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د .حسػاف راشػدم
جامعة سطيػػف 2
خالصـة:
عندما تؤب "ج جينيت" الكشف عن "حدكد اغبكاية" ُب فصل من فصوؿ مصنفو أكجو
 ،" 0خلص إٔب نتيجة ٓب تكن متوقعة ،كىي أف اغبكاية " شيء من اؼباضي " ك ىي ُب طريقها
إٔب االندثار .فما ىي اغبجج الٍب أقنعتو بذلك؟ كىل ىذا النذير دبوت اغبكاية ال يبتد إٔب األدب
ىو اآلخر؟ ٍب ما اغبكاية الٍب يتحدث عنها "ج جينيت"؟ ىذا ما رباكؿ ىذه الورقة الكبلـ فيو.
Résumé :
» « Gérard Genette et la mort du récit. Problématique du récit pur
Lorsque Gérard Genette a voulu reconnaitre « lesfrontières du récit » dans
un chapitre portant le même titre dans « Figures II » il a finalement constaté
que le récit est « une chose du passé » Quels sont les arguments de cet acte
de décès du récit ? Quels sont les conséquences de cette prédiction négative,
sur la littérature en général ? Et puis quel est le récit en question dont parle
? Gérard Genette

 .1مقدمــة
لقد أخذت النظرية السردية»  « Théorie Narratologiqueؿ" ج جينيت" تؤٌب أكلها منذ أف أخرج ىذا
األخّب للنقاد عامة ،ك اؼبهتمْب بالسرد على كجو اػبصوص كتابيو :خطاب اغبكاية" ،1970
اؼبعركؼ ب" أكجو ،« Figures III – Discours du récit, essai de méthode » ،"23
ك"خطاب اغبكاية اعبديد " .«Nouveau discours du récit »1983كقد يع ٌد ىذاف الكتاباف
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بالفعل ،ربوال نوعيا ُب مسار ك صّبكرة السرديات اغبديثة ك اؼبعاصرة ذات الصلة الوشيجة
بالشعريات.
ذلك أف "ج جينيت" قد أرسى ُب كتابو األكؿ " "1970قواعد ربليل بُب اغبكاية « structures
»  du récitبشكل عاـ ،كتقنياهتا السردية »  « techniquesnarrativesعلى اػبصوص .ك ُب
كتابو الثا٘ب " ،"1983قبده يقف على آثاره السالفة ليقدـ للدارسْب إعادة قراءة نقدية للمفاىيم
الٍب بُب عليها نظريتو ُب ؾباؿ الشعريات السردية العامة ،إٔب جانب ربديدات ك تعقيبات ُب ؾباؿ
اؼبمارسة النقدية ُب حقل شعريات اغبكاية ( )poétiquedurécitبوجو اػبصوص.
ك ما يشد اىتماـ اؼبتتبع ألفكار " ج جينيت" ُب تنظّبه ،كفبارستو ُب ؾباؿ الشعريات السردية،
ىو حبثهالدءكب كبو تطوير نظرية منسجمة ُب السرد،ك مستقلة قدر اإلمكاف عن حقل األدب
كنظريات اؼبهيمنة على الفكر النقدم حينها .ؼ " ج جينيت" كاف مؤمنا بأف كظيفة النقد -ك
النقد التطبيقي بالدرج األكٔب (الشعرية) -ال تنحصر ُب تأكيل األدب فحسب ،بقدر ما هبب أف
ييعُب النقد بتحويل األدب ذاتو ،كليقبل ىو أم النقد على نفسو فكرة التحوؿ أيضا .كتلك ىي
جدلية اؼبنهج كالنص الٍب جعل منها "ج.جينيت" قوة الدفع لنظريتو السردية.
