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 النص القصصي الشعبي والنص الثقافي
 "قراءة في التعالق"

 
 مربكؾ دريدم

 2جامعة سطيف
 

 :ملخص
النص األديب، فهي فعل وبقق اؼبعُب الذم فيو ،إذ يتم ترىينو ك ربصيلو كضبطو ،فهي  تنتج القراءة

نشاط يقارب قوؿ النص ُب سّبكرة الفهم كيستكمل معادلة التفاعل التواصلي،كذلك بتجميع 
ال ىبرج  -ُب ؾباؿ القص الشعيب–قصد الناص كقصد القارئ ُب بؤرة قصد النص. كما داـ األمر 

معادلة التفاعل بْب النص القصصي  فٌ إات األساسية إلنتاجية النص كقولو فعن ىذه اؼبقتضي
، لغة، مبدع) الشعيب كالنص الثقاُب نشاط يقارب اكتشاؼ تعالقهما داخل عناصر اإلنتاج الثبلثة

ؽبا ُب الفهم، فمن عبلقة الوجود إٔب عبلقة اغبدكث ك حصر كل عبلقة كشرحها كتأكٌ ( قارئ
اؼبعرفة، يكتشف نشاط القراءة،عرب الشرح كالفهم، شكل  سبوضع النص األديب كصوال إٔب عبلقة 

 .القصصي الشعيب كنصو الثقاُب كذلك من خبلؿ ربديد توزيع عناصر إنتاجو
 

Summary: 
     The Reading as a process tries to produce the literary text and its 

meaning.It is a work which approaches the text in its different 

understanding; completes the equation of communicative interaction, by 

collecting the tendencies of the author and the reader inside the tendency of 

the text. Although the domain of popular stories doesn’t get out of these 

necessary requirements, the interaction between the popular fiction text and 

the cultural text as an activity tries to discover their correlation inner the 

three elements of production(Creator - Language - Reader).It restricts, 

explains and interprets every relation in understanding. 
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 :عالقات النّص القصصي الشعبي بالنّص الثقافي
 :تأطير

يعد النص القصصي  الشعيب إنتاجا إنسانيا ك حدثا تواصليا ًب ُب الفضاء العاـ اؼبعرٌب عنو بالٌنص 
الثقاُب، ك ىو بذلك مؤطر كؿبكـو باؼبعاٌيّب الٍب أكجدتو إنتاجا كتداكال، فبا يعِب ارهتانو لسياؽ 

contextلبنية اؼبوسوعية للثقافة اUniversalismeلنص األديب ُب ، ك ىو اؼبفهـو الذم هبعل ا
صميم منظور اؼبقاربة اؼبنهجية للقراءة الثقافية،  ك الٍب تنطلق من ؾباكزة االذباىْب؛ البنيوم ك 

 ُب تتبع ك استقصاء اؼبعُب الذم يقولو النص، ك ذلك ُب صيغة توفيقية بينهما.(1)السياقي
و "معطى متأخر تؤسس القراءة الثقافية للنص األديب الشعيب منهجها ُب حدكد الوعي بأن   

االجتماعية، معطى تاؿ ك الحق ال أكٕب ك -مقارنة إٔب بقية اؼبعطيات التارىبية: االقتصادية
، ك لذلك يقعد الدرس الثقاُب للنص األديب فعالية ذبمع بْب العمليات اإلجرائية (2)سابق"

هراف: لسا٘ب التفسّبية كالتأكيل القائم على الفهم السميائي للعبلمة، من منطلق أٌف للنص مظ
 :خطايب، ك دالٕب معنوم، كىو ما جعل اؼبنعرج القرائي للدرس السردم يؤكؿ إٔب ؾبالْب نبا

سرديات اػبطاب، كالسميوطيقا السردية؛ إذ اَّاؿ األكؿ كصفي إجرائي يعتمد لغة اؼبنهج التقِب؛ 
مفتوح كمتعدد كاؼبنطق اغبصرم، ك الثا٘ب ظبيائي تأكيلي منطقو مدارسة العبلمة دبا ىي ٌداؿ 

العبلقات يربط  الداؿ النصي دبدل اؼبدلوالت الثقافية ،ك ىو ما أرسى اؼبمارسة النقدية للنشاط 
 .السميائي ُب استفهاـ انتظاـ النص داخل نظاـ الثقافة

ُب ىذا السياؽ البد من اإلشارة إٔب التفكّب الفلسفي األنثركبولوجي الذم أعاد ترتيب فواعل    
ة، ك ذلك حْب رأل أٌف قراءة النص األديب ال هبب أف تقع ُب ظبلـ األنطولوجيا اؼبعادلة النصي

اؼبتعالية الٍب تكتفي باكتشاؼ الٌلغة اؼبغلقة، ككاجب حذرىا من الذىاب ُب األفق اؼبفتوح ببل 
"، كبْب اذكرين ك الوعي باذباىات القراءة (3)التعإب ببل ذات"ذات، كالذم يسميو بوؿ ريكور 

ية انبثق السؤاؿ اؼبركزم إزاء النص السردم ليقوؿ :"ىل السرد عمد من أعمدة نظرية الثقاف
 "(4)اؼبعرفة؟.

يكتسي ىذا السؤاؿ شرعية نقدية ك منهجية من حيث ىو مسار كاصل بْب التفسّب ك الفهم،    
، ك ُب ىذا ينطلق من الوجود الوزدكج لبنية النص ك دينامية الَباسل بْب كبوه البنيوم ك كبوه الثقاُب

يعرب عن ربقق ، (5)ليس القصص الشعيب سول ترىْب فِب مسنن نٌصيا ُب الَبسيمة السردية 
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:كيف نتصرؼ؟كيف نعيش؟ ؼباذا نوجد؟  كالٍب يضع السرد (6)فركع القاعدة اؼبركزية ذات الثبلثة
، LeVivre، العيش LeFaireالفعل :ؽبا معادالت نصٌية تستوعب األجوبة اؼبمكنة ك اؼبفَبضة

. ك ُب ذلك تصبح الٌلغة دبا ىي موجود موسوعي استجابة تواصلية  لرغبة السرد L’êtreالكينونة 
شكل "ُب إدماج جدؿ السؤاؿ ك اعبواب ُب إمكاف حركة فعل التلفظ، لينتج عنها  نص ُب 

 (7).للمعُب اتمل(Actualisation)كالٌذم ىو ترىْب (...)لسا٘ب للتفاعل االجتماعي
الٌنص السردم، عموما، ك القصصي الشعيب لوجود السّبكرة الثقافية للكائن البشرم، كما  يوجد

يستجيب "كبو اؼبوت، ك لذلك وبكي، ألٌف اغبكي –يقوؿ الدرس الفلسفي اغبديث، فهو موجود 
"، فبا يعِب أٌف القصص، بناء (8)للحاجة األكثر أنبية لدل اإلنساف،ك ىي الرغبة ُب تفادم اؼبوت

،ليكوف تواصبل  لغويا معربا عن الوجود (9)ذه الرغبة، مقسور على تتبع اغبركة الزمانيةعلى ى
 .اإلنسا٘ب، ُب صيغة تناغم النحو الفكرم ك اتساقو مع النحو اللسا٘ب الذم يعلنو

، ك (الذات)هبادلو كجود بالفعل (اإلنساف)سبتد سّبكرة اغبركة اإلنسانية على مدل كجود بالقٌوة 
بْب الطرفْب كاف السرد جنسا مبدعا يرٌىن تارىبية الوجود البشرم  ُب تسجيل زمن الكينونة ُب 
زمن الوجود، ك ذلك ُب حدكد الصفة العقلية اعبذرية ذات اؼبسار الدينامي للكائن السارد، الٍب 

يتفرد فيها عن  ىي جوىر اؼباىية اؼبركزية اؼبتجلية ُب صيغة تفاعل ذاتو مع قوانْب الوجود، ك الٍب
الوجود اؼبيكانيكي للطبيعة، ففي ضمنها يتوسع ك يستمر بكينونتو الثقافية، كيرتبط القصص 
الناشئ عنو قناة للهوية السردية بْب كونو ٌداال  ك بْب كوف مدلوالتو الثقافية من حيث ىي حاصل 

ساف السارد ىذه اشتغاؿ إبداعي يرتكز على ابتكار الَبميز ك ذبديد أشكالو، كقد جٌسد اإلن
الثقافة ُب اللغة، فكاف نصو األديب الشعيب أىم نتيجة لتواصلو verbalizationالعملية بفعل تلسْب 
 .(12)ُب االجتماع الواعي

ال يبكن، ُب ظل ما سبق، أف يكوف القصص الشعيب ؿبفبل للعبلمات الٌدالة إاٌل دبباشرة القراءة    
تأكيل ُب حدكد اؼبعطى الثقاُب، ذلك أٌف القوؿ ال يصّب الوصفيةك التحليلية، كتوسيع طاقات ال

