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ـة مس ــتوى االس ــتجابة
ّ ـة يف نق ــد
ّ
ّ
ُ بحثي ــة مهم ــة ألهن ــا تف ـ
.السد ّي ــة) م ــن حق ــل الرواي ــة إىل حق ــل الس ــرة الذاتي ــة
ـورة
ـ
(الص
ـرض إمكانيــ َة نق ــل أبح ــاث
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ بحكـــم- كموضـــوع رئيـــس أو تعرضـــت لـــه – جزئ ًيا،السد َّيـــة
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،ا
د
حمـــد
ا
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لنفســـها
الدراســـة
وضعـــت
وقـــد
ً
ْ
ً
ّ
ِ السدي ــة أدا ُة تش ــكيل امل ــكان واألش ــياء والش ــخصيات املتفاعل ــة م ــع املش ـ
ـب فح ــص املعاجل ــة النقد َّي ــة للص ــورة
ْ  ل ــذا كان ـ،ـاهد الرسدي ــة
ُ ـت ه ــذه الدراس ـ ُـة تتطل ـ
ّ الص ــورة
 ه ــذا االختي ــار ت ــم بن ــاء ع ــى م ــا.الذاتي ــة الس ــعود ّية
ـرة
ـ
الس
يف
ـع
ـ
املجتم
ـورة
ـ
بص
ـث
ـ
والثال
،ـكان
ـ
امل
ـورة
ـ
بص
:ـاين
ـ
والث
،ـرأة
ـ
امل
ـورة
ـ
بص
ـق
ـ
يتعل
:األول
ـارات؛
ـ
مس
يف ثالث ــة
ّ
ٍ ـات ع ـ
ٍ ـن جه ـ
ُ ـدة تتعل ـ
ـق بضب ــط مفه ــوم
ْ توف ـ
ُ  لتقدي ــم مقارب ــة يف نق ــد النق ــد تتضم ـ،ـرت علي ــه الدراس ـ ُـة م ــن أبح ــاث تتعل ــق بالص ــورة يف أدب الس ــرة الذاتي ــة الس ــعودية
. والكشـــف عـــن اآلليـــات واجلامليـــات واملرجعيـــات املتحكمـــة يف تلقيهـــا، ووظائفهـــا،السديـــة
الصـــورة
َّ
. السرية الذاتية،مجالية التلقي
 االستجابة، صورة املكان، صورة املرأة،السدية
َّ  الصورة:كلامت مفتاحية
ّ ،اجلاملية
ّ

*****

The Aesthetic Response in the Criticism of the Saudi Biography:
The Aesthetic Perception of the Narrative Image
Maryam Ibrahim Ali Ghabban (*)
King Abdulaziz University
(Received 12/6/2018, accepted 26/11/2018)
Abstract: This study seeks to explore the level of the aesthetic response in the criticism of the Saudi biography to approach the relationship between the text and the
reader. It is a significant research field because it assumes the possibility of transferring the research of (the narrative image) from the area of narration to the area
of biography. The study draws for itself a specific framework whose goal is to explore the research that dealt with the narrative image as a main subject, or handled
it partially, on the account that the narrative image is the tool of formulating the place, things and interactive characters with the audience. Hence, the direction of
this study requires the examination of the critical analysis of the image in three tracks: the first is related to the image of women; the second is related to image of
the place and the third is related to the image of the society. This selection is made on the basis of the previous available research that concerns the image in the
literature of Saudi biographies in order to present an approach for the study that includes several aspects related to the concept of the narrative image, its functions
and highlighting the mechanisms, the aesthetics and the references controlling its reception.
Keywords: narrative image – women’s image – place image – aesthetic response –aesthetics of reception – biography.
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مــت الدّ راســ ُة اســتقصا ًء جيــدً ا
فقــد قدّ
ْ
ألبعــاد البيئــة االجتامع ّيــة وانعكاســها عــى

مقدمة

ــرة الذاتي ِ
التأليــف النقــدي يف الس ِ
ــة
َح َّقــق
ُ
ّ
ُّ
ّ
الســعود ّي ِة تقد ًمــا كم ًّيــا ونو ًّعيــا ،أدى إىل اتســاعها
ّ
ِ
ِ
األطــراف منهــا مــا يتعلــق بزاويــة
رتاميــة
لقضايــا ُم
معرف ّيــة ببليوغرافيــة هتتــم برصــد نتــاج الســرة الذاتية

حيــاة ال ُك ّتــاب ،موظفـ ًة مصطلــح الصــورة يف
أكثــر ِمـن مبحـ ٍ
ـث لعـ ّـل أبرزهــا ( صــور احلياة
ْ

يف احلــارة ،قيــم وعــادات املجتمــع ،عالقــة

تشــر
الســابقة
الرجــل باملــرأة) ،والعناويــن ّ
ُ
إىل اتســاع مفهــوم الصــورة لــدى الدراســة .

إبدا ًعــا ونقــدً ا (احليــدري2008 ،م) وبعضهــا ســلك
مســلكًا تارخي ًّيــا يتتبــع نشــأة وتطــور الســرة الذاتيــة

2.دراســة بســمة القثامــي ( املــرأة يف الســرة
ـدت الدّ راسـ ُة ُممـ َـل
الذاتيــة الســعودية) ،رصـ ْ
خصائـ ِ
ـص مكونــات صــورة املــرأة يف الســرة

الســعود ّية ،وبعضهــا اعتنــى
يف اململكــة العربيــة ّ
ِ
ِ
ِ
اخلطــاب وتوجهاتــه
وأســاليب
الــر ِد،
بمكونــات ّ
ٍ
الفكري ِ
ٌ
معاجلــة
بحــث ِمــ ْن
ــة ،ويف الغالــب ال خيلــو
ّ
منهجي ٍ
ــة ملفهــوم الســرة الذاتيــة ودوافــع كتاباهتــا
ّ

الذاتيــة الســعودية مــن جهــة عالقتهــا بالزمان

واملــكان والشــخصية ،ومــدى تأثريهــا يف

وعالقتهــا باألجنــاس األخــرى ال ســيام الروايــة.
الكتابــات النقدي ِ
ِ
ــة
وبالنظــر إىل هــذا الكــم مــن
ّ
املتصلــة باملنهــج والنشــأة والتطــور ،وقضايــا
ـاث الصـ ِ
األجنــاس ،وبمقارنتهــا بــا حققتــه أبحـ ُ
ـورة

ـارت الباحثـ ُة
مســرة حيــاة الكاتــب .وقــد أشـ ْ

يف املقدمــة َّ
أن الدراســ َة ُمتخصصــ ٌة يف نقــد
صــورة املــرأة إال أنــا مل ت ِ
ُضمــ ْن املفهــو َم يف
ّ
ْ
ٍ
دقيــق
علمــي
العنــوان ،ومل ْ ُت َ ِهــدْ لــه بتنظــر
ّ
ِ
ِ
ـم
ُيــد ُد مفهــو َم الصــورة وأبعادهــا وفــق مــا تـ ّ

ـرة الذاتيـ ِ
أن نقــدَ السـ ِ
ـي .نـ ُ
ـدرك َّ
ـة أقـ ُـل
ّ
ّ
يف النقــد الروائـ ّ
الصــورة السدي ِ
ِ
الكتابــات النقدي ِ
ِ
ــة،
ــة اتصــاال بنقــد
ّ ّ
ّ
لــذا فـ ّ
ـإن مــا يقدّ مــه هــذا البحــث يشــكل إضافــة ذات

تناولــه يف الدراســة.

جــزاع الشــمري (أجناســية الســرة
3.دراســة ّ

يوجــه أبحــاث نقــد النقــد إىل
قيمــة يف جمالــه؛ ألنّــه ِّ

الذاتيــة الســعودية) ،هــذه الدّ راســ ُة تعــدُّ
ــرة الذاتي ِ
نقــد الس ِ
جمــال ِ
ِ
ــة
إضافــ ًة جيــد ًة يف
ّ
ّ

النواحــي اجلامليــة يف نقــد الســرة الذاتيــة ،خال ًفــا ملــا

هــو ســائد.

ـات النقديـ ِ
ـرز الدراسـ ِ
يمكــن اإلشــارة إىل أبـ ِ
ـة التــي
ّ
ـورة السديـ ِ
ـد الصـ ِ
ِ
ـة يف الســرة الذاتيــة فيــا
اعتنـ ْ
ّ ّ
ـت بنقـ ّ
ييل :

مــن جهــات عــدة ،تارخي ّيــة ،اجتامع ّيــة ،فن ّيــة،

عنــد أدبــاء اململكــة العربيــة الســعودية)،

ـي .منهــا – عىل ســبيل
ظهـ ْ
ـرت يف النقــد الروائـ ّ

مــت دراســ ًة متوازنــ ًة
ألنــا قدّ ْ
الســعود ِّية؛ ّ
ّ
ألغلــب اجلوانــب املتعلقــة بنقــد الســرة،

ُموظفــ ًة املكتســبات النقد ّيــة احلديثــة ،التــي

1.دراســة عائشــة احلكمــي ( الســرة الذاتيــة
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ِ
ِ
انتظــاره.
وأفــق
هــذا التلقــي

املثــال  -دراســة العتبــات ،حتليــل مكونــات

تظهــر أمهيــ ُة هــذا البحــث ،والقيمــة
مــن هنــا
ُ
البحث ّيــة التــي يضيفهــا مــن عــدة زوايــا ،لعـ ّـل أبرزهــا

الــرد ،دراســة وظائــف اخلطــاب ،آليــات
ّ

التنــاص وأبعــاده اجلامليــة واملوضوعيــة.

الســرة
توجيــه األنظــار النقديــة إىل مجاليــات التلقي يف ّ

الســـرة
4.دراســـة عبـــد اهلل
ّ
احليـــدري ( ّ
ـــعودي) ،وهـــي ِمـــ ْن
الس
ّ
الذاتيـــة يف األدب ّ
ِ
ِ
تصـــدرت ملوضـــوع
الدراســـات التـــي
أول
ْ

ـزت عــى قضايــا النشــأة والتطــور،
يف نقــد الســرة ركـ ْ

الس ــرة ،وعوام ــل النش ــأة والتط ــور،
مفه ــوم ّ

ومــن اإلنصــاف اإلشــارة إىل دراســة (صالــح

ـت
الذات ّيــة ،خاص ـ ًة وأن أغلــب األبحــاث التــي ُقدّ مـ ْ

الس ــرة الذات ّي ــة ُمس ــتفيض ًة يف احلدي ــث ع ــن
ّ

وعالقــة الســرة الذاتيــة بالروايــة.

الغامــدي2013 ،م) املعنونــة بـــ (كتابــة الــذات:

مـــت فصـــا
واخلصائـــص الفنيـــة ،كـــا قدّ
ْ

خاصـــا عـــن صـــورة املـــكان ،هـــو إضافـــ ٌة
ً

خصصــت
دراســات يف الســرة الذاتيــة) ،ألهنــا
ْ
فصــا مســتقال لقضايــا نقــد النقــد يف الســرة الذاتيــة
ـة رسيعـ ٍ
الســعودية ،مشــر ًة يف إملاحـ ٍ
ـة إىل مناهــج النقــد

اعتمـــدت هـــذه الدراســـة عليهـــا
مميـــز ٌة
ْ

الصـــورة
يف الكشـــف عـــن مجال ّيـــة تلقـــي ّ
ِ
ِ
الســـعود ّي ِة.
السد ّيـــة يف الســـرة الذات ّيـــة ّ
ّ
العــرض بمثابــة ملحــة موجــزة َعــ ْن
كان هــذا
ُ
ـود النقديـ ِ
ـرز اجلهـ ِ
أبـ ِ
ـت لنقــد الصــورة يف
ـة التــي تطرقـ ْ
ّ
ـرة الذاتيـ ِ
السـ ِ
ـةُ ،م ّقق ـ ًة بذلــك نقل ـ ًة نوع ّي ـ ًة ،وإضافــة
ّ
ّ

يف الســرة الذاتيــة ،وأبعــاده التنظري ّيــة ،إال أهنــا مل

تتطــرق ملوضــوع الصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتية.
ِ
ومــ ْن ا ُملهــم اإلشــارة هنــا إىل ّ
أن ا َملنْحــى الــذي
ٍ
ــتقراء تــا ٍم،
اس
ســلكته دراســتنا ،جــاء بنــا ًء عــى ْ
ٍ
ٍ
دقيــق ملوضوعــات نقــد النقــد يف الســرة
وحتليــل

نقد ّيــة جديــرة بالبحــث والتحليــل يف جمــال فحــص
ِ
ِ
ِ
الصــورة يف
ألبحــاث
االســتجابة اجلامل ّيــة
نوع ّيــة
ــرة الذاتي ِ
الس ِ
ــة.
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
نقــف
النقــد ،فــا نــكا ُد
نقــد
ســياق
وأ َّمــا يف
ُ
عــى دراســة متخصصــة يف هــذا املجــال ،مــع ظهــور
ٍ
ٍ
تخصصــة يف املوضــوع لــدى بعــض
دراســات ُم
الباحثــن الســعوديني ،كــا نجــد يف نقــد كتــاب األيــام

إىل دراســة املوضــوع وأمهيتــه يف تطويــر وتوســيع

فهيــد بعنــوان (تلقــي كتــاب األيــام لطــه حســن يف
ـزت الكاتب ـ ُة عــى مجاليـ ِ
ـات
النقــد العــريب) وفيــه ركـ ْ

جهــود النقــد والتأريــخ لنشــأة وتطــور الســرة الذاتيــة

الذاتيــة الســعودية ،األمــر الــذي مكَّنهــا مــن وضــع

ـدي ،ومــن ثــم صياغــة
تصنيــف دقيــق للمنجــز النقـ ّ
ـمت حدودهــا مــن خــال ســؤال
فرضيــة حمــددةُ ،رسـ ْ

ـزي يــدور حــول مجاليــة تلقــي الصــورة الرسديــة
مركـ ّ

يف نقــد الســرة الذاتيــة الســعودية ،لبيان مــدى احلاجة

لطــه حســن وهــي دراســة قدّ َمتهــا الباحث ـ ُة منــال آل

قضايــا النقــد ،باإلضافــة إىل حداثتــه وقلــة الدراســات
ا ُملنجــزة فيــه قياســا إىل مــا ُقــدّ م ِم ـن أبحـ ٍ
ـاث تتنـ ُ
ـاول
ْ
ً
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الســعودي ،وكذلــك البحــث يف القضايــا
يف األدب
ّ

