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تلقى اػبطاب النقدي اعبزائري النظريات السردية اغبديثة ،وحاوؿ أف يُؤسس يف ضوئها توجها منهجيا يُراعي
خصوصية السردية اعبزائرية ،وكاف ؾباؿ التجريب األكثر تداوال النص الروائي بوصفو اػبطاب األديب الذي يستجيب أكثر
للمقوالت السردية ومفاىيمها وأدواهتا اإلجرائية .حاولت ذبريب آليات نقد النقد ؼبقاربة النص النقدي "منطق السرد"
للناقد اعبزائري عبد اغبميد بورايو ،من حيث اؼبفهوـ واإلجراء ،وفق اؼبعطيػات اؼبنهجية واؼبعرفية للنظرية السردية ،وحبسب
اؼبدارس و النظريات اؼبتعلقة هبذا التوجو النقدي.
السرديات ،إذ يتمتع الناقد "بورايو" بدقة منهجية راعى فيها خصوصية
يتموقع ىذا اعبهد النقدي يف ؾباؿ ّ

اؼبنطلق اؼبنهجي ،ولقد أسهمت ىذه الدقة يف الكشف عن التوجو النقدي للناقد ومعرفة اؼبنهج اؼبتبع ،كما أسهمت
مصطلحات التحليل واإلجراء ،بقسط وافر ،يف اإلحالة على اؼبرجعية النقدية للناقد ،والوقوؼ على الكيفية اليت استثمر هبا
النظرية السردية.
الكلمات المفتاحية :النص النقدي ،التفاعل النقدي ،النقد السردي ،النقد اعبزائري ،نقد النقد.
Abstract:
The Algerian critical discourse received modern narrative theories and tried
to establish In its light a methodological approach, the field of experimentation
was the fictional text as a literary discourse that responds more to the narrative
 اؼبؤلف اؼبرسل :سهيلة بوساحة Souhyla.boussaha@univ-bba.dz
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sayings, their concepts and their procedural tools. I tried to test the mechanisms of
criticism of criticism to approach the critical text, "the logic of narration" by the
Algerian critic Abdelhamid Bourayou, in terms of concept and procedure,
according to the methodological and cognitive data of narrative theory, and
according to the schools and theories related to this critical trend.
This critical effort is located in the field of narratives, as "Bourayo" has a
methodical accuracy that takes into account the specificity of the methodological
premise. And to find out how he invested narrative theory.
Keywords: Critical text; Critical interaction; Narrative criticism; Algerian
criticism; Criticism of criticism.

مقدمة:
فتػػح االذبػػاه البنيوي يف الغػػرب أواخر القرف العشرين ؾباال واسعا للتفكَت يف السبل اؼبنهجية
السلمية ؼبقاربة العمل األديب ،حيث أعاد النظر يف ـبتلف القضايا اليت برزت خالؿ تشكل اػبطاب
النقدي السياقي الذي كاف يهتم بالعالقة بُت اؼبؤلف والعمل األديب ،ومن مث دعت البنيوية إىل
االىتماـ بالعمل األديب يف حد ذاتو :مكوناتو البنيوية (الشكلية) دوف ارتباطها بأي عالقة خارج
ىذه البنية ،و ىذا ما أدى إىل ظهور ما يسمى النقد النصي أو علم النص الذي أصبح ميزة
اػبطاب النقدي يف عصر البنيوية .مل يعمر ىذا التوجو كثَتا يف اؼبشهد النقدي الغريب نتيجة عجز
البنيوية يف اإلؼباـ بكلية النص ،أل ّف النص يف حقيقتو ليس شكال فقط ،و إّّنا ىو شبكة معقدة من
العناصر واؼبكونات الشكلية والداللية ،دبعٌت أنّو متعدد و ال ديكن أف ينحصر يف بنية باىتة ،وىذا
ما دعا بالنقاد إىل الثورة على صرامة اؼبنهج البنيوي وذباوزه إىل حبث تصورات منهجية أكثر مشولية
وتوفَتا لألداة النقدية.
يسمى :النػّقد اعبديد – يف فرنسا خاصة – الذي يتضمن أىم اؼبناىج
يدخل ىذا التصور فيما ّ
النقدية اليت بلورت رؤية نقدية شبو متكاملة وفرت للدارسُت والباحثُت الوسػػائ ػػل اإلجرائية اليت
سبكنهم مػن دراس ػػة األعمػػاؿ األدبية وربليلها .ومن أىم ىذه اؼبناىج اؼبابعد بنيوية :السيميائيات،
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النقد السوسيولوجي ،النقد النفسي ،نظرية القراءة ،التفكيكية ،وغَتىا من التصورات اليت أنتجت
تفسر بنية النص األديب من وجهة نظر عملية دقيقة تبحث يف طبيعة العمل األديب
نظريات معرفية ّ
وخصوصياتو الفنية و اعبمالية ،ومن بُت ىذه النظريات  :النظرية السردية ،السرديات ،علم السرد la
ّ
ّ
ّ

 Narratologieاليت هتتم دبختلف أنواع اػبطاب ،سواء أكاف فنيا أـ تواصليا عاديا أل ّّنا تنطلق من
السرد ظاىرة إنسانية سبيز اجملتمعات البشرية صبيعها.
فكرة أف ّ

السردية يف الفكر النقدي اعبزائري اؼبعاصر ،تبلورت ل ّدي
انطالقا من ىذا التصور لتلقي النظرية ّ
السردية اليت ظهرت يف الفكر النقدي الغريب ،وتلقيها يف
معامل إشكالية البحث عن أصوؿ النظرية ّ

الفكر النقدي اعبزائري ،وعن تطبيقاهتا عند النقاد اعبزائريُت األوائل ،وعلى ىذا األساس اخًتت

السرديات
نصا نقديا ّ
خصو منجزه لنقد السرد ،ليكوف النموذج الذي سأخصو كنتاج نقدي يف ؾباؿ ّ

بالدراسة والتحليل ،وفق تصور منهجي أستمد أدواتو و وسائلو من اذب ػػاه نقد النقػ ػػد ونظرية التلقي

بوصفهما اؼبنهجُت الضروريُت يف مثل ىذه األحباث اؼبتعلقة بثقافة التلقي بعامة والتلقي النقدي
خباصة ،و ىذا ما ديكن أيضا أف ندعوه النقد اؼبقارف الذي ال خيتلف من حيث تطبيقاتو اؼبنهجية
على الدراسات اؼبقارنة اليت هتتم بعملية التأثَت والتأثر بُت الثقافات .سأحاوؿ أف أحلّل تلقي الناقد
اعبزائري "عبد اغبميد بورايو" ؼبختلف األفكار النقدية اليت ُوصفت باعبديد -أي تلك اليت أعطت

