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  له مسرودوال الّسارد بين الّسردية الّرؤية

  

  بوحاليس سالف /أ

 اعتبـار على" مالقائ البنيوي ريقللطّ  الكثير عتشيّ ف ،سردية نظريةل التقعيد في مناهجها وتباينت حوثالب تعددت لقد

  )1("رديالسّ  صللنّ  ةالبانيّ  األجزاء وفي فيها، ظروالنّ  ها،بنائ قواعد وعلى عليها، التعّرف بتتطلّ  بنية ردالسّ  أنّ 

 قـدو  ــ المكان أو الزمان في إن ـ ةسرديّ  مقولة روتطوّ  ميالد كان وتقنيات مفاهيم من النص هذا كميح ما ولمعرفة
 يختلــف مقاربــات أمــام نجــدنا أروبــا إلــى أمريكــا فمــن أخــرى إلــى بــالد مــن تهــاجر" وهــي والتحــّول النمــوّ  مــن لهــا البــدّ  كــان

 حيويـا مكونـا السـرديات مـع اسـتوى الـذي ربئبـالت لنقـل أو المنظـور، أو الرؤيـة، أو النظـر، وجهـة إّنها بعض، عن بعضها

 علـى بظاللهـا تلقـي المصـطلح شـكاليةإ هي وباختصار ،)2("العلمي وحوارهم السرديين نقاش يريث اآلن إلى يزال ما والذي

  .اعتياصا وزادت تعّسرت العربية إلى نتقلتا إذا حتى المنشأ ثقافة وفي المعرفة حقول شّتى
 األساســـــي والمعنـــــى ي،حّســـــ إدراكـــــي جمـــــالي لاألوّ  المعنـــــى" معنيـــــين، عـــــن عبيـــــرللتّ  لحالمصـــــط هـــــذا ويســـــتعمل

 موضـوع منهـا نـرى التـي اويـةالزّ  أي ة،المرئّيـ الفنـون فـي النظـر لموقـع مماثـل شـيء علـى األّول المعنـى ويدلّ  إيديولوجي،

 يملـي بطريقة عمله الفنان ويقولب نة،معي نقطة من إليه النظر يفترض منظوري تركيب من عادة سومالرّ  فوتتألّ  التمثيل،

  )3(" يتبناه أن يجب الذي النظر موقع يالمثال المتفرج على فيها
 بإزاء أبدا نكون ال األدب ففي أهمية، بعدها ما أهمية ؤىللرّ " أنّ  بقوله رديةالسّ  ؤيةالرّ  ةأهميّ  على تودورف دويؤكّ 

 نواقعتـي منهـا تجعـالن واحـدة قعـةلوا مختلفتـان فرؤيتـان معـين، نحـو ىعل لنا متقدّ  أحداث بإزاء وٕاّنما خام عوقائ أو أحداث

 فـي األهميـة هـذه عـن كشـف وقـد لنـا، مـهتقدّ  التي ؤيةالرّ  بحسب واحد موضوع مظاهر من مظهر كل دويتحدّ  متمايزتين،

 ال المثـــال ليســـب لـــىع ســـم،الرّ  نظريـــة مـــن الكثيـــر يءالّشـــ متـــتعلّ  أن ةاألدبّيـــ للنظريـــة ويمكـــن ،باســـتمرار ةالبصـــريّ  الفنـــون

 نظـر وجهـات عـدة أنّ  الجلـي ومـن األيقونـات، وفـي وحـةاللّ  بنيـة في سمالحا ودورها ؤىالرّ  حضور دوما الحظنا الحصر،
 المشـاهد نحـو هموّجـ سـييالرئ فالوجـه لـة،الممثّ  خصـيةالشّ  به تقوم أن يجب الذي ورللدّ  طبقا الواحدة األيقونة في اعتمدت

   )4("المحادث نحو هاموجّ  ـ المعروض المشهد حسب ـ ونيك أن ينبغي هأنّ  حين في

 بــين القائمــة العالقــة إلــى تشــير" بكونهــا التــاريخي جانبهــا فــي ؤيــةالرّ " غــةاللّ  لعلــوم الموســوعي المعجــم" عــّرف وقــد

ــالفنون مرتبطــة مقولــة وهــي ص،المشــخّ  والعــالم اردالّســ  ســرحبالم أقــل وبدرجــة والســينما التصــويري ســمالرّ  ( التشخيصــية ب
 فعــل أو التشخيصــي، الخطــاب حالــة فــي ســواء المختلفــة بطرقــه التشــخيص فعــل أيضــا وتهــم ،)...العمــارة وفــن والنحــت

   )5("بالقول عالقته في المقول

 بيرسـي بويـون، جـون أهمهـم ارسـينوالدّ  ادالنقّـ باهتمام حظيت التي المقوالت أهم من رديةالسّ  ؤيةالرّ  مقولة وتعتبر

 علـى رديونالّسـ عمل"  المعاصرة ردياتالسّ  ومع ،وغيرهم لينفلت، ياب جنيت جيرار بوث، واين ،أوسبنكي بورس لوبوك،
 الحـديث أمكننـا السـبعينات أوائـل ومـن السـابقة، الطروحـات عـن تلـك أو الدرجـة بهذه تختلف زاوية من ؤيةالرّ  مفهوم طرح

  )6("رديالسّ  الحطاب تحليل في علمي نزوع عن
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 المقـــوالت ثالثـــة هاعـــدّ  الـــذي تـــودوروف تزيفيتـــان ةبخاّصـــ منهـــا ؤيـــةوالرّ  ةبعاّمـــ ردياتللّســـ دقّعـــ باحـــث أهـــم ولعـــل

 بـل ذاتهـا فـي أبـدا لنـا متقـدّ  ال التخيلـي العـالم منهـا فيتألّ  التي فالوقائع" لمتخيّ  إلى الخطاب بانتقال تسمح التي ةاألساسيّ 

 محـلّ  هنـا تحـلّ  ؤيـةفالرّ  مجازيـة، حرىبـاأل او ةتعاريّ اسـ األلفـاظ وهـذه ، نـةمعيّ  نظـر وجهـة مـن وانطالقـا نمعيّ  منظور من

   )7("لالتخيّ  ظاهرة في يعادلها ما هاكلّ  الحقيقية ؤيةللرّ  عةالمتنوّ  للخصائص ألنّ  مالئمة، استعارة هاولكنّ  ته،برمّ  اإلدراك

 كامـل يأحـذ بـدأ" هعنـد ؤيةالرّ  مفهوم أنّ  كما ،األجناس بين التمييز عملية تسهيل المقوالت هذه من هدفه كان وقد
 منــذ ةاإلبداعّيــ وقيمتــه التحليــل فــي أهميتــه نويبــيّ  العنصــر هــذا علــى ديشــدّ  بــدوره وهــو وائــيالرّ  الخطــاب تحليــل فــي أبعــاده

  )8("اهنالرّ  الوقت إلى عشر الثامن القرن في" الكلو"

 نمذجة" وهي ةجزئيّ  عديالتت إدخال مع بويون همأهمّ  سابقيه لنماذج استعادة هفإنّ  ؤياتللرّ  تودوروف تصنيف أّما

 خصـيةالشّ  >اردالّسـ بصـيغة تـودوروف إليـه ويرمـز ،"خلـف مـن ؤيـةالرّ " بويـون يهيسـمّ  مـا لهـاأوّ  يطابق عناصر ثالثة ذات
 وفـــي خصـــيات،الشّ  جميـــع تعـــرف ممـــا أكثـــر يقـــول أدق، بتعبيـــر أو ،)خصـــيةالشّ  تعرفـــه ممـــا أكثـــر اردالّســـ يعـــرف حيـــث(

 ظـرالنّ  وجهـة ذو المحكي وهو خصيات،الشّ  إحدى تعرفه ما إالّ  اردالسّ  يقول ال حيث( خصيةلشّ ا= اردالسّ  انيالثّ  موذجالنّ 

 <اردالّسـ:  الـثالثّ  النمـوذج وفـي ــ بويـون حسـب ــ" مـع اويالـرّ "  أو ــ، بلـين حسـب ــ" المضيف الحق" ذو ،ـ لوبوك حسب ـ

 ؤيـةالرّ "  بويـون يهيسـمّ " التجريبـي" أو" الموضـوعي المحكـي" هإّنـ ،)خصيةالشّ  تعرفه ما أقل اردالسّ  يقول حيث( خصيةالشّ 

     )9("الخارج من
 الـذي القـارئ علـى اهتمامه مركزا رديةالسّ  ؤيةبالرّ  المرتبطة المقوالت من جملة عريةالشّ  كتابه في تودوروف مويقدّ 

 هــذه بنقــل يقــوم ذيالــ حــول يدركــه ومــا ،ةموضــوعيّ  المعرفــة حينئــذ وتكــون المعروضــة اثاألحــد مــن يدركــه مــا بــين زيمّيــ

   .ذاتية معرفة وهذه األحداث

 عليهما ويطلق بها علمه درجة أو القارئ يدركها التي األخبار هذه كمية هناك المدركة األخبار نوعية إلى إضافة
   )10("نفاذها درجة أو عمقهاو  ؤيةالرّ  زاوية أو ؤيةالرّ  امتداد" مفهوما

 الخارجيـة ؤيـةوالرّ  وخارجية، داخلية رؤية أو خارجية، ورؤية داخلية رؤية: قطبيه الباحث هذا فيسمي االمتداد أما

 أبـدا توجـد ال الفاعـل، البطـل فكـر مـن تـدخل وأي تأويـل أي ذلـك يصـاحب نأ دون نـدركها نأ لنـا أفعال بوصف تكتفي" 

   )11("معقولالّال  إلى تأدّ  وٕاال خام حالة في
 كبيـرا لـيس وعمقهـا ؤيةالرّ  زاوية بين الفرق نّ أ كما ،خصياتالشّ  فكارأ لنا مدّ تق التي تلك" فهي الداخلية ةؤيالرّ  اأمّ 

 تشــريحا قــدمت وأن الالواعيــة الشخصــيات نوايــا ىإلــ نفــذت أن بــل ا،نفســاني أم فيزيائيــا كــان ســواء طحبالّســ تكتفــي أّال  فــيمكن

  . )12("نفسها الشخصيات تستطيعه ال ما وهو ـ لفكرها

 التي الغياب/الحضور جدلية وهي ،السردية بالرؤية متعلقة أخرى ولةمق وروفتود يطرح المفاهيم هذه جانب وٕالى

  .الحالتين بين زيميّ  أن للقارئ وهنا األخبار، هذه طأخ أو ةصحّ  مسألة تثير
ــا القــارئ دور يتوقــف وال ــالتّ  يقــوم إنــه بــل هن  دهتجّســ الــذي العــالم تجــاه جماليــا أو أخالقيــا موقفــا خــذيتّ  حــين قويمب

  .واستنطاقا له محاورة بل صالنّ  في غيابا وال تماهيا ليست القراءة إذ معها، يختلف قد كما اردالسّ  وآراء فقيتّ  قد وايةالرّ 

 إضــافة الخطــاب أو األدبــي الــنص تحليـل فــي اللفظــي المظهــر ضــمن تـودوروف ناقشــها التــي المقــوالت هــي وهـذه

  .له والمسرود اردالسّ  عن حديثه إلى
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:"  يقـول ،بينهمـا التمييـز الصـعب مـن األدبـي لألثـر مظهـرا يمثـل والخطـاب الحكاية من كّال  نّ أ تودورف يعتبر إذ

ء مــن الواقــع بمعنــى أّنــه يــوحي بشــيلألثــر األدبــي، عمومــا، مظهــران فهــو فــي الوقــت ذاتــه حكايــة وخطــاب، فهــو حكايــة 

هـذه  ة وكـان بإمكـانعّيـوص الحيـاة الواقهذه يتماهون مـع شـخظر ويوحي بأحداث قد تكون وقعت وشخوص من وجهة النّ 

ة قـارئ الحكايـة وثّمـ ة سـارد يقـّص ثّمـلكن األثـر األدبـي فـي الوقـت ذاتـه خطـاب فو ....ن تنقل إلينا بوسائل أخرىالحكاية أ

 )13("ارد ليعّرفنا بهاريقة التي استعملها السّ نا الطّ نا األحداث التي تروى وٕاّنما تهمّ ذ ال تهمّ ى الحكاية وعندئيواجهه، يتلقّ 

ي أو مــا يســميه ة بالرؤيــة والخطــاب الروائــضــمن المقــوالت الســردية المرتبطــ ةارد مقولــة أساســيّ يصــبح الّســ وهكــذا

يصـبح أشـبه ارد بطـرق مختلفـة فرد الذي يتجّلـى فيـه حضـور الّسـالسّ " )1959ـ1886(الشكالني الروسي بوريس إيخنباوم

ي لعبــة معّقــدة، يظهــر ويختفــي، يصــّرح لحــاالت يــؤدّ ا ة ولكّنــه فــي كــلّ ل لغويــة ومواقــف فكرّيــد حضــوره بوســائبممثــل يجّســ

فهـا ويختلـف اخـتالف ة التي يوظّ رديّ ة السّ ع المادّ ع تنوّ ارد ويتنوّ ج حضور السّ ج الخطاب تموّ ويلّمح، ويهادن ويشاكس فيتموّ 
  )14("الموقع الذي يطل ويرى

 عالقـة زاويـة من يقّدمها التي ظياللف المظهر مقوالت من مقولة كل إلى ينظر بعدما اردالسّ  عند تودوروف ويقف

 الفاعـل" هـو هأّنـ معتقـدا المتلفظة لذاتا يسميه ما وهو ثانية، جهة من ببالخطا يضطلع ومن جهة من والتخيل الخطاب

)15("الفاعل ذلك على مباشرة، غير بصورة ،العملية هذه مقوالت كل تدّلها لذلك وتبعا ،البناء عملية كل في
 

 المحكيـات مـن نـوع بوجـود يؤمنون الذين سكسونيين األنجلوـ النقاد بعض إليه ذهب ما لفيخا الذي االعتقاد وهو
 تؤكـد الفرنسـية السـرديات" أنّ  تجنيـ جيـرار ويـرى بنفسـها نفسـها حكـيت الحكايـة وحيـث تسـرد، وال األحـداث، تعرض حيث

 كـذلك، وباعتبـاره خطـابي، شـكل يالمحكـ نإ ،تنتجه تلفظ عملية دون لملفوظ وجود فال سارد، دون محكي وجود استحالة

   )16("أدنى أو أعلى بدرجة للمالحظة قابلة آثارا النص في يترك ما أحد طرف من تجين فإّنه

 النحــوي اإلختيــار ألنّ  ســرديين مــوقفين بــين بــل نحــويين شــكلين بــين يختــار ال" جينيــت جيــرار يقــول كمــا وائيالرّ فــ
 أن أو روايتــه، شــخوص مــن شخصــية طريــق عــن عملــه محتــوى بعــرض بــليق ان فإّمــا الســردي، اإلختيــار نتيجــة إالّ  لــيس

 التــي تلــك الحكايــات مــن نــوعيين بــين التمييــز يقــع مــا غالبــا مــراأل ولهــذا الروايــة، جخــار  ذلــك يتــولى ســارد خلــق إلــى يعمــد

 القصــة يفــ ماثلــة كشخصــية فيهــا الســارد يكــون التــي وتلــك يحكيهــا، التــي المرويــة القصــة عــن بــائغا فيهــا الســارد يكــون

 داخـــــل بالحكايـــــة تعريبـــــه نيمكـــــ مـــــا أو Homodiégetique األوموديجتيـــــك جنيـــــت يســـــميه الثـــــاني النـــــوع وهـــــذا المرويـــــة
   )17("الحكاية

 فـي اخلطـ تثيـر اردالّسـ مقولـة نجـد الّسـواء علـى العربيو  الغربي الباحث بها يصطدم التي المصطلح إشكالية ومع

  .النموذجي وأ التجريبي أو الضمني المؤلف أو الواقعي فالمؤل وأ اردالسّ  بين موالمفاهي الحدود

 ســارد علــى نتعــرف إن ومــا: "بقولــه والقــارئ لــه المســرود بــين زيمّيــ كمــا والكاتــب اردالّســ بــين فيميــز تــودوروف أّمــا

 وهـو وظ،الملفـ الخطاب إليه يوجه الذي أي مرافقة بوجود نقر أن علينا يتحتم حتى ،)سارد لكلمة الواسع بالمعنى( الكتاب
 أالّ  علينــا ،الكاتــب هـو لــيس اردالّســ أنّ  كمـا تمامــا، الفعلــي القـارئ هــو لــه المسـرود ولــيس ،لــه المسـرود اليــوم نســميه الـذي

 الـذي العـام ليالدالئ القانون من جزءا يكون أن ويعد ال المتزامن هورالظّ  وهذا يه،يؤدّ  الذي الممثل وبين ورالدّ  بين نخلط

   )18("االرتباط أشد مرتبطتين دوما )ومتلقيه ما ملفوظ مرسل باألحرى أو(" األنت" و" األنا" بمقتضاه يكون
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 فالمؤلّـ بـين ةوقـارّ  محايـدة واسطة دمجرّ  ليس" فهو الحكي، في أساسي بدور يضطلع السارد أنّ  فيه شك ال ومّما

 بشــريا نــائكا يشــكل عديــدة ايــاترو  فــي فهــو الحديثــة، وايــةالرّ  فــي برمتــه ردالّســ موضــوع األمــر حقيقــة فــي هــو بــل والقــارئ

   )19("المسرود في طرفا رورةبالضّ  يكون أن دون الخاص خطابه ينتج متنوعا

 يخفــي الــذي وهــو التقويميــة األحكــام إطــالق منهــا لــقينط التــي المبــادئ يجّســد" الــذي هــو تــودوروف عنــد اردوالّســ

 الخطــاب أو المباشــر طــابالخ يختــار الــذي وهــو" للنفســية" تصــوره نقاســمه بــذلك ويجعلنــا يجلوهــا، أو الشخصــيات أوكــار
 )20("سارد بال ةلقصّ  وجود فال منية،الزّ  اإلنقالبات أو منيالزّ  التتالي تارويخ المحكي

 لويســــجّ  الخلـــف مـــن يتابعهــــا ،حركاتهـــا علـــى ويشـــهد يالحقهــــا، "فهـــو خصـــيةبالشّ  عالقتــــه ضـــمن وظيفتـــه وعـــن

 العاطفيــة( القيميــة أحكامــه مــن عليــه يســبغ ال أي حياديــة، تكــون ادتكــ بصــورة حولــه يجــري مــا ريصــوّ  وكأّنــه فاتهاتصــرّ 

 ،)21("إشـهادية بوظيفـة يقـوم أّنـه هـذا ومعنـى وجـه، بـأي رتـهدائ فـي حاضـرا أو فيـه متورطـا يجعلـه مـا )والثقافيـة واألخالقية
 تلـك وظيفتـه عـن يحيـد نأ يسـتطيع هأّنـ أي ةقّصـ يسـرد راويـا كونـه تتعـّدى أخرى بمهام ينهض" نيتج جيرار ندع اردوالسّ 

 صــلة يعقــد أن يســتطيع هأّنــ عــن فضــال التعبيــر، ســاغ إذ المــروي، وتنظــيم الحكايــة، ةدّفــ إدارة وهــي بهــا، يضــطلع ألخــرى

 أطلـق وقـد يـروي، لمـا اإلنتبـاه شـديد يبقيه اممّ  فيه، والتأثير المخاطب، هذا اجتذاب محاوال له المسرود مع مباشرة حميمة

 يحــرص عنـدما الشــاهد بوظيفـة يقــوم ان أيضـا اردوللّســ ،التواصـلية أو اإلنتباهيــة الوظيفـة تعبيــر ةالوظيفـ هــذه علـى جنيـت

)22("ةأيديولوجيّ  وظيفة له تكون أن أيضا الممكن ومن أخباره، مصادر ذكر على
 

 أو شخصــا يكــون قــد الــذي لــه مســرود بــال نــص ال فكــذلك ـــ مضــمرا كــان وٕان تــىح ـــ ســارد بــال نــص ال أنّ  وكمــا

 أو واألنــت األنــا فــي المتمثلــين التواصــلية العالقــة جــوهر وهمــا بالخطــاب، الســارد إلــيهم يتوجــه الشخصــيات مــن عــةمجمو 

 المرسـل همـا أساسـيين طـرفين علـى مالقائ التواصلي للمخطط تمثيله في جاكبسون رومان لها سيؤسّ  التي والمتلقي ثالبا

  .إليه والمرسل
 اإلهتمـام ذلـك مـن نصـيبها تنـل لـم لـه المسـرود ضـيةق فـإنّ  السـرديين امباهتمـ حظيـت قـد السـارد مقولة كانت نولئ

 نجـد إذ النقدية الدراسات بها تعتن لم التي كةالشائ القضايا بين من" يعتبرها إذ تبار  روالن يؤّكده ما وهو سابق وقت في

 بـه جـاء مـا إلـى بالمقارنـة يشوالتهمـ اإلهمـال حـدّ  إلى ويصل بل محتشما، يظل لها التنظير لقضية وتناولها فادح النقص

  )23("السارد قضية في تطور من البحث
 مــن جديـد مــن انتاجـه ويعيــد ويحـاوره إليــه فيصـغي الــنص يتلقـى إذ للســارد، المقابـل الطــرف يمثـل لــه المسـرود إنّ 

 وهنـا نفسـه صالـن تجـاه السـارد ورؤيـة تتوافـق قـد تلـك رؤيتـه أنّ  علـى الـنص هـذا إلـى النظـر في يتبناها التي الرؤية موقع

   .والدينامية والتحول وبالنم تتسم القبض على ىتستعص هاربة مادة الرؤية تصبح

 أو النمـــوذجي أو الضـــمني أو علـــيالف القـــارئ ســـبيل علـــى أخـــرى بمفـــاهيم لـــه درو ســـالم التبـــاس إلـــى هـــذا يقـــود قـــد

 وهـو ،ةاالصـطالحيّ  الحدود وهذه له المسرود بين يفصل رفيعا اخطّ  أنّ  إالّ  ،نصية مستويات من يتاخمها وما فتراضياال
 الـذي لوالممثّـ ورالـدّ  بـين زمّيـ إذ لقبـ مـن تـودوروف اهـاتبنّ  النظـرة ذهوهـ ف،والمؤلّـ اردالّسـ بـين يحـول الذي الفاصل نفسه

 عناصـر مـن كعنصـر لـه المسـرود يوجـد اردالسّ  مثل: "القائ نيتجي جيرار دهاوأكّ  ور،الدّ  هو له المسرود أنّ  أي ،به يقوم

 )مفترضـا كـان ولو حتى ( بقارئ ليس ّنهأ بمعنى ي،الحكائ المستوى في اردالسّ  منزلة نم هي ومنزلته ة،السرديّ  ةضعيّ الو 

  )24("المؤلف هو بالضرورة ليس أيضا السارد أنّ  كما
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 اويالـرّ  موقـع مـن الحكايـة مـن فصـل فـي المرسل ينتقل فقد" له والمسرود اردالسّ  بين ألدوارا في تبادل يحدث كما

 ينتقـل أن يسـتطيع ال الـذي وحـده فهـو ةالقّصـ خـارج مـن اردالّسـ أّما آخر، فصل في له المروي موقع إلى معينة، لحوادث

 يقـوم التـي فالوظـائ وعـن )25("كـان أّيـا بالقـارئ لـه المسـرود يلتـبس الحـال هـذه وفي عليه، المروي له، المسرود موقع إلى

 بـين ةمحّطـ ليمثّـ فهـو وعبـره بـه إال القـراءة فعـل يـتمّ  ال إذ ردالّسـ عمليـة فـي مكانتـه إلـى  تودوروف يشير له المسرود بها

 م،تتقدّ  الحبكة ويجعل األغراض بعض وويبرز ارد،السّ  تمييز في ويفيدنا رد،السّ  إطار تدقيق على ويساعد والقارئ اردالسّ 
   )26("العمل من العبرة باسم الناطق ويصبح

   )27("اردلسّ ا دراسة ةضروريّ  ماهي بقدر ةالقصّ  لفهم ةضروريّ  له رودالمس دراسة"  نّ أ القول إلى ويخلص

 فـي أساسيان شرطان فإنهما ثانية جهة من والقارئ له والمسرود جهة من والمؤلف السارد بين قائم الفرق أن ومع

 إحـدى رديةالّسـ ؤيـةالرّ  أنّ  دؤّكـي ممـا والتلقـي، االنتـاج ةعملّيـ فـي ميـتحكّ  ؤيةبالرّ  المرتبط وجودهما إنّ  بل ة،رديّ السّ  العملية
 تــودوروف تزيفيتــان جهــود دهتؤّكــ مــا وهــو معــا والقــراءة الكتابــة لفعلــي المــؤطرة ردياتالّســ مجــال فــي النقديــة المقــوالت أهــم

   .كثير وغيره
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