األجناســية املتعلقــة باملوضــوع نفســه ،وإشــكالية

كتابــة الــذات التــي اســتفاض معظــم الباحثــن يف
الكشــف عــن جوانــب وأبعــاد تناوهلــا يف النقــد.
ومــع ّ
أن جدل ّيـ َة (احلقيقــة واخليال) مــن ا ُمل ْرتكزات

األساس ـ ّية لدراســة الصــورة الرسديــة ،إال أن تداوهلــا
يف نقــد الســرة الذاتيــة ظـ ّـل مرهو ًنــا بامليثــاق الــذي
تبنــى عليــه مــن جهــة (الواقعيــة والصــدق) أي مــدى
التطابــق بــن لغــة الــرد وموضوعهــا.
ِ
ِ
ِ
ِ
بــارشت
اآلراء التــي
طبيعــة
النظــر َعــ ْن
وبغــض
ْ
هــذه الزاويــة ،وإىل أي مــدى تباينــت أو تقاربــت
فيــا بينهــا مــن جهــة القــول بــرورة التــزام كاتــب

َّ
التعبــر
بــأن
الســرة املصداق ّيــة التامــة ،أو القــول
َ
عــن الــذات كتابــ ٌة أدب ّيــ ٌة ال يمكــ ُن أن تتجــرد متا ًمــا
عــن اخليــالَّ ،
وأن املســأل َة نســبي ٌة مــن كاتــب آلخــر،
َ
الواقعــي إىل جانــب الصــدق
الصــدق
تتطلــب
لــذا
ُ
َّ
الفنــي»(آل مر ّيــع2013 ،م ،ص )124:إال أن هــذا
ّ

املســتوى مــن التعبــر ال يتوفــر إال مــع كتابــة أصيلــة
وثقافــة واع ّيــة ت ُِعيــدُ صياغــة وقائــع احليــاة ومتثيلهــا
عــن طريــق اللغــة.
ـمة مــا يؤهــل كاتــب السـ ِ
ـذه السـ ِ
ولعـ ّـل يف هـ ِ
ـرة
ُ
ّ
ّ
الذاتي ِ
ٍ
ْظــور
ــة للتعبــر عــن رؤيتــه للعــامل ِمــ ْن َمن
ّ
يتجــاوز النظــر َة الذاتيــ َة الضيقــة إىل بع ٍ
ــد
شــمو ّيل
ُ
ُْ
ّ

وقــد أشــاد النقــاد بعـ ٍ
ـدد ِمـ ْن الســر ملــا توفــرت
ُ

ـمت بــه مــن ٍ
روح
عليــه مــن أصالــة ومتيــز ،وملــا اتسـ ْ
وقــدرة تأملي ٍ
ٍ
شــعري ٍة قوي ٍ
ِ
أعــاق
تغــوص يف
ــة،
ــة
ُ
ّ
ّ ّ

الظواهـ ِ
ـر النفسـ ّي ِة واحلــاالت الوجدانيــة ُمتقص ّيــة أدق
ـس مرهـ ٍ
ـلس رصـ ٍ
التفاصيــل بأسـ ٍ
ـلوب سـ ٍ
ـف
ـن ،وحـ ٍ ُ
يعكــس رؤيــة الكاتــب وتصــوره للكــون واحليــاة
ِ
بالــدالالت
مــن حولــه ،يف تصويــر مجــا ّيل مشــحون
الفكر ّيــة؛ مــن هــذه الســر ســرة غــازي القصيبــي،
وعزيــز ضيــاء ،والســباعي (الزهــراين2013 ،م،

ص )21 :هــذا يفســح املجــال لفحــص إمكانيــات
احليــوي بعيــدً ا عــن قضايــا التجنيــس
هــذا التنــاول
ّ

والســؤال عــن كتابــة الــذات ،إىل قضايــا أكثــر عم ًقــا
ُ
تتصــل بأســاليب الــرد والتخييــل.
ِ
جــاءت مهمــ ُة هــذا البحــث
ومــ ْن هنــا
ْ
ـدي يف جمــال بالغــة الصــورة
الســتجواب الفكــر النقـ ّ
السد ّيــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه تقديــم مقاربــة يف
ّ

نقــد النقــد يذهــب االهتــام هبــا إىل معاجلــة الســرة
الذاتيــة يف زاويــة حمــددة ،ترتبـ ُ
ـط بالقضايــا املطروحــة
يف ســياق االســتجابة اجلامل ّيــة للصــورة الرسديــة.

هــذا املنحــى يف التنــاول يدفــع الدراســة إىل موقــع

متوســط بــن النقــد ونقــد النقــد بحيــث يمكــن إمجــال
أهدافهــا فيــا يــي:

1.تقييــم اجلهــود التنظري ّيــة واإلبســتمولوجية،

ـب
ـمو ّيل يعــر عــن املشــاعر اإلنســانية كاحلـ ّ
ـاين ُشـ ُ
إنسـ ّ
واجلــوع واخلــوف ،وهــي قضايــا إنســانية تعكــس

والنظــري
العلمــي
بالرتكيــز عــى اجلانــب
ّ
ّ
للجهــود النقد ّيــة مــن خــال فحــص املفاهيــم
املتداولــة يف النقــد ونقــد النقــد.

نظــرة اإلنســان وتصوراتــه للحيــاة.
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ـف عــى
2.تقديــم قــراءة حتليل ّيــة لنقــد النقــد ،تقـ ُ

104-79

بـــارزا يف تشـــكيل اخللفيـــة اجلامليـــة
دورا
ً
ُ
يلعـــب ً

التـــي يعـــر بموجبهـــا القـــارئ عـــن تلقـــي نـــص

طبيعــة العالقــة بــن النــص والناقــد ،ومــن
ـد وآليـ ِ
ـات الناقـ ِ
خالهلــا نقــف عــى توجهـ ِ
ـات

مـــا.

ـراءة النقديـ ِ
القـ ِ
ـة.
ّ

تكشــف األبعــاد
 3.حتقيــق اســتجابة مجاليــة،
ُ

ـوف عنــد أبــرز
وف ًقــا ملــا ســبق حيس ـ ُن بنــا الوقـ ُ

تعريفــات االســتجابة اجلامليــة ،لإلحاطــة التامــة
بحــدود املفهــوم واملحــددات الالزمــة للتعامــل مــع

السد ّيــة يف الســرة الذاتيــة،
الفن ّيــة للصــورة ّ

وهــي إضافــة تتوخــى الدراســ ُة فيهــا

النــص يف حــدوده.

عــرف (ريــد1975 ،م ،ص )71 :االســتجابة
ّ

احلــذر مــن اخلــروج عــن منحــى البحــث

اجلامليــة بأهنــا« :اســتعداد لإلحســاس باكتــال حادثــة

واختصاصــه يف جمــال نقــد النقــد.

مــا يف خربتنــا باعتبارهــا صحيحــة ومناســبة ،فتشــكل

االســتجابة اجلامليــة :تلقــي الصــورة الرسديــة

مــا أطلــق عليــه اســم العامــل اجلــايل يف اإلدراك

أ -نظريــة االســتجابة اجلامل ّيــة يف ضــوء تلقــي

اســتجاباتنا وينعكــس يف إحساســنا باجلــال بشــكل

بمراجعـــة تعريفـــات االســـتجابة اجلامل ّيـــة لـــدى

مــن خــال مــا ُيثــار فينــا مــن أحاســيس عديــدة مثــل

املؤث ــرات ،ويف الغال ــب تش ــكل حال ــة س ــيكولوجية

أمــا (ســتولنيتز1981 ،م) فيعرفهــا بأهنــا :جتربــة

تنظــري ودراســة تطبيق ّيــة .
مدخــل
ّ

احلــي» .وهــذا يقتــي أهنــا ســلوك يمتــد يف معظــم

الصــورة الرسد ّيــة :

ملحــوظ يــؤدي إىل تقبــل موضــوع اجلــال أو رفضــه،
اإلحســاس بالــرور ،والنشــوة ،واملتعة...إلــخ

ع ــدد م ــن الباحث ــن ،نج ــد أهن ــا تتأث ــر بجمل ــة م ــن

نقبــل فيهــا موضو ًعــا ونســتمتع بــه لذاتــه فحســب

هل ــا طاب ــع ممي ــز وخصائ ــص حم ــددة قابل ــة للدراس ــة،

فــا نســتخدمه أداة ألغــراض علم ّيــة ،وال نســعى إىل

لك ــن موضوعه ــا ال ي ــزال قي ــد البح ــث ،ومل حيس ــم

اســتخالص معرفــة منــه وال هنتــم بنتائجــه مــن حيــث

بعـــد ،وكل مـــا طـــرق فيهـــا قابـــل لإلثبـــات أو
ِ
ٍ
نظـــر قـــد
وجهـــات
الدحـــض ،ألهنـــا تعـــر عـــن

اخلــر والــر (ســتولنيتز1981 ،م ،ص .)577:كــا

الوجـــداين؛
مـــا يركـــز عليـــه املتخصصـــون البعـــد
ّ

تشــتمل عــى مقارنــات ،ومميــزات ،واختبــارات بــن

ّ
أبـــرز
ولعـــل
تتفـــق أو ختتلـــف إىل حـــد التعـــارض.
َ

عرفهــا (عبــد املجيــد2001 ،م) بأهنــا :عمليــة مركبــة
ّ
البدائــل اجلامليــة املتاحــة ،يتــم التعبــر عنهــا مــن

ألنـــه هـــو املؤثـــر يف االســـتجابة اجلامليـــة؛ فهـــو

خــال تعبــرات لفظيــة أو اختبــارات ســلوكية معينــة

يتضمـــن الق ّيـــم الشـــخصية ،واالجتاهـــات وامليـــول
والدوافـــع ،وخصائـــص الشـــخصيةّ ،
وكل ذلـــك

(عبــد املجيــد2001 ،م،ص .)72 :وهــي عنــد (أمحد،
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2008م) القــدرة عــى تنظيــم إدراك املتلقــي للجــال
داخــل ُأ ُطــر اســتطيقية حيملهــا املتلقــي يف جمالــه
النفــي ،وهلــذا فهــو يــرى أن االســتجابة للجــال يف

الفــن كامنــة يف كل شــخص ،وقابلــة للنمــو (أمحــد،

2008م ،ص.)199 :
ممــا ت َقــدَّ م ِمـن تعريفـ ٍ
ـات يمكننــا فهــم االســتجابة
ْ
اجلامليــة ضمــن فعاليــات العالقــة بــن القــارئ
والنــص؛ ّ
يب مــن زاويــة مجاليــة
ألن دراسـ َة النــص األد ّ

يتطلــب الرتكيــز عــى
السد ّيــة
ُ
تتعلــق بالصــورة ّ
التأثــر الــذي يــدرك يف عمليــة القــراءة ويتجاهــل

املؤلــف.

السديــة.
احلَ ْبكــة ّ

ومــع كثــرة األبحــاث يف بالغة الصــورة الروائ ّية

خصوصــا ،األمــر الــذي جيعلهــا كافيــ ًة
الســعود ّية
ً

يب ،ومــا
لتتبــوأ مكا ًنــا مناسـ ًبا يف ميــدان نقــد النقــد األد ّ
ٍ
ـب إلجــراء
ُقــدّ م مــن أبحــاث يف هــذا امليــدان ،مناسـ ٌ
دراســة فاحصــةَ ،تلــص إىل مللمــة نتائــج أبحــاث
ـت الصــورة .إال ّ
أن نطــاق هــذا البحــث
كثــرة تناولـ ْ
ِ
احلديــث عــن الصــورة يف نوعهــا
ختصيــص
يتطلــب
َ
ُ
ـردي ،املحــدد بالســرة الذاتيــة ،فــا الــذي يميــزه
الـ
ّ

عــن التنــاول يف املجــاالت الرسديــة األخــرى؟

تتأثــر الصــور ُة باخلصائــص املميــزة لــرد
وهــل
ُ

تعريــف
مــن زاويــة تنظري ّيــة أخــرى جــرى
ُ

الســرة الذات ّيــة؟
ّ
ِ
السدي ـ ُة حدودهــا العامــة،
ـم تســتقي الصــور ُة ّ
مـ ّ
واألدوات النقد ّيـ ُة التــي حتــدد
ـات املعرفيـ ُة
ُ
ومــا املعطيـ ُ

ذهنيــة متداولــة يف الفلســفة وعلــم النفــس ،وروابــط

متــت معاينــ ُة
لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ْ

السد ّيــة عمو ًمــا عــى أهنــا «نقــل معطيــات
الصــورة ّ

الواقــع اخلارجــي بواســطة اللغــة» (أنقــار1994 ،م،
ص )13 :لكــن الصــورة الرسديــة هلــا روابــط
دالل ّيــة أخــرى ترتبــط بالرمــز واألســطورة .كــا أن

البالغــي ففيــه تتحقــق فنيتهــا
هلــا عالقــة باحلقــل
ّ

باملفهــوم الشــامل للصــورة اللغو ّيــة ،وهــذا ممــا
يقتــي تعميــق البحــث األســلويب هبــا .أي بالنظــر
إىل وظائفهــا التعبري ّيــة ،وموضوعاهتــا وروافدهــا،
وعنارصهــا ،وأنواعهــا ،ودالالهتــا لــدى كل جنــس

البالغــي
أديب ،ألننــا ال نقصــدُ الصــور َة بمفهومهــا
ّ
الضيــق ،بــل بمفهــو ٍم شـ ٍ
ـامل ِمـ ْن حيـ ُ
ـث هــي صــورة
ختييل ّيــة إبداعيــة وإنســانية تتشـ ُ
ـكل يف باطــن الــرد،
ـة ِم ـن املكونـ ِ
وتتفاعـ ُـل مــع جمموعـ ٍ
ـات التــي تشــكل
ْ

إطــار تناوهلــا يف الســرة الذاتيــة؟

الدراســات النقد ّيــة التــي بــارشت املوضــوع ،ضمــن

شــكلت
شــبكة مــن الصــور الكليــة واجلزئيــة التــي
ْ
انطبا ًعــا عــن طبيعــة الصــورة الرسديــة يف جنــس
تكــزات نقدي ٍ
ٍ
ــة
الســرة الذاتيــة ،اعتــا ًدا عــى ُم ْر
ّ
ٍ
ُم ٍ
ــددة؛ فقــد عمــل ُّ
باحــث بطريقتــه اخلاصــة يف
كل

التنــاول والطــرح والترشيــح واالســتنتاج ،وفهــم

األبعــاد النفسـ ّية واالجتامع ّيــة ملوضــوع الصــورة تب ًعــا

ـب التســاؤل:
لإلطــار املحــدد هلــا ،األمــر الــذي يتطلـ ُ
ِ
ِ
َه ْ
ــن
تغــرت بِنْيــ ُة
ــل
ْ
ومالمــح الصــورة ودالالهتــا م ْ
ُ
ٍ
ٍ
آلخــر ،ومــن موضــوع آلخــر؟
باحــث
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َ
لتشــكل جســدً ا واحــدً ا
تتالحــم
النتائــج
أن
أ ْم ّ
َ
ُ
ٍ
ُ
وخصائــص مشــرك ًة؟
ســات
حيمــل
َ
لكــي نقــرر هـ ِ
ـذه احلقيقـ َة علينــا معاجلــة املوضــوع
َ
ِ
ٍ
ٍ
عــدة ت ُ
واملفاهيــم
املناهــج
ُطــال
توجهــات
ضــوء
يف
َ
َ
ِ
ِ
النقــاد ،والعالقــة بــن النــص
وتوجهــات
النقد ّيــ َة،
والناقــد.
ـاث الصـ ِ
عنــد فحــص املنجــز النقــدي ألبحـ ِ
ـورة
ّ
يف نقــد الســرة ،نجــده ينحــر يف جمــاالت تتعلــق

ـارشت املوضــوع ضمــن
الســرة الذاتيــة الســعودية ،بـ
ْ

مــا يتعلــق بالفضــاء الــردي مــن أثــاث وعــادات

ـي .ماعــدا دراســة الباحثــة
مــن منظــور نقـ ّ
ـدي اجتامعـ ّ

الســابقتني باإلضافــة إىل دراســة (احلكمــي2015 ،م).