إذا انضاؼ إٔب اؼبدلوؿ الٌلغوم مدلوؿ آخر، مدلوؿ ثقاُب يكوف قيمة داخل الثقافة "نٌصا إاٌل 
" فبٌا يبٌكن من فهم داللة القص ُب ذبليو النصي، عرب استفهاـ بنيتو اػبطابية ك ارتباطها (11)اؼبعنية

 مات.باؼبدار الثقاُب للعبل
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يتحدد النص من حيث ىو كاقعة تواصلية ُب التداكؿ دبا يقـو عليو من أسس شرطية لوجوده،    
ك الٍب ىي الذات باعتبارىا اإلنساف ُب حالة التنصيص، ك كذا النظاـ اللغوم دبا ىو نسق 

حيث  تبادٕب/تراسلي الستعماؿ العبلمة، ك ثالثا الثقافة الٍب سبنح النسق اللغوم علة انتظامو من
ىي بنية تستغرؽ اؼبنصوص ك ذبعلو داال ُب نظامها السميائي. فكيف يتم ذلك ؟ ك ما ىي 

 ذبلياتو؟
لبياف ذلك يستقصي البحث أىم العبلقات اغباصلة بْب الذات ك اللغة ك الثقافة ُب النص  

 :القصصي الشعيب، ك يقَبب قرائيا من فهم التفاعل بينها
 

 :عالقة الوجود -
يوجد اإلنساف كجودا يتضمن الٌنصْب معا؛ األديب كالثقاُب، ك ال تكوف القراءة بذلك إاٌل إجراء 
يطلب استفهاـ الذات من حيث ىي ربقق يعيو الفعل اإلنسا٘ب ك يعلنو، ألف خركج اإلنساف من 
حاؿ كجوده الكامن إٔب حاؿ كجوده اؼبتعٌْب ىو حاصل كجود األثر الداؿ على مؤثره، ك ىكذا 

كل قراءة للنص تؤكؿ إٔب الثقافة دبا ىي شرط لفعل التأكيل، ك من حيث ىي سبثل اؼبرجعية ف
اعبربية لكل استفهاـ يتحرؾ بالقراءة كبو إدراؾ البنية النصية ك كبوىا، ك بياف التفاعل بْب نظاـ 

تداكؿ النص ك نظاـ الوجود الواعي للثقافة لدل حاملها، ك ذلك ما يبثل اؼبسار اغبيوم َّاؿ ال
الذات اغبيٌة اؼبفكرة ك اؼبتكلمة من منطلق أهٌنا صاحبة الكفاءة اإلقبازية للٌنص حدثا العملي للفاعل األٌكؿ؛ الذم ىو 

 .كتواصبل ك معُب
إذ رباكؿ القراءة ضبط مفهـو قاعدم للوجود حٌٌب تنتج الفعل الٌدرسي، فإهٌنا ربٌدد أكال منطلقها 

آلليات اؼبعاعبة الٍب  رىاهنا األٌكؿ الفهم، ك الذم ىو مركز ُب اذباه ىذا الضبط تأسيسا منها 
الوعي القرائي، ليكوف بذلك نشاط القراءة  قناة مركزية للتخاطب مع اؼبدكنة كتبادؿ السؤاؿ 
كاعبواب معها، كىذا حٌٌب ال يغرؽ البحث ُب خطاب فلسفي مفتوح ال تقولو اؼبدكنٌة ك ال تؤيٌده، 

الٌنص، كالقراءة ىي تشغيل ىذا الٌنص ُب قوؿ ذاتو ككشف طبيعتو فالوجود ضمن ىذا ىو كجود 
مادة ك فضاء، ٍب ما يقود إليو  ُب ؾبرة كجوده دبا ىو موجود ُب فضاء ك حادث ُب حدكد ذلك 

 .الفضاء
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تأسيسا على منطق القراءة الثقافية ك منهجها، يلتـز البحث باستعماؿ النشاط القرائي استعماال  
، يستنطق القانوف اللسا٘ب اػبطايب، ك يبِب على كعي عناصره ك عبلقاتو قولو معياريا ك دالليا

الدالٕب ضمن خطاب الٌلغة، ك قولو اؼبدلوٕب ُب إعراب معناه ثقافيا، ك ىذا ُب سياؽ اعتبار القراءة 
 (10). نظاما لؤلسئلة اؼبمكنة

الذات الواعية، كحدكده  يوجد كل من الٌنص الثقاُب كالٌنص الٌلغوم األديب ُب فضاء كاحد ؿبلو
إمكانا للتفكّب أك "كؾبالو الٌنص من حيث ىو يشٌكل ، مساحات الفكر كالفهم كاؼبعُب ك الوعي

"،كيآزرنا ُب ىذا الطرح، فضبل عن كونو إلزاما طبيعيا، ما (13)كسطا للفهم أك ملتقى للحقائق
على اعتبار الٌنص ُب قاعدتو  أصبعت بشأنو النشاطات اؼبعرفية ك الفكرية ك الفلسفية، ك الٍب تقر

األكٔب موجودا ناذبا عن كجود الذات العاقلة ُب حالة التكلم، ك ما ينشأ عن تنصيص الكبلـ ُب 
كبو اؼبتواليات اللفظية تعبّبا من الذات عن حالة الفهم الٍب أدركتها، لذلك فالفهم ليس فقط 

، Moded’être"(15) الوجود كذلك مبط ُب"، كإمبا ىو ModeDeConnaissance " مبطا ُب اؼبعرفة"
ك يستتبع ذلك أٌف حقيقة الفهم النصي ال تظهر إاٌل عرب الٌلغة الٍب يستعملها كينتج شركطها، 
ليكوف مدركا ُب ربققها كتٌعينها البنائي الدالٕب، مرىنا شبكة من العبلقات التواصلية الٍب ال تكوف 

ك ىو ما يشٌكل االتفاؽ على قاعدة اػبطاب ، (14)انطبلقا من االستعماؿ اإلنسا٘ب للخطاب"إاٌل 
كحدكثو الٌلغوم ُب إقباز اؼبشركع التواصلي اإلنسا٘ب، منطلقا ؼبقاربة الٌدرس اإلجرائي ك اؼبنهجي 

ك اقَباح الربامج التداكلية ُب فهم صباعة اؼبتواصلْب داخل ، ُب ربديد غايات التوصيف ك التجريد
ية الواحدة، كألٌف تاريخ اإلنساف ُب ىذه اؼبمارسة بعيد جٌدا فقد عٌد ؾبموعة التعريف الٌلغوية الثقاف

ذلك من طبيعتو بسبيل استنطاؽ التأكيدات اػبلقية كاالجتماعية فيو، ال بسبيل البحث عن 
الدليل اؼبادم ك األثر األمربيقي، ك ضمن ىذا سبتد الشفاىية كآثارىا اللغوية ُب اؼبستول النفعي، 

لفٌِب، أبعد مسافة من اآلثار اؼبكتوبة، كإف كانت ٓب ربظ بتسجيل تدكيِب ككذا ُب اؼبستول ا
يستبقي نصوصها ُب اآلثار اغبٌية، إٔب غاية استيقظ الوعي ك االنتباه بآفاؽ العمر البلؿبدكد 

 .لؤلعماؿ كاإلقبازات الفنٌية الراقية لدل األجهزة اإلديولوجية كالَببوية عند حضارات معينة
ح التارىبي للموجود النٌصي ك مواده، ُب شغلو لفضاء الوجود، ركامات من قد يستغرؽ اؼبس

اإلحصاء كاألرشيفات البلمتناىية، غّب أٌف حبثا ُب اؼبعادلة الوجودية للذات النٌاصة  هبرد حقيقة 
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قاعدية، كيسمح باستخدامها بصيغة التعميم اؼبنهجي ُب مفهمة ما نبحث عنو ُب ؾبالنا، ليمكن 
 .حث ُب الٌنص القصصي الشعيب مرتكزين على كاضح من اؼبعاجة خبصوص كجودهلنا بذلك الب

الٌنص القصصي الشعيب موجود تداكليا، كىو أثر تتلقاه القراءة كتتواصل معو الذكات ثقافيا 
كاجتماعيا، غّب أٌف البحث ال يقف عند ىذا اعبواب الٌذم يتموقع ُب اؼبسلمات العامة كال هبد 

كالبحث ُب مستول الواقعة البيوغرافية استجابة، فالبحث يؤشكل اؼبوجود  غّب التسليم إجابة،
الٌنصي من آخر عنصر ُب سلسلة كجوده، ليكشف ُب نسق تصاعدم اختزإب عن االرتباطات 

 .اؼبَباتبة ُب مراحل التوجيد اإلنسا٘ب للنص
تسجيل نصوصها أٌكؿ بناء على سلسلة الَبابطات السببية للموجود الٌنصي يعترب صبع اؼبدكنة ك    

ك ُب ىذا تكوف اغبقيقة األكٔب الٌٍب يعيها صبع نصوص القصة الشعبية  حدث النطبلؽ البحث،
حقيقة لغوية، ألف الٌلغة موجود سابق على الٌنص، كىي موجودة ُب اؼبوجود اغبامل الٌذم ىو 

افر على شركط الذات العاقلة اؼبتكلمة، ك الٍب ىي موجودة ك متحققة ُب ضمن فضاء كجودم يتو 
 كجودىا كربققها كاستمرارىا.

يقتضي الَبتيب اؼبنهجي ربديد كل رتبة ُب معاعبة إشكالية كجود الٌنص القصصي الشعيب، ك ىو 
ما يضبطو مسار القراءة العاؼبة ُب اذباىها اؼبعاكس للقراءة النسقية القائمة على تتبع تسلسل 

ليصبح اذباه البحث إٔب  ،(16)مر ُب علم السردكما ىو األ  ،Séquenceمتوالية التلفظ السردم  
خارج الٌنص من داخلو، ك أٌكؿ ما وبرؾ ىذا القصد ك يطلقو ىو اغبقيقة القاعدية للوجود، حيث 

ال ينفك عن كينونتو الٌلغوية كال يبكن إدراكو إاٌل ُب ىذه اؼبساحة الرمزية كالداللية بوصفها "ىو 
ضمن ىذا، يقبض نشاط القراءة، ُب إدراكو عبلقة الوجود ، كُب (17)عاؼبا مفتوحا كأفقا فبتدا

للٌنصْب األديب القصصي ك الثقاُب، على أٌكؿ اؼبفاتيح كىو الٌلغة؛ الٌٍب يبٌثل الفهم ؿبموؽبا الساكن 
ُب اؼبعُب القصود بو، كالٌذم بدكره ىو استجابة للوعي الناطق الٌذم يكوف ُب الذات داخبل 

، كُّذا يتأسس "جٌوانية االنتظار كبرانية اغبوار"بقوؽبم: (18)فة الٌنصكخارجا، كما عرٌب عنو فبلس
اعبواب ُب االنطبلؽ من القوؿ بأٌف الٌلغة توجد ُب موجود الذات، كالٌذات مقذكفة ُب الوجود، ك 

متحركْب بتبادؿ الفعل ُب النسق (الٌذات/الٌلغة)بتوسط الٌنص ُب معادلة الوجود، يصبح اؼبوجوداف 
، كما ال تنتقل (19)ستمر، فبل توجد الٌذات اؼبفكرٌة الفاعلة إالٌ ُب الٌلغة، فهي مأكل الوجودالزمِب اؼب

 .الٌلغة من حاؿ كموهنا إٔب ربققها إال باستعماؿ الذات ؽبا
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دبا أٌف القراءة ىي جهاز لطرح األسئلة اؼبمكنة على الٌنص ُب سياؽ التواصل معو، فإٌف ربديد  
الضركرة دبا هبعل الٌنص مقركءا، كاسَبساال ُب اؼبساءلة تكوف كٌل  اذباه ىذه األسئلة ىو من

كيف يوجد :األسئلة الٌٍب تطرح بشأف كجود الٌنص ك موجوده مكثفة ُب الصيغتْب األساسيتْب
 .ماذا يقوؿ كجوده، أك ما الذم يوجد بوجوده؟-الٌنص القصصي الشعيب؟

شعيب ك معياريتو، ك كسيلة البحث إزاء ذلك إٌف االذباه األٌكؿ يبحث ُب شيئية الٌنص القصصي ال
الٌنص، ك ىدفو /اعبملة  :ىي اآلليات اإلجرائية الٌٍب جٌردىا اؼبخطط الٌلسا٘ب ُب مستوييو اؼبعركفْب

ىو التفسّب، دبا ىو تفكيك لبنية العناصر الٌلغوية ك انتظامها، ك نسقها اؼبتمظهر ُب اشتغاؿ 
ٌٍب تعترب القاعد النواة لوجود إمكانية ارتباط اعبمل اغبادثة اؼبنظاـ النحوم ُب تشيٌيد اعبملة؛ ال

حبدكثها، كىو ما يبكن تسميتو بنحو التجامل، كىو اؼبستول الذم تبحث فيو الكلمة مادة 
كطبيعة ك عبلقة ك انتظاما ك بناء، ك فيو يتم التفسّب كتنجز مهمة فٌك النحو الٌلغوم كبياف السنن 

 .الٌلسا٘ب
ثا٘ب الذم ينتقل فيو البحث إٔب حصوؿ مقوؿ القوؿ أك داللة البناء الٌنصي، فهو أٌما اؼبستول ال

مستول يهدؼ إٔب ربصيل عٌلة كجود الٌنص القصصي، حيث يلقي البحث ظبعو الشتغاؿ 
الكلمات ُب إنتاجها للمعُب، كيستخدـ البحث لذلك نتائج القراءة التفسّبية للسنن الٌلسا٘ب 

 كعٌيو الٌذم اذبو إٔب ؿبموؿ الٌلغة ك ارتباطاهتا الثقافية، كىو اؼبستول لبلوغ فهم القوؿ الٌنصي ُب
، (حرؼ /صوت :الٌلغة)كالشيء  (الذات)الٌذم يكشف فيو البحث إنتاج العبلقة بْب القاصد 

ألٌف الٌلغة ذباكز العبلقة الشيئية إٔب قوؿ ؿبموؽبا من اؼبعا٘ب، فالٌذم وبدث إمٌبا ىو بناء مادم يصل 
االقتدار تكوف فيو الٌلغة أحاطت بكفاءهتا البنائية مقولة اؼبعُب، فتحمل اؼبٌادة اؼبفاىيم ك  درجة من

اؼبتكلمة إٔب ذات من جنسها موصوفة بصفاهتا؛ األكٔب  /األفكار، ك تنطلق من الذات العاقلة
ظيفة أقبزت اػبطاب كالٌداللة حْب ركٌبت بْب اؼبعُب اَّرد كالكبلـ اؼبشٌيء، كالثانية تؤدم ك 

 (البصر)ك اغبرؼ ( السمع)تفكيك/قراءة العبلقة، لذلك قاؿ البحث ُب الٌنص بأٌف الصوت 
يتبلشياف ُب أفق العقل مٌب كصلت الٌلغة إٔب حٌدىا األقصى ُب ؾباؿ اسوس، ك استكملت 
كصوؽبا إٔب منطقة انتهاء الشيء، حيث  تبدأ ىناؾ ؿبموالت اؼبعا٘ب ُب التحٌوؿ إٔب أصلها ُب 

دىا ال اؼبتلقي، ك تصبح ؾبردة كما كانت قبل انتقاؽبا ُب قناة اؼبادية الٌلغوية، كعن/ذات االستجماع
 (02).تصبح شيئا بل معُب ك مفهوما
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إذف، كجود الٌنص األديب الشعيب ُب نوعو القصصي ىو كجود لغوم أكال، كىو الوجود الذم 
اَّهوؿ، ك الٌنص الثقاُب الذم وبده مدار ىذه /يتبادؿ حركتو بْب الذات العاقلة، كفضائها اؼبعركؼ

، كىكذا تسعى القراءة على Actualisationاغبركة، حيث تؤدم الٌلغة ُب ـباطبتو كظيفة ترىينو 
امتدادىا إٔب إحاطة السنن الٌلغوم اؼبادم النبناء الٌلغة، ككذا السنن الثقاُب الٌذم ينعكس فيو 

القراءة ُب اذباه التفسّب ك اذباه الفهم، دكف اػبركج عن كيشّب إليو ك يتضٌمنو، ك بذلك تنطلق 
مدار علم السرد، حيث يزاكج ُب عبلقة زبطيطية بْب سرديات اػبطاب، كظبيوطيقا السرد، ُب بعد 

 .تفاعلي لعناصر الٌنص
يتقدـ الفهم على التفسّب ُب حبث عبلقة الوجود بْب الٌنص الٌلغوم األديب، ضمن نوعو السردم 

لٌنص الثقاُب، إذ الفهم ىو القاعدة الٌٍب يتشٌيد عليها اػبطاب دبا ىو تنضيد كموافقة بْب الشعيب،كا
، ألٌف (01)العبلمات، فبا هبعل التبنْب اػبطايب ىو سطح اكي اؼبنسجم كاؼبنسوج ُب كحدة الفهم

