصكص ،حيث استبدؿ مصطمح التناص
بػ"المتعاليات النصية" ،التي يخصص ليا فصال كامال في كتابو "أطراس" ،لمحديث عف
أنكاعيا كالتفصيؿ في مدلكالتيا ،كيعتبر سعيد يقطيف مفيكـ "المتعاليات" أكسع داللة مف
سابقو "التناص" ،إذ يقكؿ" :لقد استعمؿ جينيت ىذا المفيكـ ليحؿ محؿ التناص ألنو أجمع
كأشمؿ ،كىك يتسع كفؽ تصكره لمختمؼ العالقات النصية التي ليس التناص سكل كاحدا
منيا ،كبذلؾ يغدك التناص مفيكما فرعيا ،يشكؿ مع باقي المفاىيـ التي أدخميا جنيت أنكاعا
كأشكاال مف المتعاليات النصية"(.)1
كقد قاـ جينيت برصد ىذه المتعاليات النصية في خمسة أنكاع ىي :التناص ،النصية
المكازية ،النصية الكاصفة ،النصية الجامعة ،النصية المتفرعة.

()2

 -1التناص :يأخذ ىذا المصطمح المعنى نفسو الذم حددتو كريستيفا ،أم حضكر نص في
نص آخر.
 -2النص المكازم :كيظير مف خالؿ العناكيف كالمقدمات كتصريحات الناشر كما شابييا.
 -3النصية الكاصفة :تعمؽ نص بنص آخر دكف االستشياد بو أك استحضاره ،كأحيانا أخرل
دكف التصريح بذلؾ التعالؽ.
( -)1سعيد يقطيف :مف النص إلى النص المترابط ،مدخؿ إلى جماليات اإلبداع التفاعمي ،2005 ،ص .95

( -)2ينظر :جيرار جينيت :أطراس ،األدب في الدرجة الثانية ،ترجمة المختار حسني ،مجمة فكر كنقد ،ع  ،16فبراير
 ،1999ص .11
- 41 -

الفصل األول

تمقي التراث السردي في الخطاب النقدي الحديث والمعاصر

 -5النصية الجامعة :كتتعمؽ بالنكع ،كالركاية كالشعر كغيرىا.
 -4النصية المتفرعة :تتمثؿ أساسا في العالقة التي تجمع نصا الحقا بنص سابؽ ،كىي إما
تحكيؿ أك محاكاة.
كنشير إلى أننا حافظنا عمى نفس الترتيب الذم أكرده صاحب الكتاب في دراستو،
حيث قدـ النكع الخامس عمى الرابع ،لككف ىذا األخير ،ىك الذم سيككف محؿ الدراسة
كالتحميؿ في مقاربتو.
كنخمص ،إلى ما تشير إليو بعض الدراسات ،التي تعتبر كتاب أطراس "بحؽ الكتاب
الجامع لمجياز المفاىيمي لمشعرية عند جينيت ،كىك المركز الذم تتشتت كتنتثر عنو كؿ
المفاىيـ الشعرية كالسردية التي درسيا"( ،)1أك تمؾ التي أصدرىا بعد ىذا الكتاب ،كالتي تعد
بشكؿ أك بآخر تطكي ار كتكسيعا لما أكرده في ىذا المؤلؼ.
المبحث الثاني :الجيود التنظيرية والتطبيقية في الدرس العربي:
كجد السرد العربي منذ أف منذ أف كجد اإلنساف العربي ،مارسو ىذا األخير بصكر
كأساليب مختمفة ،كخير دليؿ عمى ذلؾ ما كصمنا مف نصكص عربية تنتمي إلى حقب زمنية
بعيدة ،إال أف السرد العربي كمفيكـ جديد كطرح حديث ،لـ يشرع في دراستو كاالىتماـ بو إال
في السنكات األخيرة ،حيث صار مف أىـ القضايا التي أخذت تستقطب اىتماـ الباحثيف
كالدارسيف العرب ،كذلؾ استجابة لممتغيرات كالتطكرات التي شيدتيا الساحة النقدية األدبية
في العالـ ،األمر الذم كلد رغبة في إيجاد مفيكـ جديد ليحؿ محؿ المفاىيـ العربية القديمة
التي كانت تفتقد إلى الدقة كالتحديد.
كقد صاحب ىذا االىتماـ بركز الكثير مف اإلشكاليات كالقضايا التي تطرح نفسيا
بقكة أماـ الدارس العربي ،سكاء تعمؽ األمر بالماىية أك باآلليات اإلجرائية في التعامؿ معو.
( -)1عبد الحؽ بمعابد :عتبات ،جينيت مف النص إلى المناص ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر العاصمة ،ط،2008 ، 1
ص.26
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فظيرت في المشرؽ كالمغرب أسماء عربية تشتغؿ في ىذا المجاؿ ،كتسعى إليجاد نظريات
تتناسب كالرؤل العربية كالخصكصيات الثقافية.
كسنتكقؼ في ىذه الدراسة-عمى سبيؿ التمثيؿ -عند أربعة نقاد عرب ،مف خالؿ
التعريج عمى الجيكد التنظيرية كالتطبيقية التي قدمكىا لمنقد العربي ،كسيسمط الضكء عمى
تمؾ التي قدمت في مجاؿ السرد العربي القديـ بصفة خاصة ،ىؤالء النقاد ىـ :عبد الممؾ
()1

مرتاض ،كمحمد رجب النجار،كعبد الفتاح كيميطك ،كعبد اهلل إبراىيـ.
– -1عبد الممك مرتاض:

تشير العديد مف الدراسات(*)2إلى أف فضؿ السبؽ يرجع إلى الناقد عبد الممؾ
مرتاض ،في نقؿ النظريات المسانية الحديثة إلى الساحة النقدية الجزائرية ،ككذا إدخالو جممة
مف المفاىيـ كالمصطمحات الجديدة ،كخكضو تجربة مع الحداثة كأعالميا ،ذلؾ ما يتضح
جميا عبر العديد مف مؤلفاتو النقدية ،كما يؤكد الناقد نفسو أنو عاش النقد المساني في مختمؼ
تفرعاتو كاتجاىاتو ،إذ يقكؿ" :أنا ناقد ألسني كاأللسنية ىي عمـ المغة ،كتحت مظمة عمـ المغة
تأتيؾ البنيكية كتأتيؾ السيميكلكجية كتأتيؾ التشريحية كتأتيؾ األسمكبية ،ىناؾ أربع مناىج
تحت مظمة النقد األلسني"(.)3
كالدراسات التي قدميا الناقد خالؿ تمؾ المرحمة ،سكاء مف ناحية التنظير أك
التطبيؽ ،تؤكد أنو كاف يستعير مف كؿ تيار مف التيارات األربعة :البنيكم كالسيميائي
كاألسمكبي كالتفكيكي ،ألجؿ مقاربة نصكصو.

( –)1ينظر :زىيرة بارش :الدرس السردم في الخطاب النقدم العربي المعاصر ، ،ص.31

 –)*(2نشير ىنا عمى سبيؿ المثاؿ إلى الدراسة التي قدميا مكالم عمي بكخاتـ :الدرس السيميائي المغاربي ،دراسة كصفية
نقدية إحصائية في نمكذجي عبد الممؾ مرتاض كمحمد مفتاح ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.2005 ،

( -)3عبد المالؾ مرتاض :حكار مع الدكتكر عبد اهلل الغذامي ،أجراه جياد فاضؿ ،عاـ  ،1989كنشر ضمف أسئمة النقد،
الدار العربية ،د ت ،ص .210
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كيرجع ىذا التداخؿ في التشرب مف مختمؼ النظريات كالمناىج المسانية ،إلى ككف
معظـ النقاد الفرنسييف الذيف استقى منيـ مرتاض تمؾ المفاىيـ كاآلليات اإلجرائية ،ىـ أنفسيـ
متعددك االتجاىات ،فيـ بنيكيكف كسيميائيكف كأسمكبيكف ،مع اإلشارة إلى أنيـ يراعكف الفكارؽ
المنيجية المكجكدة بيف مختمؼ االتجاىات ،عمى خالؼ الدرس العربي الذم غالبا ما يتعامؿ
معيا كأنيا شيء كاحد.
كيؤكد مرتاض استفادتو مف تمؾ المناىج كمف أكلئؾ النقاد ،فيقكؿ" :كلكال طائفة مف
النقاد الثكرييف الذيف رفضكا أف يظؿ النقد عمى ما أقامو عميو تيف كالنسكف كبكؼ ،كأقبمكا
يبحثكف في أمر ىذا النص بشره عممي عجيب ،فأخذكا يقمبكف أطكاره عمى مقالب مختمفة؛
كمف ىؤالء االجتماعيكف النفسانيكف كالشكالنيكف كالبنيكيكف ،كالتفكيكيكف أك التشريحيكف
كالسيمائيكف ،كأثناء كؿ ذلؾ األلسنيكف كاألسمكبيكف؛ لكاف أمر النقد عامة ،كد ارسة النص
األدبي بخاصة انتييا إلى باب مغمؽ ال ينفتح بأم مفتاح"(.)1
فػعبد الممؾ مرتاض يشيد بمجيكدات ىؤالء النقاد باختالؼ اتجاىاتيـ كمشاربيـ
الفكرية ،حيث ظؿ يراكدىـ حمـ (عممية المنيج) ،كتجمى ذلؾ في األساليب التي كانت تطبؽ
عمى النصكص ،كالتي كانت تتميز بقدر معتبر مف الدقة المنيجية كالصرامة العممية.
كلـ يتكقؼ ىذا التأثر عند حد اإلشادة بالمنجز الغربي ،بؿ تعداه إلى الممارسة النقدية
عند مرتاض ،كالتي تجمت مف خالؿ مؤلفاتو العديدة .فنذكر عمى سبيؿ المثاؿ كتاب "تحميؿ
الخطاب السردم ،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ"

()2

 ،الذم قدـ فيو

دراسة تتعمؽ بالتقنيات السردية ،مرك از في بحثو عمى الشخصية ،حيث قدـ دالالت األسماء

( -)1عبد المالؾ مرتاض :أ م .دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليالم لمحمد العيد آؿ خميفة ،ديكاف المطبكعات الجامعية
الجزائر ،ط ،1992 ،1ص.19

( -)2عبد الممؾ مرتاض :تحميؿ الخطاب السردم ،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ.
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كاألعمار كغيرىا مف الصفات المتعمقة بيا ،كقد نظر إلييا عمى أنيا "كائف حركي حي
ينيض في العمؿ السردم بكظيفة الشخص دكف أف يككنو"(.)1
كما تطرؽ إلى كؿ مف الكصؼ كالسرد كطبيعة العالقة القائمة بينيما ،مستفيدا في
ذلؾ مف بعض اآلراء التي قدميا الدارسكف الغربيكف ،السيما آراء جينيت ،كتبعا لذلؾ يقكؿ
مرتاض " :الكصؼ في السرد حتمية ال مناص منيا لو ،إذ يمكف كما ىك معركؼ أف نصؼ
دكف أف نسرد ،كلكف ال يمكف أبدا أف نسرد دكف أف نصؼ؛ كما يذىب إلى ذلؾ جينيت"(،)2
مؤكدا عمى العالقة الكطيدة كالمتشابكة بيف الكصؼ كالسرد.
.1.1أشكال السرد ومستوياتو عند عبد الممك مرتاض:
يعد كتاب "في نظرية الركاية ،بحث في تقنيات السرد"( ،)3مف أىـ مؤلفات مرتاض التي بذؿ
فييا جيكدا تنظيرية كبيرة في مجاؿ الركاية بصفة عامة ،كالتقنيات أك آليات السرد بصفة
خاصة ،كذلؾ ما يتضح مف خالؿ العنكاف الفرعي ليذا الكتاب ،بحث في تقنيات السرد،
فالناقد ككما يصرح في مقدمة كتابو يسعى إلى الكشؼ عف مختمؼ التقنيات كاآلليات
السردية ،انطالقا مف المادة النظرية الغزيرة التي تتكفر عمييا المدكنات كالكتب الغربية،
كبكجو خاص الفرنسية.
يقكؿ عبد الممؾ مرتاض" :كقد اضطررنا إلى التعكيؿ في كتابة مادة ىذا الكتاب
عمى جميكر مف المؤلفيف الغربييف ،مستقيف مكاد مقاالتنا مف تمؾ الكتابات المطركحة في
المغة الفرنسية ،تأليفا فييا أك ترجمة إلييا مف اإلسبانية كالركسية كاأللمانية كاإلنجميزية
كاإليطالية"( .)4كيتألؼ الكتاب مف تسع مقاالت ،سنركز في ىذا المقاـ عمى المقالة السادسة،

( -)1المرجع السابؽ ،ص .126
( -)2المرجع نفسو ،ص .264
()3

 -عبد الممؾ مرتاض :في نظرية الركاية ،بحث في تقنيات السرد.

( -)4المرجع نفسو ،ص.08

- 45 -

تمقي التراث السردي في الخطاب النقدي الحديث والمعاصر

الفصل األول

باعتبارىا األقرب إلى المجاؿ المراد دراستو (السرديات التراثية) ،كىي معنكنة بػ(أشكاؿ السرد
كمستكياتو).

()1

 .1.1طرائق السرد في كتاب كميمة ودمنة:
يبيف الناقد بداية األشكاؿ السردية السائدة في التراث القصصي العربي ،التي ارتكزت
في أغمب مراحميا عمى (ضمير الغائب) ،الذم تجسد بجالء في عبارات مثؿ(:زعمكا).
كيعد مرتاض كتاب "كميمة كدمنة" البف المقفع أكؿ مؤلؼ تستخدـ فيو ىذه الطريقة
السردية ،القائمة عمى استخداـ عبارة (زعمكا) التي تحمؿ داللة سرد أشياء كقعت في الزمف
الماضي ،كينتقد الناقد بشدة االعتراض القائؿ بأف ابف المقفع قدـ ترجمة حرفية ليذا الكتاب،
حيث قاـ بنقمو مف المغة الفارسية إلى المغة العربية ،إذ يقكؿ" :كنحف نجيب عمى ىذا
االعتراض الشعكبي بأنو ال يقبمو منطؽ ،كبأنو ال ينبغي لو أف يقكـ دليال دامغا عمى انعداـ
أىمية جيد ابف المقفع كجيد المغة العربية كعبقريتيا ،ذلؾ أف الذم يترجـ إنما يترجـ بما
يتالءـ مع ركح المغة المترجـ ليا ،كاال كانت ترجمتو فجة خطيرة ،كعميمة عسيرة ،كىي سيرة
مف السكء ال تصادفنا في ترجمة ابف المقفع المزعكمة"( ،)2فالناقد ىنا يميز بيف عمؿ المترجـ
كعمؿ الباحث ،فإذا كاف األكؿ مبمغ ىمو حؿ اإلشكالية االصطالحية عند طريؽ فؾ المبيـ
كتبسيط الغامض ،مستعينا في ذلؾ بمختمؼ المعاجـ المغكية مترجمة أك في لغتيا األصمية،
فإف الب احث أك الدارس يسعى إلى أبعد مف ذلؾ ،فيك يرجع األلفاظ إلى سياقاتيا المعرفية،
منقبا عما تحممو مف دالالت كايماءات ال يمكف االىتداء إلييا بالترجمة الحرفية.
بناء عمى ىذا يككف عبد اهلل بف المقفع باحثا كدارسا ال مترجما ،ألف األسمكب الذم
قدمت بو تمؾ الحكايا ت فيو الكثير مف اإلبداع ،كأم إبداع أعظـ مف ىضـ منتكج اآلخر

( -)1ينظر :زىيرة بارش :الدرس السردم في الخطاب النقدم العربي المعاصر ،ص .33
( -)2عبد الممؾ مرتاض :في نظرية الركاية ،صص .164 ،163
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كاعادة تشكيمو بما يتناسب كالخصكصيات المعرفية ،مع المحافظة في ذلؾ كمو عمى ركح
المغة األـ.
يرجع مرتاض تكظيؼ عبارة (زعمكا) إلى رغبة المؤلؼ في تمييزىا عف النصكص
الدينية كالتاريخية التي شاعت في عصره ،كالتي تميزت بالتحرم الدقيؽ كالتكثيؽ الصارـ،
فأراد أف يبيف بأف عممو ال يندرج ضمف ىذا النكع األخير ،كانما يدخؿ في باب النقؿ األدبي،
القائـ عمى الخياؿ الكاسع كالمغة اإليحائية ،كامكانية التعديؿ عف طريؽ الزيادة كالنقصاف.
كيقابؿ مرتاض ىذه العبارة بما يعرؼ بػ(الرؤية مف خمؼ) في النقد الغربي ،كىي التي
تضفي عمى العمؿ األدبي الطابع الخيالي ،بكاسطة ضمير الغائب الماثؿ فييا.
 .1.1المصطمح السردي في المقامات العربية:
ظير في نياية القرف الرابع ىجرم شكؿ سردم آخر عمى يد "بديع الزماف اليمذاني"
يسمى بػ"المقامات" ،كلقد لقي ىذا الشكؿ الجديد ركاجا كاسعا ،كسار عمى خطا اليمذاني "أبا
محمد القاسـ الحريرم" كالذم أبدع خمسيف مقامة .كالمقامة ىي "حكاية قصيرة يسكدىا شبو
حكار درامي ،تحتكم عمى مغامرات يركييا راك ىك عيسى بف ىشاـ في مقامات بديع الزماف،
كالحارث بف ىشاـ في مقامات الحريرم ،ىذا البطؿ قد يككف شجاعا يقتحـ األخطار
كينتصر ،كقد يككف ناقدا اجتماعيا أك سياسيا ،كقد يككف فقييا متضايقا مف مسائؿ الديف أك
المغة ،كلكنو في كؿ الحاالت تقريبا متسكؿ ماكر ،كلكع بالممذات ،مستيتر مخادع ،محتاؿ
لمحصكؿ عمى الماؿ"( ،)1كىي أيضا "كصؼ لمعادات كالتقاليد في المجتمع اإلسالمي"( ،)2كقد
كاف ليذه المقامات تأثير كاسع في اآلداب العربية كاألكركبية عمى حد السكاء ،حيث ألفت
حدث أك حكى أك
عمى منكاليا العديد مف المدكنات ،ككانت جميعا تبتدئ بعبارة (حدثنا أك ّ
أخبر أك حدثني) ،كىي عبارات ذات مرجعية كاقعية ،ككنيا استخدمت مف طرؼ ركاة

( -)1محمد رمضاف الجريبي :األدب المقارف ،منشكرات  ،2002 ،ELGAص .126

( -)2حسف جاد حسف :األدب المقارف ،دار الطباعة المحمدية ،ط ،1967 ،2ص.65
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الحديث النبكم الشريؼ ،كمف اشتغؿ في المجاؿ نفسو ،إال أنيا في السركد أخذت بعدا
إبداعيا صرفا ،كيرل مرتاض أف عبارة (حدثني) ألصؽ بالسرد ،باعتبارىا تحيؿ عمى دكاخؿ
الذات فتكشؼ خباياىا عبر أنسجة لغكية ،كلكف نظ ار لسطحية المكاضيع التي تعالجيا
المقامات ،كمحدكدية طمكح المشتغميف بيذا المجاؿ ،فقد أدل ذلؾ إلى عدـ تطكر مثؿ ىذه
األدكات السردية كانحصارىا في تقنيات محدكدة.
كما يتطرؽ مرتاض إلى المصطمح السردم الذم شاع في حكايات (ألؼ ليمة كليمة)
كالمتمثؿ في عبارة (بمغني) التي تكحي بانفتاح الخطاب السردم ،كبالتالي قابميتو لإلضافة
كالتعديؿ ،كما تمنح السارد حرية سػرد ما جرل مف كقائع ،مشكال بذلؾ نسيجا سرديا متميزا،
مكسبا إياه قكاما جديدا.

()1

أما المصطمح السردم في السيرة الشعبية ،فيكضحو الناقد مف خالؿ نمكذج كاحد مف
ىذه السير يتكقؼ عنده ،كالمتمثؿ في (سيرة بني ىالؿ) ،حيث يعمد السارد فييا إلى تكظيؼ
عبارة (قاؿ الراكم) ،كىي تمثؿ -حسب مرتاض -أشير األدكات السردية التي تدارسيا
المنظركف الغربيكف ،حيث فصمكا بيف زمف الحكاية كزمف الحكي ،فالراكم ىنا ال يعدك أف
()2

يككف "كائنا كرقيا"

-عمى حد تعبير ركالف بارت -يستخدمو السارد الشعبي لمنح حكيو

البعد الكاقعي التاريخي.
كقد ارتبطت عبارة (قاؿ الراكم) بعبارة (كاف ما كاف) ،التي شاعت كثي ار في السرد
العربي السيما الشفكم منو ،كقد استخدمت أساسا لمتعبير عف التراث الشعبي لمذاكرة العربية.
كيؤكد مرتاض أف الركاية العربية لـ تستطع االنفصاؿ نيائيا عف ىذه األشكاؿ السردية
القديمة ،السيما الشكؿ السردم األخير (كاف ما كاف) أك ما شابيو مثؿ( :كاف في قديـ
الزماف ،كسالؼ العصر كاألكاف) ،المعبر عف الزمف الماضي ،عمى اعتبار السرد ال يتعمؽ
إال بما كاف.
( -)1مصطفى ناصؼ :دراسة األدب العربي ،دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط ،1983 ،03ص .192
( -)2ركالف بارت :مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص ،ص .72
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 .1.1طرائق السرد الروائي:
يتعرض مرتاض ألىـ التحديدات التي قدميا النقد الغربي لمشخصية:
.1
.1
.1

"أف تقدـ الشخصيةُ َن ْف َس َيا.

ِ
اؤىا مف الشخصيات األخرل.
أف تقدـ الشخصيةَ سك ُ

أف يقدـ الشخصيةَ سارد آخر.

نفسيا بنفسيا ،كالسارد ،كالشخصيات األخرل معا".
أف تقدـ الشخصيةُ َ

(.)1

كيعمؽ عمى التحديد األكؿ ،إذ يرل أف الشخصية ال يمكنيا أف تعمؿ منعزلة عف بقية

العناصر السردية األخرل ،فيقكؿ" :إف الشخصية ال تستطيع كلك أرادت ذلؾ ،أف تقدـ نفسيا
خارج إطار المغة التي يتشكؿ منيا الخطاب السردم الذم يشمؿ الكصؼ كالسرد مف جية،
كالحكار الذم يشمؿ التعامؿ مع أطراؼ أخر مف كجية ثانية ،كربما المناجاة ( Le

 )monologue intérieurالتي تعني التحاكر مع جكانية الذات مف كجية أخرل" (.)2
كبيذه االلتفاتة يككف مرتاض قد تطرؽ إلى مككف ىاـ مف مككنات الخطاب الركائي،
المتمثؿ في الشخصية ،في عالقاتيا مع باقي المككنات .ثـ يختـ بالحديث عف الضمائر
السردية الثالثة (أنا ،أنت ،ىك) كاستعماالتيا ،مع تحميؿ كؿ استعماؿ عمى حدة .مبينا أف
تمؾ االستعماالت ال تؤثر في قيمة العمؿ األدبي ،فيي مسألة جمالية كشكمية فقط.
 -2محمد رجب النجار:
لقد قدـ محمد رجب النجار أبحاثا كثيرة كثرية عف المكركث السردم العربي ،السيما ما
تعمؽ منيا بالقصة الشعبية(الفف القصصي الشعبي) ،كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ" :أبك زيد
الياللي ،الرمز كالقضية ،دراسة نقدية في اإلبداع الشعبي"" ،قراءة في سيرة حمزة العرب"،
"مالحظات حكؿ أدب المالحـ العربية"" ،المرأة في المالحـ الشعبية العربية"" ،البطؿ في

( -)1عبد الممؾ مرتاض :في نظرية الركاية ،ص.176
( -)2المرجع نفسو ،ص .177
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السير كالمالحـ الشعبية كمالمحو الفنية" ،كصكال إلى مؤلفو الشيير" :التراث القصصي في
األدب العربي-مقارنة سكسيك سردية.(1)"-
ىذا األخير ضمنو جيكدا حثيثة ،تسعى إلى التنقيب عف أصؿ التراث القصصي عند
العرب ،كيتضح جميا مف خالؿ العنكاف أف المؤلؼ استفاد مف نظريات السرد الحديثة إضافة
إلى عمـ السكسيكلكجيا.
كبالعكدة إلى مضمكف الكتاب نجد أنو يبتدئو بمدخؿ تأسيسي لثالث محاكر كبرل:
 -1في المكضكع كالمنيج.
 -2في السرد الشفاىي كالسرد النصي.
 -3في األسطكرة ،باعتبارىا أـ الفنكف الشعبية.
كىي عبارة عف مقدمات طكيمة تنقب في أغكار التراث القصصي العربي .بدأ تأسيسو
في المحكر األكؿ بحديث و عف الحكي ،معتب ار أف دراسة النص تبدأ بدراسة الالنص الشفاىي،
مستعينا بأحدث المناىج النقدية ،كعمى كجو الخصكص السرديات بشقييا المساني
كالسيميكلكجي لكشؼ طبيعة المكركث السردم العربي.
كقد كظؼ الشؽ األكؿ (المساني) ،في كشؼ مختمؼ العالقات التي تربط الراكم بالمتف
كالمبنى الحكائييف ،كما استعاف بالشؽ الثاني (السيميكلكجي) ،لمكشؼ عف مختمؼ الدالالت
كالبنى العميقة المتضمنة في الخطاب القصصي.
كيكضح النجار أنو ينحاز إلى التيار الثاني ،ممثال في فالديمير بركب ككمكد بريمكف
كغيرىما مف منظرم المنيج البنيكم التككيني ،عمى اعتبار أنو األنسب لطبيعة المقاربة التي
يقدميا في مؤلفو ،كالتي تعنى بسردية الخطاب القصصي ،مف خالؿ الكشؼ عف مختمؼ
دالالتو كبنياتو بغية ضبط قكاعد كظائفية لمسرد ،إذ يقكؿ" :كلما كاف ىذا ىك اليدؼ األساس
الذم تسعى إلي و ىذه الدراسة ،فقد كاف طبيعيا أف تنحاز لركاد ىذا التيار ،كعمى رأسيـ
( -)1محمد رجب النجار :التراث القصصي في األدب العربي-مقارنة سكسيك سردية ،-ذات السالسؿ ،الككيت ،ط،1
.1995
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فالديمير بركب ككمكد بريمكف كغريماس ،كأف تتكجو إلى اإلفادة المباشرة مف دراساتيـ"(،)1
كما يشير إلى ضركرة أخذ آراء التيار األكؿ بعيف االعتبار ،كيقصد بو تيار "السردية
المسانية" التي تيتـ بدراسة المستكل البنائي لمخطاب السردم ،بغية تقديـ مقاربات معرفية
لمخطاب القصصي العربي في مستكييو :التركيبي كالداللي.
كما يقر أيضا باستفادتو مف عمـ سكسيكلكجيا الفكلكمكر كسكسيكلكجيا عمـ االجتماع
األدبي ،السيما األبحاث التي قدميا بيير زيما ( ،)PIERRE V. ZIMAإذ يقكؿ" :كما استعانت
ىذه الدراسة أيضا -في جانبيا السكسيكسردم -بمعطيات عمـ سكسيكلكجيا الفكلكمكر،
كمعطيات عمـ االجتماع األدبي أك سكسيكلكجيا الشكؿ ،خاصة عند زيما"(.)2
أما المحكر الثاني فتضمف تأسيسو في السرد الشفاىي كالسرد النصي ،حيث يكضح
الفكارؽ المكجكدة بيف النكعيف انطالقا مف قناة التكصيؿ ،ليقكده التحميؿ إلى اعتبار السرد
الشفكم مكركثا تقميديا ذا نزعة محافظة ،يعكس فيو الراكم رؤية الجماعة كمكقفيا مف الحياة.
كيطرح في المحكر الثالث مسألة األسطكرة باعتبارىا أـ الفنكف السردية ،فيعرض بداية
مختمؼ المفاىيـ المغكية كاالصطالحية التي أخذىا ىذا المصطمح ،ثـ يتطرؽ إلشكالية النشأة
بعرض مختمؼ النظريات التي قدمت حكؿ ىذه القضية ،ليسيب في تكضيح كتبياف تأثير
األسطكرة الكبير في المكركث القصصي العربي.
باإلضافة إلى ىذا المدخؿ التأسيسي أك النظرم ،تضمف الكتاب خمسة أقساـ أخرل:
تطرؽ في القسـ األكؿ إلى حكايات الحيكاف في المكركث العربي ،مقسما إياىا إلى
الحكايات الشارحة (التعميمية) ،كالرمزية (التعميمية) ،كممحمة الحيكاف (الشعرية) ،كركاية
الحيكاف (النثرية) ،ثـ يكضح استئثار المكركث العربي القديـ بالنكع األخير أم ركاية الحيكاف،
كيمثؿ لذلؾ بكتاب كميمة كدمنة ،حيث يقدـ دراسة نقدية لمختمؼ البنيات السردية التي
يتضمنيا.
) -(1المرجع السابؽ ،ص .9

( –)2المرجع نفسو ،ص .11
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كقد خص القسـ الثاني بحديثو عف القصص البطكلي الذم يتجسد في السير كالمالحـ
الشعبية العربية ،كقد عالج ىذا المكضكع مف خالؿ مقاربات ثالث.
 المقاربة األكلى :لعالـ السير كالمالحـ الشعبية العربية ،حيث قاـ بتحميؿ مختمؼ"الكظائؼ" التي يتضمنيا ىذا العالـ كىي :كظائؼ الراكم بنكعيو المفارؽ كالمتماىي بمركيو،
ككظائؼ السرد المتعددة (التحريضية كالتقكيضية كالتعميمية كاإلقناعية).
 المقاربة الثانية :خصصيا لمقضايا كالمضاميف االجتماعية في عالـ السير كالمالحـالشعبية ،حيث أبرز قيمتيا في حفظ مقكمات الذات العربية الجماعية ،كما انتقد التيميش
كاإلىماؿ الذم ُمني بيما ىذا الزخـ التراثي الضخـ.

 -المقاربة الثالثة :عبارة عف دراسة لمبنيات الداللية مف خالؿ التحميؿ البنيكم ليذه السير

كالمالحـ ،حيث كظؼ النجار الكحدات الكظيفية التي حددىا بركب ،ليتكصؿ إلى كجكد
ثالث طبقات مكرفكلكجية في السير الشعبية ىي :البنية الصغرل كالتي تعادؿ "العنصر"،
كالبنية الكسطى التي تعادؿ "المقطع" الذم يحتكم بدكره عمى عدد مف العناصر ،كالبنية
الكبرل التي تشكؿ "الييكؿ األساسي" لمسيرة الشعبية .كيختار النجار "السيرة الياللية" أنمكذجا
تطبيقيا في دراستو.
أما القسـ الثالث فقد خصصو لمقصص الديني اإلسالمي ،كالقصص األنبيائي،
كالقصص الصكفي "األكليائي" ،مصنفا كؿ نكع حسب مصادر إبداعو ،كما يعمؿ اختياره
لمقصص األنبيائي بقكلو" :ت شكؿ ركايتو قالبا أك شكال قصصيا متمي از مف الناحيتيف البنائية
كالكظيفية"( ، )1فالبطؿ األنبيائي في القصص الديني ،يأخذ األىمية ذاتيا التي يأخذىا البطؿ
الممحمي في السير الشعبية.
كقد عالج النجار في القسـ الرابع التراث القصصي العاطفي ،حيث تطرؽ لبعض
المدكنات التراثية التي عالجت المكضكع ،مثؿ الكتب التراثية المكسكعية ،ككتب التراث

( -)1محمد رجب النجار :التراث القصصي في األدب العربي ،ص .317
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القصصي المجيكلة المؤلؼ ،ككتاب ألؼ ليمة كليمة .كقد صنؼ النجار قصص الحب عند
العرب إلى شعرية كنثرية ،كمف حيث المبنى الحكائي إلى :قصص الحب الحسي كالجسدم،
كالحب العذرم كالحب العاطفي.
كقد تكقؼ عند قضية المصطمح كالنشأة الخاصة بالحب العذرم في المجتمع
اإلسالمي ،حيث حاكؿ دراسة البنية الحكائية كالتركيب السردم ليذا النكع مف القصص ،عف
طريؽ تحميؿ الشخصيات ككظائفيا كفقا لمتصكر الذم كضعو غريماس.
كعالج في القسـ الخامس مف مؤلفو ما يسمى بػ" :القصص الفكاىي" ،المتمثؿ في
الرسائؿ القصصية الساخرة كالنكادر المرحة كالنمكذج الجحكم ،حيث يعرض لمختمؼ
السياقات ( تاريخية ،دينية ،اجتماعية ،ثقافية) التي نشأت فييا الفكاىة العربية ،كأىـ ركادىا
منذ العصر الجاىمي إلى العصر العباسي ،كما ينقب في المصادر الخاصة بدراسة ىذا النكع
مف القصص في التراث العربي.
ليخمص إلى تقديـ أربعة تصنيفات لمنكادر ،كالحكايات الفكاىية العربية ىي :التصنيؼ
االسمي ،كالتصنيؼ المكضكعي ،كالتصنيؼ المكضكعي الفرعي ،كالتصنيؼ المكسكعي .كقد
اختار النجار مف الناحية التطبيقية "النمكذج الجحكم" ،ليككف محؿ الدراسة كالتحميؿ.
-3عبد الفتاح كميطو:
يعتبر الناقد عبد الفتاح كيميطك مف الميتميف بدراسة التراث السردم كمساءلة ،حيث
قدـ خالؿ مسيرتو النقدية أعماال عديدة تعكس ىذا التكجو العاـ نحك قراءة المتكف السردية
القديمة ،كيعد مؤلفو" :العيف كاإلبرة ،دراسة في ألؼ ليمة كليمة"( ،)1مف أىـ ما قدـ في قضايا
السرديات التراثية ،حيث حاكؿ مف خاللو تطكير بعض جكانب المفاىيـ النقدية السائدة التي
تتعاطى مع ىذه القضية.

()1

– عب د الفتاح كيميطك :العيف كاإلبرة ،دراسة في ألؼ ليمة كليمة ،ترجمة مصطفى النحاؿ ،دار الفنؾ لمترجمة العربية،

الدار البيضاء.1996 ،
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يبدأ كميطك مشركعو حكؿ المؤلؼ التراثي الشيير "الميالي" ،بإثارة جممة مف التساؤالت
حكؿ الكتابة ،كمفيكـ كؿ مف الراكم كالمؤلؼ ،ليصؿ إلى إثبات عركبة ىذا المؤلؼ الكبير
الضارب في عمؽ الحضارة العربية.
كقد عرض الناقد جممة مف اآلراء كاألفكار المتنكعة حكؿ "الميالي" ،مف خالؿ زكايا نظره
المتعددة التي سعى مف خالليا إلى اإلجابة عف مختمؼ اإلشكاليات كالتساؤالت المثارة حكؿ
ىذا المؤلؼ التراثي.
كقد عنكف الفصؿ األكؿ بػ"خزانة شيرزاد" ،في إشارة إلى الزخـ المعرفي الكبير الذم
احتكت عميو "الميالي" ،ثـ يفتح الناقد باب التأكيؿ عمى مصراعيو حكؿ طبيعة الحكي كقيمتو
في "الميالي" ،كطبيعة الحيؿ السردية الشيرزادية في درء فكرة المكت.
كقد حمؿ الفصؿ الثاني عنكاف" :تكطئة عف كؿ نياية" ،حيث تطرؽ فيو لمختمؼ
االفتراضات التي دفعت بشيرزاد إلى اتخاذ قرار بكقؼ خيط السرد عند الميمة الكاحدة بعد
األلؼ ،ليخمص إلى نتيجة مفادىا أف ىذه المرأة تمثؿ شخصية "الراكم الماىر" ،الذم يمتمؾ
قدرة فائقة عمى ابتكار الحكايات باستمرار ،كاطالة السرد ألطكؿ كقت ممكف .كيتكقؼ الناقد
عند حكاية "سيؼ الممكؾ" التي تركييا شيرزاد لمممؾ شيريار.

()1

كقد حمؿ الفصؿ الثالث عنكاف "الكتاب القاتؿ" ،حيث لجأ الباحث إلى تكظيؼ التناص
لعرض مختمؼ تأكيالتو كقراءتو ،منكعا بيف الدراسات الغربية كالعربية عمى حد سكاء،
فاألكلى يمثؿ ليا بإحدل قصص "بكزاتي" كبركاية "اسـ الكردة" ألمبرتك إيكك ،كالثانية بػ"حكاية
كزير الممؾ يكناف كالحكيـ دكباف" ،كما استعاف بمختمؼ الترجمات الغربية التي قدمت "لميالي
ألؼ ليمة كليمة" ،محاكال بذلؾ استنطاؽ الدالالت الخفية التي تضمنيا السرد أك الحكي
الشيرزادم.

()1
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كقد عنكف الفصؿ الرابع بػ"الكتاب الغريؽ" ،إذ تطرؽ فيو لحكاية "حاسب كريـ الديف"،
التي تعالج مسألة المكت كالحياة كالتالزـ العجيب القائـ بينيما ،فالكالدة الحقيقية ىي التي
تتأسس عمى المكت ،حيث أف حاسب يكلد بعد مكت كالده مباشرة ،ليحؿ محمو لكف بعد
مسار طكيؿ ،مميء باألحداث كالمفاجآت كالمخاض العسير.
تشير داللة "الغرؽ" إلى السنيف التي تنصرـ مف عمر المرء كال يمكف استرجاعيا ،كفي
ىذا الصدد يقكؿ كيميطك" :ككما ىك الشأف بالنسبة لمكتب الغريقة ،فإف السنيف التي انصرمت
مف عمر الحكيـ ال يمكف استرجاعيا ،أما عف األكراؽ المنتشمة مف الغرؽ كاإلبادة ،فإنيا
ستشيد عمى قرابتيا بالكتب المفقكدة ،كستضمف استمرار حياة األستاذ مف خالؿ ابنو"( ،)1في
إشارة إلى "حاسب" الذم يكلد بعد كفاة كالده مباشرة.
كقد عنكف الفصؿ الخامس بػ"ابتسامة السندباد" ،حيث تطرؽ فيو لحكاية السندباد كالدكافع
الكامنة كراء أسفاره المتكررة ،حيث يجمميا في الفضكؿ كالرغبة في التجديد ،فالسندباد في كؿ
مرة يعيد نسج مغامراتو ،ليخيط بيا مجمكعة مف الحكايات العجائبية المتكالية ،التي تخمؽ
عنصرم المتعة كالتشكيؽ.
كيقابؿ كيميطك ىذه الشخصية بشخصية "عزيز" في الميالي ،حيث البحث عف االسـ
المفقكد كالثركة الضائعة كالكجكد المبدد ،كما يشير إلى كركد حكاية السندباد في الطبعات
العربية مباشرة بعد حكاية "حاسب كريـ الديف" ،المذككرة في الفصؿ السابؽ ،كىك تجاكر ليس
كليد الصدفة –حسب كيميطك -كانما يرجع إلى السمات الكثيرة المشتركة بيف الحكايتيف،
كعمى رأسيا مسألة التكريث.

()2

أما الفصؿ الفصؿ السادس فأخذ عنكاف "مدينة األمكات" ،حيث يتطرؽ كيميطك لقضية
كركد القماقـ السميمانية (نسبة إلى النبي سميماف -عميو السالـ )-في الميالي ،مف خالؿ
حكاية "مدينة النحاس" ،ىذه األخيرة التي مات سكانيا بسبب نقص المؤكنة ،فأمست مدينة
( - )1المرجع عبد الفتاح كيميطك :العيف كاإلبرة  ،ص.74
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .93
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لألمكات .كتبدأ الحكاية بسرد قصة الممؾ عبد الممؾ بف مركاف ،الذم أمر بإحضار القماقـ
السميمانية ،ليتضح لو بعد ذلؾ أف الجف قد فقد مفيكـ الزمف ،يتجمى ذلؾ في إعالنو التكبة
مباشرة بعد خركجو مف القمقـ امتثاال ألمر سيدنا سميماف -عميو السالـ.-
كيشير كيميطك إلى "الزمانية المزدكجة" في ىذه الحكاية ،كالتي تجمت مف خالؿ
الجمع بيف لحظتيف زمنيتيف متباعدتيف ،بحيث تفصؿ بينيما قركف .كما يخمص إلى اعتبار
مختمؼ األحداث التي ميزت ىذه الحكاية بمثابة حشك كحكاية داخؿ حكاية(.)1
كيختـ كميطك بحثو بفصؿ تحت عنكاف "الخيط كاإلبرة" ،حيث يستحضر بيذا العنكاف
عبارة شييرة حفي بيا الحكي الشيرزادم ،ىي" :حكايتؾ حكاية عجيبة لك كتبت باإلبر عمى
آماؽ البصر لكانت عبرة لمف اعتبر" ،في إشارة كاضحة لدالالت اإلبرة.
أما الخيط فتفيـ داللتو مف خالؿ العبارة التي يميد بيا لفصمو ،كالتي تقكؿ" :ككاف
إدريس أكؿ مف خط بالقمـ ،كأكؿ مف خاط الثياب كلبس المخيط ،كأكؿ مف نظر في عمـ
النجكـ كالحساب"( ،)2كلعمو باستحضاره لمختمؼ الدالالت التي تتكلد عف لفظ "الخيط" ،يريد
الكصكؿ إلى الداللة األكبر ،كىي أف لمحكي حكما كبيرة كميمة في الحياة ،لكف يحتاج
استمياميا إلى كقت كجيد ،فيي كالثكب الذم يحاؾ أك يخاط بدقة كبيرة كعبر مراحؿ متأنية،
يتضح ذلؾ مف خالؿ قكؿ كيميطك" :لقد كانت الحكايات مرايا تأمؿ فييا الممؾ حكايتو
الخاصة ،كتمكف بفضميا مف التغمب عمى عزلتو"( ،)3إذ استطاع بفضؿ إبداعية الحكي
الشيرزادم أف يكتسب رؤية جديدة لمحياة ،خالية مف الحقد الذم عمر في نفسو ردحا مف
الزمف.
كيختـ كيميطك مؤلفو باإلشارة إلى الدكر البارز الذم تؤديو الحكايات في حياة الناس،
مف اكتساب لمحكمة كاتعاظ بالتجارب ،غير أف ذلؾ قد يستمزـ كقتا طكيال ،كىك السبب الذم
()1
()2
()3
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جعؿ شيرزاد ال تستعجؿ لفت انتباه الممؾ ليذه الفكائد ،إال بعد االنتياء مف سرد جميع
حكاياتيا.
-1عبد اهلل إبراىيم:
يشير عبد اهلل إبراىيـ إلى صعكبة التأصيؿ لمسردية العربية بقكلو" :ليس ثمة مكضكع
التبست حكلو اآلراء كتضاربت ،مثمما حصؿ في مكضكع أصكؿ السردية العربية الحديثة
كمصادرىا كنشأتيا كريادتيا"( ،)1كمرد ذلؾ كمو –حسب صاحب المكسكعة– يرجع إلى غياب
كعي دقيؽ بمسار ىذه السردية مف قبؿ النقاد كالدارسيف العرب ،الذيف اقتصرت جؿ أبحاثيـ
عمى تتتبع الحكادث دكف استنطاؽ سياقاتيا الثقافية كالمعرفية ،مما جعؿ السرديات العربية
تختزؿ إلى كقائع تاريخية كاخبارية ،أك حكايات خرافية.
كلعؿ الكعي باإلشكالية المطركحة ىك ما دفع بالناقد إلى التخصص في مجاؿ السرد
العربي دكف غيره مف المجاالت ،حيث أصدر مجمكعة مف المؤلفات التي ضمنيا أفكاره
كتصكراتو حكؿ المكضكع .كتعد "مكسكعة السرد العربي" أىـ إصدار لو في ىذا المجاؿ،
كىي مكسكعة ضخمة استغرؽ العمؿ عمييا -كما يصرح صاحبيا -نحك عشريف سنة ،تتبع
فييا السرديات العربية مف العصر الجاىمي إلى نياية القرف العشريف ،متقصيا أبنيتيا السردية
كالداللية ،كتحتكم عمى أربعة كعشريف فصال.
يع الج الكتاب األكؿ منيا العالقة بيف المركيات السردية كالدينية ،ثـ يصؼ بطريقة
مفصمة األنكاع السردية القديمة ،مع التطرؽ لكيفية ظيكرىا كانييارىا "كتحمميا ،كامتصاص
كثير مف سماتيا الفنية كالداللية مف قبؿ النصكص السردية التي انفصمت تدريجيا عنيا،
لكنيا مازالت تعتاش عمى خصائصيا العامة"(.)2

( -)1عبد اهلل إبراىيـ :السردية العربية الحديثة ،تفكيؾ الخطاب االستعمارم كاعادة تفسير النشأة .المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،ط ،2003 ،1مقدمة.ص .05

( -)2عبد اهلل إبراىيـ :السردية العربية الحديثة ،ص.06
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أما الكتاب الثاني مف المكسكعة ،فيقدـ فيو الناقد تحميال معمقا لنشأة السرديات
العربية ،يختمؼ عف ذلؾ الذم شاع لفترة طكيمة مف الزمف ،كالذم يربط نشأة الركاية العربية
بالمؤثرات الغربية ،مقدما معطيات ككثائؽ عف نشأة الركاية في منتصؼ القرف التاسع عشر.
كيعد الكتاب الثالث مف المكسكعة تحميال استقصائيا لعدد معتبر مف الركايات العربية،
الصادرة في القرف العشريف .كبيذا تككف المكسكعة السردية جيدا نقديا عربيا ضخما يصدر
في الثقافة العربية الحديثة.
 .1.1السردية العربية واشكالية التأصيل(:)1
يسمـ الناقد في مقدمة المكسكعة بصعكبة البحث في تاريخ األشكاؿ السردية القديمة،
كفي طريقة نشأتيا كتطكرىا ،فيك تكغؿ في عالـ شبو مجيكؿ كمترامي األطراؼ ،كتعد
العالقات المتشابكة بيف نشأة المركيات السردية كنشأة النصكص الدينية ،كنشأة األخبار
كالتكاريخ كقصص األنبياء كاإلسرائيميات ،القضية األكثر حساسية كخطكرة ،عمى اعتبار أنيا
تمثؿ السياقات الثقافية لنشأة تمؾ المركيات السردية ،إضافة إلى الطابع الشفػكم الذم ميزىا
مع ما يحممو مف خصائص.
يرجع عبد اهلل إبراىيـ الشفاىية إلى أصكؿ دينية ،باعتبارىا ارتكزت أكؿ األمر عمى
ما يسمى باإلسناد ،الذم ارتبط بركاية الحديث النبكم الشريؼ ،فصار عنص ار ىاما في
المركيات السردية ،كانتقمت العالقة الكطيدة بيف السند كالمتف إلى الراكم كالمركم ،ثـ يأتي
التدكيف في مرحمة الحقة لتثبيت ذلؾ النسؽ ،كبذلؾ تككف المركيات السردية القديمة قد
اكتسبت ىكيتيا عف طريؽ المشافية.
كيرل إب ارىيـ أف ربط تمؾ المركيات بأصكليا أك المؤثرات التي أسيمت في تككينيا،
ال ينقص إطالقا مف قيمتيا األدبية كالتاريخية ،كينص عمى أف السرد العربي بدكره ينتمي إلى
السركد الشفكية التي نشأت في ظؿ ثقافة المشافية ذات المرجعية الدينية ،كلـ يأت التدكيف
()1

– زىيرة بارش :الدرس السردم في الخطاب النقدم العربي المعاصر ،ص .37
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إال في مرحمة متأخرة مف أجؿ تثبيت الركائز التي استقرت عمييا تمؾ المركيات ،كالمتمثمة
أساسا في ركني السارد كالمركم.
كما يتطرؽ إبراىيـ إلى األسباب التي أدت إلى ظيكر التمييز بيف "السركد الشفكية"
ك"السركد الكتابية" ،حيث يرل أف النكع األكؿ يضع مسافة كاضحة بيف مككنات البنية
السردية ،فالراكم يحكي أحداثا ال تعاصره ،كربما ال يرتبط بيا إال مف ككنو راك ليا،
كيصطمح عميو الناقد اسـ (الراكم المفارؽ لمركم) ،أما النكع الثاني (السركد الكتابية)،
فالمسافة فيو تغيب بيف مككنات البنية السردية ،كيتماىى الراكم في األحداث التي يركييا،
فيسمى (الراكم المتماىي بمركيو) ،كيصبح الخطاب كال متجانسا ،يصعب فيو كشؼ
مككنات البنية السردية ،كيرجع الناقد ذلؾ إلى طبيعة كؿ مف المشافية كالكتابة ،فإذا كانت
األكلى ال تستدعي انفصاال بيف المؤلؼ كالخطاب ،فإف الثانية عمى العكس مف ذلؾ تماما،
()1

أم أنيا تمزـ بالضركرة فصؿ الراكم عف المركم.

كقد أدل ىذا التمييز إلى كصؼ السركد الشفكية بػ"العرضية" ،كالسركد الكتابية
بػ"الدائمة" عمى حد تعبير إبراىيـ ،ذلؾ أف األكلى متغيرة بتغير الركاة كأزمنتيـ ،في حيف أف
الثانية تظؿ خالدة ،كيمكف أف يع اد إنتاجيا أك تأكيميا في أزمنة كأمكنة أخرل ،مع محافظتيا
عمى أصميا األكؿ.

()2

كبيذا تككف السردية العربية الحديثة قد انبثقت "بكصفيا ظاىرة أدبية -ثقافية -مف
خضـ التفاعالت المحتدمة بيف المرجعيات كالنصكص كاألنكاع األدبية ،فيي الثمرة التي
انتيت إلييا حركة النماذج التي قامت بيف الرصيد السردم التقميدم كمؤثرات ثقافية جديدة،
كالحراؾ الذم عصؼ باألنكاع األدبية التقميدية ،كفي مقدمة ذلؾ ،ضعؼ الحدكد الفاصمة بيف
األجناس كاألنكاع ،كتداخؿ النصكص كغياب اليكيات النصية الثابتة ،كتفكؾ األنظمة

( -)1ينظر :عبد اهلل إبراىيـ :مكسكعة السرد العربي ،ص .07
( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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السردية التقميدية ،كانحسار دكر األنظمة الثقافية المطمقة ،التي كانت تدعـ الخصائص القارة
لمنصكص كاألنكاع كاألجناس ،كتعزز مف ثبات مكضكعاتيا كأغراضيا كأبنيتيا كأساليبيا"(.)1
كيخمص عبد اهلل إبراىيـ إلى أف السرديات العربية أصيمة ،كىي مكجكدة بعمؽ في
التراث العربي كاف لـ تأخذ التسميات كاالصطالحات الحديثة ،كلمنيكض بيا يجب مقاربتيا
بأدكات حديثة تطكرىا مف جية ،كتحفظ ىكيتيا مف جية أخرل.
 .1.1الحكاية الخرافية وتشكل النوع السردي:
ركز عبد اهلل إبراىيـ عمى الحكاية الخرافية ،كأكالىا اىتماما خاصا لككنيا تعكد إلى
مراحؿ متقدمة مف التاريخ اإل نساني ،كلعؿ ميزة القدـ التاريخي ىي ما أكسبتيا "حؽ األسبقية
في التحميؿ عمى غيرىا مف األنكاع السردية القديمة في األدب العربي ،كىي مثاؿ لكؿ ما ىك
خيالي كتكىمي ،أحداثيا الخيالية تنسب إلى ركاة ال كجكد ليـ ،كيصح القكؿ بأف النسيج
السردم لمخرافة ،ىك إسناد ماال حقيقة لو إلى ركاة كىمييف"( ،)2لذا يعد كضع سند كمتف
متخيميف خاصية بارزة في الخرافة ،مما يمنحيا طابع التسمية كالسمر الذم ال يخمك مف عبرة
كغاية.
كما يتكقؼ الناقد كثي ار عند المكقؼ الديني مف الخرافة ،مف خالؿ الحديث الذم ينسب
إلى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -عنيا ،كيسعى الناقد إلى التثبت مف صحة ىذا
الحديث مستعرضا اآلراء المؤيدة كالمخالفة .ليخمص إلى نتيجة مفادىا عناية العرب المبكرة
بيذا النكع القصصي ،ذلؾ ما يعكسو اىتماميـ البالغ بقضية التأكد مف صحة ىذا الحديث.
كفي حديثو عف التأليؼ الخرافي عند العرب ،يحصي الناقد ما يقارب سبعيف كتابا
تداكلتو األيدم مف كتب السمر العربية قبؿ منتصؼ القرف الرابع ،إضافة إلى ما أكرده "ابف

( -)1عبد اهلل إبراىيـ :السردية العربية الحديثة ،ص.07
()2
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النديـ" في المقالة الثامنة مف كتاب "الفيرست" ،كالتي خصصيا ألخبار األسمار
()1

كالخرافات.

أما في إطار معالجتو لمسياؽ الثقافي الذم احتضف ظيكر الخرافة في الثقافة العربية،
فيتكقؼ عند إشكالية االنتماء كالتأليؼ في مكضكع "ألؼ ليمة كليمة" ،مستعرضا آراء القدامى
أمثاؿ" :أبك الريحاف البيركني" ك"ابف النديـ" ك"المسعكدم" ،كالمحدثيف أمثاؿ" :محسف ميدم"
ك"سيير القمماكم" ك"محمكد طرشكنة" .ليخمص إلى اعتبار ىذا الكتاب مف أىـ ذخائر
الحكايات الخرافية في الثقافة العربية.
 .3.4أشكال السرد في السيرة العربية:
اعتمد عبد اهلل إبراىيـ في معالجتو لمسيرة العربية عمى تتبع تشكالتيا النكعية كبنيتيا
السردية ،كقد تبنى اصطالحيا التعريؼ المقدـ مف قبؿ فاركؽ خكرشيد ،كىك "مجمكعة مف
األعماؿ الركائية ذات سمات فنية متشابية ،كذات أىداؼ فنية متماثمة"( ،)2رغـ ىذا التعريؼ
سيبقى الغمكض كالمبس قائميف حكؿ ىذا المفيكـ نظ ار لشدة خصكصية ىذا الجنس السردم،
مما سيدفع بالناقد إلى عدـ الكقكؼ طكيال عند حدكد المصطمح ،ليكجو جيكده لمبحث في
مسألة النشأة في ا لثقافة العربية ،حيث يقكده البحث إلى تحديد فضاء داللي عاـ يضـ أربعة
أشكاؿ سردية ىي :التراجـ ،كالسير الذاتية ،كالسير المكضكعية ،كالسير الشعبية.
بعد ضبطو لمختمؼ الفكارؽ المكجكدة بيف األشكاؿ السردية السابقة ،يتكقؼ عبد اهلل
إبراىيـ عند السيرة الشعبية ليتخ ذىا حقال لتحميمو الفني كالداللي ،إذ يشير بداية إلى انتمائيا
إلى مركيات العامة ،األمر الذم جعميا تتشكؿ بمنأل عف الثقافة العالمة أك المتعالية التي
تعنى بأخبار الخاصة ،كقد أدل ذلؾ إلى تيميش ىذه المركيات الشعبية كاقصائيا مف دائرة
االىتماـ تدكينا ككصفا.

( - )1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .136
()2
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كي عزك إبراىيـ تشكؿ السيرة الشعبية في الثقافة العربية إلى تعمؽ الجماعة اإلسالمية
بذاكرتيا المجيدة ،كالى االعتصاـ بعصر البطكلة نتيجة اىتزاز الكجداف العربي إباف حقبة
الحركب الصميبية ،كىك نفس الرأم الذم يذىب إليو دارسكىا أمثاؿ عبد الحميد يكنس
كفاركؽ خكرشيد.
كيجتيد الناقد في كضع مسرد يتناكؿ أىـ اآلراء التي أثيرت حكؿ زمف تأليؼ ىذه السير
الشعبية ،ليخمص إلى نتيجة مفادىا أف السير الشعبية تتغير صكرىا الشفاىية تبعا لتغير زمف
ركايتيا ،كأف اإلنشاد يمعب دك ار ىاما في تمؾ العممية ،كقد استدعى ذلؾ "التدقيؽ بكظائؼ
البد مف أخذه بعيف االعتبار ،ىك أف المركم السيرم يرتبط
الركاة انطالقنا مف استخالص ّ
بالراكم ،كعنو يصدر إلى المركم لو ،كلذلؾ فيك أداة لتشكيؿ نسيج ذلؾ المركم .كذكر كظائؼ
الراكم المفارؽ لمركيو االعتبارية كالتمجيدية كالبنائية كاإلبالغية كالتأكيمية ،ككظائؼ الراكم
المتماىي بمركيو الكصفية كالتكثيقية كالتأصيمية"( ،)1كيستفيض إبراىيـ في شرح ىذه الكظائؼ
لمكقكؼ عمى أثر كؿ منيا في البنية السردية لتمؾ المركيات.
كما يتطرؽ إلى ما سماه بػ"بنية الكحدة الحكائية" التي يستمد تعريفو ليا مف النمكذج
البركبي ،إذ يقكؿ" :سمسمة األفعاؿ المتعاقبة التي يقكـ بيا بطؿ السيرة إلشباع حاجة ما ،مادية
كانت أك معنكية ،كتستدعي رحيالن عف المكاف الذم يقيـ فيو ،كالذىاب إلى مكاف خصكمو،
كالدخكؿ معيـ في مكاجية ،كعكدتو ظاف نار إلى مكانو ،كقد أشبع الحاجة التي دفعتو لمرحيؿ"(.)2
كيعد الزمف عامال أساسيا في الكشؼ عف بنية الكحدة الحكائية ،لذا سيتـ إخضاعيا إلى ىذا
المعيار بغية إيضاح األبنية السردية الداخمية.
ثـ يتكقؼ إبراىيـ عند بنية الشخصية السيرية ،السيما شخصية البطؿ عمى اعتبار أنو
حامؿ لمكجداف القكمي ،كتتألؼ ىذه البنية مف :النبكءة ،األصكؿ النبيمة ،االنتساب ،الغربة،
()1

 -عبد اهلل أبك ىيؼ :النقد األدبي العربي الجديد ،في القصة كالركاية كالسرد ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،2000 ،

ص.342
()2

 -عبد اهلل ابراىيـ :السردية العربية ،بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت،

الدار البيضاء ،1992 ،ص .150
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االختبار ،االعتراؼ بالبطؿ ،التكميؼ األكلي ،المعارضة الضيقة ،التكميؼ القكمي -الديني،
المعارضة العامة ،المعاضدة ،الخكارؽ كالسحر ،االنتصار ،العزلة كالمكت ،التكريث.
ليخمص بعد التحميؿ إلى نتيجة مفادىا أف الثكابت األساسية في سيرة البطؿ تكشؼ عف
تكاتر نسؽ مف الكحدات الداللية ،التي تتطابؽ بنية كداللة مع الكحدات الحكائية المشكمة لمتف
السيرة ،مما يجعمو إطا ار عاما يكجو النظاـ الذم يحكـ تمؾ األفعاؿ(.)1
 .4.4البنية السردية لممقامة العربية:
في إطار معالجتو لممقامة ،حاكؿ عبد اهلل إبراىيـ تسميط الضكء عمى مختمؼ اآلراء
كاإلشكاليات المطركحة بيف النقاد حكؿ ظيكر ىذا النكع السردم ،كاشكالية الريادة اإلبداعية،
كثبات البنية التقميدية ،مع التركيز عمى بنيتو السردية كمجمؿ خصائصو كصفاتو الفنية التي
تميزه عف غيره مف األنكاع القصصية األخرل في السرد العربي" ،ككنو يمثؿ تيا انر كبي انر،
يتصؼ بخصائص كصفات محددة ،تمنحو حؽ انتزاع صفة النكع القصصي الخاص ،بيف
أنكاع القصص العربي األخرل"(.)2
يبتدئ الناقد تحميمو بالتطرؽ لػ"بنية االستيالؿ السردم" ،التي يعتبرىا بمثابة مفتاح
لمنص ،كىي صيغة إسنادية عبرت باستمرار عف سمة ثابتة كمميزة في المقامات العربية،
كىي تنسب عادة إلى ركاة مجيكليف يتخفكف خمؼ ركاة معركفيف ،حيث تعزل إلييـ ميمة
تشكيؿ بنية الحكاية.
كيشير إبراىيـ إلى األىمية التي استأثر بيا ركاة المقامات في الثقافة العربية،
باعتبارىـ نماذج عميا تتمتع بنفس القيمة التي منحت ألبطاؿ المقامات ،حتى صار الركاة في
بعض األحياف أشير مف المؤلفيف ،كلعؿ شخصيتي "عيسى بف ىشاـ" ك"الحارث بف ىماـ"
خير دليؿ عمى ذلؾ.

( - )1ينظر :عبد اهلل إبراىيـ :مكسكعة السرد العربي ،ص .220
( - )2عبد اهلل إبراىيـ :السردية العربية ،ص .191
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ثـ يعرج عبد اهلل إبراىيـ في دراستو لمبنية السردية عمى سمات الراكم باعتباره بطال،
تككؿ إليو ميمة سرد األحداث إضافة إلى دكره البطكلي في الحكاية ،كسيتخذ الناقد
اإلجراءات نفسيا التي قاـ بيا مع الركاة ،بغية الكقكؼ عمى دكر البطؿ الراكم في صياغة
عالـ المقامة .ليخمص إلى أف ىذا البطؿ غالبا "ما يختمؽ حكاية غريبة ،أك يكرد طرفة
عجيبة ،أك يتعمؽ في كصؼ حالة الضيؽ كالفقر التي ىك عمييا ،ليخمؽ تعاطفا كجدانيا مع
المركم لو ،ىادفا مف كراء ذلؾ إلى زيادة الكسب ،كثمف المكافأة بكساطة تضميؿ المركم لو،
بأف ما يقكلو حقيقة"( ، )1كيشير إبراىيـ إلى أف المكافأة مرتبطة بدرجة غرابة ما يركيو البطؿ،
فكمما زادت غرابة حكاياتو زادت مكافأتو مف طرؼ المتمقي ،الذم قد يككف فردا أك جماعة.
يختـ إبراىيـ دراستو لممقامة ،بتسجيؿ نتيجة مفادىا أف البنية السردية لممقامة ىي بنية
شديدة الخصكصية مقارنة باألنكاع السردية األخرل ،فيو تمتاز بالثبات كالتحديد نظ ار
الرتباطيا بركاية معينة كراك محدد ،مما أفضى إلى ثبات بنيتيا كرسكخيا في تاريخ األدب
العربي ،كظمت كذلؾ لمدة طكيمة.