ك لعل ىذا ما أقر بو "ج جينيت" :عند قولو بأف" النقد ىو الذم سيبقى اؼبقاربة األساس
لؤلدب ك لؤلجناس األدبية ككل .ك يبكن لنا من جهتنا أف نتنبأ دبستقبل الدراسات األدبية الٍب
ستتمحور حوؿ التداخل ،ككذا التضافر بْب النقد كالشعرية]1[ ".ك عليو فإف خطابا جديدا
للحكاية يع ٌد دبثابة إرىاص غبكايات جديدة .كالعكس ؿبتمل بلو مقبوؿ أيضا عنده ،إذ أف
نصوصا بارزة أسست من منواؽبا منهجا نقديا أشبر بدكره نصوصا أخرل .كىذا على غرار ركاية
"مارسيل بركست" (")Marcel Proustحبثا عن الزمن الضائع" ( A la recherche du temps
.)perdu
إهنا إذا جدلية اؼبنهج كالنص القائمة ُب صلب النظرية السردية ؿ" ج جينيت" .ك مثل ىذا النوع
من النقد اعبديد ىو ما يطلق عليو "ج جينيت" " نظرية األشكاؿ األدبية " « Théorie des
[]0
»  formes littéraireأك اختصارا " الشعرية" » « poétique
ك لكن إذا أردنا فهم النظرية السردية ؿ" ج جينيت" ،كمن ٍب فبارستها بشكل منهجي مثمر،
وبسن بنا الرجوع إٔب ما قدمو الرجل -كإف بطريقة سريعة غّب ـبلة قدر اإلمكاف -من أفكار
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نظرية ،كفبارسات تطبيقية عملية حوؿ اغبكاية » ُ « récitب دراساتو السابقة على الكتابْب
اؼبذكورين آنفا.ك أعِب بالتحديد " أكجو  « Figure I » "21ك " أكجو « FigureII » "20
ففي مقاؿ مشهور لو ُب »  ،« Figure IIاؼبعٍنوف بػ  " :حدكد اغبكاية" » « Frontières du récit
ي
كاف ىم "ج جنيت" من كرائو ،البحث ُب ماىية اغبكاية ىذا اؼبصطلح الذم أخذ يزداد غموضا
كتعقيدا ،لكثرة تداكلو ُب الدراسات األدبية؛ النظرم منها كالتطبيقي دكف العناية دبدلولو اؼبعْب بل
يع ٌد مصطلحا معلوما،بينما قبد أف أغلب الدراسات التطبيقية اغبديثة ال تكاد تتفق حوؿ مفهوـ
مشَبؾ للحكاية ،يبكن االطمئناف إليو كالعمل بو.
فضل ُب رحلة
ك ألف "ج جينيت" مسكوف باغبداثة النقدية الٍب تبحث عن اعبديد دائما ،فإنو ٌ
حبثو ىذه ،التمسك دبا يعينو على كشف ىذا مواصفات اؼبولود اعبديد الذم كاف وبصر على أف
يسميو ىو النقد اآل٘ب"» ،« critique actuelleالذم يستجيب بقدر كبّب من الدقة اؼبمكنة
[]3
غباجيات ك مصادر معرفتنا ك استعمالنا لؤلدب اآلف كحينا".
ك من ىذا اؼبنطلق النقدم راح " ج جينيت " ىبترب تلك اغبدكد الٍب كانت قد يكضعت للحكاية
من لدف نقاد آخرين ،معاعبا إياىا دبا بْب يديو من معايّب قدت من النظرية األدبية اغبديثة.إهنا
اعبدلية اعبينيتية اؼبعهودة،بْب النظرية األدبية كاؼبمارسة ،أك بْب النص كاؼبنهج.كىذاكلو ضمن نظرية
عامة لؤلشكاؿ"األنواع "األدبية :الشعرية » « poétique
 .02هل من تعريف للحكاية؟
يرل "ج جينيت" أنو من اؼبتعذر اػبوض ُب كتابة تاريخ جنس أديب ما ،كىذا دكف االستناد إٔب
تعريف مسبق ؽبذا اعبنس األديب ،كلو كاهنذا التعريف جزئيا ،ك غّب مكتمل .كمن حيث اؼبنطلق
يعترب "ج جينيت" أف اغبكاية بصفة عامة ،ليست إال صيغة » « modeبيد أهنا ىي الصيغة
اؼبفضلة لتمثيل عمل »  « actionأك حدث »  .« événementك تيعد ىذه اػباصية اعبوىرية الٍب
تتصف ُّا اغبكاية ،مقوما من أىم مقومات اػبطاب السردم.
ذلك أف القياـ بتحرير نص ما ،يتطلب من صاحبو مباشرة عملية اختيار اآلليات اؼبناسبة لعملو
اؼبزمع إقبازه.كىي العلمية الٍب سيتمخض عنها نتاج معْب مقصود.ك ىي العملية نفسها الٍب
تضطلع بوظيفة التمثيل الفعلي للحكاية .كلعل ىذه اػبصوصية الٍب يتسم ُّا النص ىي الٍب
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دفعت "ج جينيت"إٔب قولو ":كبن سنحدد دكف صعوبة اغبكاية كتمثيل غبدث أك لسلسلة من
[]5
األحداث ،كاقعية أك خيالية» «fictifsبوساطة اللغة"
ك تبعا ؽبذا الفهم يرل"ج جينيت" ،أنو ال يبكن للحكاية – مهما أكتيت من قوة كبراعة  -أف
رباكي الواقع ،ناىيك على أف تستنسخو حبذافّبه .ؼ" اغبكاية ال سبثل قصة ما  -كاقعية أـ
خيالية -إمبا تكتفي بركايتها ،أم أهنا تدؿ عليها بوساطة اللغة" [إذ] ليست ىناؾ مكانة
للمحاكاة ُب اغبكاية.]4[ ".
غّب أف "ج جينيت" ،كىو ييلحق ُّذا التعريف اغبكاية بأسرة السرديات الكربل ،فإنو ُب الوقت
نفسو يدرؾ مدل الصعوبة األكيدة الٍب تعَبض سبيلو ُب إهباد الدعم الفكرم ك اؼبنهجي
ؽبذا التعريف .كقد تبدك ُب نظر خصومو نقطة ضعف تعَبم نظريتو ُب الشعرية السردية .خصوصا
من حيث اؼبعْب الذم يبتح منو ىذا التعريف.