وســوف يتــم التنــاول وف ًقــا هلــذا التوزيــع.

ب :موضوعات الصورة يف السرية الذاتية :

 -1صــورة املــرأة يف نقــد الســرة الذاتيــة

الســعودية :خصوصيــة النــوع وإشــكالية احلضــور:
تطرقــت إىل صــورة املــرأة يف
إن األبحــاث التــي
ْ

مقتضيــات البحــث يف قضايــا الســرة بصفــة عامــة

بعنــارص الــرد كالشــخصية والزمــان واملــكان وكل

بســمة القثامــي (املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية)،

وتقاليــد.

نطاق ِ
البحــث ،تــم حــر ِ
ُ
ــه يف
ولئــا يتشــعب
ّ
ُ
ِ
ـع أوهلــا :يتعلــق بصــورة املــرأة ،وهــي
ثالثــة مواضيـ َ
ظهــرت
األكثــر تنــاوال مــن قبــل الدارســن ،وقــد
ْ

رئيســن؛ األول وفيــه مبحثــان :أحدمهــا ،يتنــاول

القثامــي يف كتــاب (املرأة يف الســرة الذاتية1435،هـ)،

النســائية املؤثــرة يف شــخصية الكاتــب ،منوهــة إىل

ـت يف املوضــوع.
فقــدْ ختصصـ ْ

ُ
حيــث ُقســمت الدراســة الســابقة إىل فصلــن

دراسـ ٌة كاملـ ٌة متخصصـ ٌة يف املوضــوع ،قدّ متها بســم ُة

ـرزا أهــم الشــخصيات
(تشــكالت صــورة املــرأة) مـ ً
شــعوره نحوهــا ،وتطلعــه إليهــا ،حمــددة مخســة

أمــا الثــاين فهــو :صــورة املــكان ،وهــي دراســة

وظائــف هــي :األم ،اجلــدة ،االبنــة ،الزوجــة،
ونســاء ُأخريــات مــن عمــة ،وأخــت ،وجــارة،

وحيــدة ،قدمهــا عبــد اهلل احليــدري يف كتابــه (الســرة

الذاتيــة يف األدب الســعودي2003 ،م) .والثالــث:

(القثامــي2014،م ،ص .)11:وأمــا املبحــث الثــاين يف

الســعودي مــن خــال أبحــاث
صــورة املجتمــع
ّ

هــذا الفصــل؛ فيتنــاول القضايــا االجتامعيــة املتعلقــة

موضوعــات الصــورة الذاتيــة (العــادات والتقاليــد،

باملــرأة (التعليــم ،الطــاق ،العنوســة ،الــزواج،

االحتفــاالت واألعيــاد ،املالبــس واألطعمــة ...إلــخ،

ـم
التقاليــد واالنفتــاح) ومــن خــال هــذا التقســيم تـ ّ
ِ
ِ
ِ
املــرأة .أمــا الفصــل الثــاين،
معانــاة
جوانــب
رصــدُ

واملوضــوع األخــر هــو األكثــر ورو ًدا عــى ألســنة
دراســة نقدي ٍ
ٍ
ــة
تقــف عــى
الدارســن ،فــا تــكا ُد
ُ
ّ
واحـ ٍ
ـدة ،إال وجتــد فيهــا تفصيــا لقضايــا املجتمــع يف

الفنــي للســرة الذاتيــة،
فقــد جــاء معن ًيــا بالبنــاء
ّ

ُممــا أبــرز خصائصهــا اجلامل ّيــة ،وأبعادهــا الدالل ّيــة.

الســر الذاتيــة .يمكــن أن نلحــظ ذلــك يف الدراســتني
85

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

واجلديـ ُـر بالذكــر ّ
أن الدراســة الســابقة مل تُضم ـ ْن
مصطلــح الصــورة يف العنــوان ،إال أن طبيعــة البحــث
اقتضــت اإلشــار َة إىل مفهــوم الصــورة (يف املقدمــة)
ْ

ـي يعمــق اإلدراك
ـي وعقـ ّ
مــن حيــث هــي معطــى حـ ّ

ملوضــوع املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية.

فهــل َ
ـب لفــظ (الصــورة) عــن العنــوان
كان حجـ ُ

إيذا ًنــا بالتحــرج مــن الترصيــح بــه يف ســياق النــص
الســرة الذاتي ِ
ِ
ِ
الســري ،أ ْم ّ
ــة
املــرأة يف
أن صــور َة
ّ
الســعود ّي ِة مل ْ تكــ ْن ِمــ ْن الوضــوح والتفاعــل داخــل
ّ
ٍ
يشــجع الدراســ َة عــى الترصيــح
بشــكل
النصــوص
ُ

بلفــظ الصــورة يف صفحــة العنــوان...؟

ومــع ذلــك فــإن الدراســة تركــز عــى أبعــاد

صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية ،بكثــر

مــن التفصيــل ،حمــدد ًة موضوعاهتــا ،وروافدهــا،

ر عــن دائــرة دالليــة بالغــة
تلــك احلــدود ،بــل تعــ ُ
التعقيــد متتــد إىل بنيــة الســياق احلاضــن لعــوامل الرسد.
إن منهجيـ َة العـ ِ
ـرض تشــر بـ ّ
َّ
ـأن مفهــوم الصــورة

السد ّيــة مل يتبلــور يف البحــث ،فالصــورة الرسديــة
ّ
ٍ
ليســت جمــر َد مشــهد يقــع عليــه بــر األديــب،
ْ
تصويــرا واقع ًيــا ،ويــرزه يف تشــخيص
فيصــوره
ً
معــر ،كــا ورد يف الدراســة الســابقة مــن االقتصــار

عــى مفهومــي الصــورة املتحركــة والصــورة الثابتــة.
ٍ
ُ
بــل ّ
أبعــاد
ينتقــل مفهو ُمهــا إىل
السد ّيــ َة
إن ّ
الصــور َة ّ
إنســاين
أرحــب تصــل إىل الرمــز الــدال عــى معنــى
َ
ّ
عــام كامليــل إىل الســلم والتعايــش أو إىل الدمويــة
والعنــف.

باإلضافــة للدراســة الســابقة ،يمكننــا أن نالمــس

صــدى لصــورة املــرأة يف ثنايــا دراســات عديــدة،

كانــت
وعنارصهــا ،ووظائفهــا ،ودالالهتــا .ولئــن
ْ
الدراسـ ُة الســابقة قــد بــارشت املوضــوع دون التنظــر

خاصــا معنونًــا بـــ
ضم ْ
نــت قضايــا املــرأة مبح ًثــا ً
َّ

التنظــر للصــورة يف حقلهــا اجلــا ّيل املتعلــق بالبنــاء

جوانــب متعــددة حســب املراحــل ال ُعمر ّيــة لصاحــب

ـدت
السد ّيــة ،إال أهنــا اعتمـ ْ
املســبق ملفهــوم الصــورة ّ

الفنــي ملكونــات الــرد الســري وأبعــاده الدالل ّيــة
املرتبطــة بصــورة املــرأة.

مثلــا نجــد يف دراســة عائشــة احلكمــي؛ حيــث
(صــورة عالقــة الرجــل باملــرأة) مقســمة إياهــا إىل
الســرة( ،احلكمــي2015 ،م ،ص )331:حمــددة إياها

بجملــة مــن املــؤرشات هــي (االســتمرار واالنقطــاع،

تناولــت الدراســ ُة ضمــن إطــار اللغــة
فقــدْ
ْ

الســطحية والعمــق) ،ويظهــر مــن خــال التنــاول أن

ـاوب مــع مفهــوم
ـدي يتجـ ُ
الســاكنة ،وهــو إجــراء نقـ ّ
الصــورة ِمــ ْن حيــث هــي ُمعطــى يعمــق إدراكهــا
وعالقتهــا بمكونــات اجلنــس الــردي وإمكاناتــه

عالقــة باألثــر الــذي ترتكــه يف الــذات الكاتبــة حــن

التقريريــة ،مفهــوم الصــورة املتحركــة ،والصــورة

ـر عــى
التصويريــة .إال أن الصــورة الرسديــة ،ال تقتـ ُ

مفهــوم الصــورة عندهــا ارتبــط بثيمــة أساســ ّية هلــا
تتفاعــل وجدان ًيــا مــع واقــع املــرأة ،وتُلقــي بظالهلــا

عــى مكونــات الــرد األخــرى.

وإذن فطبيعــة تنــاول الصــورة يف الدراســة
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مجيــع
أمجعــت
جزئــي حيــاول مقاربــة
الســابقة جــاءت يف ســياق
األول :املــرأة الــذات :وقــدْ
ْ
ُ
ّ
راســات النقدي ِ
ِ
ــة عــى ضعــف نتــاج املــرأة يف
الشــكل الــذي نــا يف عقــل القــارئ ،بالنظــر إىل فكــرة الدّ
ّ

معينــة تظهــر مــن خــال سلســلة مــن األحــداث الســرة الذاتيــة الســعودية ،أو ربــا غيابــه متا ًمــا،
واملواقــف املختلفــة التــي يتفاعــل هبــا الســارد مــع ومعظــم الدارســن يرجعــون الســبب إىل األعــراف

امــرأة مــا ،بحيــث تعمــل هــذه الصــورة عــى تشــكيل االجتامعيــة التــي فرضــت عــى املــرأة خصوص ّيــة
وخصوصــا الكتابــات
تصــور مــا يف ذهــن القــارئ ،ل ُيصــاغ مــن خاللــه النظــرة االجتامعيــة ألدهبــا،
ً

عــوامل جزئيــة أســهمت يف تشــكيل مراحــل عمريــة التــي تســجل فيهــا اعرتافــات تتعلــق بحياهتــا
كيل يظهــر أثــره الشــخصية.
معينــة يف حيــاة الكاتــب ،أو يف عــامل ّ
ولعـ ّ
ـر الباحثــن اســتفاض ًة يف املوضــوع،
جل ًيــا وبشــكل مبــارش يف إعطــاء قســم كبــر مــن
ـل أكثـ َ

املالمــح والتفاصيــل ،التــي ختلــق عــر الصــورة هــو الناقــد معجــب الزهــراين ،فقــد بــارش
انطباعــا عامــا وتأمــا وجوديــا يتجــاوب مــع قضايــا املوضــوع بـ ٍ
أن كتابـ ِ
ـيء مــن التفصيــلُ ،مؤكــدً ا ّ
ـات
ً
ًّ
ً
ِ
ـوي
ـب أكثــر مــن غريهــا يف جمتمــع أبـ ّ
ـهم بدرجــة كبــرة يف وضــع املــرأة حتاسـ ُ
يسـ ُ
املــرأة بشــكل عــامُ ،و ْ
ـوري ال يـ ُ
ـزال يتشـ ُ
ـبث بمنظومــة أفــكار متشــددة
تصــور واضــح عنهــا.
ذكـ ّ
ّ
بــارشت متحيــزة ضــد املــرأة .كــا أشــار إىل أن كتابــة الســرة
وألن دراســ َة عائشــة احلكمــي قــدْ
ْ
َ
شــكل
اختــذت
املوضــوع يف إطــار العالقــات الغرام ّيــة ،بعيــدً ا عــن الذاتيــة عنــد املــرأة الســعودية
ْ
العالقــات األخــرى كاألم واالبنــة ولذلــك فهــي قــد املقــاالت ،وهــي ال تـ ُ
ـزال يف طــور البدايــات ،كــا
ِ
ـزت عــن غريهــا مــن الدراســات يف حماولــة تفنيــد ّ
الصحــف توقفــت عــن
بــدأت يف
الســر التــي
أن
ْ
متيـ ْ
َ
ـت صــورة املــرأة
ـرز لنــا كيـ َ
ـف كانـ ْ
الصــورة مــن هــذه الزاويــة ،يف حــن نجــده يقتــر الصــدور ،وال تـ ُ
عــى تقــي العالقــات األرسيــة لــدى الدراســات (الزهــراين2013،م ،ص.)16:

ـر هنــاّ ،
مــن املنصــف ْ
أن كتابــة الســرة
أن نذكـ َ

األخــرى.

نخلــص إىل ّ
وبنــا ًء عــى مــا ســبق يمكــ ُن ْ
ســجلت غيا ًبــا نســب ًيا لــدى املــرأة يف
أن الذاتيــة قــد
أن
ْ
َ
يب بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم ،فهنــاك عوامــل دينيــة
املرجع ّيــة املعرف ّيــة لصــورة املرأة يف الســرة الســعودية ،العــامل العــر ّ

ـكلت مــن خــال رسد الرجــل ،ولذلــك شــغلت وثقافيــة واجتامعيــة حتكمــت يف إنتاجــه وتلقيــه
تشـ ْ

كثــرا مــن الدارســن (التميمــي2015،م ،ص )178-115 :والــرأي
ثيمــة (الغيــاب  /احلضــور)
ً
لقضايــا املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،األمــر الــذي قادهــم الســابق يعكــس املعيــار األخالقــي واإلســقاط
إىل فحصهــا عــر مســارين:

األيديولوجــي عــى أدب املــرأة.
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أغلــب الدراســات
الثــاين :املــرأة املوضــوع:
ُ
ـفت عــن صــورة املــرأة يف الســرة
النقد ّيــة التــي كشـ ْ

الذاتيــة الســعودية ،وجــدت منثــورة يف رسد الرجــل

الــدارس هلــا مــن كوهنــا
ينطلــق
فقــط ،وهلــذا
ُ
ُ
موضو ًعــا معاجلًــا يف ســرة الرجــل .ممــا خيــول القــول

بـ ّ
ـأن موضــوع املــرأة وصورهتــا وجهــان لعملــة واحدة
يف األبحــاث التــي تناولــت ال ُبنــى املوضوع ّيــة لقضايــا

املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية.

يتقــارب متا ًمــا مــع ثيمــة
هــذا احلضــور قــد ال
ُ

صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،إال أنــه ال يتعــارض
ٍ
فحــص
البتــة مــع منهج ّيــة البحــث الســاعية إىل

ينطلــق مــن معيــار مجــا ّيلّ ،
ألن املوضــوع هــو املــادة
ُ
التــي يبنــي عليهــا صاحــب الســرة كالمــه ،ولــكل

الص َوريــة ،بحيــث تتداخــل معهــا
موضــوع إمكاناتــه ُ

اململكــة1417 ،هـ).

 -2صــورة املــكان يف نقــد الســرة الذاتيــة:

الوظائــف واألنــاط:

التصــور الــذي تضعــه هــذه الدراســة حلــدود
صــورة املــكان يف الســرة الذاتيــة ،يتحــد ُد ِمـ ْن خــال
دراســة احليــدري يف كتابــه (الســرة الذاتيــة يف األدب
الســعودي) ،حيــث عقــد فصــا كامــا لصــورة
املــكان ،وهــي الدراســة الوحيــدة التــي ُقدّ مــت يف

هــذا املوضــوع.

يف الدراســة الســابقة مباحــث مفصلــة للمكونات

الرسديــة مجيعهــا (الزمــن /الشــخصية /املــكان)،

جــاءت مقرونــ ًة بمصطلــح
لكــن تقنيــات املــكان
ْ
الصــورة ،مدركــة آلليـ ِ
ـات اشــتغال املــكان الــردي
عــر اخليــال والذاكــرة املختزنــة أكثــر مــن ارتباطــه

دي
ـر ّ
مســتويات مجال ّيــة أخــرى ،مرهون ـ ًة بالنــوع الـ ّ
نفســه ،ومــن خاللــه يســتطيع املتلقــي إدراك دالالت

يب؛ فاملــكان الفعــي« مســافة هلــا
املعــاش واملــكان األد ّ

واملوضــوع عــى نحــو مــا ظهــر يف حماولــة بســمة

يب فلــه « أبعــاد اجتامعيــة
حمسوســة» ،وأمــا املــكان األد ّ

املعنــى وتشــكله ضمــن أداة جامعــة بــن الشــكل
القثامــي (املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية).

ومــع ّ
ـكلت غيا ًبــا يف كتابــة
أن املــرأ َة الكاتبــة قــد شـ ْ

ـاطر جهو َد
الســرة الذاتيــة ،إال أهنــا
ْ
قدمت جهــو ًدا تشـ ُ
الرجـ ِ
الســعود ّية ،إىل
ـل يف نقــد وحتليــل الســرة الذاتيــة ّ
ــؤ ُ
رخ نشــأ َة دراســة
احلــد الــذي جعــل احليــدري ُي ّ
ـعودي برســالته العلميــة
الســرة الذاتيــة يف األدب السـ
ّ

(الســرة الذاتيــة يف األدب الســعودي1413 ،هـــ)،
ورســالة عائشــة احلكمــي (الســرة الذاتيــة عنــد أدبــاء

باألماكــن الواقعيــةُ .مؤكــد ًة عــى الفــرق بــن املــكان

أبعــاد هندســية وطبوغرافيــة ،ويتكــون مــن أشــياء
وثقافيــة وأيديولوجيــة تعــر عــن موقــف الكاتــب

مــن املجتمــع» (احليــدري2003 ،م ،ص.)521 :

ومــن هنــا جــاء تقســيم املــكان متنو ًعــا ،و ُمتوفـ ًـرا

عــى أبــرز األشــكال واجلامليــات ،التــي اســتنبطها
الباحـ ُ
ـرا إىل ثالثــة أنــاط معروفــة ،هــي املكان
ـث مشـ ً

األليــف ،واملعــادي ،واملحايــد (احليــدري2003 ،م،
ص .)520 :فجــاء تناولــه لصــورة املــكان ُ ِميــا

ٍ
توجهــات ،اعتمدهــا األدبــا ُء يف تســجيل
إىل ثالثــة
88

مرمي إبراهيم غبان :االستجاب ُة اجلمالي ُة يف نقدِ السريةِ الذاتيةِ السعوديةِ:مجاليات تلقي الصورة السردية

مشــاعرهم ،وهــي كالتــايل:

104-79

للمــكان ،واألمثلــة املرتبطــة هبــذا النــوع متعــددة،

ـرايف ،وهــو مــا
األول :توجــه ُي ْعنــى بالرصــد اجلغـ ّ

تســتوعب املفهــوم األديب للمــكان حميلــة إىل األنــاط

ص .)17 :و ُيعــدّ ذكــره يف العمــل األديب عي ًبــا ،وقــد

يف :املــكان األليــف -املــكان املعادي-املــكان املحايــد.

األساســية املحــددة التــي ســعت الدراســة إىل حرصها

يعــرف باملــكان «الفوتوغــرايف» (النابلــي1994 ،م،

ومــن خــال هــذا التقســيم ،أوجــد احليــدري

توفــرت هــذه الصــورة املكانيــة بكثــرة عنــد محــد

صورتــن متضادتــن للمــكان الواحــد ،مســتدال عــى

اجلــارس يف ســرته (مــن ســوانح الذكريــات) ،وعدهــا

الباحـ ُ
ـرج عــن املنهــج الــذي جيــب
ـث « اســتطرا ًدا خيـ ُ

ذلــك بصــورة لبنــان يف ســرة حممــد عمــر توفيــق

(أيــام يف املستشــفى)؛ حيــث بــدت صــورة املــكان

أن يلتــزم بــه كاتــب الســرة الذاتيــة» (احليــدري،

كئيبــة موحشــة معاديــة ،وذلــك خــال رحلتــه

2003م ،ص .)527 :ويســميه الباحــث « بصــورة
ٍ
علمــي
بأســلوب
العلمــي» ،وهــو وصــف
املــكان
ّ
ّ

للعــاج ووصفــه للمستشــفى ،عــى حــن نجــد

وتصحيــح اخلطــأ الشــائع يف تســميتها لف ًظــا وكتابــة.

و ُيالحــظ ّ
أن صــور َة املــكان املعــادي تتســم بالعمــق

صــورة املــكان مرشقــة يف رحلتــه األوىل إىل لبنــان،

يميــل إىل تقــي األماكــن بدقــة وضبــط مســمياهتا
التوجــه الثــاين؛ فيهتــم برصــد اجلوانــب
وأمــا
ُّ

أيضــا يف ســرة
واخلصوص ّيــة ،وهــو مــا أشــار إليــه ً
حســن كتبــي (هــذه حيــايت) يف وصفــه للســجن؛

االجتامعيــة املرتبطــة باملــكان ،ويظهــر يف صــورة

ـاءت صــور ُة املــكان كئيبــة تدعــو للشــفقة
حيــث جـ ْ

املــكان االرتبــاط الوثيــق باألديــب ،وكأنّــه جــزء ال

ُمقار ًنــا حتولــه مــن املــكان األنيــق (املنــزل) إىل املــكان

يتجــزأ مــن مشــاعره وعواطفــه ،وتأخــذ صــورة املكان

املعــادي (الســجن).

لــدى عبــد العزيــز الربيــع (ذكريــات طفــل وديــع)

أمــا صــورة املــكان املحايــد ،فنجــد وصفهــا

أيضــا لــدى اجلارس
طاب ًعــا اجتامع ًيــا ،وهــو مــا لوحــظ ً

بوضــوح يف ســرة غــازي القصيبــي (ســرة شــعرية)،

يف وصفــه لألماكــن اللصيقــة بــه كالبيــت واملدرســة،

يف وصفــه لصدمــة احلضــارة وإحساســه باالغرتاب يف

املــدين ،حــن ينقــل لنــا
والربيــع يف وصفــه احلــرم
ّ

القاهــرة ،ثــم االغــراب األكــر بانتقالــه إىل أمريــكا.

االرتبــاط الوثيــق لســكان املدينــة باحلــرم ،فهــو جــزء

(احليــدري2003 ،م ،ص.)539-538 :

ال يتجــزأ مــن مشــاعرهم ،وعــى هــذا النحــو يصنــف

هــذا املقــدار مــن التحديــد الشــامل أتــاح للناقــد
ـب والتحليـ َـل بشـ ٍ
ـكل واس ـ ٍع ومنظ ـ ٍم ،ليكــرس
التنقيـ َ

تعلــق حســن الزيــدان (ذكريــات العهــود الثالثــة)

أيضــا؛ فهــو يشــكل صفحــة مهمــة يف
ـدين ً
باحلــرم املـ ّ

اجلهــد يف الكشــف عــن صــور األماكــن ُمــد ًدا إياهــا

حياتــه (،احليــدري2003 ،م ،ص.)522:

التوجــه الثالــث :الصــورة النفســية والعاطفيــة
ُّ

بجملــة مــن الصــور التــي يمكــن أن نذكرهــا فيــا
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يــي:

وكأهنــا ُتــرى «بالعــن املجــردة».

الصــويت :وتــرز مجاليتــه مــن خــال
املــكان
ّ

املــكان الشــامل :وحيتــوي عــى األزمنــة الثالثــة:

اجلــوع واحلــب واحلــرب) ،يف تصويــره للمــكان؛ فهــو

واحلــارض ،واملســتقبل يف اللحظــة النص ّيــة الواحــدة.
ِ
هــذه الصــور ُة الشــامل ُة يف ســرة ابــن عقيــل
تظهــر
ُ
املوحيــة بـــشاعرية املــكان يف ميلــه إىل حمــاورة األماكن

الصــوت ،كــا ظهــر لــدى عزيــز ضيــاء (حيــايت مــع
يمتلــك وص ًفــا متناه ًيــا يف الدقة ،ومــن زوايــا متعددة،
حتــى إنــه يســعى إىل نقــل األصــوات التــي كانــت

تــردد يف املــكان ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه« :مل يكــن
هــذا هــو املــكان الوحيــد الــذي أخــذ يعلــن عــن فتــح
البــاب عــى الســلعة التــي يعرضهــا للبيــع ،إذ مــا هــي
ـق حتــى امتــأت ســاحة احلــراج،
ـات أو دقائـ ٌ
إال حلظـ ٌ

ليــس باجلمهــور الكبــر مــن النــاس ،وإنــا بصيحــات
هــؤالء الذيــن يعرضــون األمتعة(»...احليــدري،

2003م ،ص .)533 :طبيعــة الوصــف هنــا أضفــت
عــى املــكان حيو ّيــة أســبغتها اخلصوصيــ ُة الصوت ّيــ ُة
والصخــب املصاحــب للمــكان.
ّ

التــي ذكرهــا (النابلــي1994 ،م ،ص ،)18:املــايض

والتأمــل فيهــا واســتبطان تارخيهــا ،وهــو مــا يســميه

(احليــدري2003 ،م ،ص )539:بـــ «نفســية املــكان»،

ليعلــق عليــه قائــا« :نلحــظ أن حديــث ابــن عقيــل

ٌ
يتســم
حديــث
عــن املــكان وصورتــه يف خميلتــه
ُ
ٌ
حديــث يمتــزج
بالعاطفــة اجلياشــة الصادقــة ،وأنّــ ُه
فيــه املــكان باإلنســان» .ومــن الشــواهد الدالــة عــى
ذلــك «إننــي أح ـ ُّن حنينًــا إىل القريــة ،ولك ـ ّن القري ـ َة
أصبحــت مدينــ ًة صغــرةً ،وانســحبت عنهــا رويــدً ا
ْ

ذكريــات املــايض» (احليــدري2003 ،م ،ص.)541:
ُ

ـي :كــا ظهــر يف ســرة زاهــر األملعــي
املــكان احلنينـ ّ

هــذا الشــاهد جــاء يف ســياق الكشــف عــن العالقــة

بالعــن املجــردة يف رجــال أملــع جبــاال وســهوال

أشــار احليــدري معل ًقــا عــى وصــف ابــن عقيــل.
أن َّ
ومــن هنــا نالحــظ ّ
كل نمــط مــن األنــاط،
ُقـ ِ
ـر َن بمثــال مــن ســرة مناســبة لــه ،فتعــددت الصــور

وصف مسـ َ
ـقط رأســه
(رحلــة الثالثــن عا ًمــا) ،حيــث
َ
ِ
ِ
والشــوق
احلنــن
مشــاعر
وص ًفــا جغراف ًيــا تتخللــه
ُ
بعــد انقطــاع .يقــول األملعــي « :وكنــت أطــل فــأرى
ـدرج يف ربوعهــا وأرسح وأمــرح يف شــغافها
كنْـ ُ
ـت أتـ ُ
ووهادهــا» (احليــدري2003 ،م ،ص .)543 :هــذا

ـوري لذاكــرة املــكان ُيشــكل عالقــة
الصـ ّ
االســرجاع ّ
محيميــة مــع املــكان األمومــي الــذي نشــأ فيــه ،وقــد
علــق احليــدري عــى هــذا الوصــف مــرا إىل ّ
أن شــد َة
الش ِ
ّ
جعلــت صــورة املــكان عالقــة يف الذاكــرة
ــوق
ْ

بــن اإلنســان واألماكــن األثــرة يصفهــا ويتأملهــا كــا

لتعــدد الكتــاب وتنــوع طرقهــم يف التنــاول .ويمكننــا
ْ
أن نعــدَّ هــذه الدراســة خطــو ًة جيــد ًة تتناســب مــع
هــذا النتــاج الضخــم مــن الســر الذاتيــة .ليكــون

مماثــا لنظريــة الصــورة يف الروايــة .وقــد اســتفادت
الدراســة مــن منهــج (باشــار1984 ،م) ووصفــه

الظاهــرايت يف حتليلــه للمــكان ،ولكنهــا مل تلتــزم بــه
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ـارت بمنحــى مـ ٍ
ـواز لــه منطلقــة مــن
حرف ًّيــا ،وإنــا سـ ْ

أثـ ًـرا عكسـ ًيا ،بحيــث أصبحــت شــخصيته ثائــر ًة عــى

يف الطــرح ،لتأخــذ باالعتبــار العوامــل النفســية

ص.)268 :

العــادات والتقاليــد بشــكل عــام (احليــدري2003،م،

التجــارب الســرية ذاهتــا ،دون إقحــام أو تعســف

وكــا أشــار احليــدري إىل رفــض الســباعي لبعــض

واالجتامعيــة املحيطــة بالــرد والســارد.

ـارت عائشــة احلكمــي إىل انتقــاد عزيــز
التقاليــد ،أشـ ْ

 -3صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــال نقــد

ضيــاء عــادة تقبيــل يــد الكبــر ،حميلــة إىل قولــه:

وصــف الظواهــر االجتامعيــة مــن أكثــر

أيدهيــم ( »...احلكمــي2015 ،م،ص ،)349 :مثــل

دراســة نقديــة واحــدة مــن عنايــة واضحــة هبــذا

الصــورة النمطيــة التــي يراهــا كاتب الســرة ُمرتســخ ًة

الســرة الذاتيــة:

«والعجيــب أن الرجــال يف تلــك األيــام ال يســحبون
رفضــا تا ًمــا ،وحماولــة لتغيــر
هــذه التعليقــات تؤكــد ً

املوضوعــات التــي ُعنــي هبــا النقــد ،إذ ال تــكاد ختلــو

يف املجتمــع.

اجلانــب املهــم ،واالســتفاضة فيــه بالــرح والتحليــل

هــذا الرفــض التــام للعــادات ،والرغبــة اجلــادة

وبيــان أمهيتــه ،ومــا اندثــر مــن العــادات ومــا بقــي

يف اخلــروج عــن الســائد ،دفعــت النقــاد إىل حماولــة

ومــا تطــور.

أن ُج َّ
ومــن اجلديــر بالذكــر ّ
ــل الدراســات التــي

تربيرهــا والكشــف عــن عوامــل ظهورهــا ،وقــد

الســعودي بعاداتــه وتقاليــده عــى اختالفهــا بــن

رفــض عزيــز ضيــاء لعــادة تقبيــل أيــدي كبــار الســن،

ذكــرت (احلكمــي2015 ،م،ص )350 :أن ســبب

تصــدت هلــذا اجلانــب تؤكــد متســك املجتمــع
ْ

ّ
أن والدتــه كانــت تعلمــه ذلــك ،وقــد شــددت عليــه
يــوم ِ
اخلتـَــان أن حيــرم اخلَاتِــن ألنــه رجــل كبــر يف
الســن .ولكــن يف مقابــل هــذا االنتقــاد نجــد الباحثــة

املناطــق ،كــا تؤكــد مشــاعر القلــق والتوجــس مــن

التغــرات التــي طــرأت عــى املجتمــع ،واحلنــن
الدائــم إىل املــايض.

لكــن موقــف أصحــاب الســر ،مل يكــن عــى

تقابــل ســلوك عزيــز ضيــاء بســلوك الربيــع يف لومــه

والتقاليــد الســائدة؛ فقــد وجــه بعضهــم نقــدً ا الذ ًعــا

مــن كل القيــود ومنهــا عــدم احــرام الكبــر ،ممــا

ألبنــاء اجليــل اجلديــد ومتردهــم عــى القيــم والتحلــل

درجــة مماثلــة مــن احلــرص والتمســك بالعــادات

يبــن َّ
أن مثــل هــذه االنتقــادات للعــادات والتقاليــد

لعــادات املجتمــع وســعى إىل تغيريهــا ،كــا فعــل

الســائدة قــد متــت معاجلتهــا يف ســياق الظــروف

الســباعي فيــا نقلــه عــن جدتــه مــن أهنــا كانــت تنهــى

البيئيــة ،وعوامــل النشــأة التــي حتــدد شــخصية الثائــر.

عــن كَنــس البيــت وقــت خــروج املســافرين ،وكيــف

وهــذا ممــا يوحــي بـ َّ
ـأن صــور َة املجتمــع والنظــرة إليــه،

ّ
أن مثــل هــذه املعتقــدات الفاســدة ،قــد ولــدت لديــه
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ختتلــف مــن كاتــب آلخــر.

مــن املهــم – هنــا -الوقــوف عــى منهجيــة

النقــاد يف تنــاول الظواهــر االجتامعيــة ،ففــي مثــل

هــذه الدراســات مــن البدهيــي أن يبــدأ الباحثــون

باالســتقراء الدقيــق للظواهــر ،ثــم الســعي إىل

تصنيفهــا ،وحتليلهــا تب ًعــا لعوامــل الظهــور أو التطور،
ّــزوا عــى التغــرات التــي ظهــرت يف
ومجيعهــم رك َ

املجتمــع الســعودي ،وأشــاروا إىل عالقــة الــذات

الكاتبــة بالثقافــة الســائدة.

ولئـــن كان تنـــاول (احليـــدري2003 ،م) يتســـم

بإمجـــال ،ثـــم تفصيـــل ألبـــرز مالمـــح احليـــاة
االجتامعيـــة ،إال أنـــه ســـعى إىل حتليـــل الظواهـــر يف

راوحـــا بـــن التحليـــل
ظـــل حميطهـــا االجتامعـــيُ ،م ً
ـي م ًع ــا؛ وه ــذه إضاف ــة
ـي والتحلي ــل االجتامع ـ ّ
النف ـ ّ

قـــت حماولـــة الناقـــد يف تقـــي الظواهـــر
عم ْ
جيـــدة َّ
االجتامعيـــة وإبـــراز صـــورة املجتمـــع يف الســـرة

الذاتيـــة.

عــى ســبيل املثــال ،نذكــر -مثــا -أنــه يف ســياق

حديثــه عــن أثــر املعتقــدات عــى نفســية الكاتــب،

احليــدري مــن حتليــل يف ســياق حديثــة عــن اختــاف
مظاهــر احتفــاالت ِ
اخلتــان ُمؤكــدً ا عــى وجــود
اختــاف ملحــوظ يف العــادات والتقاليــد بــن مناطــق
اململكــة الشاســعة ،مرج ًعــا ذلــك إىل اختــاف الطبقــة
االجتامعيــة و ُمؤيــدً ا رأيــه بثالثــة نــاذج:

األول :حممــد حســن زيــدان ويمثــل ختــان الطبقــة

املتوســطة (الربجوازيــة) ،التــي ينتمــي إليهــا الكثريون
مــن ســكان املدينــة.

الثــاين :يمثلهــا عزيــز ضيــاء وهــو مــن أهــايل
املدينــة مــن الطبقــة (األرســتقراطية) ،حيـ ُ
ـث ُأعــد لــه

ـرت فرقـ ٌة موســيق ّي ٌة لالحتفــاء
ـرف و ُأحـ
رسيـ ٌـر ُمزخـ ٌ
ْ
بحــدث ِختانــه .وقد أجــاد (احليــدري2003 ،م ،ص:

 )263يف حتليــل مشــاعر الكاتــب مــن جهــة حصــول
ارتبــاط رشطــي بــن الرسيــر املزخــرف ومشــاعر
الرعــب واخلــوف مــن ِ
اخلتــان .كــا ّ
مشــاعر
أن
َ
اخلــوف عنــده ارتبطــت بســاع املوســيقى العســكرية،
التــي كانــت تصــدح وقــت دخــول اخلادمــة عليــه

مرسعــة لتخــره أهنــم جــاءوا.

الثالــث :محــد اجلــارس ويمثــل طبقــة الفالحــن،

وأدرج شــواهدَ مــن
أشــار إىل أمهيــة هــذا اجلانــب
َ
وصــف الســباعي وتصويــره للبــاس يف البيئــة املكيــة،

وال احتفــال» ،ولذلــك ُيعلــق احليــدري عليــه قائــا:

عا ًمــا يعــدُّ تارخيًــا لــه أمهيتــه الفائقــة لــداريس علــم

أهــايل القــرى واألريــاف ال يعطــون اخلتــان االهتــام

قائــا« :هــذا الوصــف للهيئــة قبــل نحــو تســعني
االجتــاع واملهتمــن باللبــاس وتطــوره مــن زمــن

آلخــر ( احليــدري،ص.)266 :

ومــن األمثلــة التــي جيــدر ذكرهــا مــا ســاقه

«بــرج وال زخرفــة
وقــد كان ختانــه عاد ًيــا ليــس فيــه َ ْ
«املالحــظ أن أهــايل املنطقــة الوســطى وبخاصــة

واالســتعداد كــا يصنــع إخواهنــم يف احلجــاز» ويعلــل
ذلــك بقولــه « :ربــا فـ ِ
ـارق املدينــة عــن القريــة لــه أثره
الكبــر يف التبايــن» (احليــدري2003 ،م ،ص)270:
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عــى أن التغــرات التــي ظهــرت يف املجتمــع

احليــدري2003 ،م) وذكرته(عائشــة احلكمــي،

ومــا يتبعهــا مــن تســليط الضــوء عــى نظــام البيــت يف

لعــادة لبــس النظــارة« ،فـــلم تكــن مألوفــة لــدى

2015م ،ص )383:مــن اســتنكار املجتمع الســعودي

مــن جهــة الســلوك الســائد ،والعــادات والتقاليــد،

النــاس وال يســتعملها إال كبــار الســن مــن الرجــال

املــايض ،ولبــاس كل مــن الرجــل واملــرأة ،وأوقــات

ـي العــام يســتند إليــه
والنســاء»  .هــذا املوقــف الذهنـ ّ
( الزهــراين2013 ،م) يف تســديد ســهام النقــد للنظـ ِ
ـرة

الفــراغ وكيــف يتــم قضاؤهــا داخــل وخــارج األرسة،

والطــرق الرتبويــة املتبعــة مــن اآلبــاء واألمهــات إىل

ا ُملحافظــة التــي يتمتــع هبــا أغلــب النــاس ،ومــن

غــر ذلــك مــن العــادات والتقاليــد التــي تــم رصدهــا

وجهــة نظــره ّ
أن هــذا املوقــف العــام كان مــن املفرتض

وتصنيفهــا مــن قبــل الباحثــن ،تظهــر بجــاء صــورة

أن يعــود إىل مرجعيــة مشــركة تســوغه وتضمــن حترره

املجتمــع الســعودي يف الســرة الذاتيــة ،ويمكــن ذكــر

مــن ربقــة القديــم وبخاصــة يف أوســاط النخــب

أبــرز خصائصهــا فيــا يــي:

املثقفــة التــي ينتمــي إليهــا ال ُكتّــاب بالــرورة ،إال
ُ
يســتدرك قائــا« :لكــن هــذا مــا ال
أنــه يف النهايــة

ـدي ،وظهــور املجتمــع
 -1اختفــاء املجتمــع التقليـ ّ

املتحــر ،ومــا يتبــع ذلــك مــن رصاع بــن القديــم
واحلديــثّ ،
احليــدري عــن
لعــل أبرزهــا مــا ذكــره
ُّ

نجــد لــه أثـ ًـرا قو ًّيــا هنــا؛ َّ
ألن الذهنيـ َة املحافظــة تظـ ُّـل
كل جديـ ٍ
بطبيعتهــا حــذر ًة مــن ّ
ـد قلقــة مــن كل تغيــر،
ـق بمنظومـ ِ
ـات األفـ ِ
ـكار والقي ـ ِم
وخصوصــا فيــا يتعلـ ُ
ً

موقــف أهــل املدينــة مــن ركــوب الدراجــات،
ُمستشــهدً ا بقــول عبدالعزيــز الربيــع« :كان ممــا ُيعــاب
يف املدينــة املنــورةّ ،
ألن النــاس كانــوا ينظــرون إىل

الرمز ّيــة» (الزهــراين2013 ،م ،ص.)23:

وقــد ن ّبــ َه (الزهــراين2013 ،م) إىل وجــود
فروقــات واضحــة يف النظــرة املحافظــة لــدى ُك ّتــاب
ٍ ِ
السـ ِ
ـت مــع
ـر التــي تعاملـ ْ
ـرا إىل عــدد مـ ْن ّ
الســر ،مشـ ً
صــورة املــايض بواقعيــة وجتنبــت التحليــل والنقــد إال
يف أقـ ِّـل املواضــع ،مــن هــذه الســر (رحلــة الثالثــن

تفيــض بالســخرية واالســتخفاف،
راكبيهــا نظــر ًة
ُ
وكانــوا يتهمــون راكبيهــا باالنحطــاط وســوء
الرتبيــة» ،كــا أنــه نقــل عــن حســن زيــدان مــررات

هــذا الرفــض يف قولــه« :أن آباءهــم كانــوا يمنعوهنــم
مــن ركوهبــا ألهنــا حصــان إبليــس» (احليــدري،

عا ًمــا) ،و(حكايــة الفتــى مفتــاح) ،و(أي بنــي)،

2003م ،ص.)272:

تناولــت
وبالعــودة إىل الدراســات النقد ّيــة التــي
ْ

و(مــا مل تقلــه الوظيفــة)( ،ذكريــات طفــل وديــع)،

عــن رفــض بعــض مظاهــر التجديــد والتحــر

 -2التمســك باملــوروث واملحافظــة عليــه ،ومــن

و(ذكريــات العهــود الثالثــة).

الســر ،يمكــن الوقــوف عــى مظاهــر أخــرى ،تعــر

ذلــك احتفــاالت األعيــاد التــي تفيــض بمشــاعر

يف املجتمــع ،عــى ســبيل املثــال مــا ذكــره عبــد اهلل
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أوردت (عائشــة
ـي ،وقــد
ْ
احلـ ّ
ـب والتكافــل االجتامعـ ّ

ومعجــب العــدواين ،وعائشــة احلكمــي ،أو رجعنــا

احتفــال األطفــال يف نجــد واحلجــاز ،وخروجــه مــن

وجهــ ًا للــذات الكاتبــة
نجــد التحليــات بعضهــا ُم َّ

 -2صــورة املــايض واحلنــن إىل صفائــه ونقائه ،مع

الضــوء عــى املتلقــي (القــارئ) ،وهــو مــدار الفــرق

احلكمــي2003،م ،ص )350:مقارنــ َة العطــار بــن
ذلــك بتشــابه بعــض املظاهــر واختــاف بعضهــا.

إىل البنيــة الرسديــة لصــورة املــكان لــدى احليــدري،

(املؤلــف) وحتليــل انفعاالهتــا ،وبعضهــا يســلط

صعوبــة األوضــاع األمن ّيــة واالقتصاد ّيــة التــي عانــى
ُ
ُ
ويتمثــل ذلــك يف عــدة
إنســان هــذا العــر،
منهــا
أوجـ ٍ
ـه ،يمكـ ُن االكتفــا ُء بذكرهــا فقــط طل ًبــا لإلجيــاز
لالســتطراد ا ُمل ِ
ِ
خ ِّل(القيــات أو الرحــات-
وجتن ًبــا

للــذات الكاتبــة) مــن مالمــح اســتجابة إجيابيــة،

احليــاة يف احلــارة -األثــاث واألطعمــة) ،ويمكــن

املفصــل املســتند إىل قوانــن املنطــق ومنهــا قانــون

األلعــاب الشــعبية واألغــاين والرقصــات -صــور
مراجعــة تفصيــل ذلــك لــدى (احلكمــي2015 ،م،
ص.)385-356:

احلــدود املؤطــرة لتلقــي الصــورة يف نقــد الســرة

الذاتيــة يف األدب الســعودي

أ -منهجية التلقي وأساليب التأويل:
يب للصــورة يف رسد الســرة
يعتمــد النقــدُ األد ّ

تصــورا منهج ًّيــا يكشــف عــن مجاليتهــا
الذاتيــة
ً
واملنطــق املتحكــم يف تكوينهــا ،لكــن دون االتــكاء

عــى املنجــز النقــدي الــذي أوجدهــا .وهنــا ال بــد
مــن التســاؤل عــن منهجيــة هــذا التنــاول ،وعــن
املرجعيات املعرفية التي يتكئ عليها الباحثون.

ولــو رجعنــا ملعظــم الدراســات النقد ّيــة التــي

تناولــت البنيــة املوضوعيــة لصــورة املــرأة لــدى

بــن دراســة وأخــرى بالنظــر إىل وظيفــة األدب
األساســية.

وجــه
وممــا يظهــر يف االجتــاه
النقــدي األول (ا ُمل ّ
ّ

إخضــاع احلكــم النقــدي لنظــرة العقــل ،والتعليــل
فــر النقــاد غيــاب رسد املــرأة
الســبب ّية ،ويف ضوئــه ّ

يف الســرة الذاتيــة الســعودية ،وفــق مــا أشــارت إليــه

عائشــة احلكمــي حــول حساســية قضيــة املــرأة يف

ـكلت
الســرة الذاتيــة عنــد األدبــاء ،مشــرة إىل أهنــا شـ ْ
عقبــ ًة لــدى بعــض الكتــاب وعــى رأســهم محــزة
ـكل غـ ِ
بوقــري ،الــذي أملــح إىل هــذا املوضــوع بشـ ٍ
ـر
مبــارش يف ســرته (احلكمــي2015 ،م ،ص .)95 :ويف
فــر ْت
ضــوء الباعــث الدينــي والتقاليــد اخلاطئــة ّ
جعلــت األديــب ي ِ
ســق ُط
األســباب التــي
الباحثــ ُة
ْ
ُ ُ
َ
املــرأ َة مــن حســابه وهــو يــدون ســرته ،عــدا إشــارات
خاطفــة حتيــل إىل دور األم أو األخــت أو الزوجــة،...

ثــم خلصــت مــن ذلــك إىل التســاؤل التــايل :مــا الــذي
ُيضــر إذا حتــدّ ث أديــب عــن دور زوجتــه واســتقراره

األرسي يف تنميــة إبداعــه؟
ّ

هــذا مــا لفتــت النظــر إليــه عائشــة احلكمــي يف

عــدد مــن الباحثــن ،أبرزهــم بســمة القثامــي،
94
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هكــذا اســتطاع النقــاد اســتقصاء دينام َّيــة الصــورة

ضمــن التكويــن الــذي يتيحــه طبيعــة اجلنــس

حديثــه عــن املــرأة شــامال مثــل بوقــري وبعضهــم كان

ـرا مثــل( :عطــار) ،وبعــض أصحــاب الســر مل ْ الــردي ،وطبيعــة موضوعهــا ،وهــي دينام ّيــة ح ّيــة
خمتـ ً
ــر إىل اســمها ،وربــا أشــار بعضهــم إىل كنيتهــا ،ومهمــة يف حتليــل اخلطــاب االجتامعــي ،ألهنــا تعمــل
ُي ْ
حيــا وهــم (الســباعي،
وبعضهــم ذكــر اســمها رص ً

عــى جتميــع عــدة صــور مرتاكمــة ومتفاوتــة مــن
كاتــب آلخــر .أي بالنظــر إىل مــا ُيطاهلــا ِم ـ ْن امتــداد
وتوتــر ناتــج عــن اختــاف الرؤيــة لــدى كتــاب

كــا فطــن الدارســون إىل أمهيــة التطبيــق يف
املامرســة النقديــة دون االكتفــاء باألحــكام ا ُمل َع ّم َمــة،

أن هـ ِ
والواضــح ّ
توجهــا
ـذه الدراســات ال تعتمــد
ً
حمــد ًدا يف النقــد والتحليــل ،ولكنهــا ق ّلــا تلجــأ إىل
ِ
غــر ُمع ّللــة أو االكتفــاء
التعميــم وإطــاق أحــكا ٍم

الصــورة الرسديــة ،بالنظــر إىل أبعــاد مهمــة تتصــل

النقديــة اجلديــدة مــع مراعــاة طبيعــة النتــاج األديب

وبوقــري ،والقصيبــي ،وزيــدان ،وضيــاء) ،مرجعــة

ذلــك إىل طبيعــة التقاليــد العربية (احلكمــي2015 ،م،

الســر.

ص.)335:

ليمتــد اجلهــد إىل تفســر املشــاهد التصويريــة،

بالتنظــر دون التطبيــق .وإن ظهــر صــدى التيــارات

واملقابلــة بــن املبدعــن ،وحماولــة تقســيم وظائــف

نفســه وخصوصيتــه البيئيــة والفنيــة.

الفنــي نفســه (الزمــان  /املــكان/
بعنــارص العمــل
ّ

األمــر الــذي جيعلــه مقبــوال ومفيــدً ا يف تطويــر

الشــخصيات /طبيعــة األحــداث /طبيعــة النتــاج

مناهــج الدراســة األدبيــة يف النقــد الســعودي .بالتــزام

والبيئــة) ،وهــذا مــا ظهــر جل ًيــا يف دراســة (احليــدري،

منهجيــة موضوعيــة تقربــه مــن النقــد اإلبداعــي،

2003م) ،حيــث جــاءت تقســيامت الصــورة عنــده

والقــراءة النقد ّيــة التأمل ّيــة .ذلــك ّ
أن القــراء َة النقد ّيــة

مرتبطــة بأعــال معينــة تــم انتقاؤهــا بعنايــة ،ليتــم
ُ
وفــق رؤيــة نقديــة موضوعيــة يقــرن فيهــا
التنــاول
َ

الثريــة هــي التــي تُصغــي إىل مــا يقولــه النــص دون

مناســب ينتقــي أبــرز الكتــاب الذيــن تتجســد لدهيــم

الســعي إىل فــك الرمــوز الدالليــة للنــص ،وإعــادة

إقحــام فيــه أو إســقاط عليــه ،ألن مهامهــا تنطلــق مــن

الوصــف بالتطبيــقُ ،م َعنونًــا لــكل صــورة بعنــوان

تركيبهــا للكشــف عــن اخلفــي والقبــض عــى املقمــوع

الظاهــرة .يمكــن التمثيــل لذلــك بالعناويــن التاليــة:

يف ظــل ســلطة النــص والســياق االجتامعــي.

الربيــع والطابــع االجتامعــي ،تعلــق زيــدان باملــكان

هنــاك أبعــا ٌد أخــرى تتعلــق بتلقــي صــورة

وعشــقه لــه ،باخلــر واالرتبــاط الوجــداين باملــكان،

املــرأة ،وهــي رؤيــة هلــا قيمــة نقديــة تتصــل بطبيعــة

ابــن عقيــل وحمــاورة األماكــن وتأملهــا ،األملعــي

املتلقــي للعمــل األديب (االجتــاه الثــاين املتعلــق

واحلنــن إىل املــكان.

95

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

باملتلقــي) بالنظــر إىل الطبيعــة املحافظــة للمجتمــع

يعلــن غياهبــا التــام يف قولــه« :املوضوعــات املتعلقــة

العالقــات األرسيــة يف الغالــب ،ومنهــا مكانــة األم

هــذه الكتابــات» (الزهــراين2013 ،م ،ص)29 :

ـعودي ،بحيـ ُ
ـث نجــدُ صــورة املــرأة مقتــر ًة عىل
السـ
ّ

العظيمــة يف ثقافتنــا اإلســامية؛ فهــي امللهــم األول،
والعامــل األســايس للنجــاحّ ،
مفتــاح
ألن برهــا
ُ
التوفيــق والعنايــة اإلهليــة ،هــذا مــا أشــار إليــه معجب
الزهــراين يف ســياق حديثــه عــن الرؤيــة املحافظــة،
واختــاف وجهــات نظــر ال ُكتّــاب تب ًعــا الختــاف

َ
الباحــث يف النهايــة خيلــص
ظــروف النشــأة ،لكــ ّن

بالتجــارب العاطفيــة للــذات الكاتبــة ال أثــر هلــا يف
ســو ًغا ذلــك الغيــاب بأنــه نتــاج التــزام الكاتــب
ُم ّ
بفضائــل املجتمــع املحافــظ الــذي ينتمــي إليــه.

بينــا نجــد خــاف هــذا الــرأي ،لــدى عائشــة
ٍ
ِ
ٍ
متعــددة
جوانــب
بوجــود
تقــر
احلكمــي ،فهــي
ُّ
لعالقــات الرجــل العاطفيــة باملــرأة؛ فهــي متباينــة
األدوار ،ومتعــددة الصــور .حيــث ترجــح احلكمــي
أن هنــاك عوامــل كثــرة تتحكــم يف العالقــة ّ
لعــل

إىل ّ
أن هــذه النزعــة املحافظــة وفقــت يف اكتســاب
دالالت إنســانية مطلقــة مســتمدة ِم ـن إيـ ِ
ـان ال ُك ّتـ ِ
ـاب
ْ

أبرزهــا املرحلــة ال ُعمر ّيــة للــذات الكاتبــة ،واملــكان

بمقط ـ ٍع مــن ســرة (حكايــة الفتــى مفتــاح) «واجبنــا

إمكانيــة االنقطــاع واالســتمرارية ،ونوعهــا مــن

وعقيدهتــم اإلســامية الراســخةُ ،مد ِّلــا عــى ذلــك

أخالق ًيــا جتــاه اآلخريــن مــن األرسة وبخاصــة تلــك

األم التــي غرســت يف االبــن بــذور هــذه القيــم،
ـارا هبــا» (الزهــراين2013 ،م ،ص:
وظـ َّـل وف ًّيــا هلــا بـ ً

 .)24ويف ظــل اإلشــارة إىل إحلــاح الكاتــب عــى
األثــر اإلجيــايب لدعــاء األم ،يمكننــا ْ
ـر هنــا إىل
أن نشـ َ
االحتفــاء باألثــر العاطفــي للنــص األديب ،واالهتــام

ـامع .هــذا املنجــز
ـي الــذي جيــده السـ ُ
باالنفعــال النفـ ّ

يظهــر ّ
أن الناقــدَ قــد مجــع بــن التنظــر والتطبيــق لرفد
الظواهــر الفنيــة بــا يؤيدهــا مــن النصــوص املدعمــة

للقضايــا النقديــة املطروحــة.

وعــى نحــو آخــر نجــدُ تبايــ َن وجهــات النظــر

حــول املوضوعــات املتعلقــة بتجــارب احليــاة
العاطفيــة للــذات الكاتبــة؛ فنجــد معجــب الزهــراين

الــذي جيمعهــا ،ودرجــة العالقــة مــن حيــث
حيــث الســطحية والعمــق ،وقــد أشــارت إىل وجــود

هــذه العالقــات عنــد كل مــن (الربيــع ،وقنديــل،
والقصيبــي ،وعطــار ،وبوقــري ،وضيــاء ،واملــري).
أن هنـ َ
وقــد ذكــرت احلكمــي ّ
ـاك ُثلــة مــن أصحــاب

ـح عــن أيــة عالقــة باملــرأة
الســر مل ْ يظهـ ْـر لدهيــم ترصيـ ٌ

مثل(:الســباعي ،أمحــد عــي ،وصبــاغ ،واألملعــي ،وأبو
مديــن ،وزيــدان ،وحممــد عمــر توفيــق) (احلكمــي،
2015م ،ص .)328:انطال ًقــا ِمــ ْن هــذا التنــاول،
املعــريف ودوره يف
يســفر هــذا النقــد عــن اجلانــب
ّ

تشــكيل خصائــص الصــورة الرسديــة للمــرأة يف
الســرة الذاتيــة الســعودية.

وال�ضروري اإلش��ارة إىل أن
عـلى أن��ه منــ املفيــد
ّ

ّ
منهجــا بــن النقــد ونقــد
اختــط لنفســه
هنــاك مــن
ً
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النقــد املتضمــن التطبيــق العمــي يف حــدود التعامــل

ِ
الدراســات ّ
أن الســرة
أغلــب
أشــارت
وقــد
ْ
ُ

بعــرض املفاهيــم والقضايــا املطروحــة مــن زوايــا

تعميمهــا عــى األنــواع األدبيــة األخــرى مــن جهــة

الذاتيــة الســعودية هلــا خصوصيــة اجتامعيــة ال يمكــن

املبــارش مــع مجاليــات األعــال األدبيــة ،مــع االلتــزام

ّ
الصــورة
قضيــة البــوح وحتــري املصداق ّيــة،
وألن ّ

متعــددة تعمــل عــى تفنيــد املنجــز النقــدي.1

وبصفــة عامــة فــإن الدراســات التــي تعرضنــا

الرسديــة ال تــدرك جمــردة وإنــا تتفاعــل مــع باقــي

وإنــا تكتفــي بالرصــد والتوثيــق عــى نحــو مــا رأينــا

خصائصهــا وف ًقــا ملــا تــم معاينتــه يف الدراســات

مكونــات النــص وبنــاء عليــه يمكــن أن نجمــل أبــرز

هلــا ال تظهــر اهتام ًمــا باألطــر املنهجيــة لنقــد الصــورة،

النقديــة التــي تناولــت الصــورة.

يف دراســة بســمة القثامــي ،أو بالوصــف والتحليــل

كــا رأينــا يف دراســة احليــدري لصــورة املــكان ،وكان

-1الصدق الفني:

ينبغــي االشــتغال عــى التنظــر املنهجــي للصــورة

الصــورة الرسديــة مــا هــي إال « جتريــد مجــا ّيل
ليســت ترديــدً ا دقي ًقــا له»(أنقــار،
للواقــع ،ولكنهــا
ْ

الرسديــة وتبنــي مفاهيمهــا املختلفــة ألن الدراســتني
ختصصتــا يف هــذا اجلانــب.

ب-مجاليــات التلقــي وأثرهــا يف تطــور نقــد

1994م ،ص .)23 :لكــن النظــرة للواقــع تتفــاوت

وهنــا نعالــج موضــوع الصــورة يف حدّ هــا اجلــايل،

فهــل املصداقيــة هــي معيــار حيتكــم إليــه النقــاد يف

الســرة الذاتيــة يف األدب الســعودي:

مــن كاتــب آلخــر.

ـي
احلكــم عــى مجاليــات الصــورة ،وهــل الصــدق الفنـ ّ
ـب مطابقــة الواقــع؟
يتطلـ ُ

مــن جهــة طاقتهــا التعبرييــة ومحولتهــا الفكريــة
وعالقــة ذلــك بخصوصيــة اجلنــس األديب ،ممــا

مــا مــدى مســاحة احلريــة التــي ينتهجهــا األديــب

يســتوجب تســليط الضــوء عــى االســتجابة اجلامليــة

الســعودي يف كتابــة الســرة الذاتيــة؟

للصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــة الســعودية،

وإذا كان الصــدق آليــة تتحكــم يف اإلنتــاج ،فــا

وأوجــه تناوهلــا يف النقــد .وهــي وجهــة نظــر تداوليــة

موقــف النقــاد مــن ذلــك؟

ذات أثــر فعــال يف الكشــف عــن أدبيــة النــص ،حيــث
يــرز القــارئ كعنـ ٍ
ـر فاعـ ٍ
ـع
ـل يف التلقــي ،حــن يضـ ُ

هــذه األســئلة تتطلــب فحــص املنجــز النقــدي،

ـارئ كــا يقــول (إيكــو2001 ،م) جــز ٌء ال يتجــزأ
القـ َ

أ َّكــدَ الباحثــون عــى أن الــرد ال يمثــل الواقــع،

يبّ ،
ألن
أصب َعــ ُه عــى بــؤرة اجلــال يف النــص األد ّ

ومقارنــة مواقــف النقــاد يف ذلــك.

وإنــا يعيــد إنتاجــهَّ ،
ألن الــرد يبنــي عاملــه عــى

مــن عمليــة الكتابــة ،بــل إنــه بمنزلــة قطــب الرحــا.

التخييــل ،لكــن املســاحة يف الروايــة أوســع؛ وذلــك

 1.يظهر هذا المنحى لدى الناقد معجب الزهراني.
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نظـ ًـرا خلصوصيــة الســرة الذاتيــة ونزوعهــا إىل ختليــد

مــا خيــص املــرأة ،ســواء أكانــت ذاتــ ًا أم موضوعــ ًا،

ومــع ذلــك نجــد لــدى بعــض الباحثــن رغبــة

عــن نقــل الواقــع بصــورة صادقــة أمينــة ومل ينظــر

الــذات عــن طريــق الكتابــة.

للتأكيــد عــى أن ســمة املبــارشة يف الســرة الذاتيــة،

هــي صفــة مالزمــة هلــا ،لكــن تســخري الطاقــة البالغية
وإســعافاهتا التعبرييــة ،تــازم فيــض املشــاعر إىل
حــد يقبــل اإلبــداع يف التخييــل ويســهم يف بلــورة

خصوصيــة الصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــة.

ـرت صــور ُة املــرأة يف الســرة الذاتيــة قــارص ًة
لــذا ُا ْعتـ ْ
إليهــا نظــرة فنيــة ختييليــة ،ختــول هلــا اخللــق واإلبــداع
والتجديــد يف بِنيــة النــص تواف ًقــا مــع طبيعــة جنــس

الســرة ،الســيام مــن جهــة ارتباطهــا بحيــاة الكاتــب
نفســه ،وحساســية هــذا املوقــف يف جمتمــع مســلم
حمافــظ ،وإن كانــت املــرأة تشــاطر الرجــل عاملــه،

وأمــا عــن صــورة املــرأة ،فنجدهــا تتجــى يف

وتشــغل مســاحة ال ُي ْســتهان هبــا يف فكــره ووجدانــه

خيلــق ســم ًة بــارزة
تواصــل دائــم مــع الواقــع ،ممــا
ُ

وعــى العكــس مــن ذلــك جــاءت صــورة

مســتويات أســلوبية متباينــة ،ولكــن مجيعهــا يف
وخاصيــة مميــزة دالــة عــى تفــوق نوعــي يف ســرة عبد

الفتــاح أبــو مديــن ،ومــرد ذلــك إىل «نــرة الصــدق
التــي ختــرق النــص يف كل مقاطعــه» (الزهــراين،

2013م ،ص )13 :وهــو مــا أشــار إليــه معجــب
الزهــراين يف ســرة مديــن ويف ســرة غــازي القصيبــي،
وعبدالعزيــز مــري.

(الزهــراين2013 ،م ،ص.)16:

املــكانّ ،
ألن ذاكر َتــه ترهتــن إىل اخليــال ،وهــو بــدوره

يلغــي موضوعيــة الصــورة املكانيــة ،أي كوهنــا

ظاهــرة هندســية ،ليظهــر دور التخييــل الــذي يــارس
القــارئ فيــه دوره مــن خــال اكتشــاف مجاليــة املــكان

وتذوقهــا والتمتــع والتلــذذ هبــا.

ومــع أن الدراســة النقديــة الوحيــدة (احليــدري،

النقــدي يف
وخالصــة مــا يصــل إليــه الــدرس
ّ

2003م) ،التــي بــارشت موضــوع صــورة املــكان،

بــه ،ومجيعهــم يرضــخ لبنيــة اخلفــاء والتجــي ،التــي

الشــخصية باملــكان ،إال أهنــا ربطتــه بمعيــار الصــدق

هــذا الشــأن ّ
أن لــكل نــص ســري إفــرازه اخلــاص
توجــه القــارئ إىل إدراك األبعــاد التــي توجــه مســار
الصــورة وحتــدُّ مــن قدرهتــا عــى التحليــق .وإذا كان
األمــر يتعلــق بصــورة املــرأة فالوضــع يكــون أكثــر

حتــرزا وأضيــق مســاحة للتعبــر.
ً

وقــد أمجــع الباحثــون عــى ّ
أن هنــاك نم ًطــا مــن

يب ،نتيجــة للقيــود املفروضــة عــى كل
التوتــر األســلو ّ

قــد اختزلتــه يف زاويــة حمــددة تتعلــق بعالقــة
الفنــي ،ملحــة عــى أمهيــة هــذه الرؤيــة ،ودورهــا يف

تشــكيل مجاليــة الصــورة ،وذلــك عــى نحــو مــا نجــد
مــن اإلشــادة بتعلــق الزيــدان باملــكان وعشــقه لــه،
ّ
يتســم بالصــدق الفنــي «
وأن حديثــه عــن املــكان
ُ

بوصفــه بطولــة تعمــل يف داخلــه ،وتدفعــه إىل األمــان،
وتشــعره بالقــوة» (احليــدري2003 ،م ،ص.)526 :
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أو كــا أشــاد ابــن عقيــل باملــكان وصورتــه ،فحديثــه

حــول هــذا الفهــم يمكننــا االصطــاح عــى

ترتبــط بذكريــات غاليــة ،وأشــخاص هلــم مكانــة يف

الرسديــة مــن حيــث هــي نقــل فنــي ،وحماولــة

مفهــوم (املجــاز الــردي) أو مفهــوم الصــورة

عنــه يتســم «بالعاطفــة اجلياشــة الصادقــة؛ ألهنــا

لتجســيم معطيــات الواقــع اخلارجــي بواســطة اللغــة.

نفســه» (احليــدري2003 ،م ،ص.)542 :

هكــذا تكــون صــورة املــكان أداة مجاليــة هلــا

ذكــرت (القثامــي2014 ،م ،ص)187:
فاللغــة كــا
ْ

الــذي يســعى إىل تفســرها والبحــث يف مكوناهتــا لكي

تعطــي النــص شــكله ،وجتســد وظائفــه مــن خــال

ـم اخليــال ويــرز العاطفــة ،وهــي التــي
هــي َمـ ْن ُ َ
ي ِّسـ ُ

وظائــف حمــددة وموجهــة بالدرجــة األوىل إىل القــارئ

تقديــم الشــخصيات ،ووصــف املناظــر ،واألحــداث.

يتوفــر عــى املتعــة احلقيقيــة يف التعايــش مــع النــص

يضــاف إىل ذلــك مــا يســفر عنــه الــرد املشــهدي

األديب.

-2الطاقة التعبريية :

(التصويــر املتحــرك) مــن دالالت تكشــف عــن
االنفعــاالت النفســية للــذات الكاتبــة وعالقتهــا

تتجــى الطاقــة التعبرييــة للصــورة الرسديــة يف

باحلــدث مــن جهــة أثــره يف تشــكيل ذاتــه وتكوينــه
النفــيُ ،مد ِّللــة عــى ذلــك بمشــهد مــن ســرة

الســرة الذاتيــة ،يف إطــار خيضــع خلصائــص جنســها
األديب ،مــن حيــث االنطــاق والتــوايل والتسلســل

الســباعي:

والرتابــط واالمتــداد ،ليتــم إخــراج الصــورة مــن

« وقامــت أمــي إىل علبتهــا الصغــرة ،ثم أســلمتني

مســتواها اللغــوي إىل ســياقها الــردي ،باســتحضار

اجلنيــه وهــي هتيــب يب :لكــن مــا تقــول :إيــش الصنعة

مجيــع الوظائــف التــي تنــوط هبــا مــن حيــث هــي

إىل بــدك تســوهيا» (القثامــي2014 ،م ،ص )196 :أو

جتســيم ومتثيــل وذلــك مــا يميزهــا بقدرهتــا عــى بعــث

يف رسد عزيــز ضيــاء حــن كشــف َع ـ ْن موقــف أمــه

احليــاة يف لغــة الــرد.

أشــارت بســم ُة القثامــي إىل إمكانــات
وقــد
ْ

ُ
حيــث
وتعاملهــا الصــارم مــع مشــاغبات الطفولــة،
ُ
تعمــل الصــور ُة املتحركــ ُة هنــا عــى رســم تصــور

توظيــف الصــورة يف معناهــا احلــي ،الــذي حييــل

ســلوكه « :وال أكاد اقــرب منهــا أو تقــرب منــي
حتــى أجــد نفــي مشــدو ًدا ِم ـ ْن أذين بــن أصابعهــا»
(القثامــي2014 ،م ،ص .)197 :يف املشــهد األول

حتليــق صــورة املــرأة يف فضــاء املتــن الــردي وتراتــب

واضــح عــن شــخصية األم ودورهــا يف تعديــل

تفاعلهــا مــع باقــي مكوناتــه .متتبعــة مجاليــات
إىل الصــورة الســينامئية والصــورة الدراميــة باملفهــوم

ـي اجلديــد ،يف مقابــل الصــورة الســاكنة التــي
البالغـ ّ

أشــادت الدراس ـ ُة الســابق ُة بتوظيــف األفعــال لدفــع

تعتمــد عــى الوصــف الثابــت (القثامــي2014 ،م،

حركــة الــرد وتشــكيل الصــورة املتحركــة التــي

ص.)193 :
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متكــن مــن التقــاط البعــد اجلســمي يف صــوره مكتملــة
يقــف القــارئ متأمــا هلــا يف وعيهــا الكامــل ووقارهــا
ـارت
وموقفهــا املتــزن جتــاه تربيــة ابنهــا ،ويف الثــاين أشـ ْ

إىل لغــة الوصــف ودورهــا يف جتســيد أبعــاد الشــخصية
بشــكل يســهم يف رســم صــورة ذهنيــة عــن شــخصية
األم احلازمــة.

يمكــن هلــذه اخلطــوة أن تتحقــق إال بوجــود قــارئ

قــادر عــى االرتقــاء بالصــورة الرسديــة مــن حقلهــا
ٍ
نامــي خيضــع ملاهيــة الــرد،
حقــل ِد ْي
اللغــوي ،إىل
ّ
وف ًقــا هلــذا املفهــوم ُفــرت مجاليــات الصــورة املكانيــة

يف ســرة حســن زيــدان ،ومبعثهــا «اســتخدامه

ألســلوب التشــخيص ،أو التجســيد» ،الــذي يصــور

ـت الصــور ُة ســاكن ًة أ ْم متحركـ ًة ،فإهنا
وســواء كانـ ْ

نظرتــه للمــكان بوصفــه بطولــة تعتمــل يف داخلــه

واألشــياء والشــخصيات املتفاعلــة مــع املشــاهد ،وقــد

2003م ،ص ،)525:والصــور ُة هبــذا املنحــى أدا ُة
تشـ ٍ
ـكيل تعمـ ُـل عــى إحــداث تالحــم وجــداين بــن

ـورا عــن طبيعــة املــكان
يف كلتــا احلالتــن تعطــي تصـ ً
بــدت شــعرية املــكان واضحــة يف الســرة الذاتيــة،
ْ

مــن جهــة تعلقــه باحليــز الــذي جتــري فيــه األحــداث،
ومــن جهــة كونــه األداة الفاعلــة يف تطويــر مســار
ـرد ،ويســهم يف تشــييد احلبكــة.
الـ ّ

ذلــك ّ
أن الصــور َة يف الــرد شاســع ٌة واســع ٌة

بامتــداد الــرد نفســه ،عنــد هــذا احلــد ال تبقــى
الصــورة املنتزعــة بســيطة جزئيــة ،وإنــا متتــد بالنظــر
إىل الســياق النــي ،والســياق االجتامعــي ،وقواعــد
اجلنــس األديب ،ومنــه تتشــكل هويــة النــص ،والطاقــة

اللغويــة والبالغيــة املكونــة لــه.

وتدفعــه إىل األمــان وتشــعره بالقوة(احليــدري،

املــكان والشــخصيات التــي حتــل فيــه.

وحــن يســعى الناقــد إىل اســتجالء عالقــة الصورة

باملــدركات احلســية ،التــي تشــكل العنــر األســايس
حاســم يف
دور
الداعــم إىل تكوينهــا،
ُ
ٌ
يصبــح للــون ٌ
جتســيد هيئــة العنــارص ِ
املكونــة للصــورة املكونــة،
ـكيل املـ ِ
أن تشـ َ
ومعلــوم ّ
ـكان يعتمــدُ عــى عــامل األلــوان
والصــور والروائــح واألشــكال واللبــاس واألثــاث

ومــا إىل ذلــك مــن األشــياء الدالــة عليــه.

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن الصــورة اللونيــة

عــى مســتوى الســياق النــي ،والســياق

املكونــة للمــكان يصعــب عزهلــا ،ألهنــا تتلبــس

ُت ْبنــى عــى أســاس التخييــل ،الــذي يعمــل عــى

تتعلــق بالداللــة الكليــة للنــص الــردي .هــذا مــن
ِ
السد ّيــة مــن تعبــرات
خــال مــا ُيبــث يف البنيــة ّ
لونيــة ذات تأثــر فاعــل ،حييــل اللــون إىل قــوة مؤثــرة

َّــدت
االجتامعــي ،وقواعــد اجلنــس األديب ،أك ْ
الدراســات النقد ّيــ ّة ّ
عنــارص الصــورة الرسديــة
أن
ُ
َ
خلــق الواقــع يف مســتويات أســلوبية متباينــة ،يمكــن

اســتقراؤها عــى مســتوى اجلملــة أوال ،ثــم عــى
واالجتامعــي ثان ًيــا ،وال
النــي
مســتوى الســياقني
ّ
ّ

بالشــخصية وبالزمــن ،ومــن ناحيــة أخــرى ألهنــا

يف املــكان.

ويرتكــز الوصــف والتحليــل هنــا عــى مالحظــة
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املتلقــي وشــعوره ومعاناتــه جتــاه األلــوان التــي
يصطبــغ هبــا عــامل الــرد ،ليبــدو املـ ُ
ـكان محيم ًيــا ألي ًفــا

أو ومعاد ًيــا بصــورة موحشــة ،ومهــا «الصورتــان

املتضادتــان» ،اللتــان عــر عنهــا احليــدري ،حــن

الكشــف عــن مالمــح االســتجابة اجلامليــة ،مــن خالل
الوقــوف عــى التصــور العــام الــذي يقــف عنــده
النقــد لـ ٍ
ـكل ِم ـ ْن:
 1.صــورة املــرأة يف نقــد الســرة الذاتيــة

قابــل بــن صــورة لبنــان يف زيارتــن متفرقتــن ملحمــد

ا لســعو د ية .

توفيــق يف ســرته ،وذلــك يف قولــه« :إهنــا لصــورة

 2.صــورة املــكان يف نقــد الســرة الذاتيــة

ترتعــد هلــا األطــراف تلــك التــي يصــف فيهــا حممــد

الســعودية.

عمــر توفيــق غرفــة العمليــات بــا حتويــه مــن أغطيــة

3.صــورة املجتمــع الســعودي يف نقــد الســرة

بيضــاء وضــادات وأبخــرة التعقيــم املتصاعــدة يف
املــكان« .ويقابلهــا بصــورة أليفــة للمدينــة نفســها

بأهنــا صــورة «مجيلــة هتــش هلــا النفــس» .ووف ًقــا هلــذه
املالحظــة جــاء احلكــم عــى الصــورة األوىل (املعاديــة)

أهنــا داخليــة عميقــة تتســم باخلصوصيــة والصــدق ،يف
حــن ّ
أن الصــور َة الثانيـ َة خارجيـ ٌة تتســم بالســطحية.
(احليــدري2003 ،م ،ص .)543 :وعــى هــذا

األســاس تغــدو الصــورة الرسديــة للمــكان ذات

قيمــة فنيــة عليــا ،وأداة نقديــة فاعلــة يمكــن مــن
خالهلــا مقاربــة الوظيفــة اجلامليــة يف الســرة الذاتيــة.

هــذه الظاهــرة الفنيــة جديــرة بالبحــث والتحليــل
مــن خــال نــاذج إضافيــة مــن ســر خمتلفــة ،لكــن
احليــدري اكتفــى بالبحــث يف ســرة واحــدة.
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الذاتيــة.

وقــد َ
ـار بنــا ًء عىل توفر دراســة مســتقلة
كان االختيـ ُ

ُأ ِ
فــردت لصــورة املــرأة هــي دراســة بســمة القثامــي
(املــرأة يف الســرة الذاتيــة الســعودية) باإلضافــة إىل

توفــر مجلــة مــن الدراســات عــى مباحــث مهمــة
تتنــاول قضايــا املــرأة ،ومالمــح صورهتــا يف الســرة
الذاتيــة الســعودية.

وقــد توفــرت دراســة (عبــد اهلل احليــدري،

2003م) عــى صــورة واضحــة للمــكان ،هــذا
باإلضافــة إىل اســتفاضة الباحثــن يف تنــاول قضايــا
املجتمــع يف الســرة الذاتيــة ِمّــا َه َّيــأ هلــذا البحــث
الكشــف عــن صــورة املجتمــع الســعودي مــن خــال

أبحــاث نقــد الســرة الذاتيــة.

ـوف عنــد
ويف ضــوء تتبــع هــذا النقــد أمك ـ َن الوقـ ُ

السد ّيــة يف نقــد الصــورة الذات ّيــة،
مفهــوم الصــورة ّ

خامتة :

اســتقرأ البحـ ُ
ـث مجل ـ ًة مــن الدراســات النقد ّيــة

املتعلقــة بالصــورة الرسديــة يف الســرة الذاتيــةُ ،ب ْغ َي ـ َة

تــم تداوهلــا يف هــذا
وبدراســة املصطلحــات التــي ّ
ــات حمــدد ٌة للصــورة الرسديــة يف
احلقــل
ظهــرت ِس ٌ
ْ

الســرة يمكــ ُن ْ
أن نجملهــا فيــا يــي:

101

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

أوال :يتعامــل النقــد مــع الصــورة بمفهومهــا

بالوظيفــة اجلامليــة ،وأكثــر ارتبا ًطــا بالســياق

ُ
تتشــكل مــن خاللــه هيئــة أجناســية ،مــن

ُ
التنــاول اجلــا ُّيل للســرة
َّســم
راب ًعــا :ات َ
الذاتيــة ،بــيء مــن التفصيــل يف البحــث عــن

ـي.
النـ ّ

لغــوي وتعبــر
الشــامل ،بوصفهــا تصويــر
ّ
ر عــن َخ ْلـ ٍ
ـق وإبــدا ٍع
ـي وختييــل مجــا ّيل ،يعـ ُ
فنـ ّ
النــص وشــعريته،
خالهلــا تتمثــل أدبيــ ُة
ّ
دون الفصــل بــن أبعــاده الفن ّيــة مــن جهتــي

خصائــص اللغــة واألســلوب وكلهــا زوايــا

تصــب يف صالــح التنــاول اجلــايل للصــورة،

ويمكــن أن تشــكل هــذه اخلصيصــة إحــدى

الشــكل واملضمــون ،ومــن خــال هــذا
ـث تقديــم إضافـ ٍ
الفهــم حــاول هــذا البحـ ُ
ـات
َ
تنظريي ٍ
ــة وتطبيق ّيــة ،بالنظــر إىل مفهــوم
ّ
ٍ
منهجــي
بشــكل
السديــة الشــامل
ّ
ّ
الصــورة ّ
ٍ
دقيــق.

الركائــز األساســية التــي تعتمــد عليهــا أي

دراســة تســتهدف املنحــى اجلــا ّيل يف النقــد.

خامســا :اختلفــت منهجيــة التنــاول تب ًعــا
الختــاف أهــداف الدارســن ،وطريقتهــم

السد ّيــة
ثانيــا :يتعامــل النقــد مــع الصــورة ّ

التارخيــي هــو
يف التنــاول ،وإن كان املنهــج
ّ

يف ظــل مصطلحــات نقديــة مدروســةْ ،
وإن مل ْ
ـع إىل بحثهــا وتوضيحهــا يف ظــل تداوهلــا
يسـ َ

ألن الظواهــر العظمــى التــي ترتكــز عليهــا

احلديــث عــن تشــكيالت الصــورة ،وأنــاط

اجلنــس األديب ،وإشــكالية كتابــة الــذات،

الــذي يطغــى عــى معظــم الدراســات ،ذلــك
أبحــاث الســرة الذاتيــة تتعلــق بدراســة

النقــدي املرتبــط بالصــورة الرسديــة ،مثــل

وقضايــا أخــرى ذات صلــة بكتابــة الســرة

اشــتغاهلا ،االســتعارة الكليــة واالســتعارة

الذاتيــة لعــل أبرزهــا العالقــة بــن الســرة

اجلزئيــة ،الصــورة املتحركــة ،والصــورة

األدبيــة والروايــة ،ومراحــل تطــور كتابــة

الثابتــة ،اللقطــة واملشــهد ،إىل غــر ذلــك
مــن املصطلحــات النقديــة املتداولــة يف حقــل

السد ّيــة.
الصــورة ّ

الســرة يف األدب الســعودي.

ملموســا يف أدوات النقد،
ـورا
عىل أننــا نلمـ ُ
ً
ـس تطـ ً

ثال ًثــا :طريقــة التعامــل مــع النصــوص تفرض

تأثــرا بالدراســات النقد ّيــة احلديثــة ،مــن جهــة
ُم ً

جزئيــة ال تتصــل بالســياق العــام للنــص هــذا

املعتمــد يف أحيــان كثــرة عــى التحليــل النفــي

ـي بطريقــة
مقاربــة الصــورة يف ســياقها النوعـ ّ
فيــا خيــص صــورة املــرأة ،وأمــا نقــد صــورة
ـدي أكثــر التصا ًقــا
املــكان فيبــدو الــدرس النقـ ّ

حمــددة تتعلــق بالنقــد اجلــا ّيل والتحليــل األســلويب

أو االجتامعــي كــا ملســنا عنــد معجــب الزهــراين،
وعبــد اهلل احليــدري ،وإن بــدا احليــدري أكثــر ميــا
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إىل التحليــل النفــي.

و مــع قلــة الدراســات التــي تنــزع إىل مجاليــات
ِ
تلقــي الصــورة يف الســرة الذاتيــة ،إال ّ
هــذ ِه
أن
ـة نقديـ ٍ
املحــاوالت تظــل حتمــل مالمــح كثــرة للغـ ٍ
ـة
ّ
ٍ
مقبولــة ،ومألوفــة لــدى عــدد كبــر مــن النقــاد،
ُ
الروائــي أوســع
تداولــا يف ســياق النقــد
وإن كان
ّ

وأشــمل.

ِ
ــورة
للص
وقــدْ جــاءت االســتجاب ُة اجلامل ّيــ ُة ّ
السديـ ِ
ـة يف أبحــاث نقــد الصــورة الذاتيــة إجيابي ـ ًة يف
ّ ّ
ِ
ُ
أغلــب املواضــعْ ،
واالســتهجان
الرفــض
وإن ظهــر
ُ

يف بعــض املواضــع عــى نحــو مــا ظهــر يف حتليــل كل
مــن معجــب الزهــراين وعائشــة احلكمــي يف تعاملهام
مــع صــورة املــرأة يف الســرة الذاتيــة ،واســتهجاهنام

ـدي ملالمــح صــورة املــرأة مــن قبــل
التغييــب القصـ ّ
بعــض كتــاب ا ِّلســر .إال أنــه ينبغــي اإلشــارة إىل أن
غالبيــة األحــكام النقديــة منطقيــة ومعللــة ،ألهنــا

تســتند إىل شــواهد متنوعــة مــن داخــل الســر التــي

متــت دراســتها.
ِ
ٍ
السد ّيــة
وعــى أ َّيــة حــال فــإن العنايــة بالصــورة ّ
الســعودي،
يف جمــال الســرة الذاتيــة يف األدب
ّ
باســتخالص القيــ ِم اجلاملي ِ
ِ
ــة والفن ّيــة للنــص،
ّ
وبتتبــع اجلهــود النقديــة املختلفــة ،كشــف لنــا مــدى

التبايــن واالتفــاق يف االنطباعــات الصــادرة عــن

خمتلــف النقــاد ،بنــاء عــى تفســرهم للنصــوص يف
ِ
مكونــات
شــكلت
ضــوء رشوط اجتامع ّيــة وثقاف ّيــة
ْ
نصــوص الســرة الذاتيــة لغو ًّيــا وفن ًّيــا ودالل ًيــا.
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