()1

 عبد اهلل إبراىيـ :مكسكعة السرد العربي ،ص .252- 64 -
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المبحث األول  :المصطمح السردي التراثي في الممارسة النقدية عند سعيد يقطين
لقد شيدت الستينيات مف القرف الماضي ثكرة لسانية نقدية عارمة ،ميزىا الطابع العممي
لمدراسات كاألبحاث األدبية كاإلنسانية بصفة عامة ،كقد أدل ذلؾ إلى بركز عديد مف
اإلشكاليات كالصعكبات في الساحة النقدية العربية ،السيما في مجاؿ المصطمح النقدم،
سكاء مف حيث الترجمة كالتعريب ،أك التمقي كالتمثؿ ،حيث ظيرت العشرات مف
المصطمحات الجديدة في المعجـ المساني كالنقدم العربي.
كبيدؼ التعامؿ مع ىذا االنفجار المعجمي كاالصطالحي الجديد ،شيدت الحياة
الثقافية كاألكاديمية كالمعجمية حركة عربية ناشطة كحثيثة ،عمى مختمؼ األصعدة ،لسانييف
كمترجميف كنقادا كمجامع لغكية كىيئات تعريب.
كبالعكدة إلى السرديات ،نجد أف كما ىائال مف المصطمحات قد تسرب إلييا ،مف قبيؿ
"ميتا نص"" ،تناص"" ،رؤية"" ،بؤرة"" ،شخصية"" ،تكاتر"" ،سرعة" كغيرىا ،كأصبح مف
الضركرم عمى الناقد العربي أف يستقرئيا ،باعتبارىا كممات مفاتيح تساعده في تحميؿ
النصكص األدبية عمكما كالسردية منيا بصفة خاصة.
كسنقؼ في ىذه الدراسة ،عند جممة مف المصطمحات السردية المكظفة في كتابات
سعيد يقطيف ،مع التركيز عمى بعض النماذج األكثر استعماال في أبحاثو ،كاألكضح تعبي ار
عف كضعية المصطمح السردم في الدرس النقدم العربي بشكؿ عاـ ،كالمصطمح السردم
التراثي بشكؿ خاص ،كابراز خصكصية تعاممو معيا.
 .1السرد العربي:
يقترح الباحث مصطمح السرد العربي ليككف قرينا لمشعر العربي ،كليعبر عف جزء
كبير مف التراث السردم العربي ،الذم ظؿ ميمال طيمة قركف طكيمة ،فيك يجعمو "المفيكـ
الجامع" لمختمؼ االستعماالت المكظفة قديما كحديثا ،مف قبيؿ األدب القصصي ،النثر
الفني ،أدب القصة ،الحكايات العربية ،الممحمة كغيرىا ،يقكؿ يقطيف" :تقديـ مفيكـ جامع ىك
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السرد ،ليصبح رديؼ الشعر كقرينو في التراث العربي ،كمعنى تكظيؼ ىذا المفيكـ ليككف
شامال لممارسات خطابية متنكعة كلنصكص متعددة ككثيرة مف تراثنا ،كليحؿ محؿ العديد مف
المفاىيـ التى ال تزاؿ ترددىا األلسف ،مثؿ القص كالقصة كالحكاية"( ،)1فيي استعماالت
متشعبة كمتنكعة ،ال رابط فييا كال ناظـ ،كما أنيا عاجزة عف اإلحاطة كالشمكؿ ،كيعتبر
المفيكـ الجديد أكثر دقة كشمكلية ،ألنو يسعى إلى رصد الظاىرة السردية التراثية في كمياتيا،
كما يسعى إلى اإلحاطة بمختمؼ حيثياتيا كمالبساتيا.
كيكضح الباحث األسباب التي تدفع إلى اقتراح المفيكـ الجديد كيفما كاف نكعو ،حيث
يمخصيا في:
 .1استجابة لدكاع جديدة تستدعيو كتتطمبو.
 .2يأتي ليعكض ،أك ليتجاكز ،أك ليجدد ،أك ليحؿ محؿ مفاىيـ قديمة ،أك استعماالت
متشعبة.
 .3تكليد دالالت جديدة في ضكء السياقات التي تكلد فييا.

()2

إف اعتبار السرد مفيكما جديدا يستدعي إعادة النظر في آليات االشتغاؿ عميو ،ككذا
إعادة تجديد المقاصد كالغايات مف كراء ىذا االشتغاؿ ،كيقترح الباحث طرائؽ جديدة لمبحث
كالدراسة ،ككتابة تاريخ ليذا السرد ،كالسعي إلنشاء مكتبة سردية تجمع شكارده كتنظـ ما
تفرؽ منو ،كتصنؼ كفؽ الطرؽ الحديثة .ذلؾ ما يتعرض لو بالتفصيؿ في كتابو "السرد
العربي مفاىيـ كتجميات".
 .2سرديات القصة:
ىي السرديات التي تيتـ بالمادة الحكائية في حد ذاتيا ،مف خالؿ عالقة الفكاعؿ أك
الشخصيات باألفعاؿ أك األحداث ،فكؿ عمؿ حكائي يتجسد مف خالؿ مقكالت:

( -)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .271
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .57
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(األفعاؿ/الفكاعؿ) ك(الزماف/المكاف) ،فاألفعاؿ أك األحداث يقكـ بيا فكاعؿ أك شخصيات في
زماف كمكاف (فضاء) معنييف ،كيبيف الباحث بأف اىتمامو بيذا النكع مف السرديات جعمو
ينفتح عمى السيميائيات الحكائية كيستفيد مف منجزاتيا ،ذلؾ ما يتضح جميا مف خالؿ كتابو
"قاؿ الركام" الذم خصصو لمبحث في البنيات الحكائية ،بكيفية تتالءـ كرؤيتو لمعمؿ السردم
بشكؿ عاـ.

()1

 .3سرديات الخطاب:
كىي السرديات التي تعنى "بالسردية" التي يتـ بكاسطتيا تمييز حكائية عف أخرل ،أك
بعبارة أخرل ىي طريقة تقديـ المادة الحكائية ،فقد تككف المادة الحكائية كاحدة ،لكف طرائؽ
تقديميا تختمؼ باختالؼ الخطابات.
كيطمؽ عمييا الباحث أيضا اسـ "السرديات الحصرية" ،ذلؾ ألنيا ىي "األصؿ الذم
تبمكر إباف الحقبة البنيكية ،كعمؿ السرديكف عمى حصر مجاؿ اىتماميـ ،كجعمو مقتص ار
عمى الخطاب في حد ذاتو ،كفي ىذه الحقبة تأسست األصكؿ ،كتـ تحديد المككنات البنيكية
لمخطاب السردم"( ،)2حيث ميزت ىذه المككنات بيف السرديات كغيرىا مف االختصاصات
األخرل التي تبحث في السردية ،عمى غرار السيميكطيقا السردية ،حيث صارت عمما مستقال
داخؿ عمكـ األدب المختمفة.
 .4السرديات النصية:
كىي التي تيتـ بالنص السردم مف جية عالقتو بالمتمقي في زماف كمكاف معينيف،
كفي إطار بنية نصية كبرل ،كيسمييا الباحث أيضا بالسرديات التكسيعية ،عمى اعتبار أنيا
"سعت إلى تجاكز المستكل المفظي لمخطاب ،بانفتاحيا عمى مستكيات أخرل لـ تيتـ بيا في

( -)1ينظر :سعيد يقطيف ،الكالـ كالخبر ،مقدمة لمسرد العربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،1997 ،1ص
.224

( -)2المرجع نفسو ،ص .24
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الحقبة البنيكية ،كدارت نقاشات كاسعة حكؿ ىذا التكسيع كامكاناتو ،لكنو اآلف صار كاقعا
مممكسا في مختمؼ األدبيات السردية"( ،)1حيث نجدىا تتعدد كتتنكع بتعدد كتنكع المظاىر
النصية في مختمؼ جكانبيا كأبعادىا الداللية كالمكضكعية (اجتماعية كنفسية كأنتركبكلكجية
كمعرفية كغيرىا) ،كىي بذلؾ تسعى إلى االنفتاح عمى مستكيات أخرل لـ تكليا البنيكية
اىتماما ،متجاكزة بيذا الطرح المستكل المفظي أك النحكم لمخطاب ،إلى المستكل الداللي
لمنص.
كيشير الباحث إلى أف العالقة بيف سرديات الخطاب كسرديات النص ،ىي عالقة
تكاممية ،حيث يتحدد ىذا التكامؿ باختيار الدارس لممكضكع الذم سيشتغؿ عميو ،كما يعد
سرديات الخطاب األصؿ الذم انبنت عميو السرديات ،فيي الزمة كمحددة لمختمؼ أنكاع
السرديات األخرل.
 .5القصة:
يعرفيا الباحث بأنيا المادة الحكائية ،كيمكف ليا أف تتجمى كحكي مف خالؿ
الخطابات العديدة التي تأخذىا ،فالخطاب ىك الذم يمنح القصة تركيبيا ،باعتباره الطريقة
التي يتـ بكاسطتيا إيصاؿ المادة الحكائية أك التعبير عنيا ،كيصفيا الباحث في كتاب "الكالـ
كالخبر" بالثبات ،كأف مدار السرد كمو يقكـ عمييا ،كبانتفائيا ينتفي السرد ،عمى خالؼ
الخطاب الذم يمتاز بالتحكؿ كعدـ الثبات ،إذ بكاسطتو يمكف التمييز بيف األنكاع السردية
المختمفة .كما يشير يقطيف إلى العالقة الكثيقة بيف القصة كالخطاب ،إذ ال يمكف فيـ القصة
إال مف خالؿ فيـ عالقتيا بالخطاب.

()2

( -)1المرجع السابؽ ،ص .25

( -)2ينظر :سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركائي ،ص .51
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 .6الحكائية:
يعرفيا الباحث بأنيا مجمكع الخصائص التي تمحؽ أم عمؿ حكائي بجنس محدد
ىك السرد ،حيث يقكؿ" :نختزؿ مختمؼ ما تتشكؿ منو البنيات الحكائية في مفيكـ كاحد ىك
الحكائية ،كنقصد بيا مجمكع الخصائص التي تمحؽ أم عمؿ حكائي بجنس محدد ىك
السرد"( ،)1كسيشتغؿ بيذا المفيكـ ضمف ما يسميو بػ"سرديات القصة" أك"المادة الحكائية"،
مشي ار إلى اإلىماؿ الذم لحقيا ػمف قبؿ السردييف الذيف انصب جؿ اىتماميـ في مكضكع
الخطاب ،تاركيف المادة الحكائية لمسيمكطبقيف الذيف ركزكا بدكرىـ عمى المعنى دكف كشؼ
جمالية ىذه الحكائية ،ذلؾ ما دفع بيقطيف إلى اتخاذ السيرة الشعبية مكضكعا يشتغؿ عميو،
ليبرز مف خاللو مختمؼ البنيات الحكائية التي تشكؿ ىيكؿ النص ،ذلؾ ما يتعرض لو
بالتفصيؿ في كتابو "قاؿ الراكم -البينات الحكائية في السيرة الشعبية."-
 .7السيرة الشعبية:
يعرفيا الباحث بأنيا عمؿ حكائي مكتمؿ كمنتو ،كيمتاز بالطكؿ الذم يسمح لو
باستيعاب العديد مف النصكص(األجناس كاألنكاع كاألنماط) ،كلو خصكصيتو التي تميزه عف
غيره مف األنكاع السردية العربية ،سكاء مف حيث الشكؿ أك العكالـ الكاقعية كالعجائبية التي
يزخر بيا ،كما لو القدرة عمى التفاعؿ مع مختمؼ النصكص العربية الحديثة.
كالسيرة الشعبية نتاج تفاعؿ يكمي كتاريخي لمذات العربية مع العالـ الذم كانت تعيش
في أكنافو ،لذا جاءت محممة بزخـ كبير مف األحاسيس كاالنفعاالت كالرؤل التي تعبر عف
مكاقؼ اإلنساف العربي مف عصره كمف اآلخر.

()2

( -)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،البينيات الحكائية في السيرة الشعبية ،المركز الثقافي المغربي ،الدار البيضاء ،1997 ،ص
.7

( – )2ينظر :سعيد يقطيف ،الكالـ كالخبر ،ص .8
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كيشير الناقد إلى أف ىذه السيرة ،ظمت عصك ار طكيمة محسكبة عمى قطاع كاسع مف
اإلنتاج الثقافي العربي الميمش ،كالبعيد عف دائرة البحث كاالىتماـ ،لذا فإعادة التفكير في
قراءتو مف جديد ىك تجديد لمذات العربية في مختمؼ بنياتيا الذىنية كالفكرية.
 .8الخبر:
يعرفو الباحث بأنو أصغر كحدة حكائية ،كيميزه عف الحكاية بككنو يرتكز عمى الحدث
خالفا لمحكاية التي يعتبر الفاعؿ ىك محكر تكجيييا ،كتشكؿ مجمكعة مف األخبار ما يسمى
بالحكاية ،إذ يقكؿ" :نعتبر الخبر أصغر كحدة حكائية ،كنميزه عف الحكاية بككف مركز
التكجيو فيو يتمحكر حكؿ الحدث أك الفعؿ"( .)1كعمى اعتبار أف الخبر ىك أصغر كحدة
حكائية ،فيك غير قابؿ أف يحذؼ منو أم مقطع مف مقاطعو.
 .9الحكاية:
الحكاية أكسع مف الخبر ،إذ يمكنيا أف تضـ كحدتيف خبريتيف أك أكثر ،كتختمؼ
الحكاية عف الخبر في ككنيا ال ترتكز أساسا عمى الحدث أك الفعؿ ،كلكف يعد الفاعؿ ىك
مركز تكجيييا ،فيك الذم يؤطر الكحدات الخبرية التي تندرج تحتيا.
كيمثؿ الباحث لذلؾ بحكاية "جرير الزاىد" مف كتاب "اإلمتاع كالمؤانسة" ،إذ يكضح أف
ىذه الحكاية تتشكؿ مف ثالثة أخبار ،كيمكف لكؿ خبر أف يستقؿ عف اآلخر كأف يشتغؿ في
معزؿ عنو ،لكف الذم يؤطر ىذه الكحدات الخبرية الثالث ىك "الشخص" أم "الفاعؿ" جرير.
كيعتبر سعيد يقطيف كؿ مف الحكاية كالخبر نكعيف سردييف داخؿ جنس السرد.
كما ينطمؽ مف مبدأ التراكـ لرسـ حدكد العالقة التي يشتغؿ ضمنيا كؿ مف الخبر
كالحكاية كالسيرة ،فإذا اعتبرنا الخبر أصغر كحدة حكائية ،كالحكاية تراكـ لمجمكعة مف

( –)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .153
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األخبار المتصمة ،فإف القصة تصبح عبارة عف تراكـ لمجمكعة مف الحكايات ،كالسيرة تراكـ
لمجمكعة مف القصص.

()1

كالمقصكد بالتراكـ ىنا تراكـ األحداث ،الذم يضمف استم اررية اشتغاؿ ىذه األنكاع
مجتمعة كبصكرة تكاممية.
 .10المجمس:
يعتبره الباحث الفضاء الذم يتشكؿ فيو الكالـ ،كىك فضاء جماعي متميز بزماف
خاص كعكالـ خاصة كشخصيات متميزة ،إذ يقكؿ" :المجمس فضاء متميز ،لو زمانو
الخاص ،كشخصياتو المتميزة ،كعكالمو الخاصة"( ،)2كما يرل أف لكؿ فئة اجتماعية مجالسيا
الخاصة ،كفي إطار ىذه المجالس يتحقؽ البعد االجتماعي كالثقافي لمكالـ العربي ،بؿ يذىب
الباحث إلى أبعد مف ىذا حيف يعتبر أف المجمس ىك الفضاء الثقافي األساسي الذم تـ فيو
إنتاج الكالـ العربي القابؿ لمنقؿ كالتداكؿ كاالستمرار ،كما لعبت المجالس دك ار بار از في
تشكيؿ المتخيؿ كالكالـ العربييف ،يقكؿ يقطيف" :إف كؿ شيء كليد ىذه المجالس ،التي تمكننا
دراسةه تاريخيةه كاجتماعيةه مف تبيف الدكر الكبير الذم لعبتو في تشكيؿ المتخيؿ كالكالـ
العربييف"( ، )3كيدلؿ عمى ذلؾ بأىـ المناظرات كالمساجالت الكبرل التي عرفيا الفكر العربي،
كالتي كاف مكئميا بامتياز المجمس ،كبتنكع ىذه المجالس يتنكع كيتمكف الكالـ العربي ،كما
يشير الباحث إلى سمة أساسية مف سمات المجمس أال كىي االستم اررية ،حيث أف المجمس
ال ينقضي بتفرؽ الجمساء كانما يستمر كيستأنؼ في كقت الحؽ .كسنخص مجالس السير
الشعبية بالبحث كالدراسة ،ألنيا تعكس بامتياز خاصيتي الطكؿ كاالستم اررية.

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص . 195

( –)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .213
( –)3المرجع نفسو.215 ،
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كيحدد يقطيف ثالثة مككنات أساسية لممجمس ،ىي المتكمـ كالسامع كالكالـ ،حيث
سيقكده البحث في أنكاعيا كخصائصيا كآليات اشتغاؿ مختمؼ أطرافيا كمككناتيا ،إلى تممس
أىـ محددات اإلنتاج الثقافي العربي.

()1

 .11الكالم:
يرل الباحث أف الكالـ قد احتؿ مكانة كاسعة في الثقافة العربية ،باعتباره محكر
التكاصؿ الرئيسي ،حيث يقكؿ" :الكالـ محكر التكاصؿ ،كىك في الثقافة العربي يحتؿ أعمى
المراتب"( ،)2كقد اعتبر الجنس الجامع لمنظـ كالنثر معا ،فقد اىتـ بو العرب منذ القدـ،
ككصفكا بو مختمؼ ممارساتيـ المفظية ،كميزكا أنكاعيا كخصائصيا .كقد درس يقطيف ىذا
المفيكـ مف خالؿ ثالثة محاكر :المحكر األكؿ كيتعمؽ بػ(المبادئ ،المقكالت ،التجميات)،
المحكر الثاني كيرتبط بػ(الجنس ،النكع ،النمط) ،أما المحكر الثالث فيعنى بػ(القصة،
الخطاب ،النص) ،حيث يقدـ الباحث جيدا كاسعا لشرح مختمؼ ىذه المحاكر ،ذلؾ ما يتضح
في كتابو "الكالـ كالخبر– مقدمة لمسرد العربي."-
كما يحرص يقطيف عمى الدعكة إلى إعادة النظر في ىذا المفيكـ باستمرار ،بيدؼ فيـ
مختمؼ مالبسات تصنيفو ،بيف النص أحيانا كالالنص أحيانا أخرل ،كذلؾ ما سيقدـ عميو
ىك شخصيا في كتابو "السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات" ،حيث يعيد قراءة كطرح العديد مف
المفاىيـ التي سبؽ كأف طرحيا في كتاب "الكالـ كالخبر".
 .12التراث:
يقر الباحث بداية بتشعب ىذا المفيكـ كغمكضو ،نظ ار لضيؽ كمحدكدية زكايا النظر
التي يتـ مف خالليا تناكؿ ىذا التراث.

( -)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص.132
( -)2المرجع نفسو ،ص .146
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فيشبيو في مرحمة بألبكـ الصكر ،الذم يضـ صك ار لمختمؼ أفراد العائمة الكاحدة في
تصكر خاصا
ا
مراحؿ زمنية مختمفة كمتباينة ،كلك رجع كؿ فرد ليذا األلبكـ لشكؿ كؿ كاحد
بو ،بناء عمى درجة كعيو كعممو المذيف بمغيما في المرحمة التي عاد فييا لتفحص ىذا
الكتاب مف الصكر ،فقد يرل أحدىـ في ىذا العالـ الصكرم ذكريات جميمة ،تستحؽ أف
تُستعاد لتُعاش مرة أخرل كاف بشكؿ مغاير ،كما قد يرل اآلخر في ىذا العالـ ،فترة مضت
كانقضت كلـ يتبؽ منيا سكل الذكريات .بيذا التشبيو يقيـ الباحث إسقاطا عمى التراث ،حيث
تتبايف كتتعدد اآلراء حكلو بتعدد كتبايف زكايا النظر إليو ،فيناؾ مف يعتبره ماضيا انقضى كال
مجاؿ لمحديث عنو إال مف باب االستذكار كاالستئناس ،كىناؾ مف يراه مميما كمنطمقا
()1

لمتأسيس لحاضر كمستقبؿ ال يمكف ليما أف يتشكال بعيدا عف ىذا التراث.

كيرل الباحث أف مثؿ ىذه الرؤل ميما تعددت كتنكعت ،فإنيا تبقى قاصرة كعاجزة
عف تحقيؽ المبتغى مف كراء العكدة إلى التراث ،كيحصر أسباب المشكمة في ككنيا لـ تأخذ
بأسباب البحث العممي ،كاكتفت بالنظرة االختزالية التعميمية ،دكف تممس مختمؼ الجزئيات
كالتفاصيؿ التي مف شأنيا أف تسيـ في عممية الفيـ كالتفسير كالتأكيؿ.
بناء عمى ذلؾ ،يقترح الباحث مفيكـ "النص" ليحؿ محؿ "التراث" ،كيبرر ىذا اإلبداؿ
االصطالحي بػ:
-1ألف مفيكـ النص مفيكـ "الزمني" الرتباطو بما سماه "النصية" ،التي ىي في حد ذاتيا ال
ترتبط بزمف معيف.
-2ألف المفيكـ الجديد يسمح بتأسيس نظرية لمنص ،أك عمى األقؿ مقاربتو في ضكء نظرية
معينة لمنص ،بناء عمى تحديد المكضكع كمككناتو كعناصره ،كما يمكف لمنص أيضا أف يأخذ
أبعادا كدالالت عدة نظ ار النفتاحو عمى بنيات مختمفة.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .16
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-3يتيح استعماؿ مفيكـ النص ،دراسة مختمؼ التفاعالت النصية التي حدثت عبر مختمؼ
الفترات الزمنية ،كابراز مستكيات ىذا التفاعؿ كأشكالو.
بيذه االعتبارات يمكف تجاكز االنتقائية كالعشكائية كاإليديكلكجيات في دراسة التراث،
ليتـ التركيز عمى بنيات النص الخاصة.

()1

 .13العجائب:
يستعمؿ الباحث ىذا المفيكـ لمتعبير عف كؿ ما يحدث الحيرة في ذىف البطؿ أك
المتمقي ،كيعتبره المعنى الجامع كالشامؿ لمختمؼ االستعماالت القديمة كالحديثة ،مف قبيؿ
الكىـ ،العجيب ،الخارؽ ،األسطكرم كالفانتاستيؾ ،كما يشير الباحث إلى أنو يفضؿ
مصطمحي "العجائب" ك"العجائبي" عمى "الفانتاستيؾ" ،كيحمميما المعنى الذم يمكف استنتاجو
مف مختمؼ االستعماالت العربية ،رغـ تشعبيا كتنكعيا.
كيستند في شرحو ليذا المفيكـ عمى تعريؼ "كا ار دم فك") (Carra de vauxلمعجائب،
حيث يرل أنو قريب مف المعنى الذم عبرت عنو األدبيات العربية القديمة" :العجائب آثار
كمخمكقات ككقائع ترد في كتب الجغرافيا كالتاريخ ،كما إلييا مما انحدر إلينا مف تمؾ
العصكر ،كليس ثمة ما يثبت حقيقتيا ،كال ما يقطع ببطالنيا ،كأبرز صفاتيا صعكبة
إثباتيا"(.)2
فالحيرة ال تتحقؽ إال أماـ أشياء يصعب عمى العقؿ البشرم تقبميا ،بناء عمى اعتقاد
أك تصكر معيف لألشياء ،كانطالقا مف ىذا يككف مفيكـ العجائبي نسبيا ،فما ىك عجائبي
عند قكـ قد يككف اعتياديا عند آخريف ،رغـ كجكد عجائب مشتركة بيف كؿ األمـ كالشعكب.
كلعؿ ىذه النسبية في البعد العجائبي ،ىي ما جعمت الباحث يضيؼ صفة "العربية"
إلى العجائب لتصير"العجائب العربية" ،ىذه األخيرة التي يتـ تناكليا مف منظكر ثقافي عربي
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .48

( -)2سعيد يقطيف :ذخيرة العجائب العربية ،سيرة سيؼ بف ذم يزف ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط ،1994 ،1ص
.10
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كاسالمي بالدرجة األكلى ،كيمثؿ الباحث لذلؾ بػ"سيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف" التي يمكف أف
تق أر مف زاكيتيف ،األكلى عمى أنيا تعبر عف قكة اهلل عز كجؿ كعظيـ سمطانو ،كالثانية عمى
أنيا انح ارؼ بشرم عما يعتقده العربي المسمـ.
بيذا الطرح تكتسي السيرة بنيتيا كخصكصيتيا ،لتصبح "مكقفا" مف ىذه الذخيرة أكثر
مف ككنيا جزءا منيا.
 .14النص:
يعرؼ يقطيف النص بأنو "بنية داللية تنتجيا ذات (فردية كجماعية) ضمف بنية نصية
()1

منتجة ،كفي إطار بنيات ثقافية كاجتماعية محددة".

كيقسـ ىذا التعريؼ إلى عنصريف أساسييف :العنصر البنيكم كالعنصر اإلنتاجي.
 العنصر األكؿ ،كيضـ:"* بنية داللية :عمى اعتبار أف النص دليؿ يستكعب داال كمدلكال ،كمف خالليما معا يتضمف
بنية صرفية كأخرل نحكية ،ككؿ بنية مف ىذه البنيات الثالث يمكف تحميميا ككصفيا كتفسيرىا
في تعالقيا بباقي البنيات األخرل.
* بنية نصية :أف النص كبنية داللية ىي جماع بنيات داخمية يتككف منيا (صرفية/نحكية)،
يتـ إنتاجو ضمف بنية نصية كبرل تتعدد فييا النصكص كتتقاطع كتتداخؿ كتتعارض ،كعالقة
النص بيذه البنية النصية الكبرل ىي عالقة صراعية أك لنقؿ جدلية ،تقكـ عمى أساس
التفاعؿ الذم يأخذ طابع اليدـ كالبناء.
* بنية ثقافية كاجتماعية :ىي المحددة لمنص الذم ينتج في إطارىا ،حيث تككف متزامنة مع
النص زمنيا".

()2

( -)1سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائي ،النص كالسياؽ  1989المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار البيضاء ،ط،2
 ،2001ص.32

( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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 أما العنصر الثاني ،فيتجمى أساسا مف خالؿ العالقات المختمفة بيف ىذه البنيات ،التيتتفاعؿ مع ذاتيا كمع المكضكع الذم تكجد فيو ،ذلؾ ما يؤكده يقطيف بقكلو" :كىكذا نعايف أف
ىذه البنيات (نصية أك ثقافية أك اجتماعية) ليست معزكلة عف بعضيا ،فيي تنتج ذاتيا في
إطار عالقتيا مع المكضكع الذم تكجد فيو ،مف خالؿ عممية اإلنتاج ىاتو تتفاعؿ مع
مكضكعيا جدليا ،كالعممية ىاتو تتغير بتغير عالقات البنيات فيما بينيا استم ار ار كتقطعا"(.)1
يتضح مما سبؽ ،أف يقطيف حاكؿ استنبات تصكر جديد لمنص ينطمؽ فيو مف
الفضاء الثقافي العربي ،رغـ التأثر الكاضح بالبعد اإلنتاجي الذم تمنحو جكليا كريستيفا
لمنص ،كىذا البعد ناتج عف تأثرىا ىي األخرل بكتابات كارؿ ماركس.
 .15التفاعل النصي:
ىك مظير مف مظاىر تعالؽ النص مع نصكص أخرل سابقة أك معاصرة أك مغايرة
لو ،في الجنس أك النكع أك األسمكب ،كيضعو الباحث مقابال لمفيكـ "التناص" ك"المتعاليات
النصية" ،فيك يعتبره أعـ مف ىذيف المصطمحيف ،نظ ار لداللتيما البعيدة ،كفي ىذا الصدد
يقكؿ يقطيف" :نؤثر استعماؿ (التفاعؿ النصي) ألنو أعـ مف(التناص) ،كنفضمو عمى
(المتعاليات النصية) التي ىي مقابؿ ( )transtextualitéعند جنيت لداللتيا اإليحائية
البعيدة"(.)2
كيقابؿ (التفاعؿ النصي) في النص (صيغ الخطاب) في الخطاب الركائي ،كالذم
يمكف بكاسطتو معاينة طرؽ تقديـ القصة ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ تفكيؾ النص بيدؼ تكضيح
العالقة القائمة بينو كبيف غيره مف النصكص األخرل ،التي أسيمت في تشكيؿ بنيتو ،كيميز
الباحث بيف نص الكاتب الذم يضـ مختمؼ البنيات النصية المتصمة بالسرد أك العرض عمى
حد سكاء ،كبيف نصكص غيره مف الكتاب ،كالمتمثمة في البنيات النصية التي جرل استيعابيا

( -)1المرجع السابؽ ،ص .33
( –)2المرجع نفسو ،ص .98
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كادخاليا في النص ،كعف طريؽ الدمج كالتعالؽ يحدث التفاعؿ النصي بيف النص كمختمؼ
البنيات النصية التي استكعبيا.
كيخص الباحث مفيكـ التفاعؿ النصي بفصؿ كامؿ في كتابو "انفتاح النص الركائي"،
حيث يدرسو مف حيث:
قسميو :المتمثميف في النص كالمتفاعؿ النصي.أنكاعو :المتمثمة في المناص كالتناص كالميتناص.أشكالو :المتمثمة في الذاتي كالداخمي كالخارجي.كمستكييو :العاـ كالخاص.كبيذا التصكر يمكف الحديث عف مشركع شامؿ لبحث التفاعؿ النصي ،بإمكانو أف
يجيب عمى مختمؼ األسئمة النظرية ،سكاء تعمقت بتاريخ األدب أك األنكاع األدبية ،أك بالنقد
()1

األدبي ،أك السكسيكنص.
 .16المتفاعل النصي:

مصطمح صاغو الباحث انطالقا مف المفيكـ السابؽ أم(التفاعؿ النصي) ،ليعبر بو
عف البنيات النصية التي تفاعؿ معيا نص المبدع ،كبكاسطتو يمكف فيـ طبيعة التفاعؿ
الحاصؿ بيف ىذا النص كغيره مف النصكص األخرل ،كيقسـ الباحث ىذه المتفاعالت
النصية إلى قديمة كحديثة.
أ /متفاعالت قديمة ،كيكزعيا كالتالي:
 تاريخية :فيي تمتد إلى التاريخ البعيد سكاء كاف عربيا إسالميا أك غير ذلؾ ،كيتضح ذلؾمف خالؿ اإلشارة إلى شخصيات أك أحداث تاريخية.
 دينية :تتعمؽ بتمؾ البنيات المتصمة باألدب ،شع ار كاف أك سردا.ب /متفاعالت حديثة :كيقسميا إلى:
( -)1ينظر :سعيد يقطيف ،انفتاح النص الركائي  ،ص .100
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 تاريخية :مثؿ حرب .1948 ،1967 إعالمية :مثؿ اإلعالـ كالصحافة كالفتات الدعاية. -أدبية كثقافية :كتتجمى مثال مف خالؿ اىتماـ األبطاؿ باألدب.

()1

كقد كظؼ الباحث ىذا المفيكـ (المتفاعؿ النصي) لتحميؿ التعالؽ النصي ،كفيـ طبيعة
التفاعؿ الحاصؿ في النص اإلبداعي الذم يدخؿ في عالقة مع نصكص ثانية.
 .17الخمفية النصية:
ينطمؽ الباحث في شرحو ليذا المفيكـ مف مستكييف( :مستكل النص كمستكل
القارئ) ،ذلؾ أف الذات تنتج النص انطالقا مف "خمفية نصية" تـ تشكيميا مف خالؿ عمميات
التفاعؿ مع نصكص سابقة كفي مراحؿ متباينة ،كيمثؿ الباحث ليذه الخمفية

بػما أسماه

"النص القابع في دكاخؿ كؿ كاحد منا ،كىك عند البعض ثابت كعند آخريف متحكؿ "(.)2
كتتجمى ىذه الخمفية عمى شكؿ بنيات نصية تطفك عمى سطح النص ،سكاء أراد الكاتب
ذلؾ أك لـ يرد ،كيبرز الباحث ثالث طرائؽ تؤدم إلى إنتاج الدالالت انطالقا مف ىذه
الخمفية ،إذ يككف ذلؾ إما بمعارضتيا أك بنقدىا أك استمياميا مف طرؼ الكاتب ،ثـ يأتي دكر
القارئ كذات تتمقى ىذا النص الجديد ،فيتفاعؿ معو منتجا ىك اآلخر دالالت ينطمؽ فييا مف
"خمفيتو النصية" الخاصة بو.
كيكضح الباحث صعكبة عممية البحث ،كالكشؼ عف أشكاؿ تفاعؿ القارئ مع تمؾ
البنيات النصية التي أنتج النص ضمنيا  ،كلف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ النص الثاني الذم
ينتج عف القراءة النقدية لمنص األصمي .كبيذا يتجمى التفاعؿ النصي بيف النص كالبنية
النصية التي أنتج ضمنيا ،سكاء تعمؽ األمر بذات الكاتب أك ذات القارئ.

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .106
( -)2المرجع نفسو ،ص .34

( –)3ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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 .18زمن النص:
كظؼ الباحث ىذا المصطمح لتجاكز المستكل التركيبي أك النحكم لمقكلة الزمف،
كالذم ارتبط أساسا بزمني (القصة كالخطاب) ،ككاف قد اشتغؿ عميو في مؤلفيو "انفتاح النص
الركائي" ك"قاؿ الراكم".
يرتبط ىذا النكع مف الزمف بعمميتي القراءة كالكتابة ،فالمستكل األكؿ يتعمؽ بالمحظة
الزمنية التي يمارس فييا الكاتب عممية الكتابة ،كىي لحظة تختمؼ عف كؿ مف زمني القصة
كالخطاب ،أما المستكل الثاني فيتعمؽ بزمف تمقي النص مف طرؼ ذات القارئ ،كبتعالؽ
ىذيف الزمنييف يتشكؿ ما يسمى بػ"زمف النص".
كيصؼ الباحث العالقة بيف ىذيف البعديف الزمنييف بعالقة البناء ،حيث يتـ مف
خالليا إنتاج الداللة ،فالكاتب كىك يمارس عممية الكتابة يككف في حالة بناء لعالـ زمني
تتداخؿ فيو زمنيتو بزمف القصة ،ككمما تقدـ في عممية البناء ىاتو يككف قد تقدـ شكطا في
إنتاج عالمو الداللي ،حيث يكتمؿ ىذا العالـ باكتماؿ فعؿ "الكتابة" ،كتجدر اإلشارة إلى أف
مختمؼ ىذه التفاعالت تحدث عمى المستكل الداخمي لمنص ،لذا يطمؽ عميو الباحث اسـ
البناء النصي الداخمي.
أما عمى المستكل الخارجي ،فيتـ التفاعؿ مف خالؿ عممية القراءة ،حيث يتـ إنتاج
الداللة مف ذات القارئ ،كتختمؼ ىذه الداللة حسب نكعية القراء كخمفياتيـ النصية.
كبيذا الشكؿ تسيـ كؿ مف ذات الكاتب كذات القارئ في بناء النص داخميا كخارجيا،
كمف خالؿ ىذه العممية يتحدد ما يسمى بػ(زمف النص) في بعديو ،زمف القراءة كزمف
الكتابة.

()1

كصفكة القكؿ ،أف يقطيف أضاؼ مجمكعة كبيرة مف المصطمحات إلى المعجـ النقدم
العربي ،حيث سعى مف خالليا إلى تقديـ إبداالت معرفية جديدة ال تتكقؼ عند حدكد

( -)1ينظر :سعيد يقطيف ،انفتاح النص الركائي ،ص .51
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الترجمة المغكية ،بؿ تتعداىا إلى تقديـ تصكرات كاجتيادات خاصة ،عمى غرار ما قدمو
بصدد مصطمحي النص كالتناص.
المبحث الثاني :قراءة في الخمفية المعرفية لمتفكير النقدي عند سعيد يقطين :
لفيـ أم ناقد أك مبدع البد مف اإلطالع عمى مختمؼ المصادر المعرفية التي نيؿ
منيا ،كالتي أسيمت بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تشكيؿ رؤاه كتصكراتو كأفكاره ،ذلؾ أف
الناقد يخضع في حياتو عمكما لظاىرة التأثر كالتأثير ،التي تتعمؽ أساسا بمعطيات الزماف
كالمكاف ،كمف خالليما يتحدد نكع األخذ كالعطاء ،إذ أف المكضكع ال يتـ بشكؿ عشكائي" ،بؿ
إنو يرتبط بشركط يتعمؽ بعضيا بتقبؿ الفكرة أك النظرية في مكطنيا الجديد ،ثـ بطريقة
استعماليا ،حيث أنيا قد تكتسب طابعا جديدا في مكاف كزماف جديديف ،كفي إطار عممية
المثاقفة التي غدت تخضع ليا كؿ األمـ ،بما فييا تمؾ التي تتكفر عمى السبؽ في جميع
المجاالت ،يكتسي انتقاؿ المعرفة مف العالـ المتقدـ إلى العالـ العربي (كجزء مف العالـ
الثالث) صبغة نكعية"(.)1
كيتطمب ىذا االنتقاؿ تكفر حالة استقباؿ مالئمة ،بغية تحقيؽ التجاكب الفعاؿ بيف
المتأثر كالمؤثر ،كما يستكجب كجكد مبدع أك ناقد كاع "يككف عمى حظ كبير مف العقؿ
كالذكؽ كرىافة الحس ،باإلضافة إلى ثقافة منكعة كاطالع كاسع عمى اآلداب"( ،)2حتى يتسنى
لو التفاعؿ اإليجابي مع مختمؼ الرؤل كالتصكرات التي مف شأنيا أف تسيـ في إثراء اآلداب
القكمية كتطكيرىا ،فالعكدة إلى تجارب اآلخريف "أمر ال شؾ في جدكاه ،إذا كانت ىذه العكدة
لغرض اإلضافة كالتجاكز ،ال لغرض االجترار كالتكرير"(.)3
( -)1فاطمة الزىراء أزركيؿ :مفاىيـ نقد الركاية بالمغرب ،مصادرىا العربية كاألجنبية ،نشر الفنؾ ،الدار البيضاء،1989 ،
ص .189

( -)2عبد القادر ىني :نظرية اإلبداع في النقد العربي القديـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،د ت، 1999 ،
ص.32

( -)3عبد العزيز عتيؽ :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار النيضة العربية ،بيركت ،د ت ،ص .08
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فاألصالة الحقيقية ال تعني االنعزاؿ كالجمكد ،كانما التفاعؿ اإليجابي مع ما تقدمو
المعرفة اإلنسانية بطريقة كاعية منتجة "كفي ىذا أكدت الفاعمية اإلبداعية العربية عمى أف
ثقافة شعب ما ،ال تقكـ بذاتيا كلذاتيا في معزؿ عف ثقافات الشعكب األخرل ،كانما ىي تأثر
كتأثير ،أخذ كعطاء ،كأكدت في الكقت نفسو أف الشرط األكؿ ليذه الحركة مف التفاعؿ أف
تتسـ باإلبداعية كالخصكصية معا ،كىذا المزيج اإلبداعي الخصكصي ىك ما نقمتو الفاعمية
العربية اإلسالمية ،في ذركة نضجو إلى الغرب ،عبر األندلس"( ،)1عندىا فقط يمكف لمتأثر
أف يككف سمة مف سمات التفكؽ كالنبكغ ،كمظي ار مف مظاىر االقتدار كالرقي.
عمى العمكـ ،يبقى الطرح السابؽ مثاليا نكعا ما ،ألف المتأمؿ لمكاقع النقدم العربي،
يجد الكضع مختمفا كمية ،كالصكرة معتمة ،فالنقد العربي يستمد جؿ مفاىيمو كأنساقو المعرفية
مف بيئة غربية مغايرة لمبيئة العربية عمى العديد مف األصعدة ،كىذا مف شأنو أف يطرح
صعكبات جمة.
لكف ما تجدر اإلشارة إليو ،أف ىناؾ تطك ار متناميا ،يتزامف كتطكر الكعي كاألسئمة
التي تطرح في النقد العربي ،كقد مثمو ثمة مف النقاد العرب ،حاكلكا انتياج سبيؿ "التفاعؿ
االيجابي" الذم يحاكر المنجز الغربي كيستنطؽ مرجعياتو الخفية ،غير مستأنسيف لمجاىز
مف األحكاـ كالسابؽ مف التصكرات ،مستفيديف في الكقت ذاتو مف أحسف كأصح ما قدمو ىذا
النقد الغربي.
كسنحاكؿ مف خالؿ ىذا البحث ،الكشؼ عف مختمؼ المصادر المعرفية كالمرجعيات
التي أسيمت في تشكيؿ كتكجيو التفكير النقدم عند سعيد يقطيف ،كذلؾ عبر التنقيب في
الجذكر الفكرية التي شكمت رؤاه كتصكراتو ،مع محاكلة اإلحاطة بمختمؼ العكامؿ الذاتية
كالمكضكعية التي أسيمت في بمكرة ىذه التكجيات ،ككذا البحث في مختمؼ المصادر التي
أثرت بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في تشكيؿ خمفيتو المعرفية.

) -(1أدكنيس :الشعرية العربية ،دار اآلداب ،بيركت ،ط ،1985 ،1ط ،1989 ،2ص .97
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بداية ،يمكف تسجيؿ مالحظة عامة ،يستشفيا المتفحص لمختمؼ األعماؿ السردية
التي قدميا سعيد يقطيف ،حيث يجدىا ترتكز عمى دعامتيف أساسيتيف ،يؤسس مف خالليما
لمشركعو السردم في شمكليتو ،ىما "الدراسات الغربية" ك"التراث العربي" ،كنفس المعنى يؤكد
عميو يقطيف نفسو في قكلو" :تشكمت خمفيتي المعرفية مف خالؿ قراءاتي األدبية لألعماؿ
البكيطيقية الغربية القديمة كالحديثة ،كاطالعي عمى الكتابات العربية النقدية كالبالغية كآراء
الفالسفة في نقد الشعر كاألدب ،ككتب التفسير كعمـ األصكؿ ،كما تأسست عمى قاعدة
المسانيات البنيكية الغربية كاالتجاىات المختمفة لممدارس النحكية العربية القديمة كالجديدة"(،)1
فيي إشارة كاضحة لدعامتي الدراسات الغربية كالتراث العربي.
كما يشير يقطيف إلى الحقبة الزمنية التي تشكمت فييا مختمؼ ىذه الخمفيات
كالمقاصد ،كالتي يحددىا بمنتصؼ السبعينيات ،إذ يقكؿ" :تشكمت لدم ىذه الخمفيات
كالمقاصد في منتصؼ السبعينيات بناء عمى متابعاتي لمختمؼ الكتابات النقدية العربية،
كقراءاتي المتعددة لألدبيات األجنبية في مضمار الدراسات األدبية كالعمكـ اإلنسانية"(،)2
كسنسعى مف خالؿ ىذا المحكر تبيف مختمؼ تمؾ الخمفيات كالمقاصد.
 -1الدراسات الغربية:
 .1.1اال تجاه الشكمي ( الشكالنيون الروس):
يعد االتجاه الشكمي مف أىـ المذاىب المؤثرة في ميداف األدب كنقده ،كقد ظير في
ركسيا في الفترة ما بيف  1910ك ،1930كأحدث ثكرة مفاىيمية في النقد األدبي عمى يد ركاده
أمثاؿ :فيكتكر شيكمكفسكي كيكرم كأيشينباكـ كركماف جاكبسكف كغيرىـ ،حيث بذلكا جيكدا
كبيرة لتأكيد خصكصية األدب كاستقالليتو كسماتو التي تميزه عف غيره ،إذ تبنكا في دراستيـ
منيجا عمميا عمى خالؼ الدراسات التي كانت سائدة قبؿ ذلؾ ،كالتي كانت تتناكؿ العمؿ

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .244
( -)2سعيد يقطيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .123
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األدبي انطالقا مف ككنو مرآة عاكسة لسيرة المؤلؼ كخمفيتو كآرائو السياسية كاالجتماعية ،أك
أنيا كانت تركز عمى مختمؼ السياقات المحيطة بالعمؿ األدبي مف أجؿ قراءتو كتفسيره،
كىذا ما رفضو الشكالنيكف ،حيث أعمنكا استقاللية العمؿ األدبي كخصكصيتو ،منطمقيف مف
مبدأيف أساسييف :األكؿ كيتعمؽ باألدب نفسو ،أم السمات الخاصة التي تميز األدب عما
سكاه مف األنشطة البشرية األخرل ،أما المبدأ الثاني فيتصؿ بػ"الحقائؽ األدبية" التي يجب أف
تتخذ كمنطمؽ في النقد األدبي ،بدؿ المسممات الفمسفية كالجمالية كغيرىا ،التي تعطي صكرة
نمطية تقديسية لمعمؿ األدبي ،كقد انتقؿ الشكالنيكف الركس إلى دراسة "أدبية األدب" بدؿ
دراسة األدب ،أم التركيز عمى مختمؼ الخصائص التي تجعؿ العمؿ أدبيا ،كىي المقكلة
الشييرة التي نادل بيا جاكبسكف.

()1

كقد لقيت ىذه الدعكة استجابة كاسعة لدل العديد مف األدباء كالمفكريف ،أمثاؿ مايكؿ
باختيف كيكرم لكتماف كغيرىما ،كما كاف ليا صدل كاسع كتأثير كبير عمى المدارس بأكمميا،
عمى غرار المدرسة البنيكية كأتباعيا في مختمؼ أنحاء العالـ.
كلـ يكف النقد العربي الحديث بمنأل عف ىذا التأثير ،بؿ إف االتجاه الشكمي يعد مف
أكثر االتجاىات التي لقيت ركاجا في الساحة النقدية العربية ،نظ ار لتييؤ حالة استقباؿ
مناسبة ،كفرتيا األجكاء الفكرية كالجداالت النقدية السائدة في تمؾ الفترة ،كنقصد بيا فترة
الستينيات عمى كجو التحديد ،فكانت البداية مع طو حسيف كرشاد رشدم كغيرىما.

()2

كامتد تأثير ىذا االتجاه إلى أجياؿ الحقة ،كيبرز ذلؾ مف خالؿ التكجو النقدم العاـ
إلى الدراسة العممية لمعمؿ األدبي ،مف خالؿ البحث في خصائصو كمككناتو الداخمية ،كيعد
سعيد يقطيف كاحدا مف النقاد العرب الذيف كجدكا ضالتيـ في مبادئ كأفكار ىذا االتجاه،
كالمتفحص لنصكصو كالمتتبع آلرائو النقدية يمكف لو أف يتبيف ذلؾ ،بؿ إف سعيد يقطيف
( –)1ينظر :فيكتكر إيرليخ :الشكالنية الركسية ،ترجمة الكلي محمد ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2000 ،1ص .14

( -)2ينظر :ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2000 ،2ص
.260
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يصرح في العديد مف المحطات بإعجابو بيذا التكجو الجديد ،إذ يقكؿ" :طمكح الشكالنييف
الركس كاف أكثر كاقعية كعممية في األخذ بركح الممارسة العممية ،مف خالؿ تحديد مكضكع
دراستو"( ،)1فيك ينكه بالصرامة كالدقة التي ميزت أعماؿ الشكالنييف الركس في تحديدىـ
لمكضكع الدرس األدبي كضبط حدكده ،مخالفيف بذلؾ ما كاف سائدا في كتابات القرف التاسع
عشر التي تناكلت األػدب كمفيكـ عاـ بعيد عف الدقة كالتحديد.
بؿ إف يقطيف يعتبر كؿ ما أتى مف دراسات كاختصاصات الحقة ،ماىك إال امتداد
لمرؤل كالتصكرات التي نادل بيا الشكالنيكف الركس ،حيث يقكؿ" :كما أف ظيكر
اختصاصات جديدة خاصة بيذا الخطاب األدبي أك ذاؾ ،ليس إال ترجمة كتطكي ار لألسئمة
كلممشاريع التي دشنيا الشكالنيكف الركس منذ بدايات ىذا القرف"( ،)2كيرل يقطيف أف ذلؾ
مرده إلى الطابع الحيكم كاالنفتاحي الذم ميز مختمؼ تمؾ الرؤل كالطركحات ،حيث أنيا
تركت فرص كمياـ البحث عف عناصر المكضكع مفتكحة أماـ مختمؼ االجتيادات
كاإلضافات ،فمف األدب بمعناه الكاسع إلى األدبية كخصائص نكعية لألدب ،فالخطاب
األدبي في مرحمة الحقة.
كبالتنقيب في جذكر ىذه الخمفية المعرفية عند سعيد يقطيف ،نجد أنيا تشكمت انطالقا
مف سؤاؿ جكىرم كاف يشكؿ ىاجسا مركزيا بالنسبة لو ،يتعمؽ ىذا السؤاؿ بماىية الناقد
األدبي "أىك السياسي ذك الميكالت األدبية كالثقافية؟ أـ ىك المثقؼ ذك االنتماء السياسي؟ إنو
بصكرة أك بأخرل كاف مزيجا منيما معا"(.)3
ككاف ىذا الصنؼ مف النقاد ىك الغالب في الفكر العربي آنذاؾ (إباف فترة
السبعينيات) ،حيث كانت التكجيات السياسية ىي ما يحدد عالقة الناقد بالنص األدبي ،كذلؾ
ما يجعمو ينطمؽ مف رؤل كتصكرات كأحكاـ جاىزة كمعدة سمفا ،ليكظفيا في مقاربة مختمؼ
( -)1سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،ص .15
( -)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)3سعيد يقطيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .127
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األشكاؿ األدبية ،دكف مراعاة لخصكصية أم جنس أك نكع أدبي ،فيغدك النص األدبي كفؽ
ىذا التصكر كاجية ككسيطا لتمرير مختمؼ الرؤل كاإليديكلكجيات الخاصة ،كما يغدك الناقد
األدبي العربي "مثقفا" بالدرجة األكلى يدافع عف أفكاره كتكجياتو ،أكثر منو دارسا لألدب في
حد ذاتو ،مف حيث تركيبتو كفنياتو التي يزخر بيا ،ككذا في عالقتو بغيره مف الخطابات
األخرل.
مف منطمؽ سؤاؿ اليكية ،كما شاكمو مف أسئمة عف كظيفة الناقد كطبيعة عممو مف
جية ،كضبابية الصكرة كعتامتيا في الدرس العربي مف جية أخرل ،يجد يقطيف نفسو ممتفا
حكؿ الفكر الشكالني الذم -بحسب أريو– يقدـ أجكبة كاضحة لتساؤالتو ،حيث يقكؿ:
"كجدت الجكاب عف مثؿ ىذه األسئمة كاضحا لدل الشكالنييف الركس ،الذيف دعكا إلى ميالد
عمـ خاص باألدب ،مادامت العمكـ التي يشتغؿ بيا دارسك األدب ال عالقة صميمية ليا
باألدب"(.)1
كمكضكع ىذا العمـ لف يككف األدب كمفيكـ عاـ ،كلكف أدبية األدب ،كما يحددىا
جاكبسكف" :إف مكضكع العمـ األدبي ليس ىك األدب كانما األدبية ،أم ما يجعؿ مف عمؿ
أدبيا"( ،)2كتبعا لتحديد العمـ كضبط مكضكعو تتحدد ىكية الناقد ،الذم حتما سيشتغؿ كفؽ
ىذه األطر كالمبادئ التي يقدميا ىذا التصكر الجديد ،كيستدعي ذلؾ إعداد العدة المالئمة
لقراءة النص األدبي ،مف حيث طبيعتو كخصكصيتو ،كأيضا في عالقتو بمختمؼ النصكص
األخرل التي تربطو بيا كشائج كصالت مختمفة.
جؿ عدتو كعتاده األكلييف مف رؤل كتصكرات الشكالنييف الركس،
كسيستقي يقطيف َ
حيث تتصدر الركح العممية (المنيج العممي) قائمة ىذه المتطمبات.

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .235
( -)2سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،ص .16
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 .2.1البويطيقا:
اختصاص عممي لو جذكر ضاربة في عمؽ التاريخ اليكناني ،حيث يعد أرسطك أكؿ
مف استخدـ ىذا المصطمح في كتابو الشيير"بكيطيقا" ،في القرف الرابع قبؿ الميالد ،كقد
تناكؿ فيو بالتحميؿ قكاعد الكتابة األدبية كبخاصة في الشعر كالمسرح ،ضمف نظرية
"المحاكاة كالتطيير" ،فبعد الحديث عف التمثيؿ (المحاكاة) بصفة عامة ،تطرؽ أرسطك إلى
كصؼ األجناس األدبية الممثمة (المتخيمة) كالممحمة كالدراما ،كابراز خصائص كؿ منيا كما
يجب أف تتكفر عميو ،لذا فإف ىذا الكتاب يعد أكؿ محاكلة نقدية ،سعت إليجاد أسس فمسفية
معينة ،تقكـ عمييا العممية اإلبداعية.

()1

كقد استخدـ عمماء العرب القدامى ىذا المصطمح بدالالت متعددة ،حيث استخدمو
"ابف سينا" بمعنى "المحفَز" لقكؿ الشعر ،إذ يقكؿ" :إف السبب المكلد لمشعر في قكة اإلنساف
شيئاف ،أحدىما االلتذاذ بالمحاكاة كالسبب الثاني حب الناس لمتأليؼ المتفؽ كاأللحاف طبعا،
ثـ قد كجدت األكزاف مناسبة لأللحاف ،فمالت إلييا األنفس كأكجدتيا ،فمف ىاتيف العمتيف
تكلدت الشعرية كجعمت تنمك يسي ار يسي ار تابعة لمطباع"( .)2يتضح مف ىذا القكؿ أف الشعرية
عند ابف سينا تعني الرغبة المحفزة في نظـ الشعر ،انطالقا مف عامميف ىما :المحاكاة كحب
التأليؼ.
كما استخدمو "ابف رشد" ،كيعني بو الجانب الفني في العمؿ األدبي ،حيث يقكؿ:
"ككثي ار ما يكجد في األقاكيؿ التي تسمى أشعا ار ما ليس فييا مف الشعرية إال الكزف فقط،
كأقاكيؿ سقراط المكزكنة ،كأقاكيؿ أنبادقميس في الطبيعيات ،بخالؼ األمر في أشعار
أميركس"( ،)3فيذه األخير أخذت أبعادا جمالية كفنية لتضمنيا مفيكـ الشعرية.
( –)1ينظر :تزفيطاف تكردكركؼ :الشعرية ،ترجمة شكرم المبحكث كرجاء بف سالمة ،دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط،1
 ،1987ط ،1990 ،2ص .12

) -(2ابف سينا :فف الشعر مف كتاب الشفاء ،ضمف كتاب أرسطك :فف الشعر ،ترجمة كتحقيؽ ،عبد الرحمف بدكم ،بيركت،
ص.172

( -)3ابف رشد :تمخيص كتاب أرسطك :في الشعر ،تحقيؽ :محمد سميـ سػالـ ،لجنػة إحيػاء التراث ،القاىرة ،ص.204
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كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الصدد ،أف ما كصمنا مف استخدامات تراثية ليذا
المصطمح ،ظؿ غير بعيد عف المعنى الذم أخذه في الدراسات المعاصرة ،كاف لـ يتطابؽ
معو بصكرة كمية.
أما في النقد الحديث كالمعاصر ،فال يزاؿ ىذا المفيكـ يثير جداالت كاسعة في
الدرس العربي عمى كجو التحديد ،كيرجع ذلؾ أساسا إلى تعدد الترجمات مف باحث إلى آخر
كمف ثـ تعدد القراءات ،فنجد عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،مصطمحات مف قبيؿ
"اإلنشائية"(عبد السالـ المسدم)" ،نظرية الشعر"(عمي الشرع)" ،الشاعرية"(عبد اهلل الغذامي)،
"األدبية"(عبد الممؾ مرتاض)" ،عمـ األدب" (جابر عصفكر) .كيعد مصطمح "الشعرية" األكثر
شيكعا كاستخداما مف طرؼ الباحثيف مشرقا كمغربا ،أمثاؿ "شكرم المبخكت" ،ك"رجاء
سالمة" ك"سامي سكيداف" كغيرىـ ،أما سعيد يقطيف فيقكـ بتعريب المصطمح مباشرة،
فيستخدـ "بكيطيقا" ليككف مقابال لمكممة اليكنانية.
كما يمكف التنكيو إليو ،ىك الطابع الدينامي الذم يتسـ بو ىذا المفيكـ ،حيث أنو
يتطكر باستمرار كيأخذ دالالت جديدة تبعا لمعصر الذم يكجد فيو ،كتبعا لممنيج الذم يتبعو
ىذا الناقد أك ذاؾ.
كقد حاكؿ الشكالنيكف الركس تجديد البكيطيقا بإعطائيا بعدا عمميا ،حيث ربطكىا
بالمغة بصفة خاصة ،باعتبارىا أساس العمؿ األدبي ،ثـ سعكا إلى كضع أسس كمبادئ
مغايرة ،تضع في الحسباف التحكالت التي طرأت عمى الظاىرة األدبية ،كظيكر أنكاع جديدة
تقكـ عمى النثر عمى خالؼ األجناس القديمة التي كانت تقكـ عمى الشعر ،كفي ىذا الصدد
يقكؿ سعيد يقطيف" :نادل الشكالنيكف أكال بضركرة ميالد عمـ جديد لألدب ،ىك البكيطيقا
كمقابؿ لبكيطيقا أرسطك"( ،)1كمكضكع ىذا العمـ ىك أدبية األدب ،كليس األدب في مفيكمو
العاـ ،كىك انتقاؿ نكعي مف األدب إلى األدبية في تمؾ الفترة.

( -)1سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ص .13
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كيتطكر المفيكـ في المرحمة البنيكية ،حيث تتخذ البكيطيقا مكقعا متمي از ضمف
الدراسات األدبية السائدة ،كيسـ يقطيف بكيطيقا ىذه المرحمة بػ"المتجددة" ،ذلؾ ما يعبر عنو
في قكلو" :ككما حددت البكيطيقا الجديدة مع الشكالنييف الركس مكضكعيا كطرائؽ تحميمو،
حددت البكيطيقا المتجددة مع البكيطيقييف بشكؿ أدؽ مكضكع األدبية ،الذم سيصبح ىك
الخطاب األدبي"( ،)1كمف خالؿ الخطاب يمكف البحث في الخصائص النكعية لألدب ،إذ ال
يعد العمؿ األدبي مكضكعا في حد ذاتو ،كانما في خصائصو التي يتضمنيا ،كيعبر
تكدكركؼ عف ىذا المعنى في قكلو" :ليس العمؿ األدبي في ذاتو ىك مكضكع البكيطيقا ،إف
ما تبحث عنو البكيطيقا ىك خصائص ىذا الكتاب الخاص ،الذم ىك الخطاب األدبي"(.)2
كبيذا الشكؿ ،يمكف رصد تطكر ىذا المفيكـ عبر العصكر ،انتقاال مف العمؿ األدبي
إلى األدبية ،فالخطاب األدبي ،كىي مراحؿ أسيمت كميا في بمكرة تصكر متكامؿ عف عمـ
البكيطيقا.
كيبدك سعيد يقطيف متابعا جيدا لمختمؼ ىذه المحطات ،كمعجبا باالنجازات التي
حققتيا البكيطيقا عبر مراحميا المختمفة ،حيث يرجع الفضؿ ألرسطك كأكؿ ناقد يحدد قكاعد
اإلبداع األدبي ،التي نيؿ منيا الدرس األكركبي كالعربي عمى حد سكاء ،فيقكؿ" :عندما نقكؿ
البكيطيقا في التراث األكركبي نعني بذلؾ كؿ األدبيات التي تجد جذكرىا في بكيطيقا أرسطك،
باعتباره أكؿ فيمسكؼ يكناني حاكؿ أف يقدـ تصك ار متكامال لنمذجة اإلبداع األدبي ،كتقديـ
تصكر عف األجناس األدبية"( ،)3كمف ىذا المنطمؽ يككف أرسطك قد خمؼ إرثا فكريا كنقديا
ىاما ،تداكلتو العديد مف األجياؿ الالحقة.
كال يقؼ يقطيف عند حد اإلشادة بمنجزات البكيطيقا فحسب ،كانما يعمف بشكؿ صريح
أف تمثمو لمبادئيا كاف ق ار ار حاسما ،ينبع عف قناعة تامة بضركرة البحث في السمات
( -)1المرجع السابؽ ،ص .14

( –)2ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

( -)3سعيد يقطيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .45
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الجكىرية ألم كالـ ،إذ يقكؿ" :كاف تمثمي لمبكيطيقا كنظرية األجناس كاقتناعي بضركرتيا في
أم تفكير في األدب أك الثقافة حاسما"( ،)1ىذا المكقؼ الذم لـ يتغير كلـ يتبدؿ أماـ
إغراءات النظريات األخرل ،التي كانت تنادم بدراسة النص األدبي خارج نطاؽ التحديد
الجنسي أك النكعي.
كما يعمف أيضا بأنيا أسيمت في تشكيؿ خمفيتو المعرفية ،حيث يقكؿ" :تشكمت
خمفيتي المعرفية مف خالؿ قراءاتي األدبية لألعماؿ البكيطيقية الغربية ،القديمة كالحديثة"(،)2
كلـ تكف ىذه القراءة –حسب يقطيف– تيدؼ إلى التطبيؽ أك االستشياد ،كانما كانت قراءة
تأممية نقدية ،تسعى إلى ربط المنجز الغربي بما ىك مكجكد في الثقافة العربية إبداعا كفك ار
أدبيا ،كذلؾ ما سعى إلى تجسيده في مؤلفو "الكالـ كالخبر" ،الذم حاكؿ مف خاللو تقديـ
صياغة نظرية عامة ألجناس الكالـ العربي تككف مخالفة لمتصكرات الغربية التي يستيمكيا
الدارسكف العرب.
.3.1االتجاه البنيوي:
يعد ىذا االتجاه امتدادا كتطكي ار لبعض الفرضيات كالمنطمقات التي جاء بيا
الشكالنيكف الركس ،كقد ظير في فرنسا منتصؼ الستينيات مف القرف العشريف ،بعد ترجمة
تكدكركؼ ألعماؿ الشكالنييف الركس إلى المغة الفرنسية ،كما يعد(النقد الجديد) ك(األلسنية)
مف أبرز مصادره الفكرية ،السيما ألسنية "دكسكسير" التي دعت إلى استقاللية النص األدبي
بكصفو نظاما لغكيا خاصا ،كبامتداد آراء كاجتيادات رائدىا كالتقائيا بالتيارات النقدية السائدة
آنذاؾ ،برز الفكر البنيكم في النقد الحديث.
كمف أىـ مبادئ البنيكية ما عرؼ في الدراسات النقدية بأدبية األدب ،أم العناصر
الجكىرية التي تجعؿ العمؿ أدبا ،كقد تـ شرحيا في العنصر السابؽ( ،)2-1كأيضا رفض

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .248
( -)2سعيد يقطيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .137
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حضكر المؤلؼ ،حيث ترل أف ال دكر ىاـ يذكر لو ،ألنو قاـ باستخداـ المغة التي ىي حؽ
مشاع ،كمف ثـ فيي ترفض الرأم الذم يعتبر المؤلؼ منبع المعنى في النص ،كما ترفض
كال مف المرجعيتيف التاريخية كاالجتماعية.

()1

كتنظر البنيكية إلى األدب عمى أنو "صيغة متفرعة عف صيغة أكبر ،أك بنية ضمف
بنية أشمؿ ىي المغة (أم الكتابة كمؤسسة اجتماعية) ،تحكمو قكانيف كشيفرات كأعراؼ
محددة تماما كما ىي المغة كنظاـ"( ،)2كيصبح األدب كفؽ ىذا المنظكر عبارة عف نظاـ
لغكم ،تحكمو جممة مف القكاعد كالقكانيف ،حيث تسعى مقاربة النص األدبي كفؽ المنظكر
البنيكم ،إلى الكشؼ عف الطريقة التي تشتغؿ بيا مختمؼ عناصره كبنياتو ،ثـ رصد األثر
الناتج عف ىذا االشتغاؿ ،كمف نفس المنطمؽ يمكف تناكؿ مختمؼ األجناس األدبية ،باعتبارىا
أنظمة تشتغؿ مع بعضيا البعض ضمف الحقؿ األدبي كالثقافي األشمؿ كاألكسع ،كما يتضح
مف خالؿ ىذا القكؿ العالقة الكطيدة بيف البنيكية كالدراسات المسانية ،إلى الحد الذم يجعؿ
النقاد يعتبركنيا كليدة الفكر المساني.
كلـ تنتقؿ البنيكية إلى النقد العربي إال أكاخر الستينيات كبداية السبعينيات ،عبر
الترجمات المختمفة لمؤلفاتيا ،ككذا االنتقاؿ المباشر لمدراسة في الجامعات األكركبية ،ككانت
البداية مع مجمكعة مف النقاد ،حاكلكا ترجمة كتب تعريفية بيذا االتجاه ،كنذكر عمى سبيؿ
()3

المثاؿ "صالح فضؿ"" ،عبد السالـ المسدم"" ،تماـ حساف"" ،كماؿ أبك ديب" كغيرىـ.

كيعد المنيج البنيكم مف أكثر المناىج حضك ار كىيمنة في الساحة النقدية العربية،
سكاء مف الناحية التنظيرية أك التطبيقية ،حتى كصؿ األمر ببعض الباحثيف إلى اعتبار
البنيكية سيدة العمـ كالفمسفة" :ىي سيدة العمـ كالفمسفة رقـ كاحد ،بال منازع"(.)4

( -)1ينظر :ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ص .38
( –)2المرجع نفسو ،ص .37

( -)3ينظر :جابر عصفكر :تحديات الناقد المعاصر ،دار التنكير لمطباعة كالنشر ،ط ،2014 ،1ص .98

( -)4رائد فؤاد الرديني :خطاب نقد الشعر عند ع از لديف إسماعيؿ ،دار فضاءات ،عماف ،ط 2015 ،1ص .281
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كلما كانت البنيكية ترجع في جذكرىا إلى فمسفات غربية متنكعة كمتباينة في بعض
األحياف ،مف قبيؿ الماركسية كالبرجكازية ،كاف لزاما عمى التمقي العربي أف يتمبس بإحدل ىذه
الفمسفات السائدة ،كتجمى ذلؾ مف خالؿ العديد مف الدراسات التي قدمت في النقد العربي،
ككانت تتبنى أغمبيا االتجاىيف الرئيسييف في البنيكية ،كنقصد بيما االتجاه الشكمي
كالتككيني ،كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ أبرز مف مثميما" :خالدة سعيد"" ،كماؿ أبك ديب"" ،محمد
برادة"" ،محمد بنيس"" ،جابر عصفكر"" ،حميد لحميداني" كسعيد يقطيف.