فهل ييقتصر ُب التعريفبهذا اعبنس أك ذاؾ ،عند عرضو على خصائص النوع الذم ينتمي إليو
فحسب؟حيث يعرؼ ُّا كال يكوف لو كجود أك ىوية من غّب االتصاؼ ُّا فإف قبلتو فهو
منها،كإف أنكرتو ييبعد من حرمها .كُب ىذه اغبالة ،ال مناص للدارس من أف يعمد إٔب مقارنة
خصائص ىذا اعبنس خبصائص أجناس أخرل تنضوم ربت ىذا النوع بعينو أك ذاؾ.كىذا مع
اعتبار طبيعة الصيغة الٍب تعد الفيصل بْب اعبناس.ك ىذاالصنف من التعريف،ىومايطلق عليو"ج
جينيت"مقولة"التعريفالسالب"»  ]6[« définitionnégativeأـ أ ٌف ىناؾ طريقا ثانية تقابل
األكٔب،كىي الٍب تستدعي الوقوؼ مباشرة على خصائص ىذا اعبنس أك ذاؾ كيتم حينئذ تعريفها
ُب ذاهتا كبذاهتا ؟كُب ىذه اغباؿ كبن إزاء التعريف الذم يسميو"ج جينيت"التعريف اؼبوجب
[]7
» « définitionpositive
كيعترب"ج جينيت" أف الباحث إذا أخذ بالتعريف اؼبوجب للحكاية،أك السالب ؽبا ،أك نبا معا–
إذا ال تناقض ُب ذلك ،كوهنما كجهٍب نظر فحسب -فهو ُب اغبالتْب يشتغل ُب ؾباؿ
الشعرية» « poétiqueإذ القضية اعبوىرية الكامنة فيهما معا ىي،البحث عن ماىيةاغبكاية ،ك ما
القوة الكامنةكا﵀ددة ؼباىية اغبكاية أك ا﵀كي إال ُب كيفية اشتغاؽبا أم ُب كوهنا"شكبل
داال"()forms ignifianteأك" تعبّبا أدبيا"()expression littéraire
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 .1.2التعريف الموجب للحكاية.
إف التعريف اؼبتفق عليو للحكاية أك ا﵀كي ضمن ؾبموع مصطلحات التعبّب األديب؛ ىو أهنا "
سبثيل حدث أك سلسلة أحداث ،حقيقية كانت أـ خيالية ،بوساطة اللغة ك خباصة اللغة اؼبكتوبة".
[ .]8كمثل ىذا التعريف البسيط كاؼببسطللحكاية إٔب حد البداىة ،ىو الذم وبمل ُب نظر "ج
جينيت" مكمن ضعفو حيث " وببس نفسو ك وببسنا معو ُب بديهية ،ربجب عن أعيننا ما ىو
قائم بالضبط ُب كينونة اغبكاية كما ىو مقوـ ؽبا .كمثل ىذا التعريف ىو الذيسيغدك مشكلة ك
عائقا ُب حد ذاتو .ك ذلك بإزالتو حدكد عمل اغبكاية إٔب حد بعيد ،بل يهدـ شركط كجودىا
أصبل.]9[ ".
ك يعترب" ج جينيت" أف من ـباطر التعريف اؼبوجب للحكاية ىو" التصديق بفكرة أك بإحساس
أف اغبكاية توجد نفسها بنفسها ،ك أف الشيء طبيعي أكثر من ركاية قصة أك تنسيق ؾبموعة
أفعاؿ ضمن أسطورة ،أك حكاية ،أك ركاية ما .]12[ ".ك مثل ىذا اؼبلمح للحكاية اؼبنبثق من
"شعرية مغلقة" »  ،« poétiqueferméeأصبح ُب نظر "ج جينيت" غّب مستساغ من لدف النظرية
األدبية اغبديثة ،ؼبا تعرفو ىذه األخّبة من تطور كنضج ،غّب مسبوقْب ُب الوعي األديب منذ
اػبمسْب سنة األخّبة باػبصوص ..حيث أصبح االىتماـ أكثر ب" الفعل السردم"
»  « l’actenarratifأم اغبكائية( فعل اغبكي)(،السردية)،ال اغبكاية فحسب.
