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 :مكونات الخطاب السردي

 : مفهوم السرد 
 :يقوم الحكي عامًة على دعامتين أساسيتين 

 .أن يحتوي على قصة ما، تضمُّ أحداثًا معينة : أوالهما
كااى اهااا تلاا  القصااة : وثانيتهمااا  وتساامى هاالط اليقيقااة سااقدًا ،للاا  أن قصااة . أن ُيعااي ن اليقيقااة التااي ُتحا

كاى اياق   لساا  إا ن الساقد هاو الالي ُيعاَتماُد علياي إاي تمييا  أنمااي ُمَتعاد دة ، ولهالا اواحدة ُيمكان أنا ُتحا
 (1).الَحكي اشكل أساسي 

هو النشاي السقدي اللي يضايل  ااي الاقاوي وهاو ياقوي حكاياة ، ويصاوب النياا  الناقال لهاا : والسقد  
  (2)اية وينجم عن إعل السقد النيا  القصصّي والحك. جونات إعل السقد ))وهو ما سماط 

كاى أو َيعاااققُص قصاًة : والساقد   هاو المااتكلم النااي  الساان أو صاوت النيااا  : والسااقد . أي شاي  ُيحا
السااقدي وهااو أيضااا الوساايي الاالي يقاايم صاالة االتصااال ماا  المتلقااي أو المسااقود لااي ، وهااو الاالي يقتاا  

أي وجهاة نراق ، نصوصًا من )العقص ، وهو اللي يققق ما اللي يج  أن يقال وكيف يج  أن يقال 
  (3)واأي تسلسل ، وما اللي يج  أن يتق  

كاى لاي ، أي كية َيفَتقق حإّن كون الحكي ، هو االضقوقة قصة م   ٍص ُيحا ٍص يحكي ، وَشانا ُص وجود َشنا
(4)أو ساقدا ويقف ثاٍن يدعى مقويًا لي أو قاققئاً (( قاوياً ))وجود تواصل اين يقف أول ، يدعى 

 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا القصة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

لتي ُيَقدَُّم اها لل  المضمون إن القصة ألن ال تتحدد امضمونها ، ولكن أيضا االشكل أو اليقيقة ا  
إن القواية ال تكون ُمتميَّ ة إقي امادتها ، ولكن أيضا اواسية هلط : )) Kayserوهلا َمعانى قول كي ق 

  (5)((الناصّية األساسية المتمثلة إي أن يكون لها شكل ما ، امعنى أن يكون لها اداية ووسي ونهاية
ني مجموع ما ينتاقط القاوي  والشكل هنا لي معنى اليقيقة التي تقّدم اها القصة الَمحكية إي القواية ، وا 

 .من وسائل وحيل لكي ُيَقد ُم القصة للمقوي لي 
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 ( أو أشكال التبئير)زاوية رؤية الراوي 
ااكي) ُيَمي اا  الشااكاني القوسااي    فقسا د موضااوعي ، وسااقد لاتااي : ))اااين نميااين ماان السااقد ( تومااا تقشا َسااقا

أماا إاي  .الموضوعي يكاون الكاتا  ُميَّلقعاًا علاى كال  شاي  ، حتاى األإكااق الساقّية ل اياال ،إفي السقد 
متاوإقين علاى تفسايق ( أو ياقف مساتم )نرام السقد اللاتي ، إ ننا َنَتتاُ  الحكي من نال َعياَنيا الاقاوي 

   (1)((متى وكيف عقإي القاوي أو المستم  نفسي : لكل ناق
 (2): اثة أنواع من القؤية السقدية وف اين ثويمي  تودوق  
 : ـــ الرؤية من الخلف 1
إنااي يااق  مااا . الشنصااية ( الساااقد) معقإااة ماان الشنصااية القوائيااة  كثااقإااي هاالط الحالااة يكااون الساااقد أ  

