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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
المنظم من طرف قسم الّلغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات 

فرع والية برج بوعريريج–الفلسفية 
10/04/2016: يوم

.الخطاب الروائي الجدیدمن خالل لیقطینیة االتجربة النقدیة 

.فتیحة بلحاجي: د 

جامعة برج بوعریریج

من الوجوه العربیة البارزة في ساحة النقد األدبي یهتم بشكل خاص بالمجال سعید یقطین. یعتبر د
مجموعة من الكتب المتمیزة التي تمیزت وقد صدر له في هذا المجال . السردي بمستویه القدیم والحدیث

بعمقها الفكري وبتمكنها من األدوات المنهجیة الدقیقة التي تقوم باستعمالها وهو یسعى إلقامة مشروع نقدي 
هذا المجال ال حدود له، شامل، یختص بالمجال السردي دون سواه من األوجه اإلبداعیة األخرى، ذلك أن 

ولقد كانت بدایة . 1ن بارت، مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیةفالسرد یشمل، كما یقول روال
منصبة باألساس على تفكیك بنیة الروایة العربیة " القراءة والتجربة"هذا المشروع، السیما في كتابه األول، أي 

. الجدیدة، ممثلة بالروایة المغربیة تحدیدا، وتبیان أهم صفاتها

الدقة في المنهج و الرحابة : اإلبستمولوجي عند الدكتور سعید یقطین -حول المشروع النقدي: مقال بعنواننورالدین محقق،- 1
http://www.startimes.com/f.aspx?t=7464445في التأویل ، 
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كان :"ى الناقد عبد اهللا ابراهیم عندما ادعى أنه مقلدا للغرب ،قال سعید یقطین و في رده عل
االختیار، ولیس االنتقاء كما یدعي إبراهیم، واالختیار قطعة من عقل المختار، كما یقول العرب القدماء، مبنیا 

بالسردیات، وكل همي ، قلت إني سأشتغل)1985(ومنذ كتابي األول القراءة والتجربة . على أسس واعیة
. بكل حیثیاته وأبعاده مع التفكیر في آفاقهتأسیس السردیات في التربة العربیة باعتبارها اختصاصا علمیا

وكنت في هذه العملیة أنطلق من التفكیر العلمي الذي یؤمن بالعمل باعتباره مشروعا قابال للتطور واإلغناء 
و 2".والتجاوز، ولیس قوالب وصیغا جاهزة، تستورد من اآلخر؟ وتطبق على النص العربي كما یدعي إبراهیم

.ه النقدي الجدیدهكذا أسس یقطین لمشروع

:منهج سعید یقطین في التحلیل السردي: أوال 
أجد صعوبة : في إجابته عن سؤال طرح علیه في إحدى الحوارات عن منهجیته السردیة ، یقول سعید یقطین 

كبیرة في اإلجابة عن هذا السؤال ، ال من باب التواضع ، و ال من بیت الثقة في الذات ، عندي طموح تقدیم 
منهجیة السردیة، وفي كل كتاب من الكتب التي أصدرتإلى اآلن محاولة إلضافة خطوة جدیدة في رحلة هذه ال

، و أنا أحاول أن أؤكد أن علینا تأسیس علوم )1985"(القراءة و التجربة "األلف میل ،و منذ كتابي األول 
بأن التخصص هو الذي أدبیة مختلفة ، و حاولت من جهتي التخصص في الدراسات السردیة ، ألنني أؤمن

یمكننا من تحقیق التراكمات المناسبة بهدف التطویر و اإلغناء ، اشتغلت بالروایة و انتقلت إلى البحث في 
التراث السردي العربي القدیم ، و هذا التنویع أفادني كثیرا في تقدیم مقترحات لقراءة السرد العربي قدیمه و 

أن أزعم أن األسئلة التي أطرح على نفسي -تمنى أن یكون كذلك و هذا ما احسن به و أ- حدیثه و یمكنني 
نظریا و تطبیقیا ، أتقدم بشكل تدریجي في اإلجابة عنها ، هناك نوع من البطء لكني أثره على أن یكون 
عطارا یتجول بین المناهج و النظریات ،و كل ما أمتناه هو أن أساهم بما أستطیع في طرح األئلة التي تساعد 

في التطور و التبلور،بما یفید في قراءة النص العربي الذي أراه یراكم تجاربه الخاصة و المتمیزة فطرنا
یتضح لنا من خالل هذه اإلجابة أن الناقد یسعى إلقامة مشروع نقدي شامل یختص .3"بخطوات ثابتة 

،منوعاتفيالعدد السادس والخمسون،مجلة نزوى ،)وهم النظریة السردیة(سعید یقطین ، السرد و السردیات و االختالف - 2
.http://www.nizwa.com

-- http://www.yactine حوار مع سعید یقطین حول النقد األدبي و السردیات ،موقع : محمد الصاحي  - 3
said.com/dialogue.htm
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بالمجال السردي دون سواه من األوجه اإلبداعیة األخرى  فأتبعها بمجموعة من المؤلفات ، یمكن تصنیفها 
:اشتغل في األولى على نصوص روائیة و هي 4ضمن مرحلتین

. .1985، في الخطاب الروائي الجدید في المغربحول التجریب : القراءة والتجربة 1

. .1989،الزمن ، السرد ، التبئیر: تحلیل الخطاب الروائي 2

.1989،النص والسیاق : انفتاح النص الروائي . 3

.1992،من أجل وعي جدید بالتراث : الروایة والتراث السردي . 4

.ضمن الخطاب الروائي الجدید القاسم المشترك بین هته النصوص ، هو كونها تندرج و

تتمثل في الترابط الموجود بین فالمتأمل في أعمال سعید یقطین یالحظ خاصیة أساسیة تمیز تجربته النقدیة
خطابه النقدي نوعا من االنسجام و الوحدة في مختلف النصوص النقدیة المكونة لهذه التجربة ، مما یكسب

دي الالحق یخرج من صلب العمل السابق ، و بالرجوع إلى مقدمات و الهدف الذي یود تحقیقه ، فالعمل النق
خواتم المؤلفات التي یكتبها سعید یقطین نجده غالبا ما یسترجع في المقدمة ما كان قد انتهى إلیه في كتابه 

بع السابق ، و یطرح في الخاتمة أهم األسئلة و القضایا التي سیعالجها في الكتاب التالي مما یعطي لهما طا
.5)الخواتم اإلستشرافیة(و ) المقدمات االسترجاعیة(

، نجد أن مقدمة الكتاب توسیع و إجابة عن األسئلة التي "روائيلتحلیل الخطاب ا"فإذا ركزنا مثال على كتابه 
كیف یمكننا تحلیل الروایة العربیة بدون تصویر نظري : "إذ یقول "القراءة و التجربة "كان قد طرحها في كتابه 

6..."للروایة ؟ ما هو موضوع هذه النظریة ؟ 

انفتاح " و یختم الناقد كتابه هذا بفكرة تتضمن مختلف األسئلة و القضایا التي سیتناولها في الكتاب الموالي 
علینا اآلن أن نعاین إلى أي حد یتطابق هذا الخطاب كمستوى نحوي منم : ، فیقول في آخره " النص الروائي 

لي في عالقته بالبنیة النصیة و االجتماعیة التي أنتج فیها ، أي أننا نحاول االنتقال من النص كمستوى دال
،ص 2004، 22نشر بمجلة عالمات ، مكناس ، العدد " قراءة في التجربة النقدیة لسعید یقطین"بعنوان مقال محمد مریني - 4

said.com/dialogue.htm-http://www.yactine:و على موقع74
، 22قراءة في التجربة النقدیة لسعید یقطین ، نشر في مجلة عالمات ، مكناس ، العدد : بعنوان مقالمحمد مریني- 5

.74، ص2004
.07تحلیل الخطاب الروائي ، ص: سعید یقطین - 6
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البنیوي إلى الوظیفي أو الداللي ، و من السردیات إلى السوسیوسردیات ، كما نقدم اقتراحا لذلك في انفتاح 
.7"النص و السیاق : النص الروائي 

)انفتاح النص الروائي(نعتبر هذا البحث حول: " مایلي فقد ورد * انفتاح النص الروائي*أما في مقدمة كتابه 
* السوسیوسردیات * و بذلك یندرج ضمن ما نسمیه ب )تحلیل الخطاب الروائي (امتدادا و توسیعا ل

بإشارته إلى ) انفتاح النص الروائي(و قد ختم كتابه . 8"كتخصص یسعى إلى توسیع السردیات البنیویة 
طویر وعینا و قراءتنا للذات و للنصوص التي تنتج ، أي بكلمة موجزة إغناء المنهج الذي ضرورة إغناء و ت

التفاعل اإلیجابي القائم على الحوار الهادف و *به نحلل و النص الذي نقرأ ، و ال یمكن أن یتأتى إال عبر
الروایة و :* و یفسر عنوانه، و یبرز جلیا من خالل كالمه أنه یمهدلعمله النقدي القادم  و یشرح 9... *"البناء

*.من أجل وعي جدید بالتراث : التراث السردي 

یأتي هذا البحث امتدادا و توسیعا للمبحث : "فمنهجیا یبدو هذا الكتاب األخیر إمتدادا للسابق و یبرهن بقوله 
ى معالجة وهنا أسعى إل) . انفتاح النص الروائي(في الكتاب المذكور أعاله* التفاعل النصي *الموسوم ب

.10" مستوى آخر من مستویات التفاعل النصي

هذا وقد انتهج سعید یقطین نفس المنهج في كتاباته التي اشتغل فیها على السردیات الكالسیكیة و الذي تبلور 
، * ذخیرة العجائب العربیة *في الربط بین كتبه النقدیة بدء بالمقدمات وصوال إلى الخواتیم ، انطالقا من 

*.قال الراوي * ، وصوال إلى * الكالم و الخبر *مرورا ب 

و علیه فقد استطاع سعید یقطین من خالل مشروعه النقدي أن یؤسس لمنهج علمي ، حاول من خالله تحدید 
خصائص الممارسة النقدیة و قد سعى لتوظیفه من أجل مقاربة الروایات خاصة التي اختارها لدراساته ن 

. البنیویة للخطاب الروائي الملمة بهته الروایاتحیث قام بالبحث في المكونات 

:تموضع الخطاب الروائي الجدید في كتابات سعید یقطین: ثانیا 

.387: المرجع نفسه - 7
.05انفتاح النص الروائي ، ص: سعید یقطین - 8
.154المرجع نفسه ، ص- 9

.06یة و التراث السردي ، صسعید یقطین ، الروا- 10
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سعید یقطین في عمله النقدي هذا، أن یؤسس بالفعل االنطالقة الدقیقة لهذا المشروع النقدي الهام . استطاع د
یسعى لتوظیفه من أجل االقتراب من عالم الروایات والطموح جدا، إذ حدد فیها خصائص المنهج العلمي الذي 

:التي اختارها مجاال لدراسته و من ثمة تجسید مناحي الخطاب الروائي الجدید و الذي تبلور فیمایلي 

1985، صدر سنة حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغرب:التجربة كتاب القراءة و*1
األبله والمنسیة : "یتناول أربع روایات مغربیة بالتحلیل الجزئي ، تكمن في .الدار البیضاءعن دار الثقافة،

لمحمد عز الدین التازي " رحیل البحر"ألحمد المدیني، و" وردة للوقت المغربي"للمیلودي شغموم ، و" ویاسمین
في -أولهما–یتمثل : بینفي جانفقد تجسدت مظاهر الجدة في كتابه هذالمبارك ربیع ، " بدر زمانه"، و

وثانیهما . و التي بات النقاد العرب ال یهتمون بها إال نادرا11“البحث في مكونات الخطاب الروائي البنیویة“
التي یعمل الباحثون في narratologieاستعمال أدوات ومفاهیم جدیدة تمتح باألخص من السردیات “في 

، و یصفها 12“جاها متمیزا في تحلیل الخطاب السردي بصفة عامةعلى بلورتها وتدقیقها لتصبح ات“ البویطیقا“
وهذه القراءة وهي تمتح من السردیات تسعى إلى االستفادة من أهم إنجازاتها من منظور نقدي "یقطین بقوله 

الیكمن هاجسه في إسقاط معطیاتها على المتن العربي ، ونسجل كون هذا هو شكل التعاطي السائد عندنا 
تجاهات الجدیدة في تحلیل الخطاب ، ولكن هاجسه یكمن في محاولة اإلمساك بروح الصرامة ومختلف اال

واالنفتاح على ما / والبحث الذي تنتهجه ، من اجل اإلسهام في بلورة سردیات تتأسس على قاعدة الحوار مع 
نضاجه من تتم مراكمته من إنجازات في تحلیل المتن الغربي ، وعلى قاعدة ما یمكن اإلسهام في إض ٕ افته وا

و اعتمد سعید یقطین في تعامله . 13"خالل قراءة إنتاجیة للكتن العربي ، تنطلق من السؤال والسؤال النقدي
مع هته الخطابات على مبدإ محوري ضبط به مكونات الخطاب ثم شرع التحلیل و القراءة التي خصها 

عالقة الكامنة بینهما في إنتاج الخطاب و بمقارنة نظریة عامة ضبط من خاللها القراءة و التجربة و ال
، ثم أشار إلى 14مضمونه الروائي ، وبعدها قام بتركیب موجز طرح من خالله أهم إشكالیات تجربته الجدیدة

: ثالثة مفاهیم إجرائیة مبرزا التشابك و اإلرتباط بین هته الخطابات المختارة ، وتتجلى هته المفاهیم ف 

9: سعید یقطین، القراءة والتجربة، ص - 11
9: ، ص المرجع نفسه- 12
2012*2000: سردیات سعید یقطین : ، موقع 25/12/1984: فاس القراءة والتجربة، :حول كتابه مقالسعید یقطین، - 13

،http://www.saidyaktine.net/?p=74
: سردیات سعید یقطین : ، موقع 25/12/1984: فاس القراءة والتجربة، :مقال لسعید یقطین، حول كتابه -: بتصرف- 14

2000*2012.http://www.saidyaktine.net/?p=74
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.الخلفیة النصیة. 3المیثاق السردي . 2االنزیاح السردي . 1

إن المفهومین األول والثاني تنویعان لمفهمي : " یشرح یقطین كیفیة توظیف هته المفاهیم الثالث كمایلي 
االنزیاح والمیثاق كما استعملهما جان كوهین وغیره في تحلیل الخطاب الشعري ، وفیلیب لوجون في تحلیله 

وأن المفهوم األخیر استخلصناه في محاولتنا البحث في . یص لهما في المجال الروائي السیرة الذاتیة ، وتخص
هذه المفاهیم الثالثة موظفة في سیاق ما سنوضحه عن العالقة بین القراءة و . محددات القراءات واختالفاتها 

15."التجربة ، بین الذات والموضوع ، وفي نطاق ارتباط ذلك باالستمرار والتقطع 

بعد تحلیل یقطین لكل نص من النصوص األربعة المختارة على حدى ، نستخلص أهم ممیزات 
:تجربته الجدیدة، وتتمثل في

تكسیر عمودیة السرد؛ ذلك أن لألحداث في هذه الروایات منطقها الخاص الذي ال یخضع للمنطق -
.16الواقعي، كما تعودناه في الخطاب الروائي التقلیدي

سیاسیة، تاریخیة، (الخطابات، بحیث تنفتح لغة هذه النصوص الروائیة على وحدات أسلوبیة مختلفة تداخل - 
.17)إلخ…دینیة ، مسرحیة، شعریة

، بسبب طبعها “المعتاد الحكائي“البعد العجائبي، وذلك من خالل تقدیم بعض األحداث التي تخرج عن - 
.18الغریب والعجیب

عن المركز الثقافي 1989الزمن ، السرد ، التبئیر ،صدر سنة :كتاب تحلیل الخطاب الروائي*2
.الدار البیضاء في الطبعة األولى/ العربي بیروت 