، ىي قاعدة ك منطلق الكفاءة La Compétence communicationnelالكفاءة التواصلية 
دبا يعِب أٌف اؼبستول التداكٕب ىو ربقق الٌنص الٌذم يكوف  ،La compétence liguistiqueنيةالٌلسا

، ك ىكذا، فالفهم ىو (00)ُب غبظة الفهم، ك يقود إٔب مساءلة تراتباتو الصوتية كالَبكيبية كالٌداللية
كربقيق  اؼبستول األساس ؼبقوؿ الٌنص، كىو صبلة إرادة الٌلغة ُب توصيل مقاصدىا الٌداللية

، ك لذلك فإٌف شيئية (مستمعة/متكلمة)معانيها،كإدراج مفاىيمها ُب مساحة تعٌقل الذات الثاقفة 
الٌنص ُب تشكٌلو اؼبادم الٌلغوم منطقة سابقة على داللتو، غّب أٌف الداللة تتقدـ على اؼبستول 
اػبطايب من جهة التواصل، حيث يبلك كٌل من الٌنص القصصي ك الٌنص الثقاُب طاقة التجادؿ 

سد فيها ىذا الدياليكتيك بامتبلؾ كٌل كاحد منهما زاكيتو ُب التواجد، كليست اؼبساحة الٌٍب يتج
اؼبعنوم ك الٌدالٕب سول الذات اؼبوجودة من حيث ىي منتج الشيء اغبامل للمقولة الٌداللية، 

 .حيث ىي سبتلك قدرة قراءة الشيء/العبلمة ُب فهرس اؼبعا٘بككذلك من 
، ُّذا اؼبعُب يكوف الفهم ىو ؿبرؾ التواصل ك ؿبققو، كىو القناة الٌٍب عربىا وبدث التخاطب

اؼبتناٌصوف البث كالتلقي، ألٌف الٌنص، ُب التزامو اؼبعيارم بنظاـ التبلسن ُب /كيتبادؿ اؼبتخاطبوف
القانو٘ب للٌغة، يعرٌب عن ىدفو ُب ربصيل التفاىم؛ الٌذم ىو مشاركة ُب  /حدكد السنن اؼبادم

ات تَبصبو الفهم، كُّذا يسبق الفهم التفسّب ألنٌو منطقة تأسيس الٌنص ُب إحداث من طرؼ الذ
األنا "شيئة الٌلغة، ك لذلك فإٌف ما هبعل الفهم طاقة ُب إنتاجية الٌنص كطاقة ُب قراءتو ليس ىو 
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، فالٌنص القصصي الشعيب موجود ُب ىويتو الزمنية كلو فرادتو "النحن الَباثي"كإمٌبا ىو  "الٌلغوم
ول كجوده ُب منطقة السنن الَبكيبية، لكٌنو يفقد ذاتو نٌصا كداللة إذا قرئ قراءة آلية ُب مست

الٌلسا٘ب فقط، فبٌا هبعل كجوده الٌلغوم مرىوف بوجود السنن الثقاُب، ك ىو ما هبعل كجود الفهم 
مزدكجا بْب شيئية اؼبعيار كغّبية الٌنص الثقاُب، فبا يسمح بتشغيل قبلية التأثّب كغّبية الٌنص ُب فعل 

ه السابق للٌنص، كفهمو اؼبوجود كجودا قبليا ُب نٌصو القارئ ُب حٌيز /، حْب يتموقع اؼبتلقي(03)القراءة
عند ذلك يتمكن الٌنص من الظهور ُب غّبيتو، كيشٌغل اغبركة اؼبنتجة ، (كبن الَباث)الثقاُب 
 .للمعُب

إٌف كجود الٌلغة مادة ك معيارا مؤسس بوجود الذات فهما كتفسّبا، كؽبذا الوجود بْب الٌنص األديب 
بْب كجود الٌنص الثقاُب فهما، منطقة جامعة تٌوسط مقولة الٌنص القصصي الشعيب لسانيا ك 

الٌداللية، ذلك ىو الوجود التارىبي للٌنص القصصي الٌشعيب، حيث تسٌجل الذات كجودىا ُب لٌغة 
الٌنص، كتكتب تارىبها الٌذم كعتو ك تعرفتو ُب أرشيف الٌنصوص اؼبَباكمة سبثيبل غبياة اإلنساف 

يَبصبو التلقي إٔب مفهـو كمعُب بطريق الفهم ك التفاىم، كتشٌييد ذاكرة ، كتواصبل (05)اػببٌلؽ
للمحتول الثقاُب، فهذه اؼبعادلة التفاعلية لوجود الٌنص كحياتو ىي مداره بْب الذات كالذات مركرا 
باؼبعيار الٌلسا٘ب ك الفضاء الثقاُب اؼبشَبؾ، لينبسط عآب الٌنص ُب فهرس القراءة، ك تتحقق مقولتو 

اللية، كينضاؼ إٔب مرجعية الوجود التواصلي، فتكف منزلتو األنطولوجية عن الكموف حيث الد
يتشكل الفرد كاعبماعة معا ُب ىويتهما من خبلؿ االستغراؽ ُب السركد ك اغبكايات الٍب تصّب 

 "(25)بالنسبة ؽبما تارىبهما الفعلي.
لعٌل النظر ُب مقاؿ كجود الٌنص القصصي الشعيب لسانا ك ترىينو للٌنص الثقاُب ُب عبلقة توجيد 
التواصل كإحداث اػبطاب، يستدعي تدليبل عمليا لبياف ىذه العبلقة كاستنطاؽ ربققها الفعلي، 

يبكن أف  كىو ما تتيحو إجرائية سبثيلية ُب مستول استعماؿ اؼبدكنة، أك نٌص منها، كُب ىذه العملية
نكتفي بالظواىر العامة دليبل، حيث نرصد ما زبرب بو اؼبدكنة ُب اشَباؾ نصوصها ُب مبط القوؿ 

 "قال"معيارا كثقافة، كلنبلحظ ما تكرره النصوص صبيعا كتركز عليو داؽٌبا كمدلوؽبا؛ إنٌو الفعل 
تلقي فهمو ك كعي بعده الٌذم يتموقع ُب مركز إنتاج الٌنص لٌغة، كيشٌكل ؿبركا ثقافيا وبتم على اؼب

الزمِب ك اؼبكا٘ب، فنصوص اؼبٌدكنة الٌٍب تسجل التقاطا من ميداف التداكؿ تفتح كٌلها مناطق عواؼبها 
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ككذلك بياف ترىينها ك يبكن أف نقرأ ُب مستول االستعماؿ الٌنصي معيار ىذه العبارة،  ،"(26)قالك"بالقوؿ 
 .للٌنص الثقاُب

، ٍبٌ ُب اؼبرتبة التالية للجملة جار كؾبركر نبا "ىو"ك فاعل مستَب "قاؿ"ُب التفسّب الٌلسا٘ب شبٌة فعل 
، كمعلـو أٌف حركؼ اعبٌر ذٌبر معُب الفعل قبلها "كاؼ الضمّب اؼبخاطب اؼبتصل"ك "البلـ"حرؼ 

فيها فعل ماض  ، فاعبملة"قاؿ لك"إٔب االسم بعدىا، كالبلـ منها أفادت االختصاص ُب عبارتنا 
، كيبكن بياف األمر بَبتيبو  (كاؼ اػبطاب)كحرؼ جٌر كضمّب متصل مبِب  (ضمّب مستَب)كفاعل 
 (27): كاآلٌب

داٌؿ على معُب ُب نفسو مقَبف بزمن، كىو اغبدث الٌذم وبدثو الفاعل، كىو ُب  :الفعل -1
 .عبارتنا فعل ماض مبِب على الفتح البلـز

 ."ىو"تَب جوازا تقديره كىو ىنا ضمّب مس :الفاعل -2
 (اختصاص الفعل باؼبخاطب)حرؼ جٌر تفيد االختصاص  :الالم -3
 .ضمّب متصل مبِب ُب ؿبل اعبرٌ  :الكاف -4

استوفت قانوهنا ُب  (صبلة)كتركيبا معياريا  (الكلمة)ك ُّذا فالعبارة موجودة بوجود لغتها لفظا 
 .النظاـ الٌلسا٘ب

أٌما ُب مستول القراءة الثقافية، القائمة تأسيسا على البناء السنِب الٌلسا٘ب، فإننا ننطلق إٔب داللة 
الٌٍب تنشر نصوص اؼبدٌكنة ك  "قالك"القوؿ، كُب ىذه العبارة عتبة مهٌمة جٌدا ُب تأكيل عبارة 

من السنن الٌلسا٘ب ُب ذبمعها؛ تنشرىا داللة كذبمعها ُب فهرس التأكيل الثقاُب، تلك العتبة تنطلق 
صبلة  "قاؿ"بناء كبو الكبلـ إٔب السنن الثقاُب ُب إقباز كبو الٌنص، كىي كقوع ما بعد الفعل 

مفعوال بو مقوال للقوؿ، كمقوؿ القوؿ ُب النحو الثقاُب اؼبنبثق عن النحو الٌلسا٘ب ىو الٌنص منظورا 
 .إليو صبلة مبنية ُب برنامج سردم قصصي شعيب تداكٕب

لنا ُب التأكيل الثقاُب، ُب مقاـ اكتشاؼ عبلقة الوجود بْب الٌنص القصصي الشعيب ك  يسوغ 
من :إٔب حاؿ التعٌيْب باإلجابة عن السؤاؿ "قاؿ"الٌنص الثقاُب، أف ننقل ضمّب الفاعل اؼبستَب ُب 

 كمرٌة أخرل صيغة الغائب (صبهور)ىو؟لنقوؿ إنٌو الرٌاكم،كنسأؿ من ىباطب؟ إنٌو ىباطب متلقيا 
نقلها متكلم حاضر؛ فمن ىو؟ ك ؼباذا ىباطب بالوساطة؟ كما الٌذم هبمع الراٌكم ك الوسيط (ىو)
 ؟.(اعبمهور)ك اؼبخاطب  (اغباضر)
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كاؼبعِب بالقوؿ  (الرٌاكم)يتكلم الٌنص عرب صوت حاضر مباشر ىو الٌذم يتوسط بْب الٌذم قاؿ 
أخفاه الٌزمن اؼباضي، كما دٌلت ، فاألٌكؿ ضمّب مستَب، فهو فاعل للحكي كالقٌص (اؼبخاطب)

على ذلك صيغة الفعل كضمّب الغائب، كالثا٘ب ـباطب ظاىر غّب معْب إال ُب اللحظة التداكلية 
الستعماؿ الٌنص، كمن اؼبؤكد أٌف الٌذم ينقل الٌنص كيوٌسطو بْب اؼباضي ك اغباضر، كبْب اؼبستَب 

لقات كجود الٌنص، غّب أٌف الٌذم كالظاىر، ك وبقق استعمالو، كاف متلقيا كذلك ُب إحدل ح
، ُب مستول كجوده مدلواليٌشد عبلقة الثبلثة فيما بينهم كيشٌيد مساحة تفاعلهم ىو الٌنص دااٌل ك 

 .الٌلسا٘ب، كُب مستول كجوده الثقاُب
ُب سياؽ ما ربٌدد من حقيقة كجود الٌنص القصصي الشعيب، كُب قراءة التعالق الٌلسا٘ب بالثقاُب، 

ىو صبلة مقوؿ القوؿ كاقعة مفعوال  "قاؿ"كبنية االكتماؿ الٌنصي، يتقرر أٌف الٌنص من زاكية اؼبفتاح 
ص، دبا ىو بناء فكرم بو لسانيا، غّب أٌف إعراُّا كتوضيح مضموهنا هباكز النحو الٌلغوم إٔب كبو النٌ 

متمظهر ُب بناء الٌلغة، كما يقولو الٌنص تقرؤه الثقافة الٍب ينتمي إليها مصدرا كإقبازا ك استعماال ك 
تلقيا، فالنص القصصي الشعيب حدث سياقي ينتمي إٔب فضاء موسوعي ىو ثقافة اغبكي ك 

  .اػبرب
ٌدؿ على الوجود الثقاُب للٌنص، تلك ك تأٌب، عادة، عبارات إغبلؽ الٌنص صبلة معيارية لسانيا ت

كىي صحيحة ُب ميزاف النحو صحة تامة، إذ ىي  ،"هذا ما سمعنا وهذا ما قلنا"العبارة ىي قوؿ الٌركاة 
 :، ـبتلفة ُب داللتهاالنحومصبلة اظبية من مبتدأ كخرب مكٌررة لسانيا ُب سننها 

 .ىذا ما ظبعنا :الجملة األولا •
 .ناىذا ما قل :الجملة الثانية •

قد  القارئ/اؼبستمع/اؼبخاطبالٌذم يكوف اؼبتلقي  "ىذا"فالٌنص األديب القصصي الشعيب ىو اؼبشار إليو 
تواصل معو، ك يقوؿ الرٌاكم أنٌو ظبعو قببل، كبعد اختزانو كفهمو بثو قوال إٔب غّبه، كسلسلة كجود 

، كما يلفت العناية (زمانا)كعمودا  (مكانا)الٌنص ىذه حركة لسانية ثقافية بْب صباعة اؼبنتمْب أفقا 
غّب أٌف ذلك كاقع  ،(قلنا)كالبث  (ظبعنا)اؼبطابقة بْب التلقي ُب ىذه اعبملة ىو ما يوىم بو الرٌاكم من كجو 

من جهة كغّب كاقع من أخرل، فالٌنص مطابق ُب سلسلة انتقالو الثقاُب لنصو العاـ، كىو غّب 
 .لياُب زبرهبو اؼبتجدد لسانيا كتداك مطابق 
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 :عالقة الحدوث -2
ضمن حركية اؼبنهجية النقدية للٌنص، على عمـو خطابو، كاف طموح التخطيط العلمي الٌدراسي  

ىو اكتشاؼ الٌذات ُب فكرىا اؼبعلن لغة، كىو األمر الٌذم دفع باالىتماـ االنطباعي كالذكقي، 
ة لدفاتر الدرس السياقي ُب الٌذم ساد لفَبة طويلة، إٔب تراجعات مهمة لصاّب اؼبراجعات النقدي

طرحو الكبلسيكي التقليدم ذم البعد التارىبي االجتماعي، كأصبح اؼبنظور النقدم ااٌيث ىو 
رىاف االذباه اعبديد للنقد األديب بدءا من مطالع الشكبلنية، ككاف زبليص الٌنص من التناكؿ 

ة النقدية، ُب ؾباؿ معاعبة اػبارجي رىانا ك طموحا ك ؿبركا، ك تأكد ذلك حْب اقتنعت اغبرك
الٌنص األديب، بعدـ جدكل الٌرصد البيوغراُب، كعقم اإلحصاء التارىبي اعبغراُب يط الٌنص، 
كبرىن التعاقب اإلقبازم اؼبنهجي ُب ىذا االذباه على أف اغبقيق بالدرس كاؼبعاعبة اؼبنهجية ىو 

اطات جاىزة، كانتهت اغبركة الٌدراسية الٌنص ال غّبه، كٓب يعد ُب قائمة النقد نتائج مسبقة كإسق
إٔب إنتاج اعبدؿ اؼبعرُب العلمي ُب مستواه التجرييب، ليستقر الدرس النقدم اعبديد ُب طبعتو 

 البنيوية ُب إطار حقيقة كبو النص ك كفايتو.
تدخل القراءة برفق ُب مقاربة االذباه النقدم الٌنصي باستخداـ انتقاؿ منهجي ُب فهم حدكثو دبا 

كُب إطاره كضمن حدكده، فكٌل ، فٌِب للذات اؼبتكلمة من ؿبتول نٌصها الثقاُب/ترىْب لغوم ىو
نٌص ُب ؾباؿ اؼبعاعبة النقدية ىو إنتاج للذات اؼبفكرٌة اؼبتكلمة دبا ىي ذات للفهم كالتواصل 

قى تنتجهما كربققهما، لذلك تعترب ىذه الذات، قبل كٌل تقرير أك دراسة، ذاتا اتصالية تبث كتتل
مادة الٌنصوص ُب سبيل أف تكوف موجودا متٌصبل لو كفاءة التفكّب كالتعبّب، كؿبققا ؼبركزيتو الثقافية 
الٌلسانية ُب السّبكرة الزمنية للوجود، كُب ذلك كصل الطرح الٌدراسي إٔب أمبوذجو التخطيطي ُب 

هتا، ككذا ضبط العناصر ك العبلقات االتٌصالية ك ربديد مواقعها ك كصف طبيعتها ك حاال
استخبلص كظائف اعبهاز االٌتصإب كخطاباتو ك توجيو تفاعلو، كما ظبح ىذا االختبار اؼبنهجي 
باشتقاقات متخصصة كانت مادهتا جزءا من اعبهاز التواصلي اؼبأخوذ ُب بنيتو اؼبَبابطة، 

ها األكضح عند كباالقَباب عمليا من التسمٌية العلمية للنظرية التواصلية قبدىا ُب صورهتا ك ترسيمت
ركماف جاكبسوف الٌذم رسم أمبوذجا ذبريديا غاية ُب الٌدقة يسع كٌل تطبيق تعيٌيِب، كىو ما ٓب 
وبجز القراءة عن األخذ بو ُب فهم الٌنص األديب القصصي الشعيب، ألٌف الَبسيمة التجريدية ؽبذا 
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بلـ؛ كىي التفاعل اؼبخطط العلمي الٌدراسي للتواصل أخذت ُب إحاطتها بالٌصفة العليا للك
 (28): الٌلسا٘ب بْب الباث ك اؼبتلقي، دكف إقصاءات فنٌية أك لغوية.كالَبسيمة ُب شكلها كاآلٌب

 
 الباث                                     الّرسالة                         المتلقي

 القناة                                                  

 الشفرة                                                 

 السياق                            

لعٌل تعليقا على ىذه العناصر الستة يسمح بإدراجها ُب سياؽ عبلقة الوجود بْب الٌنص األديب  
فيو القصصي الشعيب ك النص الثقاُب ألهنا مساحة إنتاجو، كالٌرسالة ىي اؼبوجود الٌلسا٘ب اؼبفٌكر 

الثقافية دبا ىي فهرس للمعا٘ب ك الفهم، ك تكوف تبعا لذلك القناة  Code كاؼبعرٌب عنو ضمن الشفرة
 .كالسياؽ عنصراف متعلقاف باؼبكاف كالزمن

نشرا لعناصر التواصل ُب عبلقة اغبدكث يبكن إقباز قراءة للعبلقة، بْب الٌنص القصصي الشعيب 
كٕب للٌنص؛ الٌذم ىو ُب مستقر اؼبفهـو النقدم اايث كالٌنص الثقاُب، تنطلق من البعد التدا

 .حدث، شأنو شأف الذات الٌٍب ىي حدث كذلك
السبك، اغببك، القصد، القبوؿ،  :يستوُب معايّب(29)يٌعرؼ الٌنص على أنٌو حدث تواصلي

كىو اؼبفهـو الٌذم ينطلق من اعتبار الذات موجودا تواصليا  .اإلعبلمية، اؼبقامية، التناص
يتكلم، كىو اَّاؿ الٌذم فتحو البحث التداكٕب ُب اذباىو الدراسي اللغوم، /يفكر/يفهم، كيعربٌ 

بتبلحقها ُب اػبطاب، "موسعا الٌلسانيات خارج مدار اعبملة كمعتربا الٌنص منجزا، إذ الٌلغة 
" ؛ كالذم ىو التفعيل الٌلسا٘ب لقدرة الٌذات على إقباز (30)كحدثتتجاكز نفسها كنسق، كتتحقق  

الٌنص حٌٌب يتحقق كيكتمل البٌد أف هبمع فعالية الٌلساف ُب /اػبطاب، غّب أٌف ىذا اغبدث/الكبلـ
 .ترىْب الفهم

تنجز الذات نٌصها، فهي ربدثو باستخداـ السنن الٌلسا٘ب استخداما إقبازيا قاصدا، فتكوف بذلك 
نٌصها من كجودىا الفاعل، كهتدؼ إٔب /باثا بفعلها ىذا، فهي توجد رسالتها/متواصبل
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حبسب اؼبفاعلة من خبلؿ اشتغاؽبا التواصلي من حيث ىو نشاط اجتماعي ينتظم /اؼبشاركة
 :، كالٌٍب ىي(31)اؼبواضعات الٌلغوية كاؼبقتضيات الٌلسانية ُب حدكد خصائصو اؼبؤثرة

 .داخل إطار الزماف كاؼبكافاالشَباؾ ُب العبلقة اغبٌية  •
 .الوجود الطبيعي أك السميائي •
 .التبليغ •
 .اؼبتواصلْب/التواضع االجتماعي بْب صباعة اؼبتكلمْب •

يستتبع التناكؿ اؼبنهجي للٌنص باعتباره حدثا استكماؿ حدكثو بقراءة طرفو اؼبتلقي الٌذم ينقل   
إذا أقبز كٌل خطاب كحدث، "نٌو لسانا إٔب حدكثو معُب كداللة، أل/الٌنص من حاؿ حدكثو لغة

"، ك الٌداللة ك اؼبعُب؛ كنبا الوجو القاصد كاؼبقصود لكٌل (32)فإٌف كٌل خطاب فهم فهو دبثابة داللة
ٌنص، ال يتحققاف إاٌل حبصوؿ الٌرسالة ُب مستول فهم اؼبتلقي كمشاركتو للباث ُب إحداث 

 .د زمنا كمكانا كثقافةكجودىا. ألهٌنما، بدءا ك انتهاء، يتقاظباف فضاء الوجو 
فالٌنص القصصي الشعيب ُب حدكد ىذا التناكؿ اؼبنهجي ىو حدث تواصلي، فبٌا هبعل النظر 
ُب مركبو التعريفي يعي فهما ماىية اغبدثية، ككذا حدكد داللة التواصل، ك ال تطمئن القراءة إٔب 

السؤاؿ طرحا كصياغة ُب اعتبار اغبدثية مسلمة ال تستدعي البياف كاإلحاطة، لذلك يتأسس 
فماذا يعِب أٌف الٌنص حدث؟، كمن :مقولتو األكٔب، كيتجو إٔب اشتقاقاتو اؼبمكنة ُب ربصيل اإلجابة

 .كيف وبدث الٌنص القصصي الشعيب، أك كيف حدث؟:العاـ إٔب اػباص

عبية، كفاية تعترب اإلجابة التارىبية كاقعة بيوغرافية، كُب ذلك تعترب عملية صبع اؼبدكنة القصصية الش
عملية ُب مستول التحقق، فالٌنصوص القصصية كاقعة ُب تاريخ الٌذات اؼبمارسة ؽبا كاؼبتواصلة 
عربىا، لكٌن بياف حدكث ىذه النصوص يقتضي النظر إليها باعتبارىا نتيجة لشركط فاعلة، كىو 

 .االذباه الٌذم يفرضو البعد التداكٕب للنص ُب قوؿ الثقافة ك مضموهنا
لقراءة ىندسة الفهم دبجاكزة عبلقة الوجود، الٌٍب تقرر أهٌنا معادلة متحركة ُب مدار ثبلثي تستكمل ا

، (السنن الٌلسا٘ب)، الٌنص الٌلغوم (السنن الثقاُب)، الٌنص الثقاُب (اؼبوجود اغبيٌ )األطراؼ، الذات 
فما يؤسسو الوجود ُب العبلقة السابقة ىو اغبدكث، ك للبياف ال هبب أف نكٌرر القوؿ ُب توضيح 
الوجود، فبٌا هبعل القراءة ُب مقاـ فهمها للتمايز بْب عبلقة الوجود كاغبدكث تدقق قصدىا كربدد 
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ق فيو ىدفها، فاؼبقصود باغبدث ك اغبدكث ك اغبدثية، ىو التواصل الٌذم وبققو الٌنص كيتحق
كبواسطتو، فالٌنص موجود بوجود الذات الٌٍب تفهم الثقافة كالٌلغة كتنتجهما كسبارسهما عمليا، لكٌن 
الٌنص القصصي الشعيب عند ىذا اغبٌد ال يعترب حدثا، كإمٌبا بلوغ عبلقة الوجود حٌدىا األقصى ُب 

القارئ، /اؼبتلقي/باالكتماؿ يكشف طرفا رابعا ينضاؼ إٔب اؼبعادلة اؼبتحركة، ذلك ىو اؼبخاط
 .كالٌذم ىو ُب ؾبالنا اعبمهور

ال يكوف أٌم نص  حدثا تواصليا إاٌل بوجوده ُب حالة االشتغاؿ، كربققو ُب اَّاؿ التداكٕب عرب  
عبلقات االستعماؿ، كإف كاف يبكن أف يسمى باغبدث القابع أك الكامن ُب مستول عبلقة 

تبقى منزلتو "، حيث "ال حدث"ف الٌنص عنده بػ الوجود، لكٌنو الكموف الٌذم يستدعي أف يٌوص
األنطولوجية معلقة، فهي ؾبرد مدخل من حيث العبلقة مع البنية، كاستباؽ من حيث العبلقة مع 

البلحدث ُب سننو الٌلسا٘ب، كمن جهة القراءة  /"، فمن جهة البنية يبكن فحص الٌنص(33)القراءة
و الَباث الببلغي كيؤكده فيما يسٌميو دبصطلح اإلسناد يكوف ؾبرد افَباض غّب معٌْب، كىو ما ىبرب ب

من عبلقة قائمة ُب سياؽ االستعماؿ الواعي للكبلـ، الٌذم ىو استعماؿ إلسناد ينطلق من القدرة 
إٌف القائل النابو كاؼبستمع النابو نبا رئتا الببلغة، كالببلغة ال تعيش برئة "كيتجو إٔب الفهم، حيث 

عبلقة اإلسناد كما شرحتها اؼبدكنات العلمية الببلغية ذات اذباىْب؛ بْب "ك كاضح أٌف (34)كاحدة
الذات كالكبلـ، ففي اؼبقاـ األٌكؿ عبلقة الوجود، ٍبٌ /الذات كالكبلـ، ككذلك بْب اؼبستمع/اؼبتكلم

ُب اؼبقاـ الثا٘ب عبلقة اغبدكث، كىو األمر الٌذم خاضت فيو التداكليات اغبديثة ُب منهجها حْب 
 (35): رح اسَباتيجيات اػبطاب ك الٌنصوص بضبطها للمستويات الثبلثةتصدت لش

 .عبلقة العبلمات ببعضها  :(Syntax)النحو أو التركيب •
 .عبلقة العبلمات باألشياء الٍب تؤكؿ إليها  :(Semantic)الّداللة •
 .عبلقة العبلمات دبستعمليها كمؤكليها  :(Pragmatics)التداولية •
وبدث الٌنص القصصي الشعيب، الٌذم تباشره القراءة، حْب يتلقاه صبهوره كيفهم مضامينو   

كيفكك داللتو، كينشره ُب ؾباؿ التداكؿ، فالنحو ك الَبكيب بنية نسقية قانونية استقامت ُب 
، كالٌداللة ىي ما تقولو ىذه العبلمات ُب (حرؼ/صوت)العبلمات  /اؽبندسة الَبابطية لؤلشياء

ة اإلحالة، أما التداكلية فهي حدكث الٌنص بكفاءتو النحوية ك الٌداللية ُب مساحة الفهم، عبلق
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، كقد سبق البياف بأٌف الفهم ىو منطلق التفسّب، فما ال يفهم ال يفٌسر أك ال داعي إٔب تفسّبه
تؤكد عمليا كربقق اؼبدكنة حدكثها عمليا ُب التاريخ الثقاُب كالٌلغوم َّاؿ تداكؽبا، كالقراءة ُّذا 

بطيئة أك اقتصاديةتعيش على فائض قيمة اؼبعُب الٌذم يدخلو  Mécanismeإكالية "على أٌف الٌنص 
مرسل ملفوظ ما  (األنت)ك (األنا)"،فبٌا يزكي القانوف السميولوجي القائل إف (36)فيو اؼبتلقي

 .كمتلقيو، يظهراف دائما معا
 

 :عالقة المعرفة -3
الٌناصة، /اقتضت القراءة،اعتبار الٌنص القصصي الشعيب حاصل كجود الذات العاقلة اؼبتكلمة     

كاستخدامها لٌلغة دبا ىي عبلمات ٌدالة تبث اؼبعا٘ب إٔب ذات تنتمي إٔب الشركط ذاهتا، غّب أٌف 
لٌنص االستقصاء كالذىاب ُب اذباه استكماؿ عبلقات الٌنص األديب الشعيب ُب نوعو القصصي با

الثقاُب، كؿباكلة ضبط ترابطهما كارتباطهما يؤكؿ بالنشاط البحثي، كاالستخداـ اؼبنهجي ُب 
استتماـ كشف كاكتشاؼ معادلة اإلنتاج الٌنصي، إٔب الوصوؿ بالعبلقتْب السابقتْب 

إٔب عبلقة ثالثة يكتمل ُّا كفيها ـبطط القراءة، كتتضح معها معآب الٌنص (اغبدكث/الوجود)
إنتاجا إنسانيا مقصودا بالوعي، كؿبققا باؼبمارسة كاالستعماؿ، لتكوف بذلك اؼبعادلة  باعتباره

الٌنصية ُب كجودىا اشتغاال حادثا، كفاعبل متحركا يستوُب شركط االنتقاؿ ُب الزمن كاؼبكاف، 
 .مادامت الٌنصية بعناصرىا كبنيتها ىي البلـز اإلنسا٘ب ُب اذباه النمو كالتطور كالتجدد كالتوارث

مٌر معنا فيما سبق طرح اإلشكاؿ الٌذم يثٌور قضية اؼبعرفة بالنسبة إٔب عٌلة انتظاـ الٌلغة فيالٌنص، 
كبنائها خطابا دفع اؼبعُب إٔب الظهور كإحداث التواصل بْب معرفة الذات بالسنن الٌلسا٘ب ك نشرىا 

دكج بْب اؼبادة ك التشكيل، ك ؼبا تريده أف يدؿ ُب السنن الثقاُب، باعتبارىا عملية تأخذ اذباىها اؼبز 
تلك ىي بؤرة تساؤؿ اؼبشتغلْب بأنطولوجيا السرد كإبتسمولوجيا الٌنص السردم، كلعٌلو السبب 
الٌذم  فتح للفلسفة التدخل ُب طرح إشكاالت اؼبعرفة ُب الٌنص السردم من جهة أهٌنا اشتغاؿ 

ٔب حدكد قصية ُب مساحات باؼبفاىيم، كىو األمر الٌذم ظبح بتوسيع الٌنص السردم عموما إ
التفكّب الثقاُب الدالٕب، ك استنطاؽ إمكانات قولو كأدائو للمعُب، فقيل ُب تأسيس ىذا الطرح 
دببدأ التجاكز للمناكلة ك اؼبعاعبة الشكلية ك ذلك ُب سياؽ تعاقب الكفائتْب؛ اػبطابية كالتواصلية، 
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مياء الدراسات الٌنصية، كمثل اؼبستول كٓب يعد، مع ىذا اؼبٌد، الوصف كافيا، كانبسط اَّاؿ لس
التداكٕب رىانا يوجد اؼبعُب ُب حدكده، كانضاؼ بذلك إٔب اإلحاطة الوصفية البعد اإلنتاجي للٌنص 

، كُب عبلقتو بوجوده كحدكثو ُب فضاء استعمالو كتداكلو، (الٌلغة كالثقافة)ُب عبلقتو دبواد تشكيلو 
حصائي لعمليات اعبمع اؼبيدا٘ب لنصوص األدب كيشٌكل ُب ضمن ىذه اؼبعاعبة الٌرصيد اإل

الشعيب،كالقصص منو خباصة، تلبية للمعرفة التداكلية كاالستدالؿ العملي، كبياف ارتباط النص 
 .بثقافة الذات، ك اغبركة السميائية لعبلماتو

من جهة حصر السؤاؿ اإلشكاؿ ُب ؾباؿ السرد ك نٌصو، يسوغ لنا ُب مقاـ البحث حٌده كضبطو 
صيغة تنصب على مادة قراءتنا، كالٍب ىي الٌنص القصصي األديب الشعيب ضمن اؼبدكنة اغبية ُب 

ما الٌذم يعرفو الٌنص القصصي الشعيب ك يتعرفو كيريد تعريفو؟، كما :ُب االستعماؿ، ليقوؿ السؤاؿ
ن ىي علل كمنطلقات ىذه اؼبعرفة، كما حدكدىا؟، كمن ذلك، ما ىي نتائج ىذه اؼبعرفة ُب البعدي

 اؼبتعإب كاؼبتحقق للتاريخ اؼبوجود كاغبادث ُب الٌنص؟
يفرض الَباتب اإلقبازم ُب حبث ك مباحثة اعبواب عن السؤاؿ اإلشكاؿ، اؼبتصل بالطموح 
الٌدراسي ُب ربصيل نتائج كجود الٌنص كحدكثو عند ؿبطة ما يقٌدمو، كضع كٌل الَباكم النظرم ُب 

القراءة فعلو، كيقتضي التأسيس العودة إٔب اػبلفية  حالة االشتغاؿ العملي، كىو ما ستحاكؿ
التفكّبية ُب الوجود اؼبادم كالتشكيل الٌنصي للقصص الشعيب، كُب ؿباكلة ذلك وبتم اإلدراؾ 
اؼبنهجي على البحث االنطبلؽ من ظاىر خطاب الٌنص، كىو ما يسمح بقراءة اؼبدكنة ُب ـبطط 

 .العلل
القصصي منذ البداية عن عٌلة كجوده القاعدية، أك لنقل العٌلة يفصح الٌنص األديب الشعيب ُب نوعو 

النواة أك اؼبنطلق، كذلك حْب يفتح خطابو كعواؼبو التشٌييدية ُب اذباه الزمن، كلعٌل ىذا التحديد 
يأٌب ُب سياؽ اإلنتاجية الفنية الواعية بانبنائها النوعي، كقد بٌْب النظر النقدم حدكد الفنوف من 

تراكحو بْب الزما٘ب كاؼبكا٘ب، ك كذلك اعبمع بينهما ُب صيغة تأليفية كانت الٌنص باب الفضاء ك 
ُب نوعو السردم، ك استخداـ ىذا اؼبنظور التحديدم للفضاء ُب تصنيف الفنوف، يبوضع (37)األديب

