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وآليات يف أدواتقصَد التواصل؛ ذلك التواصل الذي يتكئ علىنساين ضمن حلقة ختاطبيةينفهم اخلطاب الوجداين اإل
اآللية السردية : املخاِطب وما يفهمه املخاَطب من اخلطاب املقصود، ومن هذه اآلليات اليت يتوسلهاقصدِ تبليغِ عملية 

للسّرد؟ ومل ةاإلنسانيةاجة األنطولوجياحللتساؤل عن مدى الزماين واملكاين، هذا ما يدفعنا إىل االيت تتزامن مع وجوده
رد كآلية يف التفكري مع نفكر سرديّا؟ وكيف ا .كائن  البشري؟الطبيعة رتبط الّس

رد غاية جتعل املطلوب باحملال الذي تشق له الرّق" اب، فالسرد شقيق الطبيعة األول، بل هو عمق إّن الوقوف على حّد لّس
ققا منها هو وصوته؛ حوارية المتناهية يف رحلة الذات اليت جتعله أنا  اإلنسان، تلك املناجاة الداخلية اليت جعلته ُمتّش

نسان كائنا واآلخر يف آن واحد، تلك املخلوقات اليت تعربّ عن وجه اإلنسان يف عوامله احلكائية العميقة، مما جيعل أصل اإل
وبني الكائن شأ العالقات بني الكائن واألغيارحواريا تتعاظم داخله البنيات احلكائية، ليخرج اآلخر كائنا مغايرا، وتن

دت الرتاسل احلكائي يف الكون ليكون السرد حمددا دقيقا ملختلف ا ألشكال والبنيات والطبيعة، تلك التجاورية حّد
.  1"نسان وغريهالتعاقدية بني اإل

رد حاجة أنطولوجية لتصويغ الكينونة اإلنسانية اليت تتوافق مع طبيعته احلكائية حيث تطفو يف شكل  وعليه يُعدُّ الّس
ل على عامله الداخلي أو اخلارجي ولعّل من أهم ما حققته الّلغة يف انتظامها العالميتخطيبها . "عالمات سيميائية تّد

ى بالثقافة، ومن ضمن ذلك الكم اهلائل من االستخدام للفكر املشروط عقال داخل العقل الس يميائي اجلمعي الذي يسّم
ردي .2"التواصلي ملنظومة الّلغة ظاهرة اخلطاب الّس

م ناتج عن وجود اإلنسان نفسه ومن خالل استغراقه  وهو أسلوب يف صميم ممارسة اإلنسان هلذا الوجود، ولذلك فهو الّز
أصوله التارخيية واألنثروبولوجية عن احلياة والثقافة والوجود، ألنه يشكل مكونا لوجوده، فالسرد ال ينفصل من حيث

إّن حبث مسألة طبيعة السرد، يفرتض التفكري يف الطبيعة احلقيقية ": هايدن وايث"جوهريا يف الطبيعة اإلنسانية، وبلغة 
."

مميزة للهوية اإلنسانية، ميكن صياغة تعريف فلسفي جديد لإلنسان بأنه كائن سارد إذا سلمنا بأّن السرد يشكل خاصية 
إّن نصوص امليثولوجية . ويبني البحث األركيولوجي أن السرد قدمي جدا، وموجود منذ وجود اإلنسان على هذه األرض

ة اإلنسان على األرض على الكهوف، ليست سوى سرودا وحكايات وأساطري لسري " اإلنسان األول"القدمية وحفريات 
.ومغامرته يف الوجود



رد، واحلاجة الوجودية إليه لبقاء آثار اإلنسان على األرض  يكشف هذا األساس األنثروبولوجي الطبيعة الكلية والكونية للّس
شعب من 
السرد، إنّه احملكي واملتنفس الذي تلوذه كل الشعوب حىت غدا مكونا ثقافيا هلا، وغالبا ما يتم تذوق هذه احملكيات من 
، وعرب تارخيي وعرب  رد من األدب اجليد كما الرديء، إنّه عاملّي طرف أفراد من ثقافة خمتلفة وحىت متعارضة، ويسخر الّس

