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الممخص:
نحاول من خالل ىذه المقالة أن نسمط الضوء عمى أىم المرجعيات
المعرفية التي تأسس عمييا منيج "عبد الحميد بورايو" الذي اعتمده في دراساتو

النقدية حول األدب الشعبي؛ ألنو بدوره لم يتوقف عند عرض منيجو النقدي ،بل
كشف عن مرجعياتو ،لتجنب العوائق اإلبستمولوجية واإلجرائية ،وتمثمت ىذه
المرجعيات في مجموعة من األفكار والتصورات المتعددة والمتباينة مكانا وزمانا.
الكممات المفتاحية :الدرات النقدية؛ عبد الحميد بورايو؛ المرجعيات المعرفية.

Abstract:
The article sheds light on the most important cognitive
references on which the style of Abdelhamid Bourayou is
based and which he relied on in his critical studies in folk
literature. He did not stop at presenting his critical process yet
he revealed his references to avoid epistemological and
procedural hindrances. These references are embodied in a
set of different and varied ideas and perceptions in space and
time.
Keywords: Critical Studies; Abdulhamid Borayou; Cognitive
Reference.
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توطئة:
استأثر النقد األدبي الحديث في الجزائر بقسط وافر من مجيودات نقاده،
خصوصا بعد اعتزاميم خوض غمار المثاقفة مع النقد الغربي ،لالستفادة مما
توصل إليو من طروحات فكرية ،مما أدى إلى ظيور خطابات نقدية مختمفة
ومتنوعة تنوع المرجعيات الفكرية ،والتي ترتب عنيا تجديد تصورات النقد األدبي

وآلياتو اإلجرائية ،وىم ما كان مع الناقد "عبد الحميد بورايو" الذي قدم دراسات

نقدية« تسعى إلى تجسيد ثراء طرق تحميل الخطاب األدبي وتأصيميا وتييئة
الظروف التي تسمح بتراكم العمل التطبيقي والمنيجي من أجل تحقيق مشروع

معرفي يسيم في حداثة الدراسات النقدية»).(1

ولمحديث عن مشروع "بورايو" النقدي ،والمناىج النقدية التي اعتمدىا فيو
يجب ا لرجوع إلى المرجعيات التي نيل منيا وأسيمت في بمورة جيازه المفاىيمي؛
ألن «أية عممية فيم ليذه المناىج وآلياتيا يجب أن تكون قائمة عمى وعي مسبق

بالخمفيات الفمسفية واإليديولوجية وبالمناخ الثقافي والتاريخي والتربة التي نشأت

فييا») ،(2ل تقريبيا من أذىان القراء والمتعممين وممارسي النقد عمى حد سواء
وتيسير سبل استيعابيا لدييم عبر تحديد منطمقاتيا وضبط أبعادىا وأىدافيا ،مما

تساعدىم عمى تحديد دعائم اآلليات اإلجرائية.
ليذا يري "عبد الجميد بورايو" أن اإلحاطة بالروافد المعرفية لممناىج النقدية،

وعرض أسسيا التي قامت عمييا ىو«درء لممزالق التي تقع فييا عادة التناوالت

) (1عبد الحميد بورايو :البطل الممحمي والبطمة الضحية في األدب الشفوي الجزائري،ديوان المطبوعات
الجامعية،الجزائر[ ،دط]، 1998،ص .89

) (2عمي حمودين:الخمفية الفمسفية لممناىج النقدية الغربية،جمة األثر،كمية اآلداب والمغات،جامعة قاصدي مرباح ورقمة
،الجزائر ع،7،2008ص .183
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النقدية»)(1وكذلك محاولة«اإلحاطة بما جد في مجال التعامل مع النصوص
األدبية في الحقبة الحالية من التاريخ؛ ألنو ال يمكن دراسة النصوص األدبية
()2

وتجاىل تطور نظريات تحميميا»

التي تفيدنا في الكشف عن جوانب عدة من

النص األدبي.
يبدو أن "بورايو" بدوره يعي حتمية العودة إلى األصول المعرفية لممناىج
النقدية في ممارساتو ،لذا عمل «عمى تجاوز التطبيقات الميكانيكية التي تعتمد
عمى أدنى جيد تأصيمي»(،)3واستطاع صياغة خطابو النقدي من ضمن اإلطار

المعرفي العام ،الذي ال يخرج في غالبو عما تحدده البنيوية و السيميائية السردية
من أطر وما تفرضاه من شروط في مختمف مرجعياتيما وروافدىما.
مما اقتضى منا الكشف عن ىذه المرجعيات ،والوقوف عمى المشارب
المختمفة التي استقى منيا مفاىيمو وآلياتو اإلجرائية ،ولو في مسح وصفي سريع.

 -1فالديمير بروب والتحميل البنيوي الوظائفي:
أخضع "فالديمير بروب" النص السردي ( الحكايات الشعبية) «ألول مرة

لدراسة ال تقف عند حدود تعيين مواضيعو أو تصنيف وحداتو المضمونية ،بل

تيدف إلى مساءلة النص في ذاتو ولذاتو من خالل بنيتو الشكمية"(،)4ألن االىتمام
بالشكل يحقق الجانب العممي في دراسة الحكايات ،السيما بعدما وصمت الدراسات

السردية إلى طريق مسدود ،إثر تعامميا مع المناىج السياقية ،التي في نظره ال
تشكل نموذجا عمميا يمكن الناقد من تحديد ماىية الحكاية.
)(1

عبد الحميد بورايو :البطل الممحمي والبطمة الضحية في األدب الشفوي الجزائري،ص .89

)(2عبد الحميد بورايو ، :منطق السرد(دراسات في القصة الجزائرية)،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1994،ص

.15

)(3عبد الحميد بورايو :البطل الممحمي والبطمة الضحية في األدب الشفوي الجزائري،ص .89

) (4سعيد بنكراد  :السيميائيات السردية،مخل نظري،منشورات الزمن،الدار البيضاء،المغرب[،دط]،2001،ص .17
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سعى "بروب" في اىتماماتو أن يجعل من دراسة الحكايات الخرافية
استخالص مجموعة من القواعد والقوانين العامة المتحكمة في بنية الحكاية ،والتي

من خالليا يمكن دراسة بنيات أنماط السرد األخرى ،وكان ىذا في كتابو (

مورفولوجية الحكاية الخرافية ) الصادر سنة،1928الذي أحدث«تطو ار في تحميل
السرد باعتباره دراسة ألمت بعدد كبير من الحكايات تحميال ومقارنة ،وتعتمد ىذه

الدراسة أساسا النظرة الييكمية الوصفية ،باعتبار أن الحكاية ىيكل ،بنية مركبة

معقدة ،يمكن تفكيكيا واستنباط العالقات التي تربط بين مختمف وظائفيا»(.)1

اعتمادا عمى بنائيا الداخمي ،لمكشف عن
انطمق "بروب" في دراسة الحكاية
ً
الخصائص الفنية التي تميزىا عن غيرىا من الخطابات ،فتوصل إلى أن
الحكايات الخرافية تنتمي إلى شكل واحد من حيث بناؤىا ،وتشتمل ىذه الحكايات
عمى عناصر ثابتة وأخرى متغيرة ،فالمتغيرة ىي أسماء الشخصيات وصفاتيا،
والعناصر الثابتة ىي وظائف الشخصيات ،إال أن "بروب" ركز عمى الثابت دون