صفة اعبديد للخطاب النقدي اعبزائري ،من حيث مصدرىا ومن حيث اشتغاؽبا الوظيفي ومدى
مالءمتها لصياغة خطاب نقدي جزائري ديكن وصفو هبذه الصفة ،ىل ىو خطاب جديد أـ ىو
خطاب حديث؟ ستكوف دراسة ىذا النصوص ؿباولة لبلورة رؤية شاملة عبهود النقاد األكاددييُت
السرديات ،حىت وإف كاف ىذا النص النقدي اؼبختار ال ُديثل شبرة الفكر النقدي
األوائل يف ؾباؿ ّ
مربرا الستخالص اػبربة النقدية لنقاد السرد يف اعبزائر ،ومستوى الكفاءة
اعبزائري ،وإّّنا سيكوف ّ

النقدية لديهم.
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التلقي النقدي عند عبد الحميد بورايو

 .0.0تلقي النقد السردي عند عبد الحميد بورايو
قسم الناقد اعبزائري "عبد الحميد بورايو" نصو النقدي اؼبعنوف" :منطق السرد :دراسات في
ّ
القصة الجزائرية الحديثة " 1إىل ثالثة أقساـ ،خصص القسم األول كمهاد النظري لتلك اؼبناىج
اؼبتعلقة بدراسة النص األديب باحثا عن العالقة الرابطة بُت اإلبداع األديب والًتاث ،واألزمنة اليت
تواجهها اؼبؤسسات التعليمية يف تدريس النصوص األدبية ؿبلّال البنية الًتكيبية اليت انبنت عليها
وخص قسم حبثو الثاني للمقاربة التطبيقية لنصوص القصة القصَتة اعبزائرية ،والقسم
القصة.
ّ
الثالث ؼبقاربة الرواية أردفها بالبحث عن البنيات الزمنية واؼبكانية يف ىذا اػبطاب السردي
اعبزائري ،الرواية .سأحاوؿ أف أتتبع جهد الناقد اعبزائري "بورايو" ألقف على كيفية استثماره
للنظرية السردية كما بلورىا أصحاهبا ،وطريقتو يف ربليل التقنيات السردية اليت استخرجها من السرود
خصها بعمليتو التحليلية.
اعبزائرية اليت ّ
رب ّدث الناقد يف عتبة المقدمة عن الطريقة اؼبنهجية يف مقاربة النصوص األدبية واليت طرحها
الشكالنيُت الروس منذ بداية القرف العشرين أال وىي دراسة اػبصائص النوعية اليت تصنع أدبية
األدب وذبعلو خطابا متمايزا عن باقي اػبطابات األخرى ،فالناقد على وعي بأ ّف اؼبرجعية النقدية
الفعاؿ يف بلورة النظرية السردية ،وعلم السرديات ،ىو
سجلت حضورىا القوي و ّ
األكثر فعالية واليت ّ

ما قاـ بو وق ّدمو الشكالنيوف الروس يف عشرينيات القرف العشرين من خالؿ "تطوير شعرية

التخييل  ،2"Poetics of Fictionفمن خالؿ النشاطات النقدية اليت ق ّدمها نقاد ىذا االذباه ربولت
 1عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد دراسات يف القصة اعبزائرية اغبديثة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر.1994 ،
 2جَتالد برنس ،علم السرد ،ترصبة حريزي صباؿ ،اجمللس األعلى للثقافة القاىرة ،مصر ،ط ،2006 ،1اجمللد .8ص.184
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طريقة تناوؿ النصوص السردية اليت كانت تعٌت بنصوص مفردة ،ليكوف االىتماـ بالنص السردي
العاـ ويؤك ّد "بورايو" أ ّف ما تقوؿ بو األدبية ،ىو اعبانب الذي هتتم بو الدراسة األدبية ،وبالتايل
البد من إعادة النظر يف تلك الدراسات اليت استمدت مناىجها وطرائق حبثها من علم النفس ومن
التاريخ ومن علم اعبماؿ وغَتىا من العلوـ األخرى .صحيح أ ّف ىذه العلوـ قد أثبتت قدرهتا على
كشف بعض اغبقائق واػبواص األدبية لكنها غَت قادرة على اإلفادة اليت تق ّدمها األدبية "فهذه
العلوـ بقدر ما أفادتنا يف فهم بعض اعبوانب ،أبعدتنا بنفس القدر عن الغرض الذي جيب أف
تسعى إليو دراسة النص األديب ،وفتحت اجملاؿ أماـ ركاـ من الكتابات النقدية اليت ظلّت ربزـ حوؿ
النصوص عاجزة عن استكناه أسرارىا ومعرفة حقائقها" ،1وىنا اعًتاؼ صريح من الناقد بتبٍت النقد
النسقي والتخلي عن النقد السياقي اإليديولوجي الذي ازبذ من النص األديب باعتباره ظاىرة
إنسانية ،موضوعا لو ليثبت أ ّف للنفس علم ،وللمجتمع علم ،وللتاريخ علم وللجماؿ علم،...
والنتائج اؼبتوصل إليها يف التحليل تعود بالفائدة على العلم وليس على األدب .لكن مع الشكالنية
الروسية أصبح األدب يدرس وحيلّل بأدواتو ويستمد آليات التحليل واإلجراء من البنيات اػبطابية
اؼبش ّكلو لو ،و كما ىو معروؼ أ ّف اػبطاب النقدي يف قيامو وانشغالو على الظواىر األدبية سعى
إىل تطبيق مناىج العلوـ اإلنسانية وكذا الطبيعية على ىذه الظاىرة ،األمر الذي ولّد صبلة من
الصعوبات اليت حالت دوف ربقيق ىذه األىداؼ واؼبرامي اليت يرجوىا خطاب النقد العريب اؼبعاصر،
فكوف الناقد العريب توسل النصوص األدبية جبملة من اإلجراءات النقدية اليت استوحاىا من اؼبناىج
الغربية ىذه األخَتة "اليت بدأت ربظى بأمهية قصوى يف الدراسات النقدية اؼبعاصرة ،ال باعتبارىا
مفتاح التحكم يف كل حبث ،وإّّنا لكوّنا األداة اؼبساعدة على استنطاؽ القضايا ،وفهم حقيقة

 1عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.03
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األشياء ،حيث إ ّف قدرتنا على اإلبداع تكمن يف قدرتنا على إعادة توليد األفكار اليت تلقيناىا عرب

التاريخ" ،1وما عاناه خطاب النقد ككل ،يعاين منو خطاب النقد اعبزائري.