ك ىذا ما يسميو "ج جينيت"  ":الشعرية اؼبفتوحة" » « poétiqueouverteكمثل ىذه اػبطوة
النوعية ُب الدراسات السرديات اغبديثة ،ىي الٍب عملت على فتح اَّاؿ كاسعا أماـ تطور
السرديات ،كىذا بفعل اىتمامها دبا ىو افَباضي ،أكثر فبا ىو كاقعي ؿبقق .كبالتإب فإف ما يهم
ُب اغبكاية ،ليست األحداث الٍب تركيها فحسب ،بل بالكيفية الٍب تركم ُّا تلك األحداث أيضا
"[ ]11أم الوظيفة اغبكائية (السردية) على غرار الوظيفة الشعرية » «la function poétique
عند"ركمانياكوبسوف"» « Roman Jakobsonكُّذا اؼبنحى يصبح السؤاؿ اؼبلح ُب اؼبوضوع ىو
ؼباذا اغبكاية أك ا﵀كي؟
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 .2.2التعريف السالب للحكاية
يعترب "ج جينيت" أف السؤاؿ ؼباذا اغبكاية؟ ىو اؼبدخل اؼبعرُب كاؼبنهجي الصحيح للولوج إؿ
التعرؼ على "البلحكاية" »  ،]10[ « non-récitكفيل بأنيسمح للباحث
عآب اغبكاية .ذلك أف ُّ
الوقوؼ على زبوـ األشكاؿ األدبية الٍب أصبحت ال تقف على حد معْب ثابت .ك ىذا ما هبعل
من الشعرية بابا من أبواب البحث ُب األشكاؿ األدبية؛ من حيث اؼبقارنة بينها من جانب
الشكل أك التعبّب األديب .كتلك ظبة النظرية األدبية اغبديثة .كمن ىذا اعبانب يرل "ج جينيت "
أنو يبكن للحكاية أف تتحدد بوساطة مقابلة الثنائيات الثبلثة اآلتية ،كالٍب ىي ُب الوقت نفسو حدكد
اغبكاية الٍب هبب مناقشتها:
 الثنائية التقابلية األكٔب :ا﵀اكاة ( ،)mimésisالقصة(.)diégésis
 الثنائية التقابلية الثانية :السرد ( ،)narrationالوصف(.)description
 الثنائية التقابلية الثالثة :اغبكاية ( ،)récitاػبطاب (.)discours
 .1.3المحاكاة والقصـة:
يستهل "ج جينيت"مناقشتو ؽبذه الثنائية ،بالرجوع إٔب معْب "الشعرية القديبة" « l’ancienne
»  poétiqueكما ىي عند أفبلطوف كتلميذه أرسطو ك ىذا ليتخذا منها سندا معرفيا ،كمتكأ
منهجيا ،كبو تأسيس شعرية جديدة » .« une nouvelle poétique
ففي الكتاب الثالث من اعبمهورية قبد "أفبلطوف" وباكؿ  -على لساف "سقراط"  -التمييز
بْب ثبلثة أشكاؿ من التلفظ »  « formes énonciationsمن األشعار؛ كىي :السرد البسيط
»  ،« narration simpleحيث أف الشاعر يركم كل شيء دبا ُب ذلك كبلـ الشخصيات .ك
ؿباكاة كبلـ الشخصيات »  ، « mimesisكىناؾ الشكل الثالث الذم يناكب فيو الشاعر بْب
ؿباكاة الكبلـ تارة ( ،)mimésisك السرد ( )diégésisتارة أخرل مثل اإللياذة ك األكديسة.
غّب أف ما يبكن مبلحظتو ُب تصنيف أفبلطوف ىذا ،أنو ضيق من ؾباؿ ا﵀اكاة ،حيث قدـ ؽبا
تعريفا ؿبدكدا جدا؛ فهو ال يرل ُب اغبكاية ؿباكاة .كلعل ىذا ما جعل التصنيف الذم كضعو
لؤلجناس األدبية عامة كالشعرية خاصة ،يكتنفو الغموض إٔب ح ٌد بعيد ،أك ىكذا يبدك.
