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                                                           :مفهوم البناء السردي 

رد             یستعرض تعریف البنیة و السّ  أنْ  ،قبل الولوج إلى المفهوم بالبحثجدر یَ      

 ىنً وبناًء وبِ  ،َبنیاً  الَبّناءى نَ نقیض الهدم، بَ : الَبْنيُ "أّن  )لسان العرب(جاء في   :البنیة لغة

  :األعور الشّني  في صفة بعیر وقولُ  اه،نَّ وبَ  اهُ نَ تَ وابْ  ،ةً ایَ نَ ًة وبِ یَ نْ وبِ  ،وُبنیاناً 

  

  

                                             .                     

وَعَنى بالَعَلِم الَقَ◌ْصَر، یعني أنَُّه َشبََّهَهُ بالَقْصِر الَمْبِنيِّ  ،شبه البعیر بالَعَلم  ِلِعَظِمِه وِضَخِمهِ 

وهو   هُ تَ یْ نَ ما بَ : والُبنیةُ  ،والِبنیةُ  .والجمع أبنیة، وأبنیات جمع الجمع ،المبنيُّ : اءُ نَ والبِ . الُمَشیَّدِ 

       (...) ، وُفالٌن َصِحیُح اْلِبْنَیِة َأْي اْلِفْطَرةِ كأن الِبنیَة الهیئة التي ُبنَي علیها. ىَ بُ والْ  ،نىِبِ◌◌َ الْ 

  .)1(."َقَواِئُم النَّاَقة: والَبَواِني

 في تضاعیفه على داللة معماریة"یة یدّل نْ لمفردة البِ االصطالحي المعنى  :البنیة اصطالحا

ناء، ومن هنا د على نحوها هذا البِ وتعني الكیفیة التي شیِّ  .هالشيء هي تكویننیة وقد تكون بِ 

  .)2(."نیة اللغةنیة الشخصیة أو بِ أو بِ  ،نیة المجتمعث عن بِ حدّ ه یمكن التّ نّ إف

اللغوي في ثنایاه إلى المراحل في عملیة البناء، وهذه المرحلیة  عریفالتّ یشیر        

ها تنتظم من خالل أو طبقات عدیدة كلّ ، وتجانس بین مكونات ،تنظیم إیجادتستدعي كیفیة 

ره اللغویون تصوّ ": فقال "صالح فضل"ذكر هذا ، باتبالثّ  سمالذي یتّ  ،الشكل النهائي للبناء

كما تصوروه على ، النحاة عن البناء مقابل اإلعراب ابت للشيء، فتحدثه الهیكل الثّ نّ أعلى 

  .)3(".والمبني للمجهول ،لمبني للمعلوماوالصیاغة، ومن هنا جاءت تسمیتهم ه التركیب نّ أ

: ویقال َتْقِدَمُة شيء ِإلى شيء تْأتي به متَّسًقا بعُضه في َأثر بعض متتابًعا"  وهو" :رد لغةالسّ 

  إذا كان: سرًدا الحدیثَ َیْسُرد  إذا تابعه، وفالنٌ : َسَرد الحدیث ونحوه، َیْسُرُده َسْرًدا
  

    5، مج )هاشم محمد الشاذلي. محمد أحمد حسب اهللا. عبد اهللا علي الكبیر: تحقیق(لسان العرب، : ابن منظور ) 1(

  . 367. 365 ص ص]. ت. د[ ، القاهرة، مصر، )ط .د( دار المعارف،       

  . 29، ص]ت .د[، مصر ،)الفجالة(، دار مصر للطباعة، البنیة مشكلة :زكریا إبراهیم  )2(
  . 175ص. م 1985 لبنان، بیروت، ،3ط، دار اآلفاق الجدیدة، األدبيالنظریة البنائیة في النقد :  صالح فضل  )3(

َلمَّا َرَأْیـُت َمْحِمَلْیِه َأنَّا                                                
.                                                                                        

ُمَخّدَرْین  ِكْدُت َأْن ُأَجنَّا                                                           

ْبُت ِمْثَل اْلَعَلِم الُمَبنَّى.  َقرَّ
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 إذا كان جید: سرًدا َیْسُرد الحدیثَ  إذا تابعه، وفالنٌ : َسَرد الحدیث ونحوه، َیْسُرُده َسْرًدا: ویقال

 داً رْ البعیر سَ  وسرد خفَّ  اللسان، دُ رَ سْ تابع قراَءته في حدر منه، والمِ : القرآن دَ رَ ، وسَ السیاق له

 {:في قوله تعالى" سرد"  وردت لفظة وفي القرآن الكریم .خصفه بالقدِّ 

    

    

 ا     {(*)  

  اً وال یجعل المسمار دقیق  ، فیفصم الحلقاً والثقب دقیق، اً أالَّ یجعَل المسمار غلیظ: قیل

  .)1(".، فیتقلقل أو ینخلع، أو ینقصف، اجعله على القصد وَقْدِر الحاجةاً والثقب واسع

  :اصطالحیًا للسرد تعریفاً   "GERARD GENETTE ""جیرار جنیت"م قدّ : السرد اصطالحاً 

ْرَد ال یوجد إالَّ الس" وهذا یعني أنّ  .)2(".حقیقیة أو خیالیة ،أكثرهو قصُّ حادثة واحدة أو "

   .)3(".أو األفعال في النص ،ه عرض لتسلسل األحداثبواسطة الحكایة، كما أنّ 

 "ابن رشیق"ورد في النقد العربي القدیم إشارات لمفهوم السرد، منها ما ورد عند      

الناس من یستحسن الشعر مبنی�ا ومن : "، وهذا في قوله"العمدة"في كتابه  )م1063/م390(

بنفسه ال یحتاج إلى ما قبله، وال  اً بیت قائم یكون كلّ  وأنا أستحسن أنْ  بعضه على بعض

وما  وما سوى ذلك فهو عندي تقصیر، إال في مواضع معروفة، مثل الحكایات ،إلى ما بعده

 ابن"  أّن   الحظیُ و .)4(".فإنَّ بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد  شاكلها

 و  بناء اللفظ على اللفظ و  احتیاج البیت لما قبلھ وما بعد على اً رد قائمجعل الس "رشیقّ 

   .وما شاكلھا ،في الحكایات وجوده

صاص على الشاعر إذا اضطر إلى اقت" :هو )م934/هـ322:ت( "ابن طباطبا"رد عندالس      

القول، ویطرد فیه المعنى، فیبني شعره على وزن  س له معهیسلّ ، اً دبََّره تدبیر   في شعر خبر

 ُیحذف قصنمن الكالم یخلط به، أو  ُیحشى بما یحتاج إلى اقتصاصه بزیادة یحتمل أنْ 

وتكون األلفاظ   ماغیر مخدجین لما یستعان فیه به ،نیْ یرَ سِ والنُّقصان یَ  ،وتكون الزیادة ،منه

ثم  ،هرونقه وحسنؤیدة له، وزائدة في خارجة من جنس ما یقتضیه، بل تكون م المزیدة غیر

                ).5."(لأالسَموْ  من خبر اقتصهعلى كالمه بقول األعشى فیما  ضرب مثالً 
  
  .11، سبأ   )*(
  . 211ص، 3مج ،المرجع السابق: ابن منظور)  1(
  . 59ص .م  2003مصر،   ،3ط ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ،معجم المصطلحات األدبیة الحدیثة   :محمد عنان  )2(
  الھیئة العامة ، )عمر حلميي، عبدالجلیل األزد معتصم، محمد :ترجمة(، )بحث في المنھج(:  خطاب الحكایة: جیرار جینت   )3(

  .40ص .م 1997، بوالق، مصر، 2، طللمطابع األمیریة       

  .261ص .م1972، لبنان، 1ط ، دار الجیل،)محمد محیي الدین: تحقیق (، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ : ابن رشیق)  4(

  مصر  اإلسكندریة،، 1، منشأة المعارف، ط)محمد زغلول سالم: تحقیق وتعلیق( ،عیار الشعر: ابن طباطبا ) 5(
  .35ص . م 1984     



 رديمفھوم البناء الس               تمھید                                                                 
 

4 

 

  الكالم  فانظر إلى استواء هذا: "ق علیها قائالً ها یعلّ القصیدة كلّ  "ابن طباطبا"وبعد أْن یذكر 

 لمة موقعها الذي أریدتك وسهولة مخرجه، وَتمام معانیه، وصدق الحكایة فیه، ووقوع كلّ 

اإلشارة أوضح  هذه"" صالح فضل" ویعدّ  .)2(."وال خلل شائن ،حشد مجتلب من غیر ،له

  .) 3(".في النقد والبالغة العربیة في الماضي ،كالم عن السرد الشعري

مشتقة    (structure) "بنیة" كلمة نّ إ" ":زكریا إبراهیم"فقد ذكر  في اللغات األجنبیة اوأمّ        

 نّ إف )...( أو حین تكون للشيء بنیة، دیّ أو یش، بمعنى یبني ) (strucre من الفعل الالتیني

بل هو  ،(amorphe) الشكله لیس بشيء غیر منتظم أو عدیم نّ أ -شيء  معنى هذا وقبل كلّ 

وهنا یظهر التقارب بین معنى ، )...( ووحدته الذاتیة ،له صورته الخاصة موضوع منتظم

 ..).( تحمل معنى المجموع أصلهاما دامت كلمة بنیة في و ،  (form)الشكلومعنى  ،البنیة

د من خالل عالقته بما ، وتحدّ منها على ما عداه ف كلّ ، یتوقّ لف من ظواهر متماسكةؤَ المُ 

  .)4(".عداه

  :مفهوم البناء السردي

ماعات بشریة لها سردها الخاص بها      وهذا لوجود ج ؛منذ الِقَدمرد األدبي السّ  دَ جِ وُ        

لكي و . قفالمواو  ،وتسجیل األحداث ،یة بالغة في نقلذو أهمّ  فهو". في جمیع میادینها

         ذلك من خالل البحث  یتمّ  من أنْ  لمنظومة حكائیة ما، البدّ ه هیكل صورة عنتتبلور ال

قائم السردي  لبناءفا .  )5("وصوًال إلى بناه في مكونات هذا الهیكل البنائي، بدءًا من متونه

 ك فیه شخصیات، تنتجتتحرّ  على فضاء یتوافر. ومقصود ،على بنیة خطاب سردي ُمْنَتج

   الخطاب السردي نسیجاً بنیة لئن كانت "من هنا . أحداثًا في زمن ما، َوْفق رؤیة، وحوار

  . م1992بیروت، لبنان، ، 1الجیل، ط آلعشى، شرح یوسف شكري فرحات، دارا دیوان: األعشى )1(

  .108. 107ص ص      

  .36ص، المرجع السابق: ابن طباطبا  ) 2(

    المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویتالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة ، ب:  صالح فضل)  3(

  .281، ص 164ع.م 1998     

  . 29 ص ،المرجع السابق، زكریا إبراهیم  )4(

  .م19/07/2009الجمهوریة نت ، شبكة االنترنات، بتاریخ   ،األسس الفلسفیة للبنیة األدبیة :قیس عمر  )5(

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid= 120688           

  

ار   اللَّْیلِ   َكُزھَاءِ   َجْحفَلٍ    فِي          بِھِ   الھَُمامُ  طَافَ   إذْ   لِ أَكالَسََّموْ   ُكنْ      )1(◌ِ َجرَّ

ارِ    َغْیرُ   َوَجارٌ   َحِصینٌ   ِحْصنٌ          َمْنِزلُھُ     تَْیَماءَ     ِمنْ    الفَْردِ   بَاْألَْبلَقِ    َغدَّ

  َحارِ   أَْسَمْعھَُما   َكَذا  َعلَيَّ   اْعِرضْ          لَھُ    فَقَالَ   َخْسفٍ    ُخطَّتَيْ  َساَمھُ  إِذْ 

 لُِمْختَارِ     َحظٌّ    فِْیِھَما  َوَما   فَاْختَرْ          بَْینَھَُما   أَْنتَ   لٌ َوثُكْ    َغْدرٌ    :فَقَالَ 

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid
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السردیة هي العلم الذي ُیْعنى بمظاهر  أنّ ب المكونات، أمكن التأكیداعل تلك قوامه تف

  .)1(."وداللةً  ،وبناءً  ،أسلوباً  الخطاب السردي

لها  ةخاصّ  السردب ىعنتُ  ،ظهور علوم عدیدةفي هذا النطاق  عبراالنجازات  أهمّ  برزُ ت      

هذه  تي وسمتال ،تبلورت هذه العلوم مجتمعة في الحقبة البنیویة ،وقضایاها ،اهجهامن

 أيّ  في ذلك شأن شأنها العلوم السردیةف .)وأوائل السبعینیات ،منذ أواسط الستینیات(المرحلة 

 في البنیة یحمل لفظف. ةعلى أساس تحدید موضوعها بدقّ  الً اختصاص علمي، قامت أو 

 وكأنّ  إدراكهالموضوع من أجل  الذي طالما حاول وضع یده على اإلنسانلم تحقیق حُ  ثنایاه

. هالواقع والتأكد من السیطرة علی البنیة هي تلك الوحدة الجدیدة التي تضمن للعقل فهم

   .من الوظائف التي تؤدیها في العمل اإلبداعي والتركیز على البنیة انطالقاً 

 د علىیّ الكیفیة التي شُ  ، ولكن الكلمة قد تعني أیضاً ههي تكوین قد تكون بنیة الشيء        

 ، فالبحث في البنیة هو بحث في انتظام عناصرها في المجالالبناء أو ذاكنحوها هذا 

 تتجانس مكوناته اً نظام َس لُتؤسِ  ؛تتآزر فیه تلك العناصر، وتتكامل ،دقیقاً  اإلبداعي، انتظاماً 

 ،د من خالل شكله ووظیفتهالمتماسك الذي یتحدّ  الكلّ  سع هذا المفهوم أيْ اتّ  .اً تجانسًا تام

في مبنى ما   األجزاءوضع  الذي یشمل الكلّ "ه نّ أ أيْ  األجزاءة ومن خالل عالقته مع بقیّ 

البنیة  نّ أ ضحیتّ  .)2(".من وجهة النظر الفنیة المعماریة، وبما یؤدي إلیه من جمال تشكیلي

بنیة  هاأنّ  ل، أيْ التشكّ  ة من ناحیةوالمستقرّ  ،في النص رةوالمتصوّ  ،لةهي الصورة المتشكّ 

 ة العناصر، أو البنى التي یشدّ د من خالل بقیّ وهي تتحدّ  ،الشيء، لها صورة هیكلیة ثابتة

  ردي البناء السداخل  بعضها بعضاً 

 والشخصیات، نة له، مثل الحدثالمكوّ  من العناصر محكمٌ  نسیجٌ  رديفالبناء الس       

 أنّ " إبراهیم  زكریا  "لدى  وهكذا یبدو  .سببیاً  فیه تتابع األحداث تتابعاً و . المكانو ، والزمن

للبنیة قوانینها الخاصة التي ال تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضیة، "

    تنظم ذاتها، سائرة في ذلك على نهج مرسوم وفقاً  بل هي أنسقة مترابطة

  

  .9 ص. م 2003  لبنان، ،بیروت ، 1ط ،العربي السردیة العربیة، المركز الثقافي: عبد هللا إبراھیم )1(

  . 175ص  ،األدبيالنظریة البنائیة في النقد  :صالح فضل  )2(
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.  )1(".الخاص بهذه البنیة هي قوانین الكلّ   ،لعملیات منتظمة خاضعة لقواعد معینة

والباحث في هذا هو   ،ردي هو جوهر العملیةكیفیة انبناء مكونات البناء الس البحث فيف

 یجزئ مجموعة من العناصر المتكاملة، بهدف إعادة ترتیبها بشكل منطقيالذي الشخص "

  .)2(."المتبادلة بینها، أو األنساق التي تحكمها العالقات یضمن فهم نظامها، ویستخلص

ردي إلى الدور الفعال لهذا النظام  ط العالقات بین عناصر البناء السى مفهوم ربیتعدّ       

اصر لتشكیل البنیة ال تقف عند مستوى تشكیل البنیة  بل تعمل فالوظائف التي تنجزها العن"

وظیفة  إنّ : خالل تشكیلها للبنیة على احتواء المعنى، والداللة علیه، ولهذا یمكن القول 

البنیة،  س كیفیة انبناء، وهذه الوظیفة ُتدرك من خالل تلمّ وداللیاً  ،بنائیاً : العنصر مركبة 

       .)3(."وٕادراك العناصر التي تسهم في تشكیل المعنى كبنیة نصیة دالة

 "Martin" Wallace "مارتن واالس"كما یراه  دائمًا مرّكباً وایة لذا ُعّد البناء السردي في الر       

یّتسم  تخییالً  لتنتج ؛تتراسل فیما بینها .)4(".من أنواع مختلطة ومنطقة متغّیرة ،غیر مستقرّ "

كما یدفعه إلى إعادة . ویثیر لدى متلقیه استجابة من نوٍع ما ،همقاصد وثراء  ،بتعّدد معانیه

 .ومقدرته على اكتشاف المضَمر فیه ،الثقافي هومخزون ،ثانیة وفق سویته المعرفیةكتابته 

یتجاوز محكي النص بوصفه متنًا إلى هذا  ،سرديق ذلك كّله بمعزل عن معمار وال یتحقّ 

ال یمكن إعادة  .هما كّل واحدویجادل بین هذین الطرفین كما لو أنّ  ،المحكي بوصفه بناءً 

نها هذا التي یتضمّ  ،بناء أحدهما على المستوى الداللي بمنأى عن إعادة بناء الدالالت

  .اآلخر أیضاً 

تتجاوز " :بقوله" أحمد مرشد"ا ما یوضحه رد إلى تجاوز البنیة هذتعمد جمالیة الس      

ل بین العناصر التي تشكّ  ،نماط العالقات الخفیةكنظام أولي یؤسس أ ،ل البنیةیة تشكّ الجمال

 ل البنیة ال تقفالفاعل لهذا النظام، فالوظائف التي تنجزها العناصر لتشكّ البنیة، إلى الدور 

   والداللة للبنیة على احتواء المعنىها لبل تعمل خالل تشكّ ل البنیة، شكّ عند مستوى ت

  

   . 31ص المرجع السابق، : إبراهیمزكریا   )1(
  . 13ص. م 1985، 1یة المعلم علي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، طالبنیة الحكائیة في روا: بلملیح إدریس  )2(

   بیروت ، 1ط العربیة للدراسات والنشر،البنیة والداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا، المؤسسة : مرشد أحمد ) 3(

  . 20ص . م 2005 لبنان،      

       ، الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة)حیاة جاسم محمد: ترجمة (، نظریات السرد الحدیثة :مارتن واالس )4(

  . 48ص . م 1997 بوالق، مصر، ،)ط.د(     
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وداللیة، وهذه الوظیفة تدرك من خالل  ،بنائیةوظیفة العنصر إّن علیه، ولهذا یمكن القول 

  وٕادراك العناصر التي تسهم في تشكیل المعنى كبنیة نصیة ،س كیفیة انبناء البنیةتلمّ 

  هذا )La (Littérarité أدبّیة"یحّرض متلّقي النص على البحث في  روائي معمارأْي  ).1("دالة

" متن:"على حاملین أساسیین  ینهض محكي سردي  فكلّ   .النص بتعبیر السردیات

وسوى ذلك من  ،"سرد"و" حكایة"، أو "خطاب"و" ةقصّ "أو  "حبكة"و" ةقصّ : "، أو"مبنى"و

قصد یُ   .ة، بین هذین الحاملینعامّ  رة عن ترجح السرودأسماء تحیل إلى هذه الثنائیات المعبّ 

قبل اللفظیة في نظامها  المواد: ""مارتن واالس"كما یعبر عنها  الحكایة/ القصة /بالمتن

المادة الحكائیة  أيْ ،الحدث ممّثًال في تطّوره الزمني وعالقاته السببیة ، أو)2(".التاریخي

كّل التغییرات التي "  :عنده أیضاً  السرد، فهو/ الخطاب / الحبكة / ا المبنى أمّ . الخام

التي یضیفها الكاتب  جمیع المقومات"، أو)3(".ة قبل اللفظیةفي مواد القصّ  ،یحدثها السارد

 والمنظور  والشخصیات السرد: مجمل عناصر المحكي والتي تشمل .)4(".إلى القصة

 .والحدث والحوار السردي، والزمن

  السرد: ة، من عنصرین أساسیینیتكّون السرد، في مجمل أشكال المحكي بعامّ        

فإّنه یعني في معظم  .خطاب األقوال: خطاب األحداث، والعرض، بمعنى  :بمعنى

 أو  )5(".الكیفیة التي تروى بها القصة: ""حمید لحمیداني"كما یذكر  الدراسات التي عنیت به

  . )6(".وأسالیب عرضها ،طرق تشكیل الحكایة"بأّنه " عبد الرحیم الكردي"ه مثل ما عبر عن

 لیس مفصوالً  ،، أي تأثیث كون مرئي من خالل حدود سردیة تشخیصیةرديالسالبناء       

 البؤرة التي تتمّ  والزمان، وباعتباره أیضاً  ،باعتباره البؤرة التي تستوعب المكان ،عن الحدث

سرد " في النص     د بواسطتها مجموع القیم الداللیةالتي تتجسّ  ،داخلها صیاغة الكیانات

یقول  كما. بالكلمات قصة یفترض بناء عالم، فالروایة ال عالقة لها، في بدایاتها األولى

       الممارسةف .)7(."وایة، ومبرُر وجودهاك هو جوهر الر ، وذ "إیكو"
  .20ص  المرجع السابق، :أحمد مرشد) 1(

      . 139 ص ،المرجع السابق :واالس مارتن)  2(

  .141ص  المرجع نفسه،) 3(    

. 140 صنفسه،  المرجع )4     ) 

  ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر )من منظور النقد األدبي ( بنیة النص السردي : حمید لحمیداني) 5(

          . 45ص .م 2000بیروت، لبنان،  ،3ط ،والتوزیع     

  .110ص ،م1992 ، مصرالقاهرة، 1طدار الثقافة،  ،السرد في الروایة العربیة المعاصرة: الكرديعبد الرحیم  )6( 

                            في شبكة االنترنات موقع سعید بنكراد   .الروایة المغربیة وقضایا التشخیص السردي : رادسعید بنگ) 7(

                                          http://www. saidbengrad.com/ar/index.htm  23/11/2009:بتاریخ       
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واللغة،  البناء الروائي ینطلق من األشیاء انبجاس" :هي" صالح الدین بوجاه"حسب  الروائیة

حیث یعید  ه عالم الروایةإنّ  ،تألیفیًا جدیدًا مختلفًا نوعیًا عنهما معاً  مولدًا ُكالً  یصهرهما هلكنّ 

بها من  أو سرد ما یحفّ  ،عبر وصف خصائصها ،المبدع تنظیم األشیاء وتصنیفها

 ،واإلهمال  واإلبراز ،ركیبوالت ،والتقطیع ،والتعتیم ،فیستعمل مختلف سبل اإلضاءة ،أحداث

لها یحمّ و  ،باألشیاء في عالمها الجدید، ویكسبها وظیفتها الجدیدة ى یزجّ والتعمیم حتّ  ،والتدقیق

عملیتي السرد  إنّ . ومعان ذات إیحاءعبر ما یضیفه إلیها من ظالل  ،مختلف األبعاد

وأداء دورها   التي تتیح لألشیاء اكتساب وظیفتها ،یاتوالوصف خاصة تمثالن أبرز الفنّ 

  .)1(".رضمن دنیا األث

ي داخل النسیج السردالمترابطة  ،حركة الزمان والمكان ضرورة متابعة يْ أَ        

خصیة، متابعة حركة الحدث والش لذات الدائرة من المهمّ  واستكماالً واستخالص حركتهما، 

شخصیة،   حدث( :المكونات الحكائیة األربعة لحركةس رؤیة بالغیة معهما لكي تتأسّ 

   .داخل النسیج السردي ینضاف إلیها الحوار والرؤیة )زمان، مكان

من خالل  ،النص الروائي یعمد البحث إلى كشف عملیات االنبناء التي تمّس      

النظر " :بقوله"  أحمد مرشد "وهذا ما أشار إلیه  ،الحصول على داللة البنیات المتوفرة

یحتاج إلى قراء  (...)تحتوي معنى متنوع المستویات   إلى النص الروائي هو بنیة منتظمة

ز الكمون إلى خرج داللته من حیّ ومستویات معانیه، ولت ،هر انبنائهیحققونه، لتدرك مظا

من العبور من مستوى الوجود بالفعل إلى  ،ن النص الروائيق، وبذلك یتمكّ ز التحقّ حیّ 

  ) .2(" مستوى الوجود بالقوة 

الكشف عن عملیات انبناء المستویات المتنوعة للنص الروائي من خالل إدراك  یتمّ      

 ،فعل القارئ الذي یرصد البنیاتاللة بعد فهم معنى البنیة، وهذا نتاج الدإ ، ثمّ نیة أوالً بال

    .فیها من الداللة ما یعطي للبنیة مفهومها ویوسعه  یبثّ  ثمّ 

 

  1ط  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،الشيء بین الوظیفة والرمز  :صالح الدین بوجاه   )1(

. 16 ص.  م1993 ، لبنان، بیروت      "  

  .26، ص المرجع السابق: أحمدمرشد )  2(