سعى "بورايو" يف حديثو عن العالقة اػبفية اليت تربط اإلبداع األديب بالًتاث إىل ربديد اػبصوصية
األدبية للنصوص ،مستعرضا بذلك رأي "بن خلدوف" يف مسألة األسلوب ومن مثّ الكشف عن
تلك النماذج أو الصور الذىنية الكامنة خلف عناصر النصوص األدبية اؼبتحققة ،وبالتايل سبييز ما
ىو موروث عما ىو مبتكر ،ليتمكن الناقد من الوقوؼ على اعبوانب العامة واػباصة يف العملية
اإلنتاجية ومن ىنا يكوف تسهيل للمهمة اؼبوكلة إىل النقد أي استجالء اؼبعارؼ ،واستخالص
الوسائل اؼبنهجية من الظاىرة األدبية نفسها ،وحىت يتحقق ذلك الب ّد أف يتخلّص الناقد من تلك
الرؤى اليت ذبعل من العمل اإلبداعي شيئا مستعصيا على الفهم ،والنظر إليو باعتباره نتاجا طبيعيا
وعضويا ذا وظائف ديكن الكشف عنها وعلى أنو قابل للتحليل والتشريح كأي ظاىرة من الظواىر
األخرى.2
أسبق الناقد حبثو عن البنية التركيبية للقصة دبهاد نظري ،ربدث فيو عن الريادة البنيوية يف دراسة
القصة ،واليت ينسبها معظم الباحثُت للدراسة اؼبعنونة " :اػبرافات  "Les Fabliauxلػ"جوزيف بيدي
 ،Joseph Bédierواليت نشرىا يف ّناية القرف التاسع عشر" 3إذ يكشف لنا ىذا اؼبهاد النظري
على وعي ناقد السرد اعبزائري باألبعاد الفكرية والنقدية اليت سامهت يف بلورة النظرية السردية،
باعتبارىا معرفة من اؼبعارؼ اإلنسانية ،فال ديكن أف تكوف قد نشأت من عدـ ،فال ب ّد وأ ّف ؽبا
مرجعياهتا وؾباالهتا االبستيمولوجية اليت كانت دبثابة اؼبعارؼ التارخيية السابقة يف الظهور ،واليت
 1عبد العايل بوطيب ،إشكالية تأصيل اؼبنهج الروائي العريب .عامل الفكر ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،اجمللد
األوؿ ،العدد  ،1998 ،27ص.09
 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.08
Bremond, Cloud, Logique du récit. Paris: Seuil,1973 , p48.
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أسهمت يف بلورهتا وتشكيلها فلم تشهد الساحة النقدية ،منذ أرسطو ،خاصة فيما يتعلق باعبانب
التحجر والصمت إىل غاية أواخر القرف التاسع عشرة
أي جديد يذكر ،حيث ساد نوع من
ّ
السردي ّ
وبدايات القرف العشرين حيث بدأت تق ّدـ بعض الدراسات واؼبمارسات النقدية ،اليت ديكن
اعتبارىا دبثابة اعبهود التمهيدية ػبوض غمار الدراسات واؼبمارسات النقدية إزاء النص السردي ،من
ذلك "دراسة "جوزيف بيدييو  "Joseph Bédierللفابليوىات  Fabliauxالفرنسية ،وؿباولتو التمييز
بُت عناصرىا الثابتة وعناصرىا اؼبتغَتة ،يف كتابو ) ،1)Les fabliauxولقد رب ّدث "بورايو" عن اعبهد
النقدي الذي ق ّدمو "جوزيف بيدييو" لفن القص وربديده ؼبالمح القصة العرضية دوف االىتماـ
بتحديد أو وصف الكيفية اليت تعمل هبا ،حيث استدرؾ األمر الناقد الروسي "فالدديَت بروب
 "Vladimir Proppيف كتابو الشهَت "مورفولوجية اغبكاية  ،"Morphologie du conteوالذي نشر
وخص فيو اػبرافة الروسية بالدراسة ،وميّز فيها بُت نوعُت
يف ّناية العشرينات من القرف العشرين،
ّ
من العناصر اؼبكونة للحكايات عناصر ثابتة تتصل بالشكل الثابت للحكاية ،وتتمثل يف
معُت وأخرى متغَتة تتصل دبحتوى ىذا الشكل ،2رّكز
الوحدات الوظيفية اليت تنتظم يف نسق ّ
"بورايو" على جهد الناقد "جوزييف بيديو" و"فالدديَت بروب" الذي أضاء جهده وأضاؼ على ما
خصهما "بورايو" باغبديث
ق ّدمو لفن القص ،مع أنّو توجد دراسات تتوسط جهود الناقدين اللذين ّ
فبعد "جوزييبف بيديو" ق ّدـ "اندريو

)Formen

يوؿJolles

 "Andréكتابو أشكاؿ بسيطة (Einfache

أين أراد القوؿ أ ّف النصوص السردية اؼبعقدة تنبع من أشكاؿ بسيطة ،ورب ّدث "لورد

راجلن  "Lord Raglanيف كتابو البطل ) (The Heroعن السمات األساسية ألبطاؿ األساطَت،
كذلك قياـ النقاد الفرنسيُت واإلقبليز واألؼباف بالبحث يف موضوعات سردية من مثل :اؼبسافة
السردية ،ووجهة النظر ،عند كل من "جاف بيوف  "Jean Pouillonوكلود إدموند
 1جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.183
 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.19
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Magny

 ،"Edmondeوىنري

ونورماف فريدماف

Friedman

جيمسJames

 "Normanووين

 ،"Henryوبَتسي لوبوؾ
ؾ.بووثC.Booth

Lubbock

،"Percy

 )...( "Wayenواألىم من

ذلك البحث البنيوي يف األساطَت على يد كلود ليفي شًتاوس  ،1"Cloude Lévi-Straussوديكن
اعتبار ىذه الدراسات دبثابة اإلرىاصات األوىل لالىتماـ بالدراسات السردية.
تتبع "بورايو" ـبتلف اآلراء والدراسات النقدية اليت تلت الدراسة اليت ق ّدمها "بروب" ؿباوال الوقوؼ
على إفادات ىؤالء النقاد ،واليت تراوحت بُت التّبٍت الكلي للمنهج الربويب ،واإلفادة مع الكثَت أو
كل ىذا من أجل استخالص التوجو العاـ الذي
القليل من التعديل ؼبا جاء بو "بروب" يف دراستوّ .