:یصف سعید یقطین هذا الكتاب بقوله

، ویعمل على تطویر إجراءاتها “ السردیات “ جاء هذا الكتاب لیضع األسس األولى لوضع تصور عربي ل"
، لذلك كان یزاوج بین النظریة ، والتطبیق ، یناقش التصورات التي تبلورت باالشتغال بنصوص روائیة عربیة 

19" في الغرب ، ویحاول االجتهاد وفق مقتضیات النص الروائي العربي

http://www.saidyaktine.net/?p=74القراءة والتجربة،:ابه حول كتمقال سعید یقطین، - 15
294-293سعید یقطین، القراءة والتجربة ، ص- 16
.295: المرجع نفسه ، ص- 17
297: المرجع نفسه ، ص- 18
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غیر الطریقة "كما یدل علیه عنوانه لیس الروایة ولكن الخطاب الذي “ تحلیل الخطاب الروائي “ فموضوع 
قد تكون المادة الحكائیة واحدة ، لكن ما یتغیر هو الخطاب في . ي الروایة التي تقدم بها المادة الحكائیة ف

ویدفعنا إلى البحث في كیفیة .موضوع التحلیل هذا یجعلنا نعتبر الخطاب.... محاولته كتابتها ونظمها
.20."اشتغال مكوناته وعناصره 

البنیویة كما تتجسد من خالل االتجاه السردیة“أنه ینطلق من -في مقدمة كتابه–أما منهجیا فیعلن الناقد 
وعبر تتبعه للعدید من وجهات النظر "البویطیقي الذي یعمل الباحثون على تطویره وبلورته بشكل دائم ومستمر 

عمل البویطیقي وهو یبحث عن “داخل االتجاه البنیوي، یقوم الناقد بتكوین تصوره الخاص، یمزج فیه بین 
اشتغل الناقد على خمسة ،21“وهو یدقق كلیاته ویبلورها من خال ل تجربة محددةالكلیات التجریدیة، والناقد 

لجمال الغیطاني وقد كانت دراسة الخطاب جزئیة "الزیني بركات: "نصوص روائیة عربیة، تجسدت فیمایلي 
حیث قسم الخطاب إلى عشر وحدات ، و حاول من خالل كل واحدة منها معاینة تجلي آلیات المكون وطرائق

إلمیل " الوقائع الغریبة"، أما " زمن الخطاب و الصیغة و الرؤیة السردیة" اشتغاله كما ركز على خصوصیات 
لحلیم " عودة الطائر إلى البحر"لحیدر حیدر و " الزمن الموحش"لتیسیر سبول، "أنت منذ الیوم"حبیبي، 

كة بین هذه الخطابات على صعید بركات، فجاءت درلسة الخطاب كلیة تجسدت في استخراج البنیات المشتر 
، وانتهى ناقدنا إلى تسجیل مجموعة من الخالصات من خالل عالقة 24والتبئیر23والسرد22كل من الزمن

.الراوي بالمروي له في الخطاب

:و یتجلى محتوى الفصول الثالث المكونة لهذا الكتاب فیمایلي

وقد استهله بمقدمة نظریة طرح من خاللها بعض 25“زمن الخطاب في الروایة“لـ الفصل األولخصص الناقد 
لسانیات الخطاب -27الروائیون الجدد والزمن- 26)اللسانیات والزمن. ( القضایا التي تثیرها مسألة الزمن

.29إشكالیة الزمن في العربیة–28والزمن
سردیات سعید : موقع .،موقع سردیات سعید یقطین الزمن ، السرد ، التبئیر: تحلیل الخطاب الروائي سعید یقطین ،- 19

http://www.saidyaktine.net/?p=82،2012–2000یقطین،
.المرجع نفسه - 20
7: سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص - 21
.148:المرجع نفسه ،ص- 22
.269:المرجع نفسه،ص- 23
.372:المرجع نفسه،ص- 24
.11:سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص- 25
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الجوانب وقد عمد في البدایة إلى تقدیم . 30“صیغة الخطاب في الروایة”فقد خصصه لالفصل الثانيأما 
، ثم تناول مختلف اآلراء و األطروحات بالنقاش و التحلیل بغیة استخالص 31النظریة لهذه التقنیة السردیة

تصوره الخاص للمفهوم، مما أدى إلى إلغاء المنحى الفلسفي المستند في أصوله إلى المحاكاة و من ثمة 
تحدید دقیق لصیغ السرد، ثم تابع مختلف اإلبقاء على المنحى الجمالي المتصل بنظریة األنواع األدبیة ثم

، ثم )روایة الزیني بركات(أشكال الصیغ في الخطاب مما أدى به إلى إعادة قراءة الخطاب الروائي السابق ل
.32ربط مكون الصیغة بالمكونات األخرى ، قصد تجید رؤیة متماسكة و متكاملة 

جدید بالخطاب التاریخي، مبرزا خصوصیة صیغة ثم أوغل في تحلیل الروایة و مقارنة الخطاب الروائي ال
.الخطاب الروائي ،موظفا النتائج المستخلصة في مقاربة المتن الروائي المختار للدراسة

في -،المبحث األول“ الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي“و األخیر فكان تحت عنوان الفصل الثالثأما 
، “الزیني بركات’بحث الثاني فقد حلل فیه الرؤیة السردیة في أما الم“ تقدیم نظري”كان عبارة عن - الفصل

وقد قام بهذا التحلیل على مرحلتین، في األولى قدم .. 33“التمفصالت السردیة الكبرى“من خالل ما أسماه 
في المرحلة الثانیة یقوم . في الزیني بركات“ تمفصالت الرؤیة السردیة الكبرى“نظرة إجمالیة عما یسمیه 

.34وغالبا ما كان یذیل تحلیل كل وحدة بمجموعة من المالحظات. ل وحدة على حدةبتحلیل ك

بعدها مباشرة قام بالكشف عن خصوصیة الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي العربي، من خالل المقرانة بینه  
البن )الدهوربدائع الزهور في وقائع (و الخطاب التاریخي، ومقطع مقتطف من كتاب) الزیني بركات(في 

إیاس،اعتمادا على المتن المختار لإلشتغال، ثم یختم كتابه بتساؤالت مقترحة ستتم اإلجابة علیها في مؤلفه 
علینا أن نعاین اآلن إلى أي حد یتطابق هذا الخطاب كمستوى نحوي مع النص كمستوى :الموالي إذ یقول

63:المرجع نفسه ، ص - 26
.67:المرجع نفسه ، ص - 27
.69:المرجع نفسه ، ص - 28
.83:المرجع نفسه ، ص - 29
.167:المرجع نفسه ، ص- 30
.169المرجع نفسه ، ص- 31
رسالة -مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین–الدرس السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر : زهیرة بارش - 32

.ماجستیر ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر، دت
.214: سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص- 33
.74، ص2004: ،السنة 22في التجربة النقدیة لسعید یقطین ، عالمات ،مكناس،عددمحمد مریني ، قراءة - 34
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أننا نحاول االنتقال من البنیوي إلى : فیها، أي داللي، في عالقته بالبنیة النصیة و االجتماعیة التي أنتج
،نستخلص أنه ركز على ثالث مقوالت أساسیة 35"الوظیفي أو الداللي ، ومن السردیات إلى السوسیوسردیات

مقولة الزمن ، مقولة الصیغة و مقولة الرؤیة ، بها حلل و اشتغل على الروایات : في هذا الكتاب تبلورت في 
فهو اختارها ألنها مرتكز السردیون ، لكن هته المكونات الثالث ال تبرر اختیاره ، فمحمد المنتقاة لدراسته، 

:المریني أثبت ذلك بسببین اثنین 

إلى الحدیث عن قلة الكتابات النقدیة حول مقولتي -في مكان آخر من الكتاب–، أن الناقد سیعود أولهما" 
اء والتصورات التي مهدنا بها للفصلین األول والثاني في عرضنا لآلر “: بوجه خاص “ الصیغة“و “ الزمن“

إذا كان . “هذه التصورات وندرتهمامن قلةبشكل رئیسيعانیناحول الزمن والصیغة في الخطاب الروائي،
فلماذا الحدیث عن قلة - كما أشار الناقد إلى ذلك سابقا-السردیون یركزون فعال على هذه المقوالت الثالث

!یة اآلن؟الكتابات النقد

ما لم یثره أي مكون حكائي آخر، -في النقد السردي- ، هناك مكونات حكائیة أثارت من النقاشاهمثانیو 
أشیر على سبیل المثال إلى المقاربات المختلفة التي قدمت حول . ومع ذلك لم یدرجها الناقد ضمن التحلیل

.39"إلخ…38إلى األفعال37إلى العوامل36من الوظائف: “ الشخصیة“مقولة 

عن ) 2001الطبعة الثانیة ( 1989النص و السیاق،صدر سنة:انفتاح النص الروائي : كتاب *3
تحلیل الخطاب “ ـ جاء هذا الكتاب امتدادا وتوسیعا لكتاب . الدار البیضاء/ المركز الثقافي العربي ، بیروت 

.تطویرا للقضایا السردیة التي یثیرها، و“ الروائي 

، " انفتاح النص"، فإن “ اللفظي “ یركز على تحلیل الخطاب في بعده " تحلیل الخطاب"إذا كان 
ینتقل من الخطاب إلى النص أي أنه ینتقل من معالجة المظهر النحوي والتركیبي للروایة إلى تحلیل المظهر 

للخطاب “ سردیات ”إقامة یسعى إلى " تحلیل الخطاب"الداللي ، و وضع الروایة في السیاقات المختلفة،  و 
.387: سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص- 35
1986: 1إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، ط: فالدیمیر بروب، مورفولوجیة الخرافة، تر - -36
37 -Greimas, Sémantique structurale recherche de méthode. Larousse, 1976
38-R. Barthes, Introduction à l’analyse structurale de récits, in l’analyse structurale du récit.

Communication 8, p : 22-23 -
.محمد مریني ، قراءة في التجربة النقدیة لسعید یقطین-39



10

: ، وهو ما أسماه ب“ السردیات االجتماعیة “ یرمي إلى االشتغال في أفق " انفتاح النص"الروائي ، أما 
:وتنطلق هته الدراسة من أجل إنجاز ذلك من التساؤالت التالیة ،السوسیو سردیات

ـ ماهو النص ؟ كیف یدل ؟ وعلى ماذا یدل ؟

نتج في غیر السیاق الذي نتلقاه فیه كقراء ؟ـ كیف نتلقى نصا أدبیا أ

ـ أین یمكننا اإلمساك ببنیاته الخارج نصیة ؟؟؟

بنیة داللیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة في إطار بنیة ”من خالل تعریفه للنص یرى أن النص 
، من “ ص الن“ إلى “ الخطاب “ حاول إقامة هذا التصور الذي یتیح له االنتقال من “ سوسیو نصیة

:وعبر تمفصالت هذا التحدید حدد مكونات النص على النحو التالي. البنیوي إلى الوظیفي 

البنیات السوسیونصیة3/ التفاعل النصي 2/ البناء النصي 1

وهكذا . و علیه حاول ربط هذه المكونات الثالثة بمكونات الخطاب كما جالها في تحلیل الخطاب الروائي 
فكالهما یسیاهم في إنتاج داللة النص عیر . أن العملیة تتم من لدن الكاتب والقارئ ”النصيالبناء ”وجد في 

بحث عن العالقات التي یدخل فیها النص مع بنیات نصیة سابقة “ التفاعل النصي”وفي . عملیة بنائه للنص 
. النص ومن خالل رصد طبیعة هذه التفاعالت تمكن من استخالص بعض عناصر نصیة . أو معاصرة 

التي ظهر فیها تمكن عن طریق استخالص الرؤیات “ البنیة الثقافیة واالجتماعیة“وبوضعه النص في سیاق 
نتاجیته ٕ .و األصوات المهیمنة في النص الكشف عن خصوصیة النص وا

" الزمن الموحش "للغیطاني ، و " الزیني بركات: "حیث اشتغل یقطین على نصوص روائیة عربیة جدیدة هي 
" أنت منذ الیوم"لحلیم بركات و " عوده الطائر إلى البحر"إلمیل حبیبي و " الوقائع الغریبة"در حیدر  و لحی

كان السؤال المركزي كیف تعامل هذا النص الروائي مع الهزیمة ؟ وكیف عبر عنها من خالل . لتیسیر سبول 
تفاعله معها ؟ وماهي داللة هذا التعبیر ؟

ن النص هنا یتمیز بانفتاحه كتابیا وداللیا ، في نقده وقراءته للهزیمة كحدث فكانت الخالصة المركزیة أ
ویبقى هذا . تاریخي ، و بذلك یتمیز عن العدید من النصوص التي ظهرت في الحقبة نفسها أیا كان نوعها 

تي حاول النص مفتوحا على القراءة والبحث  التي تبقى بدورها من أهم سماته التي یتمیز بها عن غیره ، وال
40.الوقوف عندها من خالل ربطه بسیاقه النصي والثقافي واالجتماعي

.1988، الدار البیضاء ، أبریل النص و السیاق: انفتاح النص الروائي سعید یقطین ، - 40
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:مایليطاللة على التجربة النقدیة لسعید یقطین نقر مسك ختام هته اإل
همة كبیرة ذات لم"تصدى یقطینأنتأسیسا على كل ما تقدم ذكره، یمكن القول وبموضوعیة كبیرة، 

العمل على : العربي المعاصر بمستوییه التركیبي و الداللي ، و ثانیهما ف الخطاب ظیشقین ، أولهما تو 
–المشروع النقدي ف،41"تقدیم هیكل واسع یصلح أن یكون منهجا شكلیا لتحلیل الخطابات الروائیة 

سعید یقطین عبر كتبه السالفة الذكر مشروع یستحق االهتمام وجدیر بكل تنویه . اإلبستمولوجي الذي شیده د
مشروع یفتح آفاقا واسعة أمام الباحثین في هذا المجال ویمكنهم عبر التفاعل معه من المساهمة في خلق وهو 

فآن لنقدنا ،نظریة للسرد العربي، متفاعلة مع النظریات السردیة العالمیة ومحتفظة بخصوصیتها في ذات اآلن
ووعینا بالذات والموضوع في سیاقاته الروائي واألدبي كما یرى یقطین أن یضطلع بمهامه في تطویر قراءتنا 

الثابتة والمتحولة وذلك ال یمكن أن یكون إال عن طریق الحوار المؤسس لجدل الفعل والمتفاعل ال االنفعال 
.والبكاء على الطلل المحیل البائد

یقطین البد من القول في النهایة إن هذه الشهادة لن تستطیع أن تحیط بالمعطى النقدي للدكتور 
نما هي بطاقة تؤول تقدیرنا لهذا الناقد في جهده النقدي الذي تتجلى في الكشف عن أقاصي النص في  ٕ وا

فهو من النقاد القالئل الذین نتلقف كتبهم ، . الذات ، وأقاصي الذات في النص ، لتصبح لغته النقدیة بصمته 
، ألنه ناقد ممسوس باإلبداع ، ومأخوذ بلهفة الباحث عن خصوصیة الكشف والنقد وخصوصیة الجرأة النقدیة

.بالكشف ومحروس بالمعرفة

:المراجع المصادر و قائمة 
.1،1990مقابلة نقدیة في التناص والرؤوس والداللة،المركز الثقافي العربي، بیروت،ط،المتخیل السردي: د اهللا ابراهیم عب–1

رسالة -مقاربة تحلیلیة في نموذج سعید یقطین–العربي المعاصر الدرس السردي في الخطاب النقدي : زهیرة بارش - -2
..ماجستیر ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، الجزائر، دت

http://www.saidyaktine.net/?p=84
،1،بیروت، طمقابلة نقدیة في التناص و الرؤوس و االلداللة، المركز الثقافي العربيالمتخیل السردي ،: ابراهیم عبد اهللا - 41

.177ص ،1990
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http://www.saidyaktine.net/?p=84
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