إلاايل لشنصااياتي . يجااقي نلااف الجاادقان كمااا يااق  مااا يجااقي إااي لهاان ايلااي ومااا يشااعق اااي إااي نفسااي 
شنصااايات حاااد  أماااا معقإتاااي االقلااااات الساااقية لاااد  إوتتجلاااى شااامولية معقإاااة السااااقد . القوائياااة أساااقاق 

اقلااتهاا ، أو إاي معقإتاي ألإكااق شنصايات كثياقة إاي  ن واحاد وللا   القواية التي قد تكاون لياق واعياة
ماا إاي ساقد أحاداد ال تادقكها شنصاية قوائياة امفقدهاا إناي  ما ال تستييعي أي من هلط الشنصايات ، وا 

  (3).ساقد عالم اكل شي  وحاضق إي كل مكان 
 . الرؤية معااا 2
إاااا يقااادم ( الشنصاااية= السااااقد )القوائياااة إاااي هااالط الحالاااة يعاااقف السااااقد اقااادق ماااا تعاااقف الشنصاااية   

شنصااية نفسااها قااد توصاالت إليهااا ، أي أن للمااقوي أو القاااقل معلومااات أو تفساايقات إاّل اعااد أن تكااون ال
ن الشاااكل المهااايمن الااالي يساااتندم إاااي هااالط القؤياااة هاااو ضاااميق . معقإتاااي مسااااوية لمعقإاااة الشنصاااية  وا 

ثلما نجد إي السيقة اللاتية ، إاي هالط الحالاة تنعات المتكلم، حيد تقوم الشنصية نفسها اسقد األحداد م
وقاااد يسااتندم الساااقد أيضاااا ضااميق ال ائااا  اشااقي أن تكاااون   (4)((الساااقد  –الشنصاااية ))الشنصااية ااااا 

  (5)معقإة الساقد مساوية للشنصية القوائية تنتمي القؤية م  إلى نمي السقد اللاتي 
 ااا القؤية من ناقج 3

                                                           
 54:بنية النص السردي ( 1)
نقال من كتاب تحليل النص  41: 1111، 1ط اتحاد الكتابمقوالت السرد األدبي ، تزفيطان تودوروف ، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا ، منشورات ( 2)
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  71:مفاهرنقال عن كتاب تحليل النص السردي تقنبان  12:مقتضيات النص السردي األدبي ، ترجمة رشيد بن حدو ، ضمن كتاب تحليل السرد األدبي ( 5)
 01: نفسهالمصدر ( 4)
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إناي يصاف ( . الشنصاية)السااقد) إي هلط الحالة تكون معقإة الساقد أقل من معقإة الشنصاية القوائياة 

ال أكثااق ،امعنااى أنااي يااقوي مااا يحاادد إااي الناااقج ،وال يعااقف ميلقااا مااا ياادوق إااي .... مااا يااقاط ويساامعي 
وات صاأ إناي يعاقف ماا هاو رااهق ومقئاي مان. ي مان مشااعق تحسا ولهن الشنصيات وال ماا تفكاق ااي أ

  (1).وحقكات وألوان ، وال ينفل إلى أعما  ودوانل ونفسيات الشنصيات 
 :ااا وضعيات الساقد 4
إن دقاسة وضعيات الساقد تعني قصد صوت الساقد إي الحكي ، واإلجااة عن الساؤال مان ياتكلم إاي   

 .الحكي ؟ امعنى تحديد الموق  اللي مني يتكلم الساقد ويقوي القصة 
وإااي هاالا المسااتو  يمياا  جينااات اااين شااكلين . قصااة التااي يقويهااا ماان نالااي تتحاادد عاقااة الساااقد اال  

 :ن تيالعاقة اين الساقد والقصة أي اين وضعي
 .اااااااا الساقد ليق المشاق  إي القصة التي يحكي ، وهو ما يسميي جينات االساقد ناقج الحكي 

 (2).يحكي ، وهو ما يسميي جينات االساقد دانل الحكي  ااااااا الساقد المشاق  إي القصة التي
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