سلكتو النظريات اليت جاءت بعد "بروب" متجاوزة ؽبذا اؼبَتاث 2النقدي الذي خلفو ىذا الناقد
الروسي ،ومن بُت ىذه الدراسات النقدية اليت جاءت بعد دراسة "بروب" واليت حاوؿ فيها
أصحاهبا استثمار آراء "بروب" ،قبد " :كلود بريموند" يف كتابو " :منطق السرد(،)1973
"بورايو" يف تتبعو للدراسات السردية اليت تلت دراسة "بروب" دقيق جدا وقد راعى التسلسل الزمٍت
لظهور منجزات النقد السردي ،وىو يدرؾ أ ّف نشاط علم السرد مع الشكالنيُت الروس منهجيا سباما
بعد أف نشرت الًتصبة االقبليزية يف عاـ  1958لكتاب"بروب *"مورفولوجيا الحكاية
الشعبية Morphology of the

عدد خاص من ؾبلة

 Folktaleواكتسب العديد من صفات العلم ،وكذلك عندما نشر

Communications

خصص كلية للتحليل
الفرنسية عاـ  ،1966الذي ّ

البنيوي للنص السردي( )...مثّ أصدر سنة  1973كلود برديوف  Claude Bremondمنطق النص
السردي Logique du Récitاستكمل فيو ما بدأه يف مقالتو  )1964( Le messageإلعادة

 1جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.183
 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.24
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تشكيل الًتسيمة الربوبية( 1نسبة إىل بروب) ،وربدث الناقد ،من خالؿ تتبعو للدراسات النقدية اليت
استثمرت جهد "فالدديَت بروب" لبلورة آرائها السردية عن اعبهد النقدي للناقد الفرنسي تزفيتاف
تودوروف يف كتابو ":نحو الديكامرون" والذي حاوؿ فيو أف حيذو حذو "بروب" يف حبثو عن بنية
القصة ،لكنو مل يعتمد ّنوذجو الوظائفي ،بل استند يف تكوينو لنماذج الديكامروف على النماذج
النّحوية 2ولقد تبٌت "بورايو" الرأي النقدي الذي ربط ميالد النظرية السردية بظهور اؼبنجز النقدي

لفالدديَت بروب" "مورفولوجيا الحكاية" سنة  ،31928مع وجود الرأي القائل بأ ّف "تودوروف"
T.Todorov

قد تنبأ يف سنة  1969بظهور علم السرد ،واقًتح لتسميتو

La Narratologie

5
4
فصل
وذلك لتدريس علم مل يوجد بعد ،أال وىو علم القصة" أي علم النص السردي" ولقد ّ

"بورايو" اعبهد النقدي الذي بذلو"تودوروف" يف ؾباؿ حبثو السردي ،موليا عنايتو للتقسيمات
الثالثة اليت ق ّدمها ىذا الناقد الفرنسي للمظاىر التحليلية للقصة  :اؼبظهر الداللي ،التركيبي،
والصيغة المتحققة أي اعبمل العينية اليت تستقبل القصة عن طريقها ،حيث أوىل "تودوروف"
عنايتو للجملة كوحدة تركيبية ديثّلها اؼبلفوظ السردي الذي ال يتجزأ ،وقد جعل الصيغ اليت تتعلق
برغبات الشخوص أربعة  :صيغة التمني ،واإللزام ،والصيغة الشرطية ،والصيغة التنبؤية .كما
أشار "تودوروف" إىل "الرؤية السردية" اليت تتعلق بوجهة النظر اليت يتم من خالؽبا إدراؾ
الشخصية للموقف أو األحداث ،ويرى "بورايو" أ ّف االنتقاؿ من التحليل على مستوى اعبملة إىل
اؼبقطوعة يول ّد عالقة سببية ال ربققها إال اغباالت التالية  :التغيّر ،الرغبة ،الدافع ،النتيجة،
 1جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.183

 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.27
 3يوسف وغليسي ،السردية والسرديات قراءة اصطالحية ،ؾبلة السرديات ،جامعة قسنطينة ،اعبزائر ،العدد األوؿ ،جانفي ،2004
ص.09
 4أوزوالد ديكرو ،و جاف ماري سشايفر ،القاموس اؼبوسوعي اعبديد لعلوـ اللساف ،ط  ،2ترصبة منذر عياشي ،اؼبركز الثقايف العريب
الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط ،2007 ،2ص.206
 5جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.182
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العقاب واالفتراض 1وما ذىب إليو بورايو لو ما ّيربره فلقد انطلق "تودوروف" من الدراسة اللغوية
للشعر ،متوسال اؼبنهج البنيوي ،وؼبا انتقل إىل اجملاؿ السردي صاغ "ّنوذجو للبنية السردية وفقا
للنّحو" ،2حيث أقاـ كل ناقد ّنوذجو السردي من منطلق مغاير وـبتلف ووفقا لقضايا متعلقة
توسل باؼبنهج
بالسرد .ففي اؼبؤلفات النقدية األوىل اليت ق ّدمها "تودوروف" غبقل السردياتّ ،
البنيوي "ففي كتابو اؼببكر "األدب والداللة"  Littérature et significationاستخدـ ترسيمة
التناظر  homologicale schèmeعند ليفي شتراوس ليقوـ بتوصيف اغببكة ،وتوصل إىل أ ّف ىذه
الًتسيمة أنتجت أوصافا ذبريدية للغاية واعتباطية يف العادة" ،ويف كتابو "نحو الليالي العشر"
استحدث ،بواسطة النحو الذي أقامو ،طريقة جديدة لتفسَت العمل األديب فكانت اؼبدونة اليت
اختارىا لتطبيقاتو النقدية حكايات بوكاشيو  ،Boccaccioاليت سعى فيها لتفسَت جوانب أساسية
من ىذه اغبكايات ووضع أساس لعلم السرد" 3وىو "كبو اغببكة ،للطرؽ اليت تنظّم هبا جزئيات
من شىت األصناؼ يف رواية ما إلحداث آثار تشويقيّة وأدوار ومقطوعات حبكة وّناذج موضوعاتية

ورمزية" ،4وربدث "تودوروف " عن اؼبظاىر الثالث لتحليل النص األديب ،منها اؼبظهر الداليل أي
مضموف العمل السردي ،واؼبظهر اللفظي للنص والذي يضم اعبمل واأللفاظ ،واؼبظهر الثالث
اؼبتمثل يف البعد الًتكييب ويتوصل بواسطتو إىل "الروابط الكائنة بُت الوحدات السردية ،ورّكز يف
ربليل النص األديب على اؼبظهر الًتكييب أي الًتكيبية السردية ،5على اعتبار أ ّف ىذا "البعد من أكثر

 1عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.58-57
 2جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.197
 3جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.197