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

311

العدد 3172 - 71

حسـان راشـدي

"جيرار جينيت" و "موت الحكاية"" إشكالية الحكاية الخالصة"

أما تلميذ أفبلطوف "أرسطو" ،فقد اختلف عن أستاذه ُب مواطن كثّبة.فهو يعترب أف القصة
(ُ )histoire(، )diégésisب كتابو الشعرية » ُّ ،« Poétique
تعد إحدل صيغٍب ا﵀اكاة الشعرية
( ]13[ ".)mimésisذلك أف ا﵀اكة عنده،مبدأ عاـ مهيمن على أجناس الفنوف كلها؛ من ملحمة،
ك تراجيديا ،أك موسيقى ،أك رسم أك كوريغرافيا اْب ..كلتجنب الغموض الذم اعَبل تصنيف
أستاذه "أفبلطوف" لؤلجناس األدبية ،عبأ أرسطو إٔب اعتماد تصنيف ـبتلف ُب الشكل ،مع
حفاظو على اػبطوط الرئيسة عبوىر األدب كالفن .حيث قبد أف تصنيفو ،يقوـ ىذه اؼبرة على صيغ التعبّب
الشعرم () modes d’ expression poétique
ك ىبلص "ج جينيت" من مراكحتو بْب أفكار أرسطو،ك أستاذه أفبلطوف ،إٔب تبِب فكرة " الكل
السردم" »  .« le tout narratifكىو اؼبصطلح الذم تنضوم ربتو حٌب ا﵀اكاة نفسها ،الٍب ىي
عنده ذات غبمة قصصية بالتأكيد .كللربىنة على زعمو ىذا ،يستنجد "ج جينيت" مرة أخرل
بأفبلطونفيجمهوريتو ،ك خباصة الكتاب الثالث منها .ك ىذا عندما يوظف أفبلطوف مصطلحْب
آخرين متقابلْب نبا ك "اللوجوس" »  "« Logosالليكسيس" »  « Lexis؛ فهذا األخّب يعِب ما
ًب قولو ،ك أما األكؿ »  « Logosفيقصد بو كيفية القوؿ .]15[ .ك بعبارة أخرل إف اللوجوس
يتعلق دبضموف األعماؿ أك اآلثار ،بينما يتعلق الليكسيس بالشكل أم بصيغة التمثبلت ( mode
 .)de représentationك اغباؿ أف" جنيت" أطلق على األكؿ مصطاح (ُ ،)discoursب حْب أطلق على الثا٘ب
مصطلح (.)diction
كوباكؿ"ج جينيت" استثمار طرح أفبلطوف ىذا،بأف سعى إٔب بلورة مفهوـ اغبكاية
البسيطة»  « récit simpleعند ىذا األخّب .ك من شبة استنتج "جنيت" ،أف أفبلطوف يريد
كل ما يركيو الشاعر ،كىو يتحدث باظبو اػباص دكف ؿباكلة منو ،يريد من
باغبكاية البسيطة " ن
ذلك أف هبعلنا لباؿ أف أحدا غّبه ىو الذم يتكلم ]14[ ".ك ىذا ُب مقابل أف ا﵀اكاة باؼبفهوـ
األرسطي ،ىي أف يصطنع الشاعر -بقدر اإلمكاف طبعا – طريقة ُب الكبلـ تكوف فباثلة لطبيعة
كل شخصية .أم أنو مطالب دبحاكاة أسلوب كل شخصية ُب الكبلـ بطريقة مباشرة ككأنو
ىي[.]16
لكن اؼببلحظ كاؼبدقق ؼبا كضعو أفبلطوف من شرط للمحاكاة ،يتبْب لو أف مثل ىذه ا﵀اكاة
الكاملة ك التامة غّب متحققة ،أك صعبة التحقيق على أقل تقدير .كلكن مع ىذا االختبلؼ ُب
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كجهٍب النظر بْب "أفبلطوف" ك تلميذه " أرسطو" ُب التمييز بْب "ا﵀اكاٌب" ك" القصصي" ،فإهنما
يتفقاف على أف النموذجْب الذين هبسداف ىذا التمييز نبا":ىومّبكس"» « Homèreبالنسبة
للحكاية»  ، récitك "يوريبيدس"»  « Euripideأك "صوفوكليس" » «Sophocleبالنسبة للدراما
» .« drame
ك ما يبكن اإلشارة إليو ُّذا الصدد ،ىو أف عآب السرد» ُ « le narratologueب تعاملو مع
الصيغتْب السرديتْب الكبّبتْب ،يفرز عدة درجات من القصص ،كىي الٍب تكشف عن تدخل
الراكم » ُ « le narrateurب حكايتو بصورـبتلفةكىو مطالب ُب الوقت بأف يفسح ؾباال للسرد،إذ
ال يبكن أف ييفتقد الراكم ُب اغبكاية بأم حاؿ من األحواؿ.
2.3ضد المحاكاة التامة:
ك
ٓب يكن يرغب "ج جينيت" ليعيد مناقشة الَبتيبْب األفبلطو٘ب كاألرسطي للمحاكاة
القصص ،بقدر ما كاف يبحث عن ـبرج منهجي كمعرُب يقوده إٔب ق ٌد نظرية للحكاية تتناسب ك
أطركحات الشعرية اغبديثة .كقد اىتدل إٔب أف ىناؾ قاظبا مشَبكا بْب تصور أفبلطوف كتلميذه
أرسطو ُب تصنيف األجناس األدبية على الرغم فبا قد يبدك بينهما من اختبلؼ .كعليو فإف"
الفارؽ بْب تصنيف أفبلطوف ك أرسطو عند "جينيت" ،ينحصر إذا ُب تنوع بسيط للمصطلحات
فحسب ،بينما يلتقي التصنيفاف بالتأكيد فيما ىو جوىرم أساسا أم التقابل بْب ما ىو درامي » « dramatiqueك ما ىو
سردم ».]17[ "« narratif
لسوؽ نظريتو
كىكذا توصل "ج جينيت" إٔب ثنائية مصطلحية مفتاحيو .كىي الٍب سيتوكأ عليها ٍ
ُب السرد .كىي النظرية القائمةعلى شعرية عامة من جهة،تبتغي ُّا استخبلص نظرية عامة
لؤلشكاؿ األدبية ككل.ك من جهة ثانية تضع نصب أعينها شعرية السرد poétiquedela
) )narrationالٍب توجو اىتمامها كبوعمل أديب بعينو[.]18
ك عند ىذه النقطة من مناقشة مفهوـ اغبكاية أك ا﵀كي عند كل من أفبلطوف كأرسطو ،يقدـ "ج
جينيت" مبلحظة حوؿ موضوع بعينو ،يرل أنو ٓب هبد العناية الكافية لدل أرسطو ك أستاذه
أفبلطوف ،كىي أف ا﵀اكاة اؼبباشرة ال تتم بوساطة الكبلـ فحسب ،بل قبدىا باغبركات كبالكبلـ
ُب آف .مثلما ىو األمر بالنسبة أليب الفنوف :اؼبسرح.فا﵀اكاة باغبركات تتم ُب صورة " سبثيل
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»  « représentationأعماؿ فحسب بينما ال قبدىا زبضع ُب ىذه اغبالة للمستول اللسا٘ب الذم
ىو ؿبط فبارسة النشاط اؼبخصوص بالشاعر.]19[ " .
كأما ُب حالة ا﵀اكاة بالكبلـ،كىواػبطاب اعباريعلى لساف الشخصيات « discours des
»  personnagesفهذه ا﵀اكاة الكبلمية"ال تبدم شيئا من التمثيل على اإلطبلؽ طاؼبا أهنا تقتصر
[]20
على السعي ُب إعادة إنتاج ىذا اػبطاب أك ذاؾ،حقيقيا كاف أـ خياليا"
كاستنادا إٔب ىذا التعقيب يرل "ج جينيت" أف ا﵀اكاة الشعرية »  « l’imitation poétiqueاغبق،
ىي الٍب تتجسد ُب التمثيل بوساطة كسائل كبلمية أك غّب كبلمية.كىو ما يعكس اعبانب
السردم فيها .أما التمثيل الدرامي »  « representation dramatiqueللحديث اعبارم على
لساف الشخصيات ،فهو ليس من ا﵀اكاة ُب شيء .ذلك أنو مهما بلغت درجة ا﵀اكاة من الدقة
ُب التمثيل ،فلن تكوف ىي كاألصل سياف .كىي ؽبذا ؿباكاة ناقصة غّب تامة حيث إف " اللغة ال
يبكنها أف رباكي حبق إال اللغة ،أك بشكل أدؽ :إف اػبطاب ال يبكنو أف وباكي حبق إال خطابا
مثلو ،كباختصار فإف اػبطاب ال يبكنو أف وباكي إال نفسو" [ ]21كحسبو ذلك.
كما يستخلص حينئذ من النظرية اعبينيتية ُب ىذا الصدد ،أف التمييز بْب حكاية كبلـ
الشخصيات ،كحكاية األحداث قبده خصيصا داخل اغبكاية نفسها ،إذ ليس ىناؾ حكاية
خالصة باؼبرة .كُّذا يقصي "ج جينيت" اؼبسرح من ىذه اؼبسألة السردية.
ك ىكذا يدلف "ج جينيت" بوساطة منهجو الشعرم التحليلي « method poétique
»  analytiqueإٔب اعتبار أف ا﵀اكاة الوحيدة اؼبقبولة ك الٍب تستحق ىذه التسمية ىي ا﵀اكاة
الناقصة .إذ ليست ا﵀اكاة الكاملة التامة غّب الشيء نفسو .كمن ىذا فبل هبدم نفعا عند "ج
جينيت" أف وباكؿ اؼبرء اعبرم كراء كشف الواقع من ا﵀اكاة ،إنو الواقع الزائف اؼبزيف الذم تقمو
لنا ا﵀اكاة.
ك األجدر كفق ىذه اغباؿ ىو البحث ُب كيفية اشتغاؿ اغبكاية ُب نقل األحداث ،كذاؾ ىو
مكمن فتنة السرد ،كسر علبتو السوداء .كىكذا ىبلص "ج جينيت" إٔب اغبكم بأف ا﵀اكاة ىي
القصصي ( ]22[)mimesis c’est diegesisكىو اغبكم الذم ال ىبرجنا من ظاىرة اإلبداع
الشعرم()creation poétiqueطاؼبا أننا باقوف ُب حرـ الشعريةعلى حد تعبّبه.