رد مع الّلحظة األوىل اليت وجد فيها اإلنسان، والسرديات . 3حلياةثقايف ويوجد يف كل مكان كما ا وعليه فقد وجد الّس
بأشكاهلا هي اليت جعلت العامل يرسم حدوده ويتفاعل مع تشقيقاته املختلفة، السرود الكربى هي وحدها املّتسببة يف بعج 

كز األدوار احلضارية واالجتماعية اليت رمست معامل ومر . النصوص الكبرية باعتبارها فاعال بشريا يضمن الدميومة واالستمرار
رد أو استنكفت عنه فهو القوة اخلفية اليت حترك العامل، بل هو الصق  احلضارات والشعوب وليس هناك أمة خلت من الّس

4.

رد بأشكاله ال" وفضال عن ذلك فإّن الّس
يبدأن من تاريخ البشرية ذاته، وال يوجد أي شعب دون سرد فلكل الطبقات ولكل اجلماعات البشرية سرودها وهذه 

.5"السرود تكون يف غالب األحيان مستساغة بشكل مجاعي من قبل أناس ذوي ثقافات خمتلفة

لذلك يكون الوعي بالزمن هو املصدر الذي أنتج اخلطابات السردية، وجاء من طريق الّتفكر يف الوجود السردي 
لإلنسان عديد الصيغ العلمية والفنية اليتّ مثّلت املنظور اإلعتقادي والعقلي ملوضوع الزمن وسريان اإلنسان فيه وتدفقه 

، ومنه فصفة الوجود 6"يوجد حيثما يوجد حبث يف التتابع الذي ندعوه الزمنالسرد: "وهذا ما يتضح يف القول بأنّ . عربه
.الزمين والسردي لإلنسان متداعية كرونولوجيا وأنطولوجيا

ردي للذات اإلنسانية مبنطلق ثابت هو جوهر سريورة الزمن مبا هو جمال لوجودها، ولعله  لقد ارتبط  التدفق الّس
، ومن 7"احلكي يستجيب للحاجة األكثر أمهية لدى اإلنسان، وهي الرغبة يف تفادي املوت: "املعرب عنه يف مقولة أنّ 

رديا .جهة أخرى يرتبط جبوهر الوجود ولذا تتعدّد انتاجاته  على حسب اختالف النظام العالمايت والزماين واملكاين ّس

يف توصيف اإلنسان من حيث االسم من حيث اجلوهر كل ما نتج عن اإلنسان فهو سردي، وهو ما محل البحث
، أما من حيث انتاجاته السردية فهي ختتلف حبسب الصيغ واألدوات واآلليات، ونقصد 8"كائن سارد"والّصفة بأنّه 

.9بذلك اجلوهر السردي لوجود اإلنسان وقدرته اإلدراكية يف تسجيل هذا اجلوهر واإلعالن عنه

قذوف يف الزمن، الذي يتحقق بقدراته العقلية والوجدانية، وهو ما أنتج تأويالت وتلونت قراءات اإلنسان لوجوده امل
هلذا الوجود ومنح وجوده ثقافات مبثابة مقولة السرديات الكربى أو ما يعرف بسرديات اهلوية، تيك اهلوية اليت طاملا  حبث 

جواب حكائي، حياول فيه تأويل احلياه عرب عنها اإلنسان باستفهام أنطولوجي يف سريورته الزمنية، فبعث االستفهام يف 
.نص حكائي تراكمي عن جمموعه استفهامات أنطولوجية مبثوثة يف السريورة الكرونولوجية لدى اإلنسان



رد يف تعريفاته األكثر بداهة، هو جتربة زمنية مدركة من خالل فعل متثيل، ذلك أنّنا ال نستطيع صياغة حدود  إّن الّس
ل خطاب ظاهرايت مباشر، فالزمنية تشرتط توسط اخلطاب غري املباشر الذي يوفره السرد، مبعىن آخر إّن الزمنية من خال

.ثقايف والرمزي

واملعىن بكل متّنعاته . املدخل الرئيسي حنو خلق سلسلة من األنساق اليت تقوم بتنظيم جمموعة من القيم يف قوالب حمددة
ن يدرك بصورة فعلية إّال من خالل حتقق هذه القيم وجتسيدها يف أدوار، أو وظائف، أو الذي ُيسند هلذه القيم ال ميكن أ

مؤسسات خترج هذه القيم من جتريديتها ومتنحها وجها مشخصا، وذلك بإعطائها مضمونا وصّبها يف وعاء يتم من 
. ا املطلقة إىل زمن ومكان حمددينخالله حتديد السياق أو التلوينات الثقافية اليت ختصص هذه القيم وخترجها من الزميته

وال يتم هطا التحول عن طريق الصدفة، بل هو حتول حمكوم باسترياتيجية . 
. ظر إىل الداللة بوصفها سريورة تداولية يتحكم فيها حمفال اإلنتاج والتلقيتن

ّن الذات تستطيع حتويل أحكام 10يعطيها اّتساعا وهي إحدى الوظائف الرئيسية للسرد 
وحقائق جمردة إىل كيانات جمسدة أو سلوكات حمسوسة ألنّنا ال نفهم ذواتنا إّال خبفايا عالمات البشرية املبثوثة يف اآلثار 
الثقافية فماذا كّنا سنعرف عن احلبّ والكراهية عن املشاعر األخالقية، وبصفة عامة عن كل مانسميه ذاتا لو مل يتم 

، والزمن عند بول ريكورالميكن أن يكون إّال 11عن كل هذا يف الّلغة ومل تتم مفصلته واإلفصاح عنه بواسطة األدبالتعبري
حمكيا، وال وجود لزمن خارج جتربة إنسانية تعربّ عن نفسها من خالل فعل ورّد فعل، أي جيب أن تكون منظمة يف 

املمكن هو الوجود املشخص، أما التجريد فهو يشري إىل حاالت املمارسة اإلنسانية ال خارجها، لذلك فالوجود الوحيد 

.12للتنويعات الثقافية

نتج بني السرد التارخيي والسرد التخيلي، طارحا كما تتبع بول ريكور يف كتابه الزمان والسرد طبيعة العالقة التاي ت
أفال تصري حياة الناس أكثر معقولية بكثري حني يتم تأويلها يف ضوء القصص اليت يرويها الناس عنها؟ : سؤاال مهما وهو

أال تصبح قصص احلياة نفسها أكثر معقولية حني يطبق عليها اإلنسان النماذج السردية أو احلبكات املستمدة من 
.13لتاريخ والتخييل؟ ، هلذا كانت اهلوية السردية إعادة لتشكيل للهوية الشخصيةا



وهنا يكون التأويل عصب احلياة اإلنسانية وقطبها األساسي، ألّن احلياة ليست إّال شكال نفعيا بيولوجيا إذا خلت 
رد واخليال دور الوسيط أثناء حماكاة فعل اإلنس اليت تشكل حلمة الوجودان ومعاناتهمن التأويل الذي يلعب فيه الّس
، واحملاكاة ال تعيد نسخ الفعل بل 14احلياة، ومنه يتم سرد احلياة بطريقة رمزية، لذلك اعترب أرسطو السرد حماكاة فعل ما

فهمة هلذا يتميز الفعل اإلنساين عن غريه من باقي الكائنات بامتالكه القدرة على التعبري وامل. تنتج وتبتكر أفعاال جديدة
ويبتدئ هذا الفعل يف أرقى صوره يف العالقة  اليت ينسجها . ريكور بداللة الفعلبول املستمدين من الّلغة، وهو ما يسميه 

إن املكونني الزمن واخليال يولدان ما املمكن إنسانيا، هذا املمكن الذي يعّد ركيزة أساسية يف فهم . 15السرد مع احلياة
. وتأويل الذات الساردة ووجودها
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