()1

كعمكما ،يمكف اإلشارة إلى ىيمنة البنيكية التككينية-بمختمؼ تفرعاتيا كاختصاصاتيا-
في الدراسات النقدية العربية ،عمى نقيض نظيرتيا البنيكية الشكالنية التي تكاد تنحصر في
الدراسات التقديمية الشارحة ،حيث قدمت دراسات كأبحاث حاكلت تمثؿ ىذا المنيج النقدم،
سكاء عمى صعيد الممارسة التنظيرية أك التطبيقية ،مع مراعاة خصكصية المنتكج األدبي
العربي ،كيمكف اإلشارة في ىذا اإلطار إلى ما حققتو التجربة النقدية المغربية ،سكاء مف
حيث كمية أك نكعية األبحاث المقدمة ،مقارنة بمثيالتيا في الدكؿ العربية األخرل ،كقد نالت
السرديات القسط األكبر في ىذه التجربة ،مستعينة بما كفرتو ليا البنيكية مف أدكات إجرائية
لدراسة السرد.
كرغـ أف الحركة النقدية في مرحمة الحقة ،قد شيدت ظيكر مناىج كاتجاىات جديدة
تجاكزت الطرح البنيكم في صرامتو ،كالسيميائية كالتفكيكية كالتأكيمية كغيرىا ،إال أف بصمة
البنيكية ظمت بارزة في صفحة النقد األدبي بصفة عامة ،كالنقد العربي بصفة خاصة ،حتى
أَُرخ لما أتى بعدىا بمرحمة "ما بعد البنيكية" ،كأصبح فيـ المناىج الالحقة مرتبط ارتباطا كثيقا

بفيـ كاستيعاب مبادئ البنيكية ،كذلؾ لتأثيرىا الكبير في أسس كمنطمقات ىذه المناىج

الجديدة.

( -)1ينظر :ميجاف الركيمي ،سعد البازعي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .271
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ككما سبقت اإلشارة إليو ،فإف سعيد يقطيف تأثر بيذا المنيج كبمبادئو ،كتبناه في العديد
مف أبحاثو ،فيك يعمف مف أكؿ مؤلؼ لو "القراءة كالتجربة" ،أنو سيقدـ قراءة جديدة مغايرة،
ككجو الجدة فييا -حسب رأيو -أنيا ستتناكؿ المككنات البنيكية لمخطاب الركائي كفؽ أدكات
كمفاىيـ جديدة مستكحاة مف السرديات ،إذ يقكؿ" :تركـ ىذه القراءة أف تككف جديدة عمى
مستكييف -1:البحث في مككنات الخطاب الركائي البنيكية ،كىذه القضية ما يزاؿ نقد الركاية
ببالدنا كالكطف العربي ال يعيرىا كبير اىتماـ ،رغـ بعض المحاكالت القميمة كالمتفرقة-2 .

استعماؿ أدكات كمفاىيـ جديدة تمتح باألخص مف السرديات"( ،)1كسيركز في قراءتو عمى
ثالث مفاىيـ أساسية ىي :االنزياح السردم كالميثاؽ السردم كالخمفية النصية ،كسيتناكؿ
المفيكميف األكؿ كالثاني كما كردا في الدراسات الغربية ،أما المفيكـ الثالث فيعتبره مستخمصا
مف عممية البحث في محددات القراءات كاختالفاتيا.
كما نجده يصرح منذ الكممات األكلى لتقديـ كتابو(تحميؿ الخطاب الركائي) ،بالمنيج
البنيكم الذم سيسمكو أثناء بحثو ،فيقكؿ" :نسمؾ في تحميمنا ىذا مسمكا كاحدا ،ننطمؽ فيو مف
السرديات البنيكية كما تتجسد مف خالؿ االتجاه البكطيقي الذم يعمؿ الباحثكف عمى تطكيره
كبمكرتو بشكؿ دائـ كمستمر"( ،)2كسيتمحكر تحميمو حكؿ ثالثة مفاىيـ مركزية ،تعد مف صميـ
النقد البنيكم ،كىي الزمف كالصيغة كالرؤية.
كىك بذلؾ يحاكؿ تجاكز الطرح النقدم العربي الذم كاف سائدا في تمؾ الفترة ،حيث
كاف يتـ التركيز أثناء تحميؿ العمؿ األدبي عمى المضاميف بالدرجة األكلى ،كالتي كانت تُق أر
انطالقا مف تحديد انتماءات الكاتب كتكجياتو السياسية ،فرغـ التسميـ الشكمي بجدلية العالقة
بيف الشكؿ كالمضمكف عمى مستكل المناقشات الشفكية ،إال أف الممارسة النقدية -حسب
يقطيف -كانت تتعامؿ مع النص بناء عمى اعتبارات ال عالقة ليا باألدب ،كىذا ما جعمو
( –)1سعيد يقطيف :القراءة كالتجربة ،حكؿ التجريب في الخطاب الركائي الجديد بالمغرب ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط،1
1985ص .9

( –)2سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،ص .07
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يطرح تساؤال جكىريا ،ىؿ نحف نحمؿ النص األدبي أـ نحاكمو سياسيا ،حيث كاف يرل أف
االنتصار يككف دكما لمكاتب الذم يشاطرنا نفس اإليديكلكجية ،كاف كاف ىناؾ قصكر في
تجربتو اإلبداعية ،كيحدث العكس عندما يتعمؽ األمر بمبدع حقيقي ،كلكننا نختمؼ معو.

()1

كعمى خالؼ ىذه النظرة العربية اإلسقاطية ،نجد الممارسة النقدية الغربية تختمؼ
بصكرة كمية ،فميما تباينت الرؤل كتعارضت الطركحات ،تبقى ىناؾ مسافة قائمة بيف النص
األدبي كمؤلفو ،كىذه المسافة ىي ما يمنح الممارسة النقدية طابع الحياد كالمكضكعية ،فنجد
"كارؿ ماركس" االشتراكي ُي َنكه كيشيد بغريمو "بمزاؾ البرجكازم" ،رغـ البكف الشاسع بيف
فكرييما.
كقد نتج عف ىذه المقارنة التي أقاميا يقطيف ،أف قرر االنحياز إلى الفف الحقيقي
كالكعي العممي ،الذم كجده مجسدا في مبادئ البنيكية كانجازات أعالميا ،ذلؾ ما عبر عنو
مف بقكلو" :لقد دفعني ىذا المكقؼ الحاسـ ،إلى االىتماـ باالنجازات البنيكية ألنيا تصر عمى
العناية بالشكؿ ،كىك ما كاف ينقص تفكيرنا األدبي"( ،)2الذم غرؽ في محاكمة المضاميف،
كانشغؿ بالحكـ كالتأكيؿ انطالقا مف األفكار الجاىزة كاألحكاـ المسبقة ،دكف أف يمتفت إلى
الفيـ المالئـ لطبيعة العمؿ األدبي  ،كمف ثـ التفسير الصحيح الذم ينتقؿ مف قراءة الكاتب
إلى قراءة النص ،كما يقاؿ عف الفكر األدبي ينسحب عمى كؿ مجاالت الحياة.
لذا سيظؿ يقطيف ممتنا ألعالـ البنيكية ،كعمى رأسيـ "لككاش" ك"غكلدماف" ،حيث يرل
أف الدرس العربي لـ يكليما حقيما ،كتعامؿ معيما بطريؽ اختزالية كفيـ مخؿ ،إذ يقكؿ" :كما
أزاؿ إلى اآلف أكف تقدي ار كبي ار لمككاش كغكلدماف ،كأرل أف المثقفيف العرب اختزالىما اختزاال
فظيعا ،كفيماىما فيما مخال"( ،)3بؿ كيرل أيضا أف فكر ىذيف العمميف سيظؿ قابال
لالستثمار في أم كقت إذا ما أحسف التعامؿ معيما.
( -)1ينظر :سعيد يقطيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .124
( -)2المرجع نفسو ،ص .125

( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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آخرف مف أعالـ الفكر البنيكم ،كاف ليما بالغ األثر في تككيف كتشكيؿ
كىناؾ عمماف ا
رؤل كتصكرات يقطيف ،السيما في المجاؿ السردم ،كىك االختصاص ذاتو الذم سيختاره
كيشتغؿ عميو ،كنعني بيما الفرنسييف "جيرار جينيت" ك"تزفيطاف تكدكركؼ" ،حيث يقكؿ
يقطيف" :كمف خالؿ متابعاتي ألعماليـ جميعا ،تأكد لي أف كؿ كاحد لو طريقة مختمفة في
معالجة مكضكع كاحد ىك السرد ،ككاف عمي أف أختار األقرب إلى تككيني المعرفي
كانشغاالتي األدبية ،فكجدت أف ما يستجيب ألسئمتي النقدية يكمف في أعماؿ جيرار جينيت
كتكدكركؼ"( ،)1كيعني االنحياز ليذيف العمميف ،اختيار السرديات كاختصاص نشأ كترعرع
في أحضاف البنيكية ،كيعد كؿ مف جينيت كتكدكركؼ مف أبرز أعالميا .
فأكؿ مف استخدـ مصطمح "السرديات" ىك تكدكركؼ سنة  ،1967كىك ذات
المصطمح الذم تبناه يقطيف في دراساتو ،حيث يقكؿ" :إف السرديات ىي االختصاص الذم
أنطمؽ منو في معالجة السرد العربي"( ،)2كيحدد مكضكعيا الذم يكمف في دراسة سردية
الخطاب السردم ،فيقكؿ" :تندرج السرديات باعتبارىا اختصاصا جزئيا ييتـ بسردية الخطاب
السردم ،ضمف عمـ كمي ىك البكيطيقا التي تعنى بأدبية الخطاب األدبي بكجو عاـ"( ،)3كىك
المكضكع ذاتو الذم حددتو الدراسات الغربية.
كبعد إصدار جينيت لكتابو (عكدة إلى خطاب الحكاية) ،يقدـ يقطيف لمطبعة المترجمة
ليذا الكتاب قائال" :لنق أر ىذا الكتاب ،كلنتأمؿ طريقة الحكار المبدع ،كلنتعمـ أف السرديات
ليست حك ار عمى أحد ،كأف اإلبداع يبقى ،كالسجاؿ العقيـ كاالستيالؾ األبدم كاف داما طكيال
فيما جعجعة كال طحيف"( ،)4مستمدا بذلؾ دركسو مف ىذا الباحث ،السيما في طريقة تعاممو
مع مختمؼ المراجعات كاالنتقادات التي كجيت ألعمالو.

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .238
( -)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .22
( -)3المرجع نفسو ،ص .23

( -)4جيرار جينيت :عكدة إلى خطاب الحكاية ،مقدمة ،ص  :ز.
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كيظير تأثر سعيد يقطيف بجينيت جميا في أكثر مف مكضع ،حيث نجده يقكؿ" :عندما
نتحدث عف جيرار جينيت ( ،)1930فإننا نتحدث عف لحظة فارقة في تاريخ الدراسات األدبية
بكجو عاـ ،كالدراسات السردية بكيفية خاصة"( ،)1حيث ال يمكف ألم مشتغؿ بالسرديات أف
يشكؿ تصك ار متكامال ،دكف الرجكع إلى ما قدمو جينيت في ىذا المجاؿ.
كيبمغ اإلعجاب أقصاه مع يقطيف ،إلى حد يعتبر فيو جينيت حفيد أرسطك ،حيث
يقكؿ" :سنجد لمجماؿ (عمـ الجماؿ) حضك ار متمي از في مختمؼ أعمالو ،كلعؿ كتابيو حكؿ
العمؿ الفني ( )1997 -1966خير دليؿ عمى ذلؾ ،كىذا ما جعمو بتعبير ركالف بارت
يستحؽ كصفو بأنو حفيد أرسطك"( ،)2فيك يرل أف مشركع جينيت كاف متكامال ،فيك سردم
كأدبي كثقافي ،كيرجع ذلؾ –حسب رأيو -إلى الخمفية البكيطيقية التي انطمؽ منيا ىذا
الباحث.
كغير بعيد عف جينيت ،كاف لتكدكركؼ دكر بارز في تشكيؿ رؤل كتصكرات يقطيف،
حيث اتخذه مرجعية لو في العديد مف القضايا النقدية ،فنجده عمى سبيؿ المثاؿ يصؼ
تصكره لمحكي بالمتكامؿ " :بيذه اإلحالة التي تمتد مف التاريخ مع البالغة إلى البكيطيقا مع
الشكالنييف الركس ،كالمسانيات مع بنفنست ،يقدـ تكدكركؼ تصك ار متكامال لدراسة الحكي،
سكاء في التمييز بيف مظيريو في اختالفيما أك تكامميما ،أك في خصائص كؿ كاحد منيما.
ثـ يقدـ لنا بعد ذلؾ مككنات كؿ مف المظيريف ،مرك از بشكؿ رئيسي عمى ما ينبغي أف ييتـ
بو التحميؿ األدبي بحثا كتقصيا" ( ،)3كيقصد بمظيرم الحكي القصة كالخطاب ،المذيف
يكظفيما يقطيف في مختمؼ تحميالتو ،إذ يقكؿ" :كؿ حكي يتـ مف خالؿ مككنيف مركزييف:

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .23
( -)2المرجع نفسو ،ص .47

( -)3سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،ص.30
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القصة كالخطاب .إف القصة ىي المادة الحكائية ،كالخطاب ىك طريقة الحكي"( ،)1متبنيا
بذلؾ التقسيـ الثنائي لمحكي الذم قدمو تكدكركؼ.
كما يعتمد عميو في تحديده لمفيكـ الصيغة ،إذ يقكؿ" :في تحديدم لمصيغة ،أجدني
أنطمؽ مف تحديد تكدكركؼ إياىا ،حيث يراىا تتعمؽ بػ(الطريقة التي بكاسطتيا يقدـ لنا الراكم
القصة)"( ،)2كسينطمؽ يقطيف مف نفس التصكر في مختمؼ تحميالتو السردية.
كانت ىذه بعض النماذج عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،فيما يتعمؽ باألثر الذم خمفتو
البنيكية بكجو عاـ كالمدرسة الفرنسية بكجو خاص عمى الفكر اليقطيني ،كمف ىنا جاء اىتماـ
سعيد يقطيف بيا ،مف خالؿ الكلكج إلى عكالميا تأمال كاستقراء كاستيعابا ،فكانت عامال ىاما
في تشكيؿ خمفيتو المعرفية ،رغـ إعالنو في كتابو انفتاح النص الركائي عف ضركرة تجاكز
الطرح البنيكم ،نظ ار النقضاء مبررات بقائو ،حيث يقكؿ معمقا عمى سكسيكلكجيا النص
األدبي" :بيذا التصكر يمكنيا أف تتجاكز كعي الستينات ،كالمرحمة البنيكية التي لـ يبؽ ما
يصكغيا –في نظرم– عمميا كنظريا معا"( ،)3رغـ ذلؾ سيبقى الناقد كفيا لمفكر البنيكم في
الكثير مف أعمالو الالحقة.
 .4.1النصيات والتفاعل النصي:
لقد القت البنيكية انتقادات كبيرة مف معارضييا ،الكجكدييف (سارتر)،
كالشيكعييف(غاركدم) ،كالتاريخييف(غكلدماف) ،كالسيميائييف (لكتماف) ،كالتفكيكييف (دريدا)،
حيث اتيمكىا بالجمكد كالتعسؼ كالغمك ،لككنيا أغمقت عمى نفسيا كؿ األبكاب في كجو العالـ
الخارجي ،كاكتفت بالبحث في طبيعة المغة داخؿ النص األدبي ،مصادرة بذلؾ كؿ مقاصد

( -)1المرجع السابؽ ،ص.50

(T. Todorov : Les catégories du récit littéraire in « communication » n° 08 , 1966, p149. -)2
نقال عف :سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الركائي ،ص .194
( –)3سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائي ،ص .36
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المتكمـ أك الكاتب ،ككذا محك دكر القارئ نيائيا مف المشيد األدبي ،األمر الذم أدل بيا إلى
طريؽ مسدكد.

()1

أماـ ىذا الكضع المتأزـ ،كجد البنيكيكف أنفسيـ مضطريف إلى إقامة مراجعات
لمختمؼ آرائيـ كأطركحاتيـ ،بحثا عف متنفس مف شأنو أف يفتح سبؿ التكاصؿ" ،فإذا كاف
بارت ىك المثاؿ البنيكم ،فإنو ىك نفسو في عاـ  1971رفض كنفى مفيكـ العممية البنيكية،
ككؿ محاكالت التنظيـ في مستيؿ دراستو البنيكية(س/ز) .أما دريدا كعادتو فقد كصفيا
باالختزالية كالتجريد ،كاتياميا بسمات الثبات الشكالني"( ،)2ككانت نتيجة ىذا التكجو الجديد،
أف قدمت اجتيادات كأطركحات متعددة كمتنكعة مف قبؿ البنيكييف كغيرىـ ،عممكا عمى
تطكيرىا كتنميتيا لتصبح فيما بعد نظريات كمناىج ،صنفت كميا تحت ما اصطمح عميو "ما
بعد البنيكية".
كتشير الدراسات النقدية إلى افتقار اتجاىات "ما بعد البنيكية" إلى نظرية جامعة
تحتكييا ،رغـ التفافيا جميعا حكؿ ىدؼ كاحد سعت إلى تحقيقو ،كىك تحرير الخطاب األدبي
مف ىيمنة األفكار البنيكية كسمطة النظاـ كالتمركز الميتافيزقية مف جية ،كمف النقد التقميدم
تمت لألدب
الذم أغفؿ دراسة النص ،كاحتفى بحياة المؤلؼ كمختمؼ السياقات التي ال َ

بصمة ،مف جية أخرل.

لكف ،كبالرغـ مف غياب ىذا اإلطار النظرم الجامع ،إال أنو كجد عامؿ مشترؾ،
كجامع حقيقي التجاىات مابعد البنيكية ،ذلؾ ما اصطمح عميو بػ"المقكلة التناصية" ،التي
ستنتقؿ أساسا بالبحث مف المستكل التركيبي لمخطاب إلى المستكل الداللي لمنص" ،فبعد

( –)1ينظر :نيمة فيصؿ األحمد :التفاعؿ النصي ،التناصية ،النظرية كالمنيج ،شركة األمؿ لمطباعة كالنشر ف القاىرة ،ط1
 ،2010ص .31

( -)2ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ص .40
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اكتشاؼ بنية العمؿ األدبي يمكف تحميؿ المعاني الكامنة كراء ىذه البنية ،كىكذا تتفتح مغاليؽ
عالـ المعاني في النص األدبي"( ،)1كلـ تكد تخمك أم نظرية أك اتجاه مف ىذا الطرح الجديد.
كانطالقا مف المقكلة السابقة ،سيتحدد "التفاعؿ النصي" كمفيكـ ما بعد بنيكم ،يحيؿ
إلى انفتاح النص كبالتالي انفتاح قراءتو ،حيث ال ارتباط بمركز معيف ،كىك ما يمثؿ الرد
()2

العممي عمى مقكلة انغالؽ (النص/الكتابة) ،التي كانت سائدة في الدراسات السابقة.

كتعد كتابات ميخائيؿ باختيف مف أىـ المرجعيات التي نيمت منيا اتجاىات ما بعد
البنيكية ،حيث القت صداىا عند العديد مف النقاد ،مف قبيؿ جكليا كريستيفا في مقاليا
(الكممة ،الحكار ،الركاية  ،)1966كجاؾ دريدا في مقالو (البنية كالعالقة كالتفاعؿ في خطاب
العمكـ اإلنسانية) ،كركالف بارت في مقالو (مكت المؤلؼ) ،كىي دراسات حاكلت أف تحيط
بمختمؼ أطراؼ العممية اإلبداعية ،كاف تباينت كاختمفت اآلراء كالتصكرات مف اتجاه إلى
آخر ،كمف نظرية إلى أخرل.

()3

كما تجدر اإلشارة إليو ،كثرة اآل ارء كالتصكرات التي قدمت حكؿ مفيكـ النص باعتباره
محكر العممية اإلبداعية ،ككذا تقارب ىذه اآلراء أحيانا كتضاربيا أحيانا أخرل ،لذا ستتـ
اإلشارة إلى آراء أىـ عمميف حاكال بمكرة نظرية لمنص األدبي ككاف ليما تأثير كاضح في
تشكيؿ الخمفية المعرفية لسعيد يقطيف ،كنقصد بيما عمى كجو الخصكص" :جكليا كريستيفا"
ك"بيير زيما" ،حيث قدما مجيكدات تنظيرية ىامة ،جعمت لمستكيات الدرس الداللي نفس
األىمية التي حظيت بيا مستكيات التحميؿ التركيبي مع البنيكييف.
تعرؼ كريستيفا النص بأنو "جياز عبر لساني ،يعيد تكزيع نظاـ المساف()Langue
عف طريؽ ربطو بالكالـ ( )Paroleالتكاصمي ،راميا بذلؾ إلى اإلخبار المباشر ،مع مختمؼ

( -)1محمد عزاـ :النقد كالداللة ،نحك تحميؿ سيميائي لألدب ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،سكريا ،1996 ،ص .123
( -)2ينظر نيمة فيصؿ األحمد :التفاعؿ النصي ،التناصية ،النظرية كالمنيج ،ص .34
( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الممفكظات السابقة كالمعاصرة"( ،)1ك بيذا التعريؼ يتحدد النص كإنتاجية مف خالؿ عالقات
اليدـ كالبناء التي يقيميا مع المساف الذم يقع فيو ،كمف جية أخرل فيي تعتبر النص تناصا
مأخكذا مف عدة نصكص تتقاطع فيما بينيا ،لذا دعت إلى عدـ االقتصار في مقاربة
النصكص عمى المقكالت المسانية المحضة ،كانما تدعيميا بمقكالت منطقية.
كما دعت كريستيفا إلى ضركرة ميالد عمـ جديد يتعامؿ مع النص بانفتاحية أكبر،
ىذا العمـ ىك (السيميكلكجيا) ،كقد كاف ليذه اإلضافات صدل كاسعا ،حيث أنيا أصبحت
محددة لمعديد مف الرؤل التي أتت بعدىا ،فػركالف بارت لـ يخرج عف الحدكد النظرية التي
قدمتيا كريستيفا ،ففي حديثو عف النص يسترجع تعريفيا ،مبينا الدكر األساسي الذم لعبتو
آراؤىا في تغيير كجية النظر فيما يتعمؽ بالنص كنظريتو.

()2

أما بيير زيما فقد سعى إلى تشكيؿ "سكسيكلكجيا النص األدبي" ،تميي از لو عف
"سكسيكلكجيا األدب"  ،فكاف كتابو الشيير "مف أجؿ سكسيكلكجيا النص األدبي" حامال ىذا
الطمكح ،حيث يرل بأف النص "ذك طابع مزدكج :فيك مف جية بنية مستقمة كمف جية ثانية
بنية تكاصمية"( ،)3كال يمكف فصؿ ىاتيف البنيتيف(المستقمة كالتكاصمية) عف بعضيما ،فإذا كاف
النص بنية مستقمة فيك في الكقت ذاتو يعبر عف مختمؼ القيـ كالمعايير االجتماعية،
كباشتغاؿ البنيتيف معا يتحدد االختصاص الذم تعنى بو سكسيكلكجيا النص األدبي ،كالمتمثؿ
في مقاربة مختمؼ البنيات النصية مف حيث ككنيا لسانية كاجتماعية في آف كاحد ،كانطالقا
مف ىذه المفاىيـ حاكؿ بيير زيما إماطة المثاـ عف النص الركائي الذم سيشكؿ حقؿ دراساتو
كتحميالتو.
أما مفيكـ التناص ،فقد ارتبط أيضا بكريستيفا ،التي استكحتو مف مبدأ الحكارية عند
ميخائيؿ باختيف ،كنشرتو في مجمة "تاؿ كاؿ" سنة  ،1966كقد القى ىذا المصطمح ركاجا
(J.Kristeva: Sémiotike: Recherche pour une sémanlyse, Seuil 1969, P52. -)1
( -)2سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائي ،ص .22
( -)3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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كبي ار في مختمؼ أقطار العالـ ،كتكالدت عنو العديد مف المصطمحات كالدالالت ،حتى غدا
مفيكما مركزيا تدكر حكلو األبحاث كالدراسات في مختمؼ االختصاصات ،كاف كانت الريادة
ترجع إلى كريستيفا في إدخالو حقؿ الدراسات األدبية ،حيث فتح المجاؿ لالنتقاؿ مف
المستكل المساني إلى المستكل اإليديكليكجي بصفة عامة ،كذلؾ بتجاكز االنغالؽ إلى انفتاح
النص كانفتاح قراءتو.
كقد كظؼ جينيت مصطمح "المتعاليات النصية" ،التي يقصد بيا كؿ ما يجعؿ النص
يتعالؽ مع نصكص أخرل بشكؿ مباشر أك ضمني ،كانطالقا مف ىذا التعريؼ يحدد جينيت
خمسة أنماط مف المتعاليات النصية ىي :التناص ،المناص ،الميتانص ،النص الالحؽ،
()1

معمارية النص.

كبالعكدة إلى الكطف العربي ،نجد أف معضمتنا الكبرل "تكمف في أننا نعيش في عصر
بتصكرات عصر سابؽ ،كيؤدم ىذا في أغمب األحياف ،إلى أننا ال نندمج فيو بسرعة ،كال
ننخرط فيو بصفة إيجابية"( ،)2إذ أف أغمب التطكرات الحاصمة في مجاؿ الفكر كاألدب
العالمييف بشكؿ عاـ ،تصؿ الساحة النقدية العربية متأخرة بفارؽ زمني كبير ،حيث يتـ
التعامؿ معيا في بادئ األمر بشكؿ اختزالي ،كبصكرة استيالكية تقميدية في أغمب األحياف،
بمنأل عف التفاعؿ اإليجابي ،الذم مف شأنو أف يستثمر تمؾ المنجزات الغربية في النيكض
باألدب العربي كتطكيره ،كذا الشأف مع مختمؼ النظريات النصية التي ظيرت بعد البنيكية .
عمى العمكـ ،كبصرؼ النظر عف شكؿ التمقي كنكعيتو ،يتضح جميا التأثير الكاضح
ليذه المنجزات في تشكيؿ الخمفيات المعرفية لنقادنا العرب ،كعكا ذلؾ أـ لـ يعكه ،صرحكا بو
أـ ستركه ،فكتاباتيـ تبقى شاىدة عمى مدل تمثميـ لتمؾ المبادئ كالنظريات ،كنكع الكعي

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .97

( -)2سعيد يقطيف :النص المترابط كمستقبؿ الثقافة العربية ،نحك كتابة رقمية عربية ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار
البيضاء ،2008 ،ص .12
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الذم انطمقكا منو ،كحجـ تجاكزىـ لما ىك سائد ،كمدل تحكيره كتفعيمو ليتناسب كخصكصية
اإلبداع العربي ،ذلؾ ما نحاكؿ معاينتو مف خالؿ الكقكؼ عند تجربة سعيد يقطيف.
بدا يقطيف بدكره ،مقتنعا بعدـ الكقكؼ عند الحدكد التي رسمتيا السرديات البنيكية،
يتضح ذلؾ مف خالؿ قكلو" :كأنا أشتغؿ بالسرديات كنت أرل أف عممي ال يمكف أف يقؼ
عند حدكد السرديات البنيكية"( ،)1ككاف البد مف عمميات تكسيعية لحقؿ اشتغالو ،كألنو كاف
مكقنا أيضا بأف ىذه التكسعة البد أف تككف مف الداخؿ ،داخؿ الحقؿ ذاتو كليس مف خارجو،
فإنو لـ يقتنع كثي ار بطركحات السكسيكلكجييف (سكسيكلكجيا األدب) ،التي كانت تحتفي
بسياقات كعكامؿ ال صمة ليا بالعمؿ األدبي ،كلـ يجد ضالتو إال عند أصحاب "سكسيكلكجيا
النص" السيما مع بيير زيما ،حيث استميـ منيـ العديد مف الرؤل كالتصكرات ،فكاف كتابو
"انفتاح النص الركائي" خير مثاؿ عمى ذلؾ ،حيث نجده يقكؿ في مقدمتو ":تطمح ىذه
الدراسة إلى تحميؿ النص الركائي العربي ،باعتباره بنية داللية ،كىي بذلؾ تستفيد مف أىـ
إنجازات نظريات النص كسكسيكلكجيا النص األدبي"(.)2
حيث تعتبر ىذا الدراسة امتدادا لمؤلفو السابؽ "تحميؿ الخطاب الركائي" ،كىك يدرجيا
ضمف ما سماه بػ"السكسيك سرديات"  ،التي يعتبرىا تخصصا يسعى إلى تكسيع السرديات
البنيكية ،مف خالؿ تجاكز البحث في المستكل الشكمي لمخطاب إلى االنفتاح عمى النص،
مف حيث أنماطو المختمفة كتفاعالتو النصية المتعددة ،باستثمار مختمؼ المنجزات التي
تقدميا العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.
كيعترؼ يقطيف بتأثره بكؿ مف جكليا كريستيفا كبيير زيما ،بحيث أصبحت آراؤىما
مكجية لو ،إذ يقكؿ" :كريستيفا التي كانت لي منطمقا منذ بدأت التفكير في ىذا العمؿ،
ككذلؾ مع زيما الذم كانت منطمقاتو النظرية بالنسبة لي محددة كمكجية"( ،)3حيث سينطمؽ
( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرديات كالتحميؿ السردم ،ص .138
( -)2سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائي ،ص .05
( -)3المرجع نفسو ،ص .19
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في التعريؼ الذم يقدمو لمنص مف نفس البعد اإلنتاجي الذم كضعتو كريستيفا ،يقكؿ يقطيف:
"النص بنية داللية تنتجيا ذات(فردية أك جماعية) ،ضمف بنية نصية منتجة ،كفي إطار
بنيات ثقافية كاجتماعية محددة"( ،)1حيث نالحظ أف ىذا التعريؼ ينقسـ إلى عنصريف،
العنصر البنيكم كيتمثؿ في مختمؼ البنيات الداللية كالنصية كالثقافية كاالجتماعية ،كالعنصر
اإلنتاجي الذم يتحقؽ مف خالؿ أفعاؿ إنتاجية تقكـ بيا الذات ،عبر تفاعميا مع المكضكع
الذم تكجد فيو ،كبتضافر ىاتيف البنيتيف يحدث انفتاح النص.
كيشتغؿ يقطيف في ىذه الدراسة عمى ثالثة محاكر ،ىي البناء النصي كالتفاعؿ
النصي كالبنيات السكسيك نصية ،حيث يؤثر استعماؿ "التفاعؿ النصي" عمى التناص ألنو
يعتبره أعـ منو ،كيفضمو عمى المتعاليات النصية عند جينيت لدالالتيا البعيدة ،فبما أف
النص ينتج ضمف بنية نصية سابقة فيك يتعالؽ معيا كيتفاعؿ معيا بأشكاؿ مختمفة ،كيدرس
التفاعؿ النصي مف خالؿ :قسميو المتمثميف في النص كالمتفاعؿ النصي ،كأنكاعو المناص
كالتناص كالميتانص ،كأشكالو الذاتي كالداخمي كالخارجي ،كمستكييو العاـ كالخاص ،كفي ذلؾ
كمو كاف يستميـ مختمؼ الكتابات الغربية حكؿ التناص.
حيث نجد الكاتب يستثمر في الفصؿ األخير مف الكتاب الذم نحف بصدد الحديث
عنو ،مختمؼ نظريات عمـ اجتماع النص ،أك كما يسمييا بػ"سكسيكلكجيا النص األدبي" ،بغية
رصد مختمؼ البنيات االجتماعية داخؿ النص ،إذ يقكؿ" :البد لنا في ىذا التقديـ مف تأطير
كالمنا ضمف ما يعرؼ بسكسكيكلكجيا النص األدبي ،كباألخص مع بيير زيما الذم استفدنا
منو كثي ار في ىذا النطاؽ"( .)2كرغـ إشارتو إلى عدـ التقيد بتصكراتو ،نظ ار الختالؼ الكتابة
الركائية العربية عف الكتابة الركائية الغربية ،التي أنتج في إطارىا المنيج ،فإننا نجده يتخذ
مف ىذه اآلراء محددا كمكجيا في العديد مف القضايا ،فياىك يركز عمى نفس المظير المفظي
لألدب باعتباره كسيطا بيف النص كالمجتمع ،حيث يقكؿ" :بناء عمى ىذا التصكر الذم يذىب
( -)1المرجع السابؽ ،ص .32

( –)2المرجع نفسو  ،ص .133
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فيو زيما مف المظير المساني لمنص في عالقتو بنصكص أخرل إلى اعتباره التناص مفيكما
سكسيك لسانيا تتجمى مف خاللو المظاىر االجتماعية داخؿ النص ،كمحاكلتو تفسير ىذه
العالقة بيف البنية النصية كالبنية االجتماعية ننطمؽ في تحديدنا كفيمنا لعالقة النص
بالمجتمع في نطاؽ ما سميناه البنية السكسيكنصية"( ،)1كيقصد بالبنية األخيرة مختمؼ البنيات
اإليديكلكجية كالثقافية كاالجتماعية التي أنتح في إطارىا النص.
إضافة إلى األنكاع السابقة ،يعالج يقطيف في كتابو "الركاية كالتراث السردم" مستكل
آخر مف مستكيات التفاعؿ النصي ،كىك ما سماه بػ"التعمؽ النصي" ،حيث يقكؿ" :إف ىذا
النكع يتميز عف غيره مف أنكاع التفاعؿ النصي ،بسبب العالقة التي تقكـ بيف نصيف
متكامميف ،أكليما سابؽ ( )Hypotexteكالثاني الحؽ ( ،)Hypertexteكاف النص الالحؽ
يكتب النص السابؽ بطريقة جديدة"( ،)2حيث يحاكؿ إبراز عالقة الركاية كنص جديد بالتراث
كنص قديـ ،كمنو عالقة العربي بتراثو.
يرتكز يقطيف بشكؿ كبير عمى أبحاث جيرار جينيت في نظرية التناص ،في مقاربتو
ليذا المفيكـ (التعمؽ النصي) ،إذ نجده يقكؿ" :إف التمييز بيف األنماط الخمسة ىك الذم مكف
جينيت مف تطكير نظرية التناص( ،)...كاذا كاف الباحث قد أفرد لمنمط األكؿ (معمارية
النص) كتابا خاصا  ،قدـ فيو معالجة دقيقة كجديدة لمسألة األجناس األدبية ،فإنو خصص
كتابو الذم نحف بصدد الحديث عنو لمنمط الثاني ،التعمؽ النصي"( .)3كيقصد باألنماط
الخمسة ،التحديدات التي كضعيا جينيت كىي :التناص كالمناصة كالميتانصية كالتعمؽ
النصي كمعمارية النص ،كيقصد بالكتاب "أطراس"( ،)PALIM PSESTESالذم سيكرسو
لمبحث في المتعاليات النصية ،بحيث تصبح معمارية النص نمطا مف أنماطيا .كعمى نفس
الخطا سيسير يقطيف مستميما تصكره ،في مؤلفو الذم نحف بصدد الحديث عنو (الركاية
( –)1سعيد يقطيف :انفتاح النص الركائي ،ص .137

( –)2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،مف أجؿ كعي جديد بالتراث ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط،1992 ،1
ص .6

( –)3المرجع نفسو ،ص .23
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كالتراث السردم) ،كذلؾ مف خالؿ الدراسة التطبيقية التي أجراىا عمى مجمكعة الركايات
العربية ،التي ترجع في أصكليا إلى التراث العربي.
لقد عالج يقطيف في الجزء النظرم الذم كضعو لكتابو ما يسمى بالمتعاليات النصية،
التي خصص ليا جينيت كتابا بأكممو ،قاـ مف خاللو برصد مختمؼ أكجو التفاعؿ النصي،
حيث أكد معنى التعمؽ النصي الذم يصؿ نصا الحقا مثؿ إنياذة فرجيؿ بنص سابؽ كإلياذة
ىكميركس .كينقؿ يقطيف نفس تحديدات جينيت لمحديث عف ظاىرة التعمؽ النصي ،التي يتـ
مف خالليا تحكيؿ نص سابؽ إلى نص الحؽ بشكؿ كبير كبطريقة مباشرة ،كذلؾ عف طريؽ
المحاكاة الساخرة أك التحريؼ أك المعارضة.
كسيمجأ يقطيف إلى دراسة ىذه األنكاع الثالثة كابراز الفكارؽ بينيا ،كىك يرمي مف
كراء ذلؾ إلى إبراز الفارؽ بيف التعمؽ النصي كالتفاعؿ النصي ،ليخمص إلى أف التفاعؿ
النصي عاـ ،مف حيث ككنو يعبر عف عالقة مطمقة بيف النصكص في أجناسيا كأنكاعيا
كأنماطيا المختمفة ،أما التعمؽ النصي فيك خاص ،باعتبار أنو يتجسد مف خالؿ عالقات
محددة تصؿ النصكص السابقة بالنصكص الالحقة ،كيؤكد يقطيف عمى ىذا المعنى فيقكؿ:
"النص الالحؽ متعمؽ كالنص السابؽ متعمؽ بو ،كاذ نستعمؿ معنى التعمؽ لكصؼ ىذه
العالقة بيف النصيف ،ننطمؽ في ذلؾ مف اإليحاءات التي يحمميا فعؿ تعمَؽ ،فالنص الالحؽ
ينتقي كيختار النص السابؽ الذم يراه يستأىؿ أف يككف مكضكعا لمتعمؽ لمكاصفات خاصة
مميزة"( .)1كقد يحدث أف تشترؾ العديد مف النصكص في نفس "المتعمَؽ بو" ،فتتعدد مكاطف
التعمؽ كتختمؼ كتتمايز باختالؼ العصكر كالنصكص.
كما يشير يقطيف إلى أشكاؿ حضكر النص "المتعمؽ بو" في النص "المتعمؽ" ،فقد
يحضر مف خالؿ اسمو أك أحد نعكتو ،عمى غرار "ليالي ألؼ ليمة" لنجيب محفكظ ،حيث

( –)1المرجع السابؽ ،ص .29
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التعمؽ باالسـ األصمي "ألؼ ليمة" ،كما قد يحضر مف خالؿ باقي أنكاع التفاعؿ النصي ،مف
قبيؿ المناص كالتناص كالميتانص(.)1
كيخمص يقطيف مف خالؿ تحميالتو ،إلى أف النص المتعمؽ يسعى عف سبؽ إصرار
كقصد ،إلى محاكاة النص السابؽ كالسير عمى خطاه ،سكاء صرح الكاتب بذلؾ أـ لـ يفعؿ،
فإف ذلؾ سيتضح مف خالؿ اعتماد النص المتعمؽ بنية نمكذجية ،تعبر عف الصيغة األكلى
في نقاكتيا ،كيككف ذلؾ في أحكاؿ االقتباس كالتضميف كاالستشياد ،كفي ىذه الحالة تتقمص
سمطة النص المتعمؽ بو ،بحيث تسمب منو نمطيتو التي يتشربيا النص المتعمؽ ،كيستكعبيا
مدمجا إياىا في بنيتو الخاصة عمى سبيؿ التناص ،كيدخؿ في ىذا الباب ما أسماه القدامى
العكس كاالجتذاب كالمخترع.
كانطالقا مف ىذه التصكرات ،التي ىي في مجمميا ترجمة كتفسير ألفكار جيرار
جينيت ،يسعى يقطيف إلى تقديـ مقاربة لمركايات األربع المذككرة سابقا ،باعتبارىا نصا
تأس س عمى قاعدة استمياـ النص القديـ ،حيث أعاد صياغتو كتقديمو بناء عمى ما
جديدا َ
تستدعيو مقتضيات كمتطمبات الحاضر كالمستقبؿ ،كباتخاذه ظاىرة التعمؽ النصي مكضكعا
لمبحث ،فيك يرمي إلى معاينة إنتاجية الركاية مف خالؿ تعمقيا بالتراث ،كداللة ىذه اإلنتاجية
كأبعادىا ككظائفيا.

()2

 -2التراث العربي:
سيتـ تناكؿ المرجعية التراثية ،باعتبارىا ذلؾ النتاج الفكرم الضخـ الذم خمفو األجداد
عبر العصكر الماضية ،كالذم امتدت آثاره لتالمس الفكر العربي الحديث كالمعاصر ،كذلؾ
بطريقة مباشرة أك ضمنية ،مصرح بيا أك مسككت عنيا ،بحيث يمكف أف تتجمى عمى شكؿ

( -)1ينظر :سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .29
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .31
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رؤل كتصكرات كمناىج يتبناىا مفكر ما ،كتنعكس عمى طريقة اشتغالو ككذا غاياتو
كمقاصده.
كاذا خصصنا الفكر النقدم األدبي العربي عمى كجو التحديد ،يتضح أف مساحة
كاسعة مف ىذا الفكر قد تأسست عمى رؤل كدعائـ أجنبية عف الثقافة العربية ،لكف كباتساع
رقعة الكعي كتجاكز مراحؿ االنبيار باآلخر ،برزت فئة مف نقادنا العرب ،سعت إلى تشكيؿ
كتطكير تصكراتيا انطالقا مف العكدة إلى ىذا التراث ،محاكلة قراءتو بكعي جديد كأسئمة
ثـ استمياـ ما يزخر بو مف زخـ
جديدة ،مف شأنيا أف تسيـ في فيمو فيما صحيحا ،كمف َ
معرفي.
كنحف إذا تحدثنا عف الكعي الجديد ،كعف العكدة إلى التراث ،فإننا نتجاكز ثنائية
(األصالة/المعاصرة) ،ك(الشرؽ/غرب) ،ك(التقديس/التيميش) ك(مع/ضد) ،إلى التفاعؿ
اإليجابي مع كؿ ما أنتجتو المعرفة اإلنسانية في شمكليتيا كأبعادىا المختمفة ،ألننا نرمي مف
كراء ىذا الطرح تطكير فيمنا لذكاتنا كلتراثنا ،كمحاكلة قراءتو بشكؿ مغاير ،يتجاكز التقديس
ككذا التيميش ،كلكف قراءة كاعية ،راشدة ،ىادئة ،ىادفة ،تمده بمختمؼ عناصر القكة كالنماء،
كتحافظ عمى خصكصيتو في الكقت ذاتو ،كفي ىذا الصدد يقكؿ عبد الممؾ مرتاض" :يجب
أف ننظر إلى التراث نظرة عادية ،فال نصبغ عميو أم قداسة ،ألنو تراث معرفي دنيكم
محض ،كىنا يجب أف نعكد إليو فنقرأه كندارسو ،كنتعمؽ في مدارستو ،حتى نستخمص مف
صالحو كؿ ما يمكف أف نستند إليو في بناء معرفة عربية إسالمية جديدة أصيمة معا"(.)1
كلتحقيؽ ىذه الغاية ينبغي دراسة ىذا التراث كمختمؼ قضاياه دراسة مكسعة مف خالؿ البحث
في أميات الكتب كالمصادر األصمية ،كتحميميا كمناقشة ما تحتكيو مف قضايا مناقشة عممية
ثقافية.

( -)1عبد الممؾ مرتاض :مائة قضية كقضية ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،ط ،2012 ،1ص .121
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كيشير طو عبد الرحمف إلى الحضكر القكم لمتراث في نفكس أبنائو ،سكاء كعكا ذلؾ
أـ لـ يعكه ،حيث يقكؿ" :ال سبيؿ إلى االنقطاع عف العمؿ بالتراث في كاقعنا ،ألف أسبابو
مشتغمة عمى الدكاـ فينا ،آخذة بأفكارنا كمكجية ألعمالنا ،متحكمة في حاضرنا كمستشرفة
لمستقبمنا ،سكاء أقبمنا عمى التراث إقباؿ الكاعي بآثاره التي ال تنمحي أـ تظاىرنا باإلدبار
عنو ،غافميف عف كاقع استيالئو عمى كجكدنا كمداركنا"( ،)1فال يمكف االنفكاؾ عف حقيقة
مالزمة التراث لنا ،كلك سعى المرء إلى ذلؾ ،كيستدؿ الباحث عمى صحة ما ذىب إليو،
بتكاثر األعماؿ المشتغمة بالتراث دراسة كتقكيما ،كاف اختمفت النظرة إلى ىذا التراث مف ناقد
إلى آخر ،كىك يدعك إلى النظرة التكاممية التي تعتمد عمى األدكات المأصكلة ،بدؿ النظرة
التفاضمية التي تمجأ إلى األدكات المنقكلة.
كبالعكدة إلى سعيد يقطيف ،نجد أف أكؿ ما يثيره في قضية التراث ىي مشكمة
المصطمح ،بحيث يرل أف ىذا المصطمح يمتاز بالمبس كالغمكض لعدة اعتبارات ،منيا أنو
ارتبط بكؿ ما خمفو العرب كالمسممكف ،كمف ناحية أخرل يتحدد زمنيا بكؿ المنجزات قبيؿ
عصر النيضة ،كىك ما يجعمو مفيكما فضفاضا يفتقد إلى الدقة كالتحديد ،كىذا ما يدفع
بالباحث إلى تعكيضو بمفيكـ "الزمف"" :يدفعني ىذا االلتباس في استعماؿ التراث إلى
تعكيضو بمفيكـ آخر ىك النص ،إنو كاف كاف ال يقؿ عف التراث إبياما كشمكال ،فيك أقؿ منو
إيحاء إلى البعد الزمني"( ،)2كىك يرمي مف كراء ىذا التحديد إعطاء التراث بعدا حضاريا
كثقافيا ،يتجاكز االنتقائية كالعشكائية كاإليديكلكجية.
كيدعك يقطيف إلى تناكؿ التراث في كميتو ،دكف التمييز بيف النص كالالنص أك بيف
الثقافة العالمة كالثقافة الشعبية ،ألف مثؿ ىذه التصكرات مف شأنيا أف تدفع إلى االنتقائية
كاالختزاؿ ،كمف ثـ إسقاط جزء كبير مف ىذا التراث مف دائرة االىتماـ ،مما يجعؿ عممية
الفيـ كاالستيعاب ناقصة كعاجزة عف أداء المياـ المنكط بيا.
( -)1طو عبد الرحمف :تجديد المنيج في تقكيـ التراث ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط ،2012 ،4ص.19
( -)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .48
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كما تجدر اإلشارة إليو المقارنة التي يقيميا يقطيف ،بيف المبدع العربي كالدارس أك
الباحث العربي في تعامميما مع التراث ،فاألكؿ استطاع أف يتعدل مرحمة االسترجاع إلى
التفاعؿ االيجابي الذم سينجر عنو التجاكز في مرحمة الحقة ،كيمثؿ لذلؾ بشعر التفعيمة
الذم كاف نتاج تفاعؿ الشاعر العربي مع التراث الشعرم في كقت مبكر ،مما أعطى اإلبداع
األدبي نفسا جديدا كركحا مغايرة ،حبمى بمؤىالت التطكر كالنماء ،كانعكس ذلؾ كمو عمى
النص العربي الذم شيد ىك اآلخر العديد مف التطكرات كالتحكالت.
أما الثاني ،كنقصد بو الدارس فإنو لـ يستطع أف يتجاكز مرحمة استرجاع الت ارث
النقدم كالبالغي كحدكد تطبيقو ،فبدؿ التفاعؿ اإليجابي الذم مف شأنو أف يؤدم إلى إنتاج
معرفة جديدة ،حدث االستنساخ كاقتداء النمكذج ،كذلؾ بسبب اختزاؿ التراث في قيـ محددة
كقكالب جاىزة ،ككانت النتيجة الحتمية الجمكد كاالجترار.
كمرد ىذه الفكارؽ بيف المبدع كالدارس يرجع –حسب يقطيف -إلى المنظكرات التي
تعامؿ بيا كؿ طرؼ ،فالمبدع لـ ينطمؽ مف نظرة اختزالية كانتقائية لمتراث ،بؿ كقؼ عمى
مسافة كاحدة مف التراث المكتكب كالتراث الشفاىي ،كمف الثقافة العالمة كالثقافة الشعبية ،لقد
كاف أكثر تحر ار مف القيكد اإليديكلكجية التي كبحت جماح الدارس ،كحدت مف أفؽ تطمعاتو،
كخير دليؿ عمى نجاح اإلبداع العربي في تعاممو مع التراث ،نجاح الركاية العربية في ترىيف
النظر إلى التاريخ بمفت االنتباه إلى حقب ميمشة ،كعصكر االنحطاط مثال.
كما يشير يقطيف إلى مجمكعة مف النقاد مف قبيؿ "جماؿ الغيطاني" ك"إيميؿ حبيبي"
ك"أميف معمكؼ" كغيرىـ ،الذيف استطاعكا أف يقدمكا معرفة جديدة لمتراث مف خالؿ تكاصميـ
اإليجابي معو.

()1

كغير بعيد عف طرح طو عبد الرحمف ،يشير يقطيف إلى امتداد الت ارث في كجداف
أبنائو كمخيمتيـ كطرائؽ تفكيرىـ ،حيث يرل أف اإلشكالية الحقيقية التي يجب أف تثار ليست

( -)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .49
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في ككننا مع أك ضد ىذا التراث ،كلكف بأم كعي نتعامؿ معو ،يقكؿ يقطيف" :إف التراث
الذم كصؿ إلينا ما يزاؿ يمتد فينا ،كما نزاؿ نحيا بكاسطتو شئنا أـ أبينا ،كعينا ذلؾ أـ لـ
نعو ،يحضر بأشكاؿ متعددة في مخيمتنا كذاكرتنا ،كيتجمى بصكر مختمفة في تصكراتنا
كتعبيرنا كطرائؽ تفكيرنا ،كميما حاكلنا القطيعة معو ،أك إعالف مكتو نظريا أك شعكريا ،تظؿ
خطاطاتو كأنساقو كأنماطو العميا مترسخة في الكجداف كمتركزة في المخيمة"( ،)1لكف المشكمة
أننا تعاممنا مع ىذا الت ارث بكعي يحتاج إلى مراجعات مستمرة ،لقد اختزلنا ىذا التراث بكؿ
غناه كتشعبو في بعض اليكاجس كاألفكار كالمكاقؼ التي تممييا لحظة ظرفية عابرة ،كغدا
التراث طبقا ليذا التصكر مجرد خزاف لمنصكص ،نستشيد بو عمى صحة مرامينا كشرعية
مقاصدنا.
تعد العكدة إلى التراث عكدة إلى الذات ،كمف ثـ فإف األمر يستدعي تجديد األسئمة
كاألدكات كالكعي ،بغية اإلسياـ في فيـ جديد ليذه الذات في عالقاتيا التفاعمية مع مختمؼ
مستجدات العصر الذم تعيشو.
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح حضكر التراث في الخمفية الفكرية لسعيد يقطيف ،سكاء
كاف ىما فكريا كنقديا يستدعي إعادة النظر فيو باستمرار ،مف قبيؿ األفكار التي تعرضنا
ليا ،أك مميما لمعديد مف الرؤل كالتصكرات ،التي سنسعى إلماطة المثاـ عنيا مف خالؿ
محاكرة المتكف السردية التي اشتغؿ عمييا الباحث ،ككذا ممارستو النقدية.
يشير المتف السردم الذم يشتغؿ عميو يقطيف في مدكنتو ،إلى حضكر النص التراثي
بقكة كاف تعددت كتنكعت األساليب  ،مما يكحي أف عممية انتقاء ىذه المتكف كانت عف قصد
كسبؽ إصرار مف طرؼ الباحث ،فيي تزخر بحمكالت معرفية ضخمة ،تعبر عف البعد
العربي الحاضر كالممتد في نفكس أبنائو ،ككأف يقطيف يقكؿ لنا مف خالؿ ىذه النصكص،
أنو يكجد في أدبنا العربي ما يصمح أف يككف مجاال خصبا لمبحث كالدراسة كالتحميؿ ،كأف

( –)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .125
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ىناؾ نصكصا تحمؿ مف الخصائص كالمزايا ما يؤىميا لذلؾ ،فباإلضافة إلى البعد العربي
المذككر ،نجد أف المتف الذم اشتغؿ عميو يتمتع بتقنيات ال تكجد إال في الخطابات الحديثة.
فبالعكدة إلى الركاية كالتراث السردم ،نجده يشتغؿ عمى ركايات الحقة تعمقت نصيا
بمتكف سردية قديمة كحاكلت كتابتيا بطريقة جديدة ،كمف ىذا المنطمؽ درس يقطيف ركاية
()1

نجيب محفكظ "ليالي ألؼ ليمة"

مف زاكية عالقتيا بالنص األصمي "ألؼ ليمة كليمة"(،)2

حيث عمؿ نجيب محفكظ عمى ترىيف الميالي مف خالؿ العمؿ الركائي ،كعمى نفس النيج
()3

سيكاصؿ يقطيف تحميمو لمركايات المتبقية ،حيث يدرس ركاية "نكار المكز"

لكاسيني األعرج

مف زاكية تعمقيا بنص السيرة الياللية ،كباألخص في جانبيا المتعمؽ بالتغريبة( ،)4حيث يركز
عمى نكع التفاعؿ الحاصؿ بيف النصيف ،كالذم تجاكز حدكد المحاكاة أك التحكيؿ إلى
المعارضة ،التي تبرز مف خالؿ نبرة السخرية كالسخرية الالذعة(.)5
كبنفس الطريقة يدرس ركاية أميف معمكؼ "ليكف اإلفريقي"( ،)6في تعمقيا بكتاب "كصؼ
()7

إفريقيا"

لمحسف بف محمد الكزاف ،كأثناء تحميمو كاف يبدم بعض المالحظات التي يخمص
()8

إلييا مف خالؿ مقارنتو بيف النصيف ،كيختـ بتحميمو لركاية "الزيني بركات"
()9

بالكتاب التاريخي "بدائع الزىكر في كقائع الدىكر"

في تعمقيا

البف إياس ،كتشترؾ الركايتاف في

تطرقيما لحقبة تاريخية عاشتيا األمة العربية ،كالتي تتمثؿ في زمف صراعيا مع العثمانييف
في المشرؽ كمع اإلسبانييف في المغرب.
( -)1نجيب محفكظ :ليالي ألؼ ليمة ،مكتبة مصر ،ط.1987 ،3

( -)2ألؼ ليمة كليمة ذات الحكادث العجيبة كالقصص المطربة الغريبة ،المكتبة العممية الحديثة ،د.ت.

( -)3كاسيني األعرج :نكار المكز ،تغريبة صالح بف عامر الزكفرم دار الحداثة ،بيركت ،ط.1983 ،1

( -)4تغريبة بني ىالؿ ،كرحيميـ إلى بالد الغرب كحركبيـ مع الزناتي خميفة ،مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده ،القاىرة ،د.
ت.

( –)5ينظر :سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .49

( –)6أميف معمكؼ :ليكف اإلفريقي ،ترجمة عفيؼ دمشقية ،دار الفارابي ،بيركت.1990 ،

( –)7الحسف بف محمد الكزاف :كصؼ إفريقيا ،ترجمة محمد حجي كمحمد األخضر ،الرباط.1980 ،

( –)8الزيني بركات :جماؿ الغيطاني ،دار نيضة مصر لمنشر ،القاىرة ،ط.2014 ،2

( -)9ابف اياس :بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،المطبعة الكبرل األميرية ،بكالؽ 1312 ،ق.
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أما المتف السردم في "ذخيرة العجائب العربية" ،فيك عبارة عف مجمكعة مف
النصكص السردية المتنكعة المستمدة كميا مف السرد العربي القديـ ،كالتي تنبثؽ كميا مف
نص كاحد ىك "سيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف"( ،)1كما تشترؾ ىذه النصكص أيضا في
احتكائيا جميعا عمى "عناصر عجيبة".
كما يعمف منذ مقدمة كتابو "الكالـ كالخبر" ،أنو سينطمؽ في ىذه الدراسة مف السرد
العربي القديـ ،إذ يقكؿ" :ارتأيت االنطالؽ مف المتف السردم العربي القديـ ،إنو مف الغنى
كالتنكع كالتعدد ،بالقدر الذم يتيح لنا إمكانية معالجة المكضكع المؤجؿ بالصكرة المالئمة"(،)2
المالئمة"( ،)2حيث يقصد بالمكضكع المؤجؿ البحث في القصة أك المادة الحكائية ،عمى
اعتبار أنو ركز عمى مستكل الخطاب في بداية اشتغالو السردم.
كما يشتغؿ يقطيف في كتابو "قاؿ الراكم" عمى متف سردم دسـ ،يتككف مف عشر سير
شعبية ،ىي" :سيرة األميرة ذات اليمة"(" ،)3سيرة عنترة بف شداد"(" ،)4سيرة الظاىر بيبرس"(،)5
بيبرس"(" ،)5تغريبة بني ىالؿ"(" ،)6سيرة فارس اليمف الممؾ سيؼ بف ذم يزف"" ،قصة األمير
األمير حمزة البيمكاف"(" ،)7سيرة الزير سالـ"(" ،)8سيرة عمي الزئبؽ"(" ،)9سيرة فيركز شاه بف
بف الممؾ ضاراب"( )10ك"سيرة الممؾ سيؼ التيجاف"(.)11

( –)1سيرة فارس اليمف الممؾ سيؼ بف ذم يزف ،مكتبة كمطبعة المشيد الحسيني ،القاىرة.
( -)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .7

( –)3سيرة األميرة ذات اليمة ،ككلدىا الكىاب ،المكتبة الشعبية ،بيركت.1980 ،
( –)4سيرة عنترة بف شداد ،المكتبة العممية الحديثة ،بيركت ،د .ت.

( –)5سيرة الظاىر بيبرس ،ممتزـ الطبع كالنشر ،عبد الحميد حنفي ،القاىرة ،ط.1948 ،1
( –)6تغريبة بني ىالؿ ،المكتبة الشعبية ،بيركت ،د .ت.

( –)7قصة األمير حمزة البيمكاف ،مكتبة كمطبعة المشيد الحسني ،القاىرة.
( –)8سيرة الزير سالـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د .ت.

( –)9سيرة عمي الزئبؽ ،دار عمر أبك النصر كشركاه ،بيركت.1971 ،

( –)10سيرة فيركز شاه بف الممؾ ضاراب ،ممتزـ الطبع كالنشر عبد الحميد أحمد حنفي ،القاىرة.
( –)11سيرة الممؾ سيؼ التيجاف ،مطبعة النجاح ،تكنس ف ط1344 ،1ق.
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أما في مؤلفو "السرد العربي مفاىيـ كتجميات" ،فإنو يستحضر أيضا كتابا تراثيا ،ىك
"اإلمتاع كالمؤانسة"

()1

ألبي حياف التكحيدم ،كيحاكؿ اإلحاطة بمختمؼ اآلليات التي ينبني

عمييا ،مف خالؿ االشتغاؿ عمى مفاىيـ أساسية ىي المجمس كالكالـ كالخطاب ،كما يسعى
في محكر آخر في نفس الكتاب إلى مقاربة مكضكع "تمقي العجائبي" في السرد العربي ،مف
خالؿ االشتغاؿ عمى نمكذج "غزكة كادم السيسباف"( ،)2بعد أف أدرجيا ضمف النمط
العجائبي" ،ليخمص في المحكر األخير مف كتابو إلى إعادة تشكيؿ نص السيرة الشعبية،
حيث اتخذ سيرة بني ىالؿ نمكذجا يشتغؿ عميو ،نظ ار لخصكصيتيا كتميزىا عف باقي السير،
كيشير إلى أف أغمب الدراسات التي تناكلت ىذه السيرة قد ركزت عمى ما يسمى تغريبة بني
ىالؿ ،دكف االلتفات إلى الجزء السابؽ عمييا كالذم طبع تحت مسمى سيرة بني ىالؿ.
كىكذا يتضح مف خالؿ نصكص المتف المدركس ،الحضكر البارز لمسرد العربي
القديـ ،بمختمؼ تجمياتو كأشكالو ،بحيث لـ يميز فيو الباحث بيف الثقافة العالمة كالثقافة
الشعبية ،كبيف النص كالالنص ،محاكال بذلؾ تجسيد النظرة الكمية ليذا التراث ،ككذا إضفاء
شرعية أدبية كفكرية عمى نصكص مف السرد العربي القديـ ،ظؿ بعضيا ميمشا كمغيبا
لعصكر طكيمة.
كال يتكقؼ األمر عند إضفاء الشرعية كاثبات القيمة األدبية كالفكرية ليذا التراث
السردم ،كانما يطمح الباحث إلى أبعد مف ذلؾ ،إنو يسعى إلى تطكير تصكره السردم
انطالقا مف ىذا التراث ،حيث يقكؿ" :نسعى إلى تحقيؽ غايتيف مركزيتيف -1 :تطكير
تصكرنا السردم الذم نسعى إلى إقامتو كبمكرتو باالنطالؽ مف السرد العربي -2 .فتح مجاؿ
لمبحث في فكرنا األدبي ،بالذىاب إلى بعض جكانب السرد العربي القديـ ،الذم ظؿ ميمشا

( –)1أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،تحقيؽ أحمد أميف كأحمد الزيف ،المكتبة العصرية.1953 ،

( –)2غزكة كادم السيسباف كما جرل فييا لإلماـ عمي بف أبي طالب في" مجمكع لطيؼ" ،بو خمس قصص ،دار إحياء
العمكـ ،د ،ت.
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كمغيبا مف دائرة االىتماـ"( ،)1كسيشتغؿ عمى نص السيرة الشعبية ،انطالقا مف البحث في
حكائيتيا ،كنص لو خصكصيتو عمى صعيد السرد العربي برمتو.
كيؤكد الباحث عمى نفس المعنى ،مف خالؿ قكلو" :عندما نعكد اآلف إلى ما خمفو لنا
العرب مف آثار ،نجدىا كثيرة كمتنكعة بتنكع كتعدد العصكر كاألمكنة ،كفيما ترككه ال نجد
فقط آثا ار قابمة لمدرس كالبحث ،كلكف أيضا طرائؽ لمتفكير كاعماؿ النظر" ( ،)2كستجر ىذه
القناعة الباحث إلى إمعاف النظر في طرائؽ التفكير التي اشتغؿ عمييا العربي ،كذلؾ مف
خالؿ البحث كالتنقيب في مختمؼ ما أنتجو مف آثار فكرية ضخمة ،يمكف االتكاء عمييا
كاالستئناس بيا في ضبط العديد مف الرؤل كاالستعماالت ،كفي ىذا الصدد يقكؿ سعيد
يقطيف" :إف االستئناس بالمرجعية العربية القديمة في ضبط االستعماؿ ،يعكد بالدرجة األكلى
إلى إبراز أف العرب انشغمكا بقضايا كثيرة كميمة ،كقدمكا فييا نتائج باىرة" (.)3
كمف أكجو االستئناس بالمرجعية التراثية ،عكدة يقطيف إلى مختمؼ األدبيات العربية
القديمة ،كاالستعانة بيا في تشكيؿ تصكر متكامؿ عف الكالـ العربي ،حيث يقكؿ في مقدمة
كتابو "الكالـ كالخبر"" :حاكلت في الفصؿ الثالث االنطالؽ مف الكالـ العربي كما تقدمو لنا
بعض األدبيات النقدية كالبالغية كاألدبية ،فتبيف لنا أف العرب قدمكا لنا اجتيادات ميمة،
يمكف استثمارىا لتشكيؿ تصكر متكامؿ لمكالـ العربي كألجناسو كأنكاعو"( ،)4كينطمؽ في
مشركعو بالبحث في ماىية الكالـ كفي صفاتو كفي عالقاتو ،كما خصص فصال كامال في
كتابو ىذا ،لرصد آراء العرب القدامى حكؿ قضية النص كالالنص ،إذ يقكؿ" :أما الفصؿ
األكؿ فجعمتو لرصد آراء القدماء العرب حكؿ ما أسميتو النص كالالنص ،متسائال عف سبب
االىتماـ بنكع مف النصكص ،كعدـ االىتماـ ببعضيا اآلخر"( ،)5حيث يستعيف بآراء كؿ مف
( –)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص.7

( -)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص.39
( –)3المرجع نفسو ،ص .171
( -)4المرجع نفسو ،ص .10

( -)5المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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ابف كىب كابف الجكزم حكؿ قضية النص ،إذ يقكؿ" :نعالج البحث في النصية العربية مف
خالؿ التعرض لكجية نظر كؿ مف ابف كىب الكاتب في كتابو البرىاف ،كابف الجكزم في
"كتاب القصاص كالمذكريف" ،كذلؾ بيدؼ مالمسة بعض الشركط المتحكمة في تأكيد نصية
أك ال نصية النصكص"( ،)1ثـ ينتقؿ إلى عرض كجيات النظر الحديثة التي يراىا تسير في
المنحى نفسو.
كما يتضح حضكر المرجعية التراثية عند يقطيف ،مف خالؿ بحثو في مفيكـ الكالـ
كماىيتو ككذا أقسامو كأكصافو ،حيث يتكئ عمى التعاريؼ كالتحديدات المختمفة التي قدميا
عمماء النقد كالبالغة ،أمثاؿ مسككيو كأبك العالء المعرم كالرماني كأبك ىالؿ العسكرم ،كفي
ىذا الصدد يقكؿ" :تزخر كتب البالغة كالنقد القديمة باإلشارة الصريحة إلى مفيكـ الكالـ،
كىي تسعى مجتيدة إلى الكشؼ عف خصائصو كمميزاتو"( ،)2ليخمص إلى تعريؼ الكالـ
العربي عمى أنو مختمؼ التجميات المفظية التي أنتجيا العربي.
كفي كتابو "السرد العربي مفاىيـ كتجميات" ،يشيد يقطيف بالحضكر المتميز كالقكم
لشخصية أبي حياف التكحيدم ،التي برزت مف خالؿ مصنفو الجامع"اإلمتاع كالمؤانسة"،
كالذم حاكؿ مف خاللو تقديـ تصكر شامؿ لمختمؼ قضايا الثقافة العربية القديمة ،كىك يعتبره
ذخيرة نصية ىامة ،اكتسى قيمتو مف شخصية مؤلفو" :ما كاف ليذا المصنؼ أف يككف عمى
ىذا القدر مف األىمية كمف التمثيؿ العاـ كالشامؿ لمثقافة العربية القديمة ،لك لـ يكف صاحبو
ىك أبك حياف التكحيدم المتميز باالطالع الكاسع ،كاإلدراؾ العميؽ لمختمؼ خصائص ىذه
الثقافة في أصكليا كتحكالتيا"( ،)3كانطالقا مف ىذا المصنؼ سيعيد يقطيف النظر في مفاىيـ
مركزية ،مف قبيؿ المجمس كالكالـ كالخطاب.

()4

( –)1المرجع السابؽ ،ص .52
( –)2المرجع نفسو ،ص .134

( -)3أبكحياف التكحيدم :اإلمتاع كالمؤانسة ،تحقيؽ أحمد أميف ،كأحمد الزيف ،المكتبة العصرية 1953 ،ص.127،
( –)4سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص.129
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حيث يقكده التحميؿ إلى رصد ظاىرة الترابط كاالنسجاـ بيف ىذه المستكيات الثالث،
بحيث أنيا تشكؿ مجتمعة حمقة متكاصمة مف اإلنتاج كالتمقي ،كمف شأف البحث اليادؼ
العميؽ في مختمؼ جكانب ىذه الحمقة ،أف يمدنا بمعرفة دقيقة عف ثقافتنا العربية اإلسالمية
في تشكميا كصيركرتيا ،كعف اإلنساف العربي منتج ىذه الثقافة ،كمتمقييا ماضيا كمستقبال.
 -3المقاصد:
تأسيسا عمى ماسبؽ ،ستغدك الخمفيات المذككرة آنفا –بتعدد مصادرىا كتنكع مناىميا-
عامال ىاما في تحديد مكاقؼ سعيد يقطيف مف الكعي كالممارسة النقدييف العربييف ،كسيتجسد
ذلؾ مف خالؿ جممة المقاصد التي سيصكغيا الباحث ،كيضعيا في االعتبار في كؿ عمؿ
يشتغؿ بو ،لتككف المؤطر لرؤاه كتصكراتو المنيجية ،فتقكده في عمميات التحميؿ كالتأكيؿ.
كيمكف لممتتبع ألعماؿ سعيد يقطيف النقدية ،أف يتبيف ثالثة مقاصد رئيسية ،تشكمت لديو
انطالقا مف فيمو كتأكيمو لمظاىرة التي ييتـ بيا كيبحث فييا ،كما تحكمت في فيمو لألدب
كتحميمو لمنص األدبي.
 .1.3المقصد األول :الشكل األدبي:
لقد استطاع يقطيف بفضؿ قراءاتو التأممية النقدية لمتراث العربي مف جية ،كلممنجز
الغربي مف جية أخرل ،أف يميز بيف مختمؼ االجتيادات النقدية ،كأف يقؼ عمى خصائص
كؿ اتجاه كما يميزه عف غيره مف االتجاىات ،ليتسنى لو فيما بعد تحديد االتجاه األنسب
لتكجيو الفكرم كأ سئمتو النقدية ،كلما كانت أعماؿ جيرار جينيت كتكدكركؼ ىي األقرب
لتككينو المعرفي كانشغاالتو األدبية ،اختار اختصاص السرديات كحقؿ اشتغاؿ ،كبالمقابؿ
صرؼ النظر عف السيميائيات ،ألف االىتماـ بالداللة لـ يكف يعنيو في تمؾ المرحمة ،فعالقتو
بغريماس كايكك ( )ECCOكانت تبدك بعيدة ،ذلؾ ما يتجسد مف خالؿ قكلو" :كجدت أف ما
يستجيب ألسئمتي النقدية يكمف في أعماؿ جيرار جينيت كتكدكركؼ ،كأف عالقتي بإيكك
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كغريماس بعيدة ،فاخترت السرديات كلـ أىتـ بالسيميائيات ،رغـ أف قراءتي فييا ظمت
متكاصمة ،كمتابعتي ألعماؿ السيميائييف ظمت شغال شاغال "(.)1
كىذا االختيار ىك ما يفسر احتفاء يقطيف بمختمؼ األعماؿ البكيطيقية ،نظ ار
الىتماميا بمظير الشكؿ أك الخطاب في العمؿ األدبي.
كنفس السبب سيدفع بالباحث إلى متابعة الدراسات األنجمك أمريكية ،التي كانت تيتـ
بالتقنيات الركائية مف حيث المغة كاألسمكب ،بحيث سيتبنى تقسيميا الثالثي لمحكي ،ليخالؼ
بذلؾ الدراسات الفرنسية التي ركزت عمى التقسيـ الثنائي كلـ تتعد حدكده.
كيشير يقطيف إلى اإلشكالية الجكىرية التي كاجييا النقد العربي في ىذا المجاؿ ،كالتي
تتمثؿ في عدـ تمييزه بيف مختمؼ االجتيادات الغربية ،كالتعامؿ معيا جميعا بنفس التصكر
ككأنيا شيء كاحد ،رغـ الفكارؽ الجكىرية المكجكدة بينيا ،حيث يقكؿ" :كفعال المست أف
العديد مف الزمالء النقاد ،يتحدثكف عف جينيت كتكدكركؼ كباختيف كغريماس ككريستيفا
كايكك كلكتماف ككأنيـ عالـ كاحد مكحد ،لقد كانكا بنيكييف ككاف يكفي أف نستشيد بيـ
مجتمعيف  ،لنككف بنيكييف عربا"(.)2
كيرجع ذلؾ حسب يقطيف إلى التعامؿ البسيط كالسطحي مع ىذه النظريات ،كالى
القراءات السريعة االختزالية التي تنطمؽ مف المعرفة العامة كاألحكاـ الجاىزة ،دكف إمعاف
لمنظر أك محاكلة لمفيـ قبؿ التطبيؽ.
 .2.3المقصد الثاني :التخصص العممي:
يعد غياب التخصص العممي في الحقؿ المعرفي ،أحد أىـ العكامؿ التي تطرح
صعكبات جمة في الدراسات العربية ،ىذه األخيرة التي لـ تكف–حسب يقطيف -تؤمف
بضركرة االنطالؽ مف تصكرات عممية ،مما جعؿ باب البحث مفتكحا عمى مصراعيو أماـ

( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .238
( –)2المرجع نفسو ،ص .238
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كؿ مف أراد ذلؾ ،حتى كاف ك اف يفتقر إلى المؤىالت الالزمة التي تمكنو مف الخكض في
مسألة ما ،زيادة عمى ذلؾ غياب العممية التراكمية في األجكبة عف مختمؼ األسئمة التي
كانت تطرح في الساحة النقدية العربية.
لذا كاف مف الضركرم اختيار تخصص محدد ،يسمح بمحاصرة مكضكع البحث مف
جية ،كالتطكر في معالجتو تدريجيا مف جية أخرل ،كىك ما دفع بقطيف إلى اختيار
السرديات كتخصص عممي لدراسة السرد ،كقد أعمف مف أكؿ كتاب لو "القراءة كالتجربة" بأنو
سيشتغؿ كفؽ ىذا األفؽ ،إذ يقكؿ" :استعماؿ أدكات كمفاىيـ جديدة تمتح باألخص مف
السرديات ،التي يعمؿ الباحثكف في البكيطيقا عمى بمكرتيا كتدقيقيا لتصبح اتجاىا متمي از في
تحميؿ الخطاب السردم بصفة عامة"( ،)1حيث سيشتغؿ عمى أربع خطابات ركائية تمثؿ
()2

التجربة الركائية الجديدة بالمغرب ،كىي" :األبمو كالمنسية كياسميف"
ك"كردة لمكقت المغربي"
()5

زمانو"

()3

ألحمد المديني ،ك"رحيؿ البحر"

()4

لمميمكدم شغمكـ،

لمحمد عز الديف التازم ،ك"بدر

لمبارؾ ربيع.

كلـ يتكقؼ يقطيف عند حدكد الركاية ،كانما انفتح عمى السرد العربي قديمو كحديثو ،فقد
كاف مقتنعا بضركرة تجاكز المستكل المفظي أك النحكم لمخطاب إلى مستكيات أخرل تتعمؽ
بالداللة ،كىك ما يفسر تبنيو لمتقسيـ الثالثي لمحكي ،الذم يضيؼ مستكل النص إلى
المستكييف السابقيف (القصة كالخطاب) ،كفي ذلؾ يقكؿ" :كبسبب قناعاتي التي ال تريد
الكقكؼ عمى مستكل تحميؿ الشكؿ ألني أكمف بضركرة االنتقاؿ –مع تطكر امتالؾ المكضكع
كالتفكير فيو– إلى زكايا أبعد تتصؿ بالداللة كالتأكيؿ كالمجتمع ،فقد حاكلت تجاكز االشتغاؿ

( –)1سعيد يقطيف :القراءة كالتجربة ،ص .9

( –)2الميمكدم شغمكـ :األبمو كالمنسية كياسميف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.1982 ،
( –)3أحمد المديني :كردة لمكقت المغربي ،دار الحكمة ،بيركت ،ط.1983 ،2

( –)4محمد عز الديف التازم :رحيؿ البحر ،المؤسسة العربية لمد ارسات كالنشر ،بيركت.1983 ،
( -)5مبارؾ ربيع :بدر زمانو ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،1983 ،بيركت.
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بالقصة كالخطاب إلى التفكير في النص الذم حممتو دالالت خاصة"( ،)1مف قبيؿ طرح
أسئمة تتعمؽ بنظرية األجناس التي حاكؿ أف يشتغؿ عمييا في كتابو "الكالـ كالخبر" ،حيث
سعى إلى إعادة النظر في تشكؿ األجناس كاألنكاع في ثقافتنا العربية ،انطالقا مف البحث
في الكالـ العربي بدؿ استرجاع اآلراء الغربية الجاىزة.
انطالقا مما سبؽ ،يسعى يقطيف إلى جعؿ السرد منفتحا عمى مختمؼ القضايا األدبية
كاإلنسانية ،فمف "سرديات الخطاب" في "تحميؿ الخطاب الركائي" إلى "سرديات القصة" في
"قاؿ الراكم" ،فػ"سرديات لمنص" تنفتح عمى مختمؼ العمكـ السكسيكلكجية كاألنتربكلكجية التي
تعنى بقضايا تتعمؽ بالبنيات الذىنية.
كال يزاؿ بحث يقطيف قائما بشأف "سرديات ترابطية" (نسبة إلى النص المترابط الذم
ظير مع الثكرة التكنكلكجية) ،كىي سرديات ال تتكقؼ عند حدكد النص المكتكب ،كانما
تدرس و مف خالؿ تحققو المفظي كالصكرم كالحركي ،كىذا ما حاكؿ تجسيده مف خالؿ مؤلفيو:
"مف النص إلى النص المترابط" ك"النص المترابط كمستقبؿ الثقافة العربية" ،بحيث يعتبر
الخمفية البنيكية ىي المؤسسة ليذا النكع الجديد مف السرديات ،إذ يقكؿ" :كأنا أتابع الكتابات
النظرية المتصمة بالسرد مكصكال بالثقافة الرقمية ،كجدت الخمفية التي يعكدكف إلييا بنيكية
محضة ،فألفيتني أتحرؾ في الفضاء نفسو"( .)2كلـ يتكقؼ طمكح يقطيف عند ىذا الحد ،بؿ
تفكيره مستمر في "سرديات تاريخية" ،تعنى بتاريخ األشكاؿ السردية ،كأخرل "اجتماعية"
تطكي ار لمسكسيكسرديات التي كاف قد اشتغؿ عمييا في" انفتاح النص الركائي".
مف ىذا المنطمؽ ،يمكف لمفكر النقدم المنفتح كالتخصص العممي الدقيؽ ،أف يسيما
في تجاكز مختمؼ اإلشكاالت التي ىيمنت عمى النقد العربي طكيال ،مف خالؿ التفكير في
تقديـ مساىمة عربية (سرديات عربية) ،يمكف أف تشارؾ في تطكير اختصاص السرديات
بصفة عامة.
( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .239
( –)2المرجع نفسو ،ص .242
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 .3.3المقصد الثالث  :التفاعل اإليجابي:
يتعمؽ ىذا المقصد بضركرة تجاكز ثنائية (التراث–الغرب) ،كالتفاعؿ اإليجابي مع
مختمؼ االنجازات المعرفية ،باعتبارىا إنسانية تتعدل الحدكد اإلقميمية ،كلف يتأتى ذلؾ إال
بتغيير ازكية النظر إلى كؿ مف التراث كالغرب عمى حد سكاء.
اث ،ينبغي تجاكز النظرة السائدة (تقديسا أك تيميشا) كالتعامؿ معو بمركنة
فبالنسبة لمتر ّ
كحيكية كابداعية ،كقراءتو بكعي جديد كأسئمة جديدة ،قراءة عممية كمنيجية تراعي مختمؼ
السياقات ،بعيدا عف السجاؿ العقيـ كالمكاقؼ المسبقة كالنظرة االختزالية.
إننا مطالبكف بفيـ أحسف لتراثنا ألنو جزء منا ،كما يزاؿ يمتد فينا" :كميما حاكلنا
القطيعة معو ،أك إعالف مكتو نظريا أك شعكريا ،تظؿ خطاطاتو كأنساقو كأنماطو العميا
مترسخة في الكجداف كمتركزة في المخيمة"( ،)1كبحسب طبيعة ممارساتنا التفاعمية في أبعادىا
المختمفة كالمتداخمة كالمعقدة ،نقيس درجة تطكرنا في إنتاج معرفة جديدة ،خدمة لمذات
العربية في ماضييا كحاضرىا كمستقبميا.
أما بالنسبة لمنظريات الغربية ،فينبغي أيضا تجاكز مرحمة االنبيار كالتقميد إلى القراءة
طرح الجاىز مف الرؤل كالتصكرات ،كتتجو إلى البحث كالدرس
التأممية النقدية ،التي ت َ
كالتحميؿ ،مع االستفادة مف ايجابيات تمؾ النظريات ،كالعمؿ بيا كفؽ ما تتطمبو خصكصية
الكاقع العربي األدبي كاإلبداعي.
انطالقا مف ىذه الخمفيات كالمقاصد ،يمكف أف يتحقؽ التفاعؿ المنشكد ،الذم يفتح
المجاؿ أماـ إمكانية إنتاج المعرفة األدبية الحقيقية.

( –)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .125
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سنتناكؿ في ىذه القراءة ،إسيامات سعيد يقطيف النقدية في دراسة التراث السردم مف خالؿ
مدكنتو السردية التراثية التي ضمنيا أىـ كجؿ آرائو في المكضكع ،كتتككف ىذه المدكنة مف
المؤلفات التالية:
 الركاية كالتراث السردم  -مف أجؿ كعي جديد بالتراث- ذخيرة العجائب العربية – سيرة سيؼ بف ذم يزف- الكالـ كالخبر -مقدمة لمسرد العربي- قاؿ الراكم – البنيات الحكائية في السيرة الشعبية- السرد العربي  -مفاىيـ كتجميات-لذا فإف ىذه القراءة تكتسي بعدا كصفيا مف جية ،كحكاريا مف جية أخرل ،تيدؼ مف
خالليما إلى عرض قضايا كمضاميف ىذه المؤلفات ،كمحاكرة المادة النقدية المتضمنة فييا،
مع محاكلة إبراز مكاطف التميز.
يشكؿ التراث السردم حمقة ىامة مف حمقات المشركع المعرفي ،الذم يسعي سعيد يقطيف
إلى التأسيس لو مف خالؿ اشتغالو في مجاؿ السرديات بصفة عامة ،كالسرديات التراثية
بصفة خاصة.
كيمكف اعتبار كتاب "الركاية كالتراث السردم –مف أجؿ كعي جديد بالتراث–" بداية
االشتغاؿ المتخصص في التراث السردم ،يتضح ذلؾ في األسئمة العديدة التي طرحيا
الباحث في ىذا المؤلؼ ،كالتي تنبئ عف نقطة تحكؿ في الرؤيا كفي طبيعة االشتغاؿ النقدم،
مف خالؿ االنتقاؿ مف مستكل الخطاب كالنص ،إلى إبراز مدل حضكر التراث القديـ في
الركاية كنكع أدبي حديث ،كدراسة مختمؼ التفاعالت الحاصمة بينيما.
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المبحث األول:
 – 1الرواية والتراث السردي-من أجل وعي جديد بالتراث:] 1992 [ -
 .1.1بنية الكتاب وأىمية موضوعو:
يعالج يقطيف في بحثو ىذا عالقة الركاية كنص جديد بالسرد القديـ ،كيفصح عف ذلؾ
بقكلو" :البحث عف كيفية (تعالؽ) أك (تعمؽ) نص جديد (الركاية) بنص سردم قديـ")،(1
لينتقؿ بعد ذلؾ إلى تحديد عالقة اإلنساف العربي بتراثو ،حيث يضيؼ مفيكـ "التعمؽ النصي"
إلى األنكاع الثالثة التي اشتغؿ عمييا في كتابو"انفتاح النص الركائي" ،كىي :المناصة،
التناص ،الميتانصية ،كيميزه عف غيره "بسبب العالقة التي تقكـ بيف نصيف متكامميف ،أكليما
سابؽ ( )Hypotexteكالثاني الحؽ ( ،)Hypertexteكاف النص الالحؽ يكتب النص السابؽ
بػطريقة جديدة"(.)2
يستحضر يقطيف أربع ركايات تتكئ عمى نصكص سردية قديمة ،كىي" :الزيني
بركات" لػجماؿ الغيطاني" ،ليالي ألؼ ليمة" لػنجيب محفكظ" ،نكار المكز" لػكاسيني األعرج،
ك"ليكف األفريقي" لػ أميف معمكؼ .أما النصكص السردية القديمة التي تنبني عمييا فيي عمى
الترتيب" :بدائع الزىكر في كقائع الدىكر" البف إياس" ،ألؼ ليمة كليمة ذات الحكادث العجيبة
كالقصص المطربة الغريبة" ك"تغريبة بني ىالؿ كرحيميـ إلى بالد الغرب كحركبيـ مع الزناتي
خميفة" ك"كصؼ إفريقيا" لمػحسف بف محمد الكزاف ،حيث تمثؿ األكلى "النصكص المتعمِّقَة"،
كتمثؿ الثانية "النصكص المتعمؽ بيا" ،كالمالحظ عمى ىذه األخيرة أنيا ال تنتمي إلى نفس
الجنس السردم ،كانما تراكح بيف جنس التاريخ كجنس الحكاية الشعبية كجنس السيرة الشعبية.
حيث يبرز الناقد حضكر التراث في الفكر السردم المعاصر الذم تعامؿ معو بمنظكر جديد.

) -(1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص.5
( – )2المرجع نفسو ،ص .6
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 .2.1المتن النقدي:
 .1.2.1ليالي ألف ليمة نموذجا:
ينطمؽ سعيد يقطيف في ىذه الدراسة مف ىاجس يتمثؿ في تكضيح العالقة القائمة بيف
()1

"ليالي ألؼ ليمة"

لمركائي نجيب محفكظ ،ك"ألؼ ليمة كليمة" األصمية ،كيدرس ىذه العالقة

في إطار التفاعؿ النصي ،حيث يسعى إلى اكتشاؼ طرائؽ اشتغاؿ النص األكؿ باعتباره
"نصا متعمقا" ،عمى النص الثاني بكصفو "نصا متعمقا بو" ،ليخمص إلى إبراز تميز نص
نجيب محفكظ.
 مبدأ الحكي في"ليالي ألف ليمة" و"ألف ليمة وليمة":تتجسد سردية ألؼ ليمة كليمة -حسب يقطيف -مف خالؿ مبدأ الحكي الذم يمتاز
ببعديو" ،العجائبي" ك"المكلد" لمعديد مف األحداث كالشخصيات ،كالذم يتجسد في النص مف
خالؿ مقكلة شيرزاد" :إف ما سأحكيو أعجب مما حكيت"( ،)2ىذه العبارة التي كانت دافعا
إلثارة فضكؿ شيريار كدفعو إلى التساؤؿ عما يمكف أف يككف أعجب مما سمع ،فتككف
اإلجابة حكاية أخرل جديدة ،كىكذا .كيكضح يقطيف أف مبدأ الحكي ىذا ،يجعمنا أماـ قصتيف
اثنتيف:
" -1القصة اإلطار :كمحكرىا شيريار ،الذم انتيى إلى قاتؿ لمعذارل بعد الميمة األكلى.
 -2القصة المضمنة :ما تحكيو شيرزاد كؿ ليمة دفعا لمقتؿ"). (3
كتعد القصة اإلطار بمثابة المرجع الثابت ،الذم تككف العكدة إليو مباشرة بعد انتياء
القصص المضمنة ،التي تتمؿ فيما تحكيو شيرزاد لمممؾ مف قصص عجيبة تنسيو خيانة
زكجتو األكلى ،فينجب مف شيرزاد كيعفك عنيا ،كبتحقؽ المقصد مف كراء القصة المضمنة
(درء القتؿ) تنتيي القصة اإلطار.
( -)1نجيب محفكظ :ليالي ألؼ ليمة ،مكتبة مصر ،ط.1987 ،3
( –)2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .35
( -)3المرجع نفسو ،ص .36
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كقد اتخذ نجيب محفكظ مف ىذه القصة اإلطار(حكاية شيرزاد) محك ار لحكاياتو،
جاعال مف نيايتيا بداية لمياليو ،مستعيدا في ذلؾ بعض عكالـ القصص المضمنة ،التي يعيد
حكييا ككقائع جارية ،كيتضح حضكر ىذه العكالـ في ليالي نجيب محفكظ مف خالؿ
العناصر التالية:
الحماؿ،
 الشخصيات :تكظيؼ بعض شخصيات ألؼ ليمة كليمة مثؿ عبد اهلل البرم،ّ
السندباد كغيرىـ.

 المككنات النكعية :مثؿ :المسخ ،التنكر كغيرىما.)(1

 -األحداث :كالمطاردة كالقتؿ كاالحتياؿ كغيرىا.

حيث يعيد نجيب محفكظ تحكيؿ ىذه العناصر ،كتكظيفيا بشكؿ مغاير ،يبرز مف خالؿ:
 الشكؿ السردم :الذم يتصؼ بالتتابع كالتسمسؿ ،عمى خالؼ ما ىك عميو في ألؼ ليمةكليمة األصمية حيث يتداخؿ فيو التأطير كالتضميف ،كما تعد شيرزاد في ليالي نجيب محفكظ
فاعال ،بينما يتكفؿ بالحكي ناظـ خارجي آخر ،في حيف أنيا كانت في ألؼ ليمة كليمة ناظما
خارجيا مكمفا بالحكي.
 البنيات الحكائية :التي تتعدد كتختمؼ في إطار بنية حكائية كاحدة ،ليا بداية كنياية فيليالي نجيب محفكظ ،بينما ىي متعددة كمختمفة عف بعضيا البعض في ألؼ ليمة كليمة.
 عمميات اليدـ كالبناء لمنص السابؽ :إذ بكاسطتيا ينتج نجيب محفكظ النص الجديد،كيختزؿ التفاعؿ بيف البنيات النصية الجديدة كالبنيات السابقة في نكع كاحد ىك "التعمؽ
النصي" ،الذم يتجسد عمى صعيد (بناء النص) مف خالؿ عمميتيف:
 المشابية :تتجمى مف خالؿ التشابو الحاصؿ بيف الكقائع كاألحداث في ليالي نجيبمحفكظ ،مع ما جرل في ألؼ ليمة كليمة.

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
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 التحكيؿ :يتجسد مف خالؿ تحكؿ نص "ألؼ ليمة كليمة" إلى نص ليالي نجيب محفكظ،ذلؾ ما يبينو يقطيف مف خالؿ تحميؿ طرؽ االشتغاؿ (التعمؽ النصي) في "ليالي ألؼ ليمة
كليمة" )1(.ثـ يتكصؿ إلى جممة مف النتائج يجمميا في(:)2
 -1أنتج نجيب محفكظ نصا جديدا ىك "ليالي ألؼ ليمة" ،انطالقا مف نص سابؽ ىك "ألؼ
ليمة كليمة" ،كقد انبنى النص الجديد عمى جممة مف القكاعد كاألسس ،أىميا:
 مشابية النص السابؽ في مادة حكيو كبعض خصائصو ،السيما تمؾ المتعمقة بالبعدالعجائبي كالمكلد لمعديد مف الحكايات كاألشخاص ،كيرل يقطيف أف نجيب محفكظ أبدع
إبداعا كبي ار في ىذا المجاؿ ،مكسبا بذلؾ الركاية خصكصيتيا.
– القدرة عمى تحكيؿ النص السابؽ إلى نص جديد مختمؼ ،كيبرز ذلؾ في القراءة اإلنتاجية
التي قدميا الركائي لمحكاية الشعبية.
 -2يعد ما قدمو نجيب محفكظ إضافة ىامة لمركاية العربية ،التي أصبحت تتفاعؿ مع
نصكص أخرل ،محافظة في الكقت نفسو عمى خصكصيتيا.
 -3اقتصر تفاعؿ "ليالي ألؼ ليمة" مع "ألؼ ليمة كليمة" عمى "التعمؽ النصي" ،دكف أف
ي تعداه إلى أنكاع أخرل مف التفاعؿ ،كالتي ىيمنت بشكؿ أساسي عمى الركاية العربية
الجديدة ،مثؿ المناص كالميتانص.
كيرجع ذلؾ –حسب سعيد يقطيف -إلى أف نجيب محفكظ ظؿ محافظا عمى المبدأ
الجكىرم لمعمؿ في "ألؼ ليمة كليمة" ،كلـ يتجاكز حد تحكيؿ مجرل السرد ،بؿ حاكؿ إعطاءه
بعدا جديدا ،عف طريؽ تكجيو دالالتو تكجييا خاصا ،يتناسب كرؤيتو الخاصة لألشياء.
 -4حاكؿ نجيب محفكظ تجسيد ىذه الرؤية الخاصة في مختمؼ نصكصو ،كالتي ينص
يقطيف عمى أنو يمكف أف يستخمص منيا نصا شامال عمى صعيد البنيات السردية أك
الخطابية أك الداللية.
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .37
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .45
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 -5تكفر نص الميالي الجديد عمى مختمؼ تقنيات الكتابة الركائية التي كظفيا نجيب محفكظ
في ركاياتو ،مما يدؿ عمى إبداعية الركائي كتميزه.
كبعد تحميمو لركايات المتف التي يؤكد مف خالليا حضكر التراث بقكة في الكعي
السردم العربي الحديث ،ينتقؿ الناقد إلى الغكص بشكؿ أعمؽ في العالقة التي تربط الركاية
"كنص جديد" بالتراث السردم "كنص قديـ" ،معرجا عمى الكثير مف الجكانب المرتبطة بيذه
العالقة.
 .3.1جدلية التفاعل بين التراث والخطاب الروائي:
يتناكؿ سعيد يقطيف في ىذا المحكر ،كال مف المناص الخارجي ،كالنص الركائي،
كالتراث ككعي الكتابة ،كالتراث كالكتابة الركائية.
.1.3.1المناص الخارجي كالنص الركائي:
يقصد بالمناص الخارجي الشيادات كالحكارات التي يجرييا الركائي حكؿ تجربتو
اإلبداعية أك حكؿ نصكصو ،كىي ما يسميو جيرار جينيت بػ(العتبات)" :كشيادة الركائي أك
حديثو عف تجربتو في كتابة الركاية يدخالف ضمف نصكص الكاتب ،كاف كانت ليا طبيعة
مغايرة ،نسمي ىذا النكع مف الكتابة بػالمناص الخارجي ،كىك النص المكازم الذم يكتبو
الركائي عمى ىامش نصكصو كبشكؿ مستقؿ عنيا"( ،)1كيكضح يقطيف بأف ىذه المناصات
متجذرة في عمؽ كعي الركائي ،كىي ال تنفصؿ عف رؤيتو كعالمو الفكرم ،بؿ ىي تمثؿ
خمفيتو النصية ككعيو كتفاعالتو مع مختمؼ النصكص قديمة كانت أك حديثة ،كىي تعتبر
بمثابة مفاتيح تساعد الباحث عمى الكلكج في أغكار التجربة اإلبداعية لمركائي ،كما يميز ىذه
التجربة عف غيرىا ،كفي ىذا الصدد يقكؿ سعيد يقطيف" :حيف ننعت ىذا النص بػالمناص
الخارجي ،فألنو يكتب بمنأل عف النص كاف كاف جزءا مف رؤية كاتبو ،كمتصال بعكالمو
اتصاال كثيقا ،كىك إلى جانب الحكار الذم يجرل مع الركائي يقدـ لنا إضاءات ميمة تبيف لنا
( –)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .89
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خمفيتو النصية ،ككعي كاتبو ،كتفاعالتو مع النصكص األخرل قديمة أك حديثة"( ،)1كتكمف
أىمية دراسة ىذه المناصات فيما تقدمو لمدارس مف مفاتيح كايحاءات ،مف شأنيا أف تسيـ
في معرفة خصكصية الكتابة اإلبداعية عند الركائي.
فالركائي مف خالؿ ىذه المناصات الخارجية ،يميط المثاـ بطريقة كاعية أك غير كاعية
عف بعض أسرار تجربتو اإلبداعية ،أك بعبارة أخرل عما ىك مبيـ أك غامض أك مسككت
عنو في نصكصو ،كبطبيعة الحاؿ ال يمكف اإلمساؾ بزماـ ىذه الخيكط الدقيقة في كعي
الركائي إال إذا كاف المتمقي باحثا ذكيا كناقدا ممحصا.
بيذا الطرح يحاكؿ سعيد يقطيف تجاكز الصرامة العممية كاإلجرائية التي فرضتيا
البنيكية طيمة فترة غير كجيزة مف الزمف ،كالتي تنبذ دراسة كؿ ما ىك خارجي عف النص،
كمنيا ىذه المناصات المذككرة سابقا ،باعتبارىا جكانب خارجة عنو ،فقد دعا رغـ إق ارره
باالنطالؽ مف منجزات البنيكية إلى تجاكز االنغالؽ عمى الخطاب كاالنفتاح عمى جكانب
أخرل أرحب أفقا ،ذلؾ ما حاكؿ تجسيده في مؤلفو "انفتاح النص الركائي" ،مف خالؿ التطرؽ
إلى قضايا تتعمؽ بالتفاعؿ النصي كالتمقي كاإلنتاج كالتأكيؿ ،مدرجا البحث في "المناصات
الخارجية" ضمف ىذه القضايا ،حيث يحممو كفؽ نظرية "التفاعؿ النصي" ك"التعمؽ النصي".
كيختار سعيد يقطيف المناص الخارجي عند جماؿ الغيطاني مجاال لمدراسة ،مكضحا
األسباب كراء ىذا االختيار في(:)2


ِ
المتفاعؿ كالمتأثر
ككف جماؿ الغيطاني كاحدا مف أىـ الركاد العرب في كتابة السرد

بالتراث ،كتعد ركايتو "الزيني بركات"( )3في تأثرىا بػ "بدائع الزىكر"( ،)4تجسيدا كاضحا لذلؾ.

( -)1المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
( –)2المرجع نفسو ،ص .91

( -)3جماؿ الغيطاني :الزيني بركات ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،ط.1975 ،2

( -)4محمد بف إياس :بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،المطبعة الكبرل األميرية ،بكالؽ1312 ،ق.
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تعتبر الركاية األخيرة نصا محكريا ،اشتغؿ عميو سعيد يقطيف في كؿ مف مؤلفيو "تحميؿ

الخطاب الركائي" ك"انفتاح النص الركائي" ،منتقال في ذلؾ مف التعمؽ النصي إلى المناصات
الخارجية التي تعيف عمى فيـ كعي الركائي كفحص مكقفو مف التراث.
إف ىذيف السببيف بالخصكص ،ىما ما كجيا جيكد يقطيف لمتمركز في نقطتيف
متكاممتيف ،ىما" :التراث ككعي الكتابة" ،كما يقدمو الغيطاني مف خالؿ المناص الخارجي
الذم يحدد فيو تجربتو في كتابة القصة كالركاية ،كالنقطة الثانية ىي "التراث كالكتابة
الركائية" ،كما تتجمى مف خالؿ "الزيني بركات" في تعمقيا بػ"بدائع الزىكر".
 .2.3.1التراث ووعي الكتابة:
يتناكؿ يقطيف في ىذا العنصر الرؤية المتميزة في الكتابة السردية عند جماؿ
الغيطاني ،ىذه الرؤية التي يمخصيا في ما سماه بػ "اإلحساس بالزمف" ،ىذا األخير الذم
يأخذ أبعادا كدالالت أخرل غير التي عرؼ بيا في فترات سابقة ،كىذا اإلحساس ىك الذم
يؤدم كيرسـ الطريؽ نحك التاريخ ،ذلؾ ما يبينو يقطيف مف خالؿ استحضاره لقكؿ الغيطاني:
"تمؾ المحظة الحاضرة تنفمت ،تنأل ،تصبح ماضيا ،تتحكؿ إلى مجرل التاريخ الذم ينساب
في إصرار ليجعؿ كؿ حاضر ماضيا ،تمؾ كانت نقطة تكجيي إلى التاريخ ،إحساس قكم
بالزمف ،ليس حاضرنا فقط الذم يصب في مجرل التاريخ ،كانما حياة كؿ منا ،إحساس
بالزمف يصؿ إلى حد تقمص لحظة المكت ،كالتي ينتيي فييا العالـ بالنسبة لي( ،)...كنت
أطيؿ التأمؿ في المحظة ،أنظر إلييا مف عدة زكايا ،المحظة في أنينيا ،ثـ عندما تندمج في
الماضي ،عندما تصبح تاريخا مف مكقع المستقبؿ الذم ىك صائر إلى تاريخ أيضا(.)1(")...
كتكمف حقيقة التاريخ في تمؾ المعاناة كفي ذلؾ األنيف الذم يعيشو اإلنساف كىك ينتقؿ
مف مرحمة إلى أخرل ،كمف زمف إلى آخر .أجؿ إف التاريخ ىنا يتجاكز حدكد العكالـ التي
ترسميا الكتب كالكثائؽ إلى عكالـ أخرل نعيشيا كال نبصرىا ،نحس بيا كال نعبر عنيا ،إنيا
( –)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .92
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أشياء مغيبة في دىاليز النفس البشرية .كذلؾ ىك الكعي عند جماؿ الغيطاني ،ففي لحظة
تأمؿ في التراث ،يرحؿ إلى الماضي لينقب كيفحص كيداعب كنكز ىذا البعيد ،كلف يجد
ضالتو إال حيف يمتقي بابف إياس كالمقريزم كغيرىما ،مقاسما إياىـ ىمكما فكرية كأكجاعا
نفسية لـ تجد مف يفيميا عند أبناء عصره.
كليس معنى ىذا أف الغيطاني ييرب مف الحاضر ليعيش ماضيا ميتا ،كال فالمتأمؿ
لكعي ىذا المبدع يجده يبحث عف شيء آخر غير اليركب ،شيء يشبو الذات المستقمة عف
اآلخر ،شيء اسمو المكركث األصيؿ الذم بإمكانو أف يغنينا عف ىذا اآلخر ،الذم اعتدنا
دا ئما أف ننقاد كراءه بكؿ تقديس كانبيار ،ىذا ما يتضح جميا في آلية التعامؿ مع الماضي،
فالغيطاني يحاكر ىذا الماضي بمنظكر الحاضر ،كفي كعيو يدرؾ جيدا أف األكؿ زمف سابؽ
كاضح الحدكد كالمعالـ ،عمى عكس الثاني الذم يعتبر أكثر انفتاحا كاتساعا كغمكضا ،كمف
ثـ فيك كركائي يقدـ نصو في زمنية خاصة كمتغيرة كمتطكرة باستمرار ،تنيؿ مف الحاضر
كالماضي معا.
انطالقا مما سبؽ ،يتضح بأف الغيطاني يغكص في المكركث بحثا عف التاريخ ،كلعؿ
ىذا ما يعطي كتاباتو بعدا تاريخيا ،ىذا البعد الذم ينتج عف القراءة الكاعية لممكركث ،كاعادة
كتابتو كانتاجو بشكؿ مغاير.
 .3.3.1التراث ووعي الكتابة الروائية:
بالعكدة إلى "الزيني بركات" ،نجد أف ىزيمة  1967كانت بمثابة ىاجس كبؤرة تكتر
كبرل في حياة الغيطاني ،الذم عايش ىذه المحظات بكؿ ما تحممو مف معاناة كآالـ ،بؿ
صارت مرجعية فكرية لو ،كفي ذلؾ يقكؿ" :كانت نكسة  1967بكتقة صيرت تجربتي ،كفي
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آالميا اعتصر جيمي ،كفي تمؾ األياـ كنت أدكر حكؿ ىذه المحظة مف التاريخ ،أبتعث مف
الماضي لحظات تتشابو مع المحظات التي تمر بي أك أمر بيا(. (1(")...
كلعؿ ىذه العكدة إلى الماضي ىي التي ىيأت لو المقاء مع ابف إياس ،الذم كجده
يقاسمو تجاربو كمعاناتو ،كفي ىذا الصدد يقكؿ سعيد يقطيف" :كتبعا ليذا الفيـ تتشابو
المحظات حتى كاف تميز بعضيا ،بيكؿ المأساة التي تتجمى فييا أبشع صكر المعاناة التي
تمس األمة بكامميا (ىزيمة ،)1967بالنسبة إلى جيؿ بكاممو ما يزاؿ يجرجر تبعات ىذه
المحظة ،كلقراءة ىذه (المحظة) يجد في تاريخ مصر المممككية ما (يشاكؿ) ىذه الفترة مف
حيث سماتيا كمقكماتيا الجكىرية .إنيما لحظتاف تتشابياف ،كليذا السبب سيقكد ىذا التصكر
الغيطاني إلى قراءة ىذه المحظة الحاضرة في ضكء لحظة مشاكمة ليا(ىزيمة القاىرة أماـ
العثمانييف) ،لتجسيد فيمو الخاص لمزمف كاحساسو المتميز بو ،كرغبتو في اإلمساؾ
بػ(المحظة) التاريخية تماما كما فعؿ المؤرخ ابف إياس كىك يرصد بعيف "الفناف" مصر
المنيزمة أماـ العثمانييف" (.)2
كتظير ركائية نص الغيطاني بالخصكص ،في البعد التخييمي الذم جسدتو بعض
الشخصيات التي كظفيا ،مثؿ شخصية كبير البصاصيف كشخصية الكاتب األزىرم ،كىما
شخصيتاف ال كجكد ليما في كتاب ابف إياس ،كىذا مما يجسد الفرؽ بيف المؤرخ كالركائي،
فإف كاف األكؿ يثبت أحداثا كقعت بالفعؿ في زمف كمكاف محدديف ،فإف الثاني يجمع بيف ما
ىك حقيقي كما ىك خيالي ،مشكال بذلؾ عالما يختمؼ أيما اختالؼ عف العالـ األكؿ.
كما يتجسد ىذا االختالؼ أيضا في األسمكب السردم عند الغيطاني ،الذم تجاكز
التفاعؿ النصي عمى مستكل الحدث أك المكضكع إلى التعمؽ النصي عمى صعيد األسمكب،
أك كما يعبر عنو يقطيف بػ "البعد الفني" ،كيستدؿ يقطيف بتصريح الغيطاني" :مف ابف إياس
( -)1جماؿ الغيطاني :تجربتي في القصة ،مجمة اليالؿ ،1977 ،ص  ،58نقال عف :سعيد يقطيف :الركاية كالتراث
السردم ،ص .94

( –)2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .95
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تشربت أسمكبو الدافئ ،البسيط التمقائي ،الذم يأتي بصياغات جميمة ،كىك ال يقصد الصنعة
في الصياغة ،ككاف ذلؾ حال فنيا أمامي لتكسير رتابة السرد التقميدم كعادية الجممة ،كذلؾ
طريقة الركاية كقص الحدث القائـ عمى البساطة كتضميف النكادر كالحكايات"( ،)1فالبساطة
في األسمكب كالتمقائية في الصياغة كالكاقعية في سرد األحداث ،كتكسير رتابة السرد عف
طريؽ تكظيؼ نصكص أخرل كالنكادر كالحكايات ىي الدافع إلى تعمؽ الغيطاني بابف إياس
عمى صعيد األسمكب ،كيجب أف ال يفيـ مف ىذا التعمؽ عمى أنو محاكاة أك تقميد سمبي،
كانما ىك تفاعؿ إيجابي كحكار بناء ييدؼ إلى إيجاد شكؿ جديد لمكتابة ،فالغيطاني كاف يعي
جيدا خصكصية عصره كيدرؾ إدراكا كاضحا مختمؼ التساؤالت كالجداالت التي يطرحيا،
فيك كاف كاف يستأنس بالماضي ،فيك يسافر إليو بذات كىكية تعيش ىمكـ حاضرىا
كتناقضاتو ،كاف يبحث عف لغة مغايرة ككتابة جديدة كركاية مميزة ،تنطمؽ مف الماضي شاقة
طريقيا نحك المستقبؿ ،كفي تمؾ الرحمة نمك كتطكر كتجدد باستمرار.
كقد حاكلت "الزيني بركات" أف تقدـ ىذه الرؤية كالتصكر كالطمكح في أجمى صكره
كمظاىره ،يقكؿ أحد الباحثيف معمقا عمى ىذا المشركع" :يطرح مشركع الغيطاني قضايا
تحتضف النص األدبي كتتجاكزه ،عنكانيا أزمة الحداثة القائمة كأزمة البحث عف حداثة
مغايرة ،ففي مقابؿ حداثة اجتماعية زائفة تمغي الذات كىي تنفتح عمى اآلخر ،ىجس
الغيطاني بحداثة أخرل تذىب إلى الذات الكطنية قبؿ أف تتكسؿ اآلخر كتقؼ عمى أعتابو،
كفي مقابؿ حداثة أدبية تستقيـ تارة كتنحني تارة أخرل ،سعى الركائي إلى أرض خاصة بو،
يحاكر فييا نمكذجا ال يغترب عنو كأسمكبا ال يستعصي عميو ،كمنظك ار أنس إليو"(.)2

( -)1جماؿ الغيطاني :تجربتي في القصة ،مجمة اليالؿ ،1977 ،ص  ،60نقال عف :سعيد يقطيف :الركاية كالتراث
السردم ،ص .102

( -)2فيصؿ دراج :نظرية الركاية كالركاية العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2002 ،2ص .230
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بيذا الكعي  ،كبيذا الطمكح اإلبداعي العنيد حاكؿ الغيطاني أف يقدـ "الزيني بركات"،
محممة كمعبأة بكثير مف الرؤل ،كالتصكرات ،كالدالالت ،كالمقصديات المسككت عنيا ،في
شكؿ أدبي جديد اسمو "الركاية".
 .4.1مستويات التفاعل اإلبداعي بين الرواية والتراث:
يحاكؿ سعيد يقطيف في ىذا المحكر أف يشرح كيفية حدكث التفاعؿ النصي أك التعمؽ
النصي ،بيف نصكص المتف المدركس كالتراث السردم العربي القديـ ،كما مدل نجاح ذلؾ
في إنتاج نص جديد ،كسيتطرؽ إليو عمى صعيد كؿ مف :المادة الحكائية ،الخطاب،
األسمكب كالداللة.
 .1.4.1عمى صعيد المادة الحكائية:
تستمد جميع نصكص المتف مادتيا التاريخية بشكؿ جمي مف النصكص المتعمَؽ بيا،
ما عدا "نكار المكز" التي تستمد مادة حكييا مف مصدريف ىما :التغريبة كالكاقع الممثؿ في
شخص ية عامر ابف صالح الزكفرم ،كيكضح يقطيف كيؼ أف ىذه المادة التاريخية يتـ
تحكيميا كتقديميا في قالب مغاير ،عمى النحك التالي:
 في نكار المكز :تحكؿ المادة الحكائية مف المستكل البطكلي إلى المستكل اليجائي ،حيثيقدـ "أبك زيد" مثال في "نكار المكز" كشخصية انتيازية ضعيفة عمى عكس ما تقدمو السيرة
كبطؿ لألحداث ،كفي ىذه الحالة يأخذ التعمؽ النصي شكؿ المعارضة.
 في ليالي ألؼ ليمة :تحكؿ الميالي مف نص جامع ألنكاع متعددة كمتناثرة إلى حكاية عجيبة(نص منسجـ) ،ذات بعد زماني كمكاني محدديف.
 في الزيني بركات كليكف اإلفريقي :الشيء نفسو يتـ عمى صعيد المادة الحكائية ،حيثيكحد كيجمع الغيطاني شخصياتو المشتتة في الخطاب التاريخي ،كيكسبيا البعد الزماني
كالمكاني ،كاألمر نفسو يقكـ بو أميف معمكؼ مع شخصيتو الرئيسية.

( -)1ينظر :سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .118
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 .2.4.1عمى صعيد الخطاب:
في ىذا المستكل يشير يقطيف إلى أنو ال مجاؿ لمحديث عف المحاكاة ،ألف الركاية ليا
القدرة عمى استيعاب مختمؼ المرجعيات القديمة ،كاعادة صياغتيا كفؽ نسؽ جديد يكضحو
في(:)1
 الزمن السردي :تحاكؿ كؿ مف "نكار المكز" ك"الزيني بركات" ،تكسير خطية الزمفالتسمسمي الذم يقدمو الخطاب التاريخي ،عف طريؽ تكظيؼ المفارقات الزمنية كتنكيع
الصيغ كاألصكات ،عمى خالؼ ذلؾ نجد البعد التسمسمي كالترتيبي لمزمف السردم في كؿ
مف "ليكف اإلفريقي" ك"ليالي ألؼ ليمة" ،كيرجع ذلؾ إلى التحكؿ الحاصؿ عمى مستكل شكؿ
السرد ،حيث البناء التسمسمي لمحكايات في "الميالي" ىك ما يكسبيا الترتيب الزمني ،ككذا
األمر نفسو مع الشخصية في "ليكف اإلفريقي" ،إذ أنيا تنمك كتتطكر كفؽ مراحؿ متسمسمة.
 المنظور السردي :يؤدم تكسير خطية الزمف في كؿ مف "الزيني بركات" ك"نكار المكز" إلىتنكيع الصيغ كاألصكات ،ىذا األمر الذم يؤدم بدكره إلى التعدد في المنظكرات السردية،
مما يكسب الركايتيف سمات الركاية الحديثة ،عمى عكس "ليالي ألؼ ليمة" كليكف اإلفريقي،
التي يييمف فييما الصكت السردم األحادم ،حيث تركل األحداث بضمير الغائب في
الميالي كضمير المتكمـ في ليكف اإلفريقي.
.3.4.1عمى صعيد األسموب:
يقر يقطيف بداية باختالؼ األسمكب تبعا الختالؼ العالقة التي يقيميا الركائي مع
النص المتعمؽ بو ،فنجيب محفكظ قاـ بتحكيؿ أسمكب الميالي "ذات الطابع الشعبي" مف
األسمكب المنحط إلى األسمكب السامي ،يبدك ذلؾ في شكؿ التعابير كالصياغة المختمفة عف
الكتابة األكلى ،أما الزيني بركات كليكف اإلفريقي فتقكماف بالدرجة األكلى عمى محاكاة
أسمكب الخطاب التاريخي كالجغرافي ،باإلضافة إلى األسمكب الديني الذم كاف سائدا في
( -)1المرجع السابؽ ،ص .119
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الخطابات المكتكبة آنذاؾ .كرغـ اختالؼ المغة التي كتب بيا النصيف (نص الزيني بركات
المكتكب بالمغة العربية كنص ليكف اإلفريقي المكتكب بالمغة الفرنسية) ،فإف الركح العربية
كالنبرة الدينية يتجمى حضكرىما بكضكح في النصيف .بينما تنفرد نكار المكز بمزجيا بيف
األسمكبيف السامي كالمنحط ،يتجسد األكؿ في اعتماد بعض أساليب السيرة الشعبية ذات
الطابع السامي ،كأيضا في لغة الراكم ،أما الثاني فيتضح في تكظيؼ أساليب أك أقكاؿ ذات
النبرة العامية.
بيذه المالحظات عمى صعيد المستكيات المذككرة سالفا ،يمكف اإلقرار بكجكد تفاعؿ
إيجابي مع التراث السردم القديـ ال يتكقؼ عند حدكد المحاكاة الخالصة ،كانما يتعداه إلى
التحكيؿ كالمعارضة ،مما يؤدم إلى إنتاج نص جديد بمعنى جديد كداللة مغايرة ،كاف ىذه
األسئمة الجديدة التي تحاكر التراث بشكؿ دائـ كمستمر تعد "مف مستمزمات تككيف فكرة دقيقة
كمتجددة عنو كعف أبرز مالمحو كسماتو ،كما أنو مف دكاعي تشكيؿ كعي جديد بذكاتنا
كىكيتنا كمستقبمنا"( .)1يتضح مما سبؽ الترابط الكطيد بيف التراث كالذات العربية ،فبقدر
تطكير كعينا كق ارءتنا ليذا التراث ،يتطكر كعينا بذكاتنا كمستقبمنا.
 .4.4.1عمى صعيد الداللة:
يبيف يقطيف بأف إنتاج داللة جديدة يتكقؼ عمى نكعية التفاعؿ النصي الذم يمارسو
الركائي ،ىذا األخير الذم يخضع بدكره إلى مكجيات سياقية تسيـ في عممية اختيار النص
المتعمَؽ بو ،كعمى اعتبار أف النصكص المنتقاة تنتمي جميعيا إلى عصكر االنحطاط،
فمعنى ذلؾ أف الكاتب يجد نكعا مف المشابية كالمماثمة بينيا كبيف كاقعو الذاتي الذم يكتب
فيو ،األمر الذم يدفعو إلى التفاعؿ معيا .كيبرز لنا سعيد يقطيف ىذه المماثمة مف خالؿ
()2

عمميتي :االمتداد كاالستعادة.

( –)1سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .15

( -)2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .121
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يتضح االمتداد في الحكاية العجيبة كالتغريبة ،فيما ممتدتاف تاريخيا إلى الكاقع
المعاصر ،فالميالي عند نجيب محفكظ تجسد فكرة تكاجد الشر في النفس البشرية منذ القديـ،
كىك مستمر إلى اآلف كممتد في التاريخ كفي التغريبة ،يتضح ذلؾ في امتداد الساللة التي
قامت عمى النيب كالسمب كىي ال تزاؿ متكاجدة في الكاقع.
أ ما االستعادة فيي تعبير عف المماثمة أك المشابية بيف النصيف التاريخي كالجغرافي
كالكاقع الذاتي ،إذ اليزيمة كالصراع كالعجز كميا قكاسـ مشتركة بيف التاريخ كالكاقع.
ىذه المماثمة بنكعييا يعتبرىا سعيد يقطيف تمثيؿ َبيف لجدؿ التفاعؿ كاإلبداع بيف

الركاية كالتراث ،كفي ذلؾ يقكؿ" :إنيا تمثيؿ لجدؿ التفاعؿ مع النص كالكاقع الذاتي كالعصر،

كفي طريقة التفاعؿ ىاتو ،كفي أبعادىا تتجسد "نصية" الركاية العربية الجديدة كابداعيتيا،
كخصكصيتيا باعتبارىا شكال تعبيريا جديدا كمجددا كرائدا .كعندما نعايف ما حققتو الركاية
العربية المعاصرة كالج ديدة عمى ىذا الصعيد ،نقدر األسباب التي جعمتيا أكثر قدرة مف
الخطابات العربية األخرل ،إبداعية كفكرية في التفاعؿ مع النص التراثي"(.)1
بيذا الطمكح في تطكير الكعي لقراءة التراث كمحاكرتو بأسئمة جديدة ،تبقى الركاية
النص األكثر استيعابا لمختمؼ المرجعيات الثقافية كالفكرية التي يزخر بيا ىذا التراث،
كاألقدر عمى تشكيؿ ىذا الكعي لما تتميز بو مف خصائص كسمات تبكئيا ىذا المكانة.
 .5.1من التراث إلى النص.
ال يزاؿ ىاجس التراث يرافؽ سعيد يقطيف ،فبعد أف تحدث عف عالقة الركاية بالسرد
العربي القديـ ينتقؿ في ىذا المحكر إلى الحديث عف عالقة اإلنساف العربي بتراثو.
يبيف بداية الحساسية المفرطة التي تحيط بيذه القضية "التراث" ،كالتعصب كاالنفعاؿ
كيرجع ذلؾ إلى قصكر في الفيـ كمحدكدية في الكعي
الزائديف كمما أثير جانب مف جكانبياُ ،
اتجاه ىذه القضية ،ألف اإلشكالية الحقيقية التي يطرحيا التراث ال تكمف في ككننا مع أك

( -)1المرجع السابؽ ،ص .123
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ضد ىذا التراث ،كانما في كيفية التعامؿ معو كبأم كعي نقرؤه ،ىذا السؤاؿ الذم ال يجب أف
يظؿ مؤجال كمغيبا باستمرار ،كانما يجب مكاجيتو كمحاكلة اإلجابة عنو بكؿ جرأة
كمكضكعية.
كما يمتمسو المتأمؿ في حديث سعيد يقطيف عف التراث ،ىك ذلؾ المبس كالغمكض
حكؿ تقديـ مفيكـ كاضح محدد ليذا المصطمح ،ككأف التراث بتشعباتو كتنكعاتو يعسر الميمة
عمى الناقد ذاتو لتقديـ رؤية ثابتة ،محددة المعالـ ،فتارة يسميو نصا كتارة أخرل يعتبره جممة
مف اإليديكلكجيات كالعالقات المتشابكة ،كأحيانا ينظر إليو عمى أنو تمؾ المرجعية المعرفية
كالخزاف الذم يحتكم عمى عدد ال محدكد مف النصكص كالتراكمات الفكرية.
يجتيد يقطيف في تقديـ بديؿ لمفيكـ التراث ،يتمثؿ في "النص" ،إذ يقكؿ" :نعتبر
التراث الكتابي كؿ ما أنتجو العرب إلى غاية عصر النيضة ،ككؿ ىذا التراث ننظر إليو
عمى أنو "نص" رغـ ما فيو مف تنكع كاختالؼ"( .)1بعد ذلؾ يسعى إلى تقديـ تصكره حكؿ
آلية االشتغاؿ في ىذا التراث فيما ككعيا كاجراء ،مف خالؿ األسئمة التالية :لماذا ىذه العكدة
إلى الكراء؟ ما الجدكل مف االىتماـ بيذا التراث اآلف؟ كبأم كعي نتعامؿ معو؟
ليقكده العرض كالتحميؿ ،إلى أف العكدة إلى التراث يجب أف تككف كاعية مدركسة،
تسعى إلى تجديد زاكية النظر إلى ىذا التراث ،بما يتناسب كالتصكرات الجديدة كالمعطيات
الحديثة التي حصمت في مسيرة أمة ما.
كاألىـ مف تجديد زاكية النظر تحكيميا إلى كعي عممي ،يسعى إلى تقديـ أجكبة
كاقتراحات حكؿ مختمؼ اإلشكاالت التي تممييا قضايا ىذا التراث ،كالتدرج في الطرح بغية
تشكيؿ تراكمات نكعية تعيف عمى إيجاد فضاءات أكسع ،تسمح بالتفكير في إيجاد رؤل
كطركحات مغايرة لما ىك سائد كمييمف.

( -)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .127
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كبيدؼ الكصكؿ إلى ىذا المستكل مف الكعي في التعامؿ كالتفاعؿ اإليجابي مع
التراث ،يقترح سعيد يقطيف إنجاز ثالث عمميات رئيسية(:)1
 عممية الفيـ :كيمخصيا يقطيف في تغيير النظرة إلى التراث عف طريؽ تجاكز الكعيالسائد ،كتجديد األسئمة بخصكصو ،ذلؾ أف معرفتنا بتراثنا ناقصة كقاصرة ،لككنيا ناتجة عف
التأثر الظرفي المحدكد ،الذم يحصؿ حيف نسقط ذكاتنا ككاقعنا عمى ىذا التراث.
 االستيعاب :ىي عممية مكممة كمتممة لألكلى ،كالمقصكد بيا تجنب النظرة االختزالية ليذاالتراث كالنظر إليو ككؿ ،أك بعبارة أخرل كنص لو سياقاتو كتطكراتو كتحكالتو كآفاقو.
 القراءة المنتجة :ىي نتيجة التفاعؿ الحاصؿ بيف العممية األكلى كالثانية ،فعف طريؽ الفيـكاالستيعاب يمكف إنتاج معرفة جديدة كنص جديد ،يتكئ عمى الماضي بتراثو كزخمو كيمتد
في الحاضر كالمستقبؿ ،بأسئمتيما المتنكعة كالمتجددة كالمنفتحة باستمرار.
بيذه القراءات كبيذه االقتراحات ،يمكف الكلكج إلى التراث العربي ،بكؿ ما يحممو مف
زخـ معرفي ،بقناعة فكرية كبيرة بضركرة إعادة النظر في رؤانا كتصكراتنا ،في ثقافتنا
كابداعنا ،كفي الكثير مف إنتاجياتنا الثرية التي غابت في غياىب التاريخ كطمرتيا رماؿ
البادية ،فنسييا أبناؤىا كلـ يكلكىا حقيا في البحث كالتنقيب
كلف تتحقؽ ىذه المقاصد كالغايات إال بإدراكنا ألىمية الكعي بضركرة البحث العممي،
الذم بدكنو لف تتحقؽ األىداؼ كالغايات المرجكة" :كؿ ما قيؿ كيقاؿ عف التراث ،يظؿ نسبيا
كناقصا ،ما لـ يناقش نقاشا عمميا ال سجاليا ،كما لـ يتحكؿ الحديث عف التراث إلى البحث
فيو مف منظكر عممي ككعي جديد"(.)2
ىذا البحث العممي كالكعي الجديد ىك ما يحدد األسئمة كيؤطر اإلشكاليات كيرىف
مختمؼ القضايا اليامة ،التي ظمت ميمشة كمغيبة عمى غرار ماىية األدب ،أجناسو،
أنكاعو ،بنياتو ،عالقة المكتكب بالشفكم كغيرىا مف القضايا التي مف شأنيا أف تسيـ في فيـ
( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .144
( -)2المرجع نفسو ،ص .147
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جديد لمذات كالتراث ،عبر التفاعؿ اإليجابي القائـ عمى الحكار اليادؼ كالبناء ،كالمفضي
بدكره إلى اإلنتاج النكعي ال الكمي.
 - 2ذخيرة العجائب العربية – سيرة سيف بن ذي يزن:]1994[ -
 .1.2بنية الكتاب وأىمية موضوعو:
يعد ىذا الكتاب امتدادا لمكتاب السابؽ" :الركاية كالتراث السردم ،مف أجؿ كعي جديد
بالتراث" ،فبعد إبراز قيمة التراث السردم كالدعكة إلى إعادة قراءتو بكعي جديد كأسئمة جديدة،
كاف مف الضركرم تكضيح مالمح ىذا الزخـ المعرفي ،كتحديد أطر مف شأنيا أف تسيـ في
ضبط حدكد أرضية مناسبة لالشتغاؿ عميو ،فكاف التفكير في ذخيرة العجائب العربية لتككف
مادة قابمة لمبحث كالدراسة ،حيث يرمي صاحبيا مف خالليا إلى إنجاز معجـ لمعجائب
العربية  ،ليككف ذلؾ بداية مشركع لجمع كؿ العجائب العربية المتناثرة في كتب التاريخ،
كالجغرافيا ،كاألخبار ،كالسير ،كالحكايات ،كالرحالت كغيرىا.
كمف ثـ سيسمط الباحث الضكء مف خالؿ ىذا المشركع ،عمى أنماط مف التفكير الذم
ميز الثقافة العربية ،كالذم ظؿ ميمشا كبعيدا عف البحث األكاديمي عصك ار طكيمة .كفي ىذا
الصدد يقكؿ الباحث في مقدمة مؤلفو" :فكرت كأنا أبحث في السيرة الشعبية العربية
كبنظيراتيا مف النصكص العربية الميمشة ،أف أجمع ىذه المكاد المتفرقة كأجعؿ ىذا مشركعا
أدشنو ،باستخراج ما في سيرة الممؾ "سيؼ بف ذم يزف" مف عجائب لخصكصيتيا في ىذا
المضمار"( ،)1طبعا عمى أف يكاصؿ البحث كالتنقيب في مختمؼ المصنفات األخرل التي
تزخر بيا الثقافة العربية ،ذلؾ ألف ضركرة البحث العممي تستدعي تكفير المادة قبؿ الشركع
في دراستيا.

( –)1سعيد يقطيف :ذخيرة العجائب العربية ،ص .6
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 .2.2المتن النقدي:
أما عف بنية الكتاب ،فيك عبارة عف مجمكعة مف النصكص السردية المتنكعة ،كالتي
تنبثؽ كميا مف نص كاحد ىك "سيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف" ،كما تشترؾ ىذه النصكص
أيضا في احتكائيا جميعا عمى "عناصر عجيبة" ،األمر الذم مف شأنو أف يكسب القارئ
متعة ،كالباحث حاف از لمدراسة كالتأمؿ ،كىما غايتاف رئيسيتاف يصرح بيما صاحب ىذه
الدراسة في مقدمة كتابو ،باإلضافة إلى غاية ثالثة تتمثؿ في التحميؽ في عالـ الخياؿ العربي
بصفة عامة ،كالشعبي منو بصفة خاصة ،حيث يقكؿ" :إف كؿ قارئ كيفما كاف مستكاه
الثقافي ،يجد في ىذه الذخيرة مكضكعا لممتعة كىذه غاية أكلى ،كالدراسة كالتأمؿ كالبحث
كىذه غاية ثانية ،كالتحميؽ في متاىات الخياؿ العربي كالتخيؿ الشعبي المبدع كىذه غاية
ثالثة"( .)1كىي مكاسب يستفيد منيا كؿ مف القارئ كالباحث عمى حد سكاء.
إضافة إلى غايات أخرل ،سيفرزىا البحث اليادئ اليادؼ ،حيث يعتبرىا الباحث أكثر
عمقا كبعدا ،لككنيا تطاؿ اإلنساف العربي في كينكنتو كتاريخو كمكاقفو كرؤيتو لمعالـ.
 .1.2.2خصوصية سيرة سيف بن ذي يزن:
يبيف الباحث األسباب التي تقؼ كراء اختياره ىذا النص السيرم دكف غيره مف
النصكص ،كيرجع ذلؾ إلى تميزه عف مختمؼ الكتب كالمصنفات التي تناكلت مكضكع
العجائب العربية ،كيتجمي ىذا التميز في:
 احتكائو عمى معظـ الحكايات العربية العجيبة التي يمكف أف تكجد في متكف أخرل ،ككتبالتاريخ كالجغرافيا كالككنيات كغيرىا ،كذلؾ ما دفع بالباحث إلى اعتباره "ذخيرة" ك"خزانا"
حقيقيا ليذه العجائب ،فسيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف تكتسي خصكصيتيا مف خالؿ التفاعؿ
النصي الكبير ،الذم تحققو مع النص الثقافي العربي في مختمؼ بنياتو كتجمياتو.

( –)1المرجع السابؽ ،ص .8
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 أما الميزة الثانية التي انفردت بيا ىذه السيرة ،ىي كركد العجائب المشكمة لنصيا في شكؿقكالب سردية متكاممة ،ليا بدايتيا كنيايتيا ،باإلضافة إلى عنصرم اإلثارة كالمتعة الذيف
حفت بيما .كىي بيذا تتميز عف األعماؿ األخرل التي تناكلت مكضكع العجائب كقدمتو
بأسمكب تقريرم خاؿ مف المتعة كالتشكيؽ.
 يذكر الباحث ،زيادة عمى ما سبؽ ،خاصية ثالثة أساسية ميزت ىذه السيرة أيضا ،تتعمؽبالنص كبطمو في آف كاحد ،كتتمثؿ في نقؿ سيرة "سيؼ بف ذم يزف" القارئ إلى حقبة ما
قبؿ اإلسالـ ،كىي بذلؾ تحقؽ التباعد الزمني ،في حيف يحقؽ بطميا سيؼ بف ذم يزف
التباعد الفضائي ،مف خالؿ انتقالو في فضاءات كاسعة جدا ،كيعد ىذيف التباعديف عنص ار
أساسيا في تشكؿ العجائب كتكالدىا.

()1

كتُبرز السيرة أيضا الممؾ سيؼ كعنصر فعاؿ في خمؽ الحيرة كاإلعجاب معا ،مف
خالؿ الصكرة التي تقدميا لو مختمؼ حكايات العجائب:


فسيؼ مف حمير ،التي تعكد أصكليا إلى الجف.



كسيؼ مكلع بالعجائب ككؿ ما يمت ليا بصمة ،بؿ يحاكؿ أف يخكض بنفسو التجربة مع
ىذه الغرائب كالعجائب ،ليحكييا لرجالو فيما بعد.



كسيؼ ىك الذم يقتحـ كيحارب ىذه الكقائع الغريبة كالعجائب المثيرة ،ألف الميمة الممقاة
()2

عمى عاتقو تستدعي ذلؾ.

بيذه العكامؿ مجتمعة ،يبيف كيشرح الباحث الحكافز التي دفعتو إلى اختيار سيرة الممؾ
سيؼ بف ذم يزف ،لتككف نمكذجا يعكس الذخيرة العربية في مختمؼ تجمياتيا .

( –)1سعيد يقطيف :ذخيرة العجائب العربية ،ص .09
( –)2ينظر:المرجع نفسو ،ص .09
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 .2.2.2تصنيف العجائب العربية:
لقد قاـ الباحث باستخراج المكاد المشكمة ليذه العجائب ،ثـ صنفيا ككزعيا كفؽ
الترتيب األلفبائي إلى- :فضاءات -شخصيات -أدكات -أفعاؿ المادات -نباتات.
كيعترؼ الباحث بكجكد تداخالت كثيرة بيف مستكيات ىذا التكزيع ،رغـ سعيو الحثيث
إلى عقد ركابط بيف بعضيا ،كيبيف أف اليدؼ مف كراء ىذا التكزيع ىك فصؿ المكاد كجعميا
أكثر كضكحا كتمي از.
كما يشير إلى أنو حافظ في ىذه الدراسة عمى ركح النص األصمي ،مع إجراء بعض
التعديالت التي تقتضييا طبيعة العمؿ الذم ييدؼ إلى تقديـ ىذه العجائب عمى شكؿ مكاد،
لكؿ منيا بنيتيا الخاصة في إطار السياؽ النصي العاـ الذم تندرج ضمنو(.)1

كىكذا يبدك

سعيد يقطيف قارئا حداثيا لنصكص ميمشة ،تضرب في عمؽ التاريخ البعيد ،إذ يحاكؿ
استحضارىا كمحاكرتيا بأسئمة جديدة كأدكات إجرائية حديثة.
المبحث الثاني:
 -1الكالم والخبر -مقدمة لمسرد العربي:] 1997 [ -
 .1.1بنية الكتاب وأىمية موضوعو:
يعد ىذا الكتاب امتدادا لكتاب "الركاية كالتراث السردم" ،ذلؾ ألنو يحاكؿ اإلجابة عف
مختمؼ األسئمة التي طرحت في الكتاب السابؽ ،كيصرح بذلؾ يقطيف في مقدمة كتابو:
"يأتي ىذا الكتاب ،كما يمكف أف يبدك ذلؾ لمقارئ المتتبع ،امتدادا لكتابي "الركاية كالتراث
السردم  ." 1992إنو يسعى جاىدا لإلجابة عف بعض األسئمة التي طرحيا في خاتمتو
المفتكحة ،كالمتعمقة بدراسة السرد العربي القديـ"( ،)2كما يعتبره أيضا مقدمة لمختمؼ أبحاثو

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص.11

( –)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .11
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المتعمقة بالتراث السردم العربي ،السيما ما تعمؽ منيا بالسيرة الشعبية مف خالؿ البحث في
مختمؼ بنياتيا الحكائية كالسردية كالنصية.
يحاكؿ الباحث في ىذا المؤلؼ أف يثير العديد مف القضايا كاألسئمة التي ال تزاؿ
تطرح نفسيا باستمرار كالحاح عمى الدرس النقدم األدبي بصفة عامة ،كالسردم بصفة
خاصة .كتتصدر قضية مفيكـ األدب كطبيعتو ككظيفتو الئحة االنشغاالت ،باإلضافة إلى
تحديد مختمؼ أجناسو كأنكاعو كأنماطو ،كالسعي الستخراج مختمؼ بنياتو ،الثابتة كالمتغيرة
كالمتحكلة.
لذا نجد الباحث يعمف منذ البداية بأنو سيشتغؿ عمى مستكل المتف السردم العربي
القديـ ،بعد أف ظؿ ىذا المستكل بعيدا عف دائرة اىتماماتو السابقة ،كالتي انكب فييا عمى
دراسة مستكيي الخطاب كالنص .غير أف طبيعة التصكر التكاممي لمبحث السردم الذم
يشتغؿ عميو ،جعمتو يفكر في مختمؼ ما يككف حمقات مشركعو السردم المترابط .فكانت
العكدة إلى المتكف السردية القديمة منطمقا ليذا المشركع ،نظ ار لما تتمتع بو مف غنى كتنكع
كتعدد .كسيركز عمى السيرة الشعبية ،نظ ار النفتاحيا عمى مختمؼ المعارؼ كالثقافات التي
جسد مف خالليا العرب شتى تصكراتيـ كمكاقفيـ ،كترككا بصددىا أدبيات متعددة.
 .2.1المتن النقدي:
يبدأ الباحث ىذه الدراسة بتأطير مفاىيمي لجممة مف القضايا اليامة ،التي تتعمؽ
بمجاؿ السرديات بصفة عامة .ييدؼ مف كراء ذلؾ إلى تشكيؿ تصكر متكامؿ كاضح المعالـ
يسمح بدراسة السرد العربي مف مختمؼ جكانبو كزكاياه.
حيث ينطمؽ مف إعادة قراءة التراث ،كيعتبر أف جؿ ما قدـ مف دراسات حكؿ ىذا
المكضكع كاف ذا طابع اختزالي كتجزيئي ،ألنو ينبني عمى المعتقدات السائدة كالتصكرات
الجاىزة كاألحكاـ المسبقة ،كىي مكاقؼ زادت المفيكـ غمكضا كلبسا ،كباعدت بيننا كبيف
فيمو كتقييمو تقييما سميما.
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كيكمف الحؿ األمثؿ ليذه اإلشكالية في تغيير زاكية النظر ليذا التراث ،كاعادة قراءتو
بكعي جديد ،كأدكات جديدة نظ ار المتداده العميؽ في حاضر الذات العربية بؿ كفي مستقبميا
أيضا" :إف إعادة قراءة تراثنا األدبي كالفكرم ،كمعاكدة التفكير فيو بشكؿ دائـ كجديد ،مف
مستمزمات تككيف فكرة دقيقة كمتجددة عنو كعف أبرز مالمحو ،كما أنو مف دكاعي تشكيؿ
كعي جديد بذكاتنا كىكيتنا كمستقبمنا"(.)1
كلف يتأتى ذلؾ إال باطراح السائد مف المعتقدات كالجاىز مف األجكبة كالتصكرات،
كالتفكير الجاد في العناصر الفعالة التي يمكنيا أف تسيـ في تشكيؿ الذات العربية القادرة
عمى فيـ كمكاجية مختمؼ تحديات العصر ،بعيدا عف مختمؼ العقد الحضارية كالمغالطات
التاريخية .كتجديد الفكر ليس معناه رفض الماضي ،كانما استثمار تجاربو في بناء حاضر
أفضؿ ،كىذا ما عبر عنو امبرتك ايكك في قكلو " :إف العمؿ عمى تطكير الفكر ال يعني
رفض الماضي بالضركرة .إننا نعيد فحصو ليس فقط بيدؼ معرفة ما قيؿ فعال ،كلكف أيضا
بيدؼ معرفة ما كاف يمكف أف يقاؿ ،أك عمى األقؿ ما يمكننا قكلو اآلف بناء عمى ما قيؿ
سابقا"( .)2فالتعامؿ المناسب مع الماضي يساعد عمى الفيـ الحقيقي لمقتضيات الحياة
المعاصرة.
كيحدد الباحث آليات اشتغالو الخاصة التي سيعيد بيا قراءة ىذا التراث ،حيث تنبني
أساسا عمى ما سماه بػ"المالءمة العممية" ،التي تقكـ عمى أساس الفصؿ بيف الذات كالمكضكع
عف طريؽ اتخاذ مسافة نقدية بينيما ،تسمح بإقامة دراسة عممية مكضكعية .كتنطمؽ ىذه
المالءمة مف إجراءات كأسئمة دقيقة كمحددة تيدؼ إلى البحث في المكضكع لتحصيؿ معرفة
جديدة كمختمفة.
كبالمقابؿ يتحدث الباحث عف المالءمة االجتماعية ،التي تقكـ عمى أساس الكصؿ
بيف الذات كالمكضكع بحيث تنعدـ المسافة الفاصمة بينيما ،مما يجعؿ الحقائؽ التي تنتجيا
( –)1المرجع السابؽ ،ص .15
( –)2المرجع نفسو ،ص .16
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تتسـ بطابع التكرار كالالمكضكعية ،ألنيا تنطمؽ مف مسممات مكجكدة سمفا ،كىي بذلؾ تنأل
عف األىداؼ العممية المرجكة .كتمؾ سمة يراىا يقطيف ميزت أغمب الدراسات السابقة التي
عالجت مكضكع التراث.
كيبدأ الباحث دراستو بمحاكلة إيجاد مفيكـ جديد يعكض المفيكـ السابؽ ،كيككف
مقتص ار فقط عمى المنجز األدبي الذم عرفو العرب بمختمؼ تجمياتو ،ألف مفيكـ التراث قد
يشمؿ كؿ ماىك أدبي كغير أدبي نظ ار الرتباطو بالبعد الزمني .
كيستقر الباحث عمى مفيكـ(النص) ليككف ىك البديؿ المصطمحي المؤقت (التراث)،
كذلؾ لالعتبارات التالية :
 مفيكـ النص ال زمني ،كمف ثـ فيك يتسع لدراسة مختمؼ أكجو اإلبداع التي عرفيااألدب العربي ،سكاء صنفت كنصكص أك(ال نصكص) ،فمكؿ حقبة أدبية أدكات قراءة
خاصة بيا ،بناء عمى ما تقدمو مختمؼ السياقات المشكمة ليا ،مف إمكانيات كمؤىالت
كأسئمة ،فالنص يبقى مكجكدا بغض النظر عف العصر الذم ظير فيو ،كبالتالي يصبح
اليـ األساسي ىك الكشؼ عف نصيتو بصرؼ النظر عف االعتبارات الخارجية األخرل
.
 يسمح مفيكـ النص بتأسيس نظرية نصية خاصة بو ،أك عمى األقؿ مقاربتو ضمفنظرية معينة ،عكس مفيكـ التراث الذم يدفع إلى اتخاذ "مكقؼ" نظ ار الرتباطو
باأليديكلكجيات المختمفة .
 يتيح ىذا المفيكـ الجديد إمكانية دراسة مختمؼ التفاعالت النصية التي حدثت عبر()1

مختمؼ الفترات الزمنية السابقة كالالحقة ،كابراز مستكيات ىذا التفاعؿ كاشكالو.

تأسيسا عمى ما سبؽ ،سيدرس سعيد يقطيف مسيرة (السيرة الشعبية) كتحكالتيا ،بيف
اعتبارىا "ال نصا" تارة نظ ار النتمائيا لمجاالت ال تمت لألدب بصمة ،كبيف اعتبارىا نصا

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص.48
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تارة أخرل ،يعبر عف مختمؼ القيـ الثقافية كالحضارية لمعصر الذم ظيرت فيو ،كيؤكد الناقد
عمى أف ىذا التمييز بيف النص كالالنص ىك نتيجة تصكرات تممييا جممة مف الشركط
التاريخية كاالجتماعية ،لذا فيك يدعك إلى تجاكز ىذه الشركط ،كالى انتياج طريقة تنبني
عمى أساس البحث العممي الدقيؽ ،أك-كما سبؽ ذكره -عمى المالءمة العممية المنفتحة عمى
المالءمة المعرفية بمختمؼ أبعادىا ،االجتماعية كاأليديكلكجية.
كيكضح في مقدمة كتابو سبب اختياره ليذا النكع األدبي دكف غيره مف األنكاع ،كذلؾ
نظ ار لممعطيات التالية :
أ – السيرة الشعبية عمؿ حكائي مكتمؿ كمنتو ،كيشتمؿ عمى العديد مف النصكص التي
قدميا العرب مف خاللو.
ب – تميز ىذا العمؿ الحكائي بالطكؿ ،الذم يتيح لو إمكانية استيعاب العديد مف األجناس
كاألنكاع كاألنماط.
ج – تتمتع السيرة الشعبية بخصكصية تميزىا عف باقي األنكاع السردية العربية األخرل،
سكاء مف حيث تشكميا أك عكالميا الكاقعية أك التخييمية التي تزخر بيا.
د – ىناؾ العديد مف النصكص العربية الحديثة التي تتفاعؿ معيا بمختمؼ أنكاع كأشكاؿ
التفاعؿ النصي.

()1

إضافة إلى ىذه االعتبارات ،يرل الناقد أف البحث في ىذا النكع مف النصكص
الميمشة مف شأنو أف يسيـ في تطكير معرفتنا بالمجتمع العربي ،كبمختمؼ بنياتو الفكرية
كاإلبداعية ،كمف ثـ فتح آفاؽ جديدة لمتفكير في الذات العربية ،فالسيرة الشعبية تمتاز
بانفتاحيا عمى مختمؼ ركافد الفكر اإلنساني في شمكليتو ،سكاء تعمؽ بالمكركث العربي
اإلسالمي -الذم يشكؿ قاعدة أساسية ليا -أك بمكركث الحضارات األخرل التي تفاعمت
معيا في حقب سابقة .

( – )1ينظر :المرجع السابؽ ،ص.07
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كقد دفعت ىذه االعتبارات جميعا الباحث إلى االنكباب عمى دراسة السير الشعبية،
كجمع مختمؼ نصكصيا المعركفة ،كالبحث كالتنقيب عف المجيكؿ منيا .كتتجمى غايات
كأىداؼ االشتغاؿ عمى ىذا النكع السردم في مقصديف رئيسييف ،يجمميما سعيد يقطيف في:
 األكؿ :يتمثؿ في تعميؽ التصكر السردم الذم يسعى الناقد إلى بمكرتو مف خالؿ بحثو فيالسرد العربي الحديث ،كتطكير آليات االشتغاؿ كاجراءات البحث ،باالنتقاؿ إلى االىتماـ
بالسرد العربي القديـ.
 أما الثاني :في تمثؿ في السعي إلقامة عالقة بالنص التراثي العربي في مختمؼ تجمياتوكمستكياتو كتعتبر السيرة الشعبية أكثر األنكاع انفتاحا عمى التاريخ كالجغرافيا ،كمختمؼ
المعارؼ التي ضمنيا العرب تصكراتيـ كأدبياتيـ المختمؼ.

()1

كانطالقا مف ىذيف المقصديف ،سيعمؿ الباحث عمى تحقيؽ رغبتو في ربط مختمؼ
اليكاجس العممية ،بالمعرفة بالتراث العربي اإلسالمي في مختمؼ تجمياتو.
كقد انطمؽ في دراستو ليذا النكع األدبي مف ضبط جممة مف المفاىيـ التي ستؤطر
تصكراتو أثناء البحث ،مرك از عمى مفيكـ (الكالـ) ،الذم انطمؽ في تعريفو مف أىـ المصادر
العربية القديمة ،التي قامت بتحديده كتبياف أىـ األجناس كاألنكاع التي يمكف أف تنضكم
تحتو ،حيث ميز بيف المبادئ كالمقكالت كالتجميات ،ككصؿ كال منيا بقسـ مف أقساـ الكالـ،
حيث ربط المبادئ بالجنس كمنحيا صفة الثبات ،كربط المقكالت بالنكع كمنحيا صفة
التحكؿ ،كربط التجميات بالنمط كأعطاىا صفة التغير.
كما ميز بيف ثالث أجناس لمكالـ انطالقا مف صيغو( القكؿ/اإلخبار) ،كىي :الخبر
كالحديث كالشعر .كركز عمى مفيكـ الخبر ،الذم تناكلو مف حيث األنكاع كاألنماط .كقد
صنؼ السيرة إلى جانب الخبر كالحكاية كالقصة ،ألنيا مف األنكاع الخبرية األصمية ،إذ

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .08
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يقكؿ" :حاكلنا مكقعة السيرة إلى جانب الخبر كالحكاية كالقصة ،باعتبارىا مف األنكاع الخبرية
أك السردية األصمية"( ،)1كبالتالي يككف قد منحيا صفة "الجنسية".
 .3.1طرائق تحميل الكالم العربي :
نظر سعيد يقطيف إلى الكالـ العربي مف خالؿ ثالثة محاكر ،ىي:
-1المبادئ كالمقكالت كالتجميات  -2الجنس كالنكع كالنمط  -3القصة كالخطاب كالنص.
كيرمي مف خالؿ ىذا التقسيـ الثالثي إلى تقديـ رؤية متكاممة ،ينتقؿ فييا مف األعـ إلى
األخص مرك ار بالخاص ،مف خالؿ المكضكع الذم يحدده كيعالجو مف زكايا ثالث :الجنسية
باعتبارىا المكضكع الذم يتحقؽ مف خاللو الكالـ ،كالسردية التي يكشؼ عنيا مف خالؿ
حضكر (جنس) السرد في (نص) محدد ،كالنصية التي يبحث فييا مف خالؿ التجميات
النصية .كسيسعى الباحث إلى مقاربة مختمؼ ىذه المكضكعات مف خالؿ تمفصميا حسب
النقاط الثالثة السالفة الذكر ،لمتمكف مف النظر إلييا في مختمؼ مستكياتيا(.)2
.1.3.1المبادئ ،المقوالت ،التجميات:
يحدد الباحث عبر ىذا المحكر العالقة بيف الجنس كالنص في الكالـ العربي ،حيث
يرل أف البحث في قضية األجناس األدبية يعد حجر األساس الذم تنبني عميو النظرية
األدبية ،لذا فيك يدعك إلى التعامؿ مع ىذه القضية بنكع مف المركنة كاالنفتاح عمى ما يمكف
أف يقدمو (النص) مف فرص لمتطكير كاإلغناء ،كأف أم جيد في االشتغاؿ عمى قضية
األجناس ىاتو سيظؿ ناقصا كغير منتو ،ماداـ غير منفتح عمى النص كال يحقؽ نكعا مف
التفاعؿ بيف (الجنس كالنص).

( –)1المرجع السابؽ ،ص.10

( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .179
- 148 -

قضايا ومضامين المدونة النقدية

الفصل الثالث

كيقر الباحث في الكقت نفسو بصعكبة ىذه الميمة ،نظ ار لتشابؾ كتداخؿ األجناس
األدبية في الكالـ العربي ،مما يمقي عمى عاتؽ المتمقي ميمة التمييز بيف مختمؼ مستكيات
الكالـ.
كما يرل أف المزاكجة بيف عمؿ(العالـ) ،الذم يسعى إلى اإلمساؾ بالبنيات الكمية
المجردة ،كعمؿ (الناقد) الذم يتعامؿ مع بنيات كائنة كمممكسة ،ىك المدخؿ الطبيعي لتقديـ
تصكر مالئـ لقضية األجناس كتجمياتيا النصية ،كذلؾ ما يحاكؿ إب ارزه مف خالؿ ثالثية:
المبادئ كالمقكالت كالتجميات.
كيقصد بالمبادئ الكميات العامة المجردة التي تتعالى عمى الزماف كالمكاف ،كميما
تعددت طرائؽ إدراكنا ليا تبقى مكجكدة سمفا .كيختزليا الباحث في ثالث مبادئ أساسية
كىي :الثبات كالتحكؿ كالتغير.
فالثبات يحدد العناصر الجكىرية الثابتة ،التي بكاسطتيا يمكف تحديد ماىية األشياء.
كيتعمؽ التحكؿ بالصفات البنيكية التي تككف عرضة ليذا التحكؿ ،كمما طرأت عكامؿ جديدة
محيطة مف شأنيا أف تؤثر في الظاىرة .أما التغير فيحدث نتيجة مختمؼ التفاعالت التي
تحصؿ عبر الزمف ،كتكسب الظاىرة سمات جديدة.
كيخضع الكالـ باعتباره ظاىرة ليذه المبادئ ،إذ يتـ النظر إليو مف حيث جكانبو
()1

الثابتة كالمتحكلة كالمتغيرة.

أما المقوالت فتتحدد بكصفيا كميات مف الدرجة الثانية ،كيقصد بيا مختمؼ التصكرات
كالمفاىيـ التي تكظؼ لرصد الظكاىر ككصفيا ،كيرل الباحث أنيا تمتاز بالتحكؿ ،ألف
طرائؽ تمثؿ األشياء تختمؼ باختالؼ األزمنة كمختمؼ األنساؽ الثقافية المشكمة لظاىرة ما.
كتنقسـ المقكالت بدكرىا إلى ثابتة ،كىي التي تنظر إلى الكالـ مف جية الثبات،
كترتبط بالجنس ،الذم يتيح إمكانية اإلمساؾ بمختمؼ األقساـ الثابتة في الكالـ .كمقكالت
( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .181
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متحكلة ،كترتبط باألنكاع ،ىذه األخيرة التي تختمؼ صفاتيا البنيكية عف بعضيا البعض كاف
اشتركت في الجنس الذم يجمعيا .كترتبط المقكالت المتغيرة باألنماط ،التي يقصد بيا
مختمؼ الصيركرات التي تنتيي إلييا األنكاع أثناء تطكرىا التاريخي.
كتعرؼ التجميات بككنيا التحققات النصية المممكسة ،كصنفت عمى ىذا النحك لتأكيد
طابع التغير الذم يطاليا ،كىي تخضع عمى غرار المقكالت لمثبات كالتغير كالتحكؿ.
حيث تتحدد التجميات الثابتة مف خالؿ ما يسمى بػ(معمارية النص) ،كتتجسد مف
خالليا جنسية النص ،كيدخؿ ضمف ىذا النكع مف التجميات مختمؼ المقكالت العامة أك
المتعالية التي يرتبط بيا كؿ نص.

()1

كيدخؿ ضمف التجميات المتحكلة "التناص" بمختمؼ أشكالو كصكره ،أما التجميات
المتغيرة فيدخؿ ضمنيا مختمؼ أنماط التفاعؿ النصي التي حددىا جيرار جنيت ،كىي
المناص كالتعمؽ النصي كالميتانص.
كىذه التجميات متغيرة باستمرار ،كتأتي التخاذ مكقؼ مف النص بإعالف االنتماء أك
الرفض ،كيتجسد ذلؾ في شكؿ (المحاكاة) أك(التحكيؿ) أك(المعارضة).

()2

كىكذا نجد سعيد يقطيف كىك يربط المقكالت بالتجميات يحاكؿ البحث في جنسية
النص كنصية الجنس ،كىك ما سيشكؿ محكر اشتغالو العممي عمى السيرة الشعبية.
 .2.3.1الجنس ،النوع ،النمط:
يضبط الناقد في ىذا المحكر تعريفا محددا لمكالـ العربي فيقكؿ" :نقصد بالكالـ
العربي مختمؼ التجميات المفظية التي أنتجيا العربي"( ،)3كانطالقا مف المبادئ السابقة يربط
المساف العربي بالثبات ألنو يعتبره الجنس العاـ ،كيصؿ المغة العربية بمبدأ التحكؿ فيي
بمثابة النكع ،كيربط الكالـ بمبدأ التغير ألنو يعده نمطا.
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .186
( –)2ينظر :المرجع نفسو  ،ص .187
( –)3المرجع نفسو ،ص .188
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الجنس:ينطمؽ يقطيف في ضبطو ليذا المفيكـ مف صيغتي الكالـ (القكؿ /اإلخبار) ،كمف
خالؿ النظر إلى األداة (شعر /نثر) ،كالى كضع صاحب الكالـ (المتكمـ /الراكم) ،ليخمص
إلى تمييز ثالثة أجناس لمكالـ ىي :الشعر كالحديث كالخبر .كيمكف ليذه األجناس أف
تستكعب كؿ كالـ العرب ،ألنو ال يخمك مف اندراجو ضمف إحداىا ،كبالتالي تصبح متعالية
عمى الزماف كالمكاف ،كيرل الباحث أنو" :آف األكاف إلعادة النظر في كؿ منيا عمى حدة،
كالبحث في طبيعتيا كتطكرىا التاريخي ،كعالقتيا بعضيا ببعض"( ،)1كذلؾ ما سيكرس لو
جيده في أبحاثو الالحقة.
النوع:بعد تحديد أجناس الكالـ ،يقر الباحث بصعكبة تحديد األنكاع المنضكية تحت كؿ
جنس بالدقة المنشكدة ،نظ ار لتمتعيا بخاصية التحكؿ ،لذا سيكتفي بتقديـ تصكر شامؿ،
يمكنو مف كضع األسس التي تساعده عمى ضبط تمؾ التحكالت.
كلما كانت األنكاع تتصؿ بالمقكالت ،فإنو سيقاربيا في ضكء المبادئ الثالثة المنطمؽ
منيا ،كبالتالي سنككف أما أنكاع ثابتة كمتحكلة كمتغيرة.


األنكاع الثابتة ،كىي أقرب إلى األجناس مف حيث طبيعتيا كثباتيا ،كتمثيال بالخبر نجد
األنكاع الخبرية األصمية ىي :الخبر ،الحكاية ،القصة ،السيرة .كيثبت الباحث أصميتيا
مف حيث مبدأم التراكـ كالتكامؿ.



()2

األنكاع المتحكلة :ىي أنكاع فرعية ،يمكف البحث فييا تاريخيا لمعاينة مختمؼ التحكالت
الحاصمة في ضكء األنكاع األصكؿ ،كما يمكف البحث في ما تفرع عنيا .كألجؿ ذلؾ
كجب كضعيا في سياقيا التاريخي لفيـ خصكصيتيا ،كضبط مختمؼ الحاجيات التي
جاءت لتمبيتيا.

( -)1سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .194
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .195
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األ نكاع المتغيرة ،كيقصد بيا كؿ األنكاع المختمطة ،التي تحتكم عمى مقكمات جنسيف
مختمفيف ،كبالتالي يصعب تحديد جنسيتيا ،كيمثؿ الباحث لذلؾ بكتاب كميمة كدمنة ،الذم
يضـ نكعيف مختمفيف ىما :المثؿ باعتباره قكال يندرج ضمف الحديث كقصة الحيكاف.

()1

النمط:يشتغؿ الباحث في ىذا المفيكـ مف كجية أفقية عكس األنكاع كاألجناس ،كيعتبر
األنماط بمثابة صفات الكالـ كما كردت عند القدماء ،كنجد األنماط الثابتة كالمتحكلة
كالمتغيرة .


الثابتة :ىي أنماط ثابتة التصاليا بما يمثمو الكالـ في عالقتو بالتجربة اإلنسانية ،كىي
تنطمؽ مف األليؼ الكاقعي(الخبر يكازم التجربة) ،إلى العجيب التخيمي(الخبر يفكؽ أك
يكازم التجربة) ،مرك ار بالغريب التخييمي (الخبر يتجاكز التجربة).



المتحكلة :ىي األنماط العامة التي تتصؿ بالمكضكعات ،أك الصكر القابمة لمتحكؿ بناء
عمى المقاصد التي يرمي إلييا المتكمـ ،كتككف ىذه العالقات ذات طبيعة معرفية أك
كجدانية أك حسية ،كيككف القصد مف اإلخبار تحصيؿ المعرفة عف طريؽ التعرؼ
كالتدبر ،أك اإلمتاع عف طريؽ التفكو كالمذة ،كتتـ المزاكجة بيف المقصديف لتحقيؽ نكع
مف التكازم في الكالـ كلدل المتمقي.



()2

المتغيرة :كتنعت باألنماط الخاصة ألنيا تتصؿ باألداة المستخدمة(المغة كاألسمكب)،
لتمثيؿ التجربة المتكخاة أك تحقيؽ الكظيفة المرجكة.
كتبعا ليذا التحديد يقدـ الباحث ثالثة أنماط خاصة لنقؿ الخبر ،كىي األسمكب

السامي كما تمثمو المقامة مثال ،إذ يحافظ عمى قكاعد المغة كيغالي في تكظيؼ المحسنات
البالغية ،كيعتقد الباحث أف ىذا قد يككف سببا كراء االلتفاؼ حكؿ المقامة مف طرؼ

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .197
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .202
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الباحثيف كالدارسيف ،أما األسمكب المنحط ،فيتجمى مف خالؿ األخبار التي ال تراعي القكاعد
البالغية كالنحكية المتعارؼ عمييا ،كيمثؿ لو بأسمكب السيرة الشعبية.
كيأتي األسمكب المختمط ليزاكج بيف ما ىك ساـ كما ىك منحط ألغراض بالغية
خاصة ،كيمثؿ الباحث بأسمكب كؿ مف الجاحظ كابف كىب.

()1

كما يشير في ىذا الصدد ،إلى أف تمييزه بيف السامي كالمنحط ،ال يخضع لمعايير
تفضيمية بقدر ما ىك تفريؽ كتمييز تفرضيما طبيعة البحث في األنماط ،كلكؿ أسمكب سحره
كبالغتو الخاصة .كما ييـ مف خالؿ االشتغاؿ عمى ىذا النحك ىك الكقكؼ عند مختمؼ
األنماط ،بغض النظر عما تكصؼ بو أك ما يسند ليا في حقبة معينة.

()2

 .3.3.1القصة ،الخطاب ،النص:
عندما ينتقؿ الباحث إلى التجميات يبيف بأنو يحقؽ االنتقاؿ مف الجنس إلى النص،
كأنو يرمي إلى تجسيد "نصية الجنس" مف خالؿ تدقيؽ "جنسية النص".
كسيقتصر بحثو عمى جنس كاحد ىك "الخبر" ،كعمى نكع كاحد مف أنكاعو كىك "السيرة
الشعبية" باعتبارىا "نصا" ،كقبؿ الشركع في تحميؿ ىذا النص كفؽ التصكر العاـ الذم
انتيجو عمى صعيد النظر إلى الكالـ يستعيد اسما جنسيا ،سبؽ كأف كظفو كىك"السرد" ليحمو
محؿ "الخبر"  ،ثـ يطرح الباحث إشكاال يتعمؽ بتغيير زاكية النظر إلى "اإلخبار" فيقكؿ" :لكننا
لك نظرنا إلى اإلخبار مف زاكية أخرل ،أم مف زاكية أداء اإلخبار ،لكجدنا أنفسنا أماـ صيغة
جديدة يتحقؽ اإلخبار بكساطتيا ىي صيغة السرد ،فيي األداة أك الطريقة التي مف خالليا
يقدـ اإلخبار"( ،)3كتختمؼ صيغة السرد عف صيغة القكؿ مف جيات متعددة.

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .213
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .203
( –)3المرجع نفسو ،ص .219
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كتبعا لذلؾ ،يصبح السرد ىك "االسـ الجامع" لمختمؼ أنكاع الكالـ الذم يتحقؽ
بكاسطتو ،كما يغدك الخبر نكعا مف أنكاع السرد .كبذلؾ نككف أماـ ثالثة أجناس ىي :الشعر
كالسرد كالحديث.
انطالقا مف ىذا المفترض ،سيجرم النظر إلى السيرة الشعبية عمى أنيا "نص سردم"،
كما سينظر إلى السرد عمى أنو "جنس" قابؿ لمتمفصؿ مف حيث التجمي كفؽ المبادئ الثالثة
المنطمؽ منيا ،كمف ثـ سيقارب جنس السرد مف حيث الثبات كانطالقا مف القصة (المادة
الحكائية) ،كسينظر في التحكؿ مف جية الطرائؽ المكظفة في تقديـ تمؾ المادة الحكائية
(الخطاب) ،كسيدخؿ ضمف التغير كؿ ما لو صمة باألغراض كالغايات التي يصبك إلييا
مرسؿ الخطاب إلى المتمقي ،كنظ ار التصاؿ ىذا المبدأ بالنمط ،فقد ربطو يقطيف بالنص الذم
يعتبره مكئؿ الداللة.
ليخمص بعد ذلؾ إلى نتيجة مفادىا ترابط المبادئ بالمقكالت كالتجميات أفقيا كعمكديا،
كتداخميا جميعا كعمى كافة المستكيات كفؽ منظكر كمي كشمكلي ،يتيح إمكانية النظر في
()1

السرد مف حيث تجميو ،مف جية بنياتو الحكائية كالخطابية ،ككظائفو الداللية.

كبيذا الترابط كاالنسجاـ تشتغؿ كؿ مف سرديات القصة كسرديات الخطاب كسرديات
النص ،مشكمة حمقات المشركع المعرفي الذم يسعى الباحث لتشييده عبر مختمؼ دراساتو
كأبحاثو ،كقد عالج ذلؾ بمنظكر جديد ككعي جديد ،يتجاكز التمييز القائـ بيف النص
كالالنص ،محاكال إقامة نظرية عامة لمكالـ السيما في تجمياتو العربية .كقد أقاـ يقطيف
تصكره ىذا بشكؿ شامؿ كمعمؽ ،ينفتح عمى الدراسات السردية بمختمؼ تجمياتيا.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .220
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-2قال الراوي -البنيات الحكائية في السيرة الشعبية :[1997]-
 .1.2بنية الكتاب وأىمية موضوعو:
يعد ىذا الكتاب امتدادا لمكتاب السابؽ (الكالـ كالخبر) ،كترجمة عممية لبعض الرؤل
كالتصكرات التي كردت فيو السيما ما تعمؽ منيا بالسيرة الشعبية ،كيتضح ذلؾ جميا في
مقدمة الكتاب التي يقكؿ فييا الباحث" :حاكلنا في (الكالـ كالخبر) تقديـ تصكر أردناه
متكامال لدراسة السرد العربي ،بعد أف كضعناه في نطاؽ تصكر محدد ألجناس الكالـ
العربي ،نركـ في ىذا الكتاب ترجمة جزء مف ذلؾ التصكر مف خالؿ البحث في البنيات
الحكائية"(.)1
كيعمف أنو سيشتغؿ عمى ىذه البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،ضمف "سرديات
القصة" أك "المادة الحكائية" ،مؤجال البحث في "بنيات الخطاب" ك"النص" إلى أبحاث أخرل،
مشي ار إلى أف أغمب الدراسات السردية قد ركزت عمى مفيكـ الخطاب ،تاركة البحث في
القصة لمسيميكطيقييف الذيف انصب اىتماميـ عمى دراسة المعنى أك الداللة ،كمف ثـ أىممكا
الدراسة السردية التي مف شأنيا أف تكشؼ عف مختمؼ الخصائص الجمالية كالفنية ليذه
المادة.
مف ىذا المنطمؽ ،ستككف دراسة سعيد يقطيف ،التي حاكؿ أف يكشؼ مف خالليا عف
مختمؼ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية –التي يتناكليا مف حيث ككنيا قصة -سكاء مف
زاكية اتصاليا بالخطاب أك النص ،أك مف خالؿ تبياف مجمؿ خصائصيا الفنية كالجمالية مف
جية ،كأبعادىا الداللية مف جية أخرل ،كسيرتكز عمى مفيكـ رئيس سماه "الحكائية" ،كيعرفو
بأنو "مجمكع الخصائص التي تمحؽ أم عمؿ حكائي بجنس محدد ىك السرد( .")2كعميو تغدك
الحكائية مقكلة جنسية ككمية ثابتة ،تنضكم تحتيا جممة مف المقكالت الفرعية ،التي يقصد بيا
األفعاؿ كالعكامؿ كالزماف كالمكاف .كسيخصص لكؿ كاحدة مف ىذه المقكالت فصال خاصا.
( –)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .7
( –)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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يصرح الباحث بغايتيف رئيسيتيف يرمي إلى تحقيقيما مف كراء ىذه الدراسة:
 األكلى :كتتمثؿ في تطكيره لمتصكر السردم الذم يسعى إلى إقامتو كبمكرتو ،انطالقا مفالسرد العربي.
 أما الغاية الثانية ،فتتمثؿ في فتح مجاؿ لمبحث في جزء ميـ مف تراثنا السردم ،الذم ظؿميمشا كبعيدا عف دائرة االىتماـ كالدراسة عصك ار طكيمة.

()1

كسيكرس جيدا غير يسير في كتابو ىذا ،لتحقيؽ الغاية التي ينشدىا ،إذ سينطمؽ مف
نص السيرة الشعبية كما تجسد كتابيا ،مفككا بنياتو الكبرل كالمككنات الرئيسية المتحكمة فيو،
ليتكصؿ بعدىا إلى الكشؼ عف مختمؼ العالقات التي أقامتيا ىذه البنيات مع السياؽ
الثقافي كالتاريخي الذم أنتجت في إطاره ،محددا مف خالليا خصكصية ىذا النص السردم
الذم يقكـ بتحميمو.
كسيعتمد في ىذه الدراسة عمى منيجية منفتحة عمى مختمؼ المنجزات ،التي مف
شأنيا أف تسيـ في تطكير آليات اشتغالو عمى صعيدم التنظير كالتطبيؽ معا.
 .2.2المتن النقدي:
يشتغؿ ا لباحث في ىذا المؤلؼ عمى متف دسـ ،يتككف مف عشر سير شعبية كىي:
سيرة ذات اليمة ،سيرة عنترة ،سيرة الظاىر بيبرس ،سيرة بني ىالؿ ،سيرة سيؼ بف ذم يزف،
سيرة حمزة البيمكاف ،سيرة الزير سالـ ،سيرة عمي الزئبؽ ،سيرة فيركز شاه كسيرة سيؼ
التيجاف ،حيث يقسـ ىذا المتف السردم عمى مختمؼ أجزاء بحثو ،المتككف مف تأطير كأربعة
فصكؿ.
تناكؿ في التأطير تدقيقا لجممة المفاىيـ كالتصكرات التي سبؽ أف تطرؽ ليا في كتابو
(الكالـ كالخبر) ،كالتي تتعمؽ أساسا بالسرديات مف خالؿ عالقتيا بالمادة الحكائية أك

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
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البنيات الحكائية ،كما تتجمى مف خالؿ السيرة الشعبية .كيقترح إستراتيجيتيف لمعمؿ أك
القراءة ،عمى النحك اآلتي:
 اإلستراتيجية األكلى ،تتككف بدكرىا مف مرحمتيف :يتـ االنطالؽ أكال مف النص كما ىك،مف أجؿ تحميمو بناء عمى تصكر نظرم محدد ،بيدؼ الكشؼ عف كظائؼ تمؾ البنيات
كداللتيا مف خالؿ كضعيا في السياؽ التاريخي كالثقافي الذم أنتجت فيو ،كأيضا في السياؽ
النصي الذم تكلدت عنو ،كصارت جزءا مف بنيتو عبر تحققاتيا النصية المختمفة ،التي
تتجاكز السياؽ األكؿ.

()1

 أما اإلستراتيجية الثانية ،فيككف االنطالؽ مف خطاطة عامة لمنص ،مفترضة كانت أكمضمرة ،كيشترط فييا أف تتمتع بقدر معيف مف المالءمة كالكفاية كاالنفتاح ،كيق أر النص فييا
عمى النحك اآلتي:
 البحث في انتظاـ النص لعناصر تمؾ الخطاطة ،كميا أك جزئيا. النظر في اختراقو ليا ،بتقديمو عناصر جديدة غير متضمنة فييا.كيكضح الباحث بأنو سينحاز لإلستراتيجية األكلى ،مع أخذ اإلستراتيجية الثانية بعيف
االعتبار" :مف جيتنا ،نختار اإلستراتيجية األكلى ،كلكف مف منظكر يضع في االعتبار
اإلستراتيجية الثانية"( ،)2ألنو يعتبرىما متكاممتيف مف حيث الجكىر.
كتعد ىذه المنيجية التي سيعتمدىا الباحث في مقاربة مكضكعو في غاية األىمية،
ألنيا تقدـ تصك ار نظريا يتـ في ضكئو مقاربة نص السيرة الشعبية ،حيث تراعى فيو مختمؼ
خصكصياتيا النصية كالحكائية ،بدؿ االتكاء عمى الجاىز مف الرؤل كالتصكرات المعدة سمفا
في التحميؿ السردم.
كيبدأ الباحث دراستو ،بتحديد خصكصية ىذا النص السيرم ،عف طريؽ ضبط الجنس
األ دبي الذم يمثمو ،بيدؼ تعييف مكقعو ضمف الكالـ العربي ،كما سبؽ التطرؽ إليو في
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .10
( –)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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(الكالـ كالخبر) ،كيقترح الباحث مفيكـ "الحكائية" ليعني بو المقكلة الجنسية الخاصة بجنس
السرد ،كفي ىذا اإلطار يقكؿ" :نعتبر الحكائية ىي الطابع الذم تشترؾ فيو مختمؼ األنكاع
التي تندرج ض مف السرد ،إنيا العنصر الثابت الذم ينظـ أم كالـ يكسـ بميسميا ،كيمحقو
بدائرة جنس السرد بغض النظر عف الزماف كالمكاف"( .)1كبالتالي يصبح البحث في حكائية
السيرة الشعبية ،يعني البحث في بنياتيا الحكائية التي بكاسطتيا تنتمي السيرة إلى جنس
السرد.
كيقكـ الباحث بضبط د قيؽ لجممة المصطمحات التي سيكظفيا في تحميالتو ،بادئا
بتحديد داللتيا كما كردت عند مجمكعة مف السردييف كالسيميكطيقييف الغربييف ،ليخمص إلى
تقديـ تحديده الخاص كفؽ رؤية شمكلية كصرامة عممية دقيقة ،كيمكف التمثيؿ لذلؾ مف
خالؿ اإلجابة عمى سؤاؿ جكىرم نطرحو في ىذا الصدد :لماذا يشغؿ الباحث مصطمح
الحكائية بدال مف السردية؟
يرل يقطيف أف الدراسات الغربية تكظؼ مصطمح ( )La Narrativitéكمفيكـ جامع
لتحديد المكضكع الذم تشتغؿ عميو العديد مف العمكـ السردية" ،كىذا المفيكـ يأخذ في
الدراسات العربية ترجمات غير دقيقة تنـ عف سكء االستيعاب كالفيـ"( .)2لذا يدعك إلى تحديد
مختمؼ الدالالت التي يتخذىا المصطمح في الدراسات الغربية ،كالتي يحصرىا في داللتيف
متباينتيف ،ىما:
أ /سيميكطيقا السرد ،كىي التي تركز عمى المحتكل الحكائي كمكضكع رئيس ليا ،كتيدؼ
مف كراء ذلؾ إلى اإلمساؾ بالمعنى أك الداللة .كانطالقا مف ىذا المعنى ،تصبح ( La

 )Narrativitéتعبر عف "مظير تتابع الحاالت كالتحكالت المسجؿ في الخطاب ،كالضامف

( –)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .12
( –)2المرجع نفسو ،ص .13
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إلنتاج المعنى"( ،)1كىي بيذا تنأل عف مفيكـ األدبية التي يمكف البحث فيو عبر مستكيات
أخرل.
ثـ يخمص الباحث إلى تبياف المقصكد الذم يعنيو ،كالمتمثؿ في "المادة الحكائية" أك
المحتكل أك القصة ،كذلؾ انطالقا مف التمييز الدقيؽ الذم يقيمو بيف مفيكمي السرد كالحكي،
إذ يقكؿ" :كحسب ما نذىب إليو ،فإف المصطمح المناسب الذم نضعو ىنا ،بسبب طابعو
"الثابت" ىك "الحكي" كليس السرد ،إف الحكي عاـ كالسرد خاص ،فالحكي ىك الذم ينسحب
عميو مصطمح "  "Recitو"  ،)2(" Narrativitéكيمكف لو أف يكجد في األعماؿ التخييمية
كالصكر كالحركة كغيرىا ،أما السرد فسيقتصر عمى األعماؿ المفظية فقط.
ب /السرديات التي تيتـ بصيغ السرد أك الخطاب ،فإذا كانت السيميكطيقا تتخذ مف المحتكل
مكضكعا ليا فإف السرديات تتخذ "التعبير" الذم يجسد األفعاؿ أك األحداث مجاؿ بحثيا.
ليخمص الباحث إلى نتيجة مفادىا ،أف ( )La Narrativitéتتحدد انطالقا مف
االختصاص كالمقاصد ،فيي عند السيميكطيقييف تناظر "الحكائية" بحيث ترتبط بمبدأ الثبات
نظر الرتباطيا بالخطاب أك
ا
كتتصؿ بالجنس ،أما عند السردييف فتقابؿ مفيكـ "السردية"
()3

التعبير ،كىي تتعمؽ بالنكع كتتسـ بطابع التحكؿ.

انطالقا مف ىذا التحديد لمجياز المصطمحي المكظؼ ،يتناكؿ الباحث مختمؼ البنيات
الحكائية في السيرة الشعبية ،كالمتمثمة في(األفعاؿ كالكظائؼ) ،ك(الشخصيات كالفكاعؿ
كالعكامؿ) ،ككال مف البنيات (الزمانية كالفضائية).
كسنقدـ قراءة مكجزة لمختمؼ ىذه المستكيات ،لككنيا ستككف محؿ التفصيؿ كالتدقيؽ
في الفصؿ المكالي مف ىذا البحث ،إذ سنقدـ دراسة تفصيمية لكؿ بنية عمى حدة.

( –)1المرجع السابؽ ،ص .14
( –)2المرجع نفسو ،ص .15

( –)3ينظر :المرجع نفسو ،ص .16
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 -1األفعاؿ :كيحصرىا الباحث في أربع كظائؼ ىي :الدعكل ،األكاف ،القرار كالنفاذ.
فالدعكل ىي الداعي إلى العمؿ الحكائي ،كىي التي يستند عمييا في تشكمو كانبنائو(،)1
كاألكاف ىك انطالقة العمؿ الحكائي ،كالقرار ىك الشركع في إنجاز الدعكل ،أما النفاذ فيك
تحقيؽ الدعكل ،يقكؿ سعيد يقطيف" :إف كؿ سيرة شعبية تقكـ عمى أساس دعكل معينة،
كحينما يحيف أكاف تحقيقيا يبدأ الحكي ،كمف األكاف إلى النفاذ نككف أماـ الكظائؼ األساسية
التي تخبرنا عف كيفية تحقؽ تمؾ الكظيفة المركزية"( ،)2حيث يعتبر دعكل العمؿ الحكائي
بمثابة الكظيفة المركزية.
 -2الفكاعؿ :كقد رتبيا الباحث حسب الكظائؼ إلى :الفاعؿ المركزم ،الفاعؿ المكازم
األكؿ ،الفاعؿ المكازم الثاني كالفكاعؿ األساسييف ،كيتحدد كؿ فاعؿ بحسب المقاصد التي
تكجيو نحك فعؿ معيف ،كانطالقا مف ذلؾ ينتسب إلى ىذه البنية أك تمؾ( ،)3كقد تكصؿ
الباحث مف خالؿ عمميات التحميؿ إلى التمييز بيف بنيتيف عامميتيف ،األكلى كتضـ الصاحب
كالقريف كاألتباع ،أما الثانية فتضـ الخصـ  ،القريف كاألتباع.

()4

 -3الزماف :يميز الباحث بيف ثالثة أنكاع لمزماف في العمؿ الحكائي ،زمف القصة ،زمف
الخطاب كزمف النص ،كما يخضع ىذا الزماف لنظاـ دقيؽ يتجمى عبر مختمؼ البنيات
كالعالقات.
 -4الفضاء :يتـ في ىذا المستكل تحميؿ البنيات الفضائية في ارتباطيا بالشخصيات ،حيث
قاـ الباحث برصد مختمؼ البنيات الفضائية العامة كالخاصة ،كمف ثـ تحميميا كالكشؼ عف
خصكصياتيا ،ليتكصؿ إلى اختزاؿ مختمؼ عالقاتيا بدكرم :المركز كالمحيط(.)5

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .51
( –)2المرجع نفسو ،ص.38

( –)3ينظر :المرجع نفسو ،ص .135

( -)4ينظر :المرجع نفسو ،ص .145
( –)5ينظر :المرجع نفسو ،ص .304
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كبيذا الجيد المقدـ في صفحات ىذا الكتاب ،يعيد يقطيف بناء تصكر جديد لمسيرة
الشعبية ،ينتقؿ بيا مف كضع الميمش المغيب إلى كضع األرضية الخصبة القابمة لمختمؼ
عمميات الدرس كالتحميؿ ،كفؽ أبرز المنيجيات الحديثة كالمعاصرة.
المبحث الثالث:
 السرد العربي  -مفاىيم وتجميات:]2006[ - -1بنية الكتاب وأىميتو:
يعد ىذا الكتاب بدكره امتدادا لكتاب "الكالـ كالخبر" ،فيك يأتي ليسير في المسمؾ
نفسو الذم رسمو الكتاب السابؽ ،كذلؾ مف خالؿ البحث في بعض المفاىيـ األساسية التي
كردت فيو ،كىي تحتاج إلى إعادة النظر فييا باستمرار ،ذلؾ ما عبر عنو سعيد يقطيف في
مقدمة مؤلفو" :يأتي ىذا الكتاب ليسير في المجرل نفسو الذم اختطو كتاب الكالـ كالخبر،
مف خالؿ ترىيف البحث في بعض المفاىيـ األساسية المتصمة بالسرد العربي"( .)1كمف بيف
ىذه المفاىيـ ،السرد العربي كأبعاد االشتغاؿ بو ،التراث كما يتصؿ بو ،قضية كتابة السرد
العربي كمشركع المكتبة السردية كغيرىا.
كما تكقؼ الكاتب في ىذا البحث عند مجمكعة مف التجميات السردية في التراث
العربي القديـ ،كالتي مكنتو مف إعادة النظر في بعض المفاىيـ التي كظفيا في الكتاب
السابؽ (الكالـ كالخبر) ،مثؿ مفيكـ المجمس الذم أكاله أىمية خاصة في إنتاج الكالـ
العربي ،كقد اختار الباحث متنا سرديا قديما ىك كتاب "اإلمتاع كالمؤانسة" ألبي حياف
التكحيدم ،ليجسد مف خاللو منطمقاتو النظرية كيعمؽ الفكرة التي يرمي إلييا ،فيك يعد ىذا
المتف السردم تجميا نصيا يبيف بامتياز صمة اإلنتاج العربي الكالمي بفضاء المجمس .كما
تكقؼ أيضا عند خطاب الرحمة في الثقافة العربية ،كقد حاكؿ الكشؼ عف أبرز مككناتو
البنيكية ،كىي الزمف كالمكاف كالصيغة كالبناء.
( –)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .9
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كقاـ برصد مختمؼ مككنات الرؤيا مف زاكيتي التمقي كالتأكيؿ ،ثـ بيف قكاعد ىذا
التأكيؿ كحدكده .كبحث أيضا في عالـ تمقي العجائبي في السرد العربي ،مف حيث الشكؿ
كعالقاتو بمختمؼ األنماط األخرل ،كأيضا في بنياتو كآلياتو ،حيث اشتغؿ في ذلؾ عمى
نمكذج غزكة "كادم السيسباف" .كما أعاد تشكيؿ النص السردم انطالقا مما ىك مطبكع،
كذلؾ في إطار إنشاء مكتبة سردية عربية ،متخذا مف سيرة بني ىالؿ نمكذجا تطبيقيا.
كقد قسـ الكتاب إلى بابيف:


الباب األكؿ في المفاىيـ ،كضـ أربعة فصكؿ ىي:
 الت ارث العربي كالسرد العربي. السرد العربي ،المفاىيـ كاألبعاد. كتابة تاريخ السرد العربي. -المكتبة السردية العربية.



أما الباب الثاني ،فجعمو في التجميات كضـ خمسة فصكؿ ىي:
 الكالـ ،المجمس ،الخطاب ،مف خالؿ اإلمتاع كالمؤانسة. خطاب الرحمة العربي ،بحثا عف البنيات الخطابية. تمقي األحالـ كتأكيميا ،تأصيؿ قكاعد التأكيؿ. تمقي العجائبي في السرد الشعبي ،غزكة كادم السيسباف. -سيرة بني ىالؿ ،إعادة تشكؿ النص السردم الشعبي.

-2المتن النقدي:
لقد عالج سعيد يقطيف في كتاب "السرد العربي مفاىيـ كتجميات" ،قضايا ذات أىمية
بالغة ،تصمح أف تككف كؿ قضية مشركع بحث مستقؿ ،نظ ار لعمقيا كتعدد جكانبيا ،فيي -
كما يصرح صاحب الكتاب -ال تسعى إلى اإلحاطة بقضايا التراث السردم العربي مف حيث
المفاىيـ كالتجميات فحسب ،كانما تحمؿ في ثناياىا طمكح التأسيس لنظرية سردية متكاممة
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الجكانب كاألجزاء ،تتعدل البحث في األشكاؿ إلى الدالالت بأبعادىا المختمفة ،الكاقعية
كالتاريخية كالتأكيمية كالثقافية.
كتبقى الغاية الكبرل التي يسعى الباحث إلى تحقيقيا مف كراء ىذا العمؿ ،ىي تعميؽ
الكعي بالتراث العربي بصفة عامة ،كالسردم منو بصفة خاصة ،كىك الياجس نفسو الذم
ظؿ يرافؽ الباحث طيمة مراحؿ اشتغالو بالمشركع التراثي.
 .1.2تجديد زاوية النظر إلى التراث العربي:
تطرؽ الباحث إلى العديد مف اإلشكاليات التي ترتبط بالتراث ،عمى نحك الزماف،
الثقافة العالمة كالثقافة الشعبية ،الميمش كالمغيب كغيرىا مف المفاىيـ ،التي أسيمت بشكؿ
أك بآخر في تعميؽ أزمة التراث ،السيما عمى الصعيد المفاىيمي ،لككنيا أدت إلى إنتاج
ثقافة ذات طابع تجزيئي كاختزالي ،مما يجعؿ الدارس لمتراث أماـ رؤل ضيقة كتصكرات
جاىزة كنتائج معدة سمفا.
كبعد البحث كالتحميؿ يخمص يقطيف إلى تقديـ تعريؼ لمتراث العربي ،إذ يقكؿ:
"مجمكع اإلنتاج الذم خمفو العرب كغيرىـ مف األجناس التي دخمت في نطاؽ الحضارة
العربية اإلسالمية بالمغة العربية"( ،)1كيركز الباحث عمى المغة العربية ،ألنيا اإلطار الذم
ينظـ كؿ أشكاؿ التعبير كالتفكير ،فالتراث كؿ متكامؿ رغـ تضمنو لرؤل كتصكرات متناقضة
كمتصارعة في بعض األحياف ،كيعد ىذا التبايف كاالختالؼ أم ار طبيعيا ،ألنو ينتج عف
مختمؼ التفاعالت التي يقيميا التراث مع غيره مف الحضارات كالثقافات ،بؿ يمكف اعتباره
العامؿ الذم يؤكد كحدة البنية أك كمية النسؽ ،حيث ال يمكف لمبنية أف تنبني عمى االئتالؼ
فقط.

( –)1سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .26
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انطالقا مف ىذه الرؤية ،يمكف اعتبار التراث العربي بنية أك نسقا لو محدداتو
كمقكماتو ،كبالتالي يصبح مف الضركرم عدـ الفصؿ بيف ىذه المككنات ،كانما النظر إلييا
في كميتيا كانسجاميا كاندماجيا ،كتمؾ ىي البداية السميمة في قراءة التراث.
كيشير الباحث إلى أسبقية المبدع عمى الناقد كالباحث ،في تفاعمو اإليجابي مع ىذا
التراث ،كيمثؿ لذلؾ بالركاية العربية الحديثة في تجسيداتيا المختمفة لألنماط المتنكعة لحياة
اإلنساف العربي( ،)1أما العمؿ النقدم فقد ظؿ أسير المكاقؼ المسبقة كاأليديكلكجيات المكجية
كالنتائج الجاىزة ،كلف يحدث التغيير المرجك إال بتغيير زاكية النظر إلى ىذا الت ارث ،كتعميؽ
األسئمة المطركحة .كذلؾ مف خالؿ:
 االنتقاؿ مف القراءة األيديكلكجية إلى القراءة العممية ،التي تتأسس عمى الرغبة في الفيـكالتحميؿ كفؽ ما يقتضيو البحث العممي ،باإلضافة إلى التحمي بالركح العممية كالصبر
كطكؿ النفس أثناء عممية البحث كالتنقيب.
 االنطالؽ مف فرضيات كأسئمة محددة ،تساعد عمى الكصكؿ إلى إنتاج معرفة جديدةتعيد االعتبار لجزء كبير مف النصكص السردية التي ظمت ميمشة لعصكر طكيمة
بسبب دكاع متعددة.
 االبتعاد عف النرجسية الذاتية ،كاالنفتاح عمى التراث اإلنساني في شمكليتو ،كمحاكلةاإلفادة مف منجزات العصر كتكظيفيا في عممية القراءة.
بيذا الطرح العممي الذم يتجاكز اإليديكلكجيات ،يمكف تحقيؽ الغايات المرجكة
كالمقاصد المطمكبة ،مف كراء العكدة إلى ىذا التراث.

( - )1ينظر  :المرجع السابؽ  ،ص .49
( -)2ينظر :المرجع نفسو  ،ص.50
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 .2.2الوعي بالسرد العربي:
.1.2.2المفيوم الجامع:
يعالج الباحث ىذا المكضكع مف خالؿ ثالثة أسئمة جكىرية يطرحيا ،يحاكرىا كيحاكؿ
اإلجابة عنيا كىي :ماىية السرد العربي ،سبب االىتماـ بو ،ككيفية التعامؿ معو.
يشغؿ الباحث مفيكـ"السرد العربي" ليككف المفيكـ الجامع الشامؿ لمختمؼ التجميات
المتصمة بالعمؿ الحكائي ،عمى غرار األدب القصصي ،النثر الفني ،القصة ،الحكايات
العربية كغيرىا مف المفاىيـ المتشعبة كالمتنكعة ،التي كظفت قديما كحديثا ككانت أغمبيا
تنطمؽ مف رؤل خاصة ،مما جعميا تنتج دالالت محدكدة كضيقة ،ال تعكس الظاىرة السردية
في شمكليتيا.
كبتكظيؼ ىذا المفيكـ ،يصبح "السرد العربي" بمثابة "الجنس العاـ" الذم تكظؼ فيو
مختمؼ أنكاع الصيغ ،كاعتباره جنسا يستدعي أف تككف لو أنكاع كأنماط ككذا تاريخ ،كما
يتغير ىي األنكاع كاألنماط ،أما الجنس فيك ثابت.
كيشير الباحث إلى الحضكر الياـ كالكاسع لمسرد في التراث العربي ،حيث سجؿ
العرب مف خاللو مختمؼ مكاقفيـ مف العصر كالتاريخ كالككف ،ككذا جؿ رؤاىـ كتفاعالتيـ
مف الذات كاآلخر ،لكف رغـ ىذا الحضكر الفاعؿ نجد أف الثقافة الرسمية صبت اىتماميا
عمى الشعر ،كجعمتو "ديكانا لمعرب" ،كمف ثـ أقصي جزء كبير مف التراث األدبي العتبارات
عديدة(.)1
كيقكد ىذا الطرح إلى اإلجابة عف السؤاؿ الثاني :لماذا االىتماـ بالسرد اآلف؟
يجمؿ الباحث الدكافع الكثيرة التي أدت إلى االىتماـ بالتراث السردم ،في سببيف رئيسييف:
 الحاجة الممحة إلى تجديد النظر في تاريخ األمة كتراثيا ،بما يتالءـ كالتصكرات الجديدةكالتطمعات الحديثة ،التي يفرزىا التطكر الفكرم كالحضارم ،فمنذ عصر النيضة ك"التراث"

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص.61
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يطرح إ شكاالت عديدة ،يرل الباحث أنيا ستبقى مستمرة كلف يتـ تجاكزىا إال بالكعي العممي،
الذم يعمؽ الرؤية إلى الماضي كيحدد طرائؽ التعامؿ معو بفعالية كابداع.
 ال يكفي تغيير زاكية النظر ،كلكف يجب أيضا التطكير في تقديـ اإلجابة عف مختمؼاألسئمة المطركحة ،بغية تحقيؽ تراكمات معرفية كنكعية مف شأنيا أف تثرم أدكاتنا كاجراءاتنا
في تعاممنا مع النص العربي.

()1

كمف ىنا تأتي اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث :كيؼ نتعامؿ مع السرد العربي؟
تعد اإلجابة عف ىذا السؤاؿ امتدادا لمتصكرات التي طرحت في العنصر السابؽ ،إذ
أنيا تتعمؽ بتطكير الكعي كاألسئمة التي نعالج بيا مختمؼ قضايا ىذا السرد العربي ،مف قبيؿ
ماىية النص ،أجناس األدب العربي ،األنكاع التي يتضمنيا كؿ جنس ،ككيفية التأريخ
لألشكاؿ األدبية كفؽ الطرؽ الحديثة.
كبيذه التصكرات يمكف اقتحاـ قضايا خاصة تتصؿ بالسرد العربي ،تتعمؽ أساسا
بالنص ،مف حيث بنياتو كتشكالتو كتطكراتو ،كلف يتأتى ذلؾ إال بالتسمح بعدة جديدة
كمنيجية مغايرة ،يرل الباحث أنيا تكمف في "السرديات" كاختصاص عممي ييتـ بالسرد،
كيحقؽ ما يمي:


الكصؼ العممي الذم يتيح إمكانية الكصكؿ إلى معرفة تشكالت السرد كتمظيراتو ،ككذا
الكقكؼ عمى خصائصو كمميزاتو كبنياتو المتعددة.



التصنيؼ الذم يتيح مراعاة خصكصية النص العربي ،كفيـ أىـ تجمياتو كخصائصو
كعالقتو بأنكاع أخرل أنتجت خارج الفضاء العربي.



االنفتاح عمى عمكـ إنسانية أخرل ،كعمى رأسيا األنتربكلكجيا بيدؼ إبراز األبعاد الداللية
كالتأكيمية المختمفة لمظاىرة السردية ،كعدـ الكقكؼ عند الجكانب الكصفية كالتصنيفية
(التاريخية).

()2

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص . 62
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .70
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كبتجديد طرائؽ تفكيرنا في مختمؼ ما يتصؿ باإلنتاج األدبي الذم أبدعو اإلنساف
العربي في تاريخو ،نككف بذلؾ قد أسيمنا في تجديد كتطكير كاقعنا كذكاتنا.
 .2.2.2كتابة تاريخ السرد العربي:
باتخاذ الباحث المفيكـ الجامع "السرد العربي" ليككف رديفا لمشعر في التراث العربي،
يككف قد ميد الطريؽ إلى التفكير في كؿ ما يتصؿ بالسرد ،عمى غرار إعادة تجنيسو ككتابة
تاريخو كجمع مكاده .ككانت قضية كتابة تاريخو مف أبرز االىتمامات التي شغمت حي از ىاما
في فكر الناقد.
يشير يقطيف بداية إلى حداثة الدرس العربي الذم تناكؿ تاريخ اآلداب العربية ،كأف
جؿ ما قدـ مف أبحاث كاف حكؿ الشعر كقضاياه ،أما النزر القميؿ الذم قدـ حكؿ السرد فقد
كاف يتسـ بطابع التجزمء كاالختزاؿ ،كيرجع ذلؾ -حسب تقدير الباحث -إلى غياب المفيكـ
الجامع لمختمؼ الممارسات السردية العربية .لذا يغدك التأسيس ليذا المفيكـ كاحاللو مكقعو
ضمف باقي األجناس األخرل كالبحث في تحكالتو كتطكراتو ،مف الضركرات الممحة التي
تفرضيا طبيعة البحث العممي ،بؿ كيعد أيضا كاجبا كطنيا ،كقد أثبت التاريخ عظـ ميمة
إحياء كبعث تراث األمـ ،كالدكر الفعاؿ الذم لعبتو في رص الصؼ كتجاكز مختمؼ
اإلشكاليات التي تعترض األمـ كالشعكب في تطكرىا الحضارم.
كقد قاـ الباحث برصد أىـ المحاكالت التي أسيمت في التأريخ لمسرد العربي ،حيث
()1

لسميماف مكسى ،مرك ار بػ"الفف القصصي

بدأىا بكتاب "األدب القصصي عند العرب"

()2

العربي القديـ مف القرف الرابع إلى القرف السابع"

()3

القصصي في األدب العربي مقاربة سكسيكلكجية"

لصاحبتو عزة الغناـ ،كانتياء بػ"التراث

لمحمد رجب النجار.

( -)1مكسى سميماف :األدب القصصي عند العرب ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،ط.1983 ،5

( -)2عزة الغناـ :الفف القصصي العربي القديـ ،مف القرف الرابع إلى القرف السابع ،الدار الفنية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
.1991

( -)3محمذ رجة الىجار :التراث القصصي في األدب العرتي ،مقارتاخ سوسيو سرديح.
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ليخمص إلى كجكد تصكريف متداخميف حكؿ قضية األدب كالتاريخ كالعالقة القائمة
بينيما ،أما التصكر األكؿ فيتعمؽ بػ"األدب في التاريخ" ،كيعني تناكؿ األدب في ضكء
التحكالت االجتماعية الحاصمة ،كىك تصكر بعيد عف المقاصد التي يرمي إلييا الباحث ،ألف
النص األدبي يتمتع بتاريخ ذاتي خاص ،كميما تأثر بالسياقات األخرل فإنو يظؿ مرتبطا
بشكؿ كثيؽ بسياؽ تاريخ النصكص السابقة عميو ،كىك السياؽ الذم سيحدد انتماءه إلى
تاريخو الخاص.
ثـ يأتي دكر الباحث إلحصاء كضبط مختمؼ التجميات كالتحكالت التي حصمت
انطالقا مف التطكرات الكبرل التي عرفيا األدب ،كىك التصكر الثاني الذم ينطمؽ منو (تاريخ
األدب).
كباعتبار السرد العربي مفيكما جامعا ،فإف البحث سيتمركز حكؿ األنكاع كاألنماط
المنضكية تحتو ،ألنو ال يمكف ممارسة التأريخ لمسرد العربي دكف تشكيؿ تصكر كاضح عف
ىذه األنكاع كاألنماط ،ككذا عف عالقتو بمختمؼ األجناس األخرل التي ينفتح عمييا كيتفاعؿ
معيا .كيبقى البحث في ىذه القضية ،مشركعا متقدما منفتحا عمى أبحاث كدراسات الحقة.

()1

 .3.2.2مشروع المكتبة السردية العربية :
تبقى األسئمة تتكالد مف صمب المفيكـ الجامع ،فبعد طرح قضية التأريخ لمسرد
العربي ،يثير الباحث إشكاال آخر يتعمؽ بالمتف أك المادة السردية ،التي يسجؿ بأنيا تعاني
ضعفا كفكضى في الجمع كالتحقيؽ كالتصنيؼ ،نظ ار العتبارات عديدة عمى غرار ىيمنة
سمطاف الشعر كغياب المفيكـ الجامع ،كقد يككف بسبب كفرتيا ككثرتيا لدرجة يصعب فييا
إحصاؤىا كضبطيا .إف عدـ اإلحاطة ىذا بمختمؼ التجميات النصية في سياقاتيا العامة
الشاممة ،مف شأنو أف يؤدم إلى إنتاج معرفة محدكدة ،ال تتعدل حدكد النص الكاحد إلى
قضايا أكسع كأعمؽ.
( -)1ينظر :سعيد يقطيف ،السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .91
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مف ىذا المنطمؽ ،يطرح الباحث مشركع مكتبة سردية عربية تضـ كؿ ما أنتج في
الثقافة العربية إلى غاية عصر النيضة ،حيث يحدد بعض المبادئ العامة التي يمكف أف
تككف أرضية كمنطمقا ليذا المشركع ،كنجمميا في:
 الشمكؿ كاألمانة ،كيقصد بو تجاكز النظرة التجزيئية كاالنتقائية ،كتناكؿ الظاىرة السرديةفي كميتيا دكف تمييز بيف سرد رسمي كآخر شعبي ،كالتزاـ األمانة العممية في نقؿ النصكص
كما كردت في مصادرىا األصمية ،بيدؼ التعرؼ عمى جزئيات التعبير كأنكاع الممفكظات في
تداكليا عبر التاريخ.
 البعد التاريخي  ،كيقصد بو مراعاة تطكر المادة الحكائية تبعا لمعصر الذم كجدت فيو،كذلؾ بيدؼ معاينة ظيكر أنكاع كاختفاء أخرل ،ككذا تحكؿ القيـ كالمكضكعات كاألفكار.
 البعد النكعي ،يؤدم تحقؽ الشمكؿ كاألمانة كالتطكر التاريخي إلى إمكانية تصنيؼالنصكص السردية كفؽ تصكر محدد لألنكاع كاألنماط ،حيث تكضح مف خاللو طبيعة كؿ
نكع ككظيفتو كعالقتو بغيره مف األنكاع عبر مختمؼ الحقب التاريخية.

()1

كانطالقا مف ىذه المبادئ العامة ،يمكف أف تتفرع مبادئ خاصة كمعايير فرعية
ستفرزىا مراحؿ البحث المختمفة.
بيذا المشركع الفكرم الذم يسعى إلى جمع مختمؼ األجناس ،كاألشكاؿ ،كاألنكاع في
تجمياتيا المختمفة كتطكراتيا المتنكعة ،يككف سعيد يقطيف قد فتح أبكابا كاسعة كىامة أماـ
الباحثيف كالميتميف بالتراث عمكما ،كالسرد العربي بصفة أخص.
 .3.2المتن التراثي وزوايا قراءتو:
 .1.3.2سعى الباحث إلى اإلحاطة بمختمؼ اآلليات التي يقكـ عمييا كتاب "اإلمتاع
كالمؤانسة" ألبي حياف التكحيدم ،كذلؾ مف خالؿ االشتغاؿ عمى مفاىيـ أساسية ،مف قبيؿ

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص . 122
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المجمس كالكالـ كالخطاب .كيرجع الباحث تميز ىذا المصنؼ إلى تميز شخصية صاحبو،
كذلؾ لعدة اعتبارات ،يجمميا فيما يمي:
 االستيعاب الكاسع لمثقافة العربية في أصكليا كتحكالتيا كتطكراتيا. التفاعؿ المتميز مع العصر ،كفؽ رؤية خاصة كمكقؼ محدد.()1

 -التعبير عف ذلؾ االستيعاب مف خالؿ التصنيؼ كالتأليؼ.

فالباحث يرل في كتابات أبي حياف التكحيدم ما يعكس مختمؼ جكانب كقضايا
اإلنساف العربي ،في تعاممو مع الثقافة كالتاريخ كالعصر ،كىك يدعك إلى قراءة ىذه الكتابات
كفؽ المنيج العممي المؤسس عمى الكضكح النظرم كتجاكز القراءات التقميدية ،حيث يضبط
قراءتو كفؽ مراحؿ متدرجة كالتالي:
 المرحمة األكلى ،كيسعى فييا إلى اإلمساؾ بآليات إنتاج "اإلمتاع كالمؤانسة". ثـ العمؿ عمى كضع ىذه اآلليات في سياؽ الثقافة العربية بكصفيا كال كاحدا. لتتـ قراءتيا في ضكء المعطيات التي أنتجت ىذه الثقافة كطكرتيا. كفي مرحمة الحقة يتـ تشخيص خصكصية اإلمتاع كالمؤانسة ،بالنظر إليو مف خالؿ ماتمثمو تمؾ الثقافة ،كالسعي إلى تجسيد طبيعتو ككظائفو المختمفة.
كلتحقيؽ ىذه المقاصد ،ينطمؽ الباحث مف المفاىيـ الثالثة المذككرة آنفا ،كىي
المجمس الكالـ كالخبر.
فالمجمس يمثؿ الفضاء األساسي إلنتاج الكالـ في الثقافة العربية لعصكر طكيمة
مضت ،كىذا ما أعطى البعد الشفاىي التداكلي ليذا اإلنتاج الثقافي ،حيث العالقة مباشرة
بيف المنتج كالمتمقي .كيميز الباحث بيف نكعيف مف المجالس :عامة كخاصة ،فاألكلى تتعمؽ
بما أسماه بػ"الثقافة العالمة" كالثانية بػ"الثقافة الشعبية" ،كما يرصد أيضا مجالس عمنية كأخرل

( -)1ينظر المرجع السابؽ ،ص . 130
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سرية .كبحسب طبيعة المجالس كاألطراؼ المككنة ليا تتمكف الثقافة العربية بسمات خاصة،
فتأخذ صك ار متباينة.
كميما تعددت المجالس كتباينت فإنيا تشترؾ في مككنات أساسية ،ىي المتكمـ
كالسامع كالكالـ ،مما يجعميا مف أىـ مقامات التكاصؿ التي يسعى يقطيف إلى اإلمساؾ
بآليات اشتغاؿ مختمؼ مككناتيا كأطرافيا ،حيث ينطمؽ مف المتكمـ كالسامع -باعتبارىما
الطرفيف المحركيف لممجمس -كيحاكؿ تحديد نكع العالقة القائمة بينيما ،ككذا نكع الخطاب
الذم ينتج ضمف ىذه العالقة .ليخمص إلى كجكد نكعيف مف العالقات ،فعمية حيث يككف
المتكمـ ىك الفاعؿ الكحيد ،كالسامع متمقيا لمفعؿ ،كاف تفاعؿ فإف تفاعمو سيككف ضمنيا أم ال
يتجسد مف خالؿ فعؿ كالمي ،كيمكف التمثيؿ ليذا النكع بالكاعظ ،الخطيب ،الشاعر كالراكم.
أما في العالقة التفاعمية ،فإننا نككف أماـ فعميف كالمييف ،يؤدم التفاعؿ الذم يحصؿ
بينيما إلى إنتاج الكالـ داخؿ المجمس ،حيث يككف السامع مشاركا إيجابيا ،كيتخذ كالمو في
الغالب صيغتي الطمب أك االستفياـ ،كيدخؿ ضمف ىذا النكع المحاكرات كالمناظرات كاأللغاز
كاألحاجي كمصنفات مف قبيؿ كميمة كدمنة كاإلمتاع كالمؤانسة كغيرىا .كيقكد التحميؿ الباحث
إلى نتيجة مفادىا أف المجمس المقدـ في اإلمتاع كالمؤانسة يككف فيو كؿ مف السامع كالمتكمـ
نمكذجييف ،يعكساف صكرة المثقؼ العربي في القرف الرابع ىجرم.

()1

كما تختمؼ المجالس كتتبايف حسب طبيعة المحاكرات التي تقاـ فييا ،فيناؾ مجالس
كاقعية كاإلمتاع كالمؤانسة كأخرل تخييمية كألؼ ليمة كليمة ،كقد يتداخؿ الكاقعي مع التخييمي.
أما الكالـ فيك المفيكـ الجكىرم الثاني الذم يتـ تسميط الضكء عميو مف خالؿ
الكقكؼ عند طبيعتو كمقاصده ،بيدؼ معاينة كيفية حصكؿ اإلمتاع كالمؤانسة ،حيث يتناكؿ
الباحث صيغ األداء ممي از بيف صيغتيف كبيرتيف ىما :القكؿ كاإلخبار ،كيندرج ضمنيما عدد
ىاـ مف الصيغ الصغرل ،التي تسيـ في تحديد طبيعة الكالـ كأصكلو.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .146
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كانطالقا مف ىذه الصيغ ،يحدد الباحث ثالثة أجناس ىي الخبر كالحديث كيتكسطيما
الشعر ،كباجتماع ىذه األجناس كميا كتفاعميا فيما بينيا ،تتحقؽ المتعة كالمعرفة
()1

كالمؤانسة.

كفي الخطاب يشير الباحث إلى الدكر الثانكم الذم لعبتو الكتابة ،حيث كانت عبارة
عف عممية تدكيف لما يقاؿ في المجالس أك إعداد لما يمكف أف يقاؿ فييا ،كانطالقا مف ىذا
تغدك المصنفات التراثية القديمة عبارة عف خزائف جامعة لمنصكص ،كضمف ىذا النكع يندرج
كتاب اإلمتاع كالمؤانسة ،حيث عمؿ صاحبو عمى جمع كنظـ ما تشتت مف نصكص كفؽ
نظاـ خاص يمكف المتمقي مف التعامؿ معيا .كيمكف اختزاؿ شرطي الكتابة النمكذجية في
اإلبداع كعدـ المحاكاة ،كىما شرطاف متحققاف في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة ،كيتضح ذلؾ مف
خالؿ الحضكر المتميز كالقكم ألسمكب التكحيدم ،مقارنة بالمصنفات األخرل.
كانطالقا مما سبؽ ،يظير الترابط الحاصؿ بيف المجمس كالكالـ كالخطاب ،حيث
يختزلو يقطيف في مقدمة ابف عربي لكتابو" :محاضرة األبرار كمسامرة األخيار" ،حيث يقكؿ:
"كقاؿ بعض األدباء :قاؿ مصعب بف الزبير" :إف الناس يتحدثكف بأحسف ما يحفظكف،
كيحفظكف أحسف ما يكتبكف كيكتبكف أحسف ما يسمعكف"(.)2
فبيف الحديث كالسماع كالحفظ كالكتابة يضعنا يقطيف أماـ دائرة كبرل مف اإلنتاج
كالتمقي ،كالقراءة الكاعية لمختمؼ حمقات ىذه الدائرة ،مف شأنيا أف تعمؽ الكعي كالمعرفة
بالثقافة العربية في تشكالتيا المختمفة ،كأيضا باإلنساف العربي منتج كمبدع ىذه الثقافة.
 .2.3.2كما يحاكؿ الباحث في محكر آخر إبراز تميز خطاب الرحمة العربي ،كرصد
مختمؼ مككناتو البنيكية ،مشي ار بداية إلى أف اىتماـ الدراسات انصب عمى "مادة الرحمة" ،مع
تغييب كاضح لمجكانب الفنية كالتقنية كالجمالية ،كىك انحياز غير مبرر – حسب كجية نظر
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .158

( –)2محي الديف بف عربي :محاضرة األبرار كمسامرة األخيار ،تحقيؽ محمد مرسي الخكلي ،دار الكتاب الجديد ،القاىرة،
 ،1972ج  ،1ص  .7نقال عف :سعيد يقطيف :السرد العربي،مفاىيـ كتجميات ،ص .166
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يقطيف -ألنو يمس بجكىر عمؿ الدارس األدبي الذم ال يتعمؽ بالرحمة في حد ذاتيا كلكف
بخطابيا .لذا نجده يقيـ تميي از دقيقا بيف الرحمة كخطابيا ،أك بتعبير آخر بيف الرحمة كفعؿ
كالرحمة كخطاب.
فالرحمة باعتبارىا فعال ،تعني أف شخصا ماديا سينتقؿ مف مكاف إلى آخر ،محمال
بجممة مف األحاسيس كالرؤل كاالنفعاالت ،فجكىر الفعؿ يكمف في االنتقاؿ ،أما الرحمة
كخطاب فتتمثؿ في ذات مرسمة تنتج ممفكظاتيا كفؽ قكاعد خاصة كغايات معينة ،تتحدد في
ضكء العالقة مع المرسؿ إليو ،حيث تفصؿ مسافة زمنية بيف الفعؿ كالخطاب ،إذ األكؿ
سابؽ كالثاني الحؽ ،فالذات المتكممة في الخطاب تسعى إلى ترىيف ما تـ معايشتو كمعاينتو
في زماف كمكاف مختمفيف عف زمف التكمـ ،كانطالقا مف ىذا يغدك الخطاب ترىينا لمرحمة
ككؿ.
كيككف السردم معنيا بيذا المستكل( الخطاب) أثناء اشتغالو ،كىك ما يميز عممو عف
عمؿ غيره مف الباحثيف الذيف اىتمكا بالرحمة باعتبارىا مادة ،فكانت حصيمة أعماليـ تسميات
متباينة كمتشعبة ليذا النكع مف األدب مف قبيؿ "الرحمة"" ،أدب الرحمة"" ،األدب الجغرافي"،
كما ظؿ مفيكـ الخطاب ممتبسا عمى األفياـ كمستعصيا كمبيما.

()1

كيسعى الباحث إلى الكشؼ عف مميزات ىذا الخطاب ،مف خالؿ االشتغاؿ عمى
العناصر التالية:
البناء :يرتبط بشكؿ كثيؽ بزمنية الخطاب ،كيسعى خطاب الرحمة إلى مكاكبتيا مفالبداية إلى النياية ،حيث يبتدئ بتحديد أسباب الرحمة كدكافعيا ،ككذا زمف الخركج كمكانو،
كيستمر في مكاكبة التطكرات بحسب انتقاالت الرحالة ،إلى غاية الكصكؿ إلى نياية الرحمة،
كبيذا يتخذ خطاب الرحمة طابع التسمسؿ كالترتيب ،لككنو يكازم خط سير الرحمة ،كيمنحيا
طابعا لفظيا ،أك كما يسميو يقطيف بػ"تمفيظ الرحمة" مف خالؿ تقديـ عكالميا كرصد جزئياتيا

( –)1ينظر :سعيد يقطيف  ،السرد العربي  ،مفاىيـ كتجميات ،ص .176
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كتفاصيميا بكاسطة األلفاظ المكتكبة ،كيمتاز ىذا الخطاب بكثرة تضمنو لممؤشرات الزمانية
كالمكانية ،كيشير الباحث إلى أف ىذه األخيرة ال تكتسي قيمة في حد ذاتيا ،بؿ بما تكحي
إليو ىذه األزمنة كاألمكنة ،كيمثؿ لذلؾ بػ" تذكرة باألخبار عف اتفاقات األسفار" البف
جرير.

()1

المتكمم والخطاب :يرل الباحث أف خطاب الرحمة يقدـ مف خالؿ ذات مركزية ،تتمفصؿإلى:
* مبئر :كىك الذم يرل العالـ أك الفضاء الذم ينتقؿ فيو ،كيرصده مف منظكره الخاص.
* شخصية :تنخرط في الحياة كتعيش تجربة جديدة بانتقاليا في الزماف كالمكاف.
* راك :ينقؿ الصكرة كيقدميا لنا بمغتو الخاصة.

()2

كمف خالؿ ىذا التمفصؿ ،تحاكؿ الذات المركزية ترىيف خطاب الرحمة ،مركزة عمى
األثر الذم سيحدثو في نفس المتمقي (القارئ) الذم تكتب مف أجمو ،كىك ما يعمؿ عمميات
الحذؼ كالتمخيص أك اإلسياب كاإلغراؽ التي نجدىا ،كبحسب نكعية األثر كطبيعتو ككظيفتو
تتميز كتتصنؼ خطابات الرحالت إلى كاقعي كعجائبي كغيرىما.
اشتغال السرد والتقرير :يتمفصؿ خطاب الرحمة في عالقتو بالمتكمـ إلى صيغتيفخطابيتيف ،ىما:
* خطاب الراكم المبئر :كيسميو الباحث بػ"التقرير" ،ألنو يقكـ عمى الكصؼ كضمير
الغائب كالمعرفة كالمكضكعية.
* خطاب الراكم الشخصية :كىك ما يسميو بػ"السرد" ،حيث يقكـ عمى سرد األحداث
كضمير المتكمـ كالتجربة كالذاتية.

()3

( –)1ابف جرير :رحمة ابف جرير ،منشكرات األنيس ،الجزائر.1988 ،

( –)2ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .185
( –)3ينظر :المرجع نفسو ،ص .188
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كرغـ تميز الخ طابيف ،فإف العالقة بينيما في خطاب الرحمة ىي عالقة تكامؿ،
كطريقة اشتغاليما تناكبا كتداخال ىك ما يحدد نكعية الخطاب كطبيعتو ،كيخمص الباحث مف
خالؿ تحميمو إلى اعتبار التقرير ىك األساس في خطاب الرحمة كالسرد ىك المؤطر ليا.
كيبقي يقطيف باب البحث مفتكحا عمى ىذا النكع مف الخطاب ،إذ بتعدد زكايا النظر
إليو تتعدد الرؤل كالدالالت ،فبيف اعتباره خطابا تتـ مقاربتو عمى المستكل التركيبي أك
النحكم ،يمكف الكشؼ عف تطكر األشكاؿ الخطابية كتشكميا(تاريخ األشكاؿ) ،كبيف اعتباره
نصا يتـ البحث فيو مف خالؿ المستكل الداللي ،يمكف استخراج مختمؼ البنيات النصية
المتفاعؿ معيا ،كمف ثـ تحديد مختمؼ األبعاد الثقافية كالحضارية التي يحيؿ إلييا نص
الرحمة.
 .3.3.2سعى يقطيف في محكر آخر إلى رصد مككنات الرؤيا مف زاكيتي التمقي
كالتأكيؿ ،ثـ بيف صالحية ىذا التأكيؿ كحدكده ،حيث كضح بداية أف مجاؿ اشتغالو سيككف
عمى مستكل "السرديات النصية" ،التي تبحث في قضايا تتعمؽ بالقارئ (المتمقي) الذم
يمارس عممية التأكيؿ .
كسيشتغؿ في دراستو عمى "الرؤيا" كنص يتماىى فيو القارئ بالمركم لو ،بحيث ال
يبقى القارئ فيو مجرد متمؽ ،كلكف يأخذ بعدا آخر يسميو الباحث بػ"الترىيف التأكيمي" ،تميي از
()1

لو عف" الترىيف السردم".

كانطالقا مف العالقة بيف المتمقي كالتأكيؿ يمكف رصد مختمؼ اآلليات التي تتحكـ في
ممارسة التأكيؿ ،عمى اعتبار أف "تأكيؿ النصكص كيفما كاف نكعيا تتحكـ فيو آليات مشتركة
في الثقافة المعنية ،كأخرل خاصة بالمتمقي في حد ذاتو"(.)2

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .197
(

 –)2المرجع نفسو ،ص .199
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كبناء عمى ىذه الفرضية سيتـ االشتغاؿ عمى أىـ كتب تعبير األحالـ ،مف قبيؿ
"منتخب الكالـ في تفسير األحالـ" البف سيريف( ،)1ك"اإلشارات في عمـ العبارات" البف
شاىيف الظاىرم( )2ك"تعطير األناـ في تعبير المناـ" لعبد الغني النابمسي( ،)3كذلؾ مف خالؿ
اإلجابة عمى األسئمة المركزية التالية" :ماىية الحمـ ،مف ىك المؤكؿ ،كما ىي أدكاتو كطرائقو
في التأكيؿ ،كما ىي أبعاد التأكيؿ ككظائفو؟
يبيف الباحث أف الحمـ نص كأم نص ينتجو اإلنساف ،كالتراث العربي يزخر
بالنصكص التي تبكئ الحمـ كتأكيمو مكانة متميزة ،عمى غرار قصص األنبياء ككتب األخبار
كالسير الشعبية ،كال أدؿ عمى ذلؾ مف سيرة حمزة البيمكاف التي اشتغمت مف خالؿ مجمدات
أربع عمى تأكيؿ حمـ رآه كسرل.
كالحمـ مف النصكص المستعصية عمى الفيـ ،ألنو أقرب إلى النص العجائبي أك
المغزم الذم يكلد الحيرة كالدىشة لدل القارئ أك المتمقي ،كيتكقؼ الباحث عند تمييز العرب
القدامى بيف كؿ مف الرؤيا كالحمـ ،حيث اعتبركا الرؤيا مف اهلل كالحمـ مف الشيطاف ،كبيذا
يغدك التمييز بيف النص كالالنص في الدرس األدبي امتدادا لمتمييز السابؽ.
كيؤدم اعتبار الرؤيا نصا ،إلى قابيمة حدكث التأكيؿ كاستنباط الدالالت ،حيث يضع
الباحث ليذا التأكيؿ مبادئ ،ىي:
 اإلنجاز ك يتعمؽ بالمرئي ،كيقسمو إلى رؤيا كحمـ. اإلمساؾ كيتعمؽ بالمؤكؿ ،كىك إما عاجز عف التأكيؿ لقصكره المعرفي أك متست ار عمىالرائي.
 -التحكيؿ كيتصؿ بالرائي ،ألنو ليس ىك المؤكؿ.

( –)1ابف سيريف :منتخب الكالـ في تفسير األحالـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ( ،د.ت ).

( –)2ابف شاىيف الظاىرم :اإلشارات في عمـ العبارات ،طبع بيامش الجزء الثاني مف تعطير األناـ لمنابمسي.
( –)3عبد الغني النابمسي :تعطير األناـ في تعبير األحالـ ،المكتبة الثقافية ،بيركت 1384 ،ق.
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كيشير الباحث إلى أف التداخؿ الحاصؿ بيف ىذه المستكيات يعكس التداخؿ بيف
مختمؼ مككنات النص ،كما يعد اإلمساؾ مكقفا تأكيميا ،ألنو يأخذ صيغة "الميتا تأكيؿ" ،التي
تبرز مف خالؿ خطابي الدعاء كالتعكذ المذيف يعتبرىما الباحث استجابة لممرئي ( .)1إف
المرئي عبارة عف نص ينتج خارج إرادة الرائي ،كأم نص بغض النظر عف جنسو أك نكعو
فيك يتضمف معنى ،كالمعنى يحتاج إلى تأكيؿ.
كلمقياـ بعممية التأكيؿ يتـ استدعاء مختمؼ األطراؼ التي تتشكؿ منيا بنية النص
المرئي ،حيث يقسميا الباحث إلى عالميف :األكؿ كيتككف مف الرائي كالرؤيا ،أما الثاني
فيضـ المتمقي كالتأكيؿ ،كبتضافر ىاتيف البنيتيف يخمص الباحث إلى كجكد ذاتيف ىما :الرائي
كالمتمقي ،كمكضكعيف ىما الرؤيا كالتأكيؿ .ثـ يعمد إلى تحديد القكاعد المتعمقة بكؿ عنصر،
بغية استخالص الصكرة العامة التي تحدد آليات كضكابط تأكيؿ نص الرؤيا.
كيبرز الدكر األساسي لمتأكيؿ ،في تحديد زمف الرؤيا بكجو عاـ ،عمى اعتبار أف
تحققيا غير مقترف بزمف معيف ،كبناء عمى ىذا التحقؽ يمكف التمييز بيف التأكيؿ المكافؽ
كالتأكيؿ المخالؼ ،بحيث يككف األكؿ (المكافؽ) ىك األصمح كالقابؿ لمتحقؽ ،ألنو يصدر عف
"المؤكؿ النمكذجي المكسكعي".
كبتحقؽ التأكيؿ تكتمؿ حمقات الدائرة التي رسميا يقطيف ،كسعى مف خالليا إلى
تفكيؾ بنيات نص الرؤية ،باعتبارىا ال تقؼ عند حد الرؤية أك قصيا أك تأكيميا كلكف تمتد
أيضا إلى ما بعد التأكيؿ ،أم عند تحققيا.

()2

كبيذا تتحقؽ الفرضية المنطمؽ منيا ،التي تحدثت عف "نصية الرؤيا" باعتبارىا نصا
يتضمف معنى ،حيث يقترف التمقي بالتأكيؿ المكافؽ كالقابؿ لمتحقؽ.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات  ،ص. 205
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .225
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 .4.3.2يسعى الباحث في محكر جديد إلى مقاربة مكضكع "تمقي العجائبي" في السرد
العربي ،مف خالؿ االشتغاؿ عمى نمكذج "غزكة كادم السيسباف" ،بعد أف أدرجيا ضمف
النمط العجائبي.
كيشير بداية إلى أىمية نظريات التمقي التي تتخذ القارئ مكضكعا ليا ،كالى ما حققتو
مف نجاحات كصيت عالمييف ،غير أنيا ستظؿ –حسب رأيو -عمما جزئيا محدكدا ،ما لـ
تضع المتمقي في سياؽ مختمؼ المككنات األخرل التي يتشكؿ منيا العمؿ األدبي بشكؿ
عاـ ،كالسردم بصفة خاصة ،كذلؾ بيدؼ جعؿ البحث في مسالة المتمقي ،عمال ينفتح عمى
غيره مف القضايا التي تطاؿ مختمؼ أشكاؿ التمقي نظ ار ألىميتو.
كىك ما دفع بالسرديات إلى االنفتاح عمى قضايا تمس "المركم لو" بعد أف صبت جؿ
اىتماميا كلفترات طكيمة عمى "الراكم" تنظي ار كتطبيقا .كيبرر يقطيف ليذا التكجو بعدة عكامؿ
كأسباب ،يجمميا في غايتيف رئيسيتيف:
 تكسيع مجاؿ بحثيا باالنتقاؿ مف المركم لو إلى المتمقي. تطكير نظرية التفاعؿ ،بنقميا مف مجاؿ التفاعؿ بيف النصكص إلى التفاعؿ بيف القارئكالنص.

()1

كلتحقيؽ ىاتيف الغايتيف ،ينطمؽ يقطيف مف النص العجائبي ،عمى اعتبار أنو يتحدد
باألساس انطالقا مف العالقة التي يقيميا مع المتمقي ،كيتناكؿ ىذا النص مف زاكيتيف:
 األكلى ،كتتناكؿ النص العجائبي في حد ذاتو (الراكم كالمركم كالمركم لو). الثانية ،تتناكلو في عالقتو بالمتمقي ،أم رصد أشكاؿ تمقيو سكاء في الفترة التي ظيرفييا أك في العصر الراىف.
حيث يسعى مف خالؿ ىذيف البعديف إلى اإلمساؾ بآليات اشتغاؿ ىذا النص
العجائبي ،كأشكاؿ تمقيو مف قبؿ المركم لو أك القارئ.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف ،السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات  ،ص .232
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يقسـ الباحث الحكاية (غزكة بني السيسباف) إلى ثالث كحدات كاثني عشر مقطعا،
ليقكده التحميؿ إلى رصد ثالث حركات أساسية تتشكؿ منيا البنية الحكائية ،كىي االستعداد
لممعركة كخكضيا ،كأخي ار نتيجتيا التي غالبا ما تككف ايجابية كلصالح المسمميف ،كيشير إلى
أف كؿ الحكايات التي تندرج ضمف ىذا النكع تأخذ نفس الشكؿ التسمسمي.
أما المادة الحكائية فيي مستمدة مف التاريخ اإلسالمي ،كبالتحديد إباف فترة الفتكحات،
كتكاد تشترؾ في ىذه المادة كؿ القصص المتصمة بالمغازم ،كقد صيغت كفؽ منظكر
المتخيؿ ا إلسالمي ،الذم جعؿ الكاقعي يجاكر العجائبي ،سكاء عمى مستكل الحدث أك
الشخصية أك الزماف كالمكاف .كبييمنة البعد العجائبي ،صنفت الغزكة ضمف "النمط
العجائبي" الذم يتجمى في صكر عدة ،كما يشير الباحث إلى األسمكب اإلسيابي الذم قدمت
بو الغزكة ،كالذم يعنى بالتفاصيؿ كالجزئيات.

()1

كانطالقا مف ىذه المككنات الخاصة ،تدخؿ ىذه البنية النصية في تفاعالت مع
نصكص أخرل ،مف قبيؿ السيرة النبكية التي تستقي منيا مادتيا الحكائية ،ككذا الحكاية
العجيبة التي تستميـ منيا البعد العجائبي.
كفؽ ىذه اإلستراتيجية النصية الخاصة تسعى الغزكة إلى تشكيؿ إستراتيجية تمقييا،
انطالقا مف ككف "أم نص كيفما كاف نكعو ،كىك ينتج في سياؽ نصي كثقافي كتاريخي ينتج
متمقيو في اآلف ذاتو"(.)2
يشير الباحث إلى الكجكد الدائـ لمتمقي ىذا النكع مف النصكص ،رغـ ثقافة التيميش
كالتغييب التي طالتيا عصك ار طكيمة ،كاف كاف المتمقي المعاصر يختمؼ كمية عف المتمقي
القديـ مف حيث شكؿ التمقي كأبعاده ،لكف كميما تعددت أنكاع المتمقيف كأشكاؿ التمقي فإنو
يالحظ حضكر قكم لمنص العجائبي ،ليس فقط لدل المتمقي الشعبي كلكف أيضا لدل المبدع
العربي المعاصر ،الذم التفت إلى مثؿ ىذه النصكص كراح يتفاعؿ معا كجدانيا كنصيا.
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .239
( –)2المرجع نفسو ،ص .239
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كيختـ الباحث ىذا المحكر بإبقاء باب العجائبي مفتكحا عمى الدرس كالتحميؿ كالتنقيب
في مختمؼ القضايا كالجكانب المتعمقة بو ،مف قبيؿ تشكؿ العجائبي في الثقافة العربية
كتحديد عالقاتو باألنماط األخرل ،ككذا كصؼ بنيات كآليات اشتغالو.
كباالشتغاؿ عمى مثؿ ىذه القضايا النقدية ،يككف سعيد يقطيف قد كسع في حقؿ
سردياتو ،مف خالؿ إحالتنا إلى مشركع بحث جديد ،يتعمؽ بػ"سرديات التمقي" ،التي يعتبر
البحث فييا امتدادا لمبحث في سرديات االنص ،كسيسعى إلى بمكرة ىذا المشركع عمى
صعيدم التنظير كالتطبيؽ في أبحاث الحقة.
 .5.3.2أما في المحكر األخير فقد حاكؿ الباحث إعادة تشكيؿ نص السيرة الشعبية،
حيث اتخذ سيرة بني ىالؿ نمكذجا يشتغؿ عميو ،نظ ار لخصكصيتيا كتميزىا عف باقي السير،
كيشير إلى أف أغمب الدراسات التي تناكلت ىذه السيرة قد ركزت عمى ما يسمى "تغريبة بني
ىالؿ" ،دكف االلتفات إلى الجزء السابؽ عمييا كالذم طبع تحت مسمى "سيرة بني ىالؿ"،
عدا الدراسة التي أنجزت مف طرؼ الباحث عبد الحميد يكنس ،كالتي حاكلت تناكؿ السيرة
في شمكليتيا ،كاف ظؿ عممو ىك اآلخر يعتريو النقص.
كسيظؿ كؿ ما ينجز بصدد ىذه السيرة ناقصا ما لـ يحط بمختمؼ أجزائيا ،كاف قيمة
الجزء ال تبرز إال مف خالؿ كضعو في السياؽ الحكائي بأكممو ،رغـ اعتراؼ يقطيف بصعكبة
ىذا الطرح ،نظ ار لكثرة الركايات حكؿ ىذه السيرة كتضاربيا أحيانا ،إضافة إلى ككف السيرة
األصمية ال تزاؿ عبارة عف مخطكط يتناكلو الباحثكف بكثير مف األخطاء كالتحريفات ،كأف ما
طبع فيك غير منقح كغير محقؽ.

()1

كيقترح يقطيف إعادة قراءة ىذه السيرة بشكؿ مغاير لمقراءات السابقة ذات البعد
التاريخي ،حيث يككف المنطمؽ البنية الداخمية لمنص ،كذلؾ عف طريؽ محاكلة اإلمساؾ
بآليات اشتغاليا ،بغية إبراز مختمؼ تقنياتيا الحكائية كالسردية التي تتضمنيا كالمقاصد التي
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .256
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ترمي إلييا .كسيمجأ إلى اعتماد بعض الطبعات الشعبية ،التي صدرت بالعنكانيف
السابقيف(التغريبة كالسيرة) عمى النحك التالي:
 سيرة بني ىالؿ الشامية األصؿ ،كتحتكم ستة كأربعيف جزءا. سيرة بني ىالؿ ،مكتبة كرـ بدمشؽ. تغريبة بني ىالؿ كرحيميـ إلى بالد الغرب كحركبيـ مع الزناتي ،طبعة القاىرة. تغريبة بني ىالؿ كرحيميـ إلى بالد الغرب ،طبعة بيركت. تغريبة بني ىالؿ كرحيميـ إلى بالد الغرب ،طبعة دمشؽ.كما سيعمد إلى تقسيـ ىذه الطبعات إلى ثالثة أقساـ ،األكؿ كىك المنشكر تحت
عنكاف سيرة بني ىالؿ ،الثاني كىك ما يعرؼ بتغريبة بني ىالؿ(طبعتي القاىرة كدمشؽ)،
كالثالث كىك ما تقدمو طبعة بيركت.

()1

كيشير الباحث إلى اختالؼ نياية القسـ الثاني عف نياية القسـ الثالث ،كىي نياية
غنية بالتفاصيؿ الجديدة ،مما يضعنا أماـ نيايتيف مختمفتيف ليذه السيرة ،التي تصبح ذات
ثالثة أجزاء بدال مف جزأيف ،كمف ثـ نككف أماـ نص جديد يختمؼ عف نص التغريبة الذم
انصب عميو االىتماـ كالتحقيؽ.
ينطمؽ الباحث في تحميمو لنص السيرة بأقسامو الثالثة ،مف "الكظيفة المركزية" التي
يحددىا بػ"دعكل النص" ،كتتفرع عنيا كظائؼ أساسية تتضافر مجتمعة لتجسدييا.
كأكلى ىذه الكظائؼ األساسية "األكاف" ،كتعني تشكؿ المادة كتأسيس عناصرىا،
كثانييا القرار الذم يسعى إلى تطكير عناصر الحكي ،كنقميا مف المرحمة األكلى إلى مرحمة
الخركج لتحقيؽ الدعكل ،كثالثيا "النفاذ" الذم يعني تحقؽ دعكل النص.

()2

كيندرج ضمف ىذه الكظيفة المركزية كالكظائؼ األساسية ،كظائفا بنيكية ىي بمثابة
دعاكل فرعية.
( –)1ينظر :سعيد يقطيف ،السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات  ،ص .258
( - )2ينظر :المرجع نفسو ،ص .260
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كبإسقاط ىذه الخطاطة عمى نص سيرة بني ىالؿ ،يتضح أف دعكل النص تتمثؿ في
الدعاء المزدكج (الدعاء ليـ بالنصر كالدعاء عمييـ بالتشتت) ،أما األكاف فيتناكؿ كيفية تشكؿ
قكة بني ىالؿ مف خالؿ التالحـ بيف مختمؼ األطراؼ كنصرتيـ لبعضيـ ،كفي ىذا القسـ
يتحقؽ شطر مف دعكل النص "النصر".
كيمكف تسجيؿ بداية "القرار" ،بجدب أراضي بني ىالؿ كالتفكير في الرحيؿ إلى
تكنس ،كتمؾ بداية التشتيت .كيتحقؽ "نفاذ" الدعكل بتحقؽ اكتماؿ الشطر الثاني مف الدعاء
كىك"التشتت" ،فبعد نجاح بني ىالؿ في فرض كجكدىـ في الغرب اإلسالمي ،بدأ الخالؼ
ينشب بينيـ -العتبارات عديدة تفصؿ فييا السيرة بإسياب -كبيذا يتحقؽ نفاذ الدعكة(.)1
كيخمص يقطيف مف خالؿ ىذه القراءة الجديدة لمنص السيرم ،إلى تشكيؿ معمار
سردم جديد ،حاكؿ مف خالؿ االشتغاؿ عميو بالدرس كالتحميؿ ،أف يبرز أىـ ما يشكؿ بنياتو
الكبرل ،كما تيدؼ ىذه المقاربة في أبعادىا المختمفة إلى تعميؽ كتدقيؽ الرؤية لمسرد
العربي ،كلما يزخر بو مف رؤل كتصكرات اتجاه الكاقع كالعالـ ككؿ.
كنشير في ختاـ ىذه القراءة إلى مالحظتيف أساسيتيف ،ميزتا قضايا كمضاميف
المدكنة:
المالحظة األولى ،كتتعمؽ بكحدة المشركع السردم التراثي الذم يشتغؿ عميو سعيد
يقطيف ،الذم يتدرج في كضع لبناتو كصياغة حمقاتو ،بحيث ينفتح بعضيا عمى بعض في
انسيابية كانسجاـ .فكما رأيناه في كتاب "الركاية كالتراث السردم" يعمؿ عمى تكسيع بحثو
حكؿ نظرية التفاعؿ النصي ،مف خالؿ االنطالؽ مف الركاية العربية كنص جديد كربطيا
بالتراث السردم كنص قديـ ،نجده يتخذ مف ىذا العمؿ حاف از كدافعا لمتنقيب في أغكار كخبايا
التراث السردم العربي ،فكانت النتيجة أف جمع "ذخيرة العجائب العربية" ،لتككف حقال خصبا
لدراسة أنتربكلكجية سردية ،كلما تبيف لو أف األمر يحتاج إلى مجيكد أكسع ،حاكؿ العمؿ
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .265
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عمى طرح األسئمة األكلى المتعمقة بيذا التراث ،فكاف كتابو "الكالـ كالخبر" كمقدمة لمسرد
العربي ،مف خالؿ البحث في أنماطو كأنكاعو ،كىك يرمي مف كراء ذلؾ تطكير السرديات
انطالقا مف خصكصية ما يمنحو السرد العربي.
كتجسيدا لبعض ما نظر لو في الكتاب السابؽ ،أتى كتاب "قاؿ الراكم" ليبحث في
البنيات الحكائية لمسيرة الشعبية ،كىك بذلؾ يكسع مجاؿ السرديات ،مف خالؿ البحث في
مستكل آخر ىك القصة كمادتيا الحكائية ،كما تتجمى عممية التكسيع بجعؿ السرديات منفتحة
عمى قضايا تاريخية كاجتماعية كنفسية كانتربكلكجية.
ليتكقؼ مؤقتا ،العتبارات عديدة " تدفع بيف الفينة كاألخرل إلى فتح قنكات جديدة،
كركافد أخرل ،كىي كميا تصب في المجرل نفسو ،ألنيا تصدر عف المنيؿ عينو بيدؼ
()2

التعميؽ كالتطكير"( ،)1كنقصد بالقنكات الجديدة كتابي" :األدب كالمؤسسة كالسمطة"

الذم

يبرر الباحث إصداره بجاىزية مادتو لمنشر ،ككتاب "مف النص إلى النص المترابط" الذم
جاء كضركرة حتمية ،نظ ار لتأخر الدراسات العربية –حسب يقطيف -في مجاؿ األدب
التفاعمي بشكؿ عاـ ،أما كتاب "آفاؽ نقد عربي معاصر"( ،)3فجاء كتتمة لممشركع العاـ الذم
يشتغؿ عميو الناقد.
ثـ يستأنؼ الباحث –بعد ىذا التكقؼ -حمقات مشركعو بإصداره لػ"السرد العربي،
مفاىيـ كتجميات" ،ليسير في المجرل نفسو الذم اختطو كتاب "الكالـ كالخبر" ،مف خالؿ
ترىيف البحث في بعض القضايا المتعمقة بالسرد العربي مف حيث مفاىيمو كتجمياتو كمجمؿ
المسائؿ التي تتصؿ بيما ،كالتي تستدعي إعادة النظر فييا باستمرار ،مف قبيؿ مفيكـ السرد
العربي كأبعاد االشتغاؿ بو ،قضية كتابة التاريخ السردم ،مفاىيـ التراث كما يتصؿ بيا،
( –)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .215
( –)2سعيد يقطيف :األدب كالمؤسسة كالسمطة :نحك ممارسة أدبية جديدة ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار البيضاء،
.2002

(–)3سعيد يقطيف :آفاؽ نقد عربي معاصر ،باالشتراؾ مع فيصؿ دراج ،دار الفكر ،دمشؽ.2003 ،
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كمفيكـ المكتبة السردية كغيرىا مف القضايا اليامة التي يثيرىا ىذا المؤلؼ ،كالتي يسعى مف
خالليا سعيد يقطيف إلى تطكير النظرية السردية مف مختمؼ جكانبيا ،التي تتعدل األشكاؿ
إلى الدالالت في أبعادىا المختمفة ،الكاقعية كالتاريخية كالتأكيمية كالثقافية.
أما المالحظة الثانية ،فتتمثؿ في الترابط بيف نصكص المدكنة النقدية ،بحيث يبدك
العمؿ النقدم الالحؽ ككأنو يخرج مف صمب العمؿ السابؽ ،كىذا ما تؤكده مقدمات كخكاتـ
ىذه الكتب ،كيشير محمد مريني إلى المعنى نفسو حيف يصفيا بػ"المقدمات االسترجاعية"
ك"الخكاتـ االستشرافية" ،حيث يقكؿ كاصفا عمؿ يقطيف" :غالبا ما يسترجع في المقدمة
الخالصات التي كاف قد انتيى إلييا في الكتاب السابؽ ،كيستشرؼ في الخاتمة القضايا التي
سيطرحيا في الكتاب الالحؽ"(.)1
كتتأكد صحة ىذه الفرضية ،بتتبع مقدمات كخكاتـ ىذه الكتب ،فبالعكدة إلى "الركاية
كالتراث السردم" ،نجد يقطيف يقكؿ في المقدمة" :يأتي ىذا الكتاب امتدادا كتكسيعا لممبحث
المكسكـ بالتفاعؿ النصي ،في الكتاب المذككر أعاله ،كىنا أسعى إلى معالجة مستكل آخر
مف مستكيات التفاعؿ النصي"( ،)2كيقصد بالكتاب المذككر أعاله "انفتاح النص الركائي"،
بحيث نجد ىذا الترابط بيف كؿ نصكص مدكنتو السردية ،كال يقتصر عمى المدكنة التراثية
فقط .كيقكؿ في الخاتمة المفتكحة لكتابو الذم نحف بصدد الحديث عنو" :كلمبحث في مثؿ
ىذه القضايا التي ظمت مغيبة كميمشة ،البد لنا مف ترىيف نصكص عديدة ماتزاؿ لـ تقرأ،
كلـ يبحث فييا ،رغـ أنيا أكثر تداكال بيف أيدم فئات كاسعة مف القراء ،كالعمؿ عمى إخراج
نظيرات ليا ماتزاؿ تعاني مف رطكبة الرفكؼ في المكتبات العامة كالخاصة "(.)3
كىك العمؿ الذم سيسعى إليو في كتابو "ذخيرة العجائب العربية" ،الذم احتكل
مجمكعة كبيرة مف النصكص السردية ذات البعد العجائبي ،كالتي تصدر كميا عف نص كاحد
( -)1مجمكعة مؤلفيف :السرد كالسرديات في أعماؿ سعيد يقطيف ،ص .43
( –)2سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص .6
( –)3المرجع نفسو ،ص .149
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ىك سيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف ،حيث يقكؿ في مقدمتو" :إف كؿ قارئ كيفما كاف مستكاه
الثقافي ،يجد في ىذه الذخيرة مكضكعا لممتعة كىذه غاية أكلى ،كالدراسة كالتأمؿ كالبحث
كىذه غاية ثانية ،كالتحميؽ في متاىات الخياؿ العربي كالتخيؿ الشعبي المبدع كىذه غاية
ثالثة ،كىناؾ عناصر أخرل محددة لغايات أخرل أعمؽ كأبعد"( ،)1باعتبارىا تطاؿ اإلنساف
العربي في مختمؼ جكانب حياتو التاريخية كالفكرية كالمستقبمية ،كيمكف تبينيا كاستنتاجيا مف
خالؿ البحث العممي الرصيف ،كيختـ كتابو بإشارة إلى أنو يمثؿ بداية مشركع بحث طكيؿ في
التراث السردم العربي ،كستعقبو أبحاث كدراسات أخرل.
كيأتي كتاب "الكالـ كالخبر" كامتداد لكتاب "الركاية كالتراث السردم" ،فيك يسعى إلى
اإلجابة عف األسئمة العديدة التي طرحت في خاتمتو المفتكحة ،مف قبيؿ ماىية األدب كماىي
بنياتو الثابتة كالمتحكلة كالمتغيرة ،كغيرىا مف األسئمة التي لـ يرتح يقطيف إلى استعارة
أجكبتيا الجاىزة مف الكتابات الغربية ،كانما سعى إلى التنقيب عنيا انطالقا مف العكدة إلى
التراث العربي ،بكؿ ما يزخر بو مف حمكالت معرفية ،يقكؿ الباحث في مقدمة كتابو" :يأتي
ىذا الكتاب كما يبدك ذلؾ لمقارئ المتتبع ،امتدادا لكتابي "الركاية كالتراث السردم" (،)1992
إنو يسعى جاىدا لإلجابة عف بعض األسئمة التي طرحتيا في خاتمتو المفتكحة ،كالمتعمقة
بدراسة السرد العربي القديـ ،كما أنو مف جية ثانية ،يأتي مقدمة لمختمؼ أبحاثي عف التراث
السردم العربي ،كخصكصا ما تعمؽ منيا بالسيرة الشعبية"( ،)2كىك بذلؾ يكمئ إلى الكتاب
الالحؽ "قاؿ الراكم" ،الذم سيشتغؿ فيو عمى البنيات الحكائية لمسيرة الشعبية ،ذلؾ ما تؤكده
خاتمة كتابو الذم نحف بصدد الحديث عنو ،إذ يقكؿ" :لنا أف نأمؿ كالطريؽ طكيؿ ،كنضع
عمى عاتقنا إنجاز جزء مف ىذا التصكر مف خالؿ البحث في السيرة الشعبية باعتبارىا تجميا
سرديا مف خالؿ االنطالؽ مف تحديد بنياتيا الحكائية"(.)3
( -)1سعيد يقطيف :ذخيرة العجائب ،ص .8

( –)2سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .11
( –)3المرجع نفسو ،ص .227
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أما في كتاب "قاؿ الراكم" ،فقد حاكؿ يقطيف ترجمة جزء مف ىذا التصكر الذم
كضعو في "الكالـ كالخبر" حكؿ أجناس الكالـ العربي ،حيث يقكؿ" :حاكلنا في (الكالـ
كالخبر ،مقدمة لمسرد العربي) تقديـ تصكر أردناه متكامال لدراسة السرد العربي ،بعد أف
كضعناه في نطاؽ تصكر محدد ألجناس الكالـ العربي ،نركـ في ىذا الكتاب ترجمة جزء مف
ذاؾ التصكر مف خالؿ البحث في البنيات الحكائية"(.)1
كيختـ كتابو بقكلو" :يستدعي ىذا الجانب المتصؿ بالمغة كاألساليب التعبيرية تحميال
خاصا ،كيمكف لدراسات أخرل أف تتناكؿ جكانب عديدة لـ نقؼ عندىا بالقدر الكافي()...
كأتمنى أف تتاح لي فرصة البحث في ىذه الجكانب"(.)2
ثـ يأتي كتاب "السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات" ،لترىيف البحث في بعض القضايا
األساسية التي سبؽ كأف أثيرت في "الكالـ كالخبر" ،ذلؾ ما يؤكده يقطيف في مقدمة كتابو:
"يأتي ىذا الكتاب ليسير في المجرل الذم اختطو كتاب الكالـ كالخبر ،مف خالؿ ترىيف
البحث في المفاىيـ األساسية المتصمة بالسرد العربي (مفيكـ السرد العربي كأبعاد االشتغاؿ
بو ،قضية كتابة التاريخ السردم ،مفاىيـ التراث كما يتصؿ بيا مف مفاىيـ مفيكـ المكتبة
السردية) ،ألني رأيت أف ىذه المفاىيـ ما تزاؿ تستدعي إعادة النظر فييا باستمرار"(.)3
كيختمو بدعكة مفتكحة إلى المساىمة في مشركع البحث في التراث العربي بصفة عامة،
كالسردم منو بصفة خاصة ،بغية التأسيس لفيـ جديد كرؤية دقيقة في التعامؿ مع تراثنا (
ذكاتنا) في تككنيا كتاريخيا كصيركرتيا.

( –)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .7
( –)2المرجع نفسو.232 ،

( –)3سعيد يقطيف :السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،ص .9
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ينطمؽ سعيد يقطيف في ىذه الدراسة مف المتف السردم العربي القديـ ،بعد أف ظؿ
ىذا المستكل بعيدا عف دائرة اىتماماتو السابقة ،التي كاف فييا منشغال بدراسة مستكل
الخطاب عمى كجو الخصكص ،غير أف طبيعة التصكر التكاممي لمبحث السردم الذم
يشتغؿ عميو جعمتو يفكر في مختمؼ ما يككف حمقات مشركعو السردم المترابط ،فكانت
العكدة إلى المتكف السردية القديمة منطمقا ليذا المشركع ،نظ ار لما تتمتع بو ىذه المتكف مف
غنى كتنكع كتعدد.
كسيركز سعيد يقطيف عمى السيرة الشعبية ،نظ ار النفتاحيا عمى مختمؼ المعارؼ
كالثقافات التي جسد مف خالليا العرب شتى تصكراتيـ كمكاقفيـ ،كترككا بصددىا أدبيات
متعددة ،تعبر عف مختمؼ القيـ الثقافية كالحضارية لمذات العربية ،إضافة إلى اعتبارات
أخرل ،كنا قد تطرقنا إلييا في الفصؿ السابؽ.
دفعت مختمؼ تمؾ االعتبارات بالباحث إلى االنكباب عمى السير الشعبية جمعا كبحثا
كتحميال ،حيث يحدد مقصديف أساسيف مف كراء ىذا االشتغاؿ ،ىما(:)1
 -1تعميؽ التصكر السردم الذم يسعى إلى بمكرتو عبر مختمؼ أبحاثو السردية ،كتطكير
إجراءات ىذا البحث كتدقيؽ أدكاتو عبر تكجيو االىتماـ إلى السرد العربي القديـ.
 -2العمؿ عمى إقامة عالقة مع النص التراثي في مختمؼ تجمياتو كمستكياتو ،باعتبار أف
السيرة الشعبية نص منفتح عمى مختمؼ العمكـ كالمعارؼ ،التي راكـ فييا العرب تجاربيـ
كتصكراتيـ مخمفيف بصمات أدبية متعددة.
كعالكة عمى االعتبارات السالفة ،يجد يقطيف في االشتغاؿ عمى نص السيرة ما يحقؽ
رغبتو الممحة ،المتمثمة في ربط اليكاجس العممية بالمعرفة بالتراث العربي اإلسالمي ،عمى
اعتبار أف تطكير الذات مرتبط أساسا بتطكير مناىج قراءتنا كطرائؽ تفكيرنا كزكايا رؤيتنا
كتناكلنا ليذا التراث ،فالسيرة الشعبية زيادة إلى الخصائص المذككرة آنفا ،فيي:

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .08
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 تنتمي إلى قطاع كاسع مف اإلنتاج الثقافي الذم ظؿ ردحا مف الزمف محسكبا عمى ثقافةاليامش ،التي تعد في نظر الدرس العربي الكالسيكي غير جديرة بالبحث كالدراسة ،عمى
خالؼ الكاقع الذم يقكؿ أف دراسة مثؿ ىذه النصكص الميمشة مف شأنو أف يفتح آفاقا
جديدة لمتفكير في الذات العربية كمختمؼ بنياتيا الذىنية كالفكرية.
 كليدة تفاعؿ يكمي كتاريخي لممجتمع العربي مع العالـ الذم كاف يعيش فيو ،كمع اآلخرالذم كاف يتفاعؿ معو ،فيي ال تنفتح عمى التراث العربي فحسب ،كلكف أيضا عمى مختمؼ
حضارات الشعكب األخرل ،لذا جاءت محممة بزخـ ىائؿ مف األحاسيس كالرؤل كاالنفعاالت
التي تعبر عف مكاقؼ العربي مف العصر كالتاريخ كاآلخر.

()1

كلتجسيد مختمؼ ىذه المقاصد كالغايات التي كضعيا الباحث ،فإنو ينطمؽ مف
فرضيتيف ،يجعميما مدار عممو ،ىما:
 الفرضية األكلى :اعتبار السيرة الشعبية نكعا سرديا ،لو خصكصيتو التي تميزه عف باقياألنكاع السردية األخرل ،كىك بيذا التصكر ينقض التصكرات النقدية السائدة التي تعتبرىا تارة
ممحمة كتارة أخرل قصة بطكلية كطك ار ركاية ،كغيرىا مف التسميات.
 الفرضية الثانية :اعتبارىا نصا ثقافيا ،ينفتح عمى مختمؼ بنيات العالـ العربي الثقافية،ليقدـ لنا نصا يتفاعؿ مع مختمؼ ما أنتجو اإلنساف العربي في تاريخو المديد.

()2

كقد انطمؽ يقطيف في دراستو ليذا لمسيرة الشعبية مف ضبط جممة المفاىيـ كالتصكرات
التي ستؤطر عممو أثناء البحث ،حيث ركز عمى مفيكـ (الكالـ) الذم استأنس في تعريفو
بأىـ ما قدمتو الدراسات العربية القديمة ،التي قامت بتحديده كتبياف أىـ األجناس كاألنكاع
التي يمكف أف تنضكم تحتو ،ثـ يقكده البحث إلى التمييز بيف المبادئ كالمقكالت كالتجميات،
كاصال كؿ مقكلة بقسـ مف أ قساـ الكالـ ،حيث ربط المبادئ بالجنس كمنحيا صفة الثبات،
كربط المقكالت بالنكع كمنحيا صفة التحكؿ ،كربط التجميات بالنمط كأعطاىا صفة التغير.
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .08
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .9
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كاعتمادا عمى صيغتي (القكؿ كاإلخبار) ،قاـ بالتمييز بيف ثالث أجناس لمكالـ ،ىي:
الخبر كالحديث كالشعر ،مرك از عمى مفيكـ الخبر ،الذم تناكلو مف حيث األنكاع كاألنماط،
ليخمص إلى تصنيؼ السيرة الشعبية إلى جانب الخبر كالحكاية كالقصة ،ألنو يعتبرىا مف
األنكاع الخبرية األصمية .كبالتالي يككف قد منحيا صفة الجنس.
كان طالقا مف ىذه التحديدات المنيجية ،سيحاكؿ يقطيف كلكج عالـ السيرة الشعبية،
كالبحث في مختمؼ القضايا المتعمقة بيا ،كىي قضايا ذات صمة باإلنساف العربي كالثقافة
العربية في مختمؼ أبعادىا كمستكياتيا ،كذلؾ ما سنحاكؿ معاينتو مف خالؿ ىذا العرض.
المبحث األول :السيرة الشعبيت العربيت ،مسيرة وتحوالث.
 -1السيرة الشعبية العربية وسؤال الماىية:
تشير الدراسات النقدية إلى كجكد اختالفات كثيرة في تحديد ماىية السيرة الشعبية،
كمكقعيا ضمف باقي األجناس األدبية العربية ،نظ ار لالضطراب الكبير الذم يسكد
المصطمحات كاالستعماالت التي تتصؿ بيذا المفيكـ ،مف قبيؿ الممحمة ،الحكاية ،الركاية،
الممحمة الشعبية ،القصة البطكلية كغيرىا ،لذا يصبح مف غير اليسير تقديـ داللة دقيقة ليذا
المصطمح  ،إال برده إلى السياؽ الذم أنتج فيو كالشكؿ األدبي الذم تجسد مف خاللو.
لكف ،بالرغـ مف ىذا االختالؼ كالتبايف حكؿ المصطمح ،فإف ىناؾ حي از مشتركا،
يكاد يجتمع عميو جؿ المشتغميف بالسيرة ،يتمثؿ في االتفاؽ عمى إبداعية ىذا العالـ الرحب
الفسيح ،الذم ارتبط بحياة الناس كبيئاتيـ االجتماعية كالتاريخية كالثقافية ،كحاكؿ نقميا
كتجسيدىا مف خالؿ أشكاؿ أدبية ،تزخز بكثير مف الحمكالت الثقافية ،ككذا الخصكصيات
كالمزايا الفنية كالشكمية كالمضمكنية.
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يعد بطؿ السيرة المحرؾ الرئيسي ألحداثيا ،فيك يجمع "مالمح البطؿ في األسطكرة
كالممحمة كفي الدراما كالبطؿ الركائي التاريخي جميعا"( ،)1كىك عادة صاحب رسالة تجسد قيـ
الحؽ كالفضيمة ،بحيث يدخؿ في صراعات كثيرة مع قكل الشر ،تنتيي في أغمب األحياف
بانتصار الحؽ عمى الباطؿ ،كالخير عمى الشر ،لذا نجد أغمب السير تقكـ عمى أساس
خمقي ،يسعى إلى تقديـ صكرة مشرقة عف المثؿ العميا كالقيـ الراقية.
كيزخر تراثنا السردم بكـ ىائؿ مف السير الشعبية ،التي احتكت متكنا ضخمة ،ضاع
الكثير منيا بسبب سياسة التغييب كاإلىماؿ التي طالت ىذه المركيات ،باعتبار أنيا تنتمي
إلى الثقافة الشعبية التي تمثؿ أدب العامة ،كمف ثـ ظمت في منأل عف دائرة االىتماـ
لعصكر طكيمة ،مما أدل إلى الجيؿ بأصكؿ نشأتيا كمراحؿ تككنيا ،كفي ىذا الصدد يقكؿ
عبد اهلل إبراىيـ" :تنتمي السير الشعبية إلى مركيات العامة ،كىذا االنتماء ىك الذم جعميا
تتشكؿ في منأ ل عف الثقافة المتعالية التي تعنى إجماال بأخبار الخاصة كشؤكنيا ،كذلؾ
أفضى إلى عدـ العناية بيذه المركيات تدكينا ككصفا ،فالتكاريخ األدبية الرسمية تنتقص
العامة كآدابيا ،كتراىا نفثات مشكشة ألغمبية جاىمة"(.)2
كبيذه النظرة االختزالية في التعامؿ مع التراث ،كما يصكرىا عبد اهلل إبراىيـ ،ضاع
جزء كبير مف ىذا التراث العربي ،بكؿ ما يحممو مف أبعاد كدالالت كقيـ حضارية كثقافية.
كمف أىـ السير الشعبية العربية المتبقية" ،سيرة عنترة بف شداد" ،ك"السيرة الياللية أك
سيرة بني ىالؿ" ،ك"سيرة الممؾ سيؼ بف ذم يزف" ،ك"سيرة الظاىر بيبرس" ،ك"سيرة األمير
حمزة البيمكاف" ك"سيرة ذات اليمة" ك"سيرة الزير سالـ" ،إضافة إلى بعض األعماؿ التي أطمؽ
عمييا اسـ السيرة ،غير أنيا ال تحتكم عمى نفس خصائص السير السابقة.

( -)1عمي بف تميـ :السرد كالظاىرة الدرامية ،دراسة في التجميات الدرامية لمسرد العربي القديـ ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،ط ،2003 ،1ص .109

()2

 عبد اهلل إبراىيـ :مكسكعة السرد العربي ،ص.194- 191 -
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كيشير يقطيف إلى بعض الدراسات العربية التي اىتمت بالسيرة الشعبية ،كامتازت في
عمكميا بغياب التحديد الدقيؽ لممصطمحات ،مثؿ دراسة "عبد الحميد يكنس" في كتابو
"الحكاية الشعبية"( ، )1بحيث يجعميا نكعا مف أنكاع الحكايات الشعبية ،كما يدرجيا "مكسى
سميماف" ضمف األدب القصصي عند العرب ،أما "فؤاد حسنيف" فيدرجيا ضمف القصص
الشعبي ،كما يتضح ىذا االضطراب أيضا مع كؿ مف "عبد الحكيـ شكقي" ،الذم يقرنيا
بالممحمة في كتابو "السير كالمالحـ الشعبية"( ،)2ك""فاركؽ خكرشيد الذم يعدىا مرحمة مف
مراحؿ تطكر الركاية العربية ،أما "نبيمة إبراىيـ" فتضعيا ضمف القصص البطكلي ،حيث
تعدىا تارة ممحمة ،كتارة أخرل ركاية.

()3

كيرجع ىذا االضطراب الكبير الذم يسكد المصطمح المتصؿ بالسيرة ،إلى السجاؿ
الطكيؿ الذم خاضو الدارسكف العرب مع آراء المستشرقيف ،الذيف سبقكا العرب إلى االىتماـ
بيا ،حيث نعتكىا بمصطمحات األنكاع األدبية المكجكدة في تراثيـ الغربي ،مف قبيؿ الممحمة،
الركاية(ركمانس) ،القصة القصيرة كغيرىا ،فما كاف مف العرب إال أف يدافعكا عنيا بأسمكب
استرجاعي ،يكظؼ نفس المصطمحات التي كصفت بيا" :قالكا :ليس في التراث العربي
ممحمة أك ركاية ( )...فقمنا :السيرة الشعبية ممحمة كركاية ك(.)4(")...
ككانت النتيجة أف انعكس ىذا االضطراب االصطالحي عمى أصعدة أخرل ،ترتبط
بتحديد ماىية السيرة كنكعيتيا كمجاؿ االختصاص الذم يدرسيا ،بحيث أصبحت تكتسي
داللتيا انطالقا مف السياؽ الذم تكظؼ فيو ،فيي القصة كالركاية كالممحمة كالمسرحية
بحسب مكضكع السجاؿ أك سياؽ التحميؿ ،كلمتكضيح أكثر يمثؿ الناقد ببعض النماذج مف
الدراسات العربية.

( –)1عبد الحميد يكنس :الحكاية الشعبية  ،دار الكتاب العربي ،القاىرة.1968 ،

( –)2عبد الحكيـ شكقي :السير كالمالحـ الشعبية العربية ،دار الحداثة ،بيركت.1984 ،
( –)3ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص.99
( –)4المرجع نفسو ،ص .99
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بدءا بعزة الغناـ ،التي تكظؼ مصطمح الممحمة كتنعت بو سيرة عنترة ،فتقكؿ" :سيرة
عنترة تعد ممحمة مف المالحـ العالمية ،كىي كتاب جامع لممعارؼ ،كسجؿ لمآثر العرب في
العصر الجاىمي"( ،)1كغير بعيد عف المعنى الذم ذىبت إليو الغناـ نجد أحمد محمد الشحاذ
يعتبر السيرة الشعبية مق ابؿ الممحمة في التراث الغربي ،حيث يقكؿ" :السيرة الشعبية قامت
مقاـ الممحمة األكركبية أك اليندية أك البابمية ،ألف غمبة الفكر األسطكرم كالكاقع غير
المنطقي يجعميا بعيدة عف التماس بالحياة العامة لألقكاـ"(.)2
أما عمر الساريسي فيعدىا قصة طكيمة ،كيتضح ذلؾ في قكلو" :ىي قصة طكيمة
دكف عمييا"(.)3
دكنت ،كأصبحت مف التراث الذم جمد عمى الحاؿ التي َ
كنختـ بفاركؽ خكرشيد الذم يتحدث عف محاكلة ركائية تعكسيا سيرة سيؼ بف ذم
يزف ،إذ يقكؿ" :سيرة سيؼ بف ذم يزف محاكلة ركائية ،تعكس مكقؼ الحبشة مف الحرب
الصميبية ،كمشاركتيا مسيحي أكركبا في اليجكـ عمى الدكلة اإلسالمية"(.)4
كتبعا لذلؾ سيبقى تحديد مفيكـ الماىية مبيما كعائما ،بؿ سيمتد الخمط كاالضطراب
إلى مستكل آخر ،يتعمؽ باالختصاص الذم تدرس فيو ،ىؿ ىك أدب الخكاص ،أم األدب
الرسمي الذم تعنى بو الدراسة األدبية ،أـ أدب العكاـ أم األدب الشعبي الذم يدرسو
الفكلكمكر ،فيناؾ مف يصنفيا ضمف الحكاية الشعبية ،كىناؾ مف يدرجيا في إطار القصة
العربية.
كيرجع ذلؾ الخمط كاالضطراب –حسب يقطيف -إلى المنيجية المتبعة في دراسة
السيرة الشعبية ،كالتي تنبني أساسا عمى مبدأ المالءمة االجتماعية ،الذم ينطكم عمى غايات
كمقاصد إيديكلكجية بعيدا عف األسس العممية المضبكطة ،كمف ثـ فإف أم مقاربة تنطمؽ
مف ىذا المبدأ تحكؿ دكف بمكغ الغاية المنشكدة المتمثمة في البحث عف خصكصية السيرة
( -)1عزة الغناـ :الفف القصصي العربي القديـ ،الدار الفنية ،القاىيرة ،1990 ،ص .275

( -)2أحمد محمد الشحاذ :المالحـ كالسير الشعبية العربية ،مجمة التراث الشعبي ع ،1986 ،2ص .140
( -)3عمر الساريسي :الحكاية الشعبية الفمسطينية ،مجمة التراث الشعبي ،ع  ،1980 ،10ص .190

( -)4فاركؽ خكرشيد :أضكاء عمى السيرة الشعبية ،المكتبة الثقافية ،القاىرة ،1964 ،ص .177 -176
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الشعبية كعف بنياتيا الثابتة كالمتحكلة ،بغية ضبط نكعيتيا كطبيعتيا كخصكصيتيا ،بعيدا عف
السجاؿ العقيـ كالطرح اإليديكلكجي.
كعمى العمكـ يمكف إجماؿ االختصاصات التي تناكلت السيرة الشعبية في:
 الفكلكمكر كمثمتو دراسات شكقي عبد الحكيـ. الدراسات األدبية كمثمتيا أعماؿ فاركؽ خكرشيد. بيف /بيف ،مثمتيا باقي الدراسات ،مثؿ أعماؿ نبيمة إبراىيـ ،عبد الحميد يكنس كعبدالرحمف أيكب كغيرىـ.
كىي اختصاصات متداخمة فيما بينيا ،بحيث يتعسر تحديد سمات كؿ اختصاص عمى
حدة ،نظ ار لالشتراؾ المفظي كاإلجرائي بينيا ،مما يجعميا تخفؽ في تحديد مكضكعيا كضبط
حدكده بالدقة المنشكدة ،بسبب غياب البعد العممي في الدراسة ،كالمتمثؿ أساسا في العدة
()1

النظرية كالمنيجية المحددة.

 -2خمفيات تحول السيرة الشعبية العربية من الالنص إلى النص:
أخذت السيرة الشعبية تستقطب اىتماـ الدارسيف العرب منذ أكاخر األربعينيات ،أم
بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث ظيرت العديد مف الدراسات التي تناكلتيا بالبحث كالتحميؿ،
كتنكعت بيف المقالة كالفكلكمكر كالمجمة ،لتمتد إلى األعماؿ الجامعية ،كىي في مجمميا
تسعى إلى إضفاء شرعية فكرية كأدبية عمييا ،بعد أف طالتيا يد اإلىماؿ عصك ار طكيمة ،نظ ار
العتبارات عديدة (لغكية كدينية كمؤسساتية).
كنظ ار لجممة التطكرات كالتغيرات التي لحقت بالمجتمع العربي إباف ما يسمى بعصر
النيضة ،فقد أدل ذلؾ إلى ظيكر بنيات كتصكرات جديدة عمى أصعدة عدة ،مف بينيا تغيير
زاكية النظر إلى التراث ،باعتباره جزءا مف الكياف العربي الذم كاف يرزح تحت أغالؿ
االستعمار ،كمحاكلة إعادة قراءتو في ضكء العمكـ الجديدة التي انفتح عمييا العرب ،كحاكلكا
()1

– ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .107
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األخذ بأسبابيا ،فكاف مف نتائج ىذا التحكؿ ،أف تـ فتح آفاؽ جديدة لمبحث كالتفكير،
باالنطالؽ مف النص العربي باعتباره بنية كمية متكاممة غير قابمة لمتجزئة كالتمفصؿ ،أك
التمييز بيف الشعبي كالرسمي ،كاليامشي كالمركزم ،كالعالمي كالعامي ،كالنص كالالنص.
بيذا التصكر جرل النظر إلى السيرة الشعبية العربية ،باعتبارىا نصا عربيا جدي ار
بالبحث كالتحميؿ ،كىي تعبر عف جكانب ىامة مف الذات العربية في صيركرتيا كتحكالتيا،
كقد تضافرت عكامؿ متعددة كاجتمعت أسباب كثيرة عمى مختمؼ المستكيات كاألصعدة،
االجتماعية كالسياسية كالثقافية بغية تحقيؽ ىذا التحكؿ.
كسيقكـ سعيد يقطيف برصد أىـ ىذه األسباب ،التي بكأت السيرة الشعبية مكقعا متمي از
في اإلبداع الفني العربي ،بعد أف نقمتيا مف كضع "الالنص" الميمش غير المعترؼ بو ،إلى
"نص" جدير بأف يككف مكضكعا لمبحث ،كيجمميا في البعد القكمي التحررم ك بركز مقكلة
الشعب العربي كالبعد القكمي كالبطكلي.
 .1.2البعد القومي التحرري:
لقد أدل ظيكر حركات التحرر العربية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ،إلى بركز
النزعة القكمية في الفكر العربي ،الذم اتجو إلى البحث في مقكمات الذات العربية كتاريخيا
الحضارم ،بيدؼ الخركج مف االنتكاسة النفسية التي خمفيا االحتالؿ ،كذلؾ بالسعي إلى
تشكيؿ مناعة كحصانة فكرية ضد المعطى الغربي بصفة عامة ،كردا عمى أعماؿ بعض
المستشرقيف عمى كجو التحديد ،السيما تمؾ التي حاكلت االنتقاص مف قيمة العربي كمنجزاتو
قديما كحديثا ،كعمى أصعدة عدة ،بما فييا اإلبداع الفني.
أماـ ىذه الكضعية الفكرية المضطربة ،كجد المثقؼ العربي ضالتو في ىذا الشكؿ
السردم الجامع "السيرة الشعبية" –الذم يعتبره يقطيف بحؽ ممتقى كثير مف النصكص-
لمتصدم كالذكد عف الذات العربية باستحضاره األمجاد العريقة ،التي تجسدت في أبطاؿ ىذه
السير كفرسانيا كعنترة بف شداد كسيؼ بف ذم يزف كأبي زيد الياللي كغيرىـ ،كفي ىذا
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الصدد يقكؿ صاحب مكسكعة السرد العربي" :كال يمكف حصر أسباب ظيكر ىذا الشكؿ
السردم إال عمى سبيؿ تأكيؿ متكنيا الضخمة ،ككنيا تستدعي أشير فرساف العرب ،ليككنكا
أبطاال لعصكر غير عصكرىـ ،كىك ما جعؿ الباحثيف يعممكف ظيكرىا ،بأنو نكع مف
استحضار الماضي المجيد ،لمكاجية عصر انحسر فيو الدكر العربي اإلسالمي"(.)1
كسيقكـ يقطيف بتتبع أىـ الجيكد العربية التي احتفت بدراسة السيرة الشعبية ،في
محاكلة منيا لرد االعتبار ،مف خالؿ كشؼ المثاـ عف قيمة ىذا التراث السردم الياـ.
كيبتدئ بالتساؤؿ الذم طرحو "مكسى سميماف" في دراستو ،التي تناكلت كجكد المالحـ
في التراث العربي ،ليخمص إلى أف العرب عرفكا القصة لكف لـ يكلكىا أىمية كبرل في
األدب ،مرك ار بػ"حسنيف عمي" الذم يرل يقطيف أنو كاف أذكى في معالجتو لنفس القضية،
حيث اعتبر القصة مف األنكاع األدبية التي كجدت في كؿ اآلداب العالمية ،مؤكدا أف
القصص اإلسالمي في األدب العربي يعد مف اىتمامات العامة دكف الخاصة ،حيث أنو يقدـ
األحداث بشكؿ مغاير عما كجد في اآلثار األدبية األخرل ،كىك تصكر يعارض ما تذىب
إليو المؤسسة الحاكمة .كصكال إلى الدراسة التي قدميا عبد الحميد يكنس عف البطكلة في
األدب الشعبي ،التي خصصيا لمناقشة الطرح الذم قدمو الفيمسكؼ الفرنسي "أرنست ريناف"
( )Ernest Renanعف افتقار الشعب العربي إلى التجسيـ الممحمي كالدرامي ،حيث يفند
الباحث ىذا الطرح كيبيف بأف األمة العربية كغيرىا مف األمـ مرت بالطكر األسطكرم كالطكر
الممحمي.
كفي نفس المجرل الذم خطو عبد الحميد يكنس ،يكاصؿ فاركؽ خكرشيد في دراستو
"أضكاء عمى السيرة الشعبية" ،رده عمى اتيامات المستشرقيف لمتراث كالشعب العربييف ،حيث
ينعتكف ىذا األخير بالعقمية التجريدية العاجزة عف التحميؿ كالتركيب كصياغة الكميات ،ككذا
االنتقاص مف الدكر العربي في نقؿ الفكر اليكناني.

( –)1عبد اهلل إبراىيـ :مكسكعة السرد العربي ،ص .195
- 196 -

الفصل الرابع

السيرة الشعبية العربية وابداعية السرد في الخطاب النقدي اليقطيني

أماـ ىذه اآلراء ،كانت السيرة الشعبية تمثؿ بامتياز الرد األقكل عمى ىذه االتيامات،
بتقديميا الحجج الدامغة التي تد أر تمؾ النظرة المجحفة التي يحاكؿ بعض المستشرقيف تقديميا
عف العرب كحضارتيـ ،مف خالؿ تجسيدىا لإلبداع العربي الزاخر بالخياؿ كالقيـ العميا
()1

كالمثؿ السامية ،التي تقدـ العربي في أبيى صكرة.
 .2.2بروز مقولة الشعب العربي:

لقد كاف لمتحكالت العامة التي عرفتيا البالد العربية مع مطمع القرف العشريف ،أثر
بارز في ظيكر ما يعرؼ بمقكلة "الشعب العربي" ،التي سارت جنبا إلى جنب بجكار مقكلة
أخرل ىي "التراث العربي" ،كقد ارتبط ظيكر المقكلتيف بما اصطمح عميو بػ"عصر النيضة"،
كتتميزاف بتعدد داللتييما حسب تعدد السياقات كالرؤل كالتخصصات ،ككذا التطكرات
التاريخية كالفكرية ،شأنيما في ذلؾ شأف كؿ المفاىيـ الجامعة التي ترفض االنحصار في
مجاؿ معيف ،أك االحتكار مف طرؼ اختصاص ما.
كلقد ارتبط استعماليما -بادئ األمر -بشكؿ كثيؽ بالفكر كالممارسة السياسييف ،مما
أدل إلى انحسار األبعاد الثقافية كالحضارية األخرل التي يزخر بيا المفيكماف ،إلى أف
تعالت أصكات داعية إلى تجاكز ىذا البعد السياسي" :آف األكاف لمنظر إلييما مف المنظكر
الثقافي كالحضارم ،ألنو المنظكر الذم يتيح لنا التعامؿ معيما كفؽ إستراتيجية أبعد كرؤية
أكسع مف تمؾ التي مكرست ردحا طكيال مف الزماف"( ،)2كمع التحكالت السياسية كاالجتماعية
المصاحبة تغيرت النظرة إلى ىذيف المفيكميف عما كانت عميو سابقا ،فمـ يعد ينظر إلى
الشعب نظرة ازدراء كتيميش ،بؿ أصبحت لو قيمتو كمكانتو التي يستحقيا في المنظكمتيف
الفكرية كالسياسية ،كقد صاحب ىذا التحكؿ في النظرة إلى الشعب ،تحكؿ آخر عمى صعيد
األدب الشعبي أك أدب العكاـ ،بحيث أصبح ىناؾ مف يدافع عنو كيدعك إلى دراستو كالبحث

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص.87

( –)2سعيد يقطيف :السرد العربي مفاىيـ كتجميات ،ص.22
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فيو ،كفي ىذا السياؽ تحكلت األنظار إلى السيرة الشعبية ،حيث انتقدت مختمؼ اآلراء التي
قامت بازدرائيا أك التقميؿ مف قيمتيا ،مف قبيؿ مكاقؼ بعض القدماء كآراء بعض
المستشرقيف.
كيشير يقطيف إلى المجيكد الخصب الذم قدمو عبد الحميد يكنس في ىذا المجاؿ،
كال ذم امتاز بالدقة في رصد التحكالت كفيـ ركح العصر ،حيث يقكؿ " :إف عبد الحميد
يكنس كاف دقيقا في رصده لمتحكالت كفيـ ركح العصر ،مف خالؿ تأكيده أف الديمكقراطية
األدبية كليدة العصر الحديث الذم تعددت فيو الكسائط باستعماؿ الصكرة كالصكت"( ،)1في
إشارة إلى كسائؿ االتصاؿ المختمفة ،مثؿ التمفاز كالمذياع كالسينما كغيرىا ،التي لـ تبؽ الفف
حك ار عمى فئة دكف أخرل ،بؿ إنو يرل أف "األدب الشعبي ،أك بعبارة أخرل أدب العادييف
أدؿ عمى بيئتو مف أدب الخكاص كأشباه الخكاص"(.)2
كما يالحظ مف خالؿ ىذا التصريح إضافة إلى تجاكز النظرة التيميشية ،تغير الرؤية
التقييمية ليذا النكع مف األدب ،الذم أصبح يعد أكثر صدقا في التعبير عف آماؿ كآالـ
الشعكب التي أنتجتو ،نظ ار لخمكه مف الزخرؼ المفظي كالتعقيد المعنكم كالنفاؽ االجتماعي،
كىك بذلؾ يدحض النظرة التقميدية القديمة التي اتيمت السيرة بالكذب كالنفاؽ ،كما يشير عبد
الحميد يكنس إلى الخطأيف الشائعيف المذيف كقع فييما المثقفكف العرب إزاء أدب الشعب،
كىما ككف ىذا األخير يسعى إلى تغميب الميجات العامية عمى المغة الفصحى ،كالثاني
اعتباره أدبا جماعيا ال غير.
كيرد عبد الحميد يكنس عمى ىاتيف الشبيتيف ،مكضحا بداية أف األمر ال يتعمؽ
بتغميب الميجات كانما االىتماـ بيذا النكع مف األدب كباقي اآلداب ،كثانيا أنو ينطكم عمى
أدب األفراد كما يندرج فيو أدب الجماعات ،ثـ يخمص إلى أف التطكر الحاصؿ عمى مختمؼ

( -)1سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .90

( -)2عبد الحميد يكنس :الياللية في التاريخ كاألدب الشعبي ،1968 ،ص .9
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المستكيات ،بما فييا الطباعة كالصحافة أدل إلى خمؽ ذكؽ عاـ يشترؾ فيو العكاـ
كالخكاص(.)1
كغير بعيد عف ىذا الطرح ،نجد خكرشيد يدعك إلى إعادة قراءة التراث العربي كتقييمو
بطريقة جديدة ،تضع في االعتبار الدكر األساس الذم لعبتو السير الشعبية في التأسيس
لمقصة العربية ،السيما أنيا تمثؿ "الصكرة الحقيقية التي عبر بيا الشعب العربي عف نفسو،
كلف نستطيع أف نفيـ حقيقة الشعب العربي كمككناتو دكف فيمنا ألىمية ىذه السير كاحترامنا
لقيمتيا األدبية"( ،)2كىكذا تغدك السيرة الشعبية أصدؽ تعبي ار عف ضمير الشعب العربي،
كأكثر تجسيدا لمحقيقة ،عمى خالؼ ما كانت تقدمو كتابات الخكاص ،كالتي لـ تكف تخمك مف
تنميؽ لفظي أك تعقيد معنكم.
كيسعى قاسـ عبده في دراستو "بيف األدب كالتاريخ"( ،)3إلى تجسيد نفس التصكر،
حيث يخمص مف خالؿ قراءتو لسيرة الظاىر بيبرس إلى أف "الفف الذم ينتجو الشعب في
حقبة تاريخية بعينيا مصدر ىاـ مف مصادر المعرفة التاريخية ،السيما في مجاؿ التاريخ
االجتماعي"(.)4
كىكذا يتضح أف جؿ الدراسات التي اىتمت بالسيرة الشعبية ،ركزت عمى قيمة البعد
الشعبي المجسد فييا بصكر كأشكاؿ مختمفة ،كابراز دكره في الحياة الفكرية كاالجتماعية
لمشعكب.
كستركز نبيمة إبراىيـ عمى األبعاد ذاتيا ،السيما في كتاباتيا عف سيرة األميرة ذات
اليمة ،التي دعت مف خالليا إلى إنجاز دراسة متكاممة لمسيرة الشعبية ،مف شأنيا أف تساعد
عمى اكتشاؼ ركح الحياة العربية اإلسالمية ،ككذا التصدم لمفكر الغربي الذم يحتقر ىذا
النكع مف اإلبداع ،كينتقص مف عطاءات العربي قديما كحديثا.
( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .90

( -)2فاركؽ خكرشيد :أضكاء عمى السيرة الشعبية ،ص .9

( -)3قاسـ عبده قاسـ :بيف األدب كالتاريخ ،دار الفكر لمدراسات كالنشر ،القاىرة باريس.1986 ،
( –)4ينظر :المرجع نفسو ،ص .152
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كلف تتحقؽ ىذه الغاية إال بالعكدة إلى التراث ،كااللتفاؼ إلى ما كاف مغيبا كميمشا،
عمى اعتبار أنو أصدؽ تعبي ار عف حقيقة الشعكب ،كفي ىذا الصدد يقكؿ يقطيف" :إف
االىتماـ بالسرد العربي القديـ كالبحث فيو مف منظكر جديد كبتفاعؿ جديد ،مف مستمزمات
الكعي الجديد بالتراث األدبي كالفكرم بكجو عاـ ،ألنو األكثر تمثيال لذاكرتنا كىكيتنا كمخيمتنا
الرتباطو ارتباطا كثيقا باليكمي المعيش ،كالممتد إلى اآلف ،كبالتاريخي المكغؿ في الزمنيف
الثقافي كالكاقعي"(.)1
إف ىذا التحكؿ في النظرة إلى اإلبداع الشعبي المسككت عنو كالمغيب في الذاكرة
كالمخيمة ،كفيؿ بتجديد الكعي في فيـ جديد لمذات العربية ،في عالقاتيا التفاعمية بأبعادىا
المختمفة المعقدة كالمتداخمة مع التراث كالكاقع الذاتي كالعصر الحديث.
 .3.2البعد القومي والبطولي :
إذا كاف يقطيف يربط البعديف السابقيف بالمستكل الخارجي لمسيرة ،كالمتمثؿ في الدفاع
عف اإلبداع الشعبي بصفة عامة ،كاحاللو منزلتو التي يستحقيا ،ككذا التصدم لمفكر
االستشراقي الذم يتيـ الحضارة العربية كينتقص مف عطاءاتيا ،فإنو يجعؿ البعد الثالث
(القكمي كالبطكلي) متصال بالمستكل الداخمي لمسيرة الشعبية ،كمرد ذلؾ -حسب يقطيف-
إلى أف السيرة الشعبية إضافة إلى اعتمادىا مكضكع رئيسا لمسجاؿ كالنقاش ،فإنيا أيضا
تجسد مف خالؿ طبيعتيا ككظيفتيا أبعادا فكرية كأيديكلكجية ارتبطت أساسا بمرحمة الصراع
ضد ىيمنة الفكر اإلمبريالي ،فيي تعبر في متكنيا الضخمة عف مختمؼ القيـ القكمية
كالبطكلية التي يحتاجيا العربي في نضالو مف أجؿ التحرر كالتقدـ ،كىك ما يجعميا مصدر
استمياـ لمعديد مف المبدعيف الذيف تفاعمكا معيا نصيا ،كما فعؿ خكرشيد مع سيرة سيؼ بف
ذم يزف(.)2

( –)1سعيد يقطيف :الركاية كالتراث السردم ،ص.149

( -)2فاركؽ خكرشيد :سيرة سيؼ بف ذم يزف ،دار الكتاب العربي ،القاىرة ،ط.1967 ،2
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كما يرل يقطيف أف أحسف مف عبر عف ىذا البعد القكمي كالبطكلي الذم تمثمو السيرة
الشعبية ،ىك عبد الحميد يكنس في دراساتو التي كرسيا لمبحث في األدب الشعبي بصكرة
عامة كالسيرة الشعبية عمى كجو الخصكص ،حيث نجده في إطار حديثو عف الممحمة
كالقكمية العربية ،يميز بيف عصريف" :الذىبي" الذم يعكس حالة الرقي االقتصادم
كاالجتماعي ،ك"البطكلي" الذم يمثؿ الفضائؿ القكمية الخالصة ،كفيو ازدىرت المالحـ نتيجة
المقاء الكبير الذم حصؿ بيف الشرؽ كالغرب إباف حقبة الحركب الصميبية( .)1فقد كانت
الممحمة الشعبية ىي التي تعكس مظاىر البطكلة التي قدميا الشعب العربي "لذلؾ كاف مف
الضركرم أف نحتفؿ بالبطكلة في األدب الشعبي ،أك بتعبير آخر أف نحتفؿ بالممحمة الشعبية
فنبعثيا ،ثـ نعدؿ فييا تعديال يصفييا مف العصبيات الصغيرة ،كيؤكد الغاية القكمية منيا،
كيجعؿ أساس التعبير في الدراما كالقصة كالشعر يقكـ عمى الممحمة البطكلية القكمية .كىي
تصمح في الكقت نفسو ،بعد التصفية ألف تفيد المكسيقى كسائر الفنكف ،كما تصمح في تربية
الناشئيف"( ،)2كىكذا تتحكؿ السيرة الشعبية إلى النمكذج النصي الذم تتكالد عنو نصكص
عديدة في مختمؼ الفنكف ،كتغدك أيضا مميما في تربية األجياؿ ،بفضؿ تمثيميا لمكجداف
القكمي العربي أحسف تمثيؿ.
كيظير ىذا البعد القكمي البطكلي أيضا عند شكقي عبد الحكيـ ،في تقديمو لكتاب
"السير كالمالحـ الشعبية العربية" ،حيث يجعؿ حديثو متمحك ار حكؿ الدكر الفعاؿ الذم لعبتو
السير كالمالحـ العربية ،في مكاجية األخطار المتربصة باألمة العربية منذ آالؼ السنيف.
كغير بعيد عف شكقي ،نجد محمد النجار يؤكد نفس الفكرة ،مف خالؿ دراستو لسيرة
"حمزة البيمكاف" ،التي يسمييا بممحمة الصراع بيف العرب كالفرس في التراث الشعبي

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .93

( -)2عبد الحميد يكنس :دفاع عف الفكلكمكر ،الييأة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1973 ،ص .148
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العربي( ،)1حيث يسعى إلى تأكيد البعد القكمي كالبطكلي مف خالؿ المقارنة التي يجرييا بيف
سيرة عنترة بف شداد كسيرة حمزة البيمكاف ،مبر از أف األكلى تسعى إلى تحرير الفرد طبقيا
كاجتماعيا كمف خاللو الجماعة ككؿ ،أما الثانية فتسعى إلى إبراز طابع الصراع بيف العرب
كالفرس ،ككمتا السيرتيف تعمالف عمى تجسيد البعد المذككر آنفا.
كيدعك خكرشيد إلى قراءة السيرة الشعبية كاستمياميا ،باعتبارىا النمكذج األنسب الذم
يمثؿ صراع العربي ضد اآلخر ،يقكؿ" :تمثؿ السيرة الشعبية في التراث األدبي العربي الحؿ
المالئـ ،الذم لجأ إليو الفناف المسمـ في مكاجية قضية المكقؼ الدرامي التراجيدم الذم
كاجيو اإلنساف أماـ القكل المتحكمة في قدره"( ،)2كىك تعبير صريح عف البعد القكمي
كالبطكلي الذم تجسده ىذه السير الشعبية ،التي ظمت ردحا مف الزمف رىف التيميش
كاإلقصاء ،في حيف تشير بعض الدراسات إلى أحقية ىذه السير في اكتساب الشرعية
األدبية ،كأكلكيتيا في االىتماـ  ،نظ ار لالعتبارات المذككرة سابقا .
كبتضافر ىذه األسباب الثالثة الكبرل التي أدت إلى تجديد النظرة إلى األدب ،أخذت
السيرة الشعبية مكانتيا التي تستحقيا في اإلبداع العربي ،بتحكليا مف كضع "الالنص" إلى
"النص" الجدير بالدرس كالبحث كالتحميؿ.
-3السيرة الشعبية العربية و االستشراق:
لقد احتمت الدراسات االسشراقية حي از ىاما في مجاؿ الدرس العربي التراثي ،بحيث ال
تكاد تخمك دراسة عممية مف اإلشارة إلييا .كقد قامت بدكر بارز في تشكيؿ المكقؼ الغربي
مف الثقافة العربية اإلسالمية ،مف خالؿ نقميا لمختمؼ المنجزات العربية ،ككذا البنيات
الذىنية لمشعب العربي .كيعرؼ بعضيـ االستشراؽ بأنو" :ذلؾ التيار الفكرم الذم تمثؿ في
الدراسات المختمفة عف الشرؽ اإلسالمي ،كالتي شممت حضارتو كأديانو كآدابو كلغاتو كثقافتو،
( -)1محمد رجب النجار :قراءة في سيرة حمزة العرب أك ممحمة الصراع بيف العرب كالفرس في التراث الشعبي العربي،
مجمة التراث الشعبي ،ع  ،1983 ،6-5ص .1448

( -)2فاركؽ خكرشيد :السير الشعبية العربية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1978 ،ص .14
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كلقد أسيـ ىذا التيار في صياغة التصكرات الغربية عف العالـ اإلسالمي ،معب ار عف الخمفية
الفكرية لمصراع بينيما"(.)1
كيتضح مف خالؿ التعريؼ ،أف مفيكـ االستشراؽ ىك كليد الثقافة الغربية التي
أنتجتو ،كىناؾ مف يرجع أصكؿ نشأتو إلى الحركب الصميبية التي أفرزت بنية عدائية ضد
المجتمع العربي اإلسالمي ،نظ ار الفتقادىا إلى المكضكعية كاألمانة العممية ،كجدير بالذكر
أف ىذه الدراسات امتدت إلى أجياؿ الحقة مف المستشرقيف.

()2

كبالعكدة إلى السيرة الشعبية نجد مف المفارقات الغريبة حقا ،أف الغرب سبؽ العرب
في االىتماـ بتراثيـ الشعبي كالبحث فيما اعتبركه ال نص ،كتحكيمو إلى نص ذك قيمة عالية،
كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الصدد ىك الخمفيات المعرفية التي انطمقت منيا ىذه الدراسات
الغربية ،كالغايات الخفية التي تنشدىا مف كراء ىذا االىتماـ ،كالتي يجمميا سعيد يقطيف في:
 التعرؼ عمى التراث العربي مف خالؿ إحدل حمقاتو ،التي تمثميا الثقافة الشعبية. التعرؼ عمى صكرة اإلنساف العربي ،كما تقدميا نصكص تمؾ الثقافة. التعرؼ عمى المنظكر الذم كاف ينظر العربي مف خاللو إلى الغرب ،السيما إذا عممنا أفجؿ ىذه النصكص ألؼ إباف الحركب الصميبية(.)3
عمى العمكـ ،كبصرؼ النظر عف المقاصد الحقيقية لممستشرقيف ،فإننا نسجؿ فائدة
يمكف جنييا مف تمؾ الدراسات ،كالمتمثمة في لفت االنتباه لجكانب تاريخية زخرت بيا متكف
تمؾ السير ،التي ظمت ردحا مف الزمف ممغاة مف دائرة االىتمامات األدبية العربية ،ىذه
األخيرة التي تمركزت حكؿ التقميد العربي الكالسيكي.

( -)1عبد اهلل محمد األميف النعيمي :االستشراؽ في السيرة النبكية – دراسة تاريخية آلراء (كات ،برككمماف ،فمياكزف) مقارنة
بالرؤية اإلسالمية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،1997 ،ط ،1ص .16

( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .17

( -)3ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص .120
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كتمثؿ أبحاث الفرنسي "كاالف"( )Calan.mفي أكاخر القرف السابع عشر كبداية القرف
الثامف عشر حكؿ ألؼ ليمة كليمة ،بداية االىتماـ بالمكركث العربي ،حيث ترجمت الميالي
إلى العديد مف المغات.
كما حظيت سيرة عنترة بمكانة خاصة في الدرس الغربي ،بعد أف أعاد نشرىا
النمساكم "فكف ىامر"( )Fon Hamerبالنركيجية كالدانماركية ،كفي فرنسا نشر"المارتيف"
( )Lamartineكتابو المكسكـ بػ"أفكار عنترة" ،كما عد "ركمانس"( )Romanceىذا األخير مف
أعظـ الشخصيات في العالـ ،كتكالت الدراسات كاألبحاث الغربية حكؿ ىذه الشخصية
العربية( ،)1كتشير بعض الدراسات إلى أف ىذه السيرة لـ تجئ "نسيجا عربيا صرفا ،بؿ دخمت
فييا عناصر عالمية ،خاصة مف مالحـ اليكناف كاإللياذة كاألكذيسة ،كعمى األخص
األكذيسة"( ،)2كقد منحت ىذه العناصر شخصية عنترة البعد األسطكرم ،ىذا األخير الذم
استيكل الدارسيف الغربييف فانكبكا عمى دراستو.
كلـ تكف سيرة سيؼ بف ذم يزف بمنأل عف ىذا االىتماـ ،سكاء عمى صعيد الترجمة
أك الدراسة ،حيث اىتـ بيا األدب الركسي اىتماما بالغا ،منتقدا الفكر العربي الذم اعتبرىا
زادا لمرعاع كليست عمال أدبيا جدي ار بالدراسة.
كيشير يقطيف إلى اختالؼ كجيات النظر الغربية في تناكؿ السير الشعبية ،فكما
عدىا بعضيـ إبداعا مت مي از ال نظير لو ،عدىا البعض اآلخر نماذج باىتة لركايات الفركسية
إباف القركف الكسطى( .)3كتبعا ليذا التبايف اتخذ الباحثكف العرب مكاقفيـ مف بعض الدراسات
االستشراقية ،السيما تمؾ التي تزدرم اإلبداع العربي ك تنتقص مف قيمتو.

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .74

( -)2عمي شمؽ :مراحؿ تطكر النثر العربي ،في نماذجو ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،ط ،1991 ،1ص.25
( –)3ينظر :سعيد يقطيف ،الكالـ كالخبر ،ص .116

- 204 -

الفصل الرابع

السيرة الشعبية العربية وابداعية السرد في الخطاب النقدي اليقطيني

لكف عمى العمكـ ،يبقى الدكر االستشراقي كاضحا في تكجيو األنظار إلى االىتماـ
بيذه السير الشعبية نقال كبحثا كتحميال ،كلفت انتباه الباحثيف العرب إلييا ،مف خالؿ إبراز
قيمتيا الفنية العالية.
كسيتكقؼ يقطيف عند دراسات المستشرقيف كانار) (M.Canardكفيمشتينسكي
( ،)velschinskiحيث تناكؿ األكؿ سيرة ذم اليمة ،كالثاني سيرة سيؼ بف ذم يزف ،محاكال
إبراز كيفية اشتغاليما عمى ىاتيف السيرتيف.
 .1.3كانار وذو اليمة(:)1
لقد قدـ ماريكس كانار عدة أعماؿ حكؿ سيرة األميرة ذات اليمة ،كتشير الدراسات
إلى أنو قسميا إلى سيرتيف اثنتيف ،األكلى شامية بدكية ،تدكر أحداثيا الرئيسية حكؿ
مغامرات األمير "الصحصاح" كبعثتو مع "مسممة بف عبد الممؾ" إلى القسطنطينية ،كالثانية
تنتمي إلى العصر العباسي كتتعمؽ باألميرة "ذات اليمة" ككلدىا "عبد الكىاب".
كيرتكز كانار في تحقيقو ليذه السيرة عمى الكتابات العربية ،التاريخية كاألدبية العامة،
عمى غرار كتابات ابف عساكر كابف قتيبة كأبي الفرج األصفياني ،كانطالقا منيا يحاكؿ
تفسير ظاىرة التحكيؿ الممحمي لشخصيات السيرة ،فيبيف أف الدكر األساس سند في السيرة
األكلى إلى شخصية "البطاؿ" ،عمى اعتبار أنو عاش في الحقبة األكلى ،أما في السيرة الثانية
فيعزل الدكر األساس لقبيمة بن ي سميـ ،لكف يحدث التحكيؿ الممحمي الذم يمنح بني كالب
المكانة األكلى بدؿ بني سميـ ،كىذا الذم سيعنى الدارس بشرحو كتحميمو.
كعمى شاكمة ما قاـ بو كانار ،يسعى مختمؼ المشتغميف الغربييف بالسير الشعبية إلى
تفسير أحداثيا كالتنقيب في ىكيات شخصياتيا ،مستنديف إلى المرجعية التاريخية بشكؿ
أساسي.

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص . 118
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 .2.3فيمشتينسكي وسيف بن ذي يزن(:)1
يبدأ الباحث دراستو بتكضيح عالقة السيرة الشعبية بغيرىا مف النصكص األخرل،
مبر از الطابع الشعبي الذم يميزىا ،كما يشير إلى ندرة المطبكع مف ىذه السير مقارنة
بالمخطكط ،كيرجع ذلؾ إلى حرص عمماء العرب عمى نقاكة المغة الفصحى مما جعميـ
يستيينيكف بيذه النتاجات ،كقد تسرب ىذا المكقؼ السمبي إلى الفكر األكركبي فمـ تمتفت إلييا
الدراسات االستشراقية حتى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر.
كينطمؽ في قراءتو لسيرة سيؼ بف ذم يزف  ،مف محاكلتو ضبط الفترة الزمنية التي
ألفت ف ييا ،كالتي يستنتجيا مف أحداث السيرة ،إضافة إلى بعض اإلشارات الدالة عمى ذلؾ،
مف قبيؿ حضكر المصطمحات التركية كتقسيـ الغنائـ كفؽ المنظكر اإلسالمي كغيرىا،
كبنفس الطريؽ يستنتج مكانيا(مصر) ،بعد ذلؾ يقكـ بتحميميا داخميا كمقارنتيا بسير أخرل،
ليخمص إلى نتيجة مفادىا أف سيرة سيؼ بف ذم يزف أثر أدبي ذك قيمة كبيرة ،لككنو يتمتع
بمقكمات فنية عالية.
انطالقا مف غايات كمقاصد الدراسات االستشراقية المذككرة سابقا ،يحاكؿ الفكر
الغربي قراءة السيرة الشعبية قراءة تاريخية كفنية ،تسعى إلى اإلحاطة بمختمؼ الجكانب
كالزكايا ،بغية تشكيؿ فكرة متكاممة عنيا ،كمف كرائيا الفكر العربي الذم أبدعيا.
كما يتضح جميا ،أف الدراسات العربية كانت في مكقع المدافع المتصدم ،الذم يحاكؿ
إفحاـ اآلخر كاقناعو ،كىي سجالية بالدرجة األكلى ،يكجييا مبدأ المالءمة االجتماعية -عمى
حد تعبير يقطيف-كيحدد رؤيتيا ،مما يجعميا تفتقر إلى تحميؿ عممي لنصكص ىذه السير
الشعبية.
كلتجاكز ىذه الصكرة ،البد مف التفاعؿ اإليجابي النقدم مع فكر اآلخر مف جية،
كتطكير معرفتنا بالنص العربي في مختمؼ صيركراتو كتجمياتو مف جية أخرل ،مف خالؿ

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .119
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تناكلو "ببعديو العالـ المدكف كالمالؾ لسمطة المعرفة ،كالشعبي الشفكم أك المكتكب الباحث
عف ىذه السمطة"( ،)1مع السعي إلى إنتاج معرفة تتجاكز ما قدمو ىذا اآلخر.
المبحث الثاني :البنياث الحكائيت في السيرة الشعبيت العربيت.
ينطمؽ سعيد يقطيف في ىذه الدراسة مف مفيكـ مركزم ىك"الحكائية" ،التي يعرفيا
بأنيا "مجمكع الخصائص التي تمحؽ أم عمؿ حكائي بجنس محدد ىك السرد"( ،)2كيككف
بذلؾ األفؽ المنيجي الذم سيشتغؿ عميو ىك "سرديات القصة" أك "سرديات المادة الحكائية"،
كما تتجمى مف خالؿ بنياتيا كعالقاتيا ككظائفيا.
كىك في عممو ىذا يسعى إلى استثمار مختمؼ االنجازات السردية التي اىتمت
بالقصة تخصيصا ك بالسرد في كميتو ،كما يشير في ىذا الصدد إلى أف أغمب السردييف قد
أىممكا البحث في ىذا المستكل (المادة الحكائية) ،حيث انصب اىتماميـ عمى مفيكـ
الخطاب تاركيف البحث في المادة الحكائية لمسيميكطيقييف ،الذيف ركزكا في د ارساتيـ ليا
عمى الداللة أك المعنى ،فكانت أبحاثيـ ناقصة الفتقارىا الكشؼ عف جمالية النصكص(.)3
مف ىذا المنطمؽ ،سيركز يقطيف في دراستو عمى ما أغفمتو الدراسات السردية
األخرل ،في محاكلة لتجاكز التقميد كالتكرار .كما يعد فيـ األبعاد التطبيقية التي تضمنتيا
ىذه الدراسة ،مرتينا بفيـ ما قدمو في "الكالـ كالخبر" السيما ما تعمؽ بمفاىيـ أساسية مف
قبيؿ :السرد كالكالـ كالنص ،حيث حاكؿ ضبط الجنس األدبي الذم تنطكم تحتو السيرة
الشعبية ،بغية تحديد مكقعيا داخؿ الكالـ العربي.
كتأتي أىمية ىذه المقاربة مف ككنيا تسعى إلى اقتراح تصكر نظرم لدراسة السيرة
الشعبية ،يراعي الخصكصية النصي ة كالحكائية التي تتمتع بيا ىذه السيرة ،دكف االتكاء عمى
( -)1عبد الحميد عقار :تطكر النقد األدبي الحديث بالمغرب ،بحثا عف االتساؽ النظرم كاإلنتاجية المعرفية ،سمسمة ندكات
كمناظرات ،عنكاف :تحكالت النقد األدبي المعاصر بالمغرب ،منشك ارت كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،ص .17

( –)2ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .7
( -)3ينظر المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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األحكاـ الجاىزة أك اإلسقاطات المباشرة ،لذا سيعتمد في تحميمو عمى أربعة مككنات أساسية،
تعد مف صميـ الممارسة النقدية البنيكية ،كىي :األفعاؿ(الكظائؼ) ،كالشخصيات (الفكاعؿ–
العكامؿ) ،ككال مف البنيات الزمانية كالفضائية ،كمف خالؿ ىذه المككنات يتحقؽ مفيكـ
الحكائية ،ىذه األخيرة التي سينظر إلييا عمى أنيا كمية ثابتة ،تضـ شبكة مف المقكالت
الفرعية ،كقد خصص يقطيف لكؿ مككف فصال خاصا ،سعى مف خاللو إلى تتبع مختمؼ
بنياتو ككظائفو كطريقة اشتغاليا ،ليتكصؿ بعد ذلؾ إلى كشؼ المثاـ عف العالقات التي
أقامتيا ىذه البنيات مع السياؽ الثقافي كالتاريخي الذم أنتجيا.
 -1بنية األفعال – الوظائف:
تعد بنية اإلطناب أبرز ما يميز المستكل المتعمؽ باألفعاؿ (الكظائؼ) ،كيرجع السبب
إلى ضخامة متكف السير الشعبية ،كىك الرأم الذم يشترؾ فيو أغمب الدارسيف ليذه السير،
لذا يرل يقطيف ضركرة كضع أسس نظرية كعممية لضبطيا.
كلتحقيؽ ىذه الغاية ينطمؽ مف فرضيتيف ،األكلى اعتبار السيرة الشعبية جممة حكائية
كبرل ،لككنيا نصا مكحدا ينتمي إلى السرد كيختمؼ عف باقي األنكاع السردية األخرل ،أما
الفرضية الثانية فتتعمؽ بقابمية ىذه الجممة إلى االختزاؿ في جمؿ صغرل تتعدد بتعدد السير،
كفي تكامميا مجتمعة تشكؿ الجممة الكبرل.

()1

كلممارسة التحميؿ عمى مستكل النص ،يقترح يقطيف مبدأيف يرتكز عمييما في دراستو
ىما :التراكـ كاالختزاؿ ،حيث يسعى انطالقا مف المبدأ األكؿ إلى تجسيد االختالؼ النكعي
داخؿ الجنس الكاحد ،كيحاكؿ بكاسطة المبدأ الثاني أف يمسؾ بالبنية الكمية التي تحكـ السيرة
الشعبية ،كيرل أف المبدأيف يدعماف بعضيما كيتكامالف ،كبكاسطتيما سيتمكف مف تسجيؿ
بنية اإلطناب كتحديد أىـ سماتيا كمقكماتيا.

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .28
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يقكد التحميؿ سعيد يقطيف إلى اعتبار التراكـ الحكائي في السيرة مؤسسا كمنتظما،
بحيث أف كؿ كحدة حكائية ميما صغرت ،فإنيا تشكؿ لبنة أساسية في بناء النص ،كأف
إىماليا مف شأنو أف يحدث خمال في بنية النص ،كمف جية أخرل يخمص إلى قابمية تمؾ
المادة المتراكمة إلى االختزاؿ في صكرة محددة كمصغرة ،بحيث تظؿ في الكقت نفسو تعبر
()1

عف الصكرة الكبرل.

كستأخذ ىذه الصكرة الكبرل ىيئة الجممة االسمية التي تتشكؿ مف مبتدأ كخبر ،مف
منطمؽ أف المبتدأ ىك ما يجرم اإلخبار عنو بكاسطة الخبر ،الذم يتركز عمى الحدث ،كتبعا
لذلؾ سيجد يقطيف نفسو أماـ كـ ىائؿ مف األحداث كاألخبار ،كلضبطيا سيمجأ إلى
االستعانة بمفيكـ الكظيفة ،كما يحدده بارت ،فقد تشكؿ أم إشارة أك جزئية عمى مستكل
الحكي كظيفة أك كحدة سردية ،كيعرفيا يقطيف الكظيفة بما يمي" :الفعؿ القابؿ ألف تتكلد عنو
أفعاؿ متعددة ،كتساىـ مجتمعة في تطكر الحكي ،كتتكلد مف خالؿ الصيركرة مجمكعة أخرل
مف األفعاؿ ،تظؿ مشدكدة إلى الفعؿ األكؿ بركابط متينة"( ،)2كيقسـ ىذه الكظيفة إلى
قسميف:
أ -كظيفة مركزية :تتجمى بكاسطة فعؿ مركزم يشكؿ بؤرة الحكي ،كىي التي تتكلى ميمة
تنظيـ الكظائؼ األساسية.
ب -كظائؼ أساسية :كىي التي تتكلد مف الفعؿ المركزم ،بحيث تتضافر مجتمعة لتجسيد
الكظيفة المركزية.

()3

يتضح مما سبؽ ،أف يقطيف يستميـ النمكذج البركبي في شكمو المكسع كالمطكر مف
قبؿ باحثيف غربييف أمثاؿ ركالف بارت ،كىك بدكره يحاكؿ تطكيره كتطكيعو ليتماشى كفؽ ما

( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .30،29
( –)2المرجع نفسو ،ص .35

( –)3ينظر :سعيد يقطيف :السرد العربي مفاىيـ كتجميات ،ص .259
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يتناسب كخصكصية السيرة الشعبية العربية ،ذلؾ ما يتضح مف خالؿ سعيو إلى تكليد
مصطمحات كمفاىيـ جديدة ،مف قبيؿ بنية اإلطناب كدعكل النص كاألكاف كالنفاذ كالقرار.
تسمى الكظيفة المركزية "دعكل النص" ،ذلؾ أف أم نص باختالؼ جنسو كنكعو
يممؾ دعكل يدعييا كرسالة يسعى إلى إيصاليا كتبميغيا إلى ذىف المتمقي ،بحيث يجسدىا
كيجمييا في صكر مختمفة (شخصيات ،أفعاؿ ،زماف ،مكاف) ،كعمى المتمقي أف يصدؽ أك
يكذب ،بحسب ما تمميو ظركؼ السياؽ االجتماعي كالثقافي .أما الكظائؼ األساسية فيي
تعمؿ عمى تجسيد الدعكل كتحقيقيا ،كىي تتمثؿ في ثالثة عناصر ىي :األكاف كالقرار
كالنفاذ.
يقصد باألكاف بداية تشكؿ العمؿ الحكائي ،كالقرار ىك تطكير عناصر الحكي بيدؼ
االنتقاؿ مف المرحمة األكلى إلى المرحمة الثانية ،حيث الشركع في العمؿ كالخركج لتحقيؽ
الدعكل ،أما النفاذ فيقصد بو تحقؽ دعكل النص ،كبو ينتيي العمؿ الحكائي( .)1يقكؿ يقطيف:
"إف كؿ سيرة شعبية تقكـ عمى أساس دعكل معينة ،كحينما يحيف أكاف تحقيقيا يبدأ الحكي،
كمف ا ألكاف إلى النفاذ نككف أماـ الكظائؼ األساسية التي تخبرنا عف كيفية تحقؽ تمؾ
الكظيفة المركزية ،كعمينا في مستكل أكؿ أف نحدد ىذه الكظيفة المركزية ألنيا مدار كؿ
العمؿ الحكائي ،ثـ نحدد في مستكل ثاف مختمؼ الكظائؼ األساسية"( ،)2يتـ تحديد الكظيفة
المركزية عمى المستكل األفقي ،كغالبا ما تركز عمى شخصية محددة في السيرة الشعبية ،تعد
ىي أساس الحكي ،كتحمؿ السيرة اسميا ،أما عمى المستكل العمكدم ،فسيدرس تمفصؿ
الكظائؼ األساسية إلى بنيات صغرل تدعى الكظائؼ البنيكية ،مكضحا كيفية اشتغاؿ كؿ
بنية مع دعكل النص ،كباالرتكاز عمى مبدأ التراكـ ينتقؿ إلى دراسة البنيات الصغرل التي
تتمفصؿ بدكرىا إلى كظائؼ جزئية عمى غرار ما كجدناه في الكظيفة المركزية ،كسيكتفي
الباحث بالتمثيؿ بكظيفة األكاف ،التي يعتبرىا بنية متكاممة تتشكؿ مف دعكل مؤطرة ككظائؼ
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .260

( –)2سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .37
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جزئية ىي نفسيا التي ذكرت سابقا (األكاف ،القرار ،النفاذ) ،حيث تعمؿ مجتمعة عمى أداء
كظيفة األكاف ،كما تميد لمكظيفتيف المتبقيتيف (القرار ،النفاذ) ،مع تسجيؿ مالحظة أساسية
في ىذا اإلطار ،ىك أف مختمؼ ىذه الكظائؼ كالبنيات تتكامؿ كتتعالؽ فيما بينيا أفقيا
كعمكديا(.)1
يخمص يقطيف في نياية تحميمو لبنية األفعاؿ ،إلى أف السير الشعبية تشترؾ في
الكثير مف الخصائص الحكائية التي تميزىا عف باقي األنكاع السردية ،كاف بنية اإلطناب
تسيـ في تعدد كتنكع ىذه البنيات ،حيث تجعؿ السيرة أقرب ما تككف إلى مكسكعة حكائية
تتضمف أجناسا كأنكاعا ك أنماطا مختمفة.

 -2بنية الشخصيات – الفواعل  -العوامل .
يبرز يقطيف في ىذا المستكل دكر الفكاعؿ (العكامؿ–الشخصيات) في بناء العمؿ
الحكائي ،مشي ار إلى أف أغمب الدراسات في السير الشعبية ركزت عمى البعد التاريخي
لمشخصية ،كىك أمر الشؾ في جدكاه ،لكنو يبقى عمال ناقصا لككنو ال يتناكؿ الشخصية مف
حيث أنيا بنية مف بنيات النص الداخمية ،تكتسب خصكصياتيا كمككناتيا انطالقا مف
العالقات التي تقيميا مع باقي الشخصيات في العمؿ الحكائي.
مف ىذا المنطمؽ ،سيبني الباحث تحميمو لمشخصية عمى أربعة أسس ىي(:)2
ا /النظر إلى الشخصيات في السيرة كما ىي مقدمة ،مف خالؿ مختمؼ تجمياتيا كأبعادىا
المتحققة (الصفات ،األفعاؿ ،المقاصد).
ب /ربط ىذه الشخصيات بالكظائؼ المركزية كاألساسية.

( -)1ينظر :المرجع السابؽ  ،ص . 38
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .88
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ج /اختزاؿ الشخصيات المتعددة كالمتراكمة بحسب عالقاتيا باألفعاؿ التي تقكـ بيا ،أك تقع
عمييا إلى مجمكعات بيدؼ استجالء بنيتيا المشتركة كالمختمفة.
د /البحث في العالقات التي تربط بينيا في مجرل الحكي .
كيضبط يقطيف بدقة الجانب الذم سيشتغؿ عميو في الشخصية ،كالمتمثؿ في الفعؿ
الذم تقكـ بو أك الذم يقع عمييا ،مرجئا جكانب أخرل إلى أبحاث الحقة .كيميز بيف ثالثة
أبعاد في الشخصيات:
* الشخصيات مف حيث صفاتيا ،كىي تتأطر ضمف فئات اجتماعية أك عكالـ ليا
خصكصيتيا.
* الفكاعؿ :ىي الشخصيات حيف تضطمع بدكر ما ،أك تنجز فعال أك حدثا كيفما كاف نكعو.
* العكامؿ :ىي الفكاعؿ التي تنجز أفعاليا كفؽ معايير محددة كقيـ خاصة ،كىي التي
يدرجيا ضمف المقاصد المرغكب في تحقيقيا.

()1

كنظ ار لكثرة الشخصيات في السيرة الشعبية بمختمؼ أصنافيا كأشكاليا إلى درجة
يصعب إحصاؤىا ،فإف الباحث يمنح لمسيرة اسـ "إمبراطكرية الشخصيات" ،كسيحاكؿ بداية
تصنيفيا حسب األنكاع إلى :شخصيات مرجعية ،شخصيات تخيمية ،كشخصيات عجائبية،
كيعتبر كؿ نكع مف ىذه األنكاع بنية كبرل ،كىذه األخيرة تتمفصؿ إلى بنيتيف :بسيطة
كمركبة ،كمرد ىذا التمييز إلى الطبيعة الجنسية لمشخصيات ،فإذا كانت تنتمي إلى جنس
صاؼ اعتبرت بسيطة ،كاذا جمعت أكثر مف جنس اعتبرت مركبة( .)2كينظر إلى العالقات
القائمة بيف البنيات الشخصية الكبرل مف زاكيتيف :األكلى أفقية ،كتتحقؽ مف خالؿ العالقة
بيف البنيتيف الكبرييف :البسيطة كالمركبة ،كالثانية عمكدية ،كيمكف أف تتجسد داخؿ كؿ بنية
صغرل (الترابي ،النارم ،الطبيعي ،االصطناعي) ،كتقكـ العالقة األفقية عمى التآزر
كالمساندة ،كىي عمى نكعيف :عالقة التبعية ،كتتجمى مف خالؿ السمطة كالممكية ،كعالقة
( -)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم  ،ص .92
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .104
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قرابة تبرز مف خالؿ الديف كالنسب .أما العالقة العمكدية فتتسـ بطابع الصراع بنكعيو،
()1

األصمي كالطارئ.

يعتبر يقطيف التحميؿ السابؽ ،بمثابة اإلطار العاـ الذم يحدد بنية الشخصيات ،مف
خالؿ تناكليا في أبعادىا المختمفة ،بغرض محاصرتيا كتحديد مكقعيا في المجرل الحكائي،
ثـ ينتقؿ في ىذا المستكل إلى تناكليا مف حيث الكظائؼ التي تضطمع بيا ،كإلبراز ذلؾ
ينتقؿ مف البنيات الشخصية الكبرل إلى الشخصية المحكرية ،أم مف األعـ إلى األخص،
محاكال ربط ىذه الشخصية بالفعؿ المركزم ،ىذا األخير الذم يحدده مف خالؿ شبكات
األفعاؿ المتكلدة عنو ،كبناء عمى ىذا يككف الفعؿ المركزم مرتبطا بظيكر الفاعؿ المركزم،
كتبعا لذلؾ تظير أفعاؿ أساسية يقكـ بتأديتيا فكاعؿ أساسيكف.
كيخمص يقطيف مف خالؿ تحميمو إلى تقسيـ الفكاعؿ بحسب الكظائؼ إلى :الفاعؿ
المركزم ،الفاعؿ المكازم األكؿ ،الفاعؿ المكازم الثاني ،كالفكاعؿ األساسيكف ،بحيث يعتبر
الثالثة األ كلى أىـ ما يميز السيرة الشعبية ،كانطالقا منيا سيعمؿ يقطيف عمى تجسيد البنيات
الفعمية مف خالؿ تحديد البنية التي يمثميا كؿ فاعؿ مف الفكاعؿ الثالثة ،بناء عمى مقكماتو
األساسية كالمقاصد التي تكجيو كتحدد مساره .كىك يرمي مف كراء ذلؾ إلى الكقكؼ عمى
مجمكع البنيات الفاعمية التي تستكعبيا السيرة  ،كالتي يرصدىا في:
ا /بػنيػة الفػاعػؿ المحػرؾ ،كيمثميا الفاعؿ المكازم الثانػي ب /بنية الفاعؿ القادر ،كيمثميا
الفاعؿ المركزم ج /بنية الفاعؿ العارؼ ،كيمثميا الفاعؿ المكازم األكؿ.
كيمنح كؿ بنية اسما حسب الصكرة التي يمثميا كؿ فاعؿ مف ىذه الفكاعؿ الثالث ،كذلؾ
بيدؼ إدخاؿ مجمكع الفكاعؿ الذيف يشترككف في البنيات التالية:
*بنية الفارس ،كيحتؿ الفاعؿ المركزم المكقع األساسي فييا.
* بنية العيار ،كيمثميا الفاعؿ المكازم األكؿ.

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،ص .111
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*كبنية العالـ ،كيمثميا الفاعؿ المكازم الثاني.
بحيث" :تتفاعؿ ىذه البنيات فيما بينيا كتتصارع كتتبادؿ األدكار كالمكاقع ،كاذا كانت البنية
األخيرة ىي التي تتكلد عنيا األحداث كاألفعاؿ إجماال ،كذلؾ بتكجيو العناصر التي تتشكؿ
منيا البنية األكلى كالثانية ،كانت األفعاؿ تتحدد كتجرم بيف عناصر البنيتيف األكلى
كالثانية"( ،)1كمعنى ذلؾ أف البنيات الفاعمية ليا قابمية التمفصؿ إلى بنيات عاممية بحسب
مقاصد األفعاؿ التي يقكمكف بيا.
ينتقؿ يقطيف بعدىا إلى البحث في ىذه العكامؿ التي تتحدد بحسب المقاصد التي
ترمي إلى تحقيقيا ،فالمقاصد ىي التي تجعؿ الفاعؿ ينتسب إلى ىذه البنية أك تمؾ ،كىي
ذات صمة بالكظيفة المركزية ،كسيخمص مف خالؿ التحميؿ إلى كجكد بنيتيف عامميتيف،
األكلى تكافؽ الدعكل ،كتضـ ثالثة عكامؿ :الصاحب كالقريف كاألتباع ،كالثانية تعارض
الدعكل كترفضيا ،كتضـ الخصـ كالقريف كاألتباع.
كبالنسبة لسعيد يقطيف ،فإف الصاحب لو صكرة كاحدة في كؿ السير ،عمى اعتبار أنو
يمثؿ القيـ نفسيا التي يمثميا كؿ صاحب في أم سيرة ،كاألمر نفسو بالنسبة لمخصـ الذم
يحمؿ قيما كصفات كمقكمات مناقضة لتمؾ التي نجدىا عند الصاحب .إف ىذا األخير يمثؿ
عالما مف الشخصيات ينتمي إلى العركبة كاإلسالـ ،أما الخصـ فيمثؿ عالما آخر مف
الشخصيات ينتمي إلى الجية المضادة لمعركبة كاإلسالـ.
 -3بنيت الزمان :
ينظر يقطيف إلى ىذا العنصر الثالث مف العناصر المككنة لمحكائية ،باعتباره متصال
بالبنيات الحكائية (زماف القصة) كاطا ار ألفعاؿ الفكاعؿ كمكضكعا لمتجربة ،مشي ار إلى
محدكدية الدراسات التي تناكلت ىذا النكع مف الزمف في حد ذاتو ،عمى عكس زماف الخطاب
الذم حظي باىتماـ بالغ مف قبؿ الدارسيف ،يقكؿ يقطيف" :إف أىـ االنجازات التي تحققت
( –)1سعيد يقطيف  :قاؿ الراكم ،ص . 138
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عمى صعيد تحميؿ الزماف في العمؿ الحكائي ،تتيح لنا إمكانية االستفادة منيا في تحميؿ
زم اف الخطاب في عالقتو بزماف القصة ،أما زماف القصة في ذاتو ،فال تكفر لنا تمؾ
األدبيات إمكانيات ميمة لالستثمار ،لذلؾ عمينا كنحف نسعى إلى البحث في "الحكائية" مف
خالؿ السيرة الشعبية أف نرصد زماف القصة في ذاتو كما يتحقؽ مف خالؿ الخطاب،
كنتعامؿ معو بصكرة مستقمة تماما كما تعاممنا مع األفعاؿ كالفكاعؿ ،ككما سنتعامؿ مع
المكاف كالفضاء ،أم أف عمينا البحث في البنيات الزمانية في السيرة الشعبية باعتبارىا
متصمة بالبنيات"( ، )1كألجؿ ذلؾ سيقيـ تميي از ثالثي األبعاد لمزماف في العمؿ الحكائي :زماف
القصة ،كزماف الخطاب ،كزماف النص.
سيبحث يقطيف في زماف القصة عف البنيات الزمانية ،التي تعتبر إطا ار ألفعاؿ
الفكاعؿ كمكضكعا لإلدراؾ أك التصكر ،مف خالؿ الفكاعؿ الذيف ينطمقكف أثناء إنجازىـ
لألفعاؿ مف كعي خاص لمزماف ،كسيقؼ في زماف الخطاب عند البنيات السردية في عالقتيا
بزماف القصة ،أما في زماف النص فسيتكخى الكشؼ عف مختمؼ العالقات التي تربط بيف
مختمؼ األزمنة ،كىي تتحقؽ مف خالؿ عالقة الكاتب بالقارئ أك اإلنتاج بالتمقي.
يسعى يقطيف مف خالؿ ىذا العمؿ ،إلى اإلمساؾ بمنطؽ الزماف أك نظامو ،كما
يتحقؽ مف خالؿ الكعي بو لدل الشخصيات (الفكاعؿ–العكامؿ) أك لدل الراكم ،بحيث ال
يصبح الزماف مجرد إطار لألحداث ،كانما مكضكعا لمتجربة كاإلدراؾ.
كيشير إلى أف الدراسات التي تناكلت زماف السيرة لـ تميز بيف مختمؼ األزمنة (زماف
القصة ،زماف الخطاب ،زماف النص) ،مما أفضى إلى نتائج غير دقيقة ،األمر الذم سيعمؿ
الباحث عمى تفاديو في تحميالتو ،حيث سينحك المنحى نفسو الذم عالج بو العنصريف
السابقيف (األفعاؿ كالفكاعؿ).

( –)1سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص . 163
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يعتبر يقطيف البنيات الزمانية الكبرل في السيرة الشعبية بمثابة زماف القصة العاـ،
الذم يتكفؿ بميمة تنظيـ كؿ السير كتقديميا عمى أنيا نص كاحد ،كيتبيف مف خاللو أف أكؿ
سيرة ىي سيرة الزير سالـ ،كآخر سيرة ىي سيرة الظاىر بيبرس ،كما يتسع ىذا الزماف لحقب
طكيمة ،تمتد مف العصر الجاىمي إلى عصر المماليؾ ،كتنقسـ السير زمنيا إلى قسميف ،سير
ما قبؿ اإلسالـ كسير ما بعد اإلسالـ ،القسـ األكؿ ك تمثميا سير :سيؼ بف ذم يزف ،الزير
سالـ ،سيؼ التيجاف ،عنترة بف شداد ،فيركز شاه كحمزة البيمكاف .أما القسـ الثاني فنجد:
سيرة بني ىالؿ ،األميرة ذات اليمة ،عمي الزئبؽ ،كالظاىر بيبرس.
كقد أفضى التحميؿ بيقطيف إلى رصد ثالثة أنكاع مف العالقات الزمانية التي تحكـ
السير كىي :التأطير كالتسمسؿ كالتضميف ،كىي التي تربط بيف مختمؼ السير ،كتبيف أف
الراكم كاف عمى عمـ بكجكد السير األخرل ،ككاف يرتب عممو بينيا بكعي كدراية ،ثـ يعيد
()1

يقطيف صياغة ىذه العالقات بيدؼ االختزاؿ كالتكضيح في مفيكمي :التشعب كالتكالد.

كيشغؿ مفيمكـ العالقات الزمانية المكازية ،ليعبر بو عف مختمؼ التفاعالت النصية
الحاصمة بيف السير الشعبية المكازية (سيؼ التيجاف كحمزة البيمكاف كعمي الزئبؽ) كالسير
األساسية (سيؼ بف ذم يزف كعنترة بف شداد كذات اليمة) ،كتقكـ ىذه العالقات أساسا عمى
المحاكاة كالمعارضة ،التي يختزليا الباحث في مفيكـ التعمؽ النصي.
كبذلؾ نككف أماـ ثالثة أنكاع مف العالقات :التشعب كالتكالد كالتعمؽ ،تترابط كتتضافر
لتشكؿ بنية زمانية كبرل ،ىي التي ستنظـ مختمؼ البنيات الزمانية الصغرل ،التي تتجمى مف
خالؿ تسمسؿ السير الشعبية كترتيبيا كاحدة تمكل األخرل ،كيشير يقطيف إلى خصكصية سيرة
بني ىالؿ في ىذا النطاؽ " :كتبقى لسيرة بني ىالؿ خصكصيتيا في ىذا النطاؽ ،ألننا
نعتبرىا أساسية مف جية صمتيا بسيرة الزير سالـ (التكالد) ،كلكننا نعتبرىا مف جية الترتيب
مكازية ،ألنيا تأتي زمانيا مكازية لسيرة الظاىر بيبرس ،ذلؾ ألف زماف أحداثيا يقع -

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .177
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كخصكصا في التغريبة -في القرف الخامس ىجرم"( ،)1ذلؾ ما يدؿ عميو المؤشر الزمني في
مطمع نص السيرة.
يتضح مما سبؽ أف الزماف في البنيات الزمانية الكبرل متعدد كمتحكؿ ،كىك ينتظـ
كفؽ منطؽ زماني خاص ،كيتحدد تبعا لرؤية زمانية خاصة ،يخمص الباحث مف خالليا إلى
أف" :كؿ ىذه االنتظامات عمى الصعيد الزماني ،تبيف بما ال يدع مجاال لمشؾ أف كؿ سيرة
مف السير ليست سكل كحدة حكائية كبرل ،ترتبط بغيرىا بالصكرة التي تمكننا مف تشكيؿ
(سيرة شعبية عربية) كبرل ،تتككف مف السير الشعبية العشر التي ندرس ،كمف (سير شعبية)
أخرل ممكنة (باعتبار أنيا لـ تتحقؽ) أك كائنة كلـ نطمع عمييا"(.)2
يؤدم اإلمساؾ بمنطؽ الزماف أك النظاـ الزماني ،إلى الكشؼ عف مختمؼ البنيات
الزمان ية كعالقاتيا ككظائفيا ،كما يساعد عمى تفسير تمؾ البنيات كالكشؼ عف خصكصيتيا،
كلتحديد ىذا المنطؽ ينطمؽ يقطيف مف ثالث نقط يراىا أساسية لمبحث كالتحميؿ ىي :الدعكل
الزمانية ،كيعني بيا ما سيككف عميو الزماف كىك قيد التحقؽ في أفعاؿ مشخصة ،كالمعرفة
بالزماف ،كىي ذات طابع سرم كتتحقؽ بكاسطة شخصيات محدكدة (العمماء -الحكماء)،
كالتعالي الزمني كيقصد بو التجربة الزمانية في صيركرتيا ،كيختزليا كميا في الرؤية الزمانية
في السيرة الشعبية.

()3

كما يختزؿ الباحث العناصر المشكمة ليذه الرؤية الزمانية في النقط التالية(:)4
 لمزماف منطقو الخاص كنظامو المحدد. الزماف متعاؿ عمى الفعؿ البشرم. مطابقة العكالـ السفمية لمعكالـ العمكية. المعرفة بيذا الزماف ممكنة ،كتتـ إما باإللياـ أك عف طريؽ المعرفة (االطالع).( –)1المرجع السابؽ ،ص .181
( –)2المرجع نفسو ،ص .184

( –)3ينظر :المرجع نفسو ،ص . 193

( -)4ينظر :المرجع نفسو ،ص . 198
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إف ىذه الرؤية ىي التي تتحكـ في مختمؼ الشخصيات كأفعاليا ،كفي مصائر
الفضاءات ،كىي تقكـ عمى التسمسؿ كالتتابع كتتخذ في الكقت نفسو بعدا دائريا.
كفي ىذا اإلطار المتعمؽ بزماف السير ،يحاكؿ يقطيف تحديد مكقع السيرة النبكية،
حيث يجدىا تمتقي مع السير الشعبية في العديد مف النقاط ،كما أنيا تخضع لنفس الخطاطة
(أكاف ،قرار ،نفاذ) ،ليخمص إلى أف السيرة النبكية ىي "النص النمكذج" أك النص السابؽ
الذم حاكلت مختمؼ السير أف تسير عمى منكالو بكجو عاـ.
كفي معرض حديثو عف البنيات الزمانية الصغرل ،ينطمؽ مف زماف البدايات
كالنيايات لمتمكف مف مالمسة ىذه البنيات في كميتيا ،أك دراسة النص باعتباره جممة كاحدة،
كاذا كاف زماف ا لبدايات مرتبطا بظيكر الشخصيات كتكالد األفعاؿ (ظيكر صاحب الدعكل)
كتأسيس الفضاءات ،فإف زماف النيايات يضع حدا لمحكي بنفاذ األفعاؿ كخراب العمراف (نفاذ
الدعكل) .يجسد ىذا المعطى بالنسبة ليقطيف رؤية لتجربة زمانية كمكقؼ زماني ،كىي رؤية
ال تنحصر في حركة األحداث كجريانيا ،كلكف تتجاكزىا لتصبح رؤية زمانية لممجتمع
()1

كالتاريخ كالعالـ.

كقبؿ االنتقاؿ إلى زماف النص ،يتطرؽ الباحث إلى الزماف الكاقعي ،كىك زماف
مرجعي يخضع لمتجربة ،كلمنطؽ خاص كرؤية خاصة تقدـ بكاسطتيا السيرة ،ثـ يتطرؽ إلى
الزماف العجائبي الذم ينيض عمى أساس مخالفة المألكؼ كالمعتاد ،كىك يكشؼ عف ىشاشة
العالقة بيف الكائف كالمحتمؿ ،كبياف ما يتسـ بو زماف القصة مف تعميـ ككثرة المفارقات
الزمانية ،ككذا اإلطناب كالتيكيؿ.
أما زماف النص فإنو يتصؿ بزماف اإلنتاج كالتمقي ،أم الزماف في السياؽ النصي
كاالجتماعي كالثقافي الذم يكظؼ في إطاره ،كلتحديد ىذا الزماف ينطمؽ الباحث مف فكرة:

( -)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .216
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"أف السير الشعبية جميعيا اتخذت صكرتيا المكجكدة عمييا إلى اآلف في حقبة اجتماعية،
تاريخية كثقافية كاحدة"( ،)1كلتأكيد ىذه الفكرة ينطمؽ مف:
ا /أف أم نكع يكلد في حقبة معينة استجابة لشركط تاريخية كاجتماعية كثقافية محددة ،كتبعا
لذلؾ فإف صياغة السيرة عمى الصكرة التي كصمتنا ،ال يمكف إال أف نذىب إلى أنيا صنفت
في حقبة كاحدة.
ب /الصيغة التي اتخذتيا السيرة الشعبية باعتبارىا نكعا سرديا ،لـ تتأكد كلـ تكتمؿ إال مف
خالؿ االنتظاـ العاـ الذم اتخذتو مختمؼ السير كىي تتخذ نسقا كاحدا ،كاف ىذا االنتظاـ
النكعي تحقؽ في حقبة كاحدة ،يستنتجيا الباحث بػالفترة بعد القرف السابع ىجرم كخالؿ
القرف الثامف ىجرم.

()2

كما يقكـ يقطيف برصد مختمؼ التحكالت الكبرل التي أدت إلى ظيكر السيرة الشعبية،
كنص تتجمى مف خاللو مختمؼ التناقضات التي أفرزتيا تمؾ التحكالت ،كالتي اتسمت
بانحسار الكجكد العربي اإلسالمي كبالصراع الحاد عمى السمطة.
لقد ظؿ زماف التأليؼ منفتحا عمى الزيادة كاإلضافة ،كىك زماف تعتريو صعكبات كثيرة
بسبب عدـ معرفة مؤلفي نصكص ىذه السير ،كالحيثيات التاريخية التي تحكمت في إنتاجيا،
كرغـ ذالؾ يثبت يقطيف أف السير الشعبية جاءت استجابة لشركط جديدة كتمبية ألمريات
ممحة ،كقد أنتجت في حقبة كاحدة كمف طرؼ مؤلؼ كاحد ،فميما تعدد مؤلفكىا فإنيـ
يتخذكف نمكذجا محددا مكحدا ينحكف نحكه في تشكيؿ عكالميـ الحكائية.
أما زماف التمقي فيتجمى مف خالؿ زمنيف :زماف مباشر ،يتصؿ بزماف تأليؼ السير
في أكاخر عصر المماليؾ كبدايات االحتالؿ العثماني ،كقد تحقؽ مف خالؿ المجالس

( –)1المرجع السابؽ ،ص .224

( -)2ينظر :نفسو ،الصفحة نفسيا.
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العامة ،كآخر غير مباشر بدأ بظيكر المطبعة كأدكات التسجيؿ ،بحيث صارت السيرة نصا
مكتكبا(.)1
كيخمص يقطيف إلى ما يمي" :يظؿ زماف إنتاج كتمقي السيرة الشعبية منفتحا رغـ
ان غالؽ زماف مادتيا الحكائية ،لكنو االنغالؽ الذم يشي باالنفتاح عمى دائرة زمانية ال يمكف
التكيف باحتماالتيا كآفاقيا ،كاف كانت الرؤية الزمانية التي تمثميا السيرة الشعبية تؤكد تكرار
الدائرة رغـ مظير التسمسؿ الذم يطبعيا"( ،)2كىذا البعد الدائرم ىك ما يجعميا تنفتح عمى
كؿ اإلمكانيات كاالحتماالت ،كىي بذلؾ تعكس بجالء صكرة الذىنية التي أبدعتيا ،كالتي
يجسدىا الراكم الشعبي ،ذلؾ المبدع المجيكؿ الذم أثبت بما ال يدع مجاال لمريبة أنو يتمتع
بخمفية معرفية كاسعة ،كاطالع ىائؿ عمى مختمؼ العمكـ.

 -4بنية الفضاء:
جرل التعامؿ مع عنصر الفضاء باعتباره بنية حكائية كفاعال أساسيا كمكضكعا
لمفعؿ ،حيث ميز فيو الباحث بيف ثالثة عناصر :فضاء القصة(الحكي) كفضاء الخطاب
كفضاء النص ،كيعمؿ سبب استعمالو لمفيكـ الفضاء بدؿ المكاف ،ألف المكاف يكحي بالبعد
الجغرافي المرتبط بالحيز الضيؽ ،أما مفيكـ الفضاء فيشير إلى ما ىك أبعد مف التحديد
الجغرافي ،إنو الفضاء التخييمي كالعجائبي ،كىك ذك ارتباط كثيؽ ببقية البنيات الحكائية
األخرل السيما الشخصيات ،كعمى غرار المقكالت السابقة سيقؼ يقطيف عمى بنياتو العامة
كالخاصة ،بيدؼ مالمسة مختمؼ مككناتيا كحيثياتيا.
جرل تحديد البنيات الفضائية العامة مف خالؿ ثالثة فضاءات :المرجعية كالتخييمية
كالعجائبية .تتسـ الفضاءات المرجعية بالبعد الكاقعي كتتخذ بصكرة عامة طابع العالـ الذم
تتحرؾ فيو الشخصيات ،فيي تحمؿ كثي ار مف خصائصو كمميزاتو ،أما الفضاءات التخييمية
فيصعب التأكد مف مرجعيتيا ،سكاء مف حيث االسـ أك الصفة ،فيي مف صنع خياؿ الراكم
( –)1ينظر :المرجع السابؽ ،صص .227 ،226
( –)2المرجع نفسو ،ص .229
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كال تكحي إلى فضاءات معركفة ،رغـ تكفرىا عمى بعض مقكمات النكع األكؿ(المرجعي)،
كبالنسبة لمفضاءات العجائبية فيي تتسـ ببعدىا العجائبي المخالؼ لمفضاءيف السابقيف ،حيث
يتـ مف خالليا االنتقاؿ مف المركز إلى المحيط ،كمف األليؼ إلى الغريب ،كمف الكاقعي إلى
العجائبي ،كىي نكعاف ظاىرة كباطنة.

()1

ثـ ينتقؿ الباحث إلى تحميؿ البنيات الفضائية الخاصة ،محاكال اإلمساؾ بيا في
حركيتيا التي تربطيا بمختمؼ المقكالت األخرل ،بغية رصد صيركراتيا المختمفة كالكقكؼ
عند مصائرىا كزمنيتيا الخاصة ،كعالقتيا ببرامج الشخصيات كأفعاليا كانتماءاتيا ،ففي
عالقتيا بالزمف يتضح أف لكؿ فضاء زمنية خاصة ،فالسيرة تقدـ بداية الفضاءات كتأسيسيا
كما تسجؿ نياياتيا ،كاف لمفضاء دعكاه كأكانو كنفاذه.
أما عالقة البنيات الفضائية بالشخصيات ،فيي تتحدد مف خالؿ رؤية فضائية مف
أىـ مالم حيا :االنتماء ،الفضاء المكعكد ،الفضاء كالمكف كالمباس ،بحيث تسعى ىذه الرؤية
إلى إلغاء مختمؼ الحدكد كالحكاجز الفاصمة بيف الفضاءات ،كدمجيا في فضاء كمي مفتكح
()2

عمى مختمؼ التفاعالت كالعالقات.

كلمبحث في العالقات الفضائية سيجرم النظر في إعادة ترتيب تمؾ البنيات ،بغية
ضبط االنتظامات التي تحددىا في عالقات محددة ،حيث ينطمؽ الباحث مف الفكاعؿ
المركزييف كالمكازيف ،أم مف العكامؿ الثالثة :الصاحب كالقريف كالخصـ ،عمى أنيـ يجسدكف
الحركة الدائبة في فضاءات السيرة الشعبية ،كيمفصؿ تمؾ العالقات الفضائية إلى فضاء
مركزم كفضاء محيط ،يمثؿ النكع األكؿ الفضاء البؤرم الذم يكجد فيو صاحب الدعكة
المركزية ،أما النكع الثاني فيتفرع بدكره إلى قريب ،لو عالقة متكاصمة مع المركز ،كبعيد
تربطو عالقة طارئة كمحدكدة بالمركز.

()3

( –)1ينظر :سعيد يقطيف  :قاؿ الراكم ،ص . 255
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص . 280
( –)3ينظر :المرجع نفسو ،ص . 287
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كما يقكـ الباحث برصد بعض أكجو العالقات التي تحدد كتعيف رؤية كمكاقؼ المركز
م ف المحيط ،فرؤية المركز لممحيط يطبعيا االستغراب كالسخرية أحيانا ،كالتعجب كالتقدير
أحيانا أخرل ،كتنبني ىذه الرؤية عمى ثالثة مكاقؼ :التسامح ،نقؿ المعرفة ،الصراع.
كعند االنتقاؿ إلى فضاء النص ،يركز يقطيف عمى بعديف أساسييف ىما الحكي
كالمجمس .يرتبط البعد األكؿ با لفضاء الخطابي ،حيث يبرز فيو الدكر الذم كاف يضطمع بو
الراكم في المجالس العامة مف خالؿ نقؿ المتمقي مف فضائو الخاص إلى فضاء الحكاية،
كذلؾ باستخداـ محكيات جذابة كمثيرة تجعمو يشاركو رؤيتو الفضائية ،أما البعد الثاني فيرتبط
بالفضاء النصي ،كيتعمؽ بالتفاعؿ الحاصؿ بيف المركم كمتمقيو ،كيبرز ىذا التفاعؿ مف
()1

خالؿ تأكيد االنتماء إلى فضاء المجمس كاستعداد دخكؿ عالـ السيرة.

بيذا الجيد يحاكؿ سعيد يقطيف بناء صكرة جديدة لمسيرة الشعبية ،كرد االعتبار ليا
بعد أف كانت ميمشة كبعيدة عف دائرة االىتماـ ،يحاكؿ جعميا نصا جدي ار بالدراسة كالبحث
مف خالؿ إثبات صحة المنطمؽ ،الذم ينظر إلى السيرة عمى أنيا نص كاحد.
المبحث الثالث :السيرة الشعبية العربية والتفاعل النصي:
تعد السيرة الشعبية الفضاء الرحب الذم استطاع أف يجمع كما ىائال مف النصكص
عمى اختالؼ أنكاعيا كأجناسيا ،ذلؾ ما يستشفو المتأمؿ لمتكف تمؾ السير ،حيث يجدىا
تزخر بأشكاؿ تعبيرية كأدبية متنكعة ،أسيمت في تشكيؿ بنيتيا الفنية كالشكمية ،كىي تتراكح
بيف األشعار كالحكـ كاألمثاؿ كاأللغاز كالخطب ،كغيرىا مف الصكر التعبيرية التي تدخؿ
معيا السيرة الشعبية في عالقات تفاعؿ كاسعة النطاؽ ،كلعؿ ذلؾ يرجع أساسا إلى أنيا
"كانت كليدة تفاعؿ يكمي كتاريخي لممجتمع العربي مع العالـ الذم كاف يعيش فيو ،كمف ثمة
جاءت محممة بمختمؼ أنكاع األحاسيس كاالنفعاالت كالرؤيات التي تمثؿ مكاقؼ العربي مف

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص.301
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العصر كالتاريخ كاآلخر"( ،)1يتضح مف خالؿ ىذا القكؿ مكمف الخصكصية في نص السيرة
الشعبية ،كالذم يتمثؿ في تجسيدىا لمختمؼ البنيات الذىنية كالفكرية كاإلبداعية لإلنساف
العربي في عالقتو مع ذاتو كمع اآلخر الذم كاف عمى صمة بو ،كمحاكلة إبراز ذلؾ مف
خالؿ العمؿ اإلبداعي المنفتح عمى مختمؼ ركافد الفكر اإلنساني ،فالعمؿ األدبي "يتجمى في
نفس متمقيو بمقدا ر ما يككف مفتكحا ،بحيث يعطي كؿ قارئ لمعمؿ بعدا يتفؽ مع مستكل
قدراتو الثقافية كالنفسية"( ،)2رجال عاديا كاف أك فيمسكفا أك مفكرا ،فكؿ يجد في ىذا العمؿ
شيئا مف نفسو.
إف خاصية االنفتاح ىاتو ،التي ميزت نص السيرة الشعبية ،ىي ما جعمتيا بحؽ
ممتقى لمعديد مف النصكص ،التي تمكنت مف استيعابيا بمختمؼ أنكاع التفاعؿ
النصي(محاكاة كتحكيال كمعارضة) ،مشكمة بذلؾ نصا جامعا لو خصكصيتو كتميزه عف
باقي النصكص األخرل ،كيمكف طرح سؤاؿ في ىذا المجاؿ :ما اليدؼ مف تكظيؼ السيرة
الشعبية لمختمؼ ىذه األشكاؿ التعبيرية؟ تتعدد األجكبة كتختمؼ بتعدد الغايات كالمقاصد،
بيف الغاية الفنية كالجمالية كالغاية الرسالية مف جية ،كبيف استيداؼ المتمقي بدرجة أساسية
مف جية أخرل ،ذلؾ ما عبر عنو أحد الباحثيف بقكلو" :إف لجكء مبدع السيرة الشعبية إلى
ظاىرة التداخؿ الفني بيف األشكاؿ التعبيرية أك ما يعرؼ بالتفاعؿ كالتعالؽ النصي بيف
النصكص المختمفة في االنتماء إلى الشكؿ التعبيرم أك الجنس األدبي ،كالمتفقة في التفاعؿ
الفني كالمضمكني ،كاف مف كرائو عدة أىداؼ منيا ما ىك رسالي كمنيا ما ىك فني جمالي،
كمنيا ما ىك تقني محض ،لكف الغرض األكبر كاليدؼ األبعد التكسؿ مف كراء تمؾ العممية
برمتيا الدفع بالعممية اإلبداعية إلى خمؽ دىشة كغرابة المتمقي"( ،)3أك ما يسمى في نظريات

( –)1المرجع السابؽ ،ص .08

( -)2محمد عبد اهلل الغذامي :الخطيئة كالتكفير ،مطابع الييئة المصرية لمكتاب ،1981،ص .125

( -)3جديد صالح :أشكاؿ التعبير في السيرة الشعبية العربية ،مجمة الثقافة الشعبية ،ع  ،2013 ،20ص .32
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التمقي الحديثة بخرؽ أفؽ التكقع ،كىذا ما يعكس الثقافة الكاسعة التي يتمتع بيا مبدع
نصكص السير الشعبية.
بيذه الصكرة تتعدد دالالت كأبعاد التفاعؿ النصي في السيرة الشعبية ،لتالمس
اإلنساف العربي في أبعاده المختمفة ،اإلبداعية كالفكرية كالثقافية كالتاريخية.
 -1السيرة الشعبية العربية نص ثقافي:
ت نتمي السيرة الشعبية إلى قطاع كاسع مف اإلنتاج الثقافي العربي ،فيي كليدة التفاعؿ
اليكمي كالتاريخي لممجتمع العربي مع العالـ الذم كاف يعيش فيو كيتفاعؿ معو ،سكاء كاف
العالـ الداخمي المتعمؽ بالذات العربية في كاقعيا المعيشي كالفكرم كالثقافي ،أك العالـ
الخارجي الذم يضـ مكركثات كحضارات الشعكب األخرل ،التي كانت تربطيا كشائج عدة
مع الحضارة العربية ،كبالتالي يمكف اعتبار ركافد التراث العربي اإلسالمي ىي القاعدة
الصمبة التي صيغ فييا ىذا النص الثقافي ،إضافة إلى ما قدمتو ثقافات الشعكب األخرل،
كالذم أسيـ بشكؿ أك بآخر في تشكيؿ الرؤية الثقافية ليذا النص ،الذم ظؿ عصك ار طكيمة
في منأل عف دائرة االىتماـ الرسمي ككذا البحث كالدراسة ،نظ ار العتبارات كثيرة  ،يمكف
إجماليا ك إيجازىا في(: )1
ا /العامل المغوي :
يرجع النقاد العرب أسباب تغييب كتيميش السير الشعبية إلى لغتيا العربية ،التي
كانت مزيجا بيف الفصحى كالدارجة الشعبية ،التي تمثؿ ليجات المناطؽ العربية التي تداكلت
ىذه السير ،مما جعميا تصنؼ ضمف نتاجات العامة ،كمف ثـ ال تميؽ أف تككف مكضع
تركيز كاىتماـ الثقافة العالمة ،التي كانت ترتكز أساسا عمى المعايير البالغية في تصنيفاتيا.
كيرجع السبب الرئيسي في تكظيؼ السير لمعديد مف الميجات إلى متكنيا الضخمة ،التي

( –)1ينظر :ضياء الكعبي :جدلية الشعبي كالنخبكم في الثقافة العربية  ،مجمة الثقافة الشعبية ،ع  ، 2013 ،23ص .36
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غالبا ما كاف يتـ تداكليا شفاىيا ،كلعؿ سيرة أبي زيد الياللي التي ركيت بعدة ليجات خير
دليؿ عمى ذلؾ.
ب /العامل الديني :
ال يمكف اعتبار العامؿ المغكم ىك السبب األكحد لتغييب المركيات الشعبية ،فقد غيب
النقاد العرب بعض ما كتب بالمغة الفصحى أيضا ،عمى غرار كتاب كميمة كدمنة الذم "أثر
في أدب األكربييف أيما تأثير ،إلى أف أبدع عدد مف كتابيـ في فرنسا كفي ألمانيا كركسيا
نماذج تحاكي ىذا المكف مف األدب"( ،)1لكف رغـ ذلؾ لـ يتبكأ مكانة مرمكقة في الدرس
العربي النقدم القديـ ،كما يقاؿ عف كميمة كدمنة يقاؿ أيضا عف المقامات التي تحتفي
باألسمكب التعبيرم كتكليو العناية البالغة ،مف ىذا المنطمؽ ال يمكف اعتبار السبب المغكم ىك
العامؿ الكحيد ،بؿ يضاؼ إليو عامؿ ال يقؿ أىمية عف سابقو ،إنو العامؿ الديني الذم كاف
لو دك ار بار از في التصدم لتمؾ المركيات.
يميز ابف الجكزم بيف ثالثة أصناؼ في فف القص ،ىي :القصص ،التذكير كالكعظ.
فاألكؿ يقتصر عمى شرح القصص الماضية ،كالثاني تعريؼ الخمؽ بنعـ الخالؽ ،أما الثالث
فيك تخكيؼ يرؽ لو القمب ،كعمى العمكـ فقد نظر إلى القص مف منظكر أخالقي ديني،
كربطو في غالب األحياف بالكذب كالتمبيس ،لذا سعى إلى كضع مكاصفات لمقاص ،يمكف
إجماليا في(:)2
 ال ينبغي أف يقص عمى الناس إال العالـ المتقف لفنكف العمكـ ،حتى يتمكف مف اإلجابة إذاسئؿ دكف تمبيس أك خمط.
 ينبغي أف يككف حافظا لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،ممي از صحيحو مفضعيفو ،عارفا بالتاريخ اإلسالمي ،فصيح المساف ،زاىدا في الحياة ،تاركا فضكؿ العيش.
( -)1داكد سمكـ :األدب العربي في تراث العالـ ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،1987 ،1ص.44

( -)2ينظر :ابف الجكزم :القصاص كالمذكريف ،تحقيؽ قاسـ السامرائي ،الرياض ،دار أمية لمنشر كالتكزيع ،ط1403 ،1ق،
ص .90 ،89
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 ينبغي أف يقصد بو كجو اهلل ،كال يقص إال بإذف أمير.كبيذه الضكابط التي تفرضيا المؤسسة الدينية عمى عممية القص عمكما ،يخفت
كيتكارل صكت تمؾ المركيات الشعبية ،التي لـ تكف ترتيف ليذه المعايير األخالقية ،بقدر ما
كانت تركز عمى البعد الحكائي التخييمي.
ج /الخوف من المتخيل في الثقافة العربية اإلسالمية :
لقد كاف لممكقؼ الديني الصارـ ،إلى جانب الرؤية الفقيية كالكعظية التي ميزت كتب
التخكيؼ مف القصاص ،عمى غرار كتاب" :القصاص كالمذكريف" البف الجكزم ،ككتاب
()1

"تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص"
()2

حكادث القصاص"

لمسيكطي ،ككتاب "الباعث عمى الخالص مف

لمحافظ العراقي ،إضافة إلى فتاكل األئمة ،مف قبيؿ فتكل اإلماـ أحمد

بف حنبؿ التي أقر فييا أف ال أصؿ لمسير كالمالحـ كالمغازم( ،)3كفتكل ابف كثير في تعميقو
عمى أحاديث البطاؿ( ،)4كفتكل الكنشريسي بعدـ جكاز بيع ىذه القصص( ،)5لقد كاف لكؿ
ىذه العكامؿ الدكر البارز في تكارم المتخيؿ السردم ،السيما ذلؾ الذم ال يتطابؽ مع القرآف
الكريـ كالحديث الصحيح ،كىك الذم يندرج ضمف ما سمي بػ"األحاديث المكضكعة" أك
األحاديث المختمقة.

( -)1جالؿ الديف السيكطي ،تحذير الخكاص مف أكاذيب القصاص ف تحقيؽ محمد لطفي الصباغ ،ط ،2جدة ،المكتب
اإلسالمي.1984 ،

( -)2الحافظ زيف الديف العراقي :الباعث عمى الخالص مف حكادث القصاص ،دار الكراؽ ،دار النيريف.2001 ،

( -)3ينظر :جالؿ الديف السيكطي :اإلتقاف في عمكـ القرآف ،ط ،1بيركت ،دار الكتب العممية ،1980 ،ج ،2ص .178
( –)4ينظر :ابف كثير :البداية كالنياية ،ط ،3بيركت ،مكتبة المعارؼ ،1982 ،ج ،9ص.332

( –)5ينظر :الكنشريسي :المعيار المعرب كالجامع المقرب ،عف فتاكل عمماء إفريقيا كاألندلس ،ط ،1بيركت ،دار الغرب
اإلسالمي ،1981 ،ج ،6ص .70
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يشير الناقد "جماؿ بف الشيخ" إلى المعنى ذاتو ،حيف يبيف بأف المتخيؿ ظؿ دائما
مشبكىا في الثقافة العربية اإلسالمية ،التي تحدد سمفا إيديكلكجية اإلنساف كمتخيمو ،كمف ىذا
المنطمؽ فقد أبعدت العديد مف النصكص مف دائرة البحث كاالىتماـ.

()1

يبقى المرجع الرئيسي الذم ترتيف إليو المؤسسة الدينية في بناء مكقفيا إزاء ىذه
المركيات ىك المنظكمة األخالقية ،التي تنبذ الكذب كالتمبيس كاختالؽ الخكارؽ ،كىي
الخصائص ذاتيا التي زخرت بيا السير الشعبية ،التي كانت ترتيف بدكرىا إلى البعد الحكائي
كالتخييمي ،باعتبارىا نشاطا إبداعيا.
د /الخوف من استفحال النسق المعارض :
رغـ محاكلة الحد مف انتشار تمؾ المركيات ،غير أنيا سجمت حضك ار في النص
اإلبداعي بنكعيو الشفاىي كالكتابي ،محاكلة بذلؾ خرؽ نظاـ المؤسسات الذم كاف يحتكـ
إلى سمطة النمكذج.
كيشير ابف النديـ إلى طائفة كبيرة مف القصص العجائبية ،التي لقيت ركاجا كبي ار في
القرف الرابع لميجرة( ، )2األمر الذم لـ تتطرؽ إليو كتب النقد ،حيث أنيا لـ تشر سكل لبعض
الشذرات المتناثرة التي ال تكفي لتشكيؿ تصكر كاضح ،كدقيؽ عف ىذه المادة.
كتشير ضياء الكعبي إلى مفارقة في ىذا اإلطار ،تتمثؿ في ككف "بعض اإلشارات
األكلية لتشكالت العجائبي ال نجدىا سكل في الكتب الدينية ،التي جعمت ىذا القص مف باب
المحظكر"( ،)3كاف كانت ىذه الكتب الدينية تتناكلو مف باب التحذير منو كتبياف مضاره
كتبعاتو.

( -)1ينظر :جماؿ الديف بف شيخ :الثقافة العربية كتغييب المتخيؿ ،مجمة الكرمؿ ،ع  ،1988 ،28 ،27صص .82 ،81
( -)2ينظر :ابف النديـ :الفيرست ،المقالة الثامنة في أخبار المسامريف كالمخرفيف ،كأسماء الكتب المصنفة في األسمار
كالخ ارفات ،ص .363-373

( -)3ضياء الكعبي :جدلية الشعبي كالنخبكم في الثقافة العربية ،ص .41
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كمف مظاىر احتفاء النص اإلبداعي بالسيرة الشعبية عمى كجو التحديد ،ما تشير إليو
نفس الباحثة حكؿ كلكع األندلسييف بقصة عنترة كمغامراتو ،حيث كانت تستخدـ كسيمة
لمتكسب مف طرؼ القصاص.

()1

كبيذه الصكرة ،مثمت السيرة الشعبية أدب العامة الصادر عنيـ ،السيما في حقبة
العصكر اإلسالمية الكسطى ،إضافة إلى أشكاؿ تعبيرية أخرل تمثمت ،قيـ الديف كفضائؿ
الفركسية ،لكف أغمبيا ضاع –لالعتبارات السابقة -كلـ يصؿ إال النزر القميؿ مف ذلؾ
المكركث الضخـ.
رغـ ىذه العكامؿ المختمفة ،التي أسيمت مجتمعة في تغييب كتيميش النص السيرم
فترة غير يسيرة مف الزمف ،فإنو ظؿ حاض ار في الكجداف العربي بأشكاؿ عدة كتجميات
مختمفة ،حيث حاكؿ الفكر العربي مف خاللو أف يقدـ العديد مف النصكص التي تزخر بعكالـ
كاقعية كتخييمية كعجائبية كاسعة ،تعبر عف انفتاح العقؿ العربي عمى مختمؼ مككنات الثقافة
اإلنسانية ف ي شمكليتيا ،كما ظمت "السيرة الشعبية العربية نصا ثقافيا منفتحا عمى مختمؼ ما
أنتجو اإلنساف العربي في تاريخو ،في شتى السياقات الحضارية كالثقافية ،كلمذات العربية في
مختمؼ بناىا الذىنية كالفكرية ،كما تمثؿ مجاال لمبحث عف المتخيؿ العربي اإلسالمي،
بكصفو خزانا رمزي ا مؤسسا ألنساؽ ثقافية فاعمة ،شكمت النظرة إلى الذات كاآلخر في الثقافة
العربية اإلسالمية"( ،)2كىنا تبرز خصكصية السيرة الشعبية التي سعت إلى تجسيد مختمؼ
التمثالت الكجكدية كالفكرية لمذات العربية كاآلخر ،عبر منظكر المتخيؿ العربي اإلسالمي،
كىك يسعى إلى ربط مختمؼ الحمقات التي تصؿ العربي بتاريخو كصيركرتو كآفاقو.
إف خاصية الطكؿ التي تمتاز بيا السيرة الشعبية – زيادة عمى ما ذكر مف
خصائص -تعد العامؿ األساس الذم أتاح ليا إمكانية استيعاب مختمؼ األنكاع كاألجناس

( -)1ينظر :المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .26
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كاألنماط ،كمنحيا سمة التعالي عمييا ،كما أكسبيا القدرة عمى تمثؿ مختمؼ األبعاد النصية
في تجمياتيا المتنكعة التي يزخر بيا التراث العربي.
كباجتماع خاصية الطكؿ مع الخاصية الحكائية ،نككف أماـ نص منفتح عمى العديد
مف النصكص التي يدخؿ معيا في عالقات تفاعؿ مختمفة ،كتتنكع ىذه النصكص بيف
األجناس كاألنكاع كاألنماط.
 -2أشكال التعبير في السيرة الشعبية العربية:
 .1.2الجنس :
تعد السيرة الشعبية مف أكثر األشكاؿ التعبيرية انفتاحا عمى كؿ األجناس سكاء
الشعرية أك النثرية ،كاف المتصفح لمتكف تمؾ السير يفاجئو الحضكر الكبير لمشعر بمختمؼ
أنكاعو الفصيح كالشعبي ،بحيث ال تكاد تخمك صفحة مف صفحاتيا مف بيت أك أبيات أك
حتى قصائد بأكمميا ،تتردد عمى ألسنة أبطاليا كشخصياتيا التي تنشدىا كتقكليا ارتجاال،
عمى غرار ما تضمنتو سيرة عنترة بف شداد مف أشعار كفيرة ،بعضيا معركؼ كمتداكؿ
كالبعض اآلخر ظؿ مجيكال ،كلعؿ العمؿ الذم قاـ بو "باسـ عبد الحميد حمكدم" في
استخ راجو ديكانا لمسيرة الياللية كآخر لسيرة الزير سالـ ،يؤكد ىذا الحضكر الكفير ليذا
الجنس األدبي( ،)1كقد تجسد ىذا الحضكر مف خالؿ أشكاؿ مختمفة ،أىميا(:)2
ا /شعر التعريؼ بالذات كتقديميا لمعدك في الحرب :
كىي حالة عامة في كؿ السير الشعبية ،حيث تسبؽ المكاجية الشعرية الضرب بالسيؼ،
عمى غرار ما كرد في سيرة اإلماـ عمى كرـ اهلل كجيو:
"أنا عمي البطؿ المن ػػتخ ػػب
كأخذؿ الكفار عند قتالػيػ ػػـ

عند القتاؿ الرجاؿ أغمػػب
كاليكـ تعمـ قتالي يا مرحب

( –)1ينظر :سعيد يقطيف :الكالـ كالخبر ،ص . 327

( –)2ينظر :جديد صالح :أشكاؿ التعبير في السيرة الشعبية العربية  ،ص . 27
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كأعزؿ رأسؾ عف جثت ػ ػػؾ
كـ فارس عند المقاء أىمكتػ ػػو

كالدـ مف المفاصؿ يسكػب
()1

كال يبؽ فكؽ الخيكؿ يركب"

ب /شعر المدح:
يسجؿ حضكر بارز ليذا النكع الشعرم ،نظ ار لمكانتو في الثقافة العربية اإلسالمية،
كيمثؿ لذلؾ بمقالة عمرك بف أمية الضمرم لمممؾ الغطريؼ ،التي أكردتيا سيرة عمي بف أبي
طالب كرـ اهلل كجيو:
"قد انطمؽ المساف أبيات شعرم

يقكؿ لؾ يا مػػمؾ الزمػ ػػاف

يا مقمع األبطاؿ بكؿ حػػرب

يا أكرـ مف حاتـ في الزم ػػاف

كاني شيخ خائؼ ضمئا حػػقا

()2

فجد عمي يا ممؾ الزمػ ػػاف"

ج /شعر الكصؼ:
يمجأ مبدع السيرة الشعبية ليذا الغرض لكصؼ األشخاص كاألماكف كالبمداف ،كحاالت
الحرب كالسمـ ،كيمكف أف يؤدم الكصؼ في السيرة الشعبية كظيفتيف :األكلى تجسد فترة
الراحة لمراكم ،كالثانية مشاركتو الكجدانية كالتخييمية لممتمقي ،كيالحظ تداخؿ الشعر الكصفي
بالمقاطع النثرية ،عمى غرار ما كرد في سيرة الظاىر بيبرس:
"...كلكؿ زماف دكلة كرجاؿ ،كاألقدار تمعب بالناس كما تشاء ،أحسنت ظنؾ باألياـ إذ
أحسنت كلـ تخؼ سكء ما يأتي بو القدر ،كسالمتؾ الميالي فاغتررت بيا كعند صفك الميالي
يحدث الكدر"(.)3

( -)1مجمكع لطيؼ :مجيكؿ المؤلؼ ،ممتزـ الطبع التجاني المحمدم ،صاحب مطبعة كمكتبة المنار ،تكنس ،د ط،
ص.20

( –)2المرجع نفسو ،ص .75

( -)3سيرة الممؾ الظاىر بيبرس ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الرغاية ،الجزائر ،ط ،1988 ،1ص .50
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 .2.2الحديث :
يحضر الحديث كرديؼ لمشعر ككجنس مستقؿ عبر تجميات مختمفة ،منيا األقكاؿ
المأثكرة كالحكـ كالخطب كالرسائؿ كاألحاديث النبكية ،كغيرىا مف األشكاؿ التي تزخر بيا
متكف السير الشعبية ،كسنحاكؿ التكقؼ عند أبرز ىذه األشكاؿ كأكثرىا حضك ار(:)1
ا /فف التراسؿ كالمكاتبات:
يمتد ىذا الفف إلى الثقافة العربية األصيمة ،حيث كاف كسيمة تكاصؿ بيف القادة
كاألمراء كالكتاب ،كقد اتخذ بعدا فنيا جماليا في السيرة الشعبية ،حيث كردت في شكؿ
خطابات اتسمت باإليجاز كالبالغة ،فمنيا ما كاف مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى قادة
جنده ،كمنيا ما كاف مف أبطاؿ السيرة إلى خصكميـ.
ب /فف الخطابة:
عرؼ العرب ىذا الفف منذ القديـ ،كقد كجد فيو مبدع السيرة ضالتو ،حيث كظفو
كسالح نفسي كلساني السيما في حاالت الحرب ،حيث لعبت الخطبة دكر المحفز لمجيكش
المتحاربة ،كما لعبت دكر المتصدم ألباطيؿ المرجفيف داخؿ الصؼ اإلسالمي ،كما أنيا
تشترؾ مع السيرة الشعبية في بنيتيا الفنية القائمة أساسا عمى المشافية كاإللقاء كاإلنشاد ،مما
جعؿ حضكرىا بار از في متكف ىذه السير.
ج /األمثاؿ كالحكـ:
تعد األمثاؿ مف الكسائؿ كالطرؽ التربكية كالتعميمية ،التي تختزؿ في تعابيرىا تجارب
إنسانية عميقة ،كىي تمتاز باإليجاز كالبالغة ،ككانت شخصيات السير الشعبية تكظفيا
لمتعبير عف خمجات النفس أك إلبالغ رسالة.

( –)1ينظر :جديد صالح :أشكاؿ التعبير في السيرة الشعبية العربية ،ص .29
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 .3.2الخبر:
لقد تضمنت متكف السير الشعبية مختمؼ األخبار كالحكايات كالقصص ،باعتبارىا
األنكاع األصمية التي تتكالد عنيا أشكاؿ تعبيرية أخرل ،تتفاعؿ فيما بينيا لتشكيؿ رؤية فنية
متكاممة في نص السيرة الشعبية.
 .4.2األنماط:
تحضر األنماط بأشكاليا كتجمياتيا المختمفة إلى جانب األجناس كاألنكاع ،حيث
يقدميا الراكم عمى امتداد النص السيرم كبشكؿ يراعي فيو التكازف ،حيث ينتقؿ مف الكاقعي
إلى التخييمي ،ثـ العجائبي بصكرة منسجمة كمتداخمة يصعب فييا التمييز بيف ىذا كذاؾ.
كيتجسد ىذا التكازف أيضا ،في التنكيع بيف أساليب الجد كاليزؿ حسب المكاقؼ ،فالفاعؿ
المركزم يتسـ بالجدية ،أما قرينو الفاعؿ المكازم فيمثؿ الجانب اليزلي مف خالؿ أالعيبو
كحيمو كأقكالو ،كىذا ما يكضح شكؿ العالقة بيف الراكم كالمركم لو ،حيث يقدـ لو المعارؼ
المختمفة بغية التفكير كالتدبر ،كما يعرض لو بعض المشاىد اليزلية بيدؼ اإلثارة
كاإلضحاؾ.
انطالقا مما سبؽ ،يتضح الحضكر الياـ لمعديد مف األجناس كاألنكاع كاألنماط في
السيرة الشعبية التي تستكعبيا كتتضمنيا في عكالميا المتميزة ،مانحة إياىا دالالت خاصة
تعبر عف فترات متعددة كمختمفة مف حياة األمة العربية في تفاعالتيا الثقافية المختمفة ،كمف
كرائيا الفكر العربي المتميز الذم أبدعيا.
يتجسد ىذا الفكر العربي في السيرة الشعبية مف خالؿ الراكم الشعبي ،الذم أثبت بما
ال يدع مجاال لمشؾ أنو يتمتع باطالع كاسع عمى مختمؼ المعارؼ كالعمكـ المكجكدة في
عصره ،التي حاكؿ أف يستثمرىا كيتفاعؿ معيا ،كتبرز ىذه الخمفية النصية لمراكم مف خالؿ
تكظيفو لمختمؼ العمكـ كالمعارؼ ،عمى غرار التاريخ كالجغرافيا كعمـ النجكـ كالككاكب
كالتنجيـ كالسحر كالطب كالجراحة ،كمختمؼ الصنائع كالحرؼ ككذا عمكـ القرآف كالحديث ،مع
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اإلشارة إلى كجكد بعض المغالطات المناقضة لمكاقع في تكظيفو لبعض المعارؼ ،كىي
مغالطات يرل يقطيف أنيا ستصبح غير ذات باؿ ،إذا أدركنا أف الكظيفة الحكائية الفنية
كالبعد التخييمي المذيف يضطمع بيما ،تستدعياف مثؿ ىذه المفارقات كاالنزياحات.

()1

تؤكد ىذه ا لخمفية النصية خصكصية السيرة الشعبية باعتبارىا ممتقى لمكثير مف
النصكص العربية عمى اختالؼ مستكياتيا الرسمية كالشعبية ،الدينية كالدنيكية ،كعمى
اختالؼ أجناسيا كأنكاعيا كأنماطيا ،كىي بيذا الشكؿ تحقؽ –حسب يقطيف -ما لـ يستطع
أم نص عربي آخر أف يحققو ،مف خالؿ طبيعتيا التخييمية كطكؿ نصكصيا ككثافة متكنيا،
مما يجعميا كجيا لكجو مع نظيراتيا مف النصكص الغربية التي عرفت في التراث الغربي ،أما
في الثقافة العربية فيرل يقطيف أنو ال يتسع ليا أم نص سكل ألؼ ليمة كليمة ،نظ ار لمتماثؿ
كالتشابو الكبير المكجكد بينيما ،حيث يبقى الفرؽ األساسي بينيما يتمثؿ في ككف السيرة
الشعبية ليست خزانا لمنصكص كما نجده في الميالي ،كانما عمال حكائيا ،يقكـ عمى نظـ
مختمؼ المكاد أيا كانت طبيعتيا كمصادرىا ،كصياغتيا كفؽ نسؽ معيف ،يضبط حدكدىا
كآلياتيا الخاصة.

()2

انطالقا مف مختمؼ الخصائص كالمميزات التي تتمتع بيا السيرة الشعبية العربية،
سيغدك النظر إلييا عمى أنيا "مكسكعة حكائية" ،شأنيا في ذلؾ شأف أم مكسكعة أخرل
عرفتيا الثقافة العربية عبر تاريخيا ،حيث يتجسد البعد المكسكعي مف خالؿ اعتبارىا ممتقى
لمعديد مف النصكص لفظية كانت أك غير ذلؾ ،أما البعد الحكائي فيتجسد مف خالؿ تأطيرىا
لتمؾ النصكص كفؽ بعد حكائي ناظـ.
كىي بذلؾ تأخذ كصؼ النص الثقافي بكامؿ أبعاده كدالالتو ،مما يجعميا تمتقي مع
مختمؼ المكسكعات العربية ،في جمعيا كتخزينيا لمنصكص الكثيرة ،كتفترؽ عنيا في الكقت
نفسو ،مف خالؿ متحيا مف الثقافة الشعبية إضافة إلى الثقافة العالمة.
( –)1ينظر :سعيد يقطيف :قاؿ الراكم ،ص .328
( –)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .329
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كبالتقاء المكسكعي كالحكائي ،تتشكؿ جمالية السرد كابداعيتو في ىذا النص الذم لـ
يستسمـ رغـ التيميش كالتغييب كالتمقي المتعالي ،كظؿ يعبر عف الذات العربية في مختمؼ
سياقاتيا الثقافية كالفكرية كتفاعالتيا المختمفة مع ركافد الفكر اإلنساني بكجو عاـ.
في ختام ىذه القراءة ال يفكتنا أف نطرح بعض التساؤالت المفتكحة التي أفرزتيا
عمميات البحث كالتأمؿ ،مف قبيؿ:
 أال يكجد في التراث السردم العربي أشكاال تعبيرية أخرل تجمت مف خالليا الثقافة الشعبيةفي أبعادىا المختمفة ،بصرؼ النظر عف السيرة الشعبية؟
 أال يعد حصر التراث الشعبي في السيرة الشعبية ىك االختزاؿ ذاتو ليذا التراث ؟ رغـتحفظ الباحث في كؿ أبحاثو عمى النظرة االختزالية التجزيئية؟
 أليس مف المبالغة بمكاف الحديث عف نظرية لألجناس األدبية العربية مف خالؿ مجيكداتمحدكدة ،بثت في ثنايا فصميف مف كتاب(الكالـ كالخبر)؟
 ألـ يكف األكلى االتكاء عمى ما قدـ مف دراسات عربية في نفس المجاؿ ،كمحاكلةاستكماؿ ما كصمت إليو ،كتطكير جكانب الضعؼ كالخمؿ فييا؟
تساؤالت نعتقد أف مدار اإلجابة عنيا يفتح أماـ القارئ فضاءات جديدة لمتأمؿ ،مف
شأنيا أف تشكؿ مكضكعات لمدراسات المقبمة كفؽ إجراءات أخرل لممقاربة ،كذلؾ إما بتعميؽ
ىذه الطركحات أك نفييا.
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كانت ىذه محاكلة قراءة في فكر ناقد عربي آمف بالتخصص كدعا إلى تطبيقو في
حقؿ الدراسات األدبية ،كما سعى إلى ترسيخ ىذا المبدأ في أبناء كطنو العربي مف نقاد
كدارسيف كباحثيف ،كقد جسد ىذا ا لتصكر مف خالؿ العديد مف أعمالو ككتاباتو التي أصدرىا
في ىذا المجاؿ ،أما الناقد فيك سعيد يقطيف ،كأما التخصص فيك السرديات.
كقد سعى الباحث باستمرار إلى تكسيع مجاؿ اشتغالو في ىذا الحقؿ ،ليمس مختمؼ
الجكانب المرتبطة بو كالمتكاممة معو ،فمف السرديات الحديثة إلى السرديات الكالسيكية ،كمف
تحميؿ الخطاب إلى انفتاح النص ،كمف المستكيات التركيبية كالداللية إلى المستكيات
الحكائية ،في محاكلة منو لتشكيؿ تصكر متكامؿ لمسرد العربي.
كقد حاكلت ىذه الدراسة إماطة المثاـ عف أىـ مسارات البحث النقدم عند سعيد
يقطيف ،كذلؾ مف خالؿ تقديـ قراءة شاممة لمختمؼ أعمالو النقدية ،كالكقكؼ عمى أىـ
معطيات فكره النقدم في قراءتو لمتراث السردم العربي ،كمحاكرة خصكصية ىذه القراءة التي
أتت في خضـ ركافد المناىج النقدية المعاصرة .كانطالقا مف ىذه الرؤية انبت إشكالية ىذه
الدراسة.
كيمكف إجماؿ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ،عمى النحك التالي:
 تبياف ضركرة تطكير الكعي النقدم العربي كتجديد أسئمة قراءة التراث ،كفؽ عالقات تقكـعمى أساس الحكار اليادؼ البناء ،الذم يسعى إلى تقديـ قراءة سميمة لمذات العربية في
ماضييا كحاضرىا كمستقبميا.
 اعتماد مصطمح "السرد العربي" كمفيكـ جامع لمعديد مف المسميات السردية السابقة. احتفاء الخطاب الركائي العربي الجديد بالتراث السردم ،كتجسيده بشكؿ أكضح كأبدع منوفي الخطاب النقدم.
 التأكيد عمى ضركرة تناكؿ السرد العربي القديـ في إطار صيركرتو المتكاممة ،كتجنبالرؤية االختزالية التجزيئية ،التي تنبني عمى األحكاـ الجاىزة كالتصكرات المسبقة.
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 إيماف سعيد يقطيف بالتخصص كتجسيده في مختمؼ األبحاث النقدية بكجو عاـ،كالسرديات منيا بكجو خاص ،كالتدرج في اإلجابة عمى مختمؼ األسئمة التي يطرحيا ،بغية
تشكيؿ معرفة تراكمية مف شأنيا أف تسيـ في تطكير آليات قراءة النصكص السردية العربية
بصفة عامة ،كالقديمة منيا عمى كجو التحديد.
 االنتقاؿ مف الحيز التحميمي التجزيئي إلى الحيز التحميمي النسقي ،كذلؾ مف خالؿ تجاكزسعيد يقطيف السرديات الحصرية (سرديات الخطاب) ،كاالنفتاح عمى السرديات التكسيعية
(نظريات التمقي كالنقد الثقافي).
 اعتماد سعيد يقطيف عمى منيجية تتبنى النظرة التكفيقية أك التفاعؿ اإليجابي بيف المنجزالغربي ،المتمثؿ في مختمؼ المناىج كالنظريات النقدية الحديثة كالمعاصرة ،كبيف التراث
السردم العربي بخصكصيتو التي يتمتع بيا.
 االعتماد عمى مبدأ المالءمة العممية بدؿ االجتماعية ،في تناكؿ الناقد لمختمؼ القضاياالتي يطرحيا التراث السردم ،بيدؼ تجاكز الطرح اإليديكلكجي إلى الممارسة العممية.
 سعي الممارسة النقدية عند سعيد يقطيف إلى الجمع بيف التنظير كالتطبيؽ ،مف خالؿتأكيد فكرة التأصيؿ لممكركث السردم العربي ،ذلؾ ما يتجسد مف خالؿ اشتغالو عمى متكف
سردية قديمة ،إضافة إلى محاكلتو استنبات مصطمحات خاصة تتجاكز الطرح الغربي.
 التراث العربي كالمنجز الغربي ،مف أىـ المرجعيات التي أسيمت في تشكيؿ الخمفيةالمعرفية لسعيد يقطيف ،مع التأثر الكاضح بالفكر البنيكم السيما النمكذج الفرنسي.
 النظر إلى ا لتراث السردم مجسدا في السيرة الشعبية ،نظرة عصرية تستند إلى أحدث ماقدمتو المعرفة اإلنسانية في مناىج التحميؿ كالدراسة ،دكف التطبيؽ الحرفي آلليات ىذه
المناىج ،بؿ محاكلة تطكيعيا لتتناسب مع خصكصية النصكص العربية عمى اختالؼ
أشكاليا كأنكاعيا.
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 تحكؿ النظرة إلى ا لسيرة الشعبية مف الالنص إلى النص ،نتيجة اىتماـ الدراسات بيا بعدالحرب العالمية الثانية ،كذلؾ العتبارات عدة ،تتعمؽ بالنزكع القكمي التحررم كالبعد البطكلي
الذم تحتفي بو متكف ىذه السير.
 انفتاح نص السيرة الشعبية عمى سياقات ثقافية كفكرية متعددة ،كاحتفاؤه بجممة مفالخصائص كالمميزات ،مما جعمو يكتسب دالالت منفتحة كمتجددة باستمرار.
كتبقى الغاية المنشكدة ىي الناقد العربي األصيؿ ،المندمج في مجتمعو ،المعتز
بثقافتو ،الكاعي بتراثو ،كالمتفتح عمى ثقافات غيره ،كفؽ معايير أك مقاييس عممية تككف ثمرة
دراسات جادة متعمقة.
كآمؿ أف يككف البحث قد أسيـ في إثراء ىذا المكضكع الكاسع (الدراسات السردية
العربية) ،مف خالؿ تطرقو لجانب معيف مف جكانبو (التراث السردم) ،كتبقى الدعكة قائمة
لمراغبيف في البحث في ىذا المجاؿ ،بأف يتطرقكا لجكانب أخرل تبيف لي مف خالؿ البحث
أنيا ال تقؿ أىمية عف الجانب الذم تطرقت إليو.
كما ال يسعني في ختاـ ىذا البحث ،إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف تفضؿ
بتصكيب أك نصح أك تكجيو ،كيبقى البحث كالقراءة منفتحيف عمى مختمؼ ىذه المراجعات
كالمحاكرات ،التي مف شأنيا أف تسيـ في اإلثراء كاإلغناء كالتطكير ،بغية إضاءة جكانب
أخرل مف البحث.

- 238 -

ملحق

ثبت المصطلحات

ثبت المصطمحات

ثبت المصطمحات
Élision

إدغاـ

Expansion

اتساع

Prolepses

استباؽ
استرجاع

Analepses
Etendue

امتداد

Le geste

إيماء

Héros

بطؿ
بطؿ مزيؼ

Faux héros

بؤرة

Foyer
Localisation

تبئير

Consécution

تتابع
تجاكز النص

Transtextualité
Ordre

ترتيب

Enchainement

تسمسؿ

Duplication

تضعيؼ

Enchaissement

تضميف
تكسير الترتيب

Dystaxie

تالزـ

cooccurence

تمفظ

Enonciation
Représentation

تمثيؿ

Alternance

تناكب
- 241 -

ثبت المصطمحات

تكاتر

Fréquence

جممة تقريرية

Constative

جية

Aspect

حكائية

Narrativité

حكاية خرافية

Légende

حكي

Récit

حكارية

Dialogisme

خطاب

Discours

خطاب المسركد

Narrativisé

خطاب األسمكب غير المباشر

Discours du style indirecte

خطاب المنقكؿ المباشر

Discours du style directe

ديمكمة

Durée

دليؿ

Signe

الراكم

Narrateur

رؤية

Vision

الرؤية مف خمؼ

Voir par d’arrière

الرؤية مع

Voir avec

الرؤية مف الخارج

Vision de dehors

السابؽ

Hypotexte

السارد الخيالي

Narrateur fictif

سرد

Narrative

سرديات

Narratologie

سمة

Sème
- 242 -

ثبت المصطمحات

شخصيات

Personnages
Voix

صكت

Mode

صيغة
عمـ الحكي

La science de récit
Actants

عكامؿ

Actant

فاعؿ

Dystaxie

فقداف النظـ

Histoire

قصة

Parole

كالـ

post-texte

الحؽ

Langue

لساف

Sommaire

مجمؿ

Agresseur

معتدم

Transtextualité

متعاليات النصية

Hypertextualité

محاكة النص

Auxiliaire

مساعد

La distance

مسافة
مصطمح

Terme

مالزمة النص

Paratextualité
Le monologue intérieur

مناجاة

Perspective

منظكر

Mondateur

مككؿ
نص

Texte
- 243 -

ثبت المصطمحات

نمذجة

Typologie
Noyau

نكاة

Type

نكع
كاىب

Donateur

كجية النظر

Point de vue
Catalyses

كسائط

Fonctions

كظائؼ

Polyphonie

تعدد األصكات

Autoreferencialite

اإلحالة الذاتية

Scène

مشيد

Elipses

حذؼ

Pause

كقفة
عممية

Pragmatique

فسيفساء

mosaïque

تاريخية

Diachronique

شعرية

Poétique

نقد جديد

Nouvelle critique

بنيكية

Stuctralisme

تفكيكية

Dèconstruction

سيميائية

Sèmiotique
Valeur

قيمة

Produit

إنتاج
بنية

Structure
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فيرس المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
أ -المتن المدروس:
 يقطين ( سعيد): الركاية كالتراث السردم ،مف أجؿ كعي جديد بالتراث ،المركز الثقافي العربي ،بيركت،ط.1992 ،1
 ذخيرة العجائب العربية ،سيؼ بف ذم يزف ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط.1994 ،1 قاؿ الراكم ،البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،المركز الثقافي المغربي ،الدار البيضاء،.1997
 الكالـ كالخبر ،مقدمة لمسرد العربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.1997 ،1 السرد العربي ،مفاىيـ كتجميات ،رؤية لمنشر كالتكزيع ،ط ،1القاىرة.2006 ،ب -المراجع العربية والمترجمة :
 إبراىيم (عبد اهلل): السردية العربية ،بحث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي ،المركز الثقافيالعربي ،بيركت ،الدار البيضاء.1992 ،
 السردية العربية الحديثة ،تفكيؾ الخطاب االستعمارم كاعادة تفسير النشأة ،المركز الثقافيالعربي ،الدار البيضاء.2003 ،
 مكسكعة السرد العربي ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط.2005 ،1 ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن): القصاص كالمذكريف ،تحقيؽ قاسـ السامرائي ،الرياض ،دار أمية لمنشر كالتكزيع ،ط،11403ق.
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 ابن رشد (أبو الوليد محمد): تمخيص كتاب أرسطك في الشعر ،تحقيؽ :محمد سميـ سػالـ ،لجنػة إحيػاء التراث ،القاىرة. ابن سينا (أبو عمي الحسين): فف الشعر مف كتاب الشفاء ،ضمف كتاب أرسطك :فف الشعر ،ترجمة كتحقيؽ ،عبدالرحمف بدكم ،بيركت.
 ابن كثير (أبو الفداء عماد الدين) البداية كالنياية ،بيركت ،مكتبة المعارؼ ،ط.1982 ،3 أبو ىيف (عبد اهلل): النقد األدبي العربي الجديد ،في القصة كالركاية كالسرد ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،.2000
 ابن النديم (أبو الفرج محمد): الفيرست ،المقالة الثامنة في أخبار المسامريف كالمخرفيف ،كأسماء الكتب المصنفة فياألسمار كالخرافات.
 األحمد (نيمة فيصل): التفاعؿ النصي :التناصية ،النظرية كالمنيج ،شركة األمؿ لمطباعة كالنشر ف القاىرة ،ط1.2010
 أدونيس (عمي أحمد سعيد): الشعرية العربية ،دار اآلداب ،بيركت ،ط  ،1985 ،1ط.1989 ،2 إرليخ ( فيكتور): الشكالنية الركسية  ،ترجمة الكلي محمد ،المركز الثقافي العربي ،ط. 2000،1 أزرويل ( فاطمة الزىراء): مفاىيـ نقد الركاية بالمغرب ،مصادرىا العربية كاألجنبية ،نشر الفنؾ ،الدار البيضاء،.1989
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 آالن (جراىام): نظرية التناص ،ترجمة باسؿ المسالمة ،دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،بيركت،ط.2011 ،1
 باختين (ميخائيل): الخطاب الركائي ،ترجمة محمد برادة ،القاىرة ،دار الفكر لمدراسات كالنشر.1978 ، شعرية دكستكفسكي ،ترجمة جميؿ ناصؼ الفكرتي ،دار تكبقاؿ لمنشر ،دط ،دت. بارت (روالن):مدخؿ إلى التحميؿ النبكم لمقصص ،ترجمة منذر عياش ،مركز اإلنماء الحضارم ،ط،1.1993
 بن شيخ (جمال): الثقافة العربية كتغييب المتخيؿ ،مجمة الكرمؿ ،ع .1988 ،27،28 بن كراد (سعيد): مدخؿ إلى السيميائيات السردية ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر ،ط .2003 ،2 بن مالك(رشيد): مقدمة في السيميائيات السردية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر.2000 ، بمعابد (عبد الحق): عتبات ،جينيت مف النص إلى المناص ،منشكرات االختالؼ ،الجزائر العاصمة ،ط، 1. 2008
 بن تميم (عمي): السرد كالظاىرة الدرامية ،دراسة في التجميات الدرامية لمسرد العربي القديـ،المركز الثقافيالعربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط. 2003 ،1
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 بوخاتم (موالي عمي): الدرس السيميائي المغاربي ،دراسة كصفية نقدية إحصائية في نمكذجي عبد الممؾ مرتاضكمحمد مفتاح ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.2005 ،
 تودوروف (تزفيطان): الشعرية ،ترجمة شكرم المبحكث كرجاء بف سالمة ،دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط،1 ،1987ط.1990 ،2
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: اﻟﻤﻠﺨﺺ

Résume:
La présente recherche a traité du patrimoine narratif arabe dans le discours critique arabe moderne
selon la vision du critique Said Yaktine, ce dernier a essayé de toucher tous ce qui est inclus dans ce
patrimoine afin de le relire en recourant aux méthodes et aux mécanismes les plus récents,
Cela a été fait par le fait d'être au milieu en se basant sur la reaction positive qui se fait entre le patrimoine
arabe et l'autre occidental. Le critique Said Yaktine a mis en relief l'idée de l'authenticité du patrimoine
narratif arabe en l'abordent dans le cadre de sa transformation complete en l'isolant de différente visions
partitives pour le voir dans la biographie populaire , une vision moderne qui s'appuie sur les méthodes
d'analyse et d'étude les plus récentes.
Mots clés: patrimoine narratif، le discours critique، Said Yaktine، les méthodes، une vision moderne.

Abstract:
The subject of this research is the narrative arabic patrimony in the critical arabic
modern discourse according to Said Yaktine who touched all the points included in this patrimony
in order to re-read it by using the recent methods and mecanisms.
That is done by being in the middle bsed on a positive reaction between the arabic patrimony and
the occidental one .said Yaktine highlighted the authenticity of the narrative patrimony .it was
treated in the frame of its complete transformation far from the different partitive visions so that we
can see it in a popular biography. That is a modern vision based on the recent methods of analyse
and study.
Keywords: the narrative arabic patrimony، the critical discourse،Said Yaktine، a modern vision.