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 .4السرد والوصف
يسعى"ج جينيت" بوساطة ثنائية السرد ك الوصف»  « narration/descriptionإٔب استدراؾ ما
كجده من نقص ُب ربديد التمثيل األديب الذم كاف قد بلوره ُب اؼببحث السالف .كُب ىذا اؼبقاـ
يتخذ "ج جينيت" من مصطلح اغبكاية معيارا لذلك .كُب ىذا الصدد يقدـ "ج جينيت"
ملمحا يراه جوىريا ُب ربديد اغبكاية من باب اؼبنظور السردم اؼبمتد منذ "فبلديبّب
بركب"(،)Vladimir Proppكىوأف للحكاية عتبة دنيا » ،«seuil minimalأكنواةجوىريةىي ما
يطلق عليها "اغبكاية الدنيا"» récitminimal
ك عنده أف اعبملة الفعلية البسيطة ُب اؼبقاـ النحوم تقوـ مقاـ اغبكاية الدنيا ُب اَّاؿ السردم.
فاعبملة الفعلية ،كىي نتاج لسانياٌب تضطلع بربط العبلقة بْب حدث أك أكثر للحكاية .ؼ"
صبلتا" :أنا أسّب" ..أك "كصل بيار" ،ؽبما شكبلف دنياكاف للحكاية ،ك ما "األكديسا "
ؿ"ىومّبكس" ،أك "حبثا عن الزمن اؼبفقود" ؿ"مارسيل بركست" إال تكثيف – باؼبعُب الببلغي –
للحكاية الدنيا " [.]23
ك يبقى بعد كل ىذا "ج جينيت" مصرا على أف اػبصوصية الفريدة للسردم تكمن ُب صيغتو ال
ُب مضمونو .ؼ" بالفعل ال توجد مضامْب سردية ،بل يوجد تسلسل أعماؿ فحسب ..أم ذلك
[]24
الذم يرجع إٔب الصيغة"
كعلى ىذا تتضمن اغبكاية سبثيبلت ألعماؿ ك أحداث ىي ما يطلق عليها السرد
»  «le narratifpurاػبالص ،ك سبثيبلت األشياء أك الشخصيات ،الٍب ىي الوصف
»  .« descriptionكىذا ما يسميو "ج جينيت" ب " التمييز اؼبوضوعاٌب" « distinctionthé
[]25
»  matiqueك لعل ىذا ما هبسده اعبدكؿ اآلٌب:
[]26

جدول  : 1مفهوم الحكاية عند "جينيت"
الصيغة

السػػردم

اؼبضموف األعماؿ أك األحداث
سبثيبلت

الس ػػرد

سبثيػبلت اغبالػػة

الوص ػػف

الدرامػي

اغبك ػػاية
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كإذ أف النظرية األدبية القديبة ٓب تسع إٔب التمييز بْب السرد ك الوصف ُب تصنيفها لؤلجناس
األدبية ،فإف "ج جينيت" يرل أف مثل ىذا التمييز قائم ُب صلب النظرية األدبية اغبديثة ك ىو
أىم فبيز من فبيزاهتا اعبوىرية .ؼ" مبدئيا ،إنو ؼبن البديهي إمكاف ،تصور نصوص كصفية
صرؼ ،ليس ؽبا من ىدؼ إال سبثيل أشياء معينة ُب كجودىا الفضائي فحسب،كىذا دبعزؿ عن
[]27
كل حدث أك حٌب عن كل بعد زمِب"
ك من ىذا الباب ،يبكن للوصف – حسب "ج جينيت" -أف يستغِب عن السرد ،كلو من كجهة
نظرية صرؼ ،بينما يصعب أف وبدث العكس .حيث إف " السرد ال يبكن أف يوجد دكف
كصف.غّب أف ىذه التبعية ،ال سبنعو– أم الوصف  -من أف يلعب الدكر األكؿ على الدكاـ".
[ . ]28ك مع ىذا كذاؾ ،فإف الوصف ذا الطابع التأملي ،كالسرد ذا الطابع اغبركي ،يستعمبلف
كبلنبا اللغة نفسها.]29[ .
ك ؽبذا ينظر "ج جينيت" إٔب اغبكاية »  « récitعلى أهنا كياف كاحد ،ديدهنالتمثيل أديب
»  .« representation littéraireكما السرد كالوصف إال مظهراف يبلزماف حينئذ كل سبثيل أديب،
كليس اغبكاية كحدىا ]30[ .ك ىذا ما قصد بو مصطلح "السرد اؼبختلط" (.)narrationmixte
 -5الحكاية و الخطاب
وباكؿ "ج جينيت" ُب ىذا اغبد الثالث من حدكد اغبكاية ،مناقشة ثنائية
اغبكاية/اػبطاب»  .« récit/discoursك ما كاف الرجل يفعل ذلك إال بقصد إعادة تأسيس تلك
اؼبفاىيم الٍب يدجبت من لدف غّبه ُب ؾباؿ تشكيل النظرية األدبية اغبديثة عامة ،كالسردية خباصة.
كقد كجد "ج جينيت" فيما قدمو " بنفنيست" ُب ؾباؿ اغبديث عن ثنائية اغبكاية/اػبطاب [
القصة /اػبطاب] ،السند العلمي كاؼبنهجي لتجاكز ما قدمو أرسطو ُب كتابيو  :الشعرية ك
الببلغة» ُ« rhétoriqueب ىذا اَّاؿ .كقد اعتمد "ج جينيت" على ما قدمو "بنفنيست" ُب سبييزه
بْب اغبكاية كاػبطاب عندما استشهد بنموذجْب :أحدنبا للمؤرخ " ج قلوتز" » ،« G.Glotz
كاآلخر للكاتب الفرنسي "بالزاؾ" »  .]31[« Balzacلكن ما يلفت النظر ُب ىذا ىو التسليم
اعبينيٍب ألطركحات "بنفنيست" ( )E.Benvenisteدكف مناقشة،على عكس مارأينا صنيعو ىذا مع
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أرسطو كأفبلطوف .كىذا معالعلم أف أفكار "بنفنيست" لسانية ؿبضة ،كأنو يتحدث باػبصوص
على "اغبكاية التارىبية" » .]32[« récithistoriqueفهل ما يناسب اللسانيات يبلءـ السرديات؟
ك إذا رجعنا إٔب مصطلحيات "بنفنيست" ُب ىذا اَّاؿ ،قبده يستعمل مصطلحي اغبكاية
( )récitك القصة » ُ « histoireب مستول كاحد مقابل اػبطاب ففي اغبكاية التارىبية
»  «récit historiqueتنعدـ كل إشارة عن الذات اؼبتكلمة ،ك كأف القصة تركم نفسها بنفسها.
بينما اػبطاب يوظف كل ما يشّب إٔب اؼبتحدث.
ك ىكذا كصل " ج جينيت" إٔب أف ما يبيز اغبكاية عن اػبطاب ،ىو أف ىذا األخّب
ذاٌب؛ يضطلع بو سارد »  ،« narrateurبينما اغبكاية ذات طابع موضوعي أم ليس ؽبا سارد،
ككأهنا تركم نفسها بنفسها[ .]33كمثل ىذا الصنف من اغبكاية ىو الذم أطلق عليو "ج جينيت"
"اغبكاية اػبالصة" »  « récit purكالٍب ىي القصة [ .]34ك ىذا مقابل اغبكاية الٍب يضطلع ُّا
سارد لتظهر ُب شكل تسلسل من األحداث حقيقية كانت أـ خيالية .كىذا النوع من اغبكاية ىي الٍب
يسميها "ج جينيت" اغبكاية السردية » «lerécit narratifأك اؼبلفوظ السردم أك »  « l’énoncé narratifأك اػبطاب السردم
».«lediscoursnarratif
كبرجوعو إٔب النصوص الكبلسيكية ،عارضا إياىا على اإلشكالية البنفنستيية ،كجد "ج جينيت"
أف اغبكاية اػبالصة تكاد تنعدـ ُب ىذه النصوص ،معتربا أنو كضع سبليو طبيعة اللغة نفسها .كؽبذا
استخلص "ج.جنيت" أف كجود اغبكاية ُب حالتها الصرؼ أمر قريب من االستحالة [.]35
كىكذا يصل بنا "ج جينيت" إٔب اغبكم على موت اغبكاية ُب معناىا السليب ،أم
اغبكاية الصرؼ العارية من كل خطاب ،ؿبتفظا مع ذلك بالفعل السردم »  .« l’acte narratifك
ُب هناية اؼبطاؼ ،ييسقط "ج.جنيت" حكمو حوؿ اغبكاية ليعلمنا بأف" اغبكايةُ -،ب
خصوصيتها السالبة قد أصبحت بالنسبة لنا مثل الفن بالنسبة ؿ" ىيجل" »  ،« Hegelشيئا من
اؼباضي ،هبب علينا أف نسارع إٔب القبولبانسحابو ،كىذا قبل أف يهجرساحتنا.]36[ ".
 .6خـاتمـة
يقوـ اؼبشركع " اعبينيٍب" إذا على أسس الشعرية السردية ( )poetique narratifبالدرجة
األكٔب .كىو مشركع حيوم ،جعل من اغبكاية أك ا﵀كي ( )recitمنطلق بناء نظرية سردية حديثة،
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 ك نظرية، كقد أثرنا ُب ىذا اؼبقاؿ قضية اغبكاية من باب قضية النظرية األدبية عامة.معركفة باظبو
.األجناس األدبية على اػبصوص
جينيت " ُب ىذا اَّاؿ ىو اعتباره للحكاية من جانب الصيغة.كلعل ما يبيز مسعى " ج
)contenu(  ال من ناحية اؼبضموف،)le tout narratif( ) الٍب ىي مكمن الكل السردمmode(
 الذم،" إنو مبدأ "الكل السردم. ك تلك ىي الركح الٍب تبقى على استمرارية اغبكاية.فحسب
 اغبكاية بنية:ك بعبارة امشل
. ك تنضيدا لؤلحداث،تغدك فيو اغبكاية صيغة خطاب تلفظي
. يبكن االحتكاـ إليو، ك من شبة فليس ؽبا أم شكل ثابت.خطاب سردم
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