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بإمكان قارئ النص الرحلي وما يكتب عنه أن يلتقط  بيسر مجلة من املالحظات تنطوي على عديد 

  .، لعل أوهلا مرافقة إشكالية التجنيس والتصنيف هلذا النص مقابل ضخامة املدونة الرحلية وعراقتهااملفارقات

رغم لفتها االنتباه إىل   كما يالحظ أن الدراسات األولية للرحلة، وكذا بعض الدراسات احلديثة،

وسواء رد ذلك إىل   أمهية ،مل تعر إشكالية التجنيس والتصنيف اجلانب األديب للرحلة وإدراجها هلا كفن أديب،

اعتبار تسمية أدب الرحلة مسلّمة ال حتتاج إىل إثبات أو إىل كون اآلليات النظرية املتاحة ال متكّن من الطرح 

العميق ملثل هذه اإلشكاليات، فإن هذه الدراسات مل حتدد بدقة اخلصائص اليت تتمايز ا الرحلة كخطاب أديب 

 األخرى ، مكتفية بعرض املضامني األدبية وغري األدبية للرحلة وأعالمها املشهورين، األدبية عن بقية اخلطابات

: لون من أدب الرحالت وحممد حسني فهيم: الرحالت وعثمان موايف:كما يتضح ذلك عند شوقي ضيف

 أدب الرحلة يف التراث العريب وعمر:أدب الرحلة تارخيه وأعالمه وفؤاد قنديل:أدب الرحالت وجورج غريب

ولعل هذا ما جعل التسميات املقترنة بالرحلة ملتصقة يف الغالب . اجتاهات الرحالني اجلزائريني وغريهم: بن قينة

  .  بشوائب أخرى غري أدبية  كاألدب اجلغرايف واألدب السياحي

وقد حاولت بعض الدراسات احلديثة أن تؤسس ألدبيات الرحلة، مستفيدة من املناهج احلديثة كالسردية 

سميائية وغريها من إجراءات النظريات اللغوية اليت ينصب اهتمامها على اجلانب الشكلي واألسلويب لألعمال وال

اليت -مثل هذه الدراسات، . األدبية واليت حققت رصيدا هاما يف دراسة النصوص األدبية األخرى تنظريا وتطبيقا

لية التجنيس، وإشارا إىل قصور الدراسات  بعد  طرحها إلشكا-مل يسعنا االطّالع إال على عدد قليل منها

السابقة عن ذلك، ودعوا إىل ضرورة متايز الرحلة كنوع أديب مستقل، واقتراحها بعضا من آليات املناهج 

احلديثة وشرحها لكيفيات توظيفها يف مقاربة النص الرحلي، مل تكن طروحاا النظرية مرفقة مبقاربات تطبيقية 

 عن جنوحها إىل السجالية يف إثبات أدبية الرحلة واملقارنات الترجيحية  بني الرحلة و أنواع كافية لتأصيلها فضال



ولطيف زيتون يف السيميولوجيا " أدبية الرحلة"أدبية  أخرى، كما يتضح ذلك عند عبد الرحيم مودن يف مؤلفه 

 ".و أدب الرحالت

وتقنعنا من جهة أخرى بانعدام جدوى " أدبية الرحلة"كانت هذه املالمح حتفزنا على االجتاه حنو 

الطرح التنظريي، إذ إن إبراز أدبية النص الرحلي بصفة عامة يتطلب قاعدة تنظريية ومدونة رحلية أوسع مما 

يتيحه مقامنا البحثي،وقد تعزز هذا االنطباع بعد اطّالعنا على بعض مذكرات الزمالء اليت مل حيد اجلانب 

ت السابقة ومل يزودنا بنتائج جديدة رغم توفره على قدر من وجاهة الطرح  النظري فيها عن منحى الدراسا

أدبية الرحلة يف سفرات "لـ خامسة عالوي  و " العجائبية يف أدب الرحلة، رحلة ابن فضالن منوذجا"كما يف 

 .لـ جنوى بوقدوم" السندباد 

جتاوزنا اجلانب النظري وعدلنا طرح  و لئال يكون عملنا إعادة ملا قدمته الدراسات اليت اطّلعنا عليها، 

إشكالية التجنيس دون أن نعدل عنها بصفة مطلقة، وذلك بتحويلها إىل املستوى التطبيقي واختبار بعض 

الفرضيات النظرية املقدمة من قبل دراسات اخلطاب الرحلي وبعض من مقوالت حتليل اخلطاب السردي بصفة 

 . اخلطاب الرحلي املتناولعامة، مع توقع استنتاج مقوالت أخرى من 

كيف نقارب :  ويف منحى جتاوز التشعبات التنظريية اليت متتد على املستوى التطبيقي بسؤال أويل

نصا مل حيسم حتديد نوعه ؟ كان االنطالق من تبين الرحلة كخطاب، وذلك ملا ينطوي عليه مصطلح 

 صفة املوسوعية وتفرع جماالا، وبعض مبختلف مفاهيمه من مالءمة كبرية لوصف الرحلة، خاصة" اخلطاب"

  . اآلليات الكتابية اليت تبدي توافقا كبريا مع املصطلح

ومل يكن اختيارنا لرحلة حديثة ضبطا للدراسة فحسب بل ألن تساؤال من مثل هل انقرضت 

ا منقرضا مث الرحلة؟ أو هل سيستمر إنتاج النص الرحلي؟ ظل يلوح أمام بعض النقاد الذين اعتربوا الرحلة تراث



ما يلبث خيفى أمام وجود نصوص رحلية حديثة ومعاصرة، كما أن منت الرحلة احلديثة بدا لنا أقرب إىل منت 

الرواية والقصة من حيث اخلصائص الفنية بفعل القرب الزمين، مما يتيح لنا االستعانة بآليات حتليل خطايب 

ز التمايز القائم ، فضال عن مالحظتنا بأن حظ الرحلة الرواية والقصة يف ظل نقص التنظري الرحلي ، دون جتاو

  .  القدمية يف الدراسات األكادميية والبحوث العلمية كان أكرب من حظ الرحلة احلديثة

 وكان منطلق اختيارنا لنص أندلسي تلك اخلصائص الفنية اليت ينفرد ا هذا النص عن بقية النصوص 

ان املرحتل إليه ومكانته يف الوجدان العريب بصفة خاصة والوجدان الرحلية، واليت تأتت له من طبيعة املك

اإلنساين عموما، إذ تعترب األندلس خامة فنية مفجرة لكم هائل من املواضيع األدبية، ومن مث أشكال التعبري عنها 

ية ومن ، هذه اخلصائص ختتزل مساحة األدب اهلامشي أو الظواهر نصف األدبية مقابل اتساع  الظواهر األدب

مت توجه الدراسةَ إىل سؤال الكيف الذي يبحث يف آليات اشتغال النص الرحلي وخصائصه باعتباره نصا أدبيا، 

  . الذي حيقق يف الشرعية األدبية" هل"بدال من سؤال 

إذ أن األندلس تستدعي رحلة الذاكرة " رحلة"و" أندلس"باإلضافة إىل التواشج العضوي بني كلميت 

ومتثل عالقة استثنائية بني األنا واآلخر باعتبارها فضاء مشتركا ينوء " الرحلة اجلغرافية"   حتقق عرب الزمن قبل

بقصص مثرية عن رحيل كل منهما إليه أو رحيله عنه، وبعد االطّالع على بعض الرحالت األندلسية احلديثة 

قق الكثري من الظواهر األدبية كرحلة الغزال ورحلة ناجي جواد ورحلة حسني مؤنس اخترنا نصا رأينا أنه حي

ومما أوحى لنا بأمهية دراستنا ". أدبية  اخلطاب يف رحلة نور األندلس ألمني الرحياين"فكان املوضوع النهائي هو 

  .أننا مل نعثر حسب اطّالعنا على دراسة أفردت ألدبية الرحالت األندلسية احلديثة

جه الدراسة إىل الشكل والبناء، دون إقصاء للرحلة  يو"  اخلطاب"وقد وجدنا أن تبين مصطلح 

املضامني، وبالتايل حنو رصد آليات اشتغال اخلطاب املتناول داخليا بالقياس إىل قواعد اشتغال خطاب الرحلة 

عموما، وإىل بعض من قواعد اخلطابات األدبية األخرى وهو ما ميثل إجراءات املناهج احلديثة كالبنيوية 



ية اليت تتيح التفرغ للجانب الفين، كما أن عملية عزل النص اليت تتبناها هذه املناهج والسرديات، و السميائ

وإن كانت باترة لبعض اخلطابات، فهي ليست كذلك بالنسبة للخطاب الرحلي الذي يحضر سياقاته داخله، 

ملناهج بدءا بل يبدو لنا أن أنسب ما حتتاجه الرحلة يف دراستنا هذه هو ما تطرحه بالضبط منظومة هذه ا

بااللتفات إىل اجلماليات األسلوبية واملكونات اليت جتعلها نوعا أدبيا قائما بذاته مرورا إىل اعتبار الدراسة 

مشروع قراءة يعتمد الوصف وتسجيل اخلصيصات النوعية، أكثر من إصداره لألحكام والتصنيفات وينأى عن 

 .املقارنات

 اليت مل يتسن -ة، موافقتها للمنطلقات العامة لتنظريات الرحلة ومما آزر التوجه الذي رمسته هذه الدراس
   واليت  ألفيناها تربز الرحلة كخطاب -لنا االطالع عليها إال بعدما بلغت دراستنا مرحلة متأخرة

أديب وتقترح مقاربات بعمق أكرب و مصداقية أكثر مما سبق االطّالع عليه، كدراسة سعيد 
ضمن كتابه السرد العريب مفاهيم وجتليات ، ودراسة شعيب "طاب الرحلة العريباملكونات البنيوية خل:"يقطني
  . الرحلة يف األدب العريب: حليفي

وكانت خطة الدراسة مفتتحة مبدخل لتوضيح مفهومي األدبية وخطاب الرحلة املعتمدين يف العنوان، 
  .  وتعليل اختيارمها 

ن املقولة اليت أقرا كثري من الدراسات  اليت تعترب م" نوراألندلس"وقد انطلقنا يف رصد أدبية خطاب 
خطاب الرحلة  خطابا سرديا بالدرجة األوىل، غري أن هذه املقولة مل تكن خالية من اإلشكاليات، بسبب 
مكونات السرد الرحلي املختلفة عنها يف خطابات أدبية أخرى كالرواية والقصة، مما جعل سردية اخلطاب 

وجدل بني اإلثبات والنفي،وهو احملور الذي اختذناه متهيدا نظريا  أفضينا من خالله إىل الرحلي حمط استفهام 
تبين السرد كتنظيم معني ألحداث وأقوال وفق قواعد داخلية وخارجية، كمفهوم نراه يستوعب السرد يف 

  .خطاب الرحلة
 -"لة نور األندلسالنظام السردي يف رح"الذي صيغ حتت عنوان -وبناء على ذلك كان الفصل األول 

خمصصا هلذا النظام يف شقيه اخلارجي الذي يضم التوضيب العام للخطاطة السردية املتعلقة أساسا ببنية السفر، 
وما تقتضيه من حمطات متموقعة يف الزمان واملكان، باإلضافة إىل األدبيات اخلاصة بالكتابة الرحلية اليت ترسم 

  .ص عن النظام العامفضاء النص، لكشف مدى احنراف نظام الن



 وخصص املبحث الثاين من الفصل األول للنظام الداخلي، الذي ينبين على الوحدات الصغرى للسرد 
وحيثيات تعالقها و البنيات اليت تفرزها هذه التعالقات، كاملقامات السردية املتشكلة عرب عالقة زمن السرد 

لسياقي اخلارجي الذي حييل عليه النظام السردي بزمن األحداث، وعالقة السارد باملسرود، وكذا الزمن ا
الداخلي ويوحي به كدالالت، منطلقني من األسس اليت أرستها الدراسات السردية ملختلف اخلطابات خاصة 
نظريات جريار جنيت وتزفتان تودوروف واألسس اليت وضعتها بعض الدراسات العربية كأدبيات خاصة 

  .  بالسرد الرحلي
هم املكونات السردية اليت تتمايز خصوصياا يف اخلطاب الرحلي مبجرد القراءة أ" الرؤية"ولكون

، مفردين "الرؤية السردية يف املستويني املكاين واإليديولوجي"األولية، فقد أدرجنا الفصل الثاين حتت عنوان 
ر إىل عناصر خطابية، لرصد كيفيات حتويل العناصر املادية للسف)  الرؤية يف املستوى املكاين:(املبحث األول 

منطلقني من املفهوم التقين املرجعي الذي يتمركز أساسا حول املستويات املكانية املرتبطة حبركة السارد 
  .  ووسائل وكيفيات تنقالته، واليت فصلنا فيها أمناط اخلطابات اليت يفرزها تغري هذه املستويات

يولوجي، لرصد أهم املالحظات والتأويالت بينما أفرد املبحث الثاين للرؤية يف املستوى اإليد
والتحليالت الفكرية، والتقييمات اليت تطرح فيها رؤية الذات يف رصد ما يتعلق باآلخر املختلف، واليت تعد من 

 - كفعل منجز-اخلصائص البنائية للخطاب الرحلي، مركزين على انعكاس خصوصية مكان وزمان الرحلة
، بدءا من الرؤية اليت انطوى "نور األندلس"فكرية اليت طرحت يف خطاب وغرضها على تشكيل أهم الرؤى ال

  . عليها غرض الرحلة األساسي
تتيح آلية السرد احلر يف اخلطاب الرحلي، انفتاح عملية التخاطب على أقطاب متعددة، متنح للخطاب 

 خطاب نور األندلس ، غري أننا صيغة احلوار املباشر اليت ترتبط بتقنيات الفنون الشفوية ، وهي صيغة متواترة يف
اكتفينا باخلطابات الصادرة عن السارد، واليت مثلت متايزا للخطاب الرحلي عن اخلطابات األدبية األخرى ، 

ظاهرة ملفتة " نور األندلس"إىل وظائف أخرى، وميثل تواترها يف ) السرد(خلروج السارد عن وظيفته األساسية 
أمناط التخاطب يف نور : "فياا ودالالا، وهو ما أفردنا له الفصل الثالثجديرة بالوقوف عند آلياا وكي

ركزنا فيه على العالقة الدينامية بني " خطاب السارد إىل املسرود له: "موزعا على مبحثني رئيسيني" األندلس
"  املكاينخطاب السارد إىل الفضاء"، و وظيفة هذه املخاطبات، ومبحث )مرسل إليه/مرسل:(طريف الثنائية 

: ومن أهم املراجع اليت استعنا ا يف هذا الفصل علي عبيد. الذي ركزنا فيه على عالقة صيغة اخلطاب بالصوت
  ". يف بناء النص وداللته: "،مرمي فرنسيس" املروي له يف الرواية العربية"



ة املراجع وشأن كل حبث، فقد القت هذه الدراسة كثريا من الصعوبات، متمثلة على اخلصوص يف قل
اليت تعىن بتحليل اخلطاب الرحلي وفق رؤى مجالية  حديثة، ومن مث صعوبة اختيار املقاربات املنهجية األنسب 
للدراسة، وصعوبات أخرى، كالتخوف من التقصري يف مقاربة نص يبدو صغريا من حيث فضاؤه النصي، لكنه 

ندلس، غري أن اجناز هذه الدراسة  حتت إدارة ذو كثافته أدبية وتارخيية عالية، لكونه خطابا عربيا عن األ
دفعنا  إىل البحث مبزيد " عبد اهللا محادي"متخصص ضليع يف األندلس أدبا وتارخيا وفكرا، كاألستاذ الدكتور

أوجه شكري اخلالص وامتناين العميق له على إدارته احلكيمة ورعايته احلانية، كما أوجه . من الثقة والثبات
 من قريب أو من بعيد يف دفع هذا البحث حنو التحقق، أساتذة أفاضل وزمالء كرام، شكري لكل من ساهم

  .  راجية أن ال خيلو عملي من أي نفع علمي، و إن أخطأت فمن عندي وإن وفقت فمن اهللا وهو املستعان
  
  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

:مدخل  

 
  

  إضاءات نظرية حول مصطلحي األدبية و الخطاب          

  
 

 

  

  

  

 

 

 

 



 :األدبية -1

كمصطلح نقدي قد بدأ يف الربع األول من "األدبية"تشري كرونولوجيا النقد األديب إىل أن تداول  
القرن العشرين، وذلك حينما ظهرت رؤية نقدية للحركة الشكالنية الروسية محلت طرحا جديدا لألدب 

إليديولوجي الذي بصم دراسة بدأت تتبلور كمنهج جديد يف دراسة األدب،كان مبثابة رد فعل على التيار ا
ليس "على اخلصائص اليت متيز األدب عن غريه،إذ يقول "األدبية"، ويعترب جاكبسون  أول من اصطلح 1األدب 

  .2"األدب يف عمومه هو ما ميثل موضوع علم األدب، إن موضوعه هو األدبية، أي ما جيعل من أثر ما أدبيا 

أن موضوع العلم األديب جيب أن "لألدبية حينما اشترط وقدم بوريس اخنباوم تعريفا أكثر تفصيال 
، فاإلحلاح  على 3"يكون دراسة اخلصيصات النوعية للموضوعات األدبية اليت متيزها عن كل مادة أخرى

اخلصائص اليت يتميز ا األدب عن غريه، هو سعي لتحرير األدب من املواضيع غري األدبية اليت ألصقتها به 
 .دت تطغى عليهخمتلف املناهج وكا

 وقد ظل البنيويون متمسكني بالطرح األويل، معتربين منهجهم علما، واألدبية موضوعا له، مركزين 
على كيفيات ومواضع اكتشافها يف العمل األديب، فازدهر مصطلح األدبية لديهم وشاع ما يعرف بأدبية 

 العلمية يف اللغة، استثمروا بعض وملا استفاد البنيويون الفرنسيون على اخلصوص من الفتوحات. 4األدب
، 5"تبدأ من منطق اللغة ال من منطق وراء اللغة "مفاهيمها وثنائياا، وأقروا أن عملية البحث عن األدبية 

وبذلك انتقل البحث إىل استجالء مكامن هذه األدبية اليت أمجعوا أا لن تكون إال داخل العمل األديب، وبصفة 
اخلطاب "حتديدا أكثر دقة إذ أصبح "، لتصري األدبية بذلك نظرية حدد موضوعها األديب"اخلطاب"أدق داخل 
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  .1"وليس األدب بصفة عامة موضوعا لألدبية " األديب

  : العالقة بني مصطلحي األدبية والشعرية-1 - 1

 رافق األدبية مصطلح آخر كان له نفس صدى ترددها ونفس جمال التوظيف إىل حد التداخل، هو 
  . ، وملعرفة حدود التداخل والتمايز بينهما، ينبغي حتديد املفهوم االصطالحي للشعرية"ريةالشع"مصطلح 

الذي  فإنه أيضا هو" األدبية"إذا كان جاكبسون هو أول من اصطلح على موضوع علم األدب 
تدقيق على ما جيعل الرسالة الكالمية عمال فنيا، وذا يقترب املصطلحان من الترادف مع " الشعرية"اصطلح 

: الشعرية يف اجلانب اللغوي وتعميم جماهلا على الرسالة الكالمية وليس على األدب فحسب  كما يبني بارت
األدب ميتلك عنصرا يضفي عليه خصوصيته وهو لغته وقد حاولت املدرسة الشكالنية الروسية أن تربز هذه "

. poeticsالشعرية  :"جاكبسون"ا يسميه وهذا م.literatunost "" األدبية"اخلصوصية وأن تتناوهلا حتت اسم
  2"ما الذي جيعل من االتصال اللغوي عمال فنيا : فالشعرية هي شكل من األشكال اليت جتيب عن السؤال التايل

ويعزز تقارب  مفهومي الشعرية واألدبية، عنصران آخران، األول نفي النقاد أن تكون الشعرية وقفا على 
   .3"علقة على اخلصوص بأعمال نثريةقد تكون مت"دراسة الشعر بل 

والثاين هذا االزدواج االصطالحي الذي جيعل من الشعرية علما وموضوعا حيث يلفت تودوروف االنتباه إىل 
داللة الشعرية ليست السمة الشعرية للنصوص الشعرية فحسب بل استنباط القوانني والقواعد الداخلية "أن 

  .4"اع األدبية والنظم اليت تكون عليهاللخطابات اإلبداعية أي خصائص األنو

وإذا أمكننا أن نستنتج مبقتضى تطابق املصطلحني، أن مصطلح األدبية يطلق للنظرية وللموضوع معا  
أو نظرية تسمت مبوضوعها ، فإن تودوروف يعود مرة أخرى ليمايز بني الشعرية واألدبية، جبعل األوىل علما 

م ال يعىن باألدب احلقيقي بل باألدب املمكن، وبعبارة أخرى بتلك اخلصائص إن هذا العل: "والثانية موضوعا له
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   . 1" األديب أي األدبية اليت تصنع فرادة احلدث

" الشعرية"ويكشف استقراء املتون النقدية ، عربية كانت أم غربية، عن استعمال واسع ملصطلح 
ة الفضاء، ويقابله استعمال أوسع له شعرية السرد، شعرية ديستوفسكي، شعري: كموضوع، إذ جند مثال 

كنظرية عامة لألدب ،كشعرية أرسطو، الشعرية الكالسيكية، الشعرية اجلديدة، الشعرية املتجددة، يف حني 
يف الكتابات والدراسات النقدية احلديثة وانكفأ استعماله يف أغلب األحيان على " األدبية"احنسر مصطلح 

  . املوضوع

  :الشعرية عند بعض النقاد العرب مصطلحا األدبية و-2- 1

على صعيد النقد العريب، قدم النقاد توضيحات قابلوا فيها بني الشعرية واألدبية كما نقلوها عن 
مصادرها الغربية، إذ جيعل سعيد يقطني من مصطلح الشعرية، الذي يعرب عنه بالبويطيقا النظرية العامة لألدب، 

، مث يتحول املوضوع من األدبية إىل )الشكالنية والبنيوية:  (حل األوىلوجيعل من األدبية موضوعا هلا يف املرا
كما وجدت البويطيقا اجلديدة مع الشكالنني الروس موضوعها "اخلطاب مع الشعرية احلديثة حيث يوضح أنه 

وطرائق حتليله، حددت البويطيقا املتجددة، مع البويطيقني بشكل أدق، موضوع األدبية الذي سيصبح هو 
يف حني يعترب صالح فضل األدبية مرادفة للوظيفة الشعرية للرسالة الكالمية أو .2"طاب األديب بوجه عام اخل

الوظيفة : "الوظيفة املهيمنة  اليت قال ا جاكبسون يف طرحه الشهري الذي تسمت به نظرية الشعرية حيث يقول
  .3"الشعرية هي املقابل ألدبية األدب

يستعرض حسن ناظم خمتلف مفاهيم املصطلح قدميا وحديثا مشريا  إىل  " مفاهيم الشعرية"ويف كتابه 
  4تعدد هذه املفاهيم مقابل توحيد املصطلحات عند الغرب وتعدد املصطلحات للمفهوم الواحد عند العرب

 5"ميةيشتركان معا يف أن هلما غاية واحدة وأما يتسمان بالعل"وبصدد العالقة بني الشعرية واألدبية يرى أما 
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 ليخلص يف 1"مفارقة زائفة"لكنه يعترب من جهة أخرى أن تأرجح األدبية بني كوا نظرية وكوا موضوعا 
 تستنبط -ومن بني مهامها األساسية-فمادامت الشعرية "األخري إىل أن العالقة بينهما هي عالقة احتواء ؛

ي على اخلطاب أدبيته أي أن اخلصائص اخلصائص اردة يف اخلطاب األديب ، وهذه اخلصائص هي اليت تضف
 تستنبط األدبية يف اخلطاب وذا تكون  -اختصارا أيضا- األدبية ذاا فالشعرية - اختصارا -اردة هذه هي

   .     2"عالقة الشعرية باألدبية عالقة املنهج باملوضوع

قة فسننحو إىل التعريف العام  وألن ما اطّلعنا عليه مل يوفر لنا بديال حيسم هذه االلتباسات بصفة مطل
حماولة وضع نظرية عامة وجمردة وحمايثة لألدب " الذي نراه ال يضري مبقامنا البحثي و الذي حيدد الشعرية بأا 

، ويرى حسن ناظم أن اإلشكاليات 3"بوصفه القوانني اليت يتوجه اخلطاب اللغوي مبوجبها وجهة أدبية 
بسؤالني أساسني ؛ ما هي هذه القوانني؟، وكيف يتم الكشف عنها؟ ويفرز اجلوهرية  يف هذا التعريف متعلقة 

اختالف اإلجابات املقدمة عن السؤالني تعدد الرؤى و املناهج يف مقاربة النص األديب لنكون بصدد 
 لكنها تتقاطع عموما يف االنطالق من الزاوية اجلمالية، واختاذها  ملكونات اخلطاب األديب بؤرة ∗"شعريات"
  . تمامهااه

ومع أن كثريا من املناهج والدراسات قد ختلت عن مصطلح األدبية، حمتفظة مبصطلح الشعرية منتقلة 
ال يزال ضروريا بالنسبة للرحلة اليت مل حيسم بصددها "األدبية"بذلك إىل التدقيق العلمي ، فإنا نرى أن مصطلح 

 صافيا،ومن مث فكيفما كانت العالقة بني الشعرية السجال التنظريي بني املثبتني والنافني لكوا نوعا أدبيا
تلك العناصر اليت ميكن اعتبارها ماثلة يف النص "واألدبية فإننا نعتد يف مقامنا هذا مبفهوم األدبية الذي يدل على 

، ومن 4"حمددة جلنسه الفين ومكيفة لطبيعته وموجهة ملدى كفاءاته يف أداء وظيفته اجلمالية على وجه التحديد
ة أخرى فإن حبث مكامن األدبية يف الرحلة  يتضمن بالضرورة استنباط القوانني والنظم اليت متيز خطاب جه

  . الرحلة عن غريه من اخلطابات األدبية
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  : خطاب الرحلة - 2

إذا كانت الدراسات النقدية احلديثة يف بداية اشتغاهلا على األنواع األدبية، تم بإرساء املفاهيم 
املكونات الداخلية للنصوص اليت ترد "لقواعد التنظريية  فتقوم بتصنيف السياقات من خاللاإلصطالحية وا

من خالل هذه - ، مميزة بذلك بني خمتلف اخلطابات األدبية وغري األدبية مث متيز داخل اخلطاب األديب 1"فيها
 فإن كثريا من ،2 أنواعا من اخلطابات كاخلطاب الروائي واخلطاب الشعري، وخطاب القصة-املكونات

الدراسات اليت تلتهامل تعد ترى يف ذلك ضرورة وذلك نظرا لتأصيل مفهوم اخلطاب، وربطه ذه األنواع 
األدبية، إىل احلد الذي أصبح فيه مصطلح اخلطاب الروائي، أو خطاب القصة، أو اخلطاب الشعري، بديهيات 

  .  ال حتتاج إىل إثبات

ينطلق من اإلشكال اإلجناسي الذي مازال مقترنا  ية للخطاب،غري أن توقفنا عند املفاهيم األول
بالرحلة، والذي يرتبط بكيفية صدور خطاا وتكونه، ذلك أنه ناتج عن فعل االنتقال من مكان إىل آخر، يف 
مدة زمنية معينة، وعليه جيدر أن منيز بني الرحلة كفعل والرحلة كخطاب، إذ أن فعل االنتقال مسند إىل 

أما اخلطاب (...) مثل السريايف، أو اليعقويب، أو ابن فضالن، أو البريوين "ي له مرجعية واقعية شخص حقيق
 .3"فينجزه مرسل ينتج ملفوظاته وفق قواعد وغايات حمدودة تتعلق باملرسل إليه

ويف سياق تأصيله ملفهوم خطاب الرحلة، يشري سعيد يقطني إىل أن االشتغال بأحد الطرفني؛ الفعل 
الرحلة ،أدب الرحالت ،األدب : أو اخلطاب ، هو الذي أفرز  تباين التسميات للنوع املتعلق بالرحلة إىل املادي

فمنهم من يعتربه تارخيا "اجلغرايف، من جهة ، و أدى إىل اختالف يف حتديد طبيعة اخلطاب من جهة أخرى 
   4..."وآخر جغرافيا وآخر سرية ذاتية،أو قصة

لرحلة كفعل تسبق الرحلة كخطاب فإن التاريخ األديب يربز هذا التتايل على  وإذا كان من البديهي أن ا
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شعيب حليفي حني يلح على  أن الرحلة كفعل متثل مرحلة  مستوى تشكل األنواع األدبية كما  يذكّر بذلك 
سابقة للرحلة كخطاب، حيث كانت الرحلة حتضر يف نصوص أدبية كعنصر مكون لبنيتها، كالقصيدة ، 

مة و سرود األخبار وجمالس السمر وغريها ، مث ما لبثت أن  أصبحت نوعا أدبيا قائما بذاته ، عندما بدأ واملقا
 وبالتايل انتقلت الرحلة من كوا فعال متجسدا يف 1تدوينها وكتابتها كنص سردي حيكي هذه التنقالت

رحلة باعتبارها فعال حمكيا خيتزل الزمان، عرب االنتقال من مكان إىل  آخر مع حدوث أفعال ووقائع ، إىل ال
  .جتربة الفعل السابق ويدونه يف شكل سرود بضمري املتكلم

وفق خمطط ) قارئ -كاتب (وإذا اعتربنا اخلطاب منجزا ترسليا من مرسل إىل مرسل إليه 
، فإن املرسل يف الرحلة، ال يكف عن التصريح بنفسه وخماطبة املرسل إليه علنا يف كل حني، 2جاكبسون

 . افتتاح رحلته بتحية يوجهها إىل القارئ، وإائها بوداع لفظي صريح وقد يصحب بدعاء وشكر لهك

وإذا اتجهنا حنو املفاهيم ذات املهادات اللغوية املنطلقة من الثنائيات اللسانية اليت متيز اخلطاب عن 
نها وصوال لتأسيس وجودها ما ينتخب من مكونات الكالم على هيئة مجل تتعالق فيما بي"الكالم باعتباره 

مراجعة " فإا حتيلنا مباشرة على التعريف اللغوي املثبت يف معاجم اللغة العربية حيث جند اخلطاب 3"العضوي
 فاملراجعة غايتها االنتخاب واالنتقاء ، اللذان تقوم عليهما  نظرية النظم العربية الشهرية 4"الكالم ،الكالم البين

 كثري من النظريات احلديثة يف احتفائها  باخلطاب وكيفية تشكله أكثر من  املخاطَب ، واليت تلتقي وفقهما مع
ليلحا على أن كيفية االنتقاء وقواعده هي اليت تصنع تناسق وانسجام اخلطابات من جهة وتصنع متايزها عن 

   . 5بعضها من جهة أخرى

طوي على الكثري من املشاهد املن ومن البديهي أن خطاب الرحلة باعتباره تلفيظا لفعل السفر
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 ومن هنا كان تركيزنا .واألحداث  يقوم على عنصر االنتقاء على مستوى املوضوع و على املستوى التعبري
  .  الطريقة اليت تقدم ا الرحلة -بصفة خاصة-على اخلطاب باعتباره 

ح نص، من دون وذا نرى أن ربط الرحلة املكتوبة مبصطلح خطاب، أكثر مالءمة من ربطها مبصطل
أن يفضي ذلك إىل إقصاء املصطلح الثاين، الذي يظل متضمنا يف املصطلح األول، بل إن بعض الدارسني 

بعض اللغات األوروبية "يعتربون النص واخلطاب مترادفني نظرا الشتراكهما يف كثري من السمات ،خصوصا أن 
أن هناك يف املقابل ما    غري1"اإلجنليزية Discourseو   الفرنسيةDiscoursال تتوفر على لفظ يقابل لفظيت 

اخلطاب على عناصر السياق اخلارجية، يف إنتاجه، وتشكيله  اللغوي، وكذلك يف "يشبه اإلمجاع حول إحالة 
هو جممل القوالب "وعلى كون النص يف أغلب مفاهيمه .2"تأويله، مما يفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه

وملا كان . 3"والصوتية بغض النظر عما يكتنفه من ظروف أو يتضمنه من مقاصد النحوية والصرفية :الشكلية 
  . نص الرحلة حييل على عناصر السياق اخلارجية، وظروف تشكيله، كان حمققا ملفهوم اخلطاب، بدرجة عالية 

مع تتفاعل "جتمع الرحلة بني العالمات اللغوية، وغري اللغوية، كالرسم أو الصور الفوتوغرافية اليت 
، وهو ما يلتقي مع 4"املكتوب بأبعاد جديدة جتعل من نص الرحلة نصا متعدد األنظمة والصيغ التعبريية املختلفة

بعالمات غري لغوية كما هو احلال يف  "ما ينبه إليه منظرو اخلطاب حيث يلفتون االنتباه إىل إمكانية حتققه 
   .5..."التمثيل الصامت أو الرسم  الكاريكاتوري

  .  مبختلف مفاهيمه أمشل وأدق للوصف األويل للكتابة الرحلية" خطاب" يبدو مصطلح وذا 

ولعل أهم ما يوفر لنا التركيز املباشر على الرحلة كخطاب ، انتقاؤنا ملدونة مرشحة المتالك 
لغة خصوصية أدبية، بدءا من كوا ختطيبا لرحلة أندلسية، وكذا إنتاجها من قبل الصحفي األديب املزدوج ال
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الذي يعد من أشهر الرحالني ) 1940 -1876" (أمني الرحياين"،الناثر والشاعر،اخلطيب ،الرسام، الرحالة 
، يف سعي حنو التركيز على الرحلة كخطاب متضمن بالضرورة الرحلة 1العرب، وأبرزهم يف القرن العشرين

ىل قواعد اشتغال خطاب الرحلة، إ كفعل، وحميل عليها، من خالل كشف كيفية اشتغال هذا اخلطاب بالقياس 
 . وبعض من قواعد اخلطابات األدبية األخرى
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  النظام السردي في رحلة نور األندلس
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  :متهيد-

تنطلق مقاربة خطاب الرحلة وفق منهجيات السرديات وإجراءاا من إسقاط بعض مفاهيم السرد على 
 متيحا 1"كالم واقعي موجه من طرف السارد إىل القارئ"   و يعد االنطالق من أن السرد السرد الرحلي،

  . لدراسة مظاهر السرد وعناصره يف الرحلة  على غرار حتليل اخلطابات السردية األخرى

فتكتنفه بعض "2حماكاة لفعل كامل وتام يف ذاته له بداية ووسط واية"أما االنطالق من اعتبار السرد
  :  تباسات بسبب بعض املكونات البنائية للخطاب الرحلي واليت ميكن إمجاهلا فيما يلياالل

سرد الرحلة ال جيمع أجزاء اخلطاب يف وحدة حكائية واحدة،  وال يشكل جممل الوحدات   بنية السفر جتعل-
 مقابل تلك االستطرادات غري السردية من تأمالت وتعليقات ومداخالت يف شىت ااالت  

  . 3"من املؤلفات الوصفية غري القائمة على احلبكة " هيمنة الوصف على خطاب الرحلة  جيعلها - 

 تشري بعض الدارسات إىل أن إشكالية سردية الرحلة  تعود يف األساس إىل التعارض بني الرحلة باعتبارها -  
، 4ألخرى ويشكل مدار سرديتهاإجنازا خطابيا ألحداث حقيقية،  وبني التخييل الذي مييز اخلطابات السردية ا

إذ أن قصة املسار والقصص التارخيية يف خطاب الرحلة حقيقية، وعناصر هذه القصص من فضاءات 
وشخصيات مرجعية،  مما جيعل اخلطاب الرحلي أكثر التصاقا خبطايب السرية والتاريخ اللذين يعمد بعض 

  .5ب افتقارمها للتخييلاملنظرين إىل إخراجهما  من دائرة اخلطابات السردية  بسب

  أن كثريا من املقاربات السردية قد أعطت مفاهيم مرنة للسرد جتعله يستوعب خطابات مغايرة غري

وقد وفرهذا التوسيع حلوال لاللتباسات السابقة ميكن إجيازها فيما . 6للخطابات اليت انطلقت منها املقاربة 
 :  يأيت
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هيمنة صيغة خطابية خيرج الوصف باعتباره صيغة مقابلة  عند  حتديد اخلطاب السردي انطالقا من -
للسرد ويستبعد أن تكون لكثافته يف خطاب ما إقصاء لسرديته،  وذلك بتقويض صرامة التقابل التقليدي 

أن كل االختالفات اليت تباعد بني السرد والوصف،  هي ذات مساس باملضمون "على اعتبار )  وصف/سرد(
   . 1"جي باملعىن الدقيق للكلمةوليس هلا أي وجود مسيولو

ويستمر املنحى التقرييب بني السرد والوصف،  يف اجتاه تغليب السرد أحيانا  وجعله صيغة شاملة،  
أن هناك أجناسا سردية كاحلكاية اخلرافية،  والقصة القصرية،  والرواية،  ميكن للوصف فيها أن حيتل "مبالحظة 

  . 2"وذلك من غري أن يكف بطواعية أن يكون جمرد مساعد للسردحيزا جد كبري،  بله احليز األوىف،  

وتبدو مثل هذه املالحظات أكثر صدقا على اخلطاب الرحلي بسبب االرتباط الوثيق بني السرد والوصف،  
مقاطع من زمن الرحلة ميهد هلا ويؤطرها التنقل الذي يشكل "وتبعية كل منهما لآلخر،  واعتبار الوصف فيها 

   3"رئيسة للرحلة املفاصل ال

-إشارة النقد يف تأرخيه لألجناس األدبية إىل صدور بعض األنواع األدبية املعتمدة على السرد بشكل أساسي - 
  . 4 عن كتب الرحالت-كالرواية والقصة

وبصفة خاصة تشري بعض الدراسات احلديثة إىل توظيف النصوص القصصية الغربية لبعض التقنيات السردية 
ال للوقائع الغريبة، " احلافز"يئ الرحلة  " الرحالت الشرقية كدمج احلكايات وتفريعها حيث لقصص السفر و

وإمنا جلمع جمموعة من الناس لديهم وقت ينفقونه لكي يستطيعوا رواية القصص، وقد أطيل كثري من 
اءت إىل املسرودات القدمية بواسطة دمج حكايات ليست جزءا من خط العقدة الرئيسية،  وهي تقنية ج

   .5"أوروبا من الشرق
ملتوالية من األحداث حقيقية أو  السرد عرض حلدث أو" ال يشترط معيار السردية احلقيقة و التخييل إذ -
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  . 1"خيالية ، عرض بواسطة اللغة ، وبصفة خاصة اللغة املكتوبة 

يعين استعماال خاصا للغة كما،   فضال عن أن التخييل ال يعين مناقضة احلقيقة،  أوخمالفة الواقع، بالقدر الذي 
حتقق هذا املفهوم عرب خمتلف مقامات " نور األندلس"،  وتكشف القراءة األولية لرحلة 2تلح النظريات احلديثة

اخلطاب السردي كما يتضح الحقا؛ فعلى سبيل التمثيل جند القصص التارخيية قد خضعت إلعادة نظم متنها 
خييل منها إىل نص تارخيي توثيقي ومن مت يتضح أن اجلدل الذي دار عرب خطاب جديد جيعلها أقرب إىل الت

" نور األندلس"حول سردية التاريخ،  ال يتوافق مع خصوصيات هذه احلكايا املبثوثة بكثافة عالية يف خطاب 
  .واليت تعترب مقاما سرديا يتعالق مع سرد حكاية السفر يف شىت االجتاهات التفاعلية

ال أحد بوسعه أن ينتج سردا دون اإلحالة " د فإن العرف النظري ينبه إىل أنه وأيا كان مفهوم السر
،  فالضمنية تقر بانبثاق هذا النظام من داخل اخلطاب ، واليت ميكن 3"على نسق ضمين من الوحدات والقواعد 

  .أن توافق  النظم و القواعد العامة أو ترتاح عنها

ص أخرى يف خطاب الرحلة حتيل بالضرورة على نظام وعليه فإن طريقة تقدمي قصة املسار أو قص
وهو . خاص من القواعد،  مما جيعل النظام السردي مرادفا للمبىن،  أو للخطاب باعتباره طريقة تقدمي املنت

املهم يف التحليل السميولوجي ليس الوصول إىل "املفهوم األويل البسيط والشامل الذي جيسد أي سرد ليبقى 
لذي يكشف عنه النص بل الكيفية اليت قال ا النص ما قاله وذلك يتطلب مراعاة مستويني يف املعىن احلقيقي ا

   .4"النص مستوى السطح ومستوى العمق

وليس التنوع اخلطايب الذي مييز الرحلة عرب تعدد صيغ التعبري،  وحضور أساليب األنواع األدبية إال 
 الذي ال يرتع عنها سرديتها 5 وعدم االلتزام مببدإ اقتصاد الكالمإفرازا لطريقة التقدمي القائمة على االستطراد، 

متد "بقدر ما يكون مكمنا لتميز سردها عن سرود اخلطابات األخرى،  ففي الرحلة كما يف سرود أخرى
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 ، وبالتايل1"التقاليد السارد بإمكانات السرد اليت لن جيد من دوا وهو يواجه كتلة من احلقائق نقطة يبدأ منها
  . إنتاج نظام سردي معني

و يتوضع هذا النظام يف مستويات متوازية من الداخل إىل اخلارج؛حيث تكشف القراءة األولية فضال 
عن طريقة إخراج الرحلة ككتاب، املراحل الكربى لقصة املسار وكيفية توزعها يف الفضاء النصي،  وذلك ما 

  .  التنظيم الذي يكشفه مستوى أعمق من القراءةميكن أن نسميه النظام اخلارجي،  باإلضافة إىل ذلك

  : النظام اخلارجي- 1       

  :اخلطاطة السردية يف خطاب الرحلة-1- 1   

 منحى التوثيق لكونه ترهينا - يف الغالب- 2"تلفيظا لفعل السفر"يأخذ خطاب الرحلة باعتباره 
 اخلاصية وما يترتب عنها على ونقال ملشاهدات من قبل شخصية حقيقية،  وتنعكس هذه ألحداث واقعية

وخامتة وحتوي هذه  طريقة كتابة الرحلة،  إذ تتخذ يف الغالب أشكاال منطية تأليفية، كالتبويب مبقدمة وفصول
  .الوحدات النصية احملطات السردية حلكاية السفر كالتأهب للسفر وطريق الذهاب واإلياب وأخريا الوصول

: تفصيالت اإلخبارية اليت تعرض احملطات السردية حلكاية السفركما يأيت  وميكن متديد هذه اخلطاطة بإيراد ال
  . االستعداد للسفر، اإلعالن عن أغراضه ووسيلته ومكان وزمان االنطالق،  ووجهة الرحلة : االنطالق  -

يتضمن سرد املشاهدات واألحداث الواقعة ضمن الفضاء الزمين واملكاين للذهاب وما : طريق الذهاب   -
 . ريه من استطرادات يف شىت املواضيع تث

  .حتديد زمنه ومكانه، و سرد مشاهدات ومغامرات الرحالة يف الفضاء املرحتل إليه :الوصول -

  :وحتوي املراحل السابقة يف االجتاه املعاكس :  العودة-

  .ن االنطالقاالستعداد للمغادرة وطقوس العودة كالوداع ووسيلة العودة، وحتديد زمن ومكا: االنطالق - 
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رصد مشاهدات ومغامرات طريق العودة واليت تقع بني جمالني زمنيني ومكانيني حمددين سواء :طريق اإلياب -
اختلف طريق الذهاب عن طريق اإلياب أو مل خيتلف ويف احلالة الثانية  يستغىن عن تكرار  وصف الفضاءات و 

 .املعامل 

ة الرحالة بعد السفر وطقوس الوصول من دعاء ومالقاة حتديد مكان وزمن الوصول ووصف حال: الوصول-
وبإسقاط احلركة احلكائية على احملورين الزمين واملكاين ميكن متثيل اخلطاطة السابقة .. 1األحباب والوطن

  : باملنحىن اآليت

  
  )اخلطاطة السردية العامة حلكاية السفر(

لة،  على مستوى احلكاية و من مت  على مستوى يربز هذا التمثيل البياين انغالق البنية اخلارجية للرح
السرد الذي يؤسس على حركة مزدوجة حمددة مبحطتني ثابتتني مها االنطالق والوصول يف اجتاهني متعاكسني،  

 يعود إىل النقطة اليت انطلق منها،  واليت جتعل املخطط الذي ميثل مسار -يف الغالب-فضال عن كون الرحالة 
  .  الرحلة دائريا 

غري أننا و بغض النظر عن عنصر املكان،  ركزنا يف هذا التمثيل على توضيح مراحل السفر كأركان 
قارة حتضر يف اخلطاب الرحلي عموما ذا الشكل الذي يعكسه الفضاء النصي،  حبيث يبدأ السرد من 

ىل أن ينعدم مع الوصول االنطالق،  وتتصاعد وتريته،  ليبلغ الذروة يف مرحلة التجوال مث يبدأ يف االخنفاض إ
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  .حيث خيتم النص بسرد طقوس االنتهاء  ليصمت أخريا

ومن البديهي أن هذه اخلطاطة معرضة للخرق سواء على مستوى ترتيب احملطات أو مضموا،  لكوا 
منوذجا منطقيا عاما لكل حكاية سفر، لكنها ضرورية لكل خطاب رحلي لقياس درجة انزياحه،  باعتبارها 

  . 1"ال ميكن أن نناقش كيفية السرد دون افتراض مادة ثابتة ميكن تقدميها بطرق متنوعة"يف درجة الصفر إذمتثيال 

  " :نور األندلس" اخلطاطة السردية يف خطاب - 1-2

مغايرا للنموذج السابق يف متفصالته الكربى " نوراألندلس"يتبدى املخطط السردي حلكاية السفر يف
  : ة على الفضاء النصي للرحلة بالشكل اآليتحيث تتوزع املراحل السردي

وحمطة )  اشبيلية-تطوان(وميثل حمطة االنطالق مع حمطة طريق الذهاب   "  اجلزيرة اخلضراء: "الفصل األول    
  . الوصول إىل اشبيلية 

  وميثل طريق اإلياب من إسبانيا حنو املغرب،  بعد انتهاء الرحلة "  األندلس:"   الفصل الثاين 

 :املعنونة على الترتيب بالعناوين اآلتية) 9- 8-7-6-5-4- 3(صول الف

 - معرض فين يف دير- قرطبة-طبائع األرض وأهلها- أبطال طليطلة - الفاحتون العرب و اإلسبان-إشبيلية  (
  . ،  ومتثل حمطة التجوال يف فضاء املرحتل إليه2 )برغوس بلد السيد

  :  وميكن متثيل هذه اخلطاطة  باملنحىن اآليت
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  )نور األندلس"اخلطاطة السردية العامة حلكاية السفر يف ر حلة (

يبدو الربنامج السردي مرتاحا يف هذه اخلطاطة ويتم انزياحه عن مراحله املرجعية املمثلة يف اخلطاطة 
السابقة،  عرب خلط ترتيب احملطات،  ودمج بعضها ببعض وحذف بعضها اآلخر، إذ أدجمت حمطة االنطالق 

 ). الفصل األول( ء من حمطة الذهاب وحمطة الوصول األول يف وحدة سردية ونصية واحدة وجز

كما احتلت حمطة التجوال عرب فضاء املرحتل إليه اية النص بدال من موقعها بني طريق الذهاب و 
لة إىل اإلياب،  وحذفت حمطة الوصول إىل موطن الرحالة وذا الترتيب فإن اخلطاب السردي املرهن للرح

األندلس  ينتهي بالتجول يف املدن األندلسية واإلسبانية بشكل منفتح ال تغلقه العودة إىل موطن الرحالة كنقطة 
      وهي حمطة يف فضاء املرحتل إليه   " برغوس"وصول حيث يتوقف السرد عند حمطة 

ة الصغرى عرب خمتلف وقبل تقدمي أنواع التحريفات الزمنية،  اليت  متت داخل  التمفصالت  السردي
الوحدات،  مفرزة هذه اخلطاطة،  جتدر اإلشارة إىل تلك اإلحاالت املفسرة هلذا االحنراف،  سواء اإلجراءات 
القصصية املضمرة اليت تستنبط بطريقة منطقية لكون الرحلة منجزا واقعيا لشخصية حقيقية،  مثل عودة الرحالة 

 خطاب السارد أو تلك اليت تنتمي إىل خطاب الناشر،  واليت ميكن إىل موطنه لبنان،   أو تلك اليت يتضمنها
  . اعتبارها خطابا  موازيا خلطاب  السارد

ويبدأ االنزياح على مستوى القصة عن خمطط الرحلة من كون الرحلة إىل األندلس  حمطة طارئة،  
ليتني من أمريكا إىل املغرب،  ومن  احللقة الثانية  حيث أجنز الرحالة رحلتني متتا-على مستوى املنت-وهي متثل 



مل يكن من  "املغرب إىل اسبانيا،  فنهاية الرحلة األوىل هي بداية الرحلة الثانية كما ينبه السارد إىل ذلك 
  . 1..."أغراضي  يف الرحلة املغربية  أن أزور اسبانيا 

صة،  هذا االحنراف ويستمر السارد يف إبراز عنصر املفاجأة الذي يصنع االحنراف على مستوى الق
خيربنا به أحيانا كما يف طريق العودة من األندلس إىل لبنان الذي تغريت فيه حمطة الوصول فجأة من لبنان إىل 

املغرب،  و بالتايل مت متديد الرحلة إىل رحلة ثالثة يف بعض مدن املغرب اليت مل يزرها يف رحلته األوىل،  
قلت أن الرحلة االسبانية : " الرحالة وبعض الشخصيات األخرى جتسدت نصيا يف ثالثة فصول وخطب ألقاها

مث الرتهة .املغربية  قد انتهت عندما وصلنا إىل اجلزيرة  فلم يبق غري بضعة كيلومترات أقطعها إىل جبل طارق 
ية بيد النها: فقال السنيور طوباو .ولكن الرفيقني أصلحا ظين .يف باخرة مشرفة  مث احلبس بالفريكة  يف لبنان 

   .  2" فقال يل أنتم أسريي إىل أن نصل إىل تطوان(...) اخلليفة

وأحيانا أخرى تضمر تعديالت أقل جزئية وأكثر دقة،  ويسكت السارد عنها مشكلة فجوات سردية 
وميكن رسم اخلطاطة العامة للمحطات . تكشف عن حيثيات التنظيم الداخلي للسرد،  كما يتضح ذلك الحقا 

  : حلة األوىل كما يأيت املكانية للر

         )لبنان←•(----------------) املغرب األقصى(←•---------)أمريكا (

  )    الوصول الثاين(          طريق العودة      )   الوصول األول(   طريق الذهاب) انطالق (

سردية للرحلة كما متثل هذه اخلطاطة حمطات الرحلة حسب التخطيط األول للسارد بينما متثل اخلطاطة ال
  :  خطبها السارد بعد التغري األول احملطات اآلتية 

 )         لبنان(←• -----) اسبانيا---------←•()املغرب األقصى ( • ← ----) أمريكا(•

  العودة                الرحلة األوىل                   الرحلة الثانية                 

  :     للرحلتني بعد التغيري الثاين  اخلطاطة اآلتية ومتثل احملطات املكانية 

 ) املغرب األقصى(←•---)اسبانيا(← • ---)املغرب األقصى(←• ----)أمريكا•(
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  الرحلة الثالثة             الرحلة األوىل              الرحلة الثانية           

 املنجزة من قبل السارد،  واليت مت تربز هذه اخلطاطات انزياحا مزدوجا،  إذ ترتاح مراحل الرحلة
ختطيبها عن تلك اليت خطط هلا يف مستوى احملطات املكانية،  مث ترتاح املراحل احلكائية للربنامج السردي،  
واملنجز يف هذه الرحالت عن املراحل السردية اليت مت حتديدها يف النماذج السابقة،  إذ ال وجود حملطة  طريق 

 متجوال -على مستوى اخلطاب - لبنان  وكذا حمطة الوصول إىل لبنان  بل يبقى السارداإلياب من املغرب إىل
بني أرجاء املغرب،  وينتهي السرد بطريقة مفتوحة،  دون اإلشارة بصورة صرحية أو ضمنية إىل العودة،  اليت  

  .يسلم القارئ حبتمية حدوثها من املعطيات املرجعية الواقعية

ازي خلطاب السارد،  واملتمثل يف إشارات الناشر اليت حتتل حيزات خمتلفة وعلى مستوى اخلطاب املو
نور (األحجام من الفضاء النصي للرحلة،  يتم إخبارنا  باإلجراءات اليت مت مبوجبها توضيب نص الرحلة الثانية 

حلة ،  وإعادة هيكلته بطريقة ختتلف عن تلك اليت أجنزه ا الكاتب؛حيث فصل نصها عن الر)األندلس
  .مقدمة للناشر،   فصول،   وملحقات :لتستقل بأبواا ) من أمريكا إىل املغرب(األوىل

،  أعاد 1917 إىل األندلس سنة)  أمني الرحياين (هو عنوان لرحلة قام ا الكاتب" نور األندلس"فعنوان النص 
 إىل حذف الفصول اليت ال ولتكييف النص مع العنوان،  عمد 1939الناشر وضعه هلذه الرحلة  اليت متت يف 

املندرجة يف السياق اإلسباين،  " مدريد"و" اجلنرال فرنكو"تتفق حمتوياا مع السياق األندلسي،  مثل فصلي 
وكذا الفصول اليت تشمل متديد الرحلة األندلسية إىل رحلة مغربية ثانية يف مناطق أخرى وكذا حديث الرحالة 

  . أدرج كل ذلك يف النص اخلاص بالرحلة املغربيةعن تفصيالت هذا التغيري الطارئ حيث

نور :" ويشي خطاب السارد ذه التعديالت فضال عن أن الناشر يشري إليها  ويربرها،  من مثل قوله
األندلس مستل من كتاب املغرب األقصى،  بعد أن كان يشكل اجلزء الثالث واألخري منه،  ذلك أن طبيعة 

فبعد أن يدرج السارد مقابلة اجلنرال . 1"عما كانت عليه يف إفريقيا الشمالية الرحلة يف األندلس قد اختلفت 
ضمن برناجمه،  وجيعلها غرضا رئيسا  لرحلته إىل إسبانيا،  تغيب هذه احملطة من الربنامج املنجز يف " فرنكو"

  .هذه الرحلة،  لنعثر عليها ضمن نص الرحلة إىل املغرب 

عند هذا احلد،  بل إن السرد يكشف التغيري اخلارجي لترتيب ومل يتوقف تغيري التوضيب النصي 
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ولقد قدمت مثال من " الفصول من خالل إخبار السارد املسرود له،  ضمن تدخالته أثناء سرد حكايا املسار
 يف حني تتوضع هذه احلكاية يف الفصل 1. "إذ قصصت عليك  قصة ساعيت يف برغوس(...) عجيب قناعتهم

  .ارالالحق هلذا اإلخب

وإذا كانت إشارات الرحالة باعتباره ساردا ومؤلفا و اليت تنسق عملية السرد حتدد الفجوة بني توضيبه 
للكتاب وإعادة توضيب الناشر له فإا من جهة أخرى تشي بتقارب زمين بني عملية السرد والكتابة وبني 

 مساء ذلك اليوم جاء الرسول من قبل ويف: "املغامرات الرحلية املتقدمة عنها بداهة كما يوضح هذا املقطع 
 وإذا افترضنا أن الكتاب 2"من هذا الكتاب ) 463(اجلنرال ليسميو حيمل الرسم والبيان املنشور يف الصفحة 

من منت الرحلة ) 482(املشار إليه هو خمطوط الرحلة اليت حررها السارد فإن هذا البيان يتوضع يف الصفحة 
  ".   املغرب األقصى ونور األندلس"

 وتوحي هذه اإلشارات بعدم اطّالع الرحالة على التغيريات اجلديدة اليت أجراها الناشر على الكتاب واليت متت 

    3وفق ترتيب جديد خيدم رؤيته يف قراءته للرحلة وتثبت املرجعيات التارخيية السياقية هذا اإلحياء

ا،  ال حتيل يف الواقع إىل زمنية السرد،  اإلشارات الزمنية من نوع قلنا سلفا،  سنرى الحق"و برغم أن
) الفضاء النصي(،  ومن مث  إىل تعديل على املستوى اخلارجي 4"وإمنا حتيل إىل فضاء النص وإىل زمنية القراءة 

،  فإا تثري التساؤل حول نوع العالقات اليت تربط بني الوحدات )اخلطاب السردي (دون املستوى الداخلي 
  .االنطالق، العبور،  التجول: اليت متثل احملطات الرحلية الرئيسية الواردة بالترتيب اآليتالسردية الكربى،  

كما يغيب الربط النحوي الذي يبني التسلسل الزمين بني هذه الوحدات املمثلة بالفصول على مستوى 
ت زمنية ومكانية اخلطاب السردي،  فال يفضي السابق فيها إىل الالحق بل هناك فجوات سردية تنبئ بانقطاعا

بينهما  اللذين يربط السارد" طبائع األرض وأهلها"و" أبطال طليطلة"أثناء االنتقال بني الفصول باستثناء فصلي 

                                         
 621املصدر نفسه،  ص  -1
  482 املغرب األقصى ونور األندلس،  ص- 2
 انظر أمني الرحياين املصدر 1940وكتبها يف نفس السنة وتويف سنة 1939 نشرت الرحلة للمرة ألوىل بعد وفاة الرحالة ؛ حيث قام بالرحلة سنة -3

  463نفسه،  ص
  254 ص ، 2004عتصم ، عبد اجلليل األزدي و عمر حلي، منشورات االختالف،  اجلزائر،  حممد م: خطاب احلكاية،  تر: جريار جينيت-4



 ،    1"عدنا من طليطلة إىل مدريد لنسلك طريقا ملكيا آخر إىل قرطبة فسرنا جنوبا بشرق على أرخنيوز"بقوله 
  . يف مضموا عن األخرىهذا االنفصال جيعل كل فصل وحدة مستقلة 

مقابلة خطاب الرحلة خبطابات ) الفصول(ويستدعي غياب الترابط بني الوحدات النصية الكربى 
ميكن للسفر أن ينطلق من "أخرى،  حيث تأخذ كتابة الرحلة هندستها وتأثيثها من املقامة،  إذ أن يف املقامة 

تربنا كل فصل من الفصول الواقعة ضمن حمطة التجوال  ، وإذا اع2"أي مدينة وللقراءة أن تنطلق من أي مقامة 
  .مقامة،  فإنه ميكن  قراءة الرحلة من أي فصل وللتجول أن يبدأ من أي إمارة 

كما ميكن تشبيه التنضيد النصي العام  للرحلة،  وحملطة التجوال بصفة خاصة بتنضيد اموعة 
 تكون كل قصة نصا مستقال، مث تندرج اموعة حتت القصصية اليت تتجاور مكانيا يف فضاء الكتاب،  يف حني

  الذي يفتقد فيه الربط 3"الترابط املكاين"وميكن إدراج هذا النوع من  الترابط ضمن .عنوان أحد النصوص
  . الزمين والسبيب 

إذا كان التقطع ينب الوحدات السردية الكربى يربر بكون بنية السفر تستدعي االنتقال عرب القفز من 
ان إىل آخر،  ويتطلب إعادة الربط من خالل قراء ة مضامني هذه احملطات وتفاصيلها السردية،  فإن الكتابة مك

االتوثيقية حتيل القارئ إىل كيفية التوضيب؛ كتحديد رتبة فصل ضمن فضاء النص،  وهو ما جيعل التعديالت 
نحه إمكانية إعادة هيكلته األوىل أو هيكلة والتقطعات غري باترة أو مشوهة،  ويعطى للنص مسة االنفتاح اليت مت

  . اليت متثل حمطة التجوال) 9،، 8، 7، 6، 5، 4، 3(جديدة وتربز هذه السمة خصوصا يف الفصول 

بني البنية املغلقة احملكمة ببداية  معلنة " نور األندلس"ونلحظ عرب هذه القراءة األولية،  مراوحة نص 
 منطقية احلدوث،  وبني انفتاح السرد ضمن جمال البداية والنهاية على لسفر حقيقي،  واية مضمرة ولكنها

نور "مواضيع متنوعة،  وعلى زخم من التنوع األسلويب على مستوى اخلطاب وبالتايل فإن النص الرحلي و
 نفسه بقدر تعلق األمر ببنيته،  وينفتح على عامل ما يف آن واحد،  كمثل ينغلق على"بصفة خاصة " األندلس

  .4"تستقطع منظورا عابرا ملنظر خلوي خارجها  فذةنا
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وانغالق البنية اخلارجية لرحلة عرب البداية والنهاية،  هو ما يوجه القراء ة إىل مابني هاتني النقطتني،  واعتبارمها 
 ضمن اخلطاطة العامة اليت تسفر عنها القراءة األفقية،  وتكشفها اإلطاللة األوىل على كيفية توضيب النص يف

  . حني تبقى األنظمة الداخلية تستدعي تعمقا أكرب

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  : النظام الداخلي-2

  :أنواع املقامات السردية-2-1 

ال ميكن معرفة مظاهر التنظيم الداخلي للسرد،  ومن مث نوع الترابطات بني الوحدات السردية 
غري أننا نرى أن . ،  و حتديد كيفية تعالقهاالصغرى يف اخلطاب الرحلي دون معرفة خمتلف املستويات السردية

باملفهوم الذي طرحه جرار جنيت أكثر مالءمة خلصوصية السرد يف الرحلة،  من " املقام السردي"مصطلح 
مصطلح املستوى ؛ حيث تعىن دراسة املقام  بوضعية عملية الرواية مرتبطة مبنتجها من جهة،  وبزمن انتاجها 

  .من جهة أخرى

منحى أوسع يشمل املستوى السردي بكل عناصره،  باإلضافة إىل احتوائه على عنصر الزمن وبذلك يتخذ 
  .        1"التحديد الزمين الرئيسي للمقام السردي هو موقعه النسيب من القصة "حبيث يكون 

ا  وتأخذ  تسمياا انطالق2وحيدد جريار جنيت أربعة أنواع من املقامات السردية،  تفرز أمناطا سردية
  : من عالقة أحداث القصة باخلطاب الناقل هلا كما يأيت

 . وهو السرد الذي حيكي أحداثا ماضية،  ويكون يف أغلب األحيان يف صيغة  املاضي:السرد الالحق

  ".  السرد املتنبئ" يقوم على سرد أحداث مل تقع بعد،  أي التنبؤ باملستقبل :السرد السابق 

   .3"الذي يقص احلاضر املعاصر للفعل واحلدث:"السرد املتواقت أو املتزامن 

بني حلظات العمل،  ويشري جنيت إىل صعوبة هذا النمط األخري،  ":املتداخل"ويترجم أيضا بـ:السرد املقحم
ويسود خاصة القصص " سردا متعدد املقامات "وبالتايل يكون السرد فيه .نظرا لتداخل السرد والقصة فيه 

ويكون كل كاتب راويا وتتقدم كل رسالة باملغامرة،  ويف نفس (...)تعدد الرواةي"القائمة على الرسائل إذ 
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     1"الوقت ذاته تتقدم باخلطاب 

ويشري بعض النقاد إىل أن السرد العريب ال يتقيد بالصيغ الزمنية اليت أقرنت بكل منط،  نظرا الختالف 
 منها هذه النظريات،  حبيث تستقل صيغة اخلطاب أزمنة الفعل يف النحو العريب،   عن أزمنة اللغة اليت استنبطت

الناقل عن موقع األحداث املنقولة يف السلم الزمين،  فمثال ميكن أن تروى األحداث بصيغة احلاضر يف  السرد 
الفعل العريب ال " الالحق متاما كما ميكن للسرد املتواقت أو حىت السابق أن يكون بصيغة املاضي،  ذلك أن

   2" بصيغة،  وإمنا يتحصل الزمان  من بناء اجلملةيفصح عن الزمان

أما بصدد عالقة املقام السردي مبقولة الصوت،  فإن دراستنا لن تتفصل يف عناصر هذه املقولة،  إال 
بالقدر الذي حيدد وضعيات السارد اليت يتم حتديد أنواعها انطالقا من املستويات السردية،  باإلضافة إىل عالقة 

وقبل إيراد هذه الوضعيات اليت يأخذها السارد بالنسبة للمستوى السردي،  .ث القصة املرويةالسارد بأحدا
  جيدر توضيح ماهية املستويات السردية وكيفية تعددها  

أو بدقة أكثر باملسرود وعملية )  اخلطاب -القصة (يرتبط املستوى السردي أساسا بشقي املسرود 
فالوضع األويل للمستويات أن . ،  واخلطاب الناقل له مستوى خارجيسرده،  حيث يعترب املنت مستوى داخلي

،  ويف حالة وجود سارد 3يكون السارد يف املستوى اخلارجي،  وتكون الشخصيات يف املستوى الداخلي
ينتمي إىل املنت،  فإنه ال ميكن التعرف عليه،  إال بوجود سارد آخر خارجه يؤطره،  و مسروده على السواء 

  .ديخبطاب سر

ما كان "وبالتايل فإن االزدواج أو التعدد يف املستوى السردي،  هو حصيلة وجود قصة داخل قصة أو
حيث يوجد أكثر من سارد إثر تبادل األدوار بني السارد   enchâssement"(4(يعرف يف البداية بعبارة التضمني 

  .   والشخصية و الذي ينشئ ثنائية أو تعددية  صوتية

السند هو " يعود إىل فعل السرد حيث أن ) داخل_خارج (  فمدار ترتيب املستويات السرديةومن مث        
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مستوى قصصي أول، أو قص من الدرجة األوىل، أما املنت احلكائي ذاته أي املادة املروية فيمثل درجة ثانية من 
ا ماهو غري منتسب إليه فهو أم) intradiégétique(القص،  أو هو قصة ثانية فما كان من هذا املنت عد داخليا 

  :  وذا فان هناك وضعيتني للسارد بالنسبة للمستوى السرديextradiégétique.("1خارجي 

  "داخل القصة " إذا كان السارد ينتمي إىل منت القصة املروية يسمى املستوى السردي -        

  ".ارج القصةخ"إذا كان السارد ال ينتمي إىل منت القصة يسمى املستوى -        

 لكن جمرد االنتماء إىل منت القصة وعدمه ال يفيان بتحديد النمط السردي بدقة،  لذلك استعني         
باملعيار الثاين،  وهو عالقة السارد بأحداث القصة،  فإذا شارك السارد يف أحداث القصة باعتباره شخصية 

 .سرد مثلي القصة،  أو سرد متماثل،  أو ثانوية  يسمى السرد يف هذه احلالة )بطل(رئيسية 

وقد يكون السارد غري مشارك يف أحداث القصة بل جمرد متلق هلا،  يسمى السرد يف هذه احلالة سرد         
  غريي القصة أو سرد متباين  

 :    كما يأيت2 ومن تركيب املعيارين مت استنباط أربع وضعيات حمتملة للسارد بالنسبة للقصة اليت يرويها

السارد حيكي قصة ال ينتمي إىل عاملها،  وال يشارك يف أحداثها، :خارج القصة،  غريي القصة -1        
 ويكثر هذا يف السرد التارخيي و 3"دور مدوِّن بسيط غائب عن احلكي غيابا كليا" فيتحول دوره بذلك إىل

دة الغائب عنها وحيضر يف سرود املالحم ويعطي جريار جنيت مثاال لذلك ومريوس الذي حيكي حرب طروا
  . يف بعض القصص التارخيية اليت ال يتدخل السارد فيها " نور األندلس"

سارد القصة ينتمي إىل عاملها وال يشارك يف أحداثها مثل شهرزاد : غريي القصة– داخل القصة-2
  . حتكي عن عالء الدين

 عامل القصة باعتباره ساردا،  يكون السارد على مستوى السرد خارج: مثلي القصة -خارج القصة-3
 4"يف النصوص القصصية املتصلة حبياة رواا"ومشاركا يف أحداث القصة باعتباره شخصية،  وأكثر ما جند هذا 
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اليت تسرد على سبيل التذكر وهو ما يتواتر يف السرد الرحلي لكونه سردا استرجاعيا خيص يف أغلب األحيان  
  . مغامرات الرحالة

شخصية يف قصة،  حتكي أحداث قصة أخرى تشارك فيها،  وميكن :   مثلي القصة - داخل القصة-4
    1للطيب صاحل  " موسم اهلجرة إىل الشمال"التمثيل برواة قصص 

  :"   نور األندلس " أنواع املقامات السردية يف  2-1-1

اية خطي الذهاب حك"يتشكل اخلطاب الرحلي بصفة عامة عرب مقامني سرديني مها املقام الذي يرهن 
يف حمتوى اخلط من "،  أما املقام الثاين فيتمثل 2"واإلياب،  وبالتايل فهي حكاية املسار الذي يسلكه الرحالة 

   . 3"أحداث وأحدوثات واستطرادات ومعارف ومغامرات

وبرغم كون هذا التقسيم الثنائي منطبقا بداهة على كل نص رحلي،  فإننا ال نعثر عليه ذا الشكل 
املبسط،  بل تتعالق املستويات وتتداخل،  باإلضافة إىل أن مضمون املقام الثاين ال يتخذ تصنيفا نوعيا أوحدا 
للمقامات السردية املوجودة فعال يف النصوص الرحلية؛ حيث يتضمن الشطر الثاين من هذه الثنائية حمتويات 

ة املسار،  وذلك حسب طبيعة الفضاء املرحتل حكائية خمتلفة عن االستطرادات واملداخالت العلمية وعن حكاي
إليه وحافز الرحلة املوجه لعملية السرد؛ فمثال تستدعي اخلصوصية التارخيية للفضاء األندلسي عاملا قصصيا  
تتواتر فيه األحداث واحلكايات،  مبستويات زمنية تشكل حلقات متوازية،  وتعددية صوتية؛ذلك أن كل جزء 

لى األقل وبصيغة تبسيطية وجودا زمنيا مزدوجا ؛ وجود آين إسباين،  و وجود ماض من هذا الفضاء حيوي ع
  ) .عريب، إسباين(عريب،  أو روماين،  أو بيزنطي، مع تركيز السارد  على الثنائية

وتتضاءل املقاطع السردية بصفة عامة،  والسرد املزدوج املقام بصفة خاصة،  يف حمطة العبور بسبب 
صة السفر،  وكذا سرد القصص التارخيية كاملة لضيق املقام الزمين،  واملكاين عن غياب سرد أحداث ق

التفصيالت القصصية ؛ حيث يعاين السارد شريطا ممتدا متصلة حلقاته يف مدة زمنية قصرية حتددها وسيلة 
ة اليت احتضنتها  ،  مما جيعل سرد قصة السفر جردا لألماكن اليت مر منها،  وسرد القصص التارخيي)السيارة(النقل
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  :إشارات إىل مالمح حكائية خمتزلة،  كما يوضح هذان املقطعان

ترشيش التوراة والفنيقيني -وبالقرب من حلفا كذلك، على أربعني كيلو مترا منها مناجم ترشيش"-
   .      1"ترشيش الذهب  فمنها كانت ثروة مدينة صور–

    2..." يف عهد األمويني مررنا بقصور متداعية كانت للعرب وبأبراج بنيت"-

يف مثل هذين املقطعني، يشري اخلطاب السردي،  إىل املرور باملكان و ينقل قصة ماضية وقعت فيه،  مما 
يسفر عن خطاب تقريري يذكر املكان ويصفه عرب تقدمي العناصر اليت شكلت منت القصص اليت احتضنها 

 هوية شعب بأكمله مثل الفنيقني،  العرب، تقدميا باهتا فالشخصيات هنا عناصر قومية،  تشري إىل
قصور،  : (إخل، و الفضاءات عامة تتسم بالشساعة واالنفتاح والكثرة اليت جتسدها صيغة اجلمع...األمويني

  ...).  أبراج،  مناجم،  موانئ 

وفضال عن كون األجزاء ذات املالمح السردية يف معظم املقاطع اليت تشكل حمطة العبور تؤدي وظيفة 
وصفية،  فإا خالية من أي إسناد إىل سارد آخر،  بل تنقل مباشرة عرب حمكي أول،  ووحيد للسارد الرحالة 
الذي يكون بصدد معاينة هذه األماكن،  ويف احلاالت القليلة املعدودة اليت يسند فيها اخلطاب إىل ساردين 

 مستويات سردية حقيقية،  كما يبني هذا آخرين،  فان حمتوى املسرود املسند وطبيعته الالزمنية،  ال تشكل
يقول علماء اجليولوجيا أن األرض اليت تدعى اليوم األندلس هي اجلزء األخري من شبه اجلزيرة اإليبريية "املقطع 

   .3..."الذي قذف به من جوف البحر إىل ما فوق املياه 

 مما جيعل  تعالق املستويات ومن مث تأخذ هذه املالمح السردية  شكال أقرب إىل التعاليق واألوصاف
: السردية باهتا،  باستثناء القصة اليت مت سردها ضمن سرد قصة زيارة اجلامع الكبري بقرطبة يف هذا املقطع

لو كنت عاملا مبا عزموا على عمله : روي أن امللك اخلامس قال يوم زار اجلامع بعد أن استوىل املسيحيون عليه"
   . 4"ود يف كل مكان وما هدمتم منقطع النظري يف العامل ملا أذنت به ألن ما بنيتم موج
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ميكن مقابلة االنتقال من الوصف واإلشارات احلكائية الوامضة واملكثفة،  اليت تضمها مساحة نصية 
ضيقة إىل التفصيالت السردية،  اليت تقتطع فضاء نصيا أوسع،  بتغيري الوترية اليت يتحرك ا السارد املشاهد 

 يف قرطبة للزيارة  ويف وقفنا" ن املرور السريع بالسيارة إىل التوقف والتجول يف أرجاء اجلامع حيث ينتقل م
  .  1"قويل قرطبة أقول اجلامع الكبري ذلك األثر املنقطع النظري يف العامل 

ورغم أن األحداث يف حكاية السفر بسيطة جدا،  وغري مكتملة التشكل يف وحدة حكائية واحدة  إال 
ل سببا يف احلكاية التارخيية،  فمعاينة احلالة اجلديدة اليت آل إليها اجلامع هي اليت استدعت املقارنة بني أا تظ

احلالتني،  ورصد التغيري الذي أجري،  والتوسع يف إدانة هذا التغيري بإيراد قصص تارخيية مسندة إىل ساردين 
توى سردي كما يوضح التأطري الذي آخرين،  ومن مت  تضمني قصص داخل أخرى و وجود أكثر من مس

   . 2..." فكانت دهشيت يف هذه الزيارة الثانية عظيمة1917زرت اجلامع سنة :  "يسبق احلكاية

 و فضال عن ازدواج املقام السردي إىل سرد تقريري مضمن ينقل قصة الزيارة،  وسرد متضمن فيه،  ينقل 
يتعدد إىل أكثر من مستويني، حيث يكون سرد حيثيات قصة تغيري اجلامع و موقف امللك منه،  فإنه زمنيا 

   .3..." )كان أناس ساعة زيارتنا يصلون ("الزيارة اليت متت يف الرحلة األخرية سردا متواقتا  

بينما األحداث اليت تصف اجلامع قبل الرحلة الثانية،  هي أحداث ماضية بالنسبة لفعل سردها،  مما 
 إىل طبقات متعددة،  يتم ترتيبها حسب قرا من فعل سردها،  وبالتايل من جيعله سردا الحقا ويتفرع بدوره

  :   الزيارة األخرية كما يأيت

  .1917األحداث اليت تصف اجلامع،  أثناء الرحلة األوىل سنة -1

  .  وقائع  قصة اإلدانة،   يف عهد امللك اخلامس -2

  . الء املسيحي عليه أحداث التشويه الذي تعرض له اجلامع،  يف عهد االستي-3

وإذا كانت حمطة العبور حتتوي على هذه الوحدة السردية الوحيدة،  اليت يتحقق فيها ازدواج املقامات 
السردية، فإن حمطة االنطالق حتتوي على سرد أحادي املقام  يقتصر على نقل تقريري حلركات الرحالة 
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 1"ألنه سارد من الدرجة األوىل"مثلي القصة  -ومساره بسرد متواقت،  يكون وضع السارد فيه خارج القصة
مث نتبني وحنن بط من عليائنا، طرق السيارات وهي كظالل عمد الربق وفيها " على غرار املقطع التايل

   2"اخلنافس تدب دبيبا

 وإذا استثنينا املالمح احلكائية اليت تنقل القصص العامة،  املختزلة،  كما يف حمطة العبور،  واعتربنا قصة
كاملة،  كل حكاية هلا بطل وشخصيات وفضاء مكاين وزماين وجدنا حضورا مكثفا للقصص يف حمطة 
التجوال ومن أهم هذه القصص قصة التعرف على الرميكية،  قصة الثلج،  قصة أسر املعتمد،  وموته،  قصة 

نه وقصة خداعه زواجه وموته ودف(حصار طليطلة اليت كان بطلها اجلنرال مسكروده وابنه،  قصص السيد 
،  وقصص )فتح مارده،  عقابه لطارق، التنكيل جبثة ابنه، قصة وفاته(،  قصص موسى بن نصري)لليهوديني

املستكشفني اإلسبان يف العامل اجلديد،  واليت رويت فيها قصة كل فاتح على حدة،  قصص العجائب 
  .  والكرامات،  قصص املنصور يف توليه احلكم وبعض غزواته

إىل حد كبري بنية احلكايات "  نوراألندلس"ية هذه القصص التارخيية املتواترة يف خطاب وتشبه بن
،  كاألسر،  وانتقال شخصيات motifs"3" متواترة تعترب مكررات"thèmes"العجيبة  باحتوائها على ثيمات 

مشاة يف متنها و بنيتها  بني طبقيت النبالء والعوام والنهايات املفجعة للملوك وغريها؛ فمثال يورد السارد قصة 
لقصة تعرف املعتمد على الرميكية مع أبطال آخرين بنفس الدور؛ ملك ووزيره كالمها شاعر يعجب امللك 

،  كما حتوي هذه القصص عناصر احلبكة من أفعال،  ∗جبارية من العوام يراها صدفة فيقول فيها شعرا مع وزيره
وبالتايل ميكن إخضاعها ملنطق السرد الذي ) ارضون،  وغريها أبطال، مساعدون،  ومع( ووحدات،  وعوامل 

  . يتبع يف حتليل السرود ذات احلبكة 

كما -والذي خيالف " نوراألندلس"الرحالة يف  وبتتبع حمطات الربنامج السردي الذي يسجل مسار
قام السردي، أو ازدواجه  اخلطاطة العامة لربنامج الرحلة،  يتبني أن كثافة الوحدات اليت جتسد تعدد امل-أسلفنا
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تتدرج تصاعديا حيث تنعدم هذه الوحدات يف حمطة االنطالق وتبدأ يف التشكل يف حمطة العبور لتتكاثف يف 
حمطة التجوال من خالل زيادة عدد القصص التارخيية املتضمنة اليت نشأ عنها تعدد املستوى السردي كما 

  : يوضح اجلدول اآليت

 حمطة التجوال ورحمطة العب حمطة االنطالق

 حتوي أكثر من مخسني قصة  حتوي قصتني   ال حتوي أية قصة

القصص اليت  تعكس تعدد املستويات يف حمطة التجوال مع حركية الرحالة ووترية تنقله ؛  يتوافق تواتر
رخيية،  حيث يطوف السارد عرب املناطق األثرية واإلمارات األندلسية على اخلصوص،  ويتوقف عند املعامل التا

فالسرد ينمو ويتطور باتباع صوى هذه األمكنة ويف " ويسرد خمتلف القصص اليت احتضنتها عرب خمتلف األزمنة 
   1"أزمنة خمتلفة وذلك باكتشاف طرقها وسرب أغوارها 

 متماثل -داخل القصة (أما القصص اليت ترهن املغامرات اليت يشارك فيها السارد كشخصية رئيسة،  
فض تواترها حىت يف حمطة التجوال اليت تنبئ بوجودها،  باعتبار التجول والتوقف مستدعيا لسرد فمنخ) القصة

مغامرات وقصص الرحالة،  فال نعثر إال على عدد قليل منها،  مثل قصة مشاركته يف الكرنفال الواقعة يف فصل 
،  "برغوس بلد السيد"ة يف فصل ،  قصة الساعة الواقع"أبطال طليطلة"إشبيلية،  قصة القهوة الواقعة يف فصل 

كما أا ال حتوي عقدة أو حبكة سردية مركبة، بل ميكن اعتبارها أخبارا طريفة حدثت للرحالة،  أو كان 
شاهدا عليها  ينقل من خالهلا انطباعا أو رؤية بشأن عادا ت املرحتل إليهم و شخصيتهم،  غري أن هذا ال يلغي 

  . يها بلملمة األجزاء املتفرقة،  ومإل الثغرات الفارغةوجود حكاية املسار، اليت حنصل عل

وتعددها يف وحدة سردية كربى، نورد كيفية تعالق هذه  وعلى سبيل التمثيل املوجز الزدواج املقامات
  .الواقع ضمن حمطة التجوال " معرض فين يف دير"املقامات يف فصل 

ري ال يتم مباشرة وال يبىن السرد  فيه على برغم أن هذا الفصل أقل الفصول استطرادا فإن  هذا التأط
االنتقال الواقعي للرحالة من حمطة إىل أخرى،  بل وفق حبكة احلكاية التارخيية اليت تتخذ فيها املضامني السردية 

  : ترتيبا اطّراديا عن طريق التدوير السردي  واليت ميكن متثيلها وفق تسلسلها النصي كما يأيت
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    مقدمة عامة عن األسر-

  أسرى العرب واالمتيازات اليت كانوا ينعمون ا يف ظل الدولة اإلسالمية - 

   مقارنتهم بأسرى األوروبيني الذين كانوا يعاملون معاملة سيئة -

  . احلروب املتبادلة بني العرب و اإلسبان و أصولية الطرفني فيها-

  ديرة ومعاملته السيئة لألسرى احلاجب ابن عامر مثال عن أصولية العرب باكتساحه للكنائس واأل-

  .مثال ألحداث هذا الرد" سيلوس"رد فعل اإلسبان على التطرف بتطرف مماثل و أسرى دير -

يبدي هذا االنتظام  تأطريا يف االجتاه املعاكس إذ يصل السارد إىل وجهته املقصودة عرب الزمن املاضي 
عاد : "12يف الفقرة رقم " سيلوس" لديربسرد استرجاعي قبل وصوله إليها كرحالة حيث يكون أول ذكر

الظافرون من األندلس حيملون الغنائم، ويسوقون األسرى من عرب وصقالبة فأنزلوهم يف األديرة اليت 
على )  silos( اكتسحها املسلمون سابقا،  ليقوموا باألعمال يف احلقول واملصانع ومن تلك األديرة دير سيلوس

   .1"فقد كان فيه زهاء مئة  أسريحنو ستني كيلو مترا من برغوس، 

) 17(  بينما ال خيرب السارد اجلوال عن مساره يف هذه احملطة ووسيلة تنقله إىل الدير إال يف الفقرة 
وذلك بعد  تقدمي الدير كفضاء لقصص تارخيية قدمية تروي تفاصيل بنائه  وكيفية التنقل إليه قدميا وحديثا  

أما اليوم،  و أما حنن،  فقد خرجنا " :ملخصا كل مراحل احملطة  يف املقطعكما أن مسار الرحالة يرد موجزا 
من برغوس يف السيارة بعد الغداء، فوصلنا إىل الدير بعد ساعة،  وأقمنا فيه نطوف يف ربوعه،  ثالث ساعات 

  . 2"مث عدنا إىل الرتل مساء

 فإن االستراجتية السردية يف وبرغم أن املقطع حيوي حذفا وتلخيصا ويتلى بعالمات احلذف الطباعية
السرد اخلطي الكرونولوحي،  يف نقل املعلومات "حكاية السفر اليت أحلقت ذا املقطع مباشرة تبدو حمافظة على

عن الوقائع املتحدث عنها، وقد أملى هذه االستراجتية تتبع املواقع اجلغرافية والطبوغرافية املعينة لوجهة السفر 
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بدأ بوصف الطريق إىل الدير مث يسجل وصوله إليه واستقباله من طرف الرهبان مث يلج ؛ حيث ي1"ذهابا وإيابا
ال يتخللها استطراد إىل احلكايا التارخيية إال حكاية تتعلق ) فقرة13(الدير ويصفه من الداخل لتتواىل احملطات يف 

  .  مته التارخييةبكيفية انتقال األسرى العرب إىل دير سيلوس واليت سبق للسارد إيرادها يف مقد

  هذا  التتايل والتماسك  اللذان يبدوان على احلكاية السفرية  الواقعة بعد هذا املقطع،  جيعالنه وحدة 
اليت اقتطعت -سردية مفصلية مفتتحة للسرد الفعلي حلكاية السفر،  ومن جهة أخرى جيعالن احلكايا التارخيية 

ة حلكاية السفر وال تضيف هلا شيئا،  ومن مث ميكن االستغناء  تبدو موازي-أربعة عشرة فقرة قبل هذا املقطع
عنها باعتبارها وحدات ثانوية  غري أن هذه احلكايا بكل مضامينها السردية هي اليت أعطت بعدا جديدا 

الفن ال يعرف التشويش باملعىن "لألمكنة املزارة ومن مت حتيلنا وظيفة هذه الوحدات على مقولة السردية 
ال وجود وليس هناك أبدا وحدة ضائعة وذلك مهما طال وارختى ودق اخليط الذي ..لكلمة، اإلخباري ل

- مما يوحي بأن الوظيفة األساسية هلذه احلكايا ملبثوثة ضمن حكاية السفر  . 2"يصلها بأحد مستويات القصة
  هي التشويق السردي   -كيفما كانت الروابط بينهما  

املسافة -ختلف صيغه وكيفيات إحالته على السارد املباشر مب-وحيدد غياب اإلسناد أو وجوده 
الفاصلة بني السرد اآلين  لقصص السفر،  والسرد الالحق الذي يقدم القصص التارخيية،  وكيفية تأطري األوىل 

ني للثانية،  وكذا املسافة الزمنية بني السارد وسرده،  ومن الواضح أن متايز هذين املقامني أو املستويني السردي
  .يزداد كلما أسند السارد اخلارجي سرد القصص إىل ساردها املباشر 

و يوحي استعمال فعل السرد مبستوى سردي داخلي ومقام سردي ثان، وميكن إجياز بعض صيغ 
  :اإلسناد الواردة يف نور األندلس فيما يأيت

  :  اليت ميكن التمثيل هلا باملقطعني) اسم علم + اسم وظيفي+ فعل اإلسناد    (-

فأرسل اإلنكا رسله إىل املدن و الدساكر جيمعون بامسه األواين ، :....بريسكوت ملؤرخ ايقول"-
   3"واملواعني والتحف الذهبية 
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هي ضيعة يف شبه جزيرة ) (toletumطليطم؟ نعم طليطم:  لنا فيقول ليفي امسه مبؤرخجنتمع "-
          1... "يف السنة الثانية والتسعني واملئةاستوىل عليها أبناء بالدنا (...) إبريوس،  ضيعة صغرية 

 :مثل) اسم وظيفي+فعل اإلسناد (-

فوقف حىت ) ربو(أوقفه  يف يوم  شديد احلر يف الشمس وكان رجال بادنا ذا نسمة  :ؤرخ املقال "-
 ، 2..."سقط مغشيا عليه 

ال وألساقفة طليطلة يد فيه إنه ليس من حادث يف تاريخ إسبانيا يف القرون الوسطى إ :املؤرخون قال"-
    3"إن خريا أو شرا

 مر عبد املؤمن ببعض طرق مراكش ومعه وزيره ابن عطية فأطلت من الشباك جارية :الراوي قال"-
  أسرت فؤادي من الشباك إذ نظرت: بارعة اجلمال فقال

  حوراء ترنو للعشاق باملقل : وسأله وزيره أن جييز فقال

   قلب عاشقها كأمنا حلظها يف:عبد املؤمن 

  "   سيف املؤيد عبد املؤمن بن علي:ابن عطية 

وهي صيغ متواترة ) قيل، ذُكر،  روي،  يقال، شاع، عرِف(  فعل السرد مسند إىل فاعل جمهول -
فمن عجائبه .فشاع أنه صاحب كرامات وقيامات يؤهلا بالقيام بأمر اهللا :"مثل "نور األندلس"جدا يف خطاب 

  .    4" وأمر اجلبل فجثا معه هللا تعاىلأنه شرب البحر مرتني

ويف كل الصيغ يتضح متايز املقامني؛ املضمِن واملضمن بدرجة أكرب منها يف حالة تويل السارد الرحالة 
  "معرض فين يف دير"من فصل )14(و )12(عملية السرد مباشرة،  و إغفاله عملية اإلسناد كما يف الفقرتني 

اليت ال يصرح فيها السارد بسارده " نور األندلس"ة املتواترة يف خطاب   ونشري إىل جتاوزنا لألمثل
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الوسيط واليت تبدو فيها األخبار والقصص حرة بال سارد ويبدو الفاصل الزمين والقصة املسرودة غري ذي أمهية 
   1وهي ميزة القصص اليت تعتمد السرد االسترجاعي

كاين أيضا وسيلة سردية للربط بني املقامات و تنضيدها    وباإلضافة إىل أفعال اإلسناد، فان الفضاء امل
حيث يشكل تقاطعا بني املقامني،  وال جيمع بني القصص اليت تنتمي إىل نفس املقام فحسب،  بل بني تلك اليت 
تنتمي إىل مقامات خمتلفة ؛ فدير سيلوس هو فضاء يف قصة الزيارة،  وقدوم الرئيس للترحيب الواقعتني يف نفس 

وهو فضاء لقصة غزو املنصور وقصة غزو اإلسبان الواقعتني يف املقام السردي اآلخر يف الوقت . م السردياملقا
  .نفسه

ويتمظهر الفضاء املكاين يف النص بأمسائه العلمية اليت حتيل عليه كمرجع أو بالظروف املكانية اليت تشري 
 حتيل على سرد متواقت حلكاية سفر تؤطر حكاية مع الظروف الزمنية إىل تواجد السارد باملكان املعين ومن مث 

  تارخيية مضت كما يشري هذان املقطعان 

 وقف هلم ملوك النصارى ميدهم جيش من الصليبيني الفرنسيني و هناك نكبوا نكبتهم الكربى هنا :"-
  .2"اإلسبان الذين حاربوا يف الشرق 

 سان "ديرزواته فاكتسح االديرة ومنها  بغزوة من غاآلن اليت حنن فيها املنطقةولقد خص املنصور " - 
   3" قبل أن دفن فيه السيد وزوجته وحصانه"بدرو

وذا يتمايز مقامان سرديان بصفة عامة ؛ األول يتمثل يف مسرية السفر مبحطاا املكانية وبعض 
ية اليت وقعت يف األحداث اليت يشارك فيها السارد أو يكون شاهدا عليها والثاين يتمثل يف سرد احلكايا التارخي

واملقتطع " الناحية املزارة"املكان الذي يصل  إليه السارد أو يكون يف اتجاهه إليه ؛ فاالسم الدال على املكان 
باستمرار يف كل مرة يبدو  فيها السرد ) الرحالة(يعيد حضورالسارد اخلارجي " دير سيلوس"من املكان العام 

 و من مث فالسارد الذي يروي قصة السفر و يكون بطال فيها،  حرا،  ويشري إىل وجود مقام سردي آخر، 
 قصصا ال يشارك فيها،  وال ينتمي إىل عاملها واليت تشري -عن طريق ساردين آخرين-ينقل من جهة أخرى 

 .القرائن اخلطابية إىل تزامن سردها مع وقوع أحداثها،  مما يشكل عاملني قصصيني عامل الرحلة وعامل التاريخ
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أن خنلص إىل القول أن حكاية السفر بصفة عامة،  وزيارة املعامل أو األماكن،  بصفة خاصة وميكن 
متثل حافزا سرديا يثري حكايات عديدة من مستوى ثان حدثت ا خالل زمن سبق الزيارة،  ومن جهة أخرى 

اء الدير حكاية مفسرة فحكاية بن. تفسر احلكاية التارخيية بدورها، علة وجود املعلم أواحلالة اليت آل إليها
  .  لوجوده،  وحكاية األسرى حكاية مفسرة ملا آل إليه،  ومربهنة على رؤية فكرية معينة

صراحة أوضمنا على سؤال من منط ما "وذا فإن احلكاية التارخيية تأخذ وظيفة تفسريية إذ تقدم إجابة 
ده والعكس أيضا صحيح ؛ إذ يعترب  للمعلم،  أو حتكي قصة وجو1"األحداث اليت أدت إىل الوضع احلايل

  .2"عالمة طبيعية قابلة أن تكون دليال للعودة حنو املاضي"املعلم

ويسهم السياق األندلسي يف جتذير العالقة بني املعامل والسرد ليطرح بقوة املفارقة اليت  يصنعها األثر 
هذه . 3" ر حاضرا حتت اليدفهو من جهة مل يعد له وجود وهو من جهة أخرى مازالت تبقيه بقايا احلاض"

املفارقة االنسانية والعامة مينحها وعي الزائر العريب ووجدانه لون اخلصوصية،  ويعدد زوايا إشكالياا،  كما 
  من الفصل الثالث  " خطاب السارد إىل األمكنة"يتضح يف مبحث 

يف بعض األحيان يكون حتيل على القصص املاضية،  عرب سرد استرجاعي،  فانه  وإذا كان األثر قرينة
قرينة لقصص ينشئها السارد عن طريق اإلسقاط وتعترب هذه اخلصيصة مسة اخلطابات اليت تتناول األندلس،  
وخصوصا الرحلية منها اليت تقوم على الزيارة واملعاينة ؛ كأن يرى الرحالة نساء أندلسيات عربيات يف 

ألماكن اليت كانت ا ذات زمن،   وينسج هلا حكايا الشرفات االسبانية، أو شخصيات تارخيية عادت إىل ا
عرب سرد سابق لألحداث يف عمومه ألنه يقوم على التنبؤ والرؤيا احللمية واالستشراف،  حىت وإن كانت أزمنة 

  :األفعال يف املاضي أو احلاضر كما يبني املقطعان اآلتيان

بصر فإذا بالنور،  بعد أن أقفلت الباب قد أحاط عدت إىل غرفيت وأنا أظن أن ما بدا يل إمنا هو خدعة ال "-
بالكرسي كاهلالة واستحال دفعة واحدة شخصا هيوليا،  بل رأيت جالسا أمامي شيخا جليال يشبه صاحب 

فقلت .ذعرت ومهمت باخلروج، فسارع مطمئنا وقال بالعربية السالم عليكم  البيت إال أنه البس جبة وعمامة
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   1..."فقال ابن رشد يدعو لكم باخلري وطول البقاء  سيدي الشيخ بامسه الكرمي ؟ورمحة اهللا وبركاته أيتفضل

وجدران ذلك احلمام ال تزال تسمع قهقهة أولئك املخنثني الذين كانوا يشربون من املاء الذي تستحم فيه "-
   .2"ابا من غسلنيباديلية احلسناء وبطرس و املعتضد ال يسمعان اليوم غري قهقهة األبالسة وهم يهيئون هلا شر

وميكن اعتبار هذه القصص متضمنة يف حكاية السفر يف حني يكون املستوى السردي هلا خمتلفا  
  حسب مشاركة السارد يف هذه احلكايات،  كما يف املقطع األول،  أو انعدامها كما يف املقطع الثاين 

واجلمل اليت تكون ) فقراتال(و مما سبق ميكن أن خنلص إىل أن السرد يتعالق يف وحداته الصغرى 
بروابط متنوعة التراكيب وتتعلق هذه الروابط ببنية ومكونات كل وحدة سردية ) الفصول(الوحدات الكربى 

  :  كربى على حدة،  وأخرى مشتركة بينها،  و سنكتفي بإجياز أهم خصائص هذا الترابط يف ما يأيت

،  وخيلق مسح 3"الطريق" بكرونطوب" يسمى  يقوم السرد يف حمطيت االنطالق،  والعبور،  على ما-
املكان إيقاعا زمنيا متدرجا،  ينقطه تغري الفواصل املكانية اليت تبدو متجاورة،  رغم احلذف الذي يضغط السرد 
يف لوحات وصفية وامضة،  و ترك ثغرات ميكن ملؤها بعديد االحتماالت،  مثل حذف تفاصيل الوصول إىل 

باعتباره شخصية -الذي يقوم على انتقال السارد   التقنية بالتركيب املكاين، مطار إشبيلية،  وتسمى هذه
بني عدة أماكن مع إغفال أحداث االنتقال نفسها والتركيز على األحداث اليت تقع يف كل مكان على "-الرحلة

عان وو ما يوحي باتصال السرد داخل كل وحدة، كما يوضح املقط ، 4"حدة وجتاورها مع بعضها البعض
   -: الّلذان تتاليا عن طريق التركيب،  مع إسقاط  للمرحلة الواقعة  بينهما

كان أناس ساعة زيارتنا يصلّون،  وأناس من العمال يف ناحية أخرى من اجلامع يعملون يف : " األول املقطع-
بية اخلالدة، أثرا للزيارة وقد قيل لنا إن العمل سيتم بنقل هذه الكنيسة فيغدو اجلامع أثرا من اآلثار العر.جتديده 

  .5"والعلم فقط،  كاحلمراء يف غرناطة والصومعة يف إشبيلية
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إن أمجل بقعة يف األندلس هي هذه اليت بني قرطبة وإشبيلية، كنا نرسل النظر يف اآلفاق : "املقطع الثاين -
   1..."البعيدة املشرقة،  واألرض بيننا تتموج ألوانا مبا يف حقوهلا

يصري احلذف ضمنيا،  ال يشار إليه،  حيث تبدو أمهية التجاور بني العناصر السردية يف " املقاطع ففي مثل هذه
  .  2"خلق بنية زمنية خاصة تعتمد على جتاور أجزاء من مشاهد تقع يف أماكن خمتلفة

لتقرير  فيمكن إدراجها ضمن ا- يف الغالب-و ملا كانت هذه احملطات املكانية واقعية على املستوى املرجعي
الفوري، وتتحكم يف هذا النوع من السرد الواصف طريقة رصد السارد املشاهد ملرئياته، وكيفية انتقاله عربها،  

  . كما سيتم تفصيل ذلك الحقا يف فصل الرؤية

يطبع  حمطة التجوال،  فإن هذا االزدواج ال " نور األندلس"إذا كان ازدواج املقام السردي  يف رحلة -
لسفر تتمايز عن القصص التارخيية وتؤطرها بصفة متصلة؛ حبيث ال ميكن العثور على حكاية جيعل حكاية ا

،  حمتوية على قصص من الدرجة الثانية،  بل يتشكل هذا )إىل-من(املسار، متصلة احملطات بصفة خطية 
نور "لة  الذي يتعلق برح-االزدواج  عرب تفرعات حكائية،  منفصلة،  متصدعة،  بسبب كيفية االنتقال 

،  3 من جهة،  وبسبب االستطرادات اليت تستدعيها بنية السفر-،  والذي  أشرنا إليه يف اخلطاطة"األندلس
واالنتقال عرب األمكنة بصفة عامة،  فباإلضافة إىل خطاب املداخالت الذي يعيق متاسك تأطري قصة السفر،  

نها وسردها بضمري الغائب دون التصريح بسارد فإن كم  احلكايا التارخيية  واحلجم النصي الكبري  للبعض م
من االزدواج إىل املستوى الواحد، فتأخذ احلكايا التارخيية مساحة نصية  واسعة لتصبح  وسيط ، ينقل السرد

أساسية،  يف حني تغدو حكاية السفر ثانوية إىل حد اإللغاء،  وإذا كانت الفصول األخرى  حتوي إشارات 
الرحالة،  تبني أنه بصدد االنتقال يف هذه األمكنة،  ومن مت إىل وجود حركة انتقال،  بسيطة إىل موقع السارد 

مثاال جيلي تالشي تأطري " قرطبة" فإن مقاطع كثرية ال حتوي أي إشارة من هذا النوع،  ويعد الفصل اخلامس
شر وسرد حكاية السفر للحكاية التارخيية حيث  تسرد حكايات فتح قرطبة وحكايات أخرى بسارد مبا

شفاف بسارد خارج القصة غريي القصة دون وجود قرينة تشري إىل كون السارد يف رحلة   وبذلك تبقى 
تدخالت السارد التقييمية وإحاالته  هي املؤشر الوحيد على وجود سارد ثان منفصل عن عامل القصة مبسافة 
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  . زمنية معينة،  وبالتايل وجود مستوى سردي ثان

لتني منفصلتني،  واندماجهما،  ظاهرة زمنية اخلطاب،  وامتدادا لطريقة يشكل سرد أحداث رح-
السرد على سبيل التذكر،  واملقارنة لوجود قرينة املشاة املتمثلة يف  املكان،  حيث يقارن السارد املعاينات بني 

 الزمن املاضي  األنا الساردة تسرد يف حاضرها عن أناها يف"فتصبح ) 1939(والثانية) 1917(رحلتيه األوىل 
 حدثت - ؛ كما يف  جامع قرطبة،  أو سرد حكاية من الرحلة األوىل1"وهكذا تعيش األنا هويتني مزدوجتني 

ويف سرينا جنوبا منر بقرية األختني حيث :"  سردا استرجاعيا ؛ كما يف املقطع اآليت-يف مكان يعيد زيارته
 سعيد  وهو التفتيش عن بيت نسكنه، إمنا كان معنا  يوما سعيدا نقوم بعمل غري1917قضينا يف ربيع سنة 

   .  2..."مفتاح لبيت هو قصري منمنم كثري الغرف 

،  وبالتايل عن التذكر،  فإن السرد ال خيلو من 3وإذا كان ما حيكى عن السفر يصدر دائما عن املاضي
 إذ كثريا ما حيمل السرد 4عوامل املسافة الزمنية بني السرد واحلدث،  مهما ادعى السارد فورية الترهني

االسترجاعي السارد على خلط ترتيب األحداث،  وإعادة سردها حسب متواليات خاصة باخلطاب يف حكاية 
السفر،  أو احلكايات املتضمنة فيها، كما يف هذه املقاطع،  اليت يشري فيها السارد إىل احنرافات املتوالية السردية 

  : دها وفق زمن خطايب خمالف للزمن املرجعيعن املتوالية احلدثية،  ويعيد سر

 نشيد املوت على األرغن الكبري، يف الكنيسة وتشعل يف اليوم ، (misarere)ويف ذلك اليوم يسمع امليزاريرا "
كدت . التايل،  أي يف يوم السبت مشعة العيد اجلبارة اليت تبلغ مخسا وعشرين قدما طوال، وأربعمائة كيلو وزنا 

   .5..."سل وهي من احلفالت املهيبة تقام يوم  اخلميس يف وسط الكنيسةأنسى حفلة الغ

مقدمة وفصول (شكل املؤلفات التوثيقية " نوراألندلس"رغم اختاذ التوضيب اخلارجي لنص - 
،  إال أن سرد مغامرات الرحالة وانتقاالته تكشف عن عدم احتفائه بالزمن الكرونولوجي املرجعي؛ )ومالحق

 على زمن حقيقي ميكن العودة إليه كالتأريخ باليوم والسنة والشهر بل غالبا ما يوظف - قليال إال-إذ ال حييل
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للربط الزمين  بني أجزاء احلكاية الواحدة ما يعرف باملبهمات الزمنية اليت ال حتمل أية مرجعية خاصة  مثل 
،  كما سنفصل 1"ا بسهام اهلاجرةمررننا ا ساعة كانت الشمس ترشقه"الغد،  قبل قليل،  بعد قليل،  اآلن،  
  .ذلك يف فصل الرؤية السردية الحقا 

  : يوظف التزمني عن طريق األحداث يف كثري من الوحدات السردية كما  يف املقطعني اآلتيني-

يعود بعد مثانية "،   2"التقينا بطالئعه بعد أن اجتزنا عشرين كيلو مترا واستقبلنا قسما منه، مث اخنرطنا يف سلكه"
  3"أيام من الطرب وبلوغ األرب

الزمان تقدير "ويعترب هذا النوع من الروابط الزمنية،  منطقي احلضور  يف أي خطاب سردي،  حيث أن  
، غري أن 4"احلوادث بعضها ببعض وجيب أن يكون الوقت واملؤقت مجيعا حادثني ألن معتربمها باحلدوث ال غري

مرتبط  بزخم األحداث يف مغامرة  السفر من جهة،  ومرتبط من توظيفه يف اخلطاب السردي لنور األندلس،  
يف ربيع السنة الثالثة من احلرب العظمى "،  مثل قوله 5جهة أخرى باحلس املقارن الذي ميتاز به السارد الرحالة

الدينية كلها ويف سنة النصر يف عهد اجلنرال فرنكو شهدت يف .شهدت املهرجان العظيم مبواكبه وحفالته
    6"لية كذلك مهرجانا عظيماإشبي

وإذا كان الربط الزمين بني الوحدات السردية عن طريق املبهمات،  يقرب اخلطاب الرحلي من 
اخلطابات التخييلية،  فإن الترهني عن طريق األحداث يقربه من التاريخ،  و حيفظ الزمن اخلارجي السياقي 

توثيق وتدقيقه ويف هذا الصدد ميكن حتديد بعضا من الذي متت فيه الرحلة،   حىت وان مل يصرح السارد بال
  :مالمح الزمن السياقي للرحلة من داخل اخلطاب  باخلصائص اآلتية

ومن مت يئ كل شيء )  1939( متت الرحلة يف فترة مرحلية متثل اهلدنة اليت تسبق احلرب العاملية الثانية-
يف احلروب الداخلية واخلارجية إىل كونه  هدوء للحرب مع  هدوء مؤقت يشري فيه انتصار الديكتاتوريات 
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  .يسبق عاصفة التغيري

زمن ختلف العرب واستعمارهم من قبل اآلخر الغريب حيث جتسد الرحلة سفر كاتب عريب بطائرة أملانية من -
 .ت العامليةاملغرب إىل البلد املستعمر له وهو ما حييل أيضا على عهد االنتصار األملاين وقوته وسيادة الديكتاتوريا

 عهد الصحوة الفكرية والعلمية،  وانتعاش النظريات النسبية والداروينية،  وحماولة نقل املثقف العريب هلذه -
  .النظريات،  وتوظيفها يف حتليل األوضاع السياسية واالجتماعية ألمته،  ومقاربة إشكالياا 

اتب الرحالة دور الوساطة بني الشعب العريب عهد وعود احلكام املستعمرين للشعوب العربية،  وميثّل الك-
  .1؛الديكتاتور املشرف على االستعمار يف املغرب األقصى"فرنكو"واجلنرال 

ويفضي هذا الزمن السياقي إىل تلمس مالمح العالقة بني األنا اجلمعية اليت ينتمي إليها الرحالة،  
 .  حيثيات هذا االنتقال و أبعادهواألخر الذي انتقل إليه ، و رصد رؤية الرحالة الذي يسرد
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 :الفصل الثاني

 

 الرؤية السردية في المستويين المكاني واإليديولوجي

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



   :متهيد

يشكل موضوع الرؤية يف السرديات احلديثة حمور دراسات واسعة وتنظريات كثرية االجتاهات، ملا 
لبنية السردية ويف اللغة العربية يعد االنطالق من املعىن اللغوي ينطوي عليه من أمهية يف الكشف عن أسرار ا

توجها صحيحا حنو التوظيف االصطالحي الذي يأخذه اللفظ يف خمتلف النظريات السردية، فالرؤية هي مصدر 
  . 2"ارتأيت :يقال من رأي القلب "   ،و1"رأيته بعيين رؤية ورأيته يف املنام رؤيا"الفعل رأى 

يف اجلملة العربية وكذا التصنيف النحوي للفعل رأى ضمن أفعال "  رأى"الت الفعل وتشري استعما
عملية املعرفة أو اإلدراك بواسطة الفكر "القلوب إىل أن الرؤية ال تقتصر على اإلدراك  احلسي فحسب ولكنها 

  .     3"و احلواس

لفين للرؤية السردية  باعتبارها وحىت بعد جتاوز النظريات للمفهوم اللغوي للرؤية  وإقرار املفهوم ا
 كمنطلق لبحث املوضوع ووضع عناصر الدراسة، كموقع الراوي من 4"الطريقة اليت يدرك ا الراوي القصة "

احلكاية اليت يرويها، و كيفيات الرؤية ودرجاا، فإن هذا املنطلق ظل غري دقيق إىل حني فك التباسه بعناصر 
 من يرى ومن يتكلم ليس واحدا بالضرورة  كما يلح على ذلك جريار سردية أخرى كالصوت مثال؛ إذ أن

   . 5جينيت

ويرجع اعتبار الرحلة فنا وصفيا، إىل اعتماد السارد يف املستوى املرجعي على املشاهدات العينية،وهو 
ذ  ومن مث تأخ6ما يعطي للرحلة مفهوم الفن البصري على مستوى الكتابة باعتباره تصويرا عن طريق اللغة

الرؤية املفهوم األويل الذي وضعت له الكلمة مبعىن الرصد الذي وإن توسل حواسا أخرى فإنه يعتمد بصفة 
خاصة على الرؤية البصرية ،وهو املنحى الذي يقرب الرؤية يف اخلطاب الرحلي من استعماهلا يف الفلم  

ه تفسريا لتوسل الكتابة الرحلية األساليب وكذا من استعماهلا يف الفنون التشكيلية وهو ما ميكن اختاذ) الكامريا(
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التقنية املستخدمة يف هذه الفنون البصرية كالصور الفتوغرافية واليدوية اليت يرفق الرحالة نصه ا مما يستدعي 
  توظيف بعض املصطلحات السردية املشتقة من هذه الفنون لدراسة الرؤية يف اخلطاب الرحلي مثل مصطلح

 وسنركز 1"موقع الرؤية"،و"زاوية الرؤية"،و"تضييق حقل الرؤية أو توسيعه: "الذي يعين" أرةالبو"أو  " التبئري"
 .على مفاهيم البسيطة هلذه املصطلحات واليت تقتضيها الرؤية باعتبارها إدراكا بصريا بالدرجة األوىل

ئيا فإن الطبيعة الوصفية         وإذا كانت الرؤية السردية باعتبارها طريقة إدراك السارد للقصة حاضرة تلقا
للخطاب الرحلي ال تتيح إبرازها مفردة من خالل مناذج قصصية حتوي عناصر احلكاية من حبكة وشخصيات 

ومن البديهي .وسارد بعرض كيفيتها ومواقعها اردة وغريها من املواضيع اليت تدرج يف دراسة الرؤية السردية
د فكري حىت وإن كان إفرازا لرؤية حسية غري أن اإلجراء أن ال خيلو أي خطاب مهما كانت صيغته من بع

  . البحثي يقتضي فصل املستويني

  :الرؤية يف املستوى املكاين-1 

      :    متهيد -

ال ترى موضوعها رؤية جيدة إال إذا استطاعت أن تثبته وحتدد " لكون العني حاسة املكان اليت 
اليت يتم الرصد منها، وكذا ما تفرزه من معطيات خاصة بالراصد ، فإنه يتعني حتديد املواقع املكانية 2"أبعاده

  .واملرصود على السواء

وتأخذ مواقع الرؤية يف النص الرحلي مسة األمكنة املرجعية؛ باعتبارها مواضع حقيقية احتلتها ذات 
تنقل اليت متيز خاصية ال الرؤية اليت متثل الشخصية الرئيسة لقصة السفر والسارد يف اآلن نفسه، وانطالقا من

تعتمد على وسيلة النقل ويعتمد عليها كذلك الوصف السكوين "ذات الرؤية، فإن العالقة بينها وبني مرئياا 
  . 3"والعملي

وبصفة أدق، فإن حتديد العالقة بني خصائص اخلطاب الناقل، عرب خمتلف املستويات وبني مواقع الرؤية 
بتحويل املكان الواقعي "فإذا كانت األوىل تعىن .  التشكيلية واألدبوتقنياا ميكن أن ينطلق من قياس الفنون
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، فإن الثاين يقوم 1" هي موقع الفنان-هنا -املتعدد األبعاد إىل سطح مرسوم ذي بعدين و النقطة املوجهة
ث من خالل العالقات املكانية والزمنية القائمة على اللغة بني الذات الواصفة أو املؤلف واحلد"بالتحويل 
 و تلتبس الطبيعة املرجعية هلذه املستويات املكانية اليت تتواجد ا ذات الرؤية بالطبيعة التجريدية و 2"املوصوف

 .  التخيلية اليت تضفيها عملية التأليف؛ وذلك بسبب اللغة كما يتضح ذلك الحقا

رد إىل ثالثة أنواع رئيسية وميكن إمجال أنواع الرؤية من حيث املواقع املكانية اليت حيتلها املراقب السا
  .رؤية العبور، ورؤية السارد اجلّوال ، الرؤية من األعلى: هي

حسب حمطات الربنامج السردي املنجز  وإذا جتاوزنا مواضع تداخل هذه املستويات، أمكننا توزيع هذه األنواع
  :  وحركية السارد املراقب كما يأيت 

ق والذهاب اللتني كان السارد خالهلما يف الطائرة وميثلها  الرؤية من األعلى وتقابل حمطيت االنطال-
  "اجلزيرة اخلضراء "فصل  

واليت كان السارد خالهلا على منت " األندلس" رؤية العبور وتقابل حمطة اإلياب اليت متثلها  وحدة -
  السيارة   

 قضاها السارد متجوال   وتقابل احملطة اليت3)8،9، 6، 5، 4، 3( رؤية السارد اجلوال ومتثلها الفصول -
  . بني معامل الفضاء املرحتل إليه ماشيا أو راكبا أومتوقفا

وقبل تفصيل هذه األنواع، جتدر اإلشارة إىل أن الصور املرئية يف الرحلة حتافظ على زمنيتها وحركيتها  
قاف للسريورة  يف التشكيل اقتطاع من حلظة زمنية حمددة ،إي" عن طريق نقلها نقال مباشرا  يف حني أا 

، لذلك كان البد من اإلشارة إىل عنصر الزمن، نظرا للتعالق احلتمي بني املستويني الزمين 4"والصريورة أيضا
على املفارقة بني زمنية العامل املقدم وزمنية اخلطاب املقدم له اليت  واملكاين يف رصد املرئيات، مع جتاوزنا التركيز

حلكي وذلك بسبب الطبيعة الوصفية للخطاب خاصة  يف سرد مسار الرحلة متيز اخلطاب السردي القائم على ا
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   .  

 :الرؤية يف حمطة االنطالق-1-1

  وميكن تصنيفها حسب مسافة الرؤية إىل نوعني؛ رؤية من األعلى عن قرب، ورؤية من األعلى عن بعد

اه الطائرة حنو وتضم حمطتني سرديتني؛ إقالع الطائرة، واجت: الرؤية من األعلى عن قرب -1-1-1
  .  اهلبوط 

ساعة  طرنا: "يفتتح السرد الذي حيكي االنطالق الفعلي للرحلة باملقطع  التايل :  إقالع الطائرة-
ضحى مشاال بغرب فوق أرض غري مسحورة تتموج بالرىب اخلضراء وباحلقول املوشاة بألوان الزرع اجلديد 

  1"والتربة غري املزروعة

بتعليم فاصليت حدث الطريان وحدث ترهينة السردي على احملور الزمين، توحي ماضوية الفعل طرنا 
مسافة مكانية فاصلة بني السارد املراقب، باعتباره ذاتا للرؤية "فوق"وحيدد الظرف .حبيث يكونان متتاليني ؛

ة، واألرض وما حوت، باعتبارها موضوعا هلا، وتتجه القرائن اللغوية األخرى حنو حتديد أدق هلذه املساف
الذي يعيد البعد الزمين للمقطع، ومينح فيه زمنه " تتموج"فاألرض اليت يطري فوقها السارد، توصف بالفعل 

باإلضافة إىل أن دالليت التغري واالضطراب .احلاضر على اخلصوص تقاربا بني احلدث الواقعي واخلطاب الناقل له
، "الرىب"ة أبرزت مساحته املرجعية حنويا بصيغة اجلمعاللتني حيملهما حتيالن على احلركة املمتدة على جمال مراقب

، ومن البديهي أنه ال ميكن تغطية جمال متحرك بزاوية رؤية على درجة كبرية من االنفراج ،إال إذا "احلقول"
  .كان الراصد متحركا فضال عن كونه حيتل موقعا يعلو هذه  املشاهد

وجهة نظر " اليت يضمر يف نصوصها  موقع الراصد ويسمى هذا النوع من الرؤية  يف السرود التخييلية
  " 2أن مثل هذا املوقع يفترض يف العادة وجود آفاق واسعة"، حيث "عني الطائر

خمتارة من بني عدة اختيارات ترسم التمايز بني   وجدناها وإذا انتقلنا إىل مواضيع الرؤية يف هذا املقطع
يستدعي األول الثاين و يشري إليه كما هو مبني يف اجلدول املوضوع احلاضر يف اخلطاب واملسقط منه ؛ حيث 
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 :  اآليت

 عناصر مرصودة عناصر ممكنة الرصد

 اجلبال ،السهول

 الزرع الناضج

 التربة املزروعة، التربة املعشوشبة

 الربــى 

 الزرع اجلــديد

 التربة غري املزروعة

 
ايز املعامل املرصودة على شساعتها، حىت يف إىل مت) مرصود ،ممكن الرصد(يفضي التقابل ببني اخلانتني 

الصفات املتقاربة ؛ حيث حتدد درجة ارتفاع األرض املتوسطة بني العالية واملنخفضة، وبالتايل تثبت 
ويفرق " جديد"، كما حيدد الزرع من خالل اللون والطول، ويصنف بأنه "السهول"و"اجلبال"وتنفي "الرىب"

هذا املنحى التمييزي الذي يربزه املستوى التركييب واالستبدايل على . زروعةبني األرض املعشوشبة واألرض امل
وإن كانت تتجه حنو مزايلتها ملوضوعها ،إال أا يف بدايتها، ) السارد(السواء، يشري إىل أن حركة ذات الرؤية 

  .قريبة نسبيا منه  ومن مث على مسافة

؛ واقع صلب حيال عليه من خالل القرائن كل عمل يتأسس على واقعني "وإذا انطلقنا من مقولة 
الزمنية واملكانية احلقيقية كأمساء األعالم، وواقع متخيل نستدل عليه من خالل القرائن الزمانية واملكانية 

ميكن العودة إليه على " واقع صلب " ، فان القرائن الزمنية واملكانية اليت احتواها املقطع ال حتيل على1"اللسانية
" قرائن لسانية " يف العامل املادي،  أو استرجاع حلدث الطريان بالتأريخ الزمين الواقعي ومن مث فهياخلريطة أو 

  . ميكن أن  تشري إىل أي واقع متخيل لدى املتلقي،  حىت لو كان حمددا لدى الناظم

لراصد هذه اخلاصية اليت تسم أغلب  املقاطع الواقعة بني االنطالق والوصول، تشري إىل عدم احتفاء ا
بتوثيق مرصوداته بأخبار ومعلومات حتدد بدقة زمن الطريان ومكانه، مقابل احتفائه بإبراز جمال هذه 

  . املرصودات، بصرف النظر عن انتمائها التارخيي لطرف ما 

و من جهة أخرى حيمل عدم االحتفاء باإلطار املرجعي الواقعي، عدة دالالت لعل من أمهها يف هذا السياق، 
 ) األندلس"  (البؤرة"فات وجدانية فاصلة بني الراصد وبني هذه األفضية ؛كوا ال تنتمي إىل الفضاء وجود مسا
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وأيا كانت الدالالت، فإن هذه اخلاصية متثل انزياح اخلطاب عن اإلخبار التوثيقي الذي مييز خطاب 
ء واقع مواز، هو هذا العامل الرحلة، من خالل عدم التزام السارد مبعطيات الواقع الصلب، والرتوع إىل إنشا

فوق "،"ساعة ضحى"املوصوف، الذي ميكن أن يشكل مضمونا لنص ختيلي، فالقرائن اللسانية الزمنية واملكانية 
   .1واليت تعترب مبهمات ال تشري إىل التحديدات مرجعية للزمن واملكان " أرض غري مسحورة

مرحلة االنطالق  مبقاطع حتكي  بعض املالبسات خيتتم الفصل الذي يرهن :  اجتاه الطائرة حنو اهلبوط-
وبعد مخسني من هذه الدقائق : "الوصفية حلدث اقتراب الطائرة من األرض وهبوطها يف املطار؛ من مثل املقطع

 بعض – بالد األندلس -ترق صفحة الضباب  حتتنا وتأخذ  يف التقطع و االنتشار فيظهر من اجلزيرة اخلضراء
 الرحب ,vegaزر يف البحر األبيض األمواج، مث يتألأل طرف من اخضرار سهلها  رؤوس جباهلا وهي كاجل

   .2"املديد

رغم كون تقنية القفزة السردية ختتزل الزمن املادي لألحداث، وحجم اخلطاب السردي، وبالتايل زمنه 
تساعا  فإن هذا املقطع يبدو أكثر ا-حيث اختزل السارد مخسني دقيقة دون ترهني ألي حدث أو وصف-

الستعماله كما أكرب من األفعال يف الوصف؛ حيث تتحول املوصوفات إىل فواعل هلذه األفعال اليت حتمل داللة 
فاستعماهلا " تأخذ يف االنتشار والتقطع"، "فترق طبقة الضباب: "احلركة املتدرجة املستمرة واملمتدة على احلاضر

 الترتيب والتتايل والتدرج، ومن مثة يتستغرق  خطاب يشري إىل" الواو" مث" "الفاء"مقترنة حبروف العطف 
  .    ترهينها زمنا أطول منه يف حالة حدوثها متزامنة 

ويتسع اخلطاب الواصف من خالل محل أكثر من صفة على موصوف واحد، و إنشاء صور بصرية 
العبارة االعتراضية، و ، والشرح ب"رؤوس جباهلا كاجلزر يف البحر األبيض األمواج"متوازية عن طريق التشبيه 

هذا التركيب باإلضافة إىل كونه ميدد زمن اخلطاب . إعطاء األماكن أمساءها العلمية، ونسبتها إىل بلدها 
برصف الوحدات الوصفية، فإنه يعطي متفصال أكثر هلذه املشاهدات برصدها يف حالتها احلركية، وبالتايل 

  .اإلحياء بقرب أكثر بني ذات الرؤية وموضوعها 

، الذي حيوي "حتتنا"وتشري احلميمية اليت جيسدها االتصال املباشر للضمري املسند إىل السارد بالظرف
؛ هذا االكتشاف الذي يشيع يف " فتظهر لنا: "املشاهد املرصودة إىل احتفاء السارد ذا االكتشاف املفاجئ
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 حيدد مسافة –ه الوجهة املنشودة  باعتبار–املقطع فرح الوصول، ويوجه الوصف حنو التعريف ذا املكان 
وجدانية أقرب بني ذات الرؤية وموضوعها فيتعضد الوصف بوسائل تعريفية متعددة، جتعل رصد األماكن اليت 

 رصدا عاما ومقتضبا باملقارنة مع هذا املقطع، رغم أن مسافة الرصد الواقعية -عند اإلقالع-طار فوقها السارد 
 . متقاربة يف املقطعني

ل تقلص مسافة الرصد فيزداد التمايز والوضوح بتضييق زاوية الرؤية، فتنحسر املساحات ويتواص
ونتبني البيوت :"املرصودة  حبيث تشمل معامل أقل شساعة، ويطال الرصد املكان وحمتوياتة اليت تمنح تفاصيلها

سافة بني الراصد ، إىل أن تنعدم امل1"يف األرياف واملواشي يف احلقول والدخان يصعد من مدخنة محراء
وبينما حنن نرقب التغري على األرض :"ومواضيع الرصد، وتنتهي الرؤية العلوية بوط الطائرة على األرض

وألوانه يفاجئنا دوالب الطائرة بتحويلها إىل سيارة تدرج على األرض دروجا عنيفا رجرجا فتنبه للمطار ،مطار 
    2"اشبيلية 

   :لرؤية العلوية عن بعدا-1-1-2

وما عتمنا أن صرنا فوق املياه فدخلنا جوا مثقال بالضباب يرق يف أماكن منه :"ويشري إليها املقطع
فتخرقه أشعة الشمس الفاترة فتنري رقعة البحر وباخرة متخر أمواجه هي احلقيقة اليت نتصورها وإن كذا البصر 

  3" املخدوع الذي يرينا البحر ساكنا والباخرة نقطة يف نون السكون 

رغم كون هذا املقطع متصال مباشرة مع املقطع الذي يسبقه حنويا بالواو مشكلني حمطة سردية واحدة  
يتقلص الزمن الذي استغرق يف انتقال السارد يف األعلى إىل  إال أنه حيوي تغريا كبريا يف طريقة الرصد؛ حيث

، وكذا ) صرنا دخلنا -ما عتمنا أن (درجة االنعدام، عن طريق السرعة السردية اليت حتملها داللة األفعال 
 " . الفاء"و" الواو"تتاليها واتصاهلا حبريف العطف 

لكن صورة املرئيات امللتقطة يف األسفل، وطريقة رصدها، يسجالن مرور الزمن بشكل ضمين ؛ 
 تشري إىل وذلك من خالل التحول يف مقدار املسافة الفاصلة بني السارد املراقب ومرصوداته، ومن القرائن اليت

تغري هذه املسافة، أن الرؤية البصرية أصبحت عاجزة عن رسم املعامل بأشكاهلا وأحجامها احلقيقية ؛ حيث بدا 
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 . البحر ساكنا بشكل وحجم حرف النون وبدت الباخرة نقطة فيه 

رقات إمنا هو مولد للمفا) 1 -ن(يف حيز مكاين أبعاده ) ن(كل إسقاط للعامل أبعاده "وإذا اعتربنا أن 
ميثله االنتقال بني أبعاد " البحر ساكنا والباخرة نقطة يف نون السكون "، فإن حجم املفارقة يف هذه الصورة 1"

، وهذا التناقض الذي يتيح املفارقة يف التعبري، )حرف -البحر) (نقطة –الباخرة ( على قدر كبري من التناقض 
رغم تدخل السارد ليؤكد أن هذه الصورة من إفراز –يؤدي إىل التساؤل عن مدى واقعية املشاهدة العينية 

 ... ")البصر املخدوع الذي يرينا(" الرؤية البصرية 

" 2ألف وسبعمائة متر" ومن البديهي أن الصور الناجتة عن إعاقات الرؤية احلسية ؛ كالعتمة واملسافة 
من مت تكون نتائج اإلسقاطات ، و3"املسافة ختلق منمنمات على األفق"تنسحب إىل الداخل ليكتمل صنعها فـ

  .لنفس الصورة متباينة وفردية، عالقة ا كثري من الشوائب الذاتية

وإذا كانت كيفية تشكيل الفضاء املرصود وحمتوياته تثري التساؤل حول االكتفاء بالرؤية احلسية، 
 قائمة على التشبيه، تثري مجلة من وواقعية املشاهدة العينية أو انعدامها متاما، فإا من جهة اعتبارها صورة بيانية

التساؤالت حول دالالا، وتفضي إىل عقد مقابالت غري حمدودة بني طريف التشبيه ؛ كالصورة الشكلية 
اهلندسية القائمة على االحتضان ولالحتضان، وكون الباخرة قرينة حميلة على البحر ومميزة له، متاما كما متنح 

من جهة، ولكون الكلمة واحلرف متثيال ...) صوتية، داللية، خطية(ملستويات النقطة احلرف هويته املتعددة ا
ومن املعروف يف التراث البالغي أن طريف ). اللغة-البحر (للغة من جهة أخرى،  فإن املقابلة ميكن سحبها إىل 

 االمتداد والعمق يرتبطان بعالقة تشابه تقام على عدة مشتركات من بينها االنفتاح و) البحر، اللغة (الثنائية 
والعطاء غري املتناهي،باإلضافة إىل السكون اخلادع الذي تبديه اللغة املكتوبة على اخلصوص إذ تبدو جلاهليها 

 . رموزا صامتة، بينما تأخذ عارف رموزها ودالالا إىل عوامل أخرى ومتنحه أشياء نفيسة يف عمقها

بديهما البحر واللذين يؤديان باجلاهل به إىل الوقوف وهو سكون يشبه السكون الظاهري، والفراغ اللذين ي
دون كنوزه، وإذا كان سكون اللغة جزءا من سكون سيميائي لعامل ميتافيزيقي جمرد ينبض بالصخب واحلركة  
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   .∗فإن البحر يف سكونه ميثل جزءا من السكون املؤقت والعابر للعامل املادي احملسوس املضطرب

ات ختفف من حجم املفارقة الشكلية الناجتة عن هذا اإلسقاط، وتبعد وإذا كانت مثل هذه التخرجي
الصورة عن كوا نتيجة رؤية حسية موضوعية حمايدة وتلقائية، فإن هذه الصورة باستدعائها العالقة الوثيقة اليت 

شئها، غري أن مثل هذه عقدت يف املدونات التراثية  العربية بني البحر واللغة تشري إىل الرؤية الفكرية والثقافية ملن
الترمجات احلرفية والقراءات املباشرة قد حتجب العمق الذي يربض فيه غموض هذه الصورة ومن مت قد تعصف 

الذي يستعمل كرمز مطلق " ن"بدالالا املمكنة فسمات الغموض والشمول واإلطالق اليت يرمز إليها احلرف 
أكثر من جمرد لعبة األبعاد، فحلم " حلمية  الصورة وجتعلها تكشف–القيمة واهلوية يف خمتلف ميادين املعرفة 

   .1"اليقظة ليس هندسيا، احلامل يلتزم بشكل مطلق 

وبذلك ميكن القول أن هذه الصورة ال حتقق شعريتها انطالقا من املفارقات على املستوى التعبريي 
، 2" لداللة املطابقة وداللة اإلحياءاحلضور املزدوج"الناتج عن " االلتباس"فحسب، بل باالستناد إىل مبدأ 

وينسحب التباس الصورة على طبيعة الرؤية بني كوا حسية، و كوا متثيال سيميائيا ذا بعد فكري، جتريدي  
  . حمض

 بانعطاف يف املستوى -يف مرحلة من مراحلها-ويقترن انزياح اخلطاب الناقل حليثيات الرحلة 
ب املسافة الكبرية الفاصلة بني السارد املراقب واألرض  إىل فضاء آخر بسب-حيث توجه الرؤية االستبدايل، 

 إخل...أشعة الشمس، الضباب ،السماء: مبؤثثات جديدة

 لكن حمدودية العناصر املؤثثة، وطغيان عنصر الضباب عليها، وكذا طبيعتها اهلوائية املائعة، جتعل خطاب 
والسبب . فنظن أننا نطري طري اهلون : "أكثر، إىل أن خيتفيالوصف الراصد للفضاء اخلارجي يتجه حنو التعميم 

، وهو ما جيسد مقولة 3"يف ذلك هو الفضاء حولنا فليس فيه شيء جامد ساكن يصحح البصر املخدوع 
  . 4"الطائرة قد ألغت كل إمكانية قصصية للرحلة"
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، إذ يكتفى السارد بنقل )ةداخل الطائر(وهو ما نلحظه عند انتقال الرصد إىل الفضاء الداخلي املغلق 
بعض املشاهد اليت تصف الطائرة، دون رصد أحوال أو مواقف أو قصص بسيطة يشارك فيها أو ينقلها عن 

ويعوض االتجهان؛ القصصي والوصفي الغائبان بنمط خطايب يقوم على التعليق، . غريه من الركاب
ة، من منظور معريف وسياسي، كاسترسال السارد يف واألخبارالعلمية، والتأمالت الفلسفية، برؤى إدراكية جمرد

 إىل سرد معلومات فيزيائية عن احلركة املنحنية -خالل ذلك-رسم املسار الذي تسلكه الطائرة، واالستطراد 
  .واملستقيمة

تدرك من خالل رؤية علمية فكرية معممة، فتتحول البقاع املتمايزة التضاريس اليت " األرض"كما أن 
وهي تدور حتت الطائرة "، وتنتقل احلركة من جزئياا إليها "العامل"هدات العينية سابقا إىل األرض نقلتها املشا

فدوريت األرض اليومية والسنوية  . 1" دورتيها اليومية والسنوية فيسرع الضباب فوقها من الشمال إىل اجلنوب 
ة سابقة يتم توظيفها كإخبار سردي ال ميكن رصدها حسيا أو الشعور ا ولكن تقدم بناء على معرفة علمي

وظيفة العني املشاهدة اليت ما دام ليس هلا ما تفعله قد توقفت عن النظر إىل شيء "إلمتام املشهد، و ذا جند أن 
   2"بالذات  وأخذت تنظر إىل العامل 

ين وعند توجيه الرؤية حنو الذات، فإن هذا التعميم والشمولية اللذين ترصد ما األرض، واللذ
بسمات االنفتاح ) العامل(يتناسبان طردا مع مسافة العلو ينعكسان عليها ؛ فترصد ضمن هذا الفضاء اجلديد 

والشمولية، ويربزها اخلطاب املسند إىل ضمري املتكلم اجلمع، ذاتا انسانية موحدة دون تفاصيل مميزة هلا، ودون 
علم ندرك حرفا من الناموس فنعقل يوما يف استعماله حنن الصبية اجلبابرة أبناء ال: "أن تكون شخصية يف قصة،

وجنن أياما نسامل هذه األرض  حينا فننثر عليها ماء الورد من عليائنا وحينا نرميها باحلديد والنار، واألرض 
   3"مباء الورد تستمر يف دوراا وال تبايل حبديدنا وال

د بني ذوات إنسانية منتمية إىل هويات خمتلفة، فالعالقة اجلدلية القائمة على التصادم والتصاحل، ال تعق
متثل عوامل الصراع، ولكن بني قطبني جمردين مها اإلنسان واألرض، كفضاء حمايد يشخص بوعي الالمبايل، 

 ..." تستمر يف دوراا وال تبايل حبديدنا:"الذي ال يلتفت عن وظيفته األساسية 
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، وال تقابل "اإلنسان"ملقطع كلها صادرة عن ومن جهة أخرى، نالحظ أن األفعال الواردة يف ا
، وفعال احلركة الوحيدين )ندرك، نعقل، جنن، نسامل (بردودها، كما أا بعيدة عن احلدث واحلركة احلسيني 

 ضمن -عن طريق الكناية-خيرج ما سياق املقطع عن دالالت احلركة احلسية، ليدخال ) ننثر ـ نرمي (
، مما جيعل املضمون القصصي للخطاب منطيا حيمل مسة إمكانية احلدوث من )ربالسلم ،احل(مفهومني جمردين 

" حينا"خالل تعميم عناصر الشخصيات ـ احلدث والفضاء الزمين ـ الذي يرصد اللحظة الدورية العامة 
 )األرض(والفضاء املكاين العام  " حينا"و

ة مبسافتيها؛ القريبة والبعيدة عن ميكن إمجال خصائص الرؤية العلوية من الطائروانطالقا مما سبق 
  : األرض وبزمنيها ؛  االنطالق ،التحليق، واالقتراب من الوصول، يف اجلدول اآليت

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   : الرؤية يف حمطة العبور-1-2

حمطة العودة من مدريد إىل اجلنوب، وتعتمد الرؤية يف " نوراألندلس"ميثل الفصل الثاين املعنون بـ  
 وتنعكس مسة هاتني التقنيتني على فضاء النص عرب 1"التكبري"و" التركيب"تقنيتني سينمائيتني مها هذه احملطة 

، حيث يتم تفريع املشاهد بصفة منتظمة من العام إىل اخلاص ) كلمات– مجل –فقرات (وحداته املختلفة 
  .صلة لتقدمي تفاصيلهبتركيز الرؤية كل مرة على املشهد اجلزئي املعزول من املشهد العام يف فقرة منف

 فاألندلس من منظور علمي جيولوجي وتارخيي وجغرايف، تتشكل بصفة جزئية ضمن شبه اجلزيرة 
اإليربية وتقسم إىل جزئني ؛ األندلس العليا واألندلس السفلى، مث تفصل األندلس السفلى بذكر مناخها 

لوادي الكبري فيها، ليؤخذ ضمن الفقرة وتقاسيمها اجلغرافية، و يكتفي السارد خالل ذلك  باإلشارة إىل ا
 .        1917املوالية ويتم تركيز الرؤية عليه من خالل عرض أوصافه وسرد حكاية فيضانه يف إشبلية سنة 

وذا فإن املقاطع اليت تصف هذه املواضيع تبدو نصوصا منفصلة متوازية يف الفضاء الكلى للنص، 
  :  طريق املوضوع املتكرر بني فقرة وأخرى تليها كاآليتولكنها تتقاطع لتشكل حلقات مدجمة عن 
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 اجلزيرة اإليربية هي اجلزء األخري من شبه األندلسيقول علماء اجليولوجيا إن األرض اليت تدعي اليوم : "1ف
  ..." "الذي قذف به من جوف األرض

 ..."قعرهصخور نارية يف وتفتت (...)  هذه اليت كانت مغمورة باملاءشبه اجلزيرةوإن :"2ف

فتربز األرض فوق املياه بسائط منخفضة (...) وتلك االنفجاراتالتفتتوإن الضغط الناشئ عن ذلك : "3ف
 ..."        كهذه األرض اليت حنن اآلن فيها(...) يف بعض األحايني ورىب وتالال و جبال

  ......" السفليواألندلساألندلس العليا : ، تقسم جغرافيا إىل قسمنياألندلسوهذه البالد ،:"4ف

 ..."الوادي الكبريهذه األرض اخلصبة، الناعمة اجلوانب يشقها النهر الذي أمساه العرب : "5ف

شاهدته مرة يف إشبيلية يف ربيع سنة (...)  ر يف إسبانيا بعد ر دويرة وإن الوادي الكبري هذا ألكرب: "6ف
، متتد هذه الفقرة 1"ق املدينة أرا وساحاا حبريات، يوم بلغ ارتفاع املياه مخسة أمتار ،فاستحالت أسوا1917

  على مثانية أسطر كلها يف وصف الوادي الكبري 

هذا البناء الذي يفرزه الوصف الرابط  للعناصر املتفرعة عن بعضها بعالقة  االحتواء، يتكئ  على رؤية 
االستطرادي، وال يوظف الرؤية جمردة من منظور علمي، ويعتمد على صياغة مادة إخبارية وفق هذا اإلنشاء 

احلسية بشكل أساسي، ومن مث ال يشري بشكل مباشر إىل موقع مكاين مرجعي حقيقي للسارد، بقدر إشارته 
 .إىل موقع تأليفي  جمرد 

الرصد البصري بشكل مباشر؛ حيث يقوم الرصف " التركيب"بينما جتسد املقاطع اليت توظف تقنية 
  جمرد "لى عالقة التجاور املكاين الواقعي بينها، باعتبارها أماكن عبور حقيقية لكنها املتتايل للعناصر املرصودة ع

  . قد مت املرور منها وهي ثابتة ضمن فواصلها 2"نقاط انتقال سريع أو توقف مؤقت

بطريقة املتتالية اخلطية، ضمن وحدات الشريط الوصفي  مرورا " األندلس" وعلى مستوى اخلطاب متر
ألكثر من مشهد ) فقرة(ال ،هذا التناوب والتسلسل حيوالن دون استيعاب كل وحدة  متناوبا متسلس

 -واقعيا–ويشري التتايل من جهة أخرى إىل كيفية وجود املراقب . واحد،ودون اإلسهاب يف تفصيل كل مشهد
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الذي يعلو حبيث يكون يف مستوى واحد من مرئياته، ومن مث تتعذر عليه الرؤية الشاملة اليت يتيحها املرصد 
  .  املشهد

 ويشري من جهة أخرى إىل وترية تقدمه بصفة خطية، أفقية حنو مرصوداته ؛ كما توضح هذه املقاطع املتوضعة 
  :يف فقرات النص على الشكل اآليت

  ..."إن أمجل بقعة هي هذه اليت بني قرطبة و إشبلية "1ف

  ..."هي ذي الطبيعة يف جمدها و لطفها"2ف

  ..."ريهاك الوادي الكب"3ف

  ..."هذه قرمونة قائمة على رأس الرابية"4ف

 ..." وهي ذي قلعة وادي الغار"5ف

  "ومن إشبلية نصل إىل قرية حسن الفرج على ضفة النهر "6ف

 1..."ويف سرينا جنوبا منر بقرية األختني"7ف

ت  حتدد حتدد أمساء اإلشارة اليت تفتتح الفقرات مسافة فاصلة بني السارد و مرصوداته حىت وإن كان
مسافة قريبة بينهما ، وحييل تتاليها واقتران األمساء اليت تشري إليها بأدوات العطف، إىل املسح التتابعي ملشاهد 

   2ثابتة من قبل مراقب متحرك 

، مما جيعل املشاهدات العينية مزامنة 3وعلى مستوى اخلطاب فإن أمساء اإلشارة عالمة على فوريته
املرصودات ضمن وحدات متتالية ختلق إيقاعا زمنيا يوحي بتحرك ذات الرؤية وينبئ لترهينها، وبالتايل ترصف 

  . بسرعة تنقلها أفقيا من نقطة إىل أخرى

هذه السرعة اليت تزيد مبرور زمن اخلطاب وزمن التنقل، تتناسب مع كم األمكنة واملرصودات طرديا، 
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شهد، وتضغط إىل مجل ترص ضمن فقرة ومع حجم اخلطاب عكسيا ؛ حبيث تتقلص الوحدات اليت تضم امل
وهذه : "  يزيد من كثافة املادة اإلخبارية 1"خلق رصيد من التراكم املعريف والسردي"واحدة، مما يفضي إىل 

الكروم اليت تطبق اآلفاق تذكرين بكروم زحلة وهذه مدينة شريش املشهورة خبمورها، إننا اآلن يف الطرف 
فلى حيث تكثر كذلك املناجم واملرافئ التارخيية ففي جوار شريش ،يف مشاهلا اجلنوب الغريب من األندلس الس

  .2..."الغريب ،سان لوكارده براميد

وإىل جانب التراكم عن طريق اإلخبار املتتايل، والوصف الومضي يستخدم السارد تقنيات أخرى، 
باستعمال القفز املكاين الذي يتضمن لتسريع اخلطاب عرب اختزال هذه املسافات اليت قطعها يف الفضاء الواقعي، 

وانتهينا يف طريقنا اجلنوبية إيل رأس بر دوا فجنحنا منه إىل الشرق اجلنويب وبعد : "بالضرورة قفزا زمنيا 
   .3" أربعني أو مخسني كيلومتر دخلنا يف غابات الصنوبر والسندان

وتشري مضاعفة . ك ا املراقب واقعياإىل جانب تقنية  القفز، تعكس تقنية االستباق السرعة اليت يتحر
السرعة من خالل اختزال املسافة املذروعة يف آخر الفصل ،إىل رغبة السارد يف إاء السرد، وغلق املشهد، 

: وهاحنن أوالء على بر آخر نطل على األحبر الثالثة:"وتشوفه  كشخصية التجربة الرحلية إىل حمطة الوصول 
 وحنن بط إىل مستوى البحر نطوي أكواع الطريقاألبيض املتوسط وبعد أن األقيانوس، اخلليج، والبحر 

   4"ونشرف على جبل طارق نصل إىل ر العسل الذي يشرف مدينة اجلزيرة

  ".نطوي"مسافة زمنية ومكانية متجاوزة يشري إليها الفعل "نطوي أكواع الطريق "حيث تضم عبارة 

صلة ؛ باستقالل كل وحدة مبشهد، إال أن تتاليها و ترابطها وبرغم أن هذه املشاهد الوصفية تبدو منف
وبرغم خلو املشهد "طريق العودة "حنويا، جيعلها تشكل وحدة وصفية وسردية واحدة تضم مشهدا واحدا هو 

، إال أن هذه التعاقبية املكانية "بعد"،"اآلن"من التبئري الزمين سوى الظروف اليت تعترب من املبهمات الزمنية مثل
  .نح الرصد إيقاعا زمنيا سريعامت

كما تشري تقنية االستباق يف رصد الطريق إىل إمكانية وجود خمطط سردي مسبق، سواء كان ذهنيا 
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لكون السارد مير بأماكن يعرفها ميكن التنبؤ ا قبل وصوهلا، أو خمطط مرجعي يتمثل يف خريطة ترافق السارد، 
عامل من "  اردة التأليفية، ويتداخالن لنقل عامل مرجعي واقعي إىل وبالتايل تتعالق الرؤية احلسية مع الرؤية

  . 1"العالمات

وجيسد احملور االستبدايل هذا املرور السريع للمراقب على مرصوداته، ويسهم ،من جهة أخرى، يف 
تشكيل اإليقاع التعاقيب السريع للخطاب،حيث متثلت مواضع الرصد عموما يف املدن والقرى واجلبال، 

وهي عناصر تؤثث الفضاء املفتوح الذي يتسم باالمتداد . السهول، واألودية، والطواحني، والقالع، واألبراج
، وميكن التقاطها عن بعد، باملرور السريع، يف حني 2"وال حتده حدود كالبحر أو الصحراء أو الرب وغريه "

مسية، واملرافق اليت تستدعي اقترابا أكثر، زمنا تغيب املعامل األكثر متفصال ؛ كالشوارع، والبيوت، والبنايات الر
  .أطول، وسرعة تنقّل أقل

وملا كانت املرئيات عبارة عن معامل مفتوحة، وكان الزمن ال يتسع لوصفها ،أو تفصيل جزئياا، 
ويتعذر على السارد دخوهلا، فقد عوض الوصف اخلطي بتقدمي صور سردية  برؤى جمردة، متعددة تكسر هذه 

ة مؤقتا ؛ حبيثُ مثّل كل فضاء أو مشهد وفق اختيار سردي معني يعكس رؤية داخلية للمراقب، إىل األفقي
 برؤية ذاتية -قبل انفالا من عني املراقب-جانب الرصد اجلغرايف اخلارجي ؛ فقلعة وادي الغار مثال تبأر 

فرن اشبيلية ) de cudaira) alcala هي ذي قلعة وادي الغار:"داخلية، من خالل حكاية عالقة محيمية 
ومرود خبزها، وزاوية من زوايا القلب الشارد يف الرحلة األندلسية األوىل فلطاملا فر هاربا إليها من احلب وعاد 

  . 3"منها إىل العاصمة واحلب رائده

فهي ، "فرن اشبيلية ومرود خبزها" فباإلضافة إىل كون القلعة فضاء جغرافيا يكتسي قيمة نفعية استراجتية ؛ 
، هذه األبعاد ال "زاوية من زوايا القلب الشارد"فضاء ذهين جمرد تتقلص فيه األبعاد اجلغرافية إىل أبعاد جمازية 

 ميكن قياسها ماديا وال متتلك مرجعا واقعيا 

وإذا كان التعتيم احلكائي الذي يقتضيه املرور السريع، ال يسفر عن حيثيات القصة ؛ كالشخصيات 
ع الوجداين على الذات املتكلمة يترمجه احتفاظ احلكاية بشحنة وجدانية عالية، وبكثري من والزمن، فان الوق
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    ∗الشوائب الذاتية بعد هذه املدة الزمنية الفاصلة بني وقوع احلكاية وبني زمن سردها أثناء هذه الرحلة 

، هذه 1"شاهد العابرةالرؤية العينية تقيم عالقة عابرة مع هذه امل"ويف كثري من مثل هذه املقطع، جند 
  . الرؤية وامضة، مقتضبة على الصعيد التركييب، لكنها مكثفة، ممتدة  إىل العمق على املستوى االختياري 

ورغم مسة املوضوعية اليت تبدو عليها الرؤية أثناء تقدمي املعامل ضمن حمطة العبور، فإا ال ختلو يف كل 
وهناك األراضي اليت بط :"املقدم عن الوصف اجلغرايف يف ظاهره وحدة من الذاتية، حىت يف اإلخبار العلمي 

وتعلو برفق ورشاقة فتبدو كاألراجيح وقد غرست بالزيتون صفوفا كأا صفوف العمد يف اجلامع الكبري 
   .2أوصفوف اجلنود، جنود السالم

ن، وباخلصوص صفات وال تتبدى ذاتية  الرؤية هنا من خالل تشخيص هذه التضاريس، وإضفاء صفات اإلنسا
، واستدعاء قرينة األراجيح احمليلة على اللعب واملرح الطفويل فحسب، بل من "تعلو برفق ورشاقة"الطفولة 

خالل توظيف الرمز يف تشبيه صفوف الزيتون بصفوف اجلنود، واإلحلاح على حتديد وظيفة  اجلنود، من خالل 
املعلم العريب، وصفوف الزيتون، " اجلامع" بني عمد إلبعاد مالمح احلرب، وكذا اجلمع" للسالم"إضافتها 

  . وجنود السالم يف هذا الفضاء الذي ينأى عن مسرح احلرب احلاضرة، دون أن خيلو من آثار حروب املاضي

  :  وتتواتر املقاطع اليت تتسلل فيها الرؤى الذاتية من بني ثنايا الوصف احملايد على غراراملقاطع اآلتية

 شالالت تدير مياهها طواحني حديثة وقدمية وبني القدمية طاحون من عهد )(penaflor  ويف بينا فلور"-
   3"العرب ال تزال عامرة 

  ،4..."وهذه الكروم تذكرين بكروم زحلة"-

 5..."هي البلدة اليت احتلها موسى بن نصري"-

                                         
ة حب إلحدى الشخصيات التارخيية،  وقد تكون ذكريات للسارد مع القلعة أثناء رحلته األوىل إىل األندلس قد يكون هذا املقطع إشارة إىل قص ∗

   1917سنة 
 234،  ص 1990،   1الدار البيضاء،  ط/شعرية الفضاء،  املتخيل واهلوية يف الرواية العربية املركز الثقايف العريب،  بريوت : حسن جنمي -1
 551ص ملصدر نفسه، ا:  أمني الرحياين- 2 

 املصدر نفسه،  الصفحة نفسها:  املصدر- 3
 552 املصدر نفسه،  ص - 4
 551 املصدر نفسه،  ص- 5



رى ضمن مكان تشترك هذه املقاطع يف كون حتفيز املرئيات املرصودة للذاكرة السترجاع معامل أخ
آخر أو زمن آخر، يقرن يف الصورة اجلديدة املرئيات املوصوفة بزمن، أو حدث، أو مكان مشابه، مما حييل على 

   .1"فالعني ال تشتغل دون ذاكرة "تالزم املشاهدات العينية والذاكرة 

ات الذي  وسواء تعلقت هذه الذكريات باألنا اجلمعي، أو الفردي للذات الساردة، فإن رصد املرئي
خيربنا عن املدرك بقدر ما خيربنا عن املدرك،وما نسميه "يتم باملشاهدات العينية، ويعضد بإدراك داخلي، وجمرد 
  .2"موضوعيا ا إمنا هو األول وما نسميه ذاتيا إمنا هو الثاين 

 أننا نشري   وال يتسع السياق لالستفاضة حول مكامن الرؤية الذاتية، ودالالا عرب مقاطع الفصل، غري
إىل خاصية أخرى تشترك فيها هذه املقاطع، وهي إبراز اخلطاب هلوية املعامل، ونسبتها إىل مرجع مزدوج ؛ 
حيث يتضمن الفصل كما كبريا من أمساء األعالم ألماكن، وشخصيات، متثل اهلوية األندلسية العربية نسبة 

  :كبرية منها كما يبني اجلدول اآليت

 

 ت أخرى   نسبة أعالم هلويا

 

    نسبة األعالم اإلسبانية

 

 نسبة األعالم العربية

 

 )أماكن وشخصيات:(عدد أمساء األعالم
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وال تتوزع اهلويات املختلفة، واملتقاطبة على الفضاءين املتقاطبني ؛ فضاء املرحتل منه، وفضاء املرحتل 
، وهي مسة متيز الرحلة األندلسية على )املرحتل إليه(اء نفسه إليه، كما تشري أدبيات الرحلة، بل حيتضنها الفض

  .اخلصوص

،وهي إشكالية ذات " عدم االمحاء"لنفس املعلم يشري إىل خاصية  ) عريب،إسباين(وإذا كان اإلزدواج 
مستويات متعددة، يربز مستواها الشكلي يف الفضاء النصي، من خالل كتابة الكلمات العربية األصل حبروف 

 Aznaحسن الفرج (،)heulvaحلفة (،)medva azahraمدينة الزهراء (،)-elcarpio  القرية(انية مثل إسب

elfarache ( فإن هذا التمثيل املزدوج أو املتعدد وإن شكل تعدد اهلويات واللغات واألصوات، وهو ملمح،
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يف هذه احملطة يتجه حنو اختاذه  يطبع الرؤية يف مستواها الفكري بسميت االنفتاح واحلوارية، فإن مروره السريع 
دون أن يتيح وظيفة لشكل الدليل التوثيقي، واملوسوعي برؤية إعالمية تربز الوظيفة اإلخبارية التعليمية للسارد، 

  . التحليل والسرد والوصف املسهبني اللذين يستدعيان  وضعية أخرى للسارد كالتجوال والتوقف

   رؤية السارد اجلوال-1-3

ية التجول اليت تالزم السارد مند انطالق الرحلة بشكلها املرجعي الواقعي، بعد الوصول  تتكثف حرك
  . إذ يشرع يف التنقل بني معامل هذا الفضاء راصدا مرئياته من مواقع خمتلفة إىل فضاء املرحتل إليه ؛

الواقعة بني وعلى مستوى اخلطاب، تتمحور مواضيع الرصد يف هذه احملطة السردية اليت متثلها الفصول 
الفصل الثاين والفصل التاسع عموما، حول مظاهر العمران القدمية، كاملساجد، والكنائس، والقصور، 
. واألبراج، والقالع، واألديرة، والتحف الفنية مثل التماثيل،واللوحات التشكيلية،والزخارف والنقوش

والتضاريس اجلغرافية الطبيعية؛ كالوديان . قومظاهراجلغرافيا احلضرية؛ كالشوارع، والبيوت، واحلدائق، والفناد
وتشكل املدن . ومناذج للطبائع البشرية لشخصية الرجل واملرأة يف اتمع اإلسباين . واجلبال والسهول وغريها

والقرى معامل جغرافية مؤثثة ذه املرصودات من جهة، ومسرحا للحكايا التارخيية من جهة أخرى، وهو ما 
ه احملطة خصوصية البعد السردي، حيث يصبح عنصرا قصصيا، وليس جمرد مرفق عابر أو مينح املكان يف هذ

 إحداثيات  معلّمة على اخلرائط 

وقد أفرزت هذه املواضيع فضاء سرديا مغايرا لفضاء العبور؛ فاملدن أو اإلمارات اليت قدمت تقدميا 
فت كجزئيات متتالية يف لوحة واحدة هي مقتضبا أو اكتفى السارد مبجرد اإلشارة إليها وتسميتها واليت رص

، تفصل عن بعضها ليعاد تشكيل كل مدينة كلوحة مستقلة، ترصد بتفاصيل أكثر دقة، ضمن وحدة "األندلس"
، وميثل عنوان كل فصل توقيعا للوحة والذي غالبا ما يتعلق باسم الفضاء الذي مت "الفصل"نصية أكرب هي 

  أحد عناصره اجلزئية الذي مت تركيز الرؤية عليه بشكل خاص ضمن ، أو بأخذ"اشبيلية"رمسه؛ مثل فصل 
طبائع األرض "،"برغوس بلد السيد"،"معرض فين يف دير"، "أبطال طليطلة: "فضائه احلاضن؛ مثل الفصول

  ".وأهلها

وتتعالق مواضيع الرصد بعالقة احتواء، حيث تشكل دوائر متوازية ؛ فالتحف املختلفة كالتماثيل، 
والنقوش، والزخارف، واللوحات التشكيلية، تؤثث فضاءات داخلية ألماكن مغلقة ؛ كاملساجد، والصور، 



وهذه املعامل تتضمنها فضاءات أوسع ؛ كالشوارع، والساحات، والضواحي اليت . واألبراج، والكنائس، وغريها
 .ايل أو اجلنويب تتموضع ضمن القرى واملدن اليت ترصد بدورها، مؤطرة مبناطق أوسع ؛  كاإلقليم الشم

وتوحي طبيعة هذه املواضيع، وكذلك متوضعها يف الفضاء السردي خبصائص مواقع الرؤية، اليت مت 
  . التعدد، والتنقل : رصدها منها ،ولعل أهم هذه اخلصائص 

فالسارد باعتباره ذاتا للرؤية يتجول عرب هذه األفضية اليت متثلها املدن بصفة عامة، واليت تقوم على 
ري يف وترية االنتقال بني املرور السريع، والسري املتأين، والتوقف، ومن مت اختالف مواقع الرؤية وتنوعها بني التغ

الداخل واخلارج، ومسافاا بني االقتراب و االبتعاد، وجماالا بني االتساع واالحنسار، وكذا أبعاد املرئيات 
  .املرصودة ضمن هذه الفضاءات

نواع الرؤى من حيث املوقع املكاين املرجعي، تبعا ألنواع الفضاء الذي مت وميكن حتديد بعض أهم أ
الرصد ضمنه ؛ إذ ترتبط مواقع الرؤية واستراجتياا بطبيعة الفضاء، وميكن أن نعترب بناء على ذلك، أن الرؤية يف 

ثل اخلارج،  احتلت مواقعها ضمن نوعني من الفضاءات ؛ الفضاء املفتوح الذي مي-عموما–حمطة التجوال 
  .والفضاء املغلق الذي ميثل الداخل 

حكاية (وميكن حتديد جممل الرؤى اليت شكل املوقع فيها خصوصية اخلطاب يف املقام السردي األول
 :، وبصفه خاصة يف حمطة التجوال يف األنواع اآلتية )املسار

 :الرؤية اهرية--

 مباشرة، بقدر حتديد خصائصه من خالل  من الواضح أن هذه التسمية ال حتدد موقع الرصد بصفة
 . التقنية املستعملة، وجمال الرؤية الذي تشغله املرصودات

ضمن املستويات املكانية إىل كون هذه اخلصائص؛ من تكبري، " جمهرية"ويعود إدراجنا ملصطلح 
 مثلت رصدا يف أغلب احلاالت اليت-وتقريب، وحمدودية األبعاد، حتدد موقعا معينا للمراقب الذي يكون 

متواجدا ضمن فضاءات معينة، مشكال فضاء مغلقا ؛ كداخل القصور، أو الكنائس، أو املساجد، –جمهريا 
 . وتكون موضوعات الرصد مؤطرة حبيز داخل هذه املعامل ،مث داخل إطارها املباشر الذي يضم مكوناا

 خمترقا ألطرها ؛ كما يف ومن البديهي أن يكون الراصد منفصال عن مرصوداته، ومقتربا منها، مث
املقاطع اليت يعاين فيها الزخارف والنقوش واللوحات التشكيلية، واليت تواترت بصفة خاصة يف قصر اشبيلية، 



وهذه مناطق أخرى من احلروف الكوفية، وإن كانت : "وكنائسها، وجامع قرطبة ؛ على غرار هذا املقطع 
 على صور أسد وأبراج أو قصور باألسلوب الغوطي ،إن هذا ألفاظها مشوشة، تتخللها دوائر مذهبة، حتتوي

بل هو يف نظري ذروة بلغها الفن املزدوج ،ذروة فنية ذوقية ،فاملنطقة العريضة الطويلة . التقطيع جلميل 
املتواصلة من الكلمات الكوفية تتعب البصر وترهق الذهن املستكشف خفايا ألفاظها، فيجئ هذا التقطيع مرحيا 

   1"براجه، ومفرحا بتناسقه وانسجامه وسهولة بيانهبأسده وأ

يعتمد الرصد يف مثل هذه املقاطع على النشاط البصري الذي يكثف لرسم معامل املشهد حبيث يتم 
مؤطرة حبيزات حمدودة املساحة ) حروف، كلمات، أشكال هندسية(التركيز على أشكال صغرية األبعاد 

ويشري السارد املراقب إىل هذا التكثيف؛ حيث . ران أو حمتويات لوحةكاألعمدة و التيجان ومساحات من اجلد
لرصد مرئيات تستدعي دقة أبعادها هذه املعاينة، وإذا كان " إعادة النظر" أو" متعنا"و" تأمال"تصبح املشاهدة  

ذه املشاهد، ، فإن هذا التكبري يربز عرب وحدات اخلطاب الناقل هل2"تركيز االنتباه هو نوع من العدسة املكربة"
، اليت جتعل الصور الذهنية هلذه الدوال تبدو حقيقية "األبراج"،"األسد"من خالل صيغ صرفية كصيغة اجلمع 

عريضة، "األبعاد ـ لوال التأطري الذي يوضحه سياق املقطع، وكذلك من خالل إضفاء صفات االمتداد والكرب 
 ". طويلة، متواصلة

ة، فإن احلركة اخلارجية تبث فيها  بنسبة  جتعلها موحية ساكنة صامت" الصور"وإذا كانت هذه 
بدالالت معينة، عن طريق اختيار صفات وموصوفات، واختيار طريقة رصفها إىل جانب بعضها؛ كما يف هذا 

فمن الرموز احليوانية إىل األشكال اهلندسية إىل التوريق والتخرمي إىل الوجوه الساحرة والساخرة :"ملقطع 
  .4"متثل آدم وحواء يعظمان مرمي العذراء :"وعن طريق إسناد أفعال بصيغة احلاضر إىل شخوصها ، 3"املروعة

كما تعطي اإلشارة إىل احلكايات اليت حتملها مضامني الكتابات الصغرية املنقوشة على خمتلف املعامل 
ن على أيديهم التابوت ويرفعو:"بعدا حركيا هلذه املقاطع، وجتعل منها قرائن سردية حلكايات وخطابات دالة 

  .5"احملتوي على جثة كريستوف كولومبس وعليه كتابة هي توبيخ ألمريكا الناكرة اجلميل العاقة أمها إسبانيا 
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ويفرز اخنفاض سرعة التنقل الواقعي للسارد، اليت تصل حد االنعدام أو الوقوف املصرح به من مقبل 
أطلنا الوقوف يف الكاتيدرائية وما كان غرضنا هذه املرة غري : "السارد، وقفات نصية تغري وترية السرد وسرعته

، و تعد مثل  هذه املشاهد الوصفية، رغم انتمائها إىل املقام السردي األول املرهن حلكاية (...)"إعادة النظر
ذه املسار، عرقلة وتوقيفا هلذا السري السردي، من خالل الوصف، ومن خالل احلكايات التارخيية اليت حتيل ه

اللوحات والتحف على االستطراد إليها ؛ كما توضح املقاطع اليت يبدأ السارد فيها من وصف الزخارف املبالغ 
فيها يف الكنائس اإلسبانية، مستطردا إىل مداخالت يف الفن اإلسباين وأصوله، وإىل سرد سير بعض الفنانني و 

   1حتليل لوحام

  : الرؤية من األعلى-

يف حمطة التجوال بنفس خصائصه يف حمطة االنطالق، ويكمن متييزه يف هذه احملطة،  حيضر هذا املوقع 
؛ إذ تكون الرؤية ،رغم احتالل الراصد ) السيارة(من طريقة حترك املرصد وسرعته اليت ترتبط بوسيلة النقل 

ذلك، رغم ملوقع علوي يف نفس املستوى األفقي املقابل للمرصودات،  متجهة حنو األمام ويكون الراصد ب
بلغنا من علو املمر : "املسافة اليت تفصله عن مرصوداته، جزءا من هذا الوسط املرصود ؛ كما يف هذا املقطع

مثامنائة متر،مث أخذنا يف اهلبوط فأطللنا بعد قليل على السهول الفيح املتموجة اخضرارا على اجلبال املكللة بالثلج 
   2)"سرياده نيفاداال(هناك يف األفق اجلنويب البعيد ـ هناك 

ال يتضمن هذا املشهد خصائص املواقع العلوية املتحركة للرؤية فحسب، بل يشري بسهولة إىل كيفية 
هذا التحرك ؛ حبيث حيدد املكان املنخفض بعد املكان املرتفع، والذي يفصح دفعة واحدة عن جمال رؤية واسعة 

موازية للسهول ،هذا التدرج بني االخنفاض "اكهن"، واجلبال اليت جيعلها الظرف )السهول الفيح(يغطي 
واالرتفاع وظهور تضاريس كثرية يف مستوى واحد، يشري إىل أن املراقب يسري يف خط أفقي مطابق ملستوى 
هذه املشاهدات الشاسعة، وهي الصفات احمليلة على السيارة اليت بدأت يف الصعود إىل األعلى، خملفة وراءها 

  .هذه املرصودات

ار هذا ااملقطع تشري خصائص اخلطاب بصفة مباشرة وواضحة إىل موقع الرؤية وكيفيتها، وعلى غر
  :  خاصة يف اإلقليم الشمايل الكثري النجود واألحضان، ومل  يشكل هذا املوقع خصوصية سوى يف املقطع اآليت
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ملياه مثل لنفسك جندا من األرض مثامنائة متر فوق سطح البحر فيه ضلوع وجتاويف هي منازل ا"
وجماريها، وبطاح شاسعة مزروعة قمحا،مغروسة زيتونا حييط ا عند األفق هالل من اجلبال العالية ،مث مثل 
وسط ذلك النجد رابية صخرية تعلو مئة متر عن مستواه جيري عند سفحها ويكتنفها ر نشيط ضحاك هو 

وفة املتراصة على تلك الرابية، وقد الطاخوس فتصل صخور ضفتيه العاليتني بالصف األول من احلجارة املرص
تتخللها خطوط وحروف رفيعة معوجة كالظالل  املمدودة املتقطعة ـ هي ذي طليطلة بأسواقها وبيوا 

  .1"املزدمحة وهي ذي يف بيئتها اجلغرافية 

فإن باعتبار وقوع املقطع يف افتتاح الفصل، وباعتبار هذا األخري ميثل مشهدا واحدا هو مدينة طليطلة، 
، غري أن املشهد 2"إذ تعطي يف البداية نظرة شاملة عامة للمشهد من وجهة عني الطائر "موقع الرؤية علوي ؛ 

خيلو من أي إحالة ضمنية أو صرحية إىل موقع معني للراصد، وكذا إىل عملية الرصد بأفعال الرؤية ،أو األفعال 
، فاألفعال الواردة يف املقطع رغم كوا ...)نا،  شاهدنامررنا ،أطللنا رأي(اليت حتمل داللة التنقل ؛ على غرار 

، إال أن إسنادها إىل أمساء متثل تضاريس اجلغرافيا "حييط ،تعلو، جيري،يكتنف،تتصل،تتخللها"يف صيغة احلاضر 
الطبيعية، جعل داللة احلركة والصخب اليت أضفتها على املشهد الصامت مقتصرة على احلركة اليت تفرزها مياه 

يف حني تقتصر بقية األفعال على وصف هيئة ومواقع "جيري عند سفحها ويكتنفها ر نشيط ضحاك : "نهرال
 .التضاريس إىل جانب الصفات االمسية الغالبة على هذه األفعال مما جيردها من الوظيفة السردية

شرة، من موقع هذه القرائن اخلطابية تنأى بالصورة املشكلة، عن كوا إفرازا ملشاهدات عينية مبا
  .مكاين متحرك، وبصورة أخص من موقع مكاين واقعي 

والذي جيعل املشهد خمططا ذهنيا " مثّل "ويعضد هذا املنحى طريقة تأطري املشهد بالفعل امللتفت إىل القارئ 
مكتمال لدى الكاتب يتم نقله عن طريق إمالئه للقارئ بسكبه يف هذا القالب املصغر وبالتايل تنقل 

 الفضاء املرجعي الثالثي األبعاد إىل طبيعة سيميائية جمردة  -اليت حيملها الفعل مثّل- 3"التشبيه والتصوير"دالالت
بشكلها الكتايب الذي متثله وحدات هذا املقطع واليت ميكن جتسيدها بتمثيالت بيانية مثل التمثيل اآليت للجبال                                              

 ∩_________  هالل ________اجلبال
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ويبدو التمثيل عاما وغري مكتمل ؛ إذ تذكر بعض عناصر الفضاء املادي يف هذا املخطط ؛ كالبيوت، 
، 1"مثل "واألسواق، والساحات، دون متثيل عالماا البيانية، وهوما استدعي داللة االعتمال والتخيل للفعل 

وبالتايل يربز شكل االنفتاح على . ميلؤها املتلقي كيفما شاءوترك ثغرات يف الفضاء الكتايب، والتشكيلي، 
  .مستوى فضاء النص، الكتايب والتشكيلي، وعلى مستوى القراءة

        كما تفضي داللة االعتمال والتخيل إىل تفسري التغيري، أو االحنراف عن املرجعي   الذي يرتبط بالتمثيل 
 من خالل القفز على بعض املكونات، وكذلك يف التجسيد واملتجلي هنا يف تصغري األبعاد والتعميم،

تشري إىل ذاتية الرؤية وابتعاد ) نشيط ،ضحاك(والتشخيص، من خالل محل صفات نفسيه على التضاريس 
   .2"الشكل اخلرائطي، الذي حيمل مساته الثابتة ،اليت ال تتغري يف املدونة اجلغرافية"الصور عن

ا املشهد، يف ظل تأرجحه بني كونه نقال حرفيا ملخطط خرائطي جاهز، أو         وكيفما مالت طبيعة هذ
ختييال، أو إعادة بلورة ملشاهدات واقعية متت من مكان علوي، فإن تشكيله خارج جتوال السارد برؤية 

 -طاتعلى غرار املقاطع السابقة يف خمتلف احمل-احتمالية املوقع والداللة يبقى واردا، ومن مث يؤكد هذا املقطع 
  .، مهما كانت مرجعية خاماته3"العامل يف العمل الفين هو نظام  من العالمات"أن 

 :الرؤية  وسط الفضاء املبأر -

خالفا حملطة العبور اليت يوحي التتايل السريع للمرصودات بلزوم السارد موقعا جانبيا مبحاذاة هذه 
ة تنقله و وتريته، حيتل موقعا وسط الفضاء الذي املرئيات، فإن السارد املراقب يف حمطة التجوال، وتبعا لطبيع

ولتواتر هذا املوقع يف أغلب وحدات حمطة التجوال، سنركز على احلالة اليت يكون فيها الراصد . ينقل مكوناته 
  .جزءا من مرصوداته، متحوال من ذات للرؤية إىل ذات و وموضوع هلا يف آن

ع مع الطبيعة السردية اردة له، وذلك الحتواء املشاهد  وتتداخل الطبيعة احلسية املرجعية هلذا املوق
، ويتجلى هذا املوقع، "الوصف السردي"املرصودة من هذا املوقع على مالمح حكائية بسيطة ؛ حيث يوظف 

ويف طريق املوكب العائد من مريسما التقينا بطالئعه : "بصورة أوضح، يف املقاطع اليت ترصد مهرجان اشبيلية 
زنا حنو عشرين كيلو متر واستقبلنا قسما منه مث اخنرطنا يف سلكه وأمسينا من املعتمرين وال اعتمار بعد أن اجت
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  .1"غري الفضول 

 ميثل هذا املقطع احللقة اليت يندمج فيها املراقب باملشاهدات، وبالتايل حتوال يف موقع الرؤية، وعلى 
؛ " املوكب"ج السردي حلكاية املهرجان ومسار مستوى الفضاء السردي، فقد شكل متفصال يف حمطات الربنام

إذ تتحول الرؤية بعد هذا املقطع إىل تبئري الذات الساردة ضمن هذا املوكب، يف حني تبدو املشاهد األخرى 
وجيب أن نقف يف كل قرية لنسمع نساءها يرحنب : "هامشية تابعة هلا، ويتحول السرد إىل صيغة املتكلم اجلمع 

  .2"ن نقف عند كل ساحة إىل جانب الطريق مث نستأنف السريبنا منشدات وجيب أ

هذه :"فإذا قابلنا هذا املقطع مع املقطع اآليت، والذي يقع قبل حلقة االندماج بني الراصد ومرصوداته 
اهلوادج تقف من حني إىل حني لتستريح تلك األرجل، مث تستأنف السري وأهل اشبيلية واملتفرجون من أربعة 

 جالسون يف القهوات ويف األطناف فوقها أو واقفون يف احلانات، يشربون البرية ويأكلون القريدس  أقطار العامل
، جند نفس األفعال يتم حتويل إسنادها من الغائب إىل املتكلم   كما 3"وينتقدون اهلوادج أو يثنون عليها 

 : يوضحه اجلدول اآليت

  وضعية انفصال

 )مقطع قبل االندماج (

  وضعية اتصال

 )مقطع بعد االندماج (

  قفتـهذه اهلوادج 

  ستريح تلك األرجلتـ

 ستأنف السريتـمث 

  قفنـ

  بـناسمع، ترحب نـ

 ستأنف السرينـمث 

  

 وإذا كانت املشاهد املرصودة يف وضعية االنفصال تتسم بكوا مشاهد صامتة وعامة ؛ حبيث ال 
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، فإن )ينتقدون(أو ) يثنون(ة واحدة  ، بل يصف ما يصدر عنهم دفع1يلتقط السارد ما يقوله األشخاص
صخب املشاهد الواقعة ضمن وضعية االتصال يستدعي إعمال احلواس األخرى، لتعضيد الرؤية البصرية ؛ 
حبيث تسمع الذات الراصدة األناشيد الترحيبية للنساء، ومن جهة أخرى ينخرط السارد يف حوار يعد تنويعا 

  :  لوصفي إىل حركية سردية تشمل أفعال الشخصيات وأقواهلا مثلتشكيليا لنمط اخلطاب و حيول السكون ا

  2"تأمل الثريان يهن أمرك: فأمسع من يقول "-

  .حنن جنر، وهم جيرون: فقال البستاين ألفريد"-

   3"أوليس جلائع وعطشان من فضل يف السكوت والصرب:فقلت 

 وانشغاله باحليز املباشر، الذي يشغله إىل تقدمي         ويصل انصراف الراصد عن الفضاء احمليط املمتد املفتوح
مرئيات حتتل حقول بصرية صغرية جدا ؛ هذه املرئيات تكرب بتركيز الرؤية عليها إىل  حد ميش مرئيات 

  :أخرى تقع أمامها وحتتل حيزات أكرب كما يف هذا املقطع 

وأصوان فما كانت تقف تلك اخلشيبات يف كنت أتأمل غري الثريان أتأمل النساء املعيدات بأيديهن         "
   .4"حىت خالل االنتظار وال تلك األصوات يف أغانيها بل كانت تزداد عنفا هللا درها " ثرتاا"

        ويصل هذا االقتراب إىل سرد الرؤية الداخلية للشخصيات املرافقة، مث إىل قراءة  أفكار كل من كان يف 
   .5"كر بغري النساء املنسوجة أو باحلري بالرجال املنسوجة بالنساء وال كان هناك من يف: "املوكب 

رؤية من (فاندماج السارد املراقب واقترابه من مرصوداته على املستوى احلسي، أفرز موقعا سرديا جمردا مماثال 
ني منه غري أنه موقع مؤقت ؛ ذلك أن ذات الرؤية ال تندمج مع موضوعها متاما بل  تظل على بعد مع) الداخل

   .6" ألا ستتركه بعد زمن وهذه من مميزات خطاب الرحلة"

  :الرؤية من النافذة 
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      ال يقتصر مفهوم النافذة على املكان احلسي املتداول، بل يشمل كل ما يطل على فضاء ما ويشكل برزخا 
كيفما كان هذا اإلطار بني حيزين منفصلني ضمن فضائني متماثلني من حيث االنغالق و االنفتاح أو خمتلفني 

  . ومساحته ،وعليه فإن املراقب غالبا ما يكون ضمن هذا املوقع منفصال عن مرصوداته مبسافة متتد وتتقلص

        وذا املفهوم حيضر هذا املقطع متخلال جل املواقع اليت مت فيها الرصد عن بعد؛ لذلك سنقف عند 
مث خرجنا لساعة الرتهة يف : "اقع األخرى ؛ كما ميثل هذا املقطع مشهد يربز هذا املوقع، منفصال نسبيا عن املو

ساحة املدينة قبل العشاء، فجلسنا يف رواق قهوة من املقاهي قبالة الكنيسة، وأمام الكنيسة  متثال لرجل على 
  Pizzaro "1جواد هو ابن تروخيو وبطلها فرانسيسكو بيزارو 

كان متحركا، فإن حيزه املفصول بالنافذة هو الذي صورة مراقب ساكن، وإذا " النافذة" تستدعي 
  .يتحرك ؛ كما يف رؤية العبور، حيث كان الرصد من نافذة السيارة اليت تشق الطريق

 وال يبني املقطع السابق احلالة السكونية للمراقب فحسب، بل يعطي هيئتها من خالل إثبات اجللوس 
، ومن خالل الظرف "رواق القهوة"الله نظر السارد بـعبارة ، مث حيدد إطار النافذة الذي ينفد من خ"جلسنا"
مع هيئة اجللوس االجتاه األفقي املستقيم بني " قبالة"يرسم اجتاه حركة الرؤية باجتاه مرئياته، حيث تفيد " قبالة"

 الذي أضيف للكنيسة، خترج البلدة عن جمال التغطية لتطفو" حتت"ذات الرؤية واملرصودات، وبواسطة الظرف 
، حمتلة مركز الرؤية، مث تتوارى إىل اخللفية من خالل احتالل مرصود آخر هلذا املركز؛ "الساحة"الكنيسة فوق 
  . الكنيسة حمتال الواجهة" أمام"حبيث يصبح 

الذي ينتقل عرب فضاء ممتد مفتوح،  ، Télescope"2"ويستمر املراقب يف استعمال تقنية املنظار  
ذا الفضاء، بالتدرج من املكونات اخللفية اهلامشية إىل املرصود احملوري الذي يبدأ راصدا مكوناته اليت تؤثث ه

، مث يتدرج يف التقريب من خالل وروده نكرة وحتديده جبنسه  "أمام"باهتا من خالل اختاذه ملوقع مبهم التحديد 
متثال لرجل " هذا التمثال ، مث ينسبه حبرف اجلر إىل شيء آخر عام ولكن هذه النسبة تقدم وصفا حلالة )متثال(

حييل  إىل قصص ) بطلها (وينتقل هذا الرجل إىل رجل تعرف به البلدة مقدما له وصفا تقييميا " على جواد 
  . ماضية، لتتم تسميته يف األخري
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بعد التعرف على املرصود احملوري، يغلق املنظار الراصد للفضاء املكاين احلاضر، ويفتح منظار عرب 
ها حنن يف بلدة أحد أولئك : "، ويرصد املكان بتوظيف الذاكرة 1حداث بتفصيل كبريالزمن لسرد األ

الكباراملكتشفني الفاحتني، بل يف والية إسترامادوا مهد الكبار والصغار من خاضوا البحار واقتحموا األهوال 
حول منط اخلطاب ، وينقطع سرد حكاية املسار دون عودة، فيت2"واألخطار، يف العامل اجلديد من اإلسبان 

واملكتشفني والغزاة " بيزارو "بانتقال السرد إىل  املقام الثاين، حيث احلكايا التارخيية اليت تسرد فيها مغامرات 
، باإلضافة إىل رؤية 3اإلسبان  يف أمريكا ؛حيث يقدم املكان برؤية شخصيات تعيش فيه وشخصيات ختترقه

    . السارد املبئر

ته منطا خطابيا يتمثل يف احلكايات التارخيية اليت تصرف السارد عن حكاية السفر يفرز هذا املوقع على قل
 تساؤالت عن كيفية اختيار السارد هلذه املواقع، - إىل جانب املواقع السابقة-ومسار الرحلة، ومن مث يثري

لم ولو من خالل الكاتب ال يتك"ومدى تلقائيتها أو توضيبها  وذرائعيتها، وحييل على املقولة اليت تقر أن 
املؤلف الضمين أو الراوي العارف بكل شيء وهو متحرر متاما من نزعات بعينها أو منطلقات إدراكية أو هو 

الرصد  ، مما يفضي إىل اعتبار املواقع4"متحرر من اإلصرار على تأثري يتعلق بسبل حمددة للرؤية أو تقدمي األشياء
  .ية معينةناجتة عن حبكة سردية إلبراز رؤية إيديولوج

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 " فاحتون العرب واإلسبانال: " متتد احلكايات التارخيية للفاحتني العرب والغزاة اإلسبان واألوروبيني على عشر صفحات من الفصل الرابع- 1

  598أمني الرحياين املصدر نفسه ص  - 2
  62-61بنية النص السردي،  ص: محيد احلمداين-3
  149، ص 2005، 1صالح رزق،  دار غريب القاهرة،  ط: قراءة الرواية،   مدخل إىل تقنيات التفسري،  ترمجة: هنكل. روجر ب- 4



 

  

  

  

  

  

 

  :الرؤية يف املستوى اإليديولوجي -2

  : متهيد -

إذا كانت الرؤية يف املستوى احلسي قد ارتبطت مبفاهيم  وتقنيات فنية ذات أساس هندسي، فإن طرح  
ه  مبفاهيم جمردة، مما جيعل حتليلها نسبيا أكثر، العتماد-بصفة خاصة- يرتبط ∗الرؤية يف املستوى اإليديولوجي

  . ، غري أن هذا ال ينفي الترابط الوثيق بني املستويني1على القراءات احلدسية املختلفة من متلق إىل آخر

وترفق دراسة الرؤية يف املستوى اإليديولوجي أو الفكري باجلدل حول حتول رؤية ما إىل رؤية للعامل، 
وبصفة خاصة املنولوجية واحلوارية؛ إذ وفق معايري فكرية عديدة كالشمول، واجلزئية، والذاتية واملوضوعية، 

ختلي إيديولوجية ما عن تعصبها لنفسها ومحلها ملضمون انتقادي لذاا وليس فقط (...) املتأملني"عند مالحظة 
النتقاد غريها من اإليديولوجيات فإم يكونون بإزاء إيديولوجيا تتجاوز يف الواقع اإلطار السياسي لترقى إىل 

    2" العامل مستوى الرؤية إىل

هو مكون بنيوي " رؤية العامل" يكون هذا التصنيف وفق معطيات فنية معينة ؛ إذ يرى بعض النقاد أن 
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للسرود ذات احلبكة اليت حيضر فيها الكاتب ضمنيا، ومتثل فيها رؤى خمتلفة عرب وسائط متعددة ؛ كما يف 
  1ل هلذا املفهومالقصة واملسرحية، والرواية اليت ترشح يف الغالب كأحسن  متثي

يف حني يتيح التشكيل  البنائي  للخطاب الرحلي إمكانية جتاوز التصنيف ؛ إذ متثل الرؤية يف املستوى 
الفكري متثيال مباشرا من قبل كاتب الرحلة ، يف أغلب األحيان،  كما تتصف معظم الرؤى باجلزئية الرتباطها 

  .ثيالت أخرى ذات مسة وسيطية باملرجعية الواقعية، غري أن هذا ال ينفي وجود مت

وألن التقومي خصيصة بنائية للخطاب الرحلي، فقد اعتمدنا الرؤية يف هذا املستوى باعتبارها تقوميا 
 ملختلف املواضيع احلسية واردة ؛ حيث أن التقومي مرتبط بداهة بفعل -مباشرا كان أو مضمرا-فكريا 

العني هي حاسة املسافة واالبتعاد واالنفصال ولذلك هي "  أن املشاهدة احلسية والتنقل إىل فضاء خمتلف؛ إذ
التقومي نظاما عاما لرؤية العامل " فضال عن كون 2"حاسة التفكري والنقد والتأويل والتقييم و تعدد وجهات النظر

   .3"تصوريا 

ؤلف ما منظومة األفكار اليت تتجلى يف كتابات م"وإذا كانت الرؤية يف املستوى اإليديولوجي متثل 
، فإن دراستنا هلا متثل جزءا بسيطا جدا 4"وتعكس نظرته لنفسه ولآلخرين بشكل مدرك أو بشكل غري مدرك 

من  هذه املنظومة، عرب هذه املدونة الكتابية احملدودة ؛ حيث لن نركز على تصنيف خمتلف الرؤى واحلكم 
 املتعالقة معها يف حالتها املباشرة، و عليها، بقدر تركيزنا على وصف رؤية الكاتب األساسية، وبعض الرؤى

  .إبرازها يف حالتها الكامنة، وعرض التناسق والثبات  أو التناقض والتغري فيها 

  : الرؤية األساسية-2-1

 حافز ينشئها ويدفعها للتحقق، فإن هذا احلافز ينطوي -باعتبارها قصة سفر-  إذا كان لكل رحلة 
  للرحلة، 5"تسهم يف تشكيل نصي "ة الكاتب يف كثري من املستويات و على اخللفية الفكرية اليت توجه رؤي
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 ؛ فالتصنيفات النوعية للنصوص الرحلية إىل رحالت حجية ورحالت 1"تشكيل أخالقي وفكري للبطل"و
سياسية  وغريها، إمنا هي حتديد لنوع هذا احلافز، ومن مث ترتبط بالرؤية الفكرية املوجهة للرحلة أو 

حىت تلك الرحالت اليت يقوم ا أصحاا ألجل املتعة " األساسية اليت يصدر عنها منتج الرحلة واإليديولوجيا
 2"والسياحة يف احلقيقة حتمل بعدا فكريا 

مل يكن من أغراضي يف :"ويف رحلة نور األندلس يعلن السارد عن حافز الرحلة ضمن حمطة االنطالق
د  أن سحت يف املنطقة وشاهدت من أعمال احلكومة احلامية ما هو ولكين بع.الرحلة املغربية أن أزور إسبانيا 

يف دور اإلنشاء  وما ال يزال عهدا وأمال، رأيت من الواجب علي أن أقابل اجلنرال فرانكو ألحتقق ما الح يل 
   3" من أنوار وظالل اخلطة املغربية اجلديدة-ومل أخفه على القارئ–

ة للسارد، ليس من خالل اإلحالة اللسانية اليت حتدد املرسل إليه  يشري هذا املقطع إىل السمة املرجعي
اليتُ حتفظ يف " فرنكو"، "اجلنرال"،"املغربية"إسبانيا ،: "فحسب، بل من خالل قرائن الواقع الصلب" القارئ"بـ

م ا إسبانيا التحقق من طبيعة  األعمال اليت تقو(املرجعيات التارخيية واجلغرافية، ومن خالل امليثاق الذي وضعه 
  )يف املغرب

ويتضح أن املهمة اليت سيقوم ا السارد كبطل هلذه الرحلة هي بالدرجة األوىل مهمة سياسية، ومن مث فإن 
الرؤية اليت ينطلق منها الكاتب، واليت متثل من طرفه مباشرة  أو باعتباره السارد البطل هي رؤية سياسية حتمل 

يف إعالن خطاب الرحلة، كخطاب مباشر، متجاوزين كونه وثيقة تارخيية إيديولوجية معينة، ميكن قراءا 
  . ترتبط بسياقات خارجية 

اجلنرال "، "عهدا وأمال"احلكومة احلامية، :"واستعمال توصيفات "إسبانيا "فتحديد وجهة الرحلة بـ
ليت يقوم ا هناك، مقابل ، مينح اخلطاب داللة التأييد للتواجد اإلسباين باملغرب، واستحسانه لألعمال ا"فرنكو

االختيارات املمكنة الغائبة اليت متنح اخلطاب دالالت املعارضة و االستهجان؛ مثل حتديد األندلس كجزء 
، "مشاريع استعمارية"،" حكومة االحتالل:"مأخوذ من العرب املسلمني ضمن إسبانيا والتوصيفات  

 " .الديكتاتور فرنكو"
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التواجد : رات اليت تضع يف اخلطاب نسبة كبرية من احلياد مثلومن جهة أخرى، مقابل االختيا
اإلسباين ،املشاريع اإلسبانية، فرانكو، وعند إبراز املتكلم للرؤية احملايدة من خالل التسوية بني اإلجيابيات و 
 السلبيات،  فإن الكلمة اليت اختريت للسلبيات خففت درجة الوسم فيها، حبيث ال تشكل تضادا حقيقيا يف
هذا السياق مع الكلمة املختارة لإلجيابيات ؛ إذ تستدعي كلمة  أنوار كلمة ظالم  أو ظلمات كضد هلا بدل 

إىل حد تأكيد " أحتقق"ظالل، وذا تكون االجيابيات أكثر احتماال، وتنخفض  نسبة الشك الذي حيمله  الفعل 
  .كما سيتضح الحقا " اجلنرال فرنكو"إجيابية التواجد اإلسباين باملغرب األقصى وهو ما مت يف فصل 

غري أن ذلك ال يفضي إىل  اجلزم بأن هذه هي رؤية الكاتب الفعلية والوحيدة، كما ال ميكن تعميمها على 
موقفه إزاء العالقة بني الشرق والغرب،  ومن مت إمكانية انفتاح الرؤية على التفرع إىل رؤى أخرى للذات 

، واليت تتعالق مع 1" تكون استوعبتها وهي تبين مقاربتها للوقائع واألمكنةتترتب عن خمتلف الوسائط اليت قد"
  .الرؤية األساسية يف خمتلف االجتاهات

 :الرؤى الفرعية -2-2

  : متهيد-

إىل جانب الرؤية األساسية اليت ترتبط حبافز الرحلة،  تدرج رؤى أخرى تصدر عن ذوات أخرى متثل 
و شخصيات يف احلكايا التارخيية، غريأننا سنربز يف هذا املقام رؤية شخصيات يف قصص املسار كاملرافقني أ

السارد والكاتب، بصفة خاصة،  باإلضافة إىل الرؤى اليت تصدر عن ذوات مطلقة وعامة، متثل عناصر متاقطبة 
أبرزها الطرف العريب والطرف اإلسباين، وميكن إدراج خمتلف الرؤى حتت موضوع سقوط األندلس الذي ميثل 

وتيفا ال يتكرر يف اخلطاب األندلسي فحسب، ولكن يف كل اخلطابات األدبية والتارخيية والفكرية اليت ترتبط م
  . باألندلس

التلقي االنفعايل ملوضوع السقوط لدى الرحالني " نوراألندلس"ويف هذا الصدد، ينتقد الرحالة يف 
شأن إخواننا العرب املسلمني الذين : " ألندلسي النمطية يف قراءة التاريخ ا العرب واملسلمني، ومن مث رؤيتهم

أما احلقيقة اردة من ذلك . يزورون األندلس مثال وال يروون من تارخيه العريب غري آيات العظمة واد
 فهم ال يرون وال -حقيقة العرب يف حروم األهلية وختاذهلم وشقاقهم وأنانيتهم األثيمة-الشغف واإلكبار 
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  1"منها شيئا يريدون أن يرون 

و يركز على هذه األسباب ويستفيض يف شرحها وإبرازها و تكرارها، مؤكدا أن أسباب السقوط 
تتعلق بالعرب وحدهم، وتربز هذه األسباب عرب رؤى متعددة  كالتعاقب الدوري  للحضارات، والتعصب 

تفجع على ما آلت إليه الديين الذي يطرح الكاتب فكرة العلمانية كحل له، وتتخلل هذه الرؤى، رؤية ال
  .  صروح احلضارة العربية يف األندلس

 :التعاقب الدوري للحضارات-2-2-1

أن امللك "تطرح هذه الرؤية نظرية ابن خلدون لتعاقب احلضارات القائم على العصبية ،واليت يعترب فيها 
، وال يوظفه 2"العصبيةإذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فال بد من عودته إىل شعب آخر منها ما دامت هلم 

الكاتب يف شرح قيام احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس فحسب، بل يف كيفية استرداد اإلسبان لدولتهم 
أيضا و قد انعكس الغموض املرافق ملفهوم العصبية كمصطلح سياسي وفلسفي على طرح الكاتب له يف 

يف برغوس نشأت العصبية اليت  قاومت :" املقطع السياق األندلسي حيث تلتبس بني كوا دينية كما يوضح
 وتغلبت على نفسها كذلك فإن اسبانيا املسيحية -تغلبا جزئيا-املسلمني و تغلبت  بعد متئي سنة عليهم، 

لقد انبعثت هذه الشعوب كلها وجتددت فتوحدت :"  وبني كوا عرقية وقومية3.." روحيا هي يف دمها عاملية
   4..."يف الكيان اجلنسي القومي أي يف العصبية أما يف الدين روحها يف اسبانيا هذا 

" اإلميان" و عند اعتباره العصبية خاصة بالروابط العرقية جيعلها مقابل الدين الذي يعرب عنه مبصطلح 
كان اإلميان :  :"ليكونا معا سبب القوة والضعف اللذين تداوال على العرب واالسبان كما يوضح هذا املقطع

 تدعم اإلميان تارة وطورا تغذي -الغزو واحلروب-وكانت احلركة الدائمة .عرب الغالبة يف بداية أمرهم قوة ال
فيتغلب بامسها وقوا عبد الرمحان األموي مثال على يوسف بن عبد الرمحان الفهري . العصبية ويجها

بن أيب عامر مثال يف غزواته كلها وتتأسس اخلالفة األموية يف األندلس ويتغلب باسم اإلميان وقوته املنصور ا
وعلى اخلليفة نفسه هذه احلقيقة تصح  كذلك يف عكسها أو باحلري يف من حاربوا العرب فقد كانت قوة 
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    1"االسبان تظهر حينا  يف العصبية الناهضة وحينا يف ما جتدد من إميان

راجهم منها من قبل ويسوي الكاتب يف طرحه  بني طريقة جميء العرب إىل األندلس و طريقة إخ
؛ حبيث متثل طريقة اإلخراج رد فعل طبيعي لطريقة ) اإلسالم، املسيحية(اإلسبان، على أساس العصبية الدينية 

الدخول وامتدادا حتميا هلا يف سلسلة تعاقب األحداث و تعالقها مبنطق السبب والنتيجة، وغالبا ما يربز ذلك  
مئة سنة من اليمن "احلكام العرب سببا لتطرف احلكام اإلسبان من خالل سرد حكايات تارخيية جتعل تطرف 

واد، تبدأ خبالفة عبد الرمحان الثالث، وتستمر يف عهد احلكم الثاين فيعتريها يف الربع األخري محاسة دينية من 
وجتديد الطراز األول جددها احلاجب املنصور يف غزواته فنبهت ملوك النصارى إىل وجوب االتحاد ملقاومتها 

   ∗،كما تطرح هذه الفكرة عن طريق  املقابلة بني شخصيات إسبانية وشخصيات عربية2"احلمالت على العرب

وبناء على دورة التعاقب احلضاري، ماثل بني دخول العرب املسلمني إىل األندلس و دخول األوروبيني 
 لشرح هذا الطرح عن طريق السرد " الفاحتون العرب واإلسبان"بإفراد فصل " أمريكا"إىل العامل اجلديد 

منذ سبعمئة سنة كان طارق وكان موسى واليوم يف هذا القرن السادس عشر، :" التارخيي حلكايات الفتحني
  .3"يوم كورتيز ومليبا وبيزارو، وبنسه ده ليون، وغريهم 

تفصل يف طريقيت  وتنطلق هذه املقابلة من التشابه يف أسباب الفتح، وهو نشر الدين ومجع الغنائم، مث ت
واحملزن هوأن أكثرهم نكبوا يف آخر أمرهم كما  نكب موسى :"الفتح وتنتهي باحلكم بتماثل مصائر الفاحتني

   .4"بن نصري وولداه وآل بيته

من قبل  وإذا كانت املماثلة بني طريقة جميء العرب املسلمني إىل اسبانيا، وطريقة إخراجهم منها 
اإلسبان تستدعي الرجوع إىل التاريخ ملعرفة مدى املصادرة يف هذا احلكم ،كالقفز على حماكم التفتيش 
ومالحقة اإلسبان للعرب املسلمني إىل بلدام واحتالهلم فيها، فإن املماثلة بني فتح العرب لألندلس وطريقة 

 احلضارة العربية األندلسية، فضال عن إيراد ردود دخول اإلسبان إىل العامل اجلديد ال تستدعي الغوص يف تاريخ
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، بل حتمل نقدها يف اخلطاب الذي يسرد حكايات الفتحني حيث 1العديد من املؤرخني والكتاب واألدباء
  .تتضح االختالفات الكثرية  بني طريقة الفتحني مبجرد قراءا 

  : العلمانية- 2-2-2

ة والدين، ويعترب ذلك سببا يف  سقوط األمة، وختلفها يف ينتقد الكاتب املسلمني يف مجعهم بني السياس
الوقت احلاضر، وحيضر هذا الطرح يف الرحلة األوىل والثانية، عرب تقنيات سردية متعددة كاحلكاية املختصرة يف 

كاية صيغة اخلرب التارخيي الذي يقيم فيه الشخصيات التارخيية، والتعاليق املباشرة، واحلوار ؛ مثلما يتجسد يف ح
يشري السارد إىل بعدها  احللمي التخييلي حيث يقضي ليلته يف إحدى الديار بقرطبة يظن أا البن رشد  
ويزوره هذا األخري ويدور بينهما حوار مطول يف شكل مساءالت حول وضع األمة العربية اإلسالمية ويتم 

  :املقطع اآليتتقدمي احللول من خالل أجوبة  الفيلسوف على أسئلة السارد كما يوضح 

  وهل لسيدي أن يذكر غري ما ذكر من أسباب السقوط ؟-"

إن اإلسالم اليوم، مل يزل كما كان يوم كنت أعلم الفلسفة يف كلية قرطبة،إسالما يف الدين والسياسة ويف ...-
ستعمال، إن النيب أول من شاد العصبية العربية على هذه األركان الثالثة، لكن خلفاءه أساءوا اال.االجتماع 

ويف اجلمع بني السلطتني السياسية والروحية . فكان أن اخلليفة رفع صوجلانه فوق األرض ومده إىل السموات
إفساد لالثنني وهذا اخللط يف األحكام مثل اخللط يف العلوم يبدو القبيح فيه أوال فينمو سريعا فيفسد الصحيح 

      2"ضياولو سئل النيب يف ذا اخللط ملا كان عنه اليوم را.

قد تبدو صيغة احلوار الشكلية، وطريقة توزيعه على الفضاء النصي بطريقة  الفرق الكمي الكبري بني 
سؤال الكاتب وإجابة ابن رشد، منسجمني مع الفرق بني مقامي الشخصيتني املتخاطبتني، هذا الفرق الذي 

  :يربزه السارد من خالل صيغ التقدير والدهشة هلذه الزيارة 

  3"وملا استحققت من فضلكم ذي الزيارة ؟، غمرتين واهللا بفضلك"،  " الوليد ؟ أبو" -
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مما يصوغ بروز خطاب ابن رشد  ويبعده عن كونه قرينة ألحادية الرؤية السردية، كما أن اعتبار ابن رشد 
أخر األمة العربية رمزا  للرتعة العلمية والعقالنية واالنفتاح على اآلخر  يف عصر التفوق العريب وبعثه يف زمن ت

اإلسالمية، ميكن اختاذها مربرات لصدور مثل هذه  الرؤى، اليت قد ال تتفق مع  بعض رؤى ابن رشد املرجعية 
  .∗احملددة لدى املتلقي

غري أن إجابات ابن رشد تتضمن مصطلحات فكرية تنتمي إىل املعجم اللغوي واملنظومة الفكرية 
والدين إمنا هو خاضع لناموس :"... كقوله " نظرية التطور الداروينية: "1"ةالقومي"املزامنة مرجعيا للكاتب مثل 

  .2"التطور واالرتقاء وهذا الناموس صحيح يف الطبيعيات ويف االجتماعيات ويف الروحيات أيضا

مثل هذه التضمينات تربز املنحى الذرائعي الذي وظف ألجله هذا احلوار، الذي ميكن تصنيفه يف 
رية حتليلية تصدر عن رؤية واحدة، ومن مث  فالتوافق التام بني إيديولوجية املتحاورين شكل مداخالت فك

ومتاثل األسلوبني ؛ حبيث ال نفرق بني الكاتب وبني الفيلسوف احملاور، وال نسجل أي انزياح بني األسلوبني، 
فظ للكاتب الراوي بسلطته تتخذ شكال ديالوجيا مظهريا ولكنها يف العمق حتت"أو تصادم أفكار جيعل احملاورة 
   .3"األسلوبية واأليديولوجية الكاملة

وإذا كانت العلمانية تربز بطريقة مباشرة، كرؤية دينية واضحة، يف الرحلة األوىل، مبفهومها املعروف، 
 ، فإا يف الرحلة الثانية تطرح كشرط لالندماج والتقارب بني الشعبني العريب املسلم و4الدين عن الدولة فصل

االسباين املسيحي ؛ حيث يرى الكاتب أنه إذا كانت الزخارف والنقوش اليت متثل الفن املزدوج دليال على 
إمكانية االندماج، فإن غياب الصراع الديين يؤكد هذه اإلمكانية، وقد أضحى هذا الغياب حمققا يف احلاضر، 

األديان  قد حتاربت يف املاضي وتعبت .قافة أما األديان فهي ال حتول دون هذا االندماج وهذه الث: "ولو مؤقتا
   .5"من احلروب
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ومن :"ويتواتر تنبيه الكاتب يف الرحلة الثانية إىل أن التطرف الديين هو سبب فشل العرب يف األندلس  
آفات احلكم العريب اإلسالمي القدمي أنه كان مبنيا على أوضاع دينية  تعد مرتلة و شخصيات تنفذها وحتافظ 

  .1"ل أن يكون مؤسسا على أنظمة مدنية ودستور حيدد نطاقهاعليها بد

 ومن مث، ميكن أن نستنتج أن العلمانية عند الرحياين يف رحلته الثانية تعين فصل الدين عن الدولة 
لضمان تطورها وشرطا لتحقيق التواصل والتعايش مع اآلخر املختلف يف الدين،الذي حقق تطوره بعلمنة 

  . احلكم السياسي

 كما ميكن مالحظة أن التوجه العلماين رؤية شاملة لدى الكاتب ؛ فربغم كونه مسيحيا إال أنه ينتقد         
التدين الشكلي لدى اإلسبان، من خالل وصف  املعامل الدينية املسيحية ؛ كما يف هذا املقطع الذي تتواتر 

لعبادة  وأوهلا حصر الفكر واإلرادة يف يف الكنائس الكربى اليت ال تتم فيها شروط ا:"... أفكاره يف النص 
فال يرى من الكنيسة غري غرضها الديين األمسى وأين هذا الغرض ، االجتاه الروحي، إال إذا كان املتعبد ضريرا 

من الفنون اجلميلة اليت متأل املكان بآثارها و خنفشارها، بتحفها وتوافهها فتتحكم  باإلحساسات وتبعدها عن 
  .2"اعث الغبطة واحلبوركل ما هناك من بو

كما تربز هذه الرؤية، من خالل المباالته بالطقوس الدينية اليت ميارسها اإلسبان؛ حيث حيرص على 
مث : "إخبار القارئ بالدافع احلقيقي ملشاركته يف االعتمار مع املوكب املتجه إىل الكنيسة يف كرنفال إشبيلية 

    3" اعتمار غري الفضول اخنرطنا يف سلكه وأمسينا من املعتمرين وال

ما (...) تقدس اسم احلمامة البيضاء "ومن استخفافه الساخر  بالقدرة اليت يظنها املسيحيون بالرموز الدينية  
   4"كدت انتهي  من التسبيح حىت عادت السلحفاة 

هم فضال عن تواتر انتقاده املتهكم من زج بعض احلكام االسبان بالدين يف كل امليادين لشدة تعصب
  :كما تبني هذه املقاطع

أما السبب التارخيي فهو أن ذلك القصر بعد أن آل إىل النصارى، جعل مقرا للقديس يوحنا :" 1مقطع
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اليت كان من شأا أن جتاهد العرب و تستأصل شأفتهم، مث مخدت نار تقواها ) ألخوية القديس يوحنا(وإخوانه 
اشتهر بعد ذلك بنبيذه  شفاعة بنصف امسه، و مبعامل الذي )قصرالقديس حنا (وما بقي من خربها غري  

   .  1"صابونه شفاعة بالنصف اآلخر

وجددوا يف الناس النعرة الدينية اخلبيثة، نعرة التعصب واالضطهاد فكان اليهود أول : "...2مقطع
امون املضطهدين، أجل قد عاد الناس إىل تقليد أجدادهم الغوط يف تعذيب اليهود فيسخرون ويبلصون ويس

أنواع الذل والعذاب باسم الدين الصحيح دين املسيح، قال املؤرخون ليس من حادث يف تاريخ  اسبانيا يف 
  2"القرون الوسطى إال وألساقفة طليطلة يد فيه إن خريا أو شرا

 يفرض مشيئته على صاحب  (ximenez de cinesros) وهذا الكاردينال مندوسه : "3مقطع
   3..."سأل يطل من طنف قصره مبدريد على جيشه احملشود يف ساحة القصراجلاللة نفسه، وعندما ي

  ويغيب متثيل الصراع أو التعايش العقائدي بني اإلسالم واملسيحية، من خالل شخصيات مسلمة أو   
 مسيحية مزامنة للرحلة، مما جيعل  التنبؤ باعتمادها للعلمانية كرؤية متعذرا، وقد يعود ذلك إىل طبيعة الرحلة

وإيقاعها السريع باإلضافة إىل أن وجود الطرف العريب املسلم يف فضاء املرحتل إليه ينتمي إىل املاضي، وجود يف 
  .شكل آثار ومعامل ورموز فحسب

  : الرؤية الفجائعية-2-2-3

إذا كانت العلمانية والتعاقب الدوري للحضارات تتواتران يف خطاب نور األندلس لتأكيد رؤية 
وميكن . اإلسبان والعرب وتربيرها، فإن هناك مقاطع حتمل رؤى إيديولوجية  مضادة لالندماجاالندماج بني 

االعتداد ذه الرؤية أكثر من تلك الرؤى اليت تطرح بطريقة مباشرة و تؤطر باملهمة السياسية احملددة ؛ وذلك 
 على رصد أمناط الوصف تكتب بصورة مستقلة، أو تعد على هامش السفريات الديبلوماسية وحتتوي"لكوا 

   . 4"والسرد كما حتتوي على رصد أمناط  الوعي باآلخرين

وتتجلى رؤية التفجع و التحسر من خالل متثيالت خطابية خمتلفة ؛ كسرد احلكايا التارخيية أو حكايا 
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ليلة املسار أو كانطباعات سريعة وأحاسيس تثريها تأمالت توحي ا بعض الفضاءات املكانية، ويف حاالت ق
كتقومي مباشر يف شكل تعاليق ومداخالت؛  مما جيعلها عفوية الصدور، تلقائية الطرح، وعميقة املصدر، غالبا 
ما تعكس حاالت نفسية للسارد، باعتباره الشخصية الرئيسة لقصة السفر، ومتكن من قراءة مواقفه جتاه القضايا 

  . الذاتية والقومية

 عن التآلف واالندماج يف الوسط اإلسباين املوحش من خالل السارد غريبا عاجزا يبدو ما  كثريا
اإلشاحة عن وصف املعامل اليت ال متت بصلة إىل األنا والقفز عليها ورفض الغوص فيها كما يف مدينة 

مررنا ا مر اجلاهل السعيد فما مشمنا نفح طيبها : "اليت ال حيتفى بالتجول فيها، بل مير سريعا " اورنوخيوز"
 . 2"ليس فيها أثر عريب أو غوطي" وذلك ألا 1"نا عندليبها وال وقفنا لنتحقق ما قاله الدليل عنهاوما مسع

وتكشف املقارنات اليت يقوم ا السارد الرحالة أثناء مشاهداته لفضاء اآلخر عن عدم تالمحه مع هذه 
ا  للقرائن املشتركة بني فضاء الفضاءات، مما يثري عمليات التشبيه، اليت ختفف من حدة االختالف باستدعائه

وهذه الكروم  : "3اآلخر و فضاءات األنا اليت يلوذ ا السارد، كتعويض عن االختالف املثري للوحشة والكآبة
  " تذكرين بكروم زحلة 

و يعترب العثور على القرائن املشتركة بني الفضاءات اليت تنتمي إليها األنا الساردة والفضاءات اليت متثل 
رأينا النساء حيملن :"  من غنائم املرصودات املنطوية على املفارقة اليت  تبعث على فرح اكتشاف املماثلةاآلخر،

   .4"على رؤوسهن اجلرار وقد مألا باملاء كأن لبنانيات أو فلسطينيات

و هاك فالح : "مانوتصل املماثلة إىل حذف أداة التشبيه لالنتقال مباشرة مبعية القارئ إىل األنا، عرب املكان والز
   .  5"لبنان أو فلسطني بل فالح بابل أو آشور حيرث أرضه 

ويف سياق مقارنة أجواء اجلنوب األندلسية بتلك الشمالية االسبانية، تثريهذه األخرية إحساسا بالكآبة، 
فضي األسواق من هذا الشارع تصعد املدينة إىل سفح الرابية اليت تقوم فوقها، فت:"واجلفاء، والوحشة، والتجهم
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بكآبتها إىل ساحات صغرية صامتة ومنها إىل جادات ضيقة، متعرجة حتنو البيوت فيها على بعضها على 
   .1"بعض

يرطب اهلواء هنا فيتعب ويضين، وجيف "وتسقط هذه األوصاف على السكان ؛ كما يبني هذا املقطع 
س يف اجلد ويقسون وجتيء حىت هناك فيخف وينعش، وقد جتف يف الشمال الوجوه والنفوس فيمعن النا

  .2"مهرجانام دكناء اللون مشالية

على "، حييل الرحالة 3"الربزخ الفاصل بني جمالني خمتلفني يف القيم والرموز و البىن الذهنية"وإذا كان 
، حبكم التفاوت احلاصل بني 4"اإلحساس باملفارقة الذي تعتريه أحيانا غاللة مأسوية ذات طابع انطولوجي

كان األصل واملكان املقصد، فإن هذه املفارقة تتعمق يف اخلطاب الرحلي األندلسي، العتبار الفضاء املرحتل امل
إليه فضاء حموال من متثيل األنا إىل متثيل اآلخر، ولعل ما يكثف احلس املأساوي باملفارقة، هو طريقة التحويل 

  . عن طريق التشويه واملسخ اللذين مارسهما اآلخر

ارد عن هذا التشويه بطريقة مباشرة يف الرحلة األوىل، من خالل كشفه أن حب االسبان يعرب الس
 يكون فضوال واهتماما بآثارهم املاضية وشغف جبمعها وحيازا كتحف ناذرة، من -يف الغالب-للعرب 

 ال ضيافة اليوم يف-وبعد املساومة : "خالل رصد املواقف وسلوكيات األشخاص بسرد القصص واحلوادث
 سألين الشيخ عن أصلي فقلت عريب فهش وبش وهو يشري إىل قلبه ويقول كلنا هنا عرب إال أنه -األندلس

، أو من 5"تقاضاين أجرة الغرفة ثالثة أضعاف، إكراما للعيد وقبض القيمة سلفا إكراما على ما أظن للعرب
  :ل ما ميثل العرب ويتعلق مخالل التعبري الصريح عن التعصب اجلارف الذي أفضى باالسبان إىل ختريب ك

  .6"اعترتين الرعشة من ذي الذكرى . فالفرجنة هدموا وبعثروا حىت قبور املسلمني "-

ومعاهد علم أسسوها مل يبق منها حجر على حجر، إال ما (...) ولكن ملكا شيدوه أمسى أثرا من اآلثار"-
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   1" جمهول يف حائط جديد أو يف بيت حقري-بعد انفجار بركان التعصب-استقر 

ورغم املباشرة الباهتة والتصريح اخلافت يف وصف التعصب االسباين جتاه العرب يف الرحلة الثانية، 
خاصة يف الزمن احلاضر، فإن املقاطع اليت تصف املعامل العربية اإلسالمية أو تشري إليها، ال ختلو من حس التفجع 

رنا إليه سابقا، وبعض القصور والقالع ؛ على غرار املقطع والتأمل ملا آلت إليه ؛ كتشويه جامع قرطبة الذي  أش
   Inquisition "2فقصر اجلعفرية أمسى بعد عزه وفضله مركزا لديوان التفتيش :  " اآليت

كما يتبدى التفجع والتحسر من خالل االنطباعات اليت تثريها الفضاءات األندلسية  اليت يتجاوزالرصد 
تقطها املشاهدات العينية إىل رؤى وجدانية باطنية، ال يراها وال يسمعها إال العريب، فيها املظاهر اخلارجية اليت تل

من نوافذ البيوت وأطنافها تنثر :  "الذي تربطه معها، ومع سكاا القدامى عالقة ممتدة عرب الزمن و املكان 
بتهاج فيذكرن العريب يف النساء ماء الورد من قماقمهن على املوكب ويرفعن أصوان وقلون باإلنشاد واال

وقفان، وغنان بأهل التجويد فهل هي يا ترى من بقايا الروح العربية تتوارثها األصوات والقلوب 
     3"األندلسية؟

وإذا كانت كل األماكن ألندلسية يف الرحلة األوىل تبدو أطالال، فإن الرحلة الثانية ال ختلو من مقاطع، 
كن األندلسية فارغة فراغا موحشا، رغم ازدحامها، صامتة صمتا رهيبا، رغم يرى فيها الرحالة بعض األما

وأكثر تلك اجلادات ال تأذن لغري أرجل البشرية أن تطأ حجارا وأرجل أشباح املاضي كذلك : "ضجيجها
فيسود فيها على ازدحامها سكون رهيب هو املاضي حيييك صامتا وقد يهمس يف قلبك باللسان العريب كلمة 

 أو أسى من وراء خوخة مفتوحة تنريها عني جنالء أو من خالل الدقات حللقة صقلتها أيدي الطوارق و حنني
   4"الطراق

هذا التفجع والتوجع يصل إىل مناجاة بعض األمكنة، وخماطباا خبطاب ذي خصائص أسلوبية، حيمل 
 . لفصل الالحق ، كما يتضح ذلك يف مبحث خطاب السارد إىل األمكنة من  ا"الطلليات"مسة  
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  :الفصل الثالث

 

    أنماط التخاطب في نور األندلس

  

 

 

          



  

  

  

 

 

 

 

 :متهيد-

 يتفقون حوهلا؛ إذ -رغم اختالفام -يفصح اخلطاب الرحلي بيسر عن صفة ما فتئ منظرو الرحلة 
  اخلطابات الرحلية احلديثة ترسبات هذه السمة مستمرة يف ، وتظل1يلحون على األصل الشفوي ألدب الرحلة

، وارتباط السرد مباشرة  بالسارد املعاين، 2من خالل تقنيات وآليات كتابية، كبنيتها السردية املتفرعة التأطري
 - على غرار األحداث  الفعلية-الذي ميثل الشخصية واملؤلف يف الوقت نفسه، مما جيعل األحداث القولية 

  .  الدقيقة اليت  حتفظها هلا فورية النقل، يف خمتلف أطوار الرحلةتتميز بسياقات صدورها ومالبساته

أغلب خصائص أسلوب الرحياين يف رحالته اليت أمجع عليها النقاد واليت ترتبط " نور األندلس"وحتوي 
وترد اخلصائص اليت تتعلق  . 3بالشفوية كطرافة احلديث والسخرية واالستطراد والسجع وكثرة احلوار وغريها

على العفوية والتلقائية سواء كان ذلك بالنسبة "وية إىل كون الرحياين يف رحالته يستند يف الغالب بالشف
 .4"للموضوع أو حىت بالنسبة لصورة التعبري الشكلي
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بشكل أساسي من " نور األندلس"  وباإلضافة إىل ذلك، نرى أن خصائص الشفوية تنبثق يف رحلة 
م حمتمل ونفي نقيضه، كميثاق أبرمه الكاتب مع القارئ، وأجنز هذه كوا خطابا حجاجيا يتوخى إثبات حك

باملشاركات الكالمية وتلوين "، وبذلك حيفل اخلطاب السردي ∗ تنفيذا له كما أشرنا سابقا-كفعل-الرحلة
واليت تشكل مبختلف تفاعالا خصائص بنائية للنص الرحلي، وتستدعي  1"املواقف الذي مينحه املؤلف للنص

ا بالتحليل منفصلة عن البنية السردية، رغم كوا منضوية حتتها ملا يف ذلك من كشف ألدبية اخلطاب إفراده
  .وكيفية أدائه، من زاوية نظريات لسانية على اخلصوص

 ضمن -حسب طبيعة املتكلم واملخاطب-" نوراألندلس" يف ∗"التخاطب"وميكن إدراج  أنواع 
، ومستوى ثان 2"التواصل كال من املؤلف والقارئ أومن حيتل مرتلتهيكون فيه قطبا التخاطب أو "مستوى أول 

شخوصا أدخلها عامل النص املستوى األول، ووفق "يندرج ضمن املستوى األول وتكون أقطاب التخاطب فيه 
  . 3"تقنيات تتعلق بالشكل الذي يتحقق فيه املستوى األول

ان نظر، إذ يكون خطاب السارد سائدا، إمع" نور األندلس" وال يتطلب حتديد أقطاب التخاطب يف
خطاب السارد : أمام اخلطابات املسندة إىل متكلمني آخرين، وميكن تفريعه حسب املخاطَب إىل األنواع اآلتية

  .إىل املسرود له، خطاب السارد إىل الشخصيات، خطاب السارد إىل األماكن

 بطريقة غري مباشرة باحلكاية املسرودة أما اخلطابات املوجهة من قبل متكلمني آخرين، فتكون  متصلة
قال :" ألن فاعليها ليسوا شخصيات فيها ولكنها متصلة ا كشواهد تعضد الرؤية السردية اليت  تدار منها مثل

 ، قال أحد علماء املسلمني إن 4"أحد زعماء  القيسيني لو أن دماء الشاميني مجعت يل يف قدح لشربتها
  5"أعطاهم اهللا جنة الدنياالنصارى حرموا جنة اآلخرة ف
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قال لوبه : " وقد تكون كشواهد مفسرة أو شارحة ملا يريد السارد تقدميه من أفكار ومعلومات كقوله
،  أو خطابات متبادلة بني 1"القليل وهو ملكي أعظم من الكثري وهو ملك غريي:"ديفيغا شاعر إسبانيا الكبري 

ة اتصاال مباشرا مندرجة يف املستوى الثاين سواء سبقت بفعل شخصيات القصة وبالتايل تكون متصلة مبنت القص
إسناد يؤطرها من قبل السارد الرحالة  أو مل تسبق وهي متواترة جدا يف احلكايات التارخيية على شكل حورات 
ويف بعض القصص السفرية  وهناك منط آخر من اخلطابات  يصعب حتديد  قطبيه بدقة إذ يدرج بصفة مباغتة 

  : أي إسناد ويلتبس بني كونه من قبل السارد أو من قبل الشخصية كما ينب املقطعان اآلتيانجمردا من

إذن خبواننا عرب لنستجد ومع أن املسلمني مجعوا يومئذ كلمتهم عليه فما متكنوا من خضذ شوكته "-
   2"املضيق 

مبا شاهدوا إن هذا العريب ملن وكان جميئ الوفد للمرة الثالثة يوم العيد ، عيد الفطر فدهشوا ، صعقوا ، :"-
اجلن يأكل ولد أدم بل هو من األنبياء يعمل العجائب كيف ال وقد كان منذ يومني ذا حلية بيضاء ، وكان 

  .3" !باألمس أمحر اللحية وهو اليوم شاب دو حلية سوداء  ،يغري هؤالء العرب حلاهم وال يغريون كالمهم

 املنتجة من قبل السارد واملوجهة على اخلصوص إىل املسرود له ونشري إىل اقتصار الدراسة على اخلطابات
  .واألمكنة 

  : خطاب السارد للمسرود له-1
 :  متهيد -

ملتبسا يف إحالته على املفهوم املقصود يف هذا املبحث، ألسباب "خطاب السارد"ظاهريا يبدو مصطلح 
  :عدة أجدرها بالتوضيح ما يلي

وبالتايل فإن هذا . 4"التلفظ الذي ميثله كتاب من الكتب " لىأن خطاب السارد عموما يطلق ع: أوال
التعميم حيول دون متييزه جلزء عن آخر داخل الكتاب، غري أننا نتبىن عرب هذه الصياغة، امللفوظ املتلفظ به من 
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 قبل السارد واملوجه إىل املسرود له  

جت عن املقابالت اليت تعقد بني تربط بينهما عالقة  تضاد نت" سارد"و" خطاب"كون احلدين :ثانيا 
ماهييت السرد واخلطاب، يف خصائص كثرية مثل متيز السرد باملوضوعية يف الغالب، وتواري املتكلم، بينما يتميز 
اخلطاب بالذاتية وحضور املتكلم، وغريها من املقابالت األسلوبية واللسانية اليت وصلت  إىل القول  أن السارد 

 1.ال يتكلم

السرد مجيعه باملعىن "اإلضافة إىل البديهية اليت انطلقنا منها يف دراستنا للسرد، واليت تلح على أن   غري أنه وب
 يف منحى رفضه للفصل الصارم - ،فإن جريارجنيت 2" األعم خطاب مبقدار كونه موجها إىل مجهور أو قارئ

تشويش على هوية كل منهما، حىت يف   يقر إمكانية التداخل بني السرد واخلطاب ،دون -بني املفاهيم السردية
إىل هذا التداخل يف االجتاه العكسي،وذلك بتأكيده على احتواء " إمربطو إيكو"، كما ينبه 3السرود ذات احلبكة

  . 4كل خماطبة على متواليات حكائية

 وإذا كان بعض الدارسني لسميائية اخلطاب الرحلي يرون أن التداخل بني السرد واملخاطبة يف الرحلة
هنا شخص حقيقي والبطل حقيقي ومها "حد التشويش وااللتباس وااللتفاف والتعقيد، ألن السارد يبلغ

، فإنا نرى أن هذه اخلصائص اليت يتميز ا السارد ،هي اليت تقدم احللول ملثل هذه اإلشكاليات، ويف 5"واحد
ال جتوز املقارنة مع قصص "  أنههذا الصدد ينبه كايزر، أثناء  حديثه عن أنواع السارد يف الرواية ،إىل

فللسارد يف الرحلة خطابه املتلفظ به مباشرة دون أن يكون ذلك تدخال منه، ألنه ال خيفي عن .   6"الرحالة
القارئ أنه املؤلف الذي يكتب جتاربه وينقل جتارب غريه اليت  يشهدها أو تروى له، وبذلك ميكن اعتباره 

تعابري تترابط فيما بينها والذي بإمكانه أن يقحم متكلما آخر داخل مناسبات املتكلم الذي ال يتغري بالنسبة ل"
  . 7"معينة
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وبناء على كل ذلك، كان جتاوزنا للتحديد النظري ألنواع السارد، إذ أن مضمون خطابه يشي 
  .-كما يتضح الحقا-بالدور الذي يأخذه 

 يف خمتلف - يربزها من خالل قرائن تشري  وقد جتاوزنا الوقوف عند أنواع املسرود له، ألن خطاب السارد
  .  إىل خماطَب يعنيه السارد الذي يتوخى، يف كل مرة، حتقيق غرض أو وظيفة معينني-املستويات

  :وظائف السارد 1-1

وظائف السارد من املفاهيم اليت أقرت يف السرديات، انطالقا من الدراسات اللسانية اليت تعترب اخلطاب 
حيث ) الرسالة ،املرسل، واملرسل إليه،القناة ،الشفرة،السياق (ا يقوم على العناصر الست األديب تواصال كالمي

وألنه ال خيلو كتاب يف حتليل النص السردي،  . 1يكون بروز وظيفة ما حسب العنصر املركز عليه يف كل مرة 
 . ة التوجهمن  هذه الوظائف، فلن نسهب يف احلديث عنها ،إال يف سياق خماطبات السارد املختلف

 ونرى أن حتديد جنيت لوظائف السارد أكثر دقة، ألنه ينطلق من اخلطاب السردي،  سواء كان 
روائيا أو غري ذلك، مما يتيح  تعميمه على كل أنواع  السرود، مبا يف ذلك الرحلة، باإلضافة إىل تصنيفه هلا 

 يف  خطابات السارد املوجهة إىل املسرود له حسب عالقتها باملنت واملبىن، ومن مث جنمل الوظائف األكثر تواترا
  : واألمكنة، معتمدين يف األغلب  تعريف جريار جنيت هلا

ال ميكن "تتمثل يف سرد األحداث، وتعترب أساسية ألا الوظيفة اليت تعطي للسارد امسه، و:  الوظيفة السردية-  
  .2" ألي سارد أن حييد عنها دون أن يفقد يف الوقت نفسه صفة السارد

بالنص السردي الذي "، وهي متعلقة أساسا 3ويصطلح عليها الوظيفة التنسيقية: الوظيفة اإلدارية- 
 ليربز متفصالته، وصالته وتعالقاته ،وباختصار -نوعا ما-ميكن أن يرجع إليه السارد يف خطاب لساين واصف 

  .4" تنظيمه الداخلي
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السارد إىل املسرود له، كيفما كانت صفته، لربط تربزهذه الوظيفة حني يتوجه : الوظيفة التواصلية-
عالقة معه عن طريق املخاطبات ،ويقابل جنيت هذه الوظيفة بالوظيفتني اللتني يسميهما جاكبسون الوظيفة 

   . 1االنتباهية والوظيفة الندائية، ويرى أما  غرضان تتضمنهما الوظيفة التواصلية

عالقة اليت يقيمها السارد مع القصة، سواء كانت عاطفية، أو تتناول ال: وظيفة البينة أو الشهادة -
أخالقية، أو فكرية، كما ميكن أن تتخذ هذه العالقة شكل شهادة فقط، كما هو الشأن عندما يشري السارد إىل 
املصدر الذي يستقي منه خربه، أو درجة دقة ذكرياته اخلاصة، أو األحاسيس اليت تثريها يف نفسه مثل هذه 

   .2ةاحلادث

تتجسد يف إبراز رؤية، أو رأي السارد يف مواضيع سرده، وتقييماته املختلفة :  الوظيفة اإليديولوجية-
الوظيفة اإليديولوجية تنفرد عن سائر الوظائف غري السردية  بكوا ال تعود "هلا، ومن مت رؤيته للعامل، و

 .    ى يف النهاية حمتواة يف الوظيفة السردية   بل قد تسند إىل الشخصيات ولكنها تبق3"بالضرورة إىل السارد 

وإذ نشري إىل تعدد وظائف السارد وتداخلها، بشكل جيعل الفصل بينها وضبطها إجراء منهجيا قابال 
، فإننا نالحظ أن  خصوصية موقع السارد وطبيعته يف 4للتغري من نص إىل آخر، كما يلح على ذلك الدارسون

لوظائف مبا يعرف يف البالغة العربية  بأغراض املتكلم املنضوية حتت اخلرب الرحلة، تستدعي مقابلة هذه ا
واإلنشاء، وإذا كان البالغيون العرب قد اعتنوا بظاهرة حتول اخلطاب من اإلخبار إىل املخاطبة واصطلحوا عليه 

  . 6 واألساليب، فإم من جهة أخرى قد نبهوا إىل التداخل بني اإلنشاء واخلرب يف األغراض5"االلتفات"بـ 

ويتضمن اخلرب وظيفة اإلخبار بصفة عامة، واليت ميكن مقابلتها بالوظيفة السردية، بينما حيمل القسم 
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، ويعىن يف نفس 1"كل ما هو إنشائي حييل وجوبا إىل املتكلم"حتديدات خاصة باملتكلم، إذ ) اإلنشاء( الثاين
ه أو محله على التعجب، ومن مث حتدد صفات معينة الوقت باستدعاء املخاطب، لغرض معني كاستفهامه أو أمر

  . بشأنه، وهو ما يصطلح عليه يف السرديات احلديثة  بعالمات املسرود له

  : عالمات املسرود له-1-2

، فإن صورة املسرود له ال تنجلي 2إذا كانت وظائف السارد متثل عالمات وجوده وحتدد أنوعه
غم حضوره احلتمي يف كل خطاب سردي، وتدرج العالمات بوضوح إال من خالل السرد املخصص له، بر

  .اليت حتيل على املسرود له ضمن نوعني رئيسيني مها العالمات الناطقة والعالمات الصامتة 

  :   هي اليت يبثها املنتج يف النص بصورة واضحة، وتتفرع بدورها إىل نوعني: العالمات الناطقة-

،أو املستمع، أو  القارئ:  صرحية للمتلقي  من مثلعالمات مباشرة وهي اليت حتوي تسميات-
عزيزي، أو صديقي، أوغريها، وصيغة املخاطب اليت يربزها كاف اخلطاب، أو من خالل تسمية حمددة، من 

وإنك لتفرح باجلادة إن كنت : " مثل قول السارد 3مهنة أو هواية  ويكون املسرود له فيها حمددا بصفة أدق
   .4"شافات التارخيية من الذين تروقهم االكت

عالمات غري مباشرة هي اليت ال تتضمن أي إحالة على مسرود له خمصوص، متيزه عن املسرود له من -
الدرجة صفر، مثل الضمائر املبثوثة يف النص، من جنس ضمري املتكلم حنن، التعابري الالشخصية، والضمائر غري 

، والصيغ اإلنشاية مثل النداء واالستفهام والتعجب "املرء"احملددة، مثل املبين للمجهول أو صيغ التعميم مثل 
  .les surjustifications)  ("5التشبيه والنفي واإلثبات واملواضعات والتعليالت القصوى "و

بينما تكون العالمات الصامتة  ذات طبيعة مغايرة للطبيعة اللسانية، اليت تندرج حتتها العالمات 
ول، اسد يف بعض التقنيات السردية املرتبطة بالزمن، كاحلذف والتلخيص وكذا الناطقة، إذ تعتمد على الالق
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اخلطابات الناقصة أو احملذوفة ، املسندة إىل السارد أو إىل الشخصيات، واليت تتجسد من خالل العالمات شبه 
  . اللسانية كالبياضات الطباعية  والنقط املتتالية املعربة عن احلذف

بالقراءة اخلالقة اليت متأل " ماال يقال"أن الصمت استدعاء ملح للمتلقي، لتفعيل ويرى بعض املنظرين 
هذه الفراغات، بالتنبؤ القائم على سرب أغوار النص، انطالقا  من الكالم الناقص والصامت الذي ميثل شفرات 

  .  1بني املؤلف والقارئ، أو السارد واملسرود له

، فإننا ال نرى ضرورة للفصل ) الناطقة والعالمات الصامتةالعالمات(وإذ نقر بأمهية كال النوعني
ينبغي أن يفعل على " يف خطاب واحد فما ال يقال -يف الغالب-بينهما، وذلك إلمكانية حضورمها وتالزمهما 

   .  2"مستوى تفعيل  املضمون

ى ضمائر وينبه بعض الباحثني إىل أن التأسيس هلذه اآللية التخاطبية اليت ترتكز بصفة خاصة عل
املنظور العريب لبنية الضمائر ومتييز "املخاطب واملتكلم وفاعلي التلفظ يف النص قد وضعه بنفنست انطالقا من 

 3"النحويني العرب بني املتكلم واملخاطب والغائب

  ":  نور األندلس" خماطبات السارد للمسرود له يف 1-3

   : مستويات املخاطبات-1-3-1

بشكل جيعل االستشهاد متعذرا، لذلك استثنينا " نوراألندلس"لمسرود له يف تتواتر خماطبات السارد ل
 على كاف املخاطب للمسرود له، -بالضرورة-املخاطبات الضمنية، كتلك اليت حتيل فيها تاء املتكلم للسارد 

تصرف يف يكاد خيلو أي خطاب من ضمري املتكلم املفرد أواملتكلم اجلمع املتصل بفعل مسند إىل السارد وم فال
قلت أن اإلسبان " مثل ... قلت، أقول، أسلفت القول، ذكرنا، نذكر، أعين،إخل: املاضي أو املضارع  من قبيل

  . 4... "فيجب علي أن أقول(...) متشبثون بالتقاليد مقيمون على ما ورثوه 

ما أشرنا سابقا، ومن مت فضال عن كون  اختيارات السارد احلكائية متثل طرقا إلقناع املسرود له برؤية معينة، ك
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  . كان تركيزنا على االلتفاتات اليت خياطب فيها السارد املسرود له بصيغ  مباشرة وصرحية

و مبالحظة سياق خماطبات السارد للمسرود له، جندها تندرج ضمن سرد املغامرات السفرية أو وصف 
و ضمن سرد احلكايات التارخيية املسندة  ،أ1..."وتراه يصبغ أبوابه بالصبغة اليت ذكرت"مرصوداته، مثل قوله 

 بعد سرد حكايات احلروب األهلية إىل رواة آخرين واليت ميثل متنها عاملا بعيدا زمنيا عن السارد، مثل قوله
فال تسل عما يفعله الناس وتفعله األمم، عندما تشتد العداوات، وتسيطر :"وكيد احلكام العرب لبعضهم 

   . 2"م األهواء على عقوهلم وأعماهل

وهناك منط ثالث ميكن إدراجه ضمن املداخالت العلمية اليت حتوي أخبارا ومعلومات مبواضيع متنوعة ختتلف 
و هاك بقية : "فيها املخاطبة عن النوعني السابقني، وإن كانت متفرعة عنهما عن طريق االستطراد من مثل قوله

عاالت عندهم الكيفيات الراسخة احملسوسة كصفرة واالنف.االنفعال عند احلكماء التأثر.اخلرب من القاموس 
ويشري الرصد الكمي للمخاطبات الصرحية إىل ارتفاع نسبتها يف حكاية السفر مقابل احلكاية . 3..."الذهب

  : التارخيية  واملداخالت العلمية كما يبني  هذا اجلدول

 حكاية السفر      احلكاية التارخيية    املداخالت العلمية

        خماطبة  26  خماطبة17      بةخماط11 

 

برغم كون احلكاية التارخيية حتتل حيزا نصيا أكرب من حكاية السفر، إال أن طبيعة السارد ودوره 
يفرضان احتواء الثانية على هذا الكم اهلائل من املخاطبات، حيث يأخذ السارد بالتناوب دور الشخصية أو 

 فالتبئري يقوم يف الغالب على وصف يستدعي املسرود له  ليس كمتلق 4ت املبئر أو جيمع بينهما يف نفس الوق
 للتعرف 5للسرد فحسب بل كمشاهد، عليه أن يسخر كل حواسه، السمع، والرؤية،الذوق، وأحيانا اللمس

  . على ما يصفه له السارد املعاين هلذه املرصودات
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ني مستوى وآخر واشتراكها يف كثري من نشري إىل تداخل هذه املستويات، وإىل تشابه املخاطبات ب و
اخلصائص، مما يوجه تصنيف هذه املخاطبات وفق أسس أخرى كصورة املسرود له وعالماته والوظيفة البارزة 

 . للسارد

 : أنواع خماطبات السارد من حيث وظيفتها-1-3-2-

  : ذات الوظيفة التواصلية  املخاطبات-1-3-2-1

 على اصطحاب املسرود له إىل كل األماكن اليت زارها، ليطلعه على  حيرص السارد أثناء رصد مرئياته
 مشاهداته وينقلها له نقال مباشرا، على غرار مقدمي األفالم الوثائقية، وجتسد هذه املصاحبةََ تلك القرائن
 اخلطابية اليت تقرب املرصودات من املسرود له، من جهة، وتتجسد من خالل اقتراب السارد من املسرود له

  .عرب خماطبته له مباشرة ودعوته  إىل مشاركته يف  معايناته من جهة أخرى 

الذي يعد مبثابة الزمة تفتتح ا "  هاك"األساليب اإلنشائية اليت جتسد هذه املشاركة فعل األمر  ومن
  : يةاملخاطبات اليت يقدم فيها السارد مرصوداته للمسرود له ويدعوه إىل تلقفها كما توضح املقاطع اآلت

    1"وهاك التعاويد والطالسم على اجلناحني وهاكها حتت اجلناحني"-

   2..."وهاك الوادي الكبري جيتمع بنهر غرناطة"-

   3..." مبحراث ما بلي-يدغدغها-وهاك فالح لبنان أو فلسطني بل فالح بابل وآشور حيرث أرضه "-

    4... "نةوهاك أول حمطة لسكة احلديد يف األندلس امسها القديسة هيال"-

   5"هاك معرض األسرى الفنانني يف ذلك الزمان وبينهم املقلد والطالب واألستاذ والعبقري"-

وعندما ينتقل السارد إىل شخصية ومبئر يف نفس الوقت، يقلص هذه املسافة مسندا األفعال اليت يقوم 
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تظاهر بأنه أحد الصحبة املستمعة أن ي"ا كرحالة إىل املسرود له، مثل هذه الصيغ ال حتمل املسرود له على 
  : ، بل جتعله هو من يقوم بالرحلة  كما يف املقاطع اآلتية1"فحسب

  .2"هو املاضي حيييك صامتا وقد يهمس يف قلبك باللسان العريب كلمة حنني وأسى"-

  .3"فتخشى وأنت تنظر إليها أن متيد فتهوى إىل األرض " -

 إىل متاهي السارد مع املسرود له، من خالل التباس اخلطاب -انيف بعض األحي-و يؤدي تقلص هذه املسافة 
  : والضمائر احمليلة إىل كل منهما كما يشري هذا املقطع 

إن طول هذه الكنيسة مخس مئة قدم وعرضها مئتان ومخسون :يقول لك  وأنت  يف هذه البهجة العالية "...
   4 مكتب أشتري قطعة من األرضقدما، فتهبط من عليائك وتتحطم رؤوس أحالمك، فهل أنا يف

، فتهبط (...)يقول لـك، وأنت " فاخلطاب يبدأ موجها إىل املسرود له مسندا له األفعال وردودها 
مباشرة دون ..." هل أنا يف مكتب"، بينما ينساب السؤال األخري )من عليائـك، تتحطم رؤوس أحالمـك

  ر األفعال األخرى مما جيعله خطابا مباشرا للمسرود له عملية إسناد من قبل السارد إىل املسرود له، على غرا

، أو خطابا مباشرا داخليا للسارد يتوجه به إىل ... )هل أنا يف: فتقول مندهشا:( تقديره  مضمر اإلسناد
املسرود له شاكيا له ثرثرة الدليل املزعجة أثناء تأمالته للمعامل ،غري أن هذا التماهي ال يتعدى البنية السطحية 

لخطاب حبكم السياق الذي يتمايز فيه السارد الشخصية عن املسرود له، إذ ميكن القول أنه فضال عن كون ل
التجربة ختص األنا  املتكلمة، فإن ضمائر املخاطب تعود إليها أيضا، ففي حالة إعادة إسناد اخلطاب إىل السارد 

الصفة لدى الدليل على سبيل تعميمها واإلحياء ال يتغري املعىن ألن هذا االلتفات يف األساس يتوخى ترسيخ هذه 
  .بان هذا املوقف يتكرر مع أي معاين

وترسم الوظيفة االتصالية يف مثل هذه املخاطبات مالمح  متلق عام، حيث يستطيع كل قارئ أن يعترب 
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  .يلهذا اخلطاب موجها له، كما أنه متلق مطمئنن غري معارض، وغري متشكك فيما ينقله السارد عن الدل

  : املخاطبات ذات الوظيفة اإليديولوجية-1-3-2-2

السابقة اليت يبدو فيها السارد واملسرود له قريبني أو على األقل يف وضع  على خالف املخاطبات
مستقر، فإن املخاطبات اليت يربز فيها طرح الرؤى اإليديولوجية تأخذ منحى احملاجة ألجل اإلقناع ومن مث  

 ليس كمسرود له مطمئن يركن إىل تلقي التقارير عن معاينات وجتارب ميكن تعميمها، يتمايز فيها املخاطَب
قبيح بنا : " فعل خاص، ومينح حق احلكم املختلف كما يف املقطع اآليت بل كطرف حر متوقع منه أي رد

ا يوجب على االنكليزية وأختيها األمريكية والفرنسية  املشهورة برصانتها ومب"التيمس"التعميم وهناك جريدة 
الناس التصديق روايتها واحترام امسها وأنا من الناس الذين يريدون أن يصدقوا وحيترموا ولكين وأنا أعرض 

  .1"أمري أترك احلكم للقارئ 

وكثريا ما ينشئ السارد حوارات حجاجية مع متلق يتخيله معارضا ورافضا لرؤاه،  كما يف املقطع 
فإن كان ذلك ال يقنعك فال حرج عليه أو عليك لقد فاتتك تلك الروح .هو ذا السر يف قوة فرنكو : "اآليت

وقد تسرع لذلك فتحكم لدى وقوفك عند حجاجها حكما ناقصا أو بعيدا عن .اجلامثة وراء ذلك السكون 
   . 2"الصواب فما هو بامللوم وال أنت إن القوى الروحية ال تدرك إال بالقوة الروحية

جج املادية، كأقوال اآلخرين يف شخصية اجلنرال فرنكو وعرض أعماله وصفاته أن يستنفذ السارد احل  فبعد
، ينتهي برد األمور إىل العامل امليتافيزيقي املستعصي على التشخيص واإلدراك املادي 3اجلسمية والنفسية

  .امللموس

عتبار القارئ وميكن القول أن التوجه إىل املتلقي احملدد هنا مبحدودية املعرفة، هو ألجل إقصائه، با
النموذجي الذي ينشده السارد هنا هو الذي ميلك باإلضافة إىل الفهم املادي قوة روحية للتحليل ويشكل 

  "). بالقوة الروحيةإالالقوة الروحية ال تدرك ("بذلك استثناء 

جل إثبات  وتتواتر مثل هذه احلجاجات البالغية اليت يتخيلها السارد بينه وبني القارئ، موقفا ا احلكي أل
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رؤية ما بصدد شخصية، أو فكرة معينة، سواء كانت معاصرة له أو انتمت إىل املاضي، كتصوير شخصية ابن 
عامر املنصور، الذي يركز على إثبات ديكتاتوريته وتطرفه، من خالل سرد احلكايات التارخيية اليت يوقَف 

ليس يف كل  بالد األندلس . ال يا سيدي: "طعالسرد خالهلا ويلتفت ملخاطبة املسرود له، كما يوضح هذا املق
. 1"العربية أثرا واحد من آثار املنصور احلميدة وقد كان مع ذلك طامعا بالعرش وغري مبال بنتيجة عمله 

وبذلك تفترالوظيفة السردية أمام سعي السارد إلبراز رؤية معينة، واجتاهه إىل تكثيف اتصاله باملسرود له، 
 تنطوي على الوظيفة -كيفما كانت الوظيفة البارزة فيها-وإن كانت كل املخاطبات إلحراز القبول لديه، 
  .التواصلية بقدر حمدد

وال يتم طرح الرؤى واألفكار بطريقة املخاطبة الصرحية واحملاجات املباشرة دوما، إذ هناك صيغ  حيضر 
ة على مسرود له خمصوص، متيزه عالمات غري مباشرة ،مضمرة ال تتضمن أي إحال"فيها  املسرود له من خالل 

، وتكون يف الغالب أساليب إنشائية، وباألخص صيغا تعجبية سواء كان 2"عن املسرود له من الدرجة صفر
 - !ما أطول صرب أولئك األقدمني-وبعد مئة سنة :  "أسلوب التعجب لساين عن طريق  مجلة التعجب كقوله

 لساين ،عن طريق العالمات الطباعية والسياق اللغوي الذي ، أو شبه3"أعاد  املسيحيون الكرة على اشبيلية
  .4"هي حقا من املهزالت املفجعات!شنجول الناصر لدين اهللا" يبوح املضمون فيه بالنربة التعجبية، كقوله

  هي الصفحة السوداء يف !العربيات تباع كاجلواري ؟.باعوا النساء أرقاء باملزاد فكان ذلك أفظع أعماهلم "-
ومن هم الذين أعانوا فرناندو على ابن "-: ، أو صيغا استفهامية  من مثل قوله5"السوريني الفاحتني تاريخ 

    6"!عباد؟، إم العرب أنفسهم

 7"!فهل هي يا ترى من بقايا الروح العربية تتوارثها األصوات والقلوب األندلسية ؟"-

 يف مثل هذه الصيغ اليت تبقي املواقف وعلى خالف احملاجات الصرحية، نسجل فتورالوظيفة التواصلية
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واآلراء مدجمة يف الغالب باملضامني السردية، ومن مت مواصلة السارد ملزاولة الوظيفة السردية، من جهة، 
والوظيفة االتصالية من جهة أخرى، من خالل تقييمه لفكرة أو موضوع ما ويكون هذا التقييم عن طريق 

 يف -لسابقة أو من خالل التورية واإلحياء الساخر، حيث حتوي هذه االلتفاتاتالتعليق املباشر كما يف املقاطع ا
، كما يوضح 1"تقاليد متواضع عليها بني السارد واملسرود له، مجل ا تشابيه ومقارنات وتعليقات  "-الغالب

غفر اهللا أست-جبل طارق؟-معرجني على جبل طارق ليس للجناح أن يطرح ظله على هذا اجلبل : "املقطع اآليت
كيف ال وللحصون كما للقديسني . إنه جلبل جان بول إنه لربيطانيا العظمى هو وما فوقه من مساء الرب والتقوى

   2... "هالة هي رمز القداسة فال متتهن حرمتها

 الذي افتك منه اجلبل، -العريب–مبثابة  شفرة خاصة بني السارد واملسرود له "جبل طارق"فعبارة 
ه  خافت يف شكل غمز ووشوشة عن الربيطاين الذي يبديه السارد يف مركز املسيطر الذي كحديث مباشر لكن

، حيث يلتفت 3ال ميكن التجرؤ على مناهضته حىت بالكالم، وتعترب مثل هذه االلتفاتات من التقنيات املسرحية
  .الراوي أو إحدى الشخصيات إىل اجلمهور  حبديث هامس يوحي بعدم مساع البقية له

  :املخاطبات ذات الوظيفة التعليمية-1-3-2-3

 يعج اخلطاب الرحلي، واألندلسي منه على األخص بالتقييم املوجه إىل املسرود له، عن طريق 
االمياءات واملواضعات اليت ميررها له السارد، فكثريا ما تعرف األماكن أو الشخصيات إىل املسرود له عن طريق 

 تفصيل متوجها بذلك إىل مسرود له خمصوص، يعرف أو عليه أن  يعرف اإلشارة إىل قرينة مرتبطة ا، دون
  : احليثيات املضمرة،  كما يف املقاطع اآلتية

فيبلعهما وحيملهما يف جوفه، كما محل احلوت يونان يف  )duero(ويصطدمان بعدها بالنهر األكرب دويرو "-
   4"قدمي الزمان
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  1" إىل فوق كان اهلواء يعصف مثل عبقرية سرفنتس من حتت"-

  .يشري إىل معىن البيت دون ذكره أو ذكر قائله2"تلك األلقاب اليت قال فيها الشاعر بيتا من الشعر ذهب مثال"-
 . 3" املشهورة milletرأينا النساء يف ساعة الغروب حيصدن باملناجل قمح السنة ويذكرنك بصورة ميليه"-

  .و العارف ملا متثله صورة ميليهه)  يذكرنك(فاملسرود  له الذي خياطبه السارد هنا 

 يفرض مشيئته على صاحب اجلاللة نفسه، وعندما  ximenez de cinesros) وهذا الكاردينال سنروس "-
يسأل يطل من طنف قصره مبدريد على جيشه احملشود يف ساحة القصر أيذكرك هو وأخوه ده مندوسه  

  4"بكردينال فرنسا الشهري ريشيليو؟

اليت تتم - كاإلسبانية واإلجنليزية -والتوثيقات والشروح وترمجة التعابري غري العربيةو تربزالتفصيالت 
 توجه السارد إىل ملتلقي غري العارف أو اخلايل -)حواشي (يف املنت أو ختصص هلا يف الغالب نصوص موازية

  :الذهن من خالل اضطالع السارد بوظيفته التعليمية كما يف املقاطع اآلتية

  5..." اإلنكليزية، أي قطعة اللحم أو جنب) (sandwich كلمة سنواج هي"-

  ، 6"مرحى : أندا باألسبانية "-

   7"األرض املسحورة هي اليت ال ينبت فيها شيء"-

كما  يستعني السارد بوظيفته السردية يف الشرح والتوضيح  املوجهني إىل املسرود له عن طريق سرد 
. يف املديح أو يف الذم يبلغ بعض األحايني حد السخرية واالستهجانوغلو العرب :"حكايات كاملة مثل قوله 

فأخذ الطبيب اآللة (...) فقعد يف البهو الكبري . فمما حيكى عن هذا اخلليفة العريب العظيم أنه أراد الفصد يوما
ن وأنشد هذا البيت م.وجس يد الناصرفبينما هو كذلك إذ طل زرزور فصعد على إناء من ذهب يف الس 
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   1"أيها الفاصد رفقا بأمري املؤمنني            إمنا تفصد عرقا فيه حميي العاملني :      الشعر 

فهو ..كان اخلليفة الناصر يف مقدمة  عواهل زمانه:"حيث يرد هذا املقطع يف احلاشية كتفصيل للجملة 
   2"جدير إذن بكل ما صاغه له مؤرخو العرب من املديح على غلوه

ملعلومات املضمرة توحي مبالمح معينة للسارد، كتنوع ثقافته ومشوليتها، فإا تلح على مسرود له  وإذا كانت ا
أو قارئ خاص جدا ،ألا تتعلق برسالة قد تكون جمهولة الشفرة لدى كثري من املتلقني كالعريب غري العارف 

زا لرغبة املعرفة لديه من أجل ضمان غري أن هذا اإلضمار ينشئ حتفي.للغة أو التراث  اإلسباين أو االجنليزي 
الدهر :"عملية التواصل مع ما يسرد وجتنبا لإلقصاء كمثل قوله أثناء سرد حكايات الفتح العريب والكر اإلسباين 

قلب يف الناس واألمم، يركبهم يوما منكبيه على ذروات اد والثروة، ويوما يركبهم كالكابوس، فينامون نومة 
  .3"أهل الكهف و"رب فان ونكل ْ"

رب فان "وإذا كان السياق يف هذا املقطع يفتح التنبؤ لدى املتلقي غري العارف؛ كاعتباره مثال أن قصة 
متاثل قصة أهل الكهف، اليت حتوي قيمة جتاوز الزمن لغري املتحرك، فإن بعض املقاطع ال تفصح عن " ونكل

 M-CAB:" لسارد على مغاليقها ،مثل عبارة معناها، إن بطريقة مباشرة أو من خالل السياق،بل يبقي ا

Aktiengrettschat  " ا كتبت على الطائرة األملانية، دون تفسريها أو ترمجتها إىل العربيةاليت يوضح السارد أ
"... ويبقى غموض املضمون الذي أورده السارد للمقطع مماثال لغموض القناة التواصلية حيث يصفه بقوله 

  .4"ة غري منفصلة تبدأ مبقطع أخط وتنتهي مبقطع شخط وبينهما مقاطع غزلية جروفا دطشلندية متصل

وهم يرددون كلمات التينية بلهجات غري متشاة تدل على ما بصدر كل منهم من محاسة أو : " أو املقطع 
بعبارة ، فإن السارد يكتفي )احلماسة والفتور(، فربغم وجود داللتني متضادتني 5"تديوم لودامس مثال : "فتور

  .   واحدة ينقل أصواا باحلروف العربية دون أن يترجم معناها ويشرح  داللتها

ويوحي السياق للمتلقي الذي ال ميكنه فك هذه الرموز، أن السارد بإشاحته عن الوظيفة التعليمية 
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تلق خاص، أو وختليه عن الشرح والتعريف، يعمد إىل تعتيم املعىن املقصود على سبيل توريات ساخرة موجهة مل
أنه على غراره، ال ميكنه فك هذه الرموز فاكتفى بنقل الصورة اخلطية للحروف األملانية وحماكاة الصورة 
الصوتية للكلمات الالتينية باللغة العربية، على سبيل استعراض املختلف غرياملفهوم واستطرافه أوالسخرية منه، 

فل ا اخلطاب الرحلي، واليت ميكن أن يكون أحد أغراضها  اليت حي1وهو نوع من أنواع التغريب أو الغرائبية
إشراك املتلقي يف تلمس هذه الغرابة واالستعاضة عنها بتحويل املوقف إىل ألفة، عن طريق الطرافة والسخرية 

  . وهو يف كل احلاالت توطيد لالتصال باملتلقي، وكسب متابعاته ملا يسرد

  :يقية املخاطبات ذات الوظيفة التنس-1-3-2-4 

، الوظيفة التنسيقية، حيث "القارئ"حتوي املخاطبات املوجهة بفعل أمر، أو بكاف اخلطاب ،أو باسم 
تتعلق هذه اخلطابات بتنظيم النص السردي، أو بالقصة ،ومن مت ال ختلو من الصيغة اخلربية التقريرية رغم كوا 

ف املشاريع السردية اليت ستنجز، ويشري إىل صيغا إنشائية، يقيم السارد فيها املنجز السردي وخيربمبختل
  : التنظيمات والتوضيبات اليت جيريها داخل اخلطاب، كما متثل املقاطع اآلتية

  2"وبعد ذلك ؟، قصة أخرى وخالفة أموية جديدة سنقص عليك قصتها عندما نصل إىل قرطبة"-1

  " 3انسيسكو بيزارولنعد إذن إىل إسبانيا إىل تروخيو مسقط رأس املكتشف الفاتح فر"-2

   4"مثل لنفسك جندا مث عد معي اىل الزمان الغابر"-3

ولقد قدمت من عجيب قناعتهم وصدقهم يف املعاملة إذ قصصت عليك قصة ساعيت يف برغوس وهاك من "-4
  5"األمثلة غري ذلك

هو الصندوق وقصته طريفة نقصها عليك فيما بعد فاعلم اآلن أن ذلك الصندوق الذي يزين كنيسة اجلسد "-5
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   1"الذي مأله السيد حجارة ورمال وخدع به يهوديني من يهود برغوس

   2..."هذه الكلمة  خنطها هنا اعتذار عما طال "-6

أما وقد قصصنا عليك قصة موسى مباردا فسنقص عليك اآلن قصة ابن تروخيو فرانسيسكو بيزارو وبعض "-7
  " 3زمالئه من الفاحتني اإلسبان

من هو هذا السيد أو :ك أين دفن السيد وأين تزوج فإنك سائل وال شك السؤال السديد أما وقد أخربت"-8
  4"الِسيد ؟

   5"واعلم  أعزك اهللا أن كورتيس هو أول من أدخل اخليل العربية إىل العامل اجلديد"-9

   6..."لندع الغابر يف تواريخ وأساطري ونأخذ احلياة يف خربها وخريها"-10

ضرورة مزدوجة ،األخذ بتماسك "لوظيفة التنسيقية يف املداخالت العلمية متليها     وإذا كانت ا
كما يف  (7"النص، ومبنطقية ومشولية املعاجلة وتسلسل األفكار ومساعدة القارئ على اإلحاطة ذه األمور

الل مساءالته ، فإا يف احلكاية التارخيية دف إىل إشراك السارد يف العملية السردية من خ )6املقطع رقم
ووطلب االنتباه وإطالعه على اإلحداثيات الزمنية واملكانية اليت يتموقع فيها السارد وعناصر السرد، ويبدو 
السارد يف هذه املخاطبات كأستاذ مع طلبته حييل على ما مت إجنازه ويدعوه إىل متابعة ما سيتم طرحه من خالل 

 2،10،3 على السارد املتكلم واملسرود له املخاطب كما يف املقاطع فعل األمر املسند إىل املتكلم اجلمع والعائد
  )لنعد،جنتمع لندع، نأخذ(

 أغلب املخطابات اليت تربز فيها الوظيفة التنسيقية، على اختالف مستوياا بالربط بني املقامات وتقوم
واحلكايات التارخيية اليت السردية، اليت تتمثل عموما يف حكايات السفر اليت يشارك فيها السارد ويشهدها، 
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ويكون الربط بني خمتلف هذه احلكايا بإبراز االنتقال داخل نفس املقام أو . يرويها عن طريق ساردين آخرين
  :  االنتقال من مقام إىل آلخر، وميكن إمجال خمتلف االنتقاالت كما توضحها املقاطع السابقة يف اجلدول اآليت

 تقال من مقام إىل آخر  االن االنتقال داخل نفس املقام

 4مقطع:داخل املقام املضمن 

  7،8: مقطع:داخل املقام املضمن

 3 -2مقطع :  من احلكاية السفرية إىل احلكاية التارخيية

  10مقطع: من احلكاية التارخيية إىل احلكاية السفرية

  

املخاطبات، إذ حتوي ومما الشك فيه أنه ال ميكن اإلحاطة مبختلف االنتقالت اليت تبديها مثل هذه 
االنتقال اجلغرايف للسارد الرحالة الذي يوجه االنتقال السردي؛ حيث ينتقل من سرد حكاية متعلقة باملكان 

  . الذي يتواجد به إىل حكاية احتضنها املكان الذي سيصل إليه، كما يوضح املقطع األول من املقاطع السابقة

طبة، وكيفما كانت صفة املخاطب املقصى أو املستدعى، فإن و كيفما كان املستوى الذي تتوضع فيه املخا
هذه املخاطبات باعتبارها صيغا إنشائية تعترب انزياحا بالقياس إىل معيار التواصل اليومي والبالغي الذي تقتصر 

، فهذه الوحدات التخاطبية مكثفة بالرموز الداللية مما جيعلها وحدات 1"اإلخبار واإلقناع"وظيفتهما على 
  . كبة مهما بدت بسيطةمر

   :خطاب السارد إىل الفضاء املكاين-2

  : متهيد-

، كما 2" السفر حركة يف الفضاء قبل كل شيء"ال يستدعي املكان يف الرحلة التنويه بأمهيته، ذلك أن
وتتبدى  هذه األمهية يف الفضاء النصي، منذ اإلطاللة األوىل ؛ . 3"قصة الرحلة هي  ختصيص لفضاء جغرايف"أن 

  . مكانا يكون الوجهة املقصودة للرحالة- غالبا-حيث حتوي عنونة النص الرحلي
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 11املقامات، ص : عبد الفتاح كيليطو- 2
  58األدب املقارن واألدب العام، ص :  دانيال هنري باجو- 3

  



 ويوزع الربنامج السردي يف الرحلة حسب حركة الرحالة يف الفواصل املكانية املتعالقة مع الفواصل 
   .)االنطالق الذهاب واإلياب، والوصول(الزمنية، فترتبط احملطات السردية الكربى باألمكنة، وتتسمى ا 

وضعه يف سياقها العام، سياق االنتقال من مكان إىل آخر، بل تعود " غري أن أمهية املكان يف الرحلة ال تتعلق بـ
 إذ تتشكل األمكنة حسب رصيدها التارخيي، وعالقتها 1"إىل تارخييته من جهة، واىل وظيفته من جهة ثانية 

مغايرة لألوصاف املادية العلمية اليت حتوي قدرا كبريا فتتخذ أوصافا معنوية جمردة، ذات صبغة ذاتية،  بالرحالة،
، ومتنح أمساء جديدة توازي أمساءها العلمية 2من املوضوعية، فتنقل بذلك من مفهوم املكان إىل مفهوم الفضاء

) الفضاء األليف، والفضاء  الغريب: (املعروفة ا كأمكنة وغالبا ما تصنف يف شكل ثنائيات متقاطبة مثل
، والفضاء )البحر(الفضاء املتحرك ( و3)الفضاء السجل الفضاء املرجع(،و)ضاء املقدس، الفضاء املدنسالف(،و

، وغريها من التقسيمات اليت تفرزها رؤى فكرية  معينة 4)الفضاء املفتوح والفضاء املغلق(، ))الرب(الثابت
  .وتفرز، بدورها أنظمة كتابية معينة

  : ندلسأنواع املكان يف رحلة نور األ-2-1

ميثل املكان وطريقة رصده مظهرا من مظاهر هوية الرحالة، واملرحتل إليهم، على السواء، ويصنع 
ديكور البلد املرحتل إليه، عرب فضاء نصي جديد، يشكله السارد اجلوال ليتنقل القارئ يف أرجائه، وكأنه يزور 

 اهلندسة العربية واالسبانية أثناء تتبعه املعامل  يرصد السارد تفاصيل-مثال-البلد ويعاينه، ففي الرحلة األندلسية 
األثرية عرب مصطلحات خاصة ا كالشناشيل واجلادات، والدقّات، واألطناف، والسقوف املزينة بالقيشاين، 
والقباب الكبرية للمساجد والكنائس واألبراج، والقصور،وغريها مما حييل على احلياة الثقافية واالقتصادية 

  . لألندلسيني يف العصر العريبواالجتماعية 
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 وهواملكان املؤول من خالل ذات ساردة وواصفة قد حيتمل الوجود وقد يكون من l’espace   الثابتة اليت ال تتغري يف املدونة اجلغرافية ،الفضاء
  " مكان أما بعدها الفضائي فهو باريس األنوار أو العدوان" باريس"فـ ...انتاج املتخيل

 عن -فضال عن املعاينة- يتشكل األول من املعاينات املباشرة اليت ينقل ا املكان واليت تعتمد الوصف بصفة خاصة بينما يتشكل النوع الثاين - 3
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من كتابه الرحلة املغربية  381إىل ص  361 أنظر تعريف هذه األمكنة وتصنيفها  لدى عبد الرحيم مودن، يف مبحث أنواع الفضاء، من  ص - 4
  .يف القرن التاسع عشر، مستويات السرد



وتعرب طريقة الوصف، اليت ال ختفي استحسان الفضاء املوصوف، أو استهجانه، عن رؤية وذوق معينني 
لدى السارد، كولعه جبمال العمارة العربية اإلسالمية، واالسبانية، والفن املعماري الذي يقوم على االمتزاج بني 

ويالت النفيسة واالجتماعية، حيث حتضر رؤية داخلية، تلتقط األمزجة العمارتني، كما ال يسقط الرصد التأ
ميشي :"،واملشاعر واحلاالت النفسية للسكان، أو للراصد، اليت متنح القارئ مزاجا وختيال معينني، من مثل قوله

الناس يف خط مستقيم إىل أغراضهم وإن اعوجت األسواق وضاقت ألن جوانب الطريق جافة وليس فيها ما 
   1"لب النظر أو يستوقفه  جي

،اليت متثل يف جمملها حمطات السفر، مشكلة من "نور األندلس"وتصطف الوحدات السردية يف رحلة 
اجلزيرة اخلضراء، (أمساء املدن اليت زارها الرحالة، ومقترنة من جهة أخرى بالشخصيات التارخيية،اليت عرفت ا 

إلسبان، أبطال طليطلة، طبائع األرض وأهلها، قرطبة، معرض فين يف بالد األندلس،إشبيلية ،الفاحتون العرب وا
كما حتضر فيه جل أنواع الفضاءات، حىت الفضاء الغريب املوحش ،الذي يبدو ) دير، برغوس بلد السيد

حضوره مستبعدا، انطالقا من حافز الرحلة، ورؤيتها األساسية، املبنية على الدعوة للتوافق واالندماج مع 
  .2اآلخر

، حيث يتم "نوراألندلس"  ومن اليسري مالحظة التشكيل املميز للفضاء، مبختلف أنواعه، يف خطاب 
شحنه بدالالت نفسية، ترسم موقعه من الوجدان الفردي واجلمعي، وذلك من خالل تقنيات تقدمي املكان، 

العلمي للمكان القابل اليت تقوم على تكامل وظيفيت الوصف والسرد؛ إذ ال يكتفي الوصف بالرصد اجلغرايف 
، بل خيلع عليه مسات معنوية، يأخذ من خالهلا أبعادا داللية 3للتجسيد، والتمثل احلسي املباشر لدى املتلقي

 : متعددة تربط حضوره باملتكلم، وبالسياق املزروع فيه ؛ كما  يوضح املثاالن اآلتيان

يس فيها صرح قائم غري الكنيسة أو شيء يف هذه األرض قرى كثرية تبدو كالبثور يف وجه ادور ول"-
   ، 4"متحرك غري دواليب اهلواء 

عثر عليها يف خرائب الزمان، حمروقة . أما قصر طليطلة، فهو مثل صورة من صور ذلك الفنان العظيم"-

                                         
  644املصدر نفسه،ص :  أمني الرحياين- 1
  ظر أمثلة عن هذه  األمكنة  يف مبحث الرؤية يف املستوى اإليديولوجي ضمن الفصل الثاين من هذه الدراسة   ان- 2
   197،198،199السرد العريب، مفاهيم وجتليات، ص : سعيد يقطني- 3
  620املصدر نفسه، ص :  أمني الرحياين-4



      .   1"يف بقية من األلوان الرائعة. فيلوح خالل اخلروق واحلروق، شيء من مجال عتيق. األطراف بالية ممزقة

ويعمق السرد هذه الدالالت، بنقل املكان القابل للتجسيد واملعاينة، إىل خلفية من الصعب اإلمساك 
، وذلك عن طريق األحداث، اليت حتدده كنوع من الفضاء، بشكل خمتلف عما يقدمه الوصف، سواء 2ا

 من الزمن املاضي كانت هذه األحداث مزامنة للرحالة متعلقة به كشخصية أو كشاهد، أم كانت حكايات
متوضعات فضائية أخرى باالعتماد على السميوطيقا "يعاد سردها يف املكان الذي احتضنها، حيث متنح املكان 

الفضاء (...)السردية وكل ما هو قابل للتعبري بالكالم وقد يطلق على هذا النوع من اإلدراك السميوطيقي 
 الشخوص أو الفاعلني وما يقومون به من وظائف املدرك، وهو الشيء الذي يسمح بإدراك العالقات بني

   .3"فضائية

وقفنا مرة : "فالقرى املوصوفة يف املقطع السابق تتبدى كفضاء أجنيب من خالل املقطع السردي اآليت
يف إحدى القرى رغبة منا بفنجان من القهوة فجاء صاحب املقهى خيدمنا ولكنه عندما علم برغبتنا وبأننا من 

ة أو من أهل األمصار كما يقول عرب البادية قال لنا قهوتنا غري صاحلة لكم إن مشيتم إىل ساحة أبناء املدين
    4"جتدوا ما يسركم-القرية وهي قريبة 

ويقدم القصر طليطلة السابق  كفضاء حرب يف املقاطع السردية اليت حتكي قصة حصاره وانتصار 
لبت من القيادة أن ترسل إليهم رسوال حامال قرارا فيه خريهم مث يف أيلول ط:"...احملاصرين كما يف املقطع اآليت

فجاء الرسول فأدخل القصر بعد أن شدت العصابة على عينيه مث حلت يف مكتب اجلنرال مسكروده فكان 
     5..."حديث وكان سكوت ، أخرج الرسول من القصر كما أدخل إليه

  6  جبعل املكان خلفية لألحداث-لغالباملرتبط باملاضي يف ا-من جهة ثانية ال يكتفي السرد  
التارخيية أو الرحلية بل يشحنه بالتحول احمليل على احلركة الواصلة بني الزمن واملكان فيكتسب بعدا ختييليا 
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وعلى رأس تلك الرابية قصر متداع أو خرائب :"مهما كانت القصص متتلك مرجعية تارخيية حتيل عل واقع ما  
ريبة للمواشي ذلك القصر كان لفرناند غنسالس مث صار مقرا ألمراء قشتالة ،و كانت قصرا ،وهي اليوم ز

  .1... "مربعا لألفراح امللكية، فقد تزوج فيه إدوار األول ملك إنكلترا بألينورة أمرية قشتالة 

وإذ نتجاوز اخلطاب، الذي يقدم هذه األمكنة بصيغة الغائب، إىل تلك املخاطبات اليت يوجهها السارد 
ها مباشرة، فان ذلك ال يعين انعدام خصوصية اخلطاب األول، بالقدر الذي يعين ضيق املقام عن رصد  إلي

انزياحاته املتعددة املستويات، واليت تنطوي على كثري من التيمات، والرؤى ،اليت ميكن الولوج عربها إىل بنية 
رض هو اللغة يف حد ذاا، مما يربز الوظيفة نور األندلس،  حيث تتواتر املقاطع اليت يكون فيها الغ"املكان يف 

  :الشعرية، كوظيفة مهيمنة على كل الوظائف، على غرار املقطعني اآلتيني

تلك األشجار،وفيها احملطمات، اهلاويات، والواقفات .وكل أشجار تلك الغابة تندب مدينة الكليات :"1مق-
-م ،الصارخة أرواحهن صرخات تسمعها السماء كالثكاىل احملروقة أثوان، احملروقة أجسامهن حىت العظا

هاهنا أمام جبال وادي الرمحة تذاحبوا وتعاونوا يف )...( مشسها كل يوم لتدفئ عظام األرض-ترسل مع ذلك
  2"التدمري، والرمحة هناك عالها  الشيب وغشيها الصمم فهي ال تسمع وال ترى

كرمي وجتاهها دروب منحنية بني الزهور والرياحني ويف جوار شجرة املنغولية مقصورة امللك احلكيم ال "2مق
  . 3"تدعى درب العشاق، فيها نافورات تفاجئهم مبائها ،فيضحك الالعب واللعوب وتغرد الطيور يف القلوب

تشترك جل اخلطابات، اليت ترصد األمكنة، مع خماطبات السارد لألمكنة، يف كوا تشخص األمكنة 
تنفخ فيها كينونتها الفنية، وليس الواقعية، دون أن يعين ذلك "القابلة للتجسيد، وبسمات مغايرة للطبيعة املادية 

صيغة الغائب تقدم "، غري أن4"اكتمال القطيعة بني الواقعي والفين ؛ إذ تظل عالقة احلالة قائمة بني الفنيني
عالقة  الطرفني يف، يف حني أن خماطبات السارد للمكان تدخل 5"كعامل خمتلف عن الكاتب والقارئ"املكان 

مباشرة، ومن مث تتعدى األمكنة والشخصيات املخاطبة كوا عناصر سردية متباينة عن السارد، كما ال يظل 

                                         
  649املصدر نفسه، ص : أمني الرحياين-1
  470 املصدر نفسه، ص-2
  590صدر نفسه، ص  امل-3
  213، ص اللغة الدرامية :إبراهيم محادة  -4
  70حبوث يف الرواية اجلديدة، ص :  ميشال بيتور-5



  . هذا األخري ساردا خالصا، كما يف خماطباته للمسرود له

  : األمكنة املخاطبة يف نور األندلس -2-2

املعاينات اآلنية املباشرة وبالتذكر، إذا كان املكان يف اخلطاب الرحلي، بصفة عامة، يرتبط ب
، فإن كالم الرحالة العريب عن املكان يف 1واالسترجاع، اللذين يتراوح فيهما احلديث بني التقريرية والشاعرية

، 2"بالتذكر يف مستوياته احلنينية واملؤملة"الرحلة األندلسية، برغم تشعب مستوياته وتعدد تيماته  يقترن غالبا 
 جزءا من كيان األمة العربية اإلسالمية، وبالتايل مكانا أليفا -ألمد طويل- األندلسية قد مثلت لكون الفضاءات

  . للذاكرة العربية، الفردية واجلمعية على السواء

وبرغم كون األندلس يف عداد العزيز املفقود، فإن هذه األلفة احملافظة على شحنتها، جعلت بعث 
، وذلك من خالل رؤى حلمية، متداخلة 3بيات اخلطاب الرحلي األندلسياحلضورالعريب واإلسالمي من أهم أد

مع الرؤية العينية ملكونات األمكنة األندلسية، اليت تتطابق مع األمكنة اليت ينتمي إليها املتكلم املعاين، مشكلة 
 أخرى فضاء عربيا أليفا، بل إن هذه الرؤى قد جسدت حىت يف زيارات األندلس اليت أفرزت نصوصا أدبية

  : قول نزار يف املرشدة االسبانية :كقصائد شوقي أو قصائد نزار اليت نظمت يف األندلس من مثل 

  وجه دمشقي رأيت خاللــه             أجفان بلقيس وجيد سعــاد
  ورأيت مرتلنا القدمي وحـجرة             كانت ا أمي متد وســادي

   شعرك املنساب ر سـوادودمشق أين تكون ؟ قلت ترينها           يف
∗ ∗∗ ∗  

  4عانقت فيهـا عندمـا ودعتهـا           رجال يسمى طارق ابن زياد                 
اإلشارة إىل أن متثل احلضور العريب يف األندلس، يشكل حمورا مهما يف النقد املقارن،  ينطلق  وجتدر

ف لغاا، العربية واإلسبانية منها على اخلصوص ،على من اإلنتاج األديب الغزير يف خمتلف األنواع، على اختال
األندلس "لعبد اهللا محادي و" األندلس بني احللم واحلقيقة"و" مدخل إىل الشعر اإلسباين املعاصر"غرار كتايب 
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 1ملراد حسن عباس  " األندلس يف الرواية العربية واألسبانية"و" بني شوقي وإقبال حلسني جميب املصري

خلطابات األدبية األخرى، فإن اخلطابات الرحلية قد أبرزت هذا البعث، الذي يصل الزمن وعلى غرار ا
خارج الزمان "املاضي باحلاضر، واآليت، عرب حلم الرحالة باالسترجاع، حموال بذلك األندلس إىل فضاء 

 ومن مث إىل فضاء مقدس ، فضاء طافح برموز اهلوية اليت متثل انتماءات األنا الروحية والفكرية والفنية2"واملكان
  . أو مزار

) نور األندلس(وتتبدى هذه القداسة يف رحليت أمني الرحياين وخاصة يف رحلته األوىل من العنوان 
فالنور مرتبط يف الغالب باألشياء العالية القيمة الروحية البعد،املاحنة للطاقة، واملباركة كما يعترب أمني الرحياين أن 

من حسنات احلياة والكفارات عن ذنوب الناطق :  "لس حجا يكفر عن ذنوبه جتاه أمتهرحلة العريب إىل األند
زرت األندلس حاجا ال ":  وينبه أن رحلته األوىل إىل األندلس مل تكن سوى حجا 3"بالضاد احلج إىل احلمراء

  .4..."باحثا منقبا

قرينة لعالقة ذات خصوصية بني وعلى املستوى األسلويب يعد حتول الضمائر من الغيبة إىل املخاطبة  
يف جمملها  فضاء "األندلس "، ولعل اعتبار 5الرحالة واملكان ؛ حيث ترتبط املخاطبة مبا هو محيمي ومقدس

مقدسا وأليفا حييل على توقع تواتر املخاطبات، غري أن هذه املخاطبة تنحسر على مدينة إشبيلية، املنطوية على 
  .مرجعيات تارخيية  وثقافية خاصة 

خصائص بنائية، بدءا بكيفية توضعها يف الفضاء النصي؛ " رحلة نور األندلس"و متنح هذه املخاطبات 
حيث اقتطعت حجما ورقيا كبريا وتكررت عرب نصني منفصلني، فضال على انطوائها على خصائص أسلوبية 

  جعلت تفردها عن باقي أجزاء اخلطاب جليا 
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  :ألمكنة  السمات األسلوبية خلطاب السارد ل-2-3

ملا كان تعاطي الرحالة مع األماكن األندلسية يتمحور حول التحسر على فقدها والتدبر يف كيفيته، 
ويسجل تاريخ . الرحلي بكائيا  يف أغلبه والتفجع عليها، والتغين باملاضي، واحللم باسترجاعها، كان اخلطاب

ض الشعرية برثاء املدن، الذي افتتحه األدباء األدب الظهور املبكر هلذه الرؤية، من خالل ما يعرف يف األغرا
 ترثي ما آلت إليه أوضاع اإلمارات اإلسالمية 1األندلسيون منذ البوادر األوىل للسقوط  بنصوص نثرية وشعرية

  : وحتث احلكام والشعب على انقادها قبل فوات األوان من مثل سينية أيب عبد اهللا بن اآلبار

  لسا       إن السبيل إىل منجاا قد درســــا     أدرك خبيلك خيل اهللا أند

  :إىل أن يقول 
   مدائن حلها اإلشراك مبتسمـا      جذالن وارحتل اإلميان مبتئســــا 
  2وصريا العوادي العابثات ا      يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسـا            

  :ورائية ابن خفاجة

  ر        وحما حماسنك البلى والنــار عاثت ساحتك العدى يا دا              

   3              وإذ تردد يف جنابك ناظر          طال اعتبار فيك واستعبــار

  : ونونية  أيب البقاء الرندي

  4            لكل شيء إذا ما مت نقصان         فال يغر بطيب العيش انسـان 

  : للنجاة، كما يف قصيدة ابن العسال يف نكبة طليطلةوأحيانا أخرى جتسد النهاية، ويتقرر الرحيل طلبا
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   يا أهل أندلس حثوا مطيكـم            فما املقام ا إال من الغلـــط        

  1الثوب ينسل من أطرافه وأرى          ثوب اجلزيرة منسوال من الوسـط       

لدى األدباء الذين زاروا األندلس، ليصبح واستمرت هذه األغراض يف األعمال األدبية احلديثة، وبصفة خاصة 
  :     الرثاء بكاء على األطالل، يقول شوقي عند معاينته للمعامل األندلسية

  رسم وقفنا على رسم الوفاء له         جنيش بالدمع واإلجالل مثنينـــا
  2مل نسر من حرم إال إلـى حرم         كاخلمر سارت من بغداد لدارينـا

لرحلة، فإنه باإلضافة إىل جتسيد الرحالة هلذه الرؤية من خالل تسجيل معايناته لألماكن أما يف خطاب ا
واآلثار واملعامل األندلسية يف شكل وصف وسرد، فإنه يقتبس من الرصيد الشعري األندلسي الذي يرثي ضياع 

 إذا ما مت نقصان طليطلة السعيدة بنت قرطبة السعدى، وبعد ذلك؟ لكل شيء: "هذا امللك العريب اإلسالمي
بل إن الرحالة حيال مباشرة على املقدمات الطللية للشاعر اجلاهلي؛ . 3"وما أسرع ما كان نقصانه يف العرب  

تعصف يب الذكريات وتنهشين العرب (...) غادرت القاعة :" يقول الرحالة ناجي جواد يف رحلته إىل األندلس
  :  دد بيين وبني نفسي هذه األبياتورجعت بطريقي أر(...) وتبهرين مفارقات الدهر 

  سلم على ذي سلـم         مغىن اهلوى املستغنــم
  وقف ا  سائــال        عن ساكن وعن اخليــم
  فهــذه أطالهلـم         مندرسـات  الرســم
  4" كأــن أسطــر        يف كتـب لـم تفهــم

ت الطللية اجلاهلية مبقتبسات شعرية، فإن خطابه عن إذا كان السارد يف نور األندلس ال يتمثل املقدما
األمكنة حييل املتلقي على موقف الشاعر اجلاهلي من األطالل،  مما يفضي إىل املقابلة بني اخلطابني، واليت تربز 
اشتراكهما يف عدة خصائص، فكالمها رصد لفضاء متحول من فضاء آهل، خصيب، أليف إىل فضاء  مقفر، 
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  .جذب، موحش

 خياطب من ال ميلك الرد، وبذلك يظل يسأل عن -يف اخلطابني-ا أن الواقف على هذه األطالل  كم
سبب الفقد والغياب، وجييب يف الوقت نفسه، وغالبا ما يكون غري متقبل ملا آلت إليه األمور، فيحيي يف املكان 

 الصيغة والزمن، جلمعه ذكرى ما كان من أحداث ويبعثها، مفرزا بذلك خطابا ذا خصوصية أسلوبية،من حيث
  .بني احلوار والوصف والسرد واختالفه  عن كل منها

  ويفترق مضمونا اخلطابني يف طبيعة الطلل، حيث يكون سكان الديار اليت أمست دمنا وبصفة خاصة 
بسبب هذا -املرأة اليت تربطها عالقة عاطفية سابقة بالشاعر الواقف، هي بؤرة االهتمام ويكون الفضاء 

 جمردا من مجاله القدمي، سواء بقي املكان املقفر من األحباب على جذبه أم استعاد املكان خصبه على -بالغيا
  :مستوى  الطبيعة

 دمن جترم بعد عهد أنيســــها     حجج خلون حالهلا وحرامها

  1    عريت وكان ا اجلميع فأبكروا     منها وغودر نؤيها ومثامهـــا

ا ال يتجزأ من ساكنيه، يف اآلثاراألندلسية اليت حتافظ على مجاهلا، غري أن  يف حني يكون الفضاء جزء
هذي آثار العرب، وقد أمست عروسا لربة النسيان، ومدفنا د الزمان، وظالال :"هذا اجلمال مقترن باحلزن 

املتفننني جتلب األحزان، وعربة بليغة لإلنسان، وهي رغم ذلك جة للناظرين، ومصدر وحي ألرباب الفنون و
 هللا من آثار تبتهج ملرآها العني فيذوب !ولكن الذكرى، هللا من ذكرى تقبض على النفس فتجعلها كاجلماد 

، مما جيعل مفهوم الطلل ال يتعلق بالتحول املادي للمعامل، بقدر ارتباطه مبواقف الرحالة املثارة عند 2"!الفؤاد هلا 
  .معاينته هلذه اآلثار

 مرتبط  بطريقة الفقد، اليت تتعلق بقوى خارجة عن إرادة الذات يف اخلطاب   ولعل جوهر االختالف
الشعري اجلاهلي، بينما يف اخلطاب الرحلي األندلسي، ترتبط بالذات اجلمعية احملتوية للذات الفردية  كسبب 

 وتصحب بلوم مباشر، مما يسبغ على الفقد مسة اإلضاعة وعدم احملافظة على امللك، وبالتايل ترتفع حدة التحسر
الذات ومعاتبتها، وإذا كان الشاعر األندلسي الذي شهد هذا االنطفاء، يتوجه مباشرة للحكام يف خطاب 
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  :هجائي باعتبارهم شخصيات مسؤولة عن هذه اإلضاعة كقول الشاعر 

  1ابك مثل النساء ملكا مل     حتافظ عليه مثل الرجال  

 حكيا استرجاعيا بصيغة الغائب، وتكون فيه املخاطبة -يف الغالب-فإن خطاب الرحلة األندلسية احلديثة يكون 
املباشرة، املستحسنة أو املستهجنة على سبيل ااز، كما ميتزج فيه مدح الذين شيدوا املعامل وعمروها، بلومهم 

وطئت أرضا عطرا مشائل العرب : "على خراا، لتجاذب الرحالة بني اإلعجاب واللوم والفرح واحلزن
       2"لت يف بالد عمرا مهم العرب ووقفت أمام عروش هدمتها عصبية العرب وج

  من جهة أخرى يرتبط فقد املعامل األندلسية باآلخر، بالصراع على اهلوية بني وجودين إنسانيني 
 خمتلفني يف معطياما، وبالتايل فهو صراع بني طرفني متقاطبني، يسعى كل منها للحفاظ على املكونات اليت
تعرفه، بينما تربز املقدمة الطللية، يف القصيدة اجلاهلية، سعي اإلنسان إىل حتقيق الوجود وحفظ نوعه من خالل 
تكيفه مع متغريات الطبيعة، وإذا كان هذا الوضع حييل الشاعر إىل التساؤل الوجودي القلق حول عجز اإلنسان 

ه األفكار، حيال على فكرة التعاقب والتعايش مع اآلخر ، فان الرحالة باإلضافة إىل هذ3أمام قهر الزمن واملوت
   4والرد على  سعيه حملوه ماديا ومعنويا

  ال يزيل افتراق اخلطابني يف بعض األبعاد الداللية متاثلهما يف عديد اخلصائص األخرى، وجيسد 
 من خالل الصور خطاب السارد إلشبيلية بعضا من صور هذا التماثل، إذ فضال عن ارتفاع كثافته الشعرية

البيانية والبديعية، يتخذ نصه شكل النص الشعري وهندسته، حيث تكتب هذه املخاطبات على شكل أسطر 
قصرية، ومجل متتالية، كما يبني نصا املخاطبات املثبتان يف آخر املبحث، وباقتطاعهما ألكثر من أربعة 

  طبةصفحات، ميثل هذان النصان أطول التفات من اإلخبار إىل املخا

، )ثالث صفحات(وإذا كان وصف إشبيلة وسرد حكاياا بصيغة الغائب يقدماا عرب استعارة مطولة 
إن إلشبيلية مزاجا يتجسم حينا يف رب من األرباب فتنظم القصائد : "امرأة خارقة متناقضة اخلصائص
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، 1..."نار يف مرابعها وتصورالصور وتنحت التماثيل وحينا يتجسم يف غول أو جين فتأكل أبناءها وتضرم ال
فإن صيغة املخاطبة، فضال عن توسيعها أفق االستعارة ورفع درجة التخييل، جبعل اشبيلية ندا يف العملية 

الرحالة، واملكان، ومن جهة أخرى ختتزل املسافة الزمنية  بني : الكالمية، تقلص املسافة الوجدانية بني الطرفني
باره خطابا مباشرا فوريا، من خالل القرائن اللغوية اليت تتجسد خاصة يف حادثة املعاينة وإنتاج اخلطاب، باعت

  :النداء والتعجب واالستفهام واألفعال املضارعة املسندة إىل املخاطب كما يوضح اجلدول اآليت 

  

  

  

  

 االستفهام   املضارع املسند إىل املخاطب النداء     التعجب     الصيغ 

  :صيغة16  العدد

صيغةلغوية 13
 3) ماأفعل،هللا درك:(قياسية

 صيغ طباعية من سياق اجلملة

     

 صيغ5

  

  صيغ10   

  

  

   صيغتان 

  

وال تسجل األساليب اإلنشائية االتصال الواقعي للرحالة ذه الفضاءات فحسب، بل حتفظ هذا 
اكه ملا إىل جانب صور شعرية أخرى يف كونه تسجيال خاصا منبثقا من وعي الرحالة وإدر االتصال، وتساهم

اتصال ولقاء، اتصال فكري ولقاء "متثله، ومنطويا على تفاعله معها كأمكنة تارخيية، وبالتايل فإن املعاينات هي
، ومن مث جاءت نصوص الرحياين عن إشبيلية السيما  2"خيايل مبن غاب وهي أيضا استمراركاستمرار احلياة

لتسجيالت املرجعية التارخيية واجلغرافية اليت تتضمنها خماطباته هلا ولشخصياا التارخيية خمتلفة متاما عن ا
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  : النصوص التقريرية اليت ترتبط بالعادي والواقعي، على غرار املقطع اآليت  

ونادتك شريش فلبيت وما .فزهوت يا إشبيلية، وباهيت ورحت تغنني للجلنار وترقصني للورد واليامسني"
  عصيت حبيبك 

لى ذكرمها فازددت مجاال وافتنانا مث أثلثت ففرح إبليس والتهب دمك شربت الكأس بامسهما مث الكأس ع
  "أندا ،أندا:" ،فجلست جلسة الرومان يف ساحة الثريان وهللت للذاحبني

رأيت الدم جيري على الرمل فقلت ذهب وياقوت وقبلت من يد الذابح عربون الغرام وعدت إىل بيتك حتملني 
    1"التذكار فعلقته بني الشموع

 إىل أن تواتر النداءات وضمائر املخاطبة، بقدر إحالته إىل الطرف املخاطَب  حييل إىل املتكلم، ونشري
فاألنا املتلفظة واملرسلة للكالم متضمنة يف اخلطاب، من أول وحدة تتراءى خطيا كجملة وتتحول عند قراءا 

  " !ان  اشبيلية الرومان والعرب واالسب!هللا درك يا إشبيلية: "إىل خطاب خمصوص
هللا درك يا " للضمري أنا حيث تفسر عبارة 2فصيغة التعجب تؤول يف النحو العريب والبالغة بفعل اجنازي

أتعجب منك يا إشبيلية، فاألركان الظاهرة يف صيغة التعجب تقتضي وتفسر أطرافا أخرى : بـ" !إشبيلية
ورة على النداء، فاملنادى منصوب وما قيل عن التعجب يصدق بالضر. موجودة ضرورة لكنها مضمرة لبداهتها

على أنه مفعول لفعل حمذوف فاعله أنا والشأن نفسه يف االستفهام واملخاطبة بالضمائر حيث حتيل على املتكلم 
وأنت يف تقلبك أخجل منك "، "ورحت تغنني: "وتتضمن املخاطب الذي حيضره الضمري املتصل أو املنفصل 

  "  .يف قلبك
 ضمن مكونات اخلطاب املباشر احلر، واليت جتعل منه خطابا فوريا، بالقدر تندرج مثل هذه األساليب

 ؛حيث يكون املتلقي مباشرة مع األنا املتكلمة املخاطِبة وهي بصدد 3الذي يضيق فيه إسناد الكالم إىل فاعله
على كامل ، وما مييز اخلطاب يف اجلملة األوىل، ينسحب )أنا أحتدث(التحدث، دون تصريح بالصيغة الواصفة 

نص املخاطبة، لكونه متتالية خطابات نضدت خطيا بشكل متواز، وتبعا خلصائص هذه املخاطبات، ميكن أن 
" املناجاة"ندرجها ضمن تقنيتني سرديتني ترتبطان باخلطابات اليت تعتمد اللغة الشفوية وتتسم بالغنائية  مها 
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 السارد عن وظيفته السردية  إىل وظائف  اللتني تشريان بشكل صريح إىل خروج1"التمسرح التخاطيب"و
  .اتصالية مع أطراف خارج القصة املسرودة يف الغالب 

قبل تفصيل خصائص املناجاة احملققة كتقنية سردية  يف هذه املخاطبات، فإن املفهوم اللغوي الذي 
 النصني، حيث  متحقق يف2واحمليل على اإلفضاء باألسرار والشكوى واجلأر بالدعاء احلزين حتمله الكلمة،

يشكو الرحالة ظلم احلكام وأنانيتهم والمباالم، موجها الشكوى للمظلوم نفسه، معتذرا له عما حلق به، كما 
األنا مع اآلخر إىل صراع جمرد بني اإلنسان والفضاء املكاين، يرسم عالقة درامية بني املدينة  أن نقل صراع

لى املدينة مفهوم جتريدي وجيعلها  فوق الزمان واملكان وحكامها، بصرف النظر عن جنسيتهم، مما يضفي ع
هللا درك يا إشبيلية : "وفوق اخلري والشر وأكرب من هؤالء احلكام مجيعا، كما يتضح بصفة خاصة يف املقطع اآليت

   ! فما أرحب فناءك، وما أبعد مدى حنانك!

  صر ،فتبتسمني وتنشدين األشعار يزرع املعتضد الزهور يف مجاجم أعدائه وأعدائك ويزين ا حديقة الق

  يشرب أبناؤك مياه احلمام حلظية امللك السفاح فتضحكني وترقصني 

   3"يذهب عنك سيدك فال يذهب ما عندك من حب ووفاء ويوم يعود تقدمني له قلبا عامرا بالوفاء

مكانية الرد ومن هنا تشخص إشبيلية  كائنا عظيما، يخاطَب بالشكوى والتقدير واالعتذار، وال ميلك إ
وال يطالب به حيث ال يوجه أي استفهام للمدينة أو للشخصيات واالستفهامان الواردان يف املخاطبات؛ 

وهل حيتقر الشعر وهو "أحدمها موجه بطريقة حرة إىل املتلقي وهو أقرب إىل صيغة التعجب وغرضه اإلنكار 
  " .مابك؟: سأهلا أمريها"اد السارد والثاين موجه  من املعتمد إىل الرميكية  بإسن"من  روح اهللا؟

حوار متصل بكائن غري إنساين ومثال ذلك ما يكون يف حاالت الدعاء "وهي الدالئل اليت حتملها املناجاة كـ 
                 4"واالبتهال وما شاكلها 

وصوف    ونلمس جتلي املناجاة كتقنية سردية من خالل عدة قرائن ؛ فتواتر صيغ التعجب وخماطبة امل
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بأوصافه وإخباره بأعماله،تربز الكثري من احلميمية يترمجها استدعاء أحداث من املاضي وانتشاهلا من اهلوة 
يذهب عنك سيدك فال "الزمنية البعيدة وإعادا إىل احلاضر، بأفعال مضارعة تسند إىل املدينة وشخصياا 

 بالوفاء واحلب وأنت يف تقلبك أخجل منك يذهب ما عندك من حب ووفاء ويوم يعود تقدمني له قلبا عامرا
  1"يف قلبك

ما مييز املناجاة الداخلية عن املناجاة العادية هو طابعها الفجائي الذي ال ميهد له الراوي "و إذا كان 
، فإن هذه املخاطبات حتقق مفهوم املناجاة الداخلية، من خالل 2"لالنتقال من السرد إىل اخلطاب مبقدمة ما 

 عرب التفات مباغت من السرد والوصف إىل املخاطبة واملناداة بصفة فجائية على املستوى تشكل اخلطاب
اللساين وشبه اللساين؛ فال مقدمات وال روابط حنوية تدمج هذا اخلطاب بالنسيج السردي، الذي سبقه وال 

  . عالمات طباعية تشري إىل انتقال الكالم من منط إىل منط آخر

طبة، يتم عن طريق التفات آخر له نفس درجة املباغتة والتلقائية ؛ حيث كما أن توقيف هذه املخا
  .بسرد مغامرات الرحالة 3...)رأيت الدم جيري(يلحق آخر مجلة من املخاطبة 

وبرغم االنتقال الفجائي على املستوى اللغوي من السرد والوصف إىل املخاطبة، فإن مضمون اخلطاب 
د يف االنفعال وانتقال حالة  املتكلم الشعورية يف اتجاه تصاعدي، متثل هذه الذي يسبق املخاطبات جيسد االطّرا

املخاطبات ذروته ؛ حيث تأيت املخاطبة األوىل إلشبيلية بعد وصف جيتبيها كأحسن املدن وأغرب النساء 
ص فتسمع هذه املرأة هي إشبيلية سيدة الشقيفات وبنت الكنيسة وربة اخلصب واملتع ترق"وأكثرهن فتنة ومجاال 

، مما 4.."!الدنيا صوت خشيباا، وتصلي فتردد صلواا املدن والقرى، فهي األم واالبنة، وهي فتنة العاشقني
  .يشري إىل بلوغ اإلعجاب باشبيلية أوجه

ويركز السرد الذي يسبق املخاطبات، يف النص الثاين، على أخبار اشبيلية مع احلكام العرب، حيث 
كلم عند سرد حكايات العصر العريب السعيدة، وغري السعيدة، كحكاية اللقاء األول تزيد درجة انفعال املت

للمعتمد بالرميكية، وحكاية الثلج، حكاية أسره ونفيه إىل أغمات، وحكايات الصراعات بني الطوائف العربية 
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ا أطول يومك وما إيه اشبيلية العرب م:"اإلسالمية، فالنداء املتأوه الذي يقع كجملة أوىل يف نص املخاطبة 
ودخل القديس : " يأيت مباشرة بعد تلخيص آخر إجراءات إخراج العرب من اشبيلية يف اجلملة1"!أقصر ذكراك

    2"ثالثة مئة ألف من املسلمني-اشبيلية ظافرا وطرد منها املسلمني 

ا  توترا وخيلق اختالف اللغة واملوضوع بني املخاطبة وبني السرد والوصف، اللذين تسبق وتلحق م
يف درجة الصوت، حيث تبدو املخاطبة صوتا هامسا بني املتكلم ونفسه متخليا عن وظيفة السرد تاركا املسرود 
له ومتجها كلية إىل مناجاة هذه األماكن، وما يربز هذا التوتر يف الصوت بني اخلطابني، هواملضمون الصاخب 

جاة، واليت تعيد املتكلم إىل العامل اخلارجي النابض باحلركة الذي حتمله املقاطع السردية والوصفية اليت تلي املنا
يف الكنائس ضجة ويف البيوت واملخازن ضجات، فالشمامسة ينظفون متاثيل القديسني : "واألصوات املرتفعة 

  . 3..."والقديسات، والكهان خيرجون احللي من أسفاطها

بيلية إىل احلاضر، كمكان  حقيقي جغرايف ذي هذه املقاطع السردية تعيد السارد إىل وظيفته، وتعيد اش
  .  التفاصيل الواقعية، من خالل احتضانه هلذه األحداث املزامنة لتواجد السارد فيها

صرخة أو حوارا "و برغم كون خماطبات السارد إلشبيلية  مندرجة ضمن احلديث الباطين، فإا متثل 
،و يؤكد ذلك تدفق هذه املخاطبات، وانسياا الذي 4 "داخليا قد فاض عن الباطن وجتاوز حدوده على حنو ما

ال يكون إال بعد احلبس الضاغط ملشاعر وأفكار هلا من الثقل واإليالم ما جيعلها  تفيض بالذكريات اليت يبعثها 
من دفق سريع "الوقوف على هذه اآلثار، وتشري الدراسات السردية إىل أن احلوار الداخلي يتميز بإتاحته ألمناط 

وامه أسئلة وأجوبة أو تعجبات أو توسالت أو لعنات أو سباب، توجه كلها إىل أشخاص، إنسانيني كانوا أو ق
، وهو ما تربزه القرائن اللغوية يف خماطبة السارد الشبيلية اليت تصرف السارد عن املسرود له، 5"غري إنسانيني

 .  املتمثلة خصوصا يف النداء والتعجبوجتعله شخصية مبأرة من الداخل،  من خالل األساليب اإلنشائية 

يف املستوى " النصوص التخاطبية"وعلى غرار خماطبات السارد للمسرود له، ميكن إدراج هذه 
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التخاطيب األول، مع احتواء النص الثاين على مقاطع تنتمي إىل املستوى  التخاطيب الثاين؛ لكوا تدور بني 
التمسرح التخاطيب تتجسد يف هذه "عتمد والرميكية، غري أن تقنية شخوص من املستوى الثاين كاحلوار بني امل

املخاطبات بصفة أوضح من خماطبات السارد للمسرود له ؛ نظرا لكوا موجهة عن طريق املخاطبة  املباشرة 
   .1"صراحة إىل شخص معني ينادي بامسه أو بلقبه، ويكون ذا هوية خاصة جتعله متمايزا عن القارئ املفترض"

ا كانت هذه التقنية ترد إىل خصائص اخلطابات الشعرية الغنائية اليت تنشأ نتيجة حافز خارجي وإذ
 عن وعي عميق مبا كانت -بداهة–، فإا يف هذه املخاطبات قد نتجت 2مناسبايت أو وعي عميق بتجربة معينة

  . والزالت متثله اشبيلة

 يف اخلصائص األسلوبية للرسالة الكالمية، "املناجاة"وتشترك تقنية التمسرح التخاطيب مع تقنية 
" كاألساليب اإلنشائية وتواتر النداءات على اخلصوص ؛ حيث تتميز النصوص املدرجة يف التمسرح التخاطيب

مضاعفة إنشائية النداء بإنشائية أفعال األمر والطلب من "باالبتداء بصيغة النداء اإلنشائية وامتدادها على النص و
، باإلضافة إىل كون االنزياح يف مثل هذه 3"عظيم والتبجيل منن جهة ثانية وعن طريق التكرارجهة وأفعال الت

انبثاق الصيغ اإلنشائية كلها من صوت فاعل واحد، صوت "النصوص يتعلق بطريف الرسالة الكالمية كـ
ه صوت آخر املنادي الذي حيتل مساحة النص من الكلمة األوىل إىل الكلمة األخرية، ودون أن يسبق صوت

  .4"يدخله إىل عامل النص ويعرف به

ولعل أهم اخلصائص املتعلقة بطريف الرسالة الكالمية، واليت جتعل من نص ما متسرحا ختاطبيا، هو 
غياب الربط بني املستوى التخاطيب  األول الذي ينتمي إليه املتكلم أواملنادي، واملستوى الثاين الذي ينتمي إليه 

القارئ واملتمثل هنا يف الفضاء والشخصيات التارخيية، باعتبارها عناصر سردية، وجتسد املنادى املختلف عن 
عن ) السارد(خماطبات إشبيلية وشخصياا، هذا الغياب من خالل غياب أفعال إسنادية تنسبها إىل فاعل تلفظها

إىل متلفظيها مما وغياب إسناد أقوال الشخصيات " قلت يف نفسي"أو " قلت"،"قال"طريق األفعال السردية 
 -وجاء بأشجار من اللوز فغرسها يف احلديقة:"ينشئ تالمحا بني مستويي السارد واملسرود، كما يف املقطع
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: واملقطع الذي يسبق املخاطبة الثانية مباشرة " . ! وهاهو اللوز يا اعتماد على األفنان -واللوز يزهر يف الشتاء
  .ببيت من الشعر هو والرميكية صاحبة القصة املشهورة "...

  نسج الريح على املاء زرد

 1"أجز يا ابن عمار

فاملخاطبة املباشرة للعناصر السردية اليت كان يسرد عنها بضمري الغائب تفضي إىل اعتبار السارد 
عنصرا سرديا ؛ أي شخصية تقف على املعامل واألطالل ملناجاا يف حوار أحادي، موجه، ولكنه حييل أول ما 

ما أمجل حبك وما أرق شعورك وما ألطف خيالك أيها : "ذات املتكلمة ومواقفها من املخاطَبحييل على ال
  " .!امللك يا شاعر احلياة

ولكون السارد والشخصية والكاتب يف الرحلة واحدا يف اية األمر، فإن إدراج هذه املخاطبات ضمن 
وضرورة التمييز بني س "ية املتكلم خطاب السارد ال يشكل تناقضا، وال يستدعي االحتراس من حتديد هو

  .  كما هو الشأن يف السرود  التخييلية 2"بصفته املؤلف وبني س بصفته شخصا من شخوص النص

وإذا كان غياب أفعال اإلسناد يف خطاب السارد للمسرود له ال يربك أطراف التخاطب ؛ حيث 
لوظيفة االتصالية على اخلصوص، ومن مث إىل خروج خماطبة املسرود له حتيل مباشرة إىل الوظيفة االنتباهية، أو ا

السارد عن وظيفته كما رأينا يف املبحث السابق، فإن توجيه خطاب مباشر حر، دون تأطريه بفعل إسنادي  إىل 
خيرج ذه املخاطبات عن كوا خطابا عاديا سيما أن هلذه العناصر ) شخصيات أو أمكنة(عناصر سردية 

  .  ة السردية مرجعية واقعي

، فإن ماهية طرفيه 3"النداء صورة بيانية ؛ أي صيغة ؛ أي ابتعاد معني عن اللغة العادية "وفضال عن كون 
وطريقة تشكله داخل السرد والوصف، يف هذه املناجاة، تزيد يف انزياحه عن اللغة العادية، فضال عن الصور 

  . لنصيالشعرية اليت يعج ا ،واملساحة اليت اقتطعها من الفضاء ا

وخبالف خماطبات السارد للمسرود له، اليت تظل مرتبطة بسياق النص اليت وردت فيه،فإن هذه 
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املخاطبات تتبدى كوحدتني موسومتني من حيث اللغة واحلجم النصي وطريقة الكتابة، وبالتايل ميكن اعتبارها 
أدق، تبدو املخاطبات أقرب نوعا أدبيا منفصال عن تقرير الرحلة ولكنه ناشئ يف سياقها كخطاب، وبوصف 

يف مواضيع "أنه  وقد أشارت بعض الدراسات اليت تناولت رحالت الرحياين إىل.إىل اخلاطرة والقصائد النثرية
عديدة من رحالته يقترب أسلوب الكاتب من أسلوب النثر الشعري الزاخر باخليال والعاطفة والتصوير الفين 

حديثه عن إشبيلية وتصويره هلا يف صورة امرأة غانية هو حديث "ن فضال عن التأكيد بصفة خاصة أ .1"اجلميل
   2"شاعر خصب اخليال

على أنواع أدبية خمتلفة، منتجة من قبل الكاتب، على " نوراألندلس"وباإلضافة إىل احتواء خطاب 
عرية، غرار اخلطب، واملسرحية الذهنية واملقالة، فإنه حيوي من جهة أخرى خطابات أدبية، وشبه أدبية، ش

ونثرية، صادرة عن منتجني آخرين يصرح السارد مبتلفظيها أحيانا، ويسقطها أخرى، حسب كيفية دجمها يف 
خطاب الرحلة ودرجة األسلبة اليت ختضع هلا كاألبيات الشعرية، واألمثال اليت تنتشر عرب الفضاء النصي 

وارية اليت أدخلها السارد إىل قصة حصار للرحلة، واخلطب اليت ألقاها احلكام املغاربة واإلسبان والقطعة احل
ومل يشر ) قال، رد(القصر يف فصل أبطال طليطلة، جاهزة كخطاب حر مباشر فوري، خال من أفعال اإلسناد 

إليها، إال يف احلاشية وغريها، مما ميكن إدراجه ضمن اخلطابات املسندة إىل رواة أو متلفظني آخرين، واليت متثل 
  .  صوصية أسلوبية ،غري أننا جتاوزناها لضيق املقام عن حتليل خصائصهاظاهرة ختاطبية ذات خ

وفق عمليات التركيب والترميم والدمج بني " نوراألندلس"تشري مثل هذه األساليب إىل كيفية بناء 
عناصر النسيج السردي، ضمن وحدات صغرى؛ كالتفاتات السارد إىل املسرود له، واألقوال الشعرية، والنثرية 

خوذة عن سياقاا واملدجمة يف سياق السرد الرحلي،وعلى مستوى أوسع، تشري إىل التأليف بني أنواع أدبية املأ
خمتلفة، مما يسفر عن خطاب هجني من جمموعة خطابات أدبية خمتلفة، بسبب تنوع األساليب التعبريية، ومن 

 واتساع أفقه الفكري  اللذين جيمع خطابات غري أدبية متعددة، وبسبب الثقافة املوسوعية ألمني الرحياين،
    .3عليهما الكثري من النقاد
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و ميكن تعميم ذلك على النص الرحلي ؛ حيث جيمع كثري من النقاد العرب والغربيني على السواء 
على أن اخلطابات اهلجينة تكونت يف األساس من ختطيب قصص السفر والرحالت، وهو مايفسر تنوع 

  .1تعبرياملواضيع وتعدد أساليب ال

ذلك أن بنية السفر واحلركة قائمة على املالحظات العينية املفتوحة على املفاجآت وتغري احلالة الشعورية 
راو ،وممثل وجمرب وموضوع التجربة ومسجل "الرحلة يف األغلب  للرحالة، ومن جهة أخرى، ألن كاتب

 مسرح بعيدة ولكنها أيضا مذكرات أفعاله وحركاته وبطل تارخيه الشخصي على مسرح أجنيب، وخشبة
   .2"حاضرة من خالل القصة

 ويؤكد بعض النقاد أن هذه اهلجانة اليت حتفز احلوارية، قد ميزت النص الرحلي منذ بداية تكونه، حيث تنفتح 
 ويكون خطاا 3"على جماالت غري حمصورة أو مقيدة كاجلغرافيا واالجتماع وعلوم الطبيعة واألدب"الرحلة 

ائف والشعر واحملكيات والرسائل واخلطب وكلها تضفي على النص الرحلي مسة االنفتاح وطابع طافحا بالطر"
   .4"املتعة واملعرفة ومها صفتان للرحالت عامة 

 :  نصا املخاطبة-

  :النص األول-

   إشبيلية الرومان والعرب واإلسبان !هللا درك يا اشبيلية  "

 سادات العرب جلس على عرشك وكبار من ملوك قشتالة ثالثة من عواهل روما ولدوا يف كنفك وسيد من"
 وأرغون محلوا سيفك ويراعك وصليبك 

  .إشبيلية قيصر أنت ،و إشبيلية املعتمد كما أنت إشبيلية ألفونس العامل وفرنندو القديس

  يف قدس أقداسك دفن كذلك سفاح من السفاحني -و حيث دفن فرنند 
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   جلس كذلك عات من العتاة ارمني -عر ومكارم األخالق  على عرش احلب والش-وحيث جلس املعتمد 

   ! فما أرحب فناءك ،وما أبعد مدى حنانك !هللا درك يا إشبيلية 

  . يزرع املعتضد الزهور يف مجاجم أعدائه وأعدائك ويزين ا حديقة القصر ،فتبتسمني وتنشدين األشعار

   وترقصني يشرب أبناؤك مياه احلمام حلظية امللك السفاح فتضحكني

يذهب عنك سيدك فال يذهب ما عندك من حب ووفاء ويوم يعود تقدمني له قلبا عامرا بالوفاء واحلب وأنت 
  .يف تقلبك أخجل منك يف قلبك 

وشيدت املعابد والكنائس بيد العبقرية واإلميان فقال . مسعت املؤذن يؤذنن والكاهن يرتل فخشعت وسجدت
فزهوت يا إشبيلية ،و باهيت ورحت تغنني للجلنار وترقصني للورد !ت أحسنت وقال الفن حبيبيت أن:اهللا 

 .ونادتك شريش فلبيت وما عصيت حبيبك .واليامسني

  .شربت الكأس بامسهما مث الكأس على ذكرمها فازددت مجاال وافتنانا مث أثلثت ففرح إبليس

  ".دا، انداان:"  والتهب دمك ،فجلست جلسة الرومان يف ساحة الثريان وهللت للذاحبني

رأيت الدم جيري على الرمل فقلت ذهب وياقوت وقبلت من يد الذابح عربون الغرام وعدت إىل بيتك حتملني 
   .1"التذكار فعلقته بني الشموع

  :النص الثاين -

  !إيه إشبيلية العرب ما أقصر يومك وما أطول ذكراك 

  ! وما أنصع ميينك وما أقتم يسراك  

  . السفاح كالمها كان أمريك وكالمها كان نريا عليكاملعتمد الشاعر واملعتضد 

كالمها أحب نفسه مث أحبك وما أخلص لك نفس املعتمد يف اجلارية اعتماد ونفس املعتضد يف مجاجم األعداء 
  .املزروعة بالزهور 
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  !الشعر يف الفواجع والشعر الغرام  

  واحلكم هللا وللمرابطني 

  وهل حيتقر الشعر وهو من روح اهللا ؟

أشتاق إىل منظر الثلج فقال سترينه من نافذة القصر وجاء "سأهلا أمريها الشاعر امللك ما بك ؟ فقالت . ..
   !بأشجار من اللوز فغرسها يف احلديقة واللوز يزهر يف الشتاء وهاهو ذا يا اعتماد الثلج على األفنان 

   !اةما أمجل حبك وما أرق شعورك وما ألطف خيالك أيها امللك يا شاعر احلي

  وكان املعتضد يأمر بالتعذيب وبالقتل وبسلخ اجلماجم وال يأذن لعينه أن ترى وال ليده أن تلمس غري الزهور

  !ما أدق ظلمك وما أرق خيالك الدموي أيها امللك يا شاعر املوت

  1."وبذكرى االثنني يتلمظ التاريخ 
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 : خامتة

 الشكل واحملتوى، واليت تعزى إىل بنية السفر، جتعل مقاربة إن مسة االنفتاح والتنوع على مستوى
اخلطاب الرحلي تقف دون إضاءة كثري من زواياه، وإن بدا فضاؤه النصي ضيقا،وهو ما ينطبق على هذه 

 :الدراسة، اليت ميكن إمجال أهم نتائجها املرتبطة ذه السمة فيما يأيت

عن سرد اخلطابات األدبية األخرى، ترتبط بكون   حيوي السرد يف اخلطاب الرحلي خصائص متيزه 
الرحلة ختطيبا لفعل منجز من قبل شخصية حقيقية، غالبا ما تكون سارد الرحلة و كاتبها يف اآلن نفسه،  ومن 

 : أهم هذه اخلصائص ما يأيت 

نية يف الرحلة مظهر خارجي يتعلق بكيفية تشكيل معامل الفضاء النصي ويكون ذا ب  للتنظيم السردي- 
مغلقة تعترب من أدبيات اخلطاب الرحلي اليت متنحه مسة الكتابة التأليفية كاملقدمة و عرض حمطات السفر 

 . واخلامتة

يرتبط التنظيم الداخلي للسرد مبقامني رئيسيني مها حكاية انتقال السارد املتموقعة يف إحداثيات -
ددة حسب إحاالت املشاهدات واملؤطَرة حبكاية الزمان واملكان  وحكايات احملتوى املفتوحة على تيمات متع

  . السفر

عن هذه  األسس السردية يف املستويني،الداخلي واخلارجي  و يعود "نوراألندلس"وينحرف خطاب 
هذا االحنراف بالدرجة األوىل إىل طبيعة الفضاء ، حيث تداخلت املستويات السردية فلم تكن حكاية السفر 



بارز، متصل، بل أحيانا تفيض احلكاية املؤطرة عن اإلطار املضمر و من مت كانت مؤطرة حلكاية احملتوى بشكل 
وحدات اخلطاب متصلة بروابط مكانية جتاورت فيها الفصول على شكل لوحات يف ألبوم، متثل إمارات 

  .األندلس وبعض الفضاءات اإلسبانية وأغفلت حبكة االنتقال بينها

ذا موضوع الوصف يف خطاب الرحلة لعناصر مرجعية متعلقة ختضع طريقة إدراك املادة السردية وك-
وخيضع تفسري املشاهدات . حبيثيات الرصد كاملواقع املكانية املرجعية للمشاهد وحاالته السكونية واحلركية

واختيار احلكايات لغرض الرحلة والرؤية الفكرية للسارد مما مينحه احتماالت كثرية لنقل نفس احلادثة،هذه 
ت تتضاعف يف اخلطاب الرحلي األندلسي خاصة على مستوى حكايات احملتوى نظرا للزخم الكبري االحتماال

 .على مستوى األحداث من جهة وانفتاح هذه األحداث على زوايا عديدة للقراءة والتفسري من جهة أخرى 

 أليفا يشكل الفضاء األندلسي استثناء يف رحالت العريب إىل فضاء اآلخر املختلف، إذ يعد فضاء-
بالنسبة له، ولكنه مفقود، مما يفرز أمناطا خطابية تبىن على التذكر واحلنني وإسقاط املاضي على احلاضر، وربطه 
به والتنبؤ باملستقبل، وتتميز بالتنويع على مستوى الصيغة، بني السرد، والوصف، واحلوار، واملناجاة والتداخل 

، فيحضر الشاعر واملؤرخ والقصاص، و العريب االسباين، بني األزمنة واألصوات من حيث املصدر والنربة
وغريمها وجتمع النربة بني البكاء واالعتبار والفرح وهو ما مينح للخطاب األندلسي حوارية وتعددية صوتية 

  .اكتفينا يف سياقنا باإلشارة إليها 
يزه عن اخلطابات  يعترب احلضور العريب يف األندلس مكونا بنيويا للخطاب الرحلي األندلسي  مي-

الرحلية العادية، من جهة ومييزه عن اخلطابات األدبية األندلسية األخرى، حيث يلتحم التواجد املعنوي 
لألندلس يف وجدان الرحالة من خالل احلكايات اليت تسرد له  بتواجد هذا األخري يف الفضاء األندلسي ليعاين 

حيل على السواء،  وينقلها مرة أخرى عن طريق سرد بنفسه قرائن جميء العرب إىل األندلس وقرائن الر
تأكيدي متحوال من مسرود له إىل سارد ويديل بشهاداته حول معايشته الستمرار احلضور العريب باألندلس 

  . ويسجل مالحظاته بشأن تفاعل اآلخر معه
يا األمة العربية يطرح أمني الرحياين رؤى جريئة، وخمتلفة عن رؤية الرحالة العرب املعهودة إزاء قضا-

اإلسالمية، اليت عاصرت رحلته كاالستعمار، ويبدي مواقفه من أسباب السقوط ،حمتكما إىل رؤاه الفكرية اليت 
يتبناها، كالعلمانية ،كل ذلك بطريقة حتفز نشاط املتلقي على الغوص يف التاريخ من جهة، وجتعله من جهة 

سياق خارجي حرج يدفعه حنو هذه الرؤى، اليت ما يفتأ أخرى يلمح وضعا استثنائيا للكاتب، إذ يبدو يف 



 .يسرب بينها رؤى مناقضة هلا، بطريقة مضمرة تارة،  ومباشرة تارة أخرى

منطويا على زخم كبري من الظواهر اخلطابية، اليت ميكن مقاربتها من " نوراألندلس"ويظل خطاب 
واألسلبة، إىل خطاب ختييلي،   الصيغة ، واإلسناد،زوايا خمتلفة، ولعل أمهها السرد التارخيي، الذي يتحول عرب

يرتاح بزوايا شديدة االنفراج عن سرد التاريخ األكادميي والكالم العادي، ،وكذا ظاهرة السخرية، وخطاب 
النقد األديب، الذي حيضر بكثافة يف الرحلة، وكيفية  حلم أجناس أدبية أخرى كعناصر عضوية يف خطاب 

ظواهر اليت تتراءى لنا من خالهلا حمدودية هذه الدراسة، وبساطة إجراءاا املنهجية، اليت الرحلة،  وغريها من ال
  . نأمل أن تكون قد أضاءت جزءا من مالمح هذا اخلطاب
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  امللخص

 

  ملخص- 

هو عنوان الدراسة اليت سعينا من خالهلا إىل  " أدبية  اخلطاب يف رحلة نور األندلس ألمني الرحياين"

مقاربة رحلة حديثة ، وفق  مناهج  ذات رؤى  مجالية ، منطلقني من اعتبار الرحلة خطابا بالدرجة األوىل  

ومن مث كان اهلدف العام للدراسة  .ابعة  ألنواع أدبية أخرى لتفادي التصنيفات النظرية اليت ظلت الرحلة فيها ت

هو إبراز السمات الفنية اليت جتعل من الرحلة أدبا ، وبصفة أخص رصد كيفية تعالق هذه السمات وتفاعلها 

داخل اخلطاب متوقعني أن هذا التفاعل هو الذي جيعل من الرحلة نوعا أدبيا قائما بذاته ، دون أن يكف عن 

  .ع مع أنواع أدبية أخرى التقاط

وقد بسطنا يف املدخل مفاهيم العناصر املكونة لعنوان الدراسة فعرضنا مفاهيم األدبية ومفاهيم اخلطاب 

  .،وأشرنا إىل الرحلة ومنتجها 

وألننا اعتربنا خطاب الرحلة خطابا سرديا بالدرجة األوىل ، وأن السرد من  أهم املعايري اليت متنح 

األدبية ، فقد كانت اخلصائص املربزة متعلقة يف جمملها مبقوالت سردية يف الفصول الثالثة اخلطابات مستها 



املكونة للدراسة ، حيث استعرضنا يف الفصل األول اخلطاطة السردية  وأنواع املقامات حتت عنوان التنظيم 

يديولوجي وانعكاس كل السردي ، كما رصدنا يف الفصل الثاين الرؤية السردية يف املستويني املكاين واإل

مستوى على منط السرد املفرز، وخصص الفصل الثالث للنصوص اليت حتوي عملية التخاطب بني السارد 

وعناصر سردية أخرى ، مثل خماطبة السارد للمسرود له وخماطبته للألمكنة مركزين يف األوىل على وظيفة 

  .   هلذه املخاطباتالتخاطب بني الطرفني ويف الثانية على اخلصائص األسلوبية 

خبصوصيات أدبية " نور األندلس"وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج تلح  على تفرد رحلة 

يغدو من خالهلا اخلطاب الرحلي ذا كثافة فنية عالية مثل خصائص الرؤية يف السرد الرحلي ، كما أشارت 

دعي إفرادها بالدراسة والبحث، كالتناص الرحلة إىل وجود العديد من الظواهر األدبية اليت مازالت تست

   .وخصائص السرد التارخيي وغريها 

 

 

Résumé 

La littérarité du discours dans le voyage de "Nour el endalous de 

Amin Errayhani " est le thème de notre présente étude dans ce cadre 

nous avons essayé d’approcher un voyage moderne selon des 

méthodologies et des visions  esthétiques, considérant le voyage  

comme un discours, pour éviter ainsi les classifications théoriques, où 

le voyage est lié à des discours littéraires.    

De là, notre objectif consistera à mettre en évidence le coté 

artistique qui donne au voyage sa littérarité, plus précisément de 



faire ressortir les caractéristiques intra discours  qui font de ce 

voyage un genre littéraire à part entier, sans cesser d’être communs 

avec les autres genres littéraires.  

Concernant le plan de la thèse, en introduction nous avons 

simplifié  les concepts de thème: Littérarité, le discours, le voyage et 

leur producteur, dans le premier chapitre, nous avons  présenté le 

schéma et les différentes situations narratives, le seconde chapitre 

concerne la vision narrative les niveaux spatial et idéologiques et 

leurs répercussions sur le type narratif obtenu, le troisième chapitre 

est consacré aux défirent types de discours entretenus par le 

narrateur dans et en de hors de la narration .  

En conclusion générale, nous sommes parvenus à un ensemble 

de résultats qui montrent la particularité  littéraire du voyage de 

Nour el endalous , qui donnent au discours de  voyage un aspect 

artistique de haute teneur et qui   en font un genre littéraire . 

A titre de recommandations, nous avons souligné la présence 

d’autres phénomènes artistiques qui nécessitent des études tels que 

l’intertextualité, la narration historique et autres. 

Summary : 

The literary discourse in the account of voyage of nour el 

andalous of Amine Errayhani is the title of our study .within this 

framework , we propose the approach a moderne travel according to 



various methodologies which take into account  the beauty of the 

voyage .we wille  thus avoid confining the voyage between literary 

and non-literary discourse of the various theorical classifications. 

In this perspective our objective will consist has to bring to 

artistic wich gives to the journy its literary value .more exactly we 

would try to higlight intra characteristic speech which make of this 

journy a separate literary genre for the multiple links with the other 

literary genres . 

We considered  the journy as being essentially narrative 

speech. The narration is the most  inportant  standard which gives to 

the discourse literary character various aspects of this last one will be 

devloped in the chapters wich compose this  report . 

Conserning the plan (shot) of the thesis , in introduction we 

define the words of the title and those relative to the discourse .we 

also evoke the journy and its producer.  

In the first chapter ,narrative organization ,we present the 

narrative diagram and its various situations. 

The second chaptr concerns the narrative vision to the spaciale 

and ideologicale plans and thier repercussions on the producttive 

narrative typs 

The third chapter is devoted  



   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 