الوعي النقدم للقراءة باعتبارىا نشاطا دارسا، ك يلزمها باؼبنطلق القاعدم ُب ترتيب دكائر العمل 
فٌِب الٌذم تتلقاه، ك البحث ُب الٌنص القصصي األديب الشعيب ُب معاعبتو إلشكاؿ اؼبعرفة بكوهنا ال

عبلقة سببية ذبمع بْب الٌلغوم ك الثقاُب، وبٌدد صنف الٌنص القصصي الشعيب ضمن فضائو الزمِب 
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الذات العاقلة  أكال، ٍب اؼبكا٘ب باعتباره اقتضاء للزمن كالزما لو، كارتكازا على عبلقة الوجود حيث
السنن الٌلسا٘ب، كتنقل كجودىا من القٌوة /الٌناصة موجودة ُب الزمن، فهي تٌنص باستعماؿ الٌلغة /

السرد يوجد حيثما " :إٔب الفعل، كتبحث عن ربققها ُب الوجود دبا ىي موجود باحث، لذلك قيل
الٌنص القصصي الشعيب ُّذا "، كوبقق إنتاج (38)يوجد حبث ُب التتابع اػبطٌي الٌذم ندعوه  بالزماف

معرفة الٌذات بذاهتا ُب دائرة أنطولوجية تستوعب عددا من اؼبوجودين ُب حدكد ما يسٌمى باؽبوية 
إذ يتشكل الفرد كاعبماعة معا ُب ىويتهما من خبلؿ االستغراؽ ُب السركد كاغبكايات "السردية 

"،فاؼبعرفة اعبوىرية الٍب وبٌققها الٌنص القصصي األديب (39)الٍب تصّب بالنسبة ؽبما تارىبهما الفعلي
الشعيب ىي مباشرة عبلقة سبوضع الذات زمنيا كسبكنها من معرفة حقيقتها الزمنية، كىو ما تٌنصو 

كىو ما يبكن اعتباره جوابا أساسيا يفتتح "..كاف يا ما كاف"اؼبدكنة ُب انفتاح نصوصها بعبارة 
مستول الٌنص الظاىر اؼبتداكؿ، سلسلة األسئلة الٍب تكمن سببا ُب سلسلة من األجوبة تناظر، ُب 

استوالد الفعل الٌنصي كتنسيق بنياتو ُب إطار بنيتو األساسية الكربل، تلك البنية يشكٌلها السؤاالف 
مٌب؟ كأين؟، ألف اؼببدع ُب ىذا اؼبقاـ ينتج مشركعو اإلبداعي ُب حدكد مشركعية الوجود، لذلك 

الٌناص، ألنو العنصر /ىو اؼبنطلق الذم يستثمر الذاكرة الوجودية لوعي الفاعل"افما كاف كمٌب ك"
الذم وبرؾ طموحو اؼبعرُب ُب اذباه معرفة ذاتو بذاهتا كُب ؾباؿ مسبباتو كشركط كجوده، كأٌكؽبا 

 .الزمن
للمعرفة  لقد أصبح قارا ُب اؼبنظومة النقدية لعلم السرد كـبططاتو االبتسمولوجية اتفاؽ بأنٌو إنتاج

بسبيل سبثٌلها داخل نسق العبلمات اػبطابية، كلذلك قيل بأٌف السردية تشٌيد مشركعا ىبتص بإقباز 
ألهنا الكائن  ،(40)الفهم، حيث تشتغل الذات النٌاصة ُب اذباه فهم ذاهتا كسّبكرهتا كمشركعها
ت الٌناصة ىو ُب الوحيد الذم يبتلك حس األرخنة بتعبّب بوؿ ريكور، فالفهم الٌذم تريده الذا

اؼبقاـ األٌكؿ فهم للوجود كاغبدكث الزمنيْب، كىو اإلرادة الواعية الٍب تستثمرىا الذات 
النٌاصة ُب قطع اؼبسافة الزمنية للحركة التارىبية، ككذا االستغراؽ ُب حبث نتائجها كإعادة /العارفة

انية ىي اإلمكاف الفاعل ُب إنتاجها ُب صيغ ـبتلفة، لذلك اعترب فبلسفة الفكر أف الزمن أك الزم
الزمانية ؾبموع العناصر الثقافية، /ربقق كربقيق اإلرادة الواعية، كبذلك تراكم ىذه اإلمكانية

كيتشكل ُّا كفيها الَباث ُب اذباه التبلور كالتحٌوؿ؛ كالٌذم ىو مرجعية للفهم كإمكانية منتجة 
ة الشعبية مدكنة تراث يوحد فهم ، كتغدك ُب ظل ىذا اؼبفهـو ؾبموعة الٌنصوص القصصي(41)لو
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اعبماعة اؼبمارسة لو، كتكوف تبعا لذلك ؾبموعة الذكات اؼبتماسفة فيو كداخل حدكده ذات فهم 
مرجعي للزمانية، فبٌا يؤسس ؽبم توحيد الفهم اؼببِب على ذلك، ككذا التفاىم على ما يوجد كوبدث 

 .ُب فضائو
الٌٍب يولٌدىا الفهم  (42)الواعي ضمن اؼبعرفة اػبطابية تستخلص القراءة ُّذا معرفة قاعدية بانطبلقها

ك تٌولده ُب آف معا، كذىابا كعودة تشٌكل النصوص تفانبا قاعديا كمرجعيا يبسط للمتخاطبْب 
 .اؼبستعملْب للسنن الٌلسا٘ب كالثقاُب تأكيل كتفسّب كجودىم كحدكثهم العقلي كالوجدا٘ب كاغبضارم

حاصل عبلقة معرفة بْب الٌذات العارفة كموضوعة الزمن تشٌكل ُّذا نصوص القصص الشعيب 
القابل للتمثل كللمعرفة، فهذه الٌنصوص كسيط يسمح دبمارسة الٌذات لتعلقها اؼبتجو لكشف 
كجودىا كحدكثها زمنيا ُب اؼبقاـ األٌكؿ، كتتعدد النصوص بتعدد ذبربة الٌلغة ُب ربقيقها للمفكر فيو 

ؿبتول ىذه التجربة اإلنسانية بتجميع أشتات الزمن كركاية "يبثل  "عقبل سرديا"ثقافيا فبٌا يشكل 
كتتحرؾ التجارب ُب نسق من اؼبضاىاة كالتساكؽ، حيث تتوازل اؼبعارؼ "، (43)فصولو كفصائلو

 .كتتزامن،كما تندمج كتتوالد، كتتصف النصوص بصفاهتا
معارؼ أخرل ال تبتعد عن معرفة يندرج ضمن عبلقة اؼبعرفة، الٌٍب ؿبورىا الزمن كمٌولدىا الزمانية، 

العارفة بو، فٌكل الٌذم استقر ُب الٌنص القصٌصي حْب رىنتو الذات  /الزمنو كعي الذات الناٌصة
النٌاصة ُب التحقق الٌلغوم، كاف حاصل ما نقلو العقل السردم من الٌنص الثقاُب الٌذم فكر فيو 

يرىن الثقاُب ُب الٌلغوم، معرفتو كداخلو كُب حدكد إمكانو، لذلك استدعى ىذا العقل، كىو 
باؼبكاف كذلك كما وبتويو، كما يوٌفره لوجود الوقائع كاغبوادث الناذبة عن حركة األشياء فيو كُب 
الزمن، لذلك تكوف مقاربة البحث ُب قراءة الزمن منطلقا لتأكيل العبلمات الٌلغوية الٌدالة على 

فردة كاؼبندؾبة اغباصلة حبركتها اؼبؤتلفة كاؼبختلفة، ثقافة اؼبكاف كالشخصيات كاألشياء كالوقائع اؼب
كقد أسس علم السرد الصطبلحات ىذه العناصر، كلكن بإضافة ظبيوطيقا السرد زبرج القراءة عن 
السرديات اغبصرية، كتبحث ُب معرفة تلك العناصر ثقافيا كفهرستها داخل منظومة اؼبعرفة الكلٌية 

لعلم مثبل داخل الواقعة الٌنصية يسمى شخصية، لكن ُب مدل النتماءات الٌنص اغبضارية، فاسم ا
الفهم الزمِب الٌذم تعرفو اعبماعة كتوٌظف فيو إرادهتا ينفسح لقراءة يكوف الٌنص معها منطلقا ال 
كصوال، كُّذا االذباه من الٌنص إٔب مداه الثقاُب، تضبط القراءة رىاهنا ُب تأكيل منسق كىي ربٌوؿ 

 .ت اػبطاب إٔب معرفة تسبق اػبطاب كتنتجو فيما يبكن تسميتو دبعرفة اؼبعرفةاؼبعرفة الٍب استعمل
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