المتغير؛ ألن الوظائف تمثل العناصر األساسية في الحكاية ،ويعني "بروب

"بالوظائف « ما تقوم بو الشخصية من فعل محدد من منظور داللتو في سير

الحبكة»(.)2

أعطى "بروب " لموظيفة أىمية كبرى في التحميل السردي ،ويرى أنيا
موجودة في الحكاية قسرا ،وال تحتاج إلى شخصية بعينيا ،وبيذا قدم مجموعة من
النتائج تكاد أن تكون مبادئ أساسية في جميع الحكايات الخرافية من الناحية

البنائية:

)(1

.23

سمير المرزوقي وجميل شاكر :مدخل إلى نظرية القصة،ديوان المطبوعات الحامعية،الجزائر،ط،1،1985ص

) (2فالديمير

بروب

:مورفولوجية

القصة،تر:عبد

لمدراسات،دمشق،سوريا،ط ،1،1996ص.38
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أ .إن العناصر الثابتة داخل الحكايات ىي وظائف الشخصيات كيفما
كانت طبيعة ىذه الشخصيات ،وكيفما كانت الطريقة التي تمت وفقيا

ىذه الوظائف.

ب .إن عدد الوظائف داخل الحكاية محدود ،ال يتجاوز واحدا وثالثين
وظيفة.

ت .إن التتابع الذي يميز ىذه الوظائف تتابع واحد ،إنيا تسير وفق نمط
معين في كل الحكايات.

ث .كل الحكايات الخرافية تنتمي إلى النوع نفسو من حيث البناء.

()1

سار"بروب" بالتحميل الشكمي خطوة حاسمة التي كانت البداية لمدراسات
البنيوية؛ وىو ما صرح بو "بورايو" بأنو ىو من «وضع أسس المنيج البنيوي
عندما كشف عن وجود نموذج فريد لمبنية الحكائية الخرافية الروسـية"()2وليذا شكل

المنيج البروبي قاعدة أساسية استند إلييا "بوايو" في مجال الدراسات السردية.
نجد أن "بورايو" في تحميمو لمحكايات الشعبية اعتمد عمى عممية تصنيف

الوظائف ،التي استمدىا من "فالديمير بروب" في دراستو لمحكاية الخرافية ،إال أنو
تعامل مع آليات ىذا االتجاه بحرية؛ وفي ىذا يقول ":راعينا في توزيع وحداتيا
عدم االكتفاء بمراعاة ما يتعمق بوجية نظر البطل ،وحده مثمما فعل "بروب" ،بل
وضعنا في اعتبارنا وجيات النظر المتعمقة بالشخوص األخرى المشاركة في

الحدث»(،)3فيو يقسم الوحدات السردية إلى وظائف ومتواليات ،ويقصد بالوظيفة
فعل الشخصية؛ "ذلك ألن وظيفة الفعل ال يمكن أن تتحدد إال من خالل ارتباطيا
()4
،ويجسد نظام الوظائف والمتواليات
بييئة أحد الشخوص أو مبادرة صادرة عنو»
ّ
)(1

ينظر :المرجع السابق  ،ص .40-39-38

)(3

عبد الحميد بورايو:الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.17

)(2

)(4

عبد الحميد بورايو:منطق السرد،ص .19
المصدر نفسو،الصفحة نفسيا.
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العالقات المتبادلة ما بين القائمين بالفعل ،لتوضيح الترتيب الذي تنبثق عمى
أساسو األدوار الغرضية ،وذلك عن طريق خطاطة تساعد عمى تسييل فيم
الحكاية ،وىو ما كان في تحميل "ولد المتروكة".
نجد "بورايو" أثناء تحميمو لحكاية (ولد المتروكة) أنو قسميا إلى متواليتين،

األولى تروي قصة الممك والعفريت اليارب من الساحرين ،حيث أخبر الممك
الساحرين عن مكان العفريت ،مما جعل العفريت يسمط عميو عقابا متمثل في
مرض غريب ،أما المتوالية الثانية فتروي مغامرة أبناء الممك في البحث عن الدواء

لشفاء والدىم(.)1

المتوالية األولى:
تضم المتوالية األولى ستة وظائف تتمثل في:
أ .الوضعية االفتتاحية :نقص/قضاء عمى النقص (كان الممك يعيش في
قصره ،فذات يوم انتابو قمق)نقص (فخرج ليتجول في الغابة فنسي
قمقو)قضاء عمى النقص.

ب .تعاقد( :اعترض طريقو عفريت كان يتعقبو ساحران يريدان القبض عميو،
عاىد الممك العفريت عمى أن يكتم خبر رؤيتو لو وال يدليما عمى مكمنو).

ج .تيديد( :ضرب الساحران الممك واضطراه إلى أن يدليما عمى مخبأ
العفريت).

د .خضوع( :أخرج الساحران العفريت وحواله إلى ثعبان صغير ،وأدخاله في
قصبة وأقفال عميو).
ه .إنقاذ (:عندما نام الساحران ،قام الممك بإطالق سراح العفريت).

)(1

ينظر:عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص .25
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و .الوضعية الختامية :ثأر وعقاب(قام العفريت بقتل الساحرين ،وعاقب الممك
فسود وجيو)
يبرز النمو السردي في المتوالية األول من خالل ىذه الوظائف ،والتي

بدأت بالوضعية االفتتاحية؛ والتي بدورىا ضمت (نقص/قضاء عمى النقص)،إال
أنيا يمكن تختزل في وظيفة واحد وىي وظيفة (الخروج)،والنقص ىنا حالة وليس
وظيفة؛ فالوظيفة ىي« ما تقوم بو الشخصية من فعل محدد من منظور داللتو في

سير الحبكة»(.)1

كما تكشف ىذه المتوالية عن التضاد الداللي؛ الذي يتمحور بين مخموقات

بشرية ومخموقات من العالم اآلخر ،ويمثل العفريت الدور الغرضي والمتمثل في
الوساطة بين الموقفين المتعارضين ،فظير العفريت في صورة إنسان يجري
متسبب في االضطراب ،وينبثق في الحكاية تضاد جديد بين الممم والعفريت خالل

وظيفة (تعاقد)،ويتمثل التضاد في (فارض /مفروض عميو)،كما تشير وظيفة
ِ
/ميَ َدد)،وتبرز
(تيديد) إلى الصراع بين الساحرين والممك ،انطالقا من
تضاد(ميَدد ُ
ُ
وظيفة (خضوع) تضاد بين العفريت والساحرين متمثل في
(مسيطر/خاضع)،وتحمل وظيفة (إنقاذ) تضاد بين الممك والعفريت وىو عمى ىيئة

ر/م َح َرر)،وبعد إطالق سراح العفريت يممك قوة
(م َح ِر ُ
ثعبان صغير ،متمثل في ُ
جديدة تقوم عمى التضاد (مسيطر/مسيطر عميو)،لتسمح بظيور وظيفة (ثأر
وعقاب) متمثمة في الوضعية الختامية(،)2وقد تمثل الوضعية الختامية وظيفة

(إساءة) والتي تتمثل في أن يضر المعتدي بأحد أفراد العائمة أو يمحق بو أذى،
وىو ما كان مع الممك ،وتمثل مدخل لممتوالية الثانية.

)(1
)(2

فالديمير بروب :مورفولوجية القصة،ص.38
ينظر:عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.26،27
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المتوالية الثانية:
تضم المتوالية الثانية الوظائف اآلتية(:)1
أ -الموقف االفتتاحي :كان لمممك زوجتان؛ األولى أم لولدين كان يعتني بيا
وبولدييا ،أما الثانية ليا ولد واحد وكانا ال يمقو الرعاية الكافية.
ب -تكميف بميمة :تأمر الزوجة ولدييا بالرحيل من أجل البحث عن الدواء.
َ
ب -قرار البطل :تخبر الزوجة الثانية ولدىا بما أصاب أباه وتعممو بما فعمت
ضرتيا عندما بادرت إلى إرسال ولدييا وتبدي لو أسفيا عن عدم قدرتيا أن

تفعل الشيء نفسو ألنيا ال تستطيع أن تعول عميو ،يقرر الولد بمحض
إرادتو االلتحاق بأخويو ،ويطمب من أمو أن تحضر لو الزاد المركب
ويرحل.
َج -إقناع :يصل ولدا الزوجة األولى إلى مدينة يقطنيا أخواليما ،فينزالن
عمييم ضيوفا ،فينصح األخوال ولدي أختيم بالعدول عن قرار أميما والبقاء
بينيم ،فينصاعان لرغبة أخواليما.

ج -االختبار التأىيمي :ينجح ولد الزوجة المتروكة في مواجية الغولة ويستفيد
من مساعدتيا.
د -ىبة :يتمقى ولد الزوجة الثانية ىبة سحرية (مساعدة)من الغولة عمى شكل
تميمة.

ه -االختبار الرئيسي :تعترض طريق البطل في البداية جبال ترتطم ببعضيا،
يستعين بالتميمة فتنفصل عن بعضيا لتسمح لو بالعبور ،ثم يجد ثورين
)(1

ينظر:عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.29،30
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أحدىما أسود ،واآلخر أبيض ،وينجح في امتطاء ظير األبيض ،عمال
بتوجييات الغولة ،فيحممو إلى باب قصر الجن ،حيث توجد الشجرة

المطموبة ،ويتمكن من اقتالع أسنان األسد حارس باب القصر ،فينفتح
الباب ،ويدخل القصر ويقطف األوراق من الشجرة.
و -عالمة :يدخل غرفة أميرة الجن فيجدىا نائمة مع وصيفاتيا األربعين،
ينبير بجماليا ،فيقوم باستبدال خاتمو بخاتميا ،ويغير موضع وسادتيا،
ويضعيا تحت قدمييا ،ويقفل عائدا.
ز -خدعة :يقوم أخوا البطل بتدبير خدعة فيشدون وثاق ابن المتروكة

ويربطانو إلى شجرة في غابة تكثر فييا السباع ،ويسرقان منو الدواء،
ويعودان إلى أبييم.

ح -تيديد :يقصد األسد الشجرة التي شد إلييا ابن المتروكة ويظل يحوم حوليا
يريد افتراسو.

ط -إنقاذ :تمر قافمة يصحبيا شيخ متدرب عمى محاربة السباع ،فيقوم
باستبعاد األسد وينجح رفاقو في فك ولد المتروكة وانقاذه.
ي -الوصول خفية :يعود البطل إلى مدينتو ويمتنع عن الذىاب إلى قصر
أبيو ،ويدعي أنو غريب يبحث عن عمل ،ويستخدمو صائغ كنافخ عمى
النار.
يّ -ادعاء :يدعي ولدا الزوجة األولى أنيما حصال عمى الدواء.
َ
َس -اكتشاف البطل المزيف :تخرج أميرة الجن باحثة عمن دخل غرفتيا،
وعندما تصل إلى المدينة تجري اختبار لولدي الزوجة األولى وتكتشف
ادعاءىما.
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س -اكتشاف البطل الحقيقي :يتم استقدام جميع شباب المدينة ومن بينيم ابن
المتروكة ،ويتعرض الجميع إلى اختبار ،ويتم اكتشاف البطل الحقيقي الذي
تمكن من جمب الدواء.

ع -اعتراف :يعترف الممك بمزايا ابنو من الزوجة الثانية ،ويعيد لو االعتبار.
ف -الوضعية الختامية(:زواج):يتزوج البطل بأميرة الجن وتتزوج الوصيفات
األربعين من شباب المدينة ،ويعتمي ولد المتروكة العرش.
يقدم "بورايو" ترسيمة لمتسمسل السردي في حكاية ولد المتروكة لتبيين

الوظائف المسندة إلى شخوص الحكاية ،حيث تشير الحروف العادية إلى وظائف
القصة االفتتاحية ،وتشير الحروف المغمظة إلى وظائف القصة الرئيسية ،وتدل
األسيم عمى التتابع الزمني ،وتعني الفتحة الموضوعة فوق الخرف أن الوظيفة

نفسيا مسندة إلى عاممين مختمفين ،كما ىو في الشكل اآلتي(:)1

) (1ينظر:عبد احلميد بورايو،احلكايات اخلرافية للمغرب العريب،ص.23
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من المالحظ أن الناقد في تحميمو لحكاية ولد المتروكة التزم بتقطيعيا،
وذلك ما جعمو ييتم بتقسيميا إلى متواليات ،وتحمل كل متوالية مجموعة من

الوظائف ،إال أن في تقسيمو ىذا كان استخراج الوظائف بحسب ورودىا في
الحكاية ،دون التّ ّقيد بمنيج "بروب" الذي يربط الوظائف بالبطل دون الشخصيات
األخرى ،ويمتزم بترتيب الوظائف؛ فكان "تحديد الناقد لموظائف ىو تحديد واع
يضع النص فوق كل اعتبار ثم يستنبط منو ما تيسر من وظائف حسب ورودىا
فيو ،ومن غير أن يتعسف في إخضاعيا آليا لسمم "بروب" ذي الدرجات اإلحدى
والثالثين ،المرتبة ترتيبا مقدسا ،وىي من المآخذ التي أخذت عمى منيجو الذي ال

يراعي كثي ار الخصوصية البنيوية والحضارية لمحكاية الشعبية غير الروسية ،وقد
َسِمم "بورايو" من السقوط فييا"(،)1ألنو عزف عن التطبيق الحرفي لمنيج "بروب"
واآلليات التي اصطنعيا ،فحاول "بورايو" الكشف عن المعنى من خالل العالقات
بين الشخصيات البشرية.
كما يرى الناقد أن الكشف عن المعنى في كل وحدة سردية ميما كان
مستواىا؛ وحدة سردية صغرى تتمثل في الوظيفة ،وحدة سردية كبرى تتمثل في
الحكاية ،محكوم بالمبادئ اآلتية :التضاد ،الوساطة ،االستبدال.
تبرز عالقة التضاد بين البطل كائن بشري وأميرة الجن كائن من عالم
آخر ،فيمعب الممك دور الوسيط بين القطبين بغرض القضاء عمى التضاد
الحاصل بينيما ،وذلك عن طريق تزويج الطرفين ،أما االستبدال فيو عنصر آخر
يتم في استبدال العالقات مثل ما ظير في الحكاية في استبدال عالقات المحبة

باالحتقار.

)(1

يوسف وغميسي :النقد الجزائري المعاصر،من الالنسونية إلى األلسنية،ص .126
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 -2البنيوية األنتروبولوجية لـ"كمود ليفي شتراوس":
يعـد" كمـود ليفـي شـتراوس" Claude Lévi-Strauss مـن النقـاد الـذين

أصـ ــموا البنيويـ ــة لـ ــذا لقّـ ــب بـ ـ ـ «شـ ــيخ البنيـ ــويين المعاص ـ ـرين"()1؛إذ أضـ ــاف أبحاثـ ــا
جديدة،شـ ـ ّكمت الق ــوة الدافع ــة األساس ــية لي ــذا االتجاه؛وذل ــك عب ــر المف ــاىيم المنيجي ــة
التي قـدميا لمد ارسـات األنتروبولوجية؛خاصـة فـي كتابـو (البنـى األوليـة لمق اربـة) الـذي
نشره في باريس عام ،1949كما ذىب إلى أن« دراسة الرمـوز الثقافيـة لـيس مرحمـة
مــن م ارحــل التطــور الفكــري عنــد بنــي البشــر ولــيس ىــو األيديولوجيــة الكامنــة فــي

منطقة ثقافية معينة ،بل ىو طريقة التفكير التي يشترك فييـا كـل بنـي البشـر بغـض
النظر عن الزمان والمكان»

()2

ف ـ ـ ــإن مقـ ـ ـ ـوالت "ليف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــتراوس" تتواف ـ ـ ــق تمام ـ ـ ــا م ـ ـ ــع منطمقـ ـ ــات البنيوي ـ ـ ــة

األساســية،وأثرت تــأثي ار كبيـ ار عمــي الشــكل الــذي اصــطبغت بــو؛إذ عمــم مفيــوم البنيــة
عمى جميع فروع العموم اإلنسانية،حيث يرى"أن البنية ىـي ذلـك الكيـان المبثـوث فـي

ك ــل مك ــان،ولكن بم ــا أني ــا رمزي ــة وال ش ــعورية،فإن ميم ــة األنتربول ــوجي تتمث ــل ف ــي

الكش ـ ــف عني ـ ــا واظيارى ـ ــا»(،)3وبي ـ ــذا ف ـ ــتح طريق ـ ــا منيجي ـ ــا جديدا،يتص ـ ــف ب ـ ــالجرأة
والدقـة،مما تحمــس إليــو الكثيـر مــن دارســي األدب فـي فرنســا بشــكل خاص،ومقوالتــو


كمود ليفي شتراوس(  )2008-1908عالم أنثروبولوجيا فرنسي ،من أىم البنيويين المعاصرين ،وأكثرىم شيرة ،بل

إن البنيوية ترتبط باسمو ارتباطا مباشرا ،وىذا ما جعل الباحثين يطمقون عميو عدد من األلقاب التي تشير إلى مدى

تأثيره وتأثره بالبنيوية فمقب بشيخ البنيويين ،أو رائد البنيوية المعاصرة ،اىتم بدراسة األساطير والشعائر وأبنية القرابة

بنيويا ولو كتب منيا البنى األولية لمقرابة(،)1949العرق والتاريخ،)1952( .مداريات حزينة)1955( .االنتروبولوجيا
ً
البنيوية(ج )1958(،)1.الطوطمية اليوم ، )1962( .الفكر البري (،)1962ينظر:جون ليشتو،خمسون مفك ار أساسيا
معاص ار

من

البنيوية

إلى

لمترجمة،بيروت،لبنان،ط،1،2008ص.156

) (1

ما

بعد

زكريا إبراىيم:مشكمة البنية ،ص .76

الحداثة،تر:فاتن

البستاني،المنظمة

العربية

)(2

جون ستروك  :البنيوية وما بعدىا،من ليفي شتراوس إلى دريدا،تر:محمد عصفور،عالم المعرفة،،المجمس الوطني

)(3

عمر مييبل:البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر،ص .33

لمثقافة والفنون واآلداب،الكويت[،دط] ،1996،ص .34
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ساعدت عمى تطوير النموذج السردي استنادا عمـى النمـوذج المغـوي ،وكانـت بمثابـة
الدعامة األولى لمدراسات السردية عند "عبد الحميد بورايو".
وبعد اعتماد "بورايو" في تحميمو لحكاية(ولد المتروكة) عمى آليات البنيوية
الشكمية المتمثمة في التحميل الوظائفي "لبروب"،في تحميمو البنية الشكمية لمحكاية،

استعان أيضا بآليات البنيوية اإلنتربولوجية المتمثمة في مقوالت "كمود ليفي
ستراوس" بخصوص وضع عالقات الزواج واألبوة واألمومة والخؤولة ،في أبنية

القرابة؛ وىي العالقات التي تبرز إلى سطح بنية الحكاية وتمعب دو ار وظيفيا فييا،
وذلك ألن التحول البنيوي في الحكاية ككل ،يسجل تحوال في النظام القرابي(.)1

واذا كان "ليفي ستراوس" درس األنظمة القرابية في األسطورة ،فإن "بورايو"
اعتمد اإلجراء نفسو ،ولكنو ضمن الحكاية الخرافية؛ ألن «موقع الحكاية الخرافية
ما بين األسطورة واألدب فيي ترتبط من ناحية بالفكر المثيولوجي ،ألنيا سميمة
األسطورة ومن ناحية أخرى تمثل الوسيط الثقافي الذي سمح بانتقال المكونات
األسطورية من الخطاب العقائدي إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالية

والطبيعية الفنية اليادف إلى اإلمتاع ،إلى جانب تمثيمو الرمزي لمنطق الجماعة

ورؤيتيا لمكون»

()2

استعان "بورايو" بمقوالت البنيوية االنتربولوجية لدراسة البناء االجتماعي في
الحكاية ،انطالقا من نظام القرابة ،والذي تمثّل في العالقات العائمية ،وطبيعة
القواعد التي تتحكم في سموكات أعضاء األسرة ،حيث استنتج نمطين من

العالقات (ودية /تسمطية)وىي كاآلتي:

)(1

ينظر:عبد الحميد بورايو :القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص.219

)(2عبد الحميد بورايو :الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.123
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العالقات الودية:
أ .الزوج والزوجة األولى المفضمة
ب .األب وولداه من الزوجة األولى
ج .األم وولدىا(الزوجة المتروكة وولدىا).
العالقات التسمطية:
أَ .الزوج /الزوجة الثانية (المتروكة)
ب .األب /ولده بن الزوجة المتروكة
َ
َج .األم /ولداىا (الزوجة األولى وولداىا)
َد .األخوال/أبناء أختيم (الزوجة األولى المفضمة)
ه .األخوة/أختيم المتزوجة (الزوجة المفظمة)
َ

()1

تمثل ىذه العالقات التي توصل إلييا الناقد من خالل الحكاية ،غير أنو
حاول التعرف عمى طبيعة العالقة بين األخوال/ولد أختيم (الزوجة الثانية

المتروكة)،و األخوة/أختيم (الزوجة الثانية)،وىما عالقتان غير مصرح بيما في

الحكاية ،وىو األمر الذي دفعو إلى إجراء مقاربة تكميمية تسمح لو باالنتقال من
مممح حاضر في السياق القصصي إلى مممح آخر غائب عنو(،)2وىذا راجع إلى

أن « الخؤولة مرتبطة بأنظمة أبية النسب وأمية النسب عمى السواء ،وبالتالي فإن

)(1
)(2

ينظر:عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.41
ينظر:عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.41
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دور الخال ال يفسر بوصفو مخمفا من مخمفات نظام الحق األمي أو بوصفو نتيجة
من نتائج وجوده"

()1

اتخذ الناقد النمطين السابقين من العالقات (التسمطية ،الودية) كنقطة

مرجعية ،فاكمل العالقة الودية عن طريق إضافة العناصر اآلتية(:)2
د .أخوال/ولد األخت (ابن الزوجة المتروكة)
ه .أخوة /أختيم المتزوجة (الزوجة الثانية)

يرى أن مثل ىذه الفرضية يحتميا غياب التسمط من طرف األخوال عمى
ابن أختيم وكذلك عمى أختيم المتزوجة (المتروكة)،ألن غالبا «الخال يمثل
السمطة العائمية ويكون مطاعا مرىوب الجانب ،كما أنو يتمتع بحقوق عمى ابن
أختو[]...ففي المجموعات التي تكون فييا عالقة األب واالبن عالقة إلفة ومودة،
تكون عالقة الخال وابن االخت متشددة وصارمة ،أما في المجموعة التي يكون

فييا األب متشددا وممثال لسمطة العائمة ،فإن الخال ىو الذي بإلفة وارتياح"

()3

يذىب الناقد إلى أن الحكاية قدمت في البداية النظام األموسي(األمومي)
كنظام قرابة ناقص ،ويتسبب في وجود وضع غير مرض ،أما النظام القرابي
البطريركي (األبوي) فيقدم من خالل نمو القصة وعقدتيا عمى أنو ىو المثال
والكامل ،يمعب الدور األساس في التحوالت السردية ،ويتعاظم دوره مع مسار
الحكاية ،ويحتل في النياية مكانتو ،وىو ما يمثل التقارب بين المؤسسة العائمية

كمود ليفي شتراوس:اإلناسة البنانية،تر:حسن قبسي،المركز الثقافي العربي،الدار

)(1

)(2
)(3

البيضاء،المغرب،ط،1،1995ص.54

ينظر:عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.41
كمود ليفي شتراوس:اإلناسة البنانية،ص.55
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في المغرب العربي وما قدمتو الحكاية؛ فمواقف األسرة المغربية ال تختمف في
العموم كثي ار عن المواقف التي تشيد بيا الحكاية المدروسة

()1

 -3لوسيان غولدمان البنيوية التكوينية:
إذا كانت إسيامات "فالديمير بروب" أساسية فـي تشـكيل المفـاىيم األوليـة لمد ارسـات
البنيويــة عنــد"عبـــد الحميـــد بورايـــو" ونقط ــة انطالقيا،وفتحــت مقــوالت "كمــود ليفــي
شــتراوس" آفــاق جديــدة لد ارســاتو الســردية؛التي تنطمــق مــن أن الــنص األدبــي نظــام
لغوي مغمق ،فإن "لوسيان غولدمان"ىو اآلخر ميّد الطريق لدراساتو السردية؛ وذلـك
بعـد أن اقتصـرت البنيويـة عمـى تحميـل الـنص األدبـي تحمـيال محايثـا ،بتمثـل الـنص

بنيـ ــة لغويـ ــة مغمقـ ــة مكتفـ ــي بـ ــذاتيا ،وميممـ ــة فـ ــي ذلـ ــك الـ ــذات المبدعـ ــة وظروفيـ ــا
االجتماعية ،وجدت نفسيا أمام باب مسدود ،بسب ىذا االنغـالق ،ممـا جعـل بعـض
النقاد يتـداركون الثغـرات والنقـائص التـي عرفتيـا إلـى «ترقيـع البنيويـة بإخفـاء مـا فـي
رداءىا من ثقوب ،فإن كان قد أخذ عمييـا إقصـاء التـاريخ واىمـال البعـد االجتمـاعي
لم ــنص األدب ــي ،ف ــإن البنيوي ــة التكويني ــة الت ــي تنس ــب إل ــى الناق ــد الروم ــاني "لوس ــيان
غولدمان" تالفي ىذا النقص وسداد ىذه الثغرة"

()2

،فحاولت التوفيـق بـين طروحـات

البنيوية ومبادئ الفكر الماركسي ،الذي ركز عمى التفسير المـادي لـبدب؛ «إلعـادة

)(1


عبد الحميد بورايو :الحكايات الخرافية لممغرب العربي،ص.45

لوسيان غولدمان روماني األصل ولد ببوخارست سنة ،1913يعد من المفكرين الفرنسيين،باحث في عمم اجتماع

االدب،تعد أعمالو تتمة ألعمال الفيمسوف والناقد المجري "جورج لوكاتش" منذ اكتشافو ليا في فيينا سنة ،1933

صاحب البنيوية التكوينية التي تفسر العالقة القائمة بين اإلبداع الفردي والحياة االجتماعية ،ينظر:يمنى العيد في

معرفة النص،ص.296
)(2

إبراىيم خميل:النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك،دارة المسيرة،األردن،ط.2،2007،104
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االعتبار لمعمل األدبي فـي خصوصـيتو بـدون أن تفصـل عالئقـو بـالمجتمع والتـاريخ

وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددىا "(.)1

تشكل البنيوية التكوينية امتداد لمبنيوية ،بل ولدت في أحضانيا ،ظيرت

"لتنفخ الروح في البنيات النصية التي أقبرتيا البنيوية تحت سمطة العقالنية"

()2

لذلك تجاوزت بعض مفاىيميا محاولة في ذلك أن تتجنب ما وقعت فيو ،إلىماليا
العنصر الخارجي لمنص؛ فالبنيوية التكوينية تنطمق من النص دون إقصاء ما
ساىم بو المجتمع في اإلبداع األدبي ،ألن"« القيمة الجمالية ال يمكن أن تتحقق

إال إذا تجسدت في ظاىرة اجتماعية يممسيا الناس في حياتيم اليومية" (.)3

ومن ىذا المنطمق ارتبط الناقد "عبد الحميد بورايو" بالبنيوية التكوينية
كفكرة عامة أساسيا االنطالق من البنية الشكمية لمعرفة الواقع ،وىو ما صرح بو
بأنو « كشف عن البنية التركيبية لنموذج من كل نمط قصصي ،وبين عالقة ىذه
البنية بالبنية األم التي تولدت عنيا وىي البنية االجتماعية" ( ،)4معتمدا في ذلك
مفاىيميا اإلجرائية مثل (الشرح)(،البنية األكبر)(،رؤية العالم)(،البنية الدالة) وىو

ما كان جميا في قولو« :نعني بشرح النص إدماج الدالة في بنية أكبر منيا تمقي

الضوء عمى كيفية تولد ىذه البنية الدالة ،ويعني ىذا الشرح بالواقع الخارجي،

متجاو از بذلك النص الخاضع لمتحميل عن طريق البحث عن أبنية مشابو تتواجد
في وعي جميور القص بالواقع الخارجي الذي يحيون فيو ،وىو ما سيمكننا من

)(1

لوسيان

غولدمان

وآخرون:البنيوية

العربية،لبنان،ط ،1،1986ص.7

التكوينية

والنقد

األدبي،تر:محمد

سبيال،مؤسسة

األبحاث

) (2بشير تاوريريت:الحقيقة الشعرية عمى ضوء المناىج النقدية المعاصرة-دراسة في األصول والمفاىيم-عالم الكتب
الحديث،إربد،األردن،ط ،1،2010ص .57
)(3
)(4

نبيل راغب:موسوعة النظريات األدبية،ص .329
عبد الحميد بورايو :القصص الشعبي في منطقة بسكرة،ص .6
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الكشف عن رؤية الجماعة الشعبية التي صدر عنيا النص لمعالم الذي تعيش
فيو"

()1

نحاول الوقوف عند الممارسة التطبيقية لـ"عبد الحميد بورايو" عمى عينة

من الحكايات التي قام بدراستيا وىي(غزوة الخندق).
 -1تحميل حكاية غزوة الخندق:

قام الناقد في تحميمو ليذه الحكاية عمى قراءة مزدوجة؛ األولى ذات منحى

خطي ،تضع في اعتبارىا التسمسل السردي وتراعي العالقات الحاضرة في النص
وىي قراءة شكالنية محايثة ،أما الثانية فتعمل عمى استخراج عالقات التضاد

الكامنة ،والمستنتجة من عالقات النص ،تسمح ىذه الخطوة المنيجية باالنتقال من
تحميل األشكال السردية إلى معالجة المضامين ،أي من الدراسة الشكمية إلى

الدراسة الداللية (.)2

يبدو أن الناقد يعتمد في ىذه الدراسة عمى آليات البنيوية التكوينية ،غير
أنو لم يصرح بيا؛ فدراستو تقوم عمى تحميل القصة تحميال مرفولوجيا وتركيبيا أوال،

وىو تحميل محايث ييتم ببنية القصة ،وتكون ىذه العممية في إطار البنيوية

الشكالنية ،ثم دراسة داللية ثانيا ،وتسمى ىذه العممية المنيجية بمنظور البنيوية
التكوينية ،الفيم والشرح (التفسير)،فالفيم عند الناقد يرتكز تتبع البنى الداخمية
لمنص ،وىو عممية سابقة لمشرح (التفسير) الذي ييتم بوضع بنية النص ضمن
بنية شاممة وىي المجتمع.

)(1
)(2

المصدر نفسو ،ص.197
اينظر:عبد الحميد بورايو،الحكايات الخرافية لممغرب العربي.ص.16
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 -1-1الدراسة البنيوية الشكالنية ( الفهم):
اعتمد الناقد في تحميمو لمحكاية إلى تقسيميا إلى أقسام وىي :االستيالل
ميز بين االستيالل والبداية من ناحية،
والبداية والمتن ،والنياية والخاتمة ،وقد ّ
وبين النياية والخاتمة من ناحية أخرى ،فالحكاية الشعبية تمتزم في معظم األحيان

باستيالل وخاتمة ،تخرج عمى نطاق قرينة الحكاية ببدايتيا ووسطيا ونيايتيا،
ويشكل كل من االستيالل والخاتمة مكونان ميمان من مكونات الحكاية الشعبية؛

فأىمية االستيالل تكمن في جمب انتباه المتمقي ،وتشويقو لمتابعة الحكاية ،وكذلك

الخاتمة الشتماليا عمى عناصر متعة االكتشاف وحل األزمة ،وتحصيل الغاية(.)1

من ثم قام بتقطيع متن القصة إلى مجموعة من المقاطع ،إذ تعد ىذه
الطريقة عممية منيجية ناجعة لإلحاطة بدالالت النص ،كما أن ىذه العممية خطوة
أولية ضرورية ،الستخالص الوحدات الشكمية ،وحصر البنيات الصغرى والكبرى
التي تتحكم في بناء النص ،وتعمل عمى تمطيطو وتوسيعو

إطنابا وتكثيفا

واسيابا ،ومن المعموم أن البنيوية قد أولت عناية كبرى لعممية التقطيع؛ لما ليذه
العممية من فوائد عممية وعممية ومعرفية ومنيجية ،حيث تساعد الناقد البنيوي

بصفة خاصة ،والدارس أو القارئ بصفة عامة ،عمى تحميل النص تحميال عمميا
دقيقا ومضبوطا ،ومقاربة الخطاب تفكيكا وتركيبا.
الداللة االجتماعية (الشرح أو التفسير):
بعد أن قام الناقد بدراسة البنية الداخمية لمقصة(عممية الفيم)،انتقل إلى
مرحمة أخرى(عممية التفسير)،وىي شرح بنيتيا بالنظر إلى البنية الشاممة وىي
المجتمع ،أي استقراء األبعاد االجتماعية في القصة ،و يقول بخصوص ىذا
)(1

ينظر :عبد الحميد بورايو:القصص الشعبي في منطقة بسكرة(دراسة ميدانية)المؤسسسة الوطنية

لمكتاب،الجزائر[،دط][،دت] ،ص.139

237

مجلة رفوف
المجلذ :السابع /العذد :األول

ISSN: 2335-1381
مارس 2019

الشأن « :بعد أن أعطينا لمبناء الداخمي لمنص باعتباره بنية دالة حقو في التحميل،
وكشفنا عن وحدتو التركيبية ،وبالتالي اجتزنا مرحمة فيمو ،يحق لنا أن ننتقل اآلن
إلى جانب آخر من الدراسة يتمثل في مرحمة شرح النص عن طريق بيان عالقة

بنيتو بالبناء االجتماعي" ( ،)1يشرح الناقد النص باعتباره بنية مدمجة في بنية
كبرى وىي البنية االجتماعية ،وبيذا فيو بصدد اإلقرار بالطبيعة االجتماعية

لمقصة ،ودورىا الفعال الذي تمعبو في المجتمع.
والتحميل الشكالني الذي اعتمده الناقد فـي تحميـل القصـة لمبحـث عـن الداللـة
عم ــل ذو أىمي ــة ،ولكن ــو غي ــر كـ ـاف ،ل ــذلك ح ــاول وض ــع القص ــة ف ــي موقعي ــا م ــن

ســيرورة البنيــة االجتماعيــة ،فالد ارســة البنيويــة الشــكمية المحضــة قاصـرة عنــدما تغفــل
رصد عالقات النص األدبـي الداخميـة بـالظواىر الثقافيـة المختمفـة وتجاىمـت قضـاياه
االجتماعية.
ويبرر اختياره ليذه الطريقة في التحميل كونيا تعبر عن مستوى منيجي

متقدم يقترب من فيم طبيعة العالقة الموجودة بين القصة والواقع االجتماعي ،من
حيث أنيا أتاحت إمكانية الجمع بين التحميل الشكمي والدراسة االجتماعية« ،ألن
رواية غزوة الخندق باعتبارىا عمال أدبيا ذا طابع ثقافي ،تقدم كيانا متماسكا
يعكس رؤية لمعالم"

()2

،ورؤية العالم ىي في أساسيا وعي الضمير الجمعي مبمور

في شكل قيم وتصورات وطموحات ،تسمح في البحث عن العالقة القائمة بين

النص األدبي والمجتمع ،وذلك« عن طريق البحث عن أبنية مشابية تتواجد في

)(1
)(2

عبد الحميد بورايو :القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص.196
المرجع نفسو ،ص.197
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وعي جميور القص بالواقع الخرجي الذي يحيون فيو"( ،)1وتحميل النص بيذه
الطريقة من شأنو الكشف عن رؤية الجماعة لمعالم الذي تنتمي إليو.
نجد الناقـد جسـد بعـض مفـاىيم البنيويـة التكوينيـة؛ حيـث عمـل عمـى تحديـد

البنيات الدالة فـي الـنص ،ثـم انتقـل بيـا إلـى مسـتوى أعمـى وأدخميـا فـي بنيـة أشـمل،
وىي البنية االجتماعية ،محاوال االنطالق من الفيم ليصل إلى التفسير(الشرح).
استند الناقد إلى آليات البنيوية التكوينية _دون اإلحالة لممصادر النظرية _
في سعيو لموصول إلى الداللة االجتماعية ،منطمقا من جممة من المفاىيم تعمل
عمى كشف نظام بناء نص حكاية غزوة الخندق ،وتحيل بصورة واضحة عمى

البنية المماثمة في المجتمع ،مما يشير إلى براعة الناقد في التحميل والكشف عن
جوىر العالقات المستترة في بنية النص ،المشحونة بقيم داللية ظاىرة ومضمرة.

 -4السيميائية السردية لـ"جوليان غريماس":
استندت تطبيقات "عبد الحميد بورايو" السيميائية إلى األسس التي وضعيا

"غريماس" لدراسة النصوص السردية ،ألنو كان لو «يمثل نموذجا لمباحث العمماني
الذي كرس حياتو لوضع آليات التحميل السيميائي»()2؛ إذ وضع جممة من القواعد
والمفاىيم التي تسيم في تحميل النصوص السردية ،باعتبارىا نظاما دالليا.
اعتمد "بورايو" في تحميمو لحكاية (الحمامة المطوقة) عمى مقوالت
السيميائية السردية ،إذ قام بتقطيع النص القصة إلى ثالثة مقاطع ،ثم ذىب إلى
دراسة البرنامج السردي لكل مقطع ،والمقصود بالبرنامج السردي تعاقب الحاالت

)(1
)(2

المرجع نفسو ،ص.197
حوار مع "عبد الحميد بورايو" ،توقيع :عمى مالحي
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والتحوالت التي تقوم عمى أساس عالقة الذات بالموضوع ،وذلك مع ذكر تحوالتيا
المختمفة.
المقطع األول :يقوم ىذا المقطع عمى موضوع امتالك الصياد لخبرة نصب

الشباك ،من أجل اصطياد الطيور ،فينا وصل بين الذات (ذا )1التي تتجسد في
شخصية الصياد ،وموضوع القيمة المتمثل في الخبرة والخداع (الشراك)(مو،)1أي
أن :ذا ∩ 1مو.1
كما أنو يممك القدرة عمى الفعل بفضل أدوات الصيد (مو:)2ذا ∩ 1مو.2
وارادة الفعل عبرت عنيا القصة من خالل تقويمية تشير إلى نية الصياد
في المخادعة ،وىكذا تصبح ذات الحالة موصولة بموضوع قيمة ثالث نصب
الشراك (مو:)3
ذا ∩ 1مو.3
تشكل ىذه الوصالت الثالث بين ذات الحالة (ذا )1وموضوعات القيمة
(المعرفة والقدرة واإلرادة) عنصر الكفاءة الذي يسمح لمذات المنفذة في البرنامج

السردي التنفيذي (ذا)2تحقق الوصل بين ذات الحالة (ذا )1وموضوع القيمة
الصيد (مو:)4
(ذا ∩ 1مو])4

ذا 2ف[(ذا U 1مو)4

()1

يقوم بدور ذات الحالة والذات المنفذة نفس الممثل وىو الصياد ،ويتم

االنتقال من ممفوظ الحالة األولى إلى ممفوظ الحالة الثاني عن طريق قيام الذات
الفاعمة المنفذة بعممية تحويل من الفصل إلى الوصل.
)(1

عبد الحميد بورايو:التحميل السيميائي لمخطاب السردي،ص.75
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المقطع الثاني :رصد الناقد عناصر البرنامج السردي ليذا المقطع،
والمتمثل في ذات الحالة (ذا )3والتي تمثميا الحمامة المطوقة ،والتي تممك معرفة

طرق العمل من أجل التخمص من الورطة(أي الحكمة)،وكذلك امتالكيا السيادة
عمى الحمام(أي القدرة)،إذ تمكنت من تنظيم إرادة الحمام وتحقيقيا عن طريق

التضامن ،فتشكمت بذلك كفاءة الذات المنفذة لمفعل(ذا )4عن طريق برنامج سردي
جسدت في الحمامة المطوقة الذات المنفذة لمفعل المتمثمة في الحكمة والقدرة
واإلرادة الجماعية (عناصر الكفاءة)والتي تشكل موضوع القيمة (مو )5إلى مجموع

الحمام ،كما ىو موضح في اآلتي(:)1

(ذا ∩ 3مو])5

ف (ذا([ )4ذا U 3مو)5

ويعني ىذا أن الفاعل المنفذ يقوم بتحويل حالة االنفصال إلى حالة اتصال.
يم ّكن موضوع القيمة (عنصر الكفاءة) الحمام من تنفيذ برنامج سردي
ييدف إلى النجاة من الوقوع بين يدي الصياد ،وتمثل فيو الحمامة المطوقة ذات
فعل الفعل (ف ف ذا،)5ويمثل الحمام جميعا الذات المنفذة (ذا،)6أما موضوع
القيمة فقد تجسد في النجاة من التيديد(مو.)6
ف ف(ذا [ )5ف (ذا([)6ذا U 3مو) 6

(ذا ∩ 3مو] ])6

المقطع الثالث:
يظير في بداية ىذا المقطع برنامج سردي نفذه الحمام من أجل االستبعاد
النيائي لمخطر ،قامت الحمامة الموطوقة بدور فاعل الفعل(ذا،)5إذ دفعت الحمام
باالنتقال إلى العمران ،أي يوجد الجرذ ،كما قام الحمام بنفس الدور السابق ،وىو

)(1

ينظر:المرجع نفسو،ص.76
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تنفيذ الفعل (ذا،) 4أما موضوع القيمة ىنا فقد تمثل في االتصال بالعمران
(مو،)7كما ىو موضح في البرنامج السردي:
ف ف(ذا [ )5ف (ذا([)4ذا U 3مو) 7

(ذا ∩ 3مو] ])7

بعد االتصال بموضوع القيمة (العمران)،أرادت ذات الحالة (الحمام)(ذا)3
االتصال بموضوع قيمة جديد وىو فك الشراك (مو،)8أما ذات فعل فعل الحمامة
المطوقة(ذا،)5بنما يمثل الجرذ الذات المنفذة (ذا)6كما ىو ممثل عمى النحو
األتي:

ف ف(ذا [ )5ف (ذا([)6ذا U 3مو) 8

(ذا ∩ 3مو] ])8

وقد أدى ىذان البرنامجان إلى تحقيق البرنامج السردي األساسي ليذا
المقطع ،حيث تقوم ذات الفعل الجرذ(ذا )7بتحرير جميع الحمامات (ذات الحالة)

(ذا )3من األسر نيائيا ،فموضوع القيمة ىنا التحرر من األسر(مو:)1()9
(ذا ∩ 3مو] ])9

ف (ذا([)7ذا U 3مو) 9

إن انتقال ذات الحالة من االنفصال إلى االتصال بموضوع القيمة ،كما ىو
موضح في البرامج السردية السابقة ،أوما يعرف بالتحوالت ،ال تكون بالصدفة ،بل
تخضع لمبدأ التدرج وفق قواعد منطقية؛ انطالقا من التحريك مرو ار بالكفاءة

فالتقويم وأخي ار األداء.
-1

التحريك (التحفيز) :ىو كل عممية إجرائية تقوم بيا الذات

الفاعمة وذلك بإنجاز تحويل لحالة ما،فالتحريك إذا ىو فعل الفعل؛ أي أن
المرسل المحرك والمحفز ىنا الحمامة المطوقة (ذا،)5التي حفزت مرسال

) (1ينظر :ادلرجع نفسه ،ص.77
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إليو تجسد في الحمامات في المقطع الثاني ،حين حفزت الحمامات
بالتعاون لالبتعاد عن مكان الخطر ،وحفزت الجرذ في المقطع األخير

بتقطيع الشراك وتحريرىا من األسر ،ومن خالل التحريك (التحفيز)
استطاعت الذات الفاعمة بوصل الحمام بحريتو التي انفصل عنيا(.)1

-2

الكفاءة:يقصد بالكفاءة مجمل الشروط األساسية والضرورية

لتحقيق اإلنجاز الفعمي ،ويعني ىذا أن الذات الفاعمة ال يمكن أن تقوم
بدورىا اإلنجازي إال باالعتماد عمى مجموعة من المؤىالت ،والمتمثمة في
اإلرادة والحكمة التي اتصفت بيا الحمامة المطوقة ،والتي استطاعت أن

تقنع الحمام والجرذ.

-3

التقويم :قسم الناقد التقويم إلى قسمين:

 -1-3تقويم الصياد :يري الناقد أن تقويم الصياد كان من خالل خطاب
النص ،في عبارة منسوبة لمسارد الخارجي "بيدبا" جاء فييا :بصر بصياد
قبيح المنظر سيئ الخمق ،وقبح منظره يدل عمى سوء مخبره" ،فيمثل "بيدبا"
ىنا دور المرسل ،وتمثل القصة الرسالة الموجية إلى المرسل إليو "دبشميم"

المذكور في سياق الخطاب(.)2

 -2-3تقويم الحمام المطوقة :استطاع الناقد أن يستخمص ثالثة أحكام
تقويمية ،تمثل األول في تقويم مرسل القصة لمحمامة المطوقة باعتبارىا

(سيدة الحمام)،وتعن ىذه العبار في مستوى الخطاب المنزلة الرفيعة،
والثاني ورد آخر القصة عمى لسان الجرذ الذي لعب دور الذات الفاعمة في

البرنامج السردي األخير لما قال" :ىذا مما يزيد الرغبة فيك والمودة لك"
موجيا الحديث لمحمامة ،واضافة إلى الحكم العام المستخمص من القصة

)(1
)(2

ينظر:المرجع نفسو ،ص.78
ينظر :المرجع نفسو ،ص.78
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والذي جاء لتجسيد الحكم الذي ورد مقدمة لمنص ،عمى لسان "دبشميم"
موجيا كالمو إلى "بيدبا" قائال" :فحدثني ،إن رأيت عن إخوان الصفاء كيف
يبتدأ تواصميم ويستمتع بعضيم ببعض" وىو حكم موجو لتقويم كل من

الحمامة المطوقة والجرذ والغراب(.)1
-4

األداء :يذىب الناقد إلى أن قصة الحمامة المطوقة تمحورت

حول ثالثة أداءات أساسية ،تمثمت في البرامج السردية الثالثة التي تأسست
عمييا القصة ،فاألول تمثل في األداء الذي قام فيو الصياد بدور ذات

الفاعل ،وقد انتيى ىذا األداء بالفشل ،حين انصرف وأَيٍس ،أما األداءين
اآلخرين فقد قامت فييما الحمامة المطوقة بدور فعل الفاعل ،حيث دفعت
الحمام إلى التضامن ،كما دفعت الجرذ ألن يسارع في تحرير الحمام،
لعبت في ىذين األداءين القيم اإليجابية المتبادلة وعالمات التواصل دو ار

أساسيا في نجاحيما ،وتقديميما كمثل جدير باالتباع من طرف المتمقي(.)2

يرى الناقد أن طبيعة العالقات الداللية لمقصة تستند عمى مفيوم فمسفي كان سائدا

زمن روايتيا يقوم عمى ثنائية (الروح/الجسد)،وأن الطرف األول يرتبط بالقيم
اإليجابية ،بينما يرتبط الطرف الثاني بالقيم السمبية.
كما يجسد مسار القصة من البداية إلى النياية طبعة الصيرورة التي تعرفيا عالقة

الروح في شرك الجسد ،لتتجمى من خالل ىذه العالقة صورة البشر وىم في الحياة
الدنيا ،تعمل الروح عمى التخمص من المادة (الجسد)لتمتحق في النياية ببارييا

)(1
)(2

ينظر :المرجع نفسو.ص .78
ينظر :المرجع نفسو،ص.79
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وىي روح متحررة وتكون بذلك عالقة الروح بالجسد باطمة ،كما يبين المربع ،وىو
المغزى الذي تريد أن تؤكده الرسالة المبثوثة من خالل القصة(.)1

استثمار "عبد الحميد بورايو" لممفاىيم اإلجرائية التي أتى بيا "غريماس" في

دراساتو لبدب الشعبي ،يشير إلى وعيو بأىميتيا خاصة في تتبع أطوار فعل
التحول في المسار السردي وكذا الكشف عن داللة الحكاية.

الخاتمة:
اعتمد الناقد في دراساتو النقدية عمى مرجعية غربية تمثمت أساسا في البنيوية
والشكالنية (المورفولوجية) لـ"فالديمير بروب" و البنيوية األنتربولوجية لـ"كمود ليفي
شتراوس" والبنيوية التكوينية لـ"لوسيان غولدمان" ،وسيميائية كل من "غريماس"
و"كمود بيمون" ،واستطاع استثمار اآلليات اإلجرائية لالتجاىات الغربية بما يخدم
ممارساتو النقدية ،واعادة صياغة بعـض اآلليات اإلجرائية بما يخدم خصوصية
النص المدروس ،انطالقا من فكرة قابمية المنيج لمتغيير ،وال يعني ىــذا اجتثاث
ىذه االتجاىات النقدية من سياقاتيا المعرفية ،واّنما تأطيرىا ضمن فضاء فكري

وثقافي عربي من خالل إعادة بمورتيا بشكل تفادى فيو كل تعقيد إجرائي ،وجنح
في ذلك إلى التبسيط دون أن يتخمى عن اإلطار العام ليذه االتجاىات.
حرص الناقد عمى تقديم تصوره الخاص عن النصوص التي تعرض ليا،
فكان يردف النقد البنيوي والنقد السيميائي مقاربة تكميمية تعطي تفسي ار سياقيا
لمحكايات ،إما اجتماعيا أوثقافيا ،وىذا من أجل استكشاف الدالالت العميقة
لمنصوص.
)(1

ينظر:المرجع نفسو،ص.79
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