 4جَتار جينيت ،خطاب اغبكاية حبث يف اؼبنهج ،ترصبة ؿبمد معتصم وآخروف ،مقدمة النجاح اعبديدة ،اؼبغرب ،ط،1996 ،1
ص.24
 5تزفيتاف تودوروؼ  ،الشعرية .ترصبة شكري اؼببخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقاؿ للنشر ،اؼبغرب ،1987 ،ص.65
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أكثر األبعاد أساسية وأكثرىا ارتباطا بالسرد ،واقتصر يف حديثو يف ىذا البعد ،على نوع واحد من
النصوص اليت زبضع للنظاـ الًتكييب أي االنتظاـ الذي دييز القصة اؼبيثولوجية".1
خلص "بورايو"بعد ىذه العملية اليت تتبع فيها بعض اعبهود النقدية ،ليقف على مدى استثمار
ىؤالء النقاد للجهد النقدي الذي ق ّدمو "بروب" من خالؿ دراستو على اغبكاية الشعبية إىل أ ّف
"الباحثُت الغربيُت الذين واصلوا الطريقة اليت بدأىا "بروب" يف التحليل الشكالين والبنيوي للشكل
القصصي رغم ما بينهم من اختالؼ يف مسار البحث الذي ازبذوه ،والوسائل اليت استعانوا هبا،
والنتائج اليت توصلوا إليها ،وىو اختالؼ يعود للمادة اليت ازبذوىا ؾباال لتطبيق اؼبنهج قصد تعديلو
وإثرائو( )...يتفقوف يف ع ّدة مبادئ حددىا "كلود بريموند" يف كتابو  Logique du récit :وىي :
 التمييز بُت مستويُت بنيويُت للقصة اؼبستوى الكامن للبنيات السردية ،الظاىر للبنيات اللغوية،وحسب اصطالح "تودوروف" التضاد بُت التاريخ واػبطاب".2
يكشف لنا اؼبهاد النظري الذي ق ّدمو عبد اغبميد بورايو يف مقدمة نصو ،والذي تتبع فيو اؼبرجعيات
سهل عليو عمليات الدراسة ،كما
النقدية اليت بلورت النظرية السردية ،على امتالكو منهجا نقديا سيُ ّ

سيكشف عنو اؼبستوى اإلجرائي من نصو ،اليت يشتغل فيو على نصوص ـبتارة من السرد اعبزائري،
ويقف على ـبتلف الظواىر اليت يريد فهمها ومعرفة كنهها وحقيقتها فاؼبنهج ليس وسيلة لولوج
النص فقط ،ىو أيضا فضاء يفسح اجملاؿ أماـ الناقد لعرض أفكاره واستنطاؽ وعيو الفكري الذي
ردبا مر عليو زمنا يبحث فيو عن منفذ إلخراجو.
.20

اإلجراء النقدي عند عبد الحميد بورايو:

 0.0استثمار بورايو لمقوالت النظرية السردية في نصو :منطق السرد:

 1جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.197
 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.66
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قارب "بورايو" يف اؼبستوى اإلجرائي لنصو النقدي "منطق السرد" أربعة سرود جزائرية يف
القصة القصَتة وىي " :األجساد احملمومة" ( )1978و"اعبنُت العمالؽ"( )1987للقاص اعبزائري
منور" ربمل عنواف "ؾبرد لعبة"( ،)1983والقصة األخَتة
"إظباعيل غموقات" ،وقصة لػ "أضبد ّ
كحاؿ"( ،1)1989وسأحاوؿ أف أتتبع ىذا الناقد
ربمل عنواف " :آدـ وحواء والتفاحة" لػ "بوعلي ّ
اعبزائري ألسب ّكن من الوقوؼ على كيفية التحليل البنيوي السردي لكل قصة على حدى واستخراج

التقنيات السردية اليت اعتمدىا يف ىذه اؼبقاربة.
انطلق الناقد يف مقاربتو لقصة "األجساد احملمومة" من اؼببدأ النقدي الذي يرى يف العمل األديب
تعرب عن نفسها من خالؿ ـبتلف أشكاؿ التعبَت
ربققا جملموعة من اإلمكانيات الكامنة واليت ّ
األديب" ،2فغايتو رصد بعض مظاىر البنية القصصية يف ىذه القصة وىو ما يهتم بو التحليل
البنيوي يف فرنسا ،لكنو مل يوضح بدقة منهجو ،وكانت أوؿ خطوة قاـ هبا يف عملية التحليل ىي
تقسيم النص إىل وحداتو األساسية الكربى للحصوؿ على بنياتو الداللية اليت ش ّكلت بناءه العاـ،
كل ىذا من أجل الكشف عن "العالقات اؼبهيمنة" يف النص السردي" ،والسعي للوقوؼ على ىذه
اؽبيمنة كوّنا تعٌت بالعالقة األكثر تواترا بُت الوحدات األخرى يف النص" ،3واليت ال يعدـ النص من
حضورىا إالّ أنّو حضور متفاوت ،فتقسيم النص يكشف عن وعي الناقد بآليات التحليل البنيوي
للسرد من منظور روالن بارت الذي بلور نظريتو يف السرد من خالؿ صياغتو عبملة من القضايا
رأى ّأّنا أساس نظرية علم السرد ،واليت ديكن بواسطتها مقاربة النص السردي ،وىي "طبسة
مقوالت  :لغة السرد ،الوظائف ،األفعاؿ ،السرد ،نظاـ السرد" 4ألنو أراد أف يفصل بُت مستويات
 1اؼبرجع نفسو ،ص.69 :
 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.70

 3اؼبرجع نفسو ،ص.71
 4يوسف األطرش ،اػبطاب السردي ومكوناتو من منظور روالف بارت ،ؾبلة السرديات ،جامعة قسنطينة ،اعبزائر ،العدد األوؿ،
جانفي  ،2004ص.161
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مكوف من قصة وخطاب فإ ّف ىناؾ مستويُت يتعلقاف بالقصة ومها
النص السردي ،وعلى اعتبار أنّو ّ

"مستوى الوظائف ومستوى األحداث ،بينما يتعلق اؼبستوى اآلخر بفعل السرد أو اػبطاب(مستوى

السرد) ميّز على مستوى الوظائف بُت نوعُت منها " :الوحدات السردية الصغرى اليت ترتبط
بالوحدات األخرى ارتباطا تتابعيا أو تبادليا واؼبؤشرات اليت تتضمن عالقات استعارية ،وليست
كنائية( )...اليت تشَت إىل جو أو فلسفة ،أو شعور ،وتنتج اؼبعٌت بطريقة مضمرة وتشمل أيضا
اؼبخربات  informantsاليت تق ّدـ معلومات صرحية عن الزماف واؼبكاف" 1ويكمن الفرؽ بُت
ىذين النوعُت من الوظائف يف طريقة اشتغاؿ كل منهما ذلك أف الوحدات السردية الصغرى أي
الوظائف باؼبعٌت األصلي ،تشتغل على احملور الًتكييب ،بينما تشتغل اؼبؤشرات على احملور الداليل
فهي "توقظ باستمرار التوتر الداليل للخطاب وزبربنا بدوف انقطاع أف ىناؾ أو سيكوف ىناؾ معٌت،
فالوظيفة الثابتة للوسيطة ىي إذا على كل حاؿ وظيفة لغوية" ،2فالوظائف تتعلق بالقصة ،بينما
اؼبؤشرات ،أو الوسائط تتعلق باػبطاب " ،3واستعماؿ "بورايو" ؼبصطلحات نقد السرد البنيوي
كشف لنا عن تبنيو اؼبنهج البنيوي ،الذي مل يصرح عن تفاعلو معو وال عن ؿباولتو استثمار اآلليات
اإلجرائية اليت يوفرىا.
الرواية بُت  :مستوى رواية اػبطاب اللغوي اليت تنتسب األحداث فيو إىل راو
وقد ميّز يف مستوى ّ

مفًتض ،وىو كائن من ورؽ ،ومستوى رواية القصة الرئيسية ،ومستوى رواية القصة الفرعية .ىذا
التمييز من أجل معاعبة "وجهات النظر" اليت تنبع منها وىنا قاـ بالتمييز بُت  :اؼبستوى التقييمي
يسجل الراوي موقفا حياديا  ،وال ينحاز إىل أي ّنط
الذي حيمل وجهة نظر الراوي الكاتب ،وفيو ّ

من أّناط سلوؾ الشخصية ،ويًتؾ تقييمها للقارئ .واؼبستوى الثاين ىو مظهر الرواية والذي يقصد

 1اؼبرجع السابق ،ص ف.
 2يوسف األطرش ،اػبطاب السردي ومكوناتو من منظور روالف بارت ،ص.167
 3جَتالد برنس ،علم السرد ،ص.199
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بو "بورايو" عالقة الراوي (الكاتب اؼبفًتض) بالشخصيات اليت يق ّدمها ورؤيتو ؽبا .ومن خالؿ ىذا
اؼبستوى توصل إىل أف قصة "األجساد احملمومة" تق ّدـ "رؤية مع" وىي عالقة تساوي بُت ما يعرفو
الراوي ،وبُت معرفة األشخاص ؼبا حدث وسيحدث ،ويف ىذه الرؤية يكوف الراوي عاجزا عن تربير
ما حدث كما أنو يعجز عن استشراؼ األحداث يف اؼبستقبل ،ألّنا ليست رؤية ؾباوزة ،أو من
اػبلف ،حىت يتعدى هبا ما تدركو ـبتلف شخصيات القصة 1ومن خالؿ مصطلحات التحليل
يتضح أ ّف الناقد اعبزائري قد تبٌت طروحات النقد البنيوي الفرنسي يف معاعبة "وجهة النظر" يف النص
السردي الذي اختاره وقد ميّز الناقد الفرنسي "جوف بيوف"
واختزؿ وجهات النظر فجعلها يف ثالث رؤى: 2

J.Pouillon

بُت الراوي والشخصية

 الرواي > من الشخصية :وىذا النوع يوجد يف القصص التقليدي ،حيث يعرؼ الراوي أكثر منشخصياتو ،ويُق ّدـ رؤية من خلف ،ويعرؼ ىذا الراوي بسيطرتو على خطاب الشخصية حبيث
ديتزج صوهتا بصوتو .إ ّف الرؤية ىنا زبص الشخصية ولكنّها غائبة لذا تقدـ صوت الراوي على
ويسَت بإرادتو قصة حياهتم.
صوهتا وىي رؤية يكوف فيها الراوي فوؽ شخصياتوّ ،

 -الراوي< من الشخصية :حيث ال يعرؼ الراوي األحداث مثل ما تعرفو الشخصيات ،اليت تُق ّدـ

رؤية من خارج .واػبارج ىنا ليس إالّ السلوؾ كما ىو ملحوظ ماديا ىو اؼبنظور الفيزيقي للشخصية
والفضاء اػبارجي الذي تتحرؾ فيو.
 -الرواي=الشخصية :حيث يُق ّدـ رؤية مع ،وفيها تتساوى معارؼ السارد مع الشخصية ،ومثاؽبا

رواية السَتة الذاتية .ىذه الرؤية تق ّدمها شخصية مركزية ،ومن خالؽبا ومعها ديكن رؤية الشخصيات

األخرى .وعملية اختزاؿ وجهات النظر اليت قاـ هبا "بويوف" أكسبتها ال ّدقة واالنسجاـ والوضوح،
 1عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.72-71
 2سعيد يقطُت ،ربليل اػبطاب الروائي (الزمن-السرد-التبئَت) ،اؼبركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت ،الدار البيضاء،
لبناف ،اؼبغرب .ط ،1997 ،3ص.288
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جل الباحثُت والدارسُت اؼبشتغلُت هبذا اجملاؿ ،من أمثاؿ :تودوروؼ ،والذي
ومنها كانت انطالقة ّ
يبدو أ ّف "بورايو" قد اتبع طريقتو يف ربليل وجهة النظر .
كشف "بورايو" يف قصة "آدم وحواء والتفاحة" عن كل من :الملفوظ والتلفظ السرديين إذ
ُربيلنا مصطلحات الناقد إىل أنّو قد تبٌت آليات ربليل اػبطاب اليت وفرىا التفكَت البنيوي يف فرنسا
فيعرفو باعتباره اؼبلفوظ ،منظورا إليو من
وباألخص استثمار مفهوـ الناقد "بنفنست" عن اػبطابّ ،
وجهة آليات وعمليات اشتغالو يف التواصل ،ويق ّدـ مفهوـ التلفظ  Enonciationوىو يعٍت الفعل
الذايت يف استعمالو اللغة ،كمقابل للملفوظ

énoncé

باعتباره اؼبوضوع اللغوي اؼبنجز ،ويرى أ ّف

التلفظ ىو موضوع الدراسة وليس اؼبلفوظ" 1والناقد يعي أ ّف الملفوظ السردي ىو ؾبموع اؼبفردات
اليت استخدمها النص لنقل معانيو ،وحلّل اغبقل اؼبعجمي ،وأراد يف مستوى التلفظ السردي
استخراج الوسائل التعبَتية ذات الطابع الشكلي ووجد أبرزىا الصيغة والصور اليت عبأ إليها القاص
الستدراؾ النقص الذي خلفو غياب اغبدث ،2ويف عمليتو التحليلية ؼبختلف القصص اعبزائرية اليت
اختارىا ؼبقارباتو البنيوية رّكز على اعبانب التطبيقي ،ومل يوؿ أمهية للجانب النظري لبعض القضايا
والتقنيات السردية اليت ش ّكل منها منطلقو التطبيقي ؽبذه السرود اعبزائرية.
صنّف "بورايو" يف قسم كتابو الثاين ،البنيات المكانية والزمنية من خالؿ قيامو بعملية ربليلية
لبعض األماكن اؼبوظفة يف ّناذج ـبتلفة من الرواية اعبزائرية ،اؼبكتوبة باللغة العربية منطلقا من
اؼبفهوـ النقدي الذي يرى يف ىذين العنصرين بنيتُت تشاركاف أبنية أخرى يف ربقيق إمكانيات الرواية
يفرؽ بُت  :الحيز النصي اؼبتعلق دبجاؿ النص أي
عن طريق اػبطاب .واضعا يف اعتباره أنو س ّ
الصورة الشكلية اليت ق ّدمت هبا الرواية للقارئ" ،3واؼبتتبع مقاربة "بورايو" للبنية الزمنية واؼبكانية يف
Benveniste, E. (1966). Problèmes de Linguistique général. édi. Tel-Gallimard,1966, pp. 129-130

 2عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص.90-98
 3اؼبرجع نفسو ،ص .117-116
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السرود اعبزائرية جيد أنّو حاوؿ استثمار ما أفرزتو السرديات من نظريات لتحليل اػبطاب من بنيها
اؼبكاف الذي التفتت إليو وسعت للبحث عن ربليل تش ّكالتو واالىتماـ بنظاـ اشتغالو ،وكاف تركيزىا
األساسي على الصالت اليت ذبمعو بالشخوص واألزمنة وباقي عناصر السرد ألمر ما ،كاف اؼبكاف
الروائي من أقل العناصر الروائية إثارة باىتماـ الدارسُت واؼبنظرين ،وعلى الرغم من وجود بعض
اؼبكوف البنائي إالّ ّأّنا كانت تنظر إليو نظرة جانبية ،ربُ ّد من أبعاده
الدراسات اليت اعتنت هبذا ّ
وتُقلّص من مشوليتو ،وىناؾ عدد من النقاد واؼبشتغلُت بو فبن أولوه أمهية وعناية بارزة يف دراساهتم
اؼبختلفة ،واليت ق ّدمت ومل يكن للنقد سابق عهد هبا ،ومن ىؤالء قبد ؾبموعة من األظباء والبحوث
اؼبق ّدمة يف ىذا اجملاؿ نذكر منها:
-جهود الباحث الروسي "يوري لوسباف

Youri Lotman

الذي استخدـ مفهوـ التقاطب اؼبكاين

الذي جرى استخدامو للوقوؼ على طبيعة الثنائيات الضدية القائمة يف أصل نشأة الفضاء الروائي
(اؼبكاف) ومن بُت الثنائيات( :الداخل–اػبارج)( ،الفوؽ-التحت)( ،األماـ-اػبلف).1
وقبد "ىنري مًتاف  H.Mitterandيف كتابو »  « Le discours du romanالصادر سنة 1980يرى أ ّف األحباث اؼبتعلقة بدراسة اؼبكاف الروائي حديثة العهد ،وىي عبارة عن اجتهادات متفرقة ،إذا
ىي اجتمعت ش ّكلت تصورا متكامال حوؿ اؼبكاف ،حيث يقوؿ" :ال وجود لنظرية مش ّكلة من
فضائية حكائية ،ولكن ىناؾ فقط مسار للبحث مرسوـ بدقة ،كما توجد مسارات أخرى على ىيئة
نقط متقطعة" ، 2ولقد لقي اؼبكاف تطورا وانتشارا خاصة مع دراسة "جورج بويل  "G.Pouletيف
كتابو

» proustien

 « L’espaceالصادر عاـ  ،1982حيث يرى أ ّف "اؼبكاف الروائي يُدرؾ

 1جَتار جينيت وآخروف ،الفضاء الروائي ،ترصبة عبد الرحيم حزؿ ،افريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،2002 ،ص.05
 2ضبيد غبميداين ،بنية النص السردي من منظور النقد األديب ،اؼبركز الثقايف العريب الدار البيضاء ،بَتوت ،اؼبغرب ،ط،1993 ،2
ص .53
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األبعاد اؼبختلفة لبنية اؼبكاف يف تشكالهتا ومظاىرىا" ، 1إضافة إىل جهود كل من جورج بالف،
وجيلبَت دوراف ،كما يُعد كتاب "غاستون باشالر" اؼبعنوف بػ":جماليات المكان" من أىم
الدراسات اليت ق ّدمت يف ىذا اجملاؿ والذي أ ّكد على دور البيئة والشخصية يف مفهوـ اؼبكاف،
بكل جزئياتو ألنّو ظاىرة ؽبا وجودىا اؼبستقل،
حيث يقوؿ "جيب أف نقف عند صورة اؼبكاف ّ
الصور الفنية
وربتاج إىل وصف وتبياف العالقة بُت اؼبكاف كظاىرة والذات من خالؿ الوقوؼ على ّ

2
دبكوف اؼبكاف ،على اختالؼ تناولو لو،
اؼبكانية ووصفها"  ،ونالحظ أ ّف كل ناقد أو عامل مهتم ّ
اؼبكوف البنائي حبسب اإلمكانات اليت تتوافر لو وحبسب اىتمامو وؾباؿ
يسعى إىل ربديد ىذا ّ

زبصصو.
ّ

لكن الناقد اعبزائري مل ُحي ّدد مرجعياتو النظرية عن البنية اؼبكانية ،وتتبع يف رواية "نوار اللوز"

للروائي اعبزائري "واسيني األعرج" مسار الشخصيات يف تنقالهتا من مكاف إىل آخر ،بغية رصد
عالقة األمكنة ببعضها البعض ،وعالقاهتا ببقية عناصر الرواية .وقف على نوعُت من األمكنة :
قسمها حسب الوظيفة اليت
األمكنة الواقعية اليت ذبري فيها أحداث الرواية غبظة وقوعها ،واليت ّ
تؤديها يف مسار الفعل الروائي إىل قسمُت  :األماكن المنفتحة وفيها حيتضن اغبيز اؼبكاين نوعيات
ـبتلفة من البشر وأشكاؿ متنوعة من األحداث الروائية ،واألماكن المنغلقة وفيها نوع من
اػبصوصية اؼبكانية ،الحتضاّنا لنوع معُت من العالقات البشرية ،3واألمكنة المتخيلة؛ اليت
تكتسب مرجعيتها من واقع األساطَت واألحالـ واغبكاية اػبرافية ،ويتم استحضارىا عن طريق التذ ّكر
ألحداث سابقة على أحداث القصة األساسية.4

 1حسن فهد حسُت ،اؼبكاف وعالقتو بالبناء الروائي .ؾبلة أشرعة اغبرؼ األدبية ،العدد  ،2002 ،15ص.18
 2اؼبرجع السابق17 ،
 3عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص .146-145
 4اؼبرجع نفسو ،ص.149
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مل حي ّدد الناقد مرجعياتو عن البنية الزمنية ونظر يف استعماالت الزمن ،ويف انتظامو وعالقاتو بزمن
القصة واألحداث ،ويف ديمومتو اليت يشغلها يف اغبيّز النصي بامتداده ،ويف ترديده ،للوقوؼ على
عدد اؼبرات اليت تكررت فيها األحداث يف خطاب الرواية ،وأخَتا يف رمزيتو من خالؿ تفسَت

العالمات الدالة على الزمن ،1لكن ربيلنا مصطلحات ربليل الزمن على مرجعية الناقد اؼبعرفية،
واؼبتمثلة يف استلهاـ اؼبقوالت السردية للناقد الفرنسي "جَتار جينيت" الذي حاوؿ توضيح العالقة
بُت القصة واغبكي من خالؿ مقوالت سردية ُديثلّها :الًتتيب ،اؼبدة ،والتواتر ،وىو ما يعرؼ بزمن
اػبطاب ،ولقد جعل "جينيت" الترتيب الزمني مسؤوال عن تنظيم األحداث يف اػبطاب ،منطلقا
من فكرة أ ّف األحداث يف القصة زبتلف يف ترتيبها يف اغبكاية فهي تقع بًتتيب وتسرد بًتتيب
آخر ،كما تطرؽ إىل ما يعرؼ بالتواتر الذي يقارف فيو بُت عدد اؼبرات اليت وقعت فيها
األحداث ،وعدد اؼبرات اليت ذكرت فيها ،داخل اػبطاب السردي أل ّف "اغبكاية ديكنها أف تروي
مرارا وتكرارا حدثا وقع مرة واحدة فقط ،وديكنها أف تروي مرة واحدة ما حدث مرارا وتكرارا"،2

ويُسهم ربليل دديومة النص القصصي يف ضبط العالقة اليت تربط بُت زمن اغبكاية الذي يقاس
بالثواين ،والدقائق ،والساعات ،واألياـ ،والشهور ،والسنوات ،وطوؿ النص القصصي الذي يقاس
باألسطر ،والصفحات ،والفقرات ،واعبمل ،وتقود دراسة ىذه العالقة إىل استقصاء سرعة السرد
والتغيَتات اليت تطرأ على نسقو من تعجيل أو تبطئو لو ،3ومن خالؿ "دراسة عالقات الدديومة
4
غَت
لكن الناقد ّ
القائمة حبسب طبيعة اغبكي بُت اؼبستويُت الزمنيُت ،تتوقف سرعة القصة" ّ ،
طريقة ربليل الزمن ؼبا قاربو يف رواية "اعبازية والدراويش" ،اليت انتظمت ،من منظور "بورايو" يف

 1اؼبرجع السابق ،ص .117-116

 2جَتار جينيت ،خطاب اغبكاية حبث يف اؼبنهج ،ص.27
 3ظبَت اؼبرزوقي ،و صبيل شاكر ،مدخل إىل نظرية القصة ربليال وتطبيقا ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط ،1985 ،1ص.89
Ricardou, J. ,Problémes du nouveau roman, Paris: seuil, Tel Quel,1967, p. 161
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القص الذي زاوج فيو الروائي بُت صيغتُت ،تراوحت بُت ضمَتي اؼبتكلم والغائب،
زمنُت  :زمن ّ
وزمن الحدث الذي انقسم إىل األزمنة التالية  :الزمن المطلق الذي حيمل معاين اؼباضي
واغباضر واؼبستقبل يف نفس الوقت ،الزمن التاريخي أي اإلطار الذي وقعت فيو األحداث
التارخيية ،والزمن الحاضر ،والزمن الماضي ،والزمن المستقبل وىو زمن التوقعات والتنبؤات
وصيغ التحذير والتهديد ،حيث يتم اغبديث عن ما سيقع أو ديكن أف يقع قبل حدوثو 1فلقد
اعتمد الناقد يف ربليل زمن رواية "بن ىدوقة" الطرح التقليدي للزمن ،والذي يظهر من خالؿ
التقسيم النحوي للزمن إىل :اؼباضي واغباضر واؼبستقبل أل ّف اللسانيات اغبديثة أعادت طرح الزمن

قسم "إميل بنفنست" الزمن إىل فيزيائي وحدثي ،2اصطلح
من منظور مغاير ؽبذا الطرح حيث ّ
عليو الزمن اللساين  ،Temps Linguistiqueولقد اعتمد العديد من نقاد السرد على اعبهد الذي

ق ّدمو "بنفنست" حيث يرى  Alan Robbe-Grilletيف كتابو :

Pour un nouveau Roman

أ ّف الزمن يف الرواية اعبديدة ـبتلفا عن الزمن يف السرد التقليدي عن الذي كاف يف السرود القددية،
فهو زمن متوقف وجامد" ، 3كذلك قاـ  Jean Ricardouيف كتابو:

Problémes du nouveau

4
وقسم "ميشاؿ بوتور" الزمن إىل زمن
 romanبتقسيم الزمن إىل :زمن القصة وزمن السرد ّ ،
الكتابة ،وزمن اؼبغامرة ،وزمن الكاتب" ،5أما "جَتار جنيت" فرأى أ ّف ىناؾ زمنُت :زمن احملكي

وزمن اغبكي 6ويقصد هبما زمن القصة وزمن اغبكي ،والذي يبدو أ ّف "بورايو" قد حاوؿ استثمار
استثمار جهد "جَتار جنيت" يف معاعبة البنية الزمنية لرواية "نوار اللوز" موليا اىتمامو عبوانب
ؿبددة من ىذه البنية ،وىي  :االنتظام والديمومة وقصد هبا عالقة امتداد الفًتة الزمنية اليت

 1عبد اغبميد بورايو ،منطق السرد ،ص .134-133
2

Benveniste, E, Problèmes de Linguistique général, p. 73
Grillet, A. R, Pour un nouveau roman, Paris: Edi. Gallimard, 1972, p. 155
4
Ricardou, Problémes du nouveau roman, pp 160-161.
3

 5ميشاؿ بوتور ،حبوث يف الرواية اعبديدة .ترصبة فريد أنطونيوس ،منشورات عويدات ،بَتوت ،لبناف ،1971 ،ص.102
 6أنظر :جَتار جينيت،خطاب اغبكاية.
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تشغلها األحداث بامتداد اغبيز النصي ،وىي عالقة تتحدد دبراعاة زمن قراءة النص بالقياس لزمن
األحداث ،والتردد أو الًتديد؛ أي ظاىرة تكرار األحداث ،وىي تذكر اغبدث حسب عدد اؼبرات
اليت وقع فيها ،ورمزية الزمن بدا للناقد أّنا ذباوزت سبثيلها ػبلفية األحداث فغدت عنصرا فاعال
وؿبددا للعناصر األساسية اليت تش ّكل اػبطاب الروائي .1وراح يكشف يف اعبانب التطبيقي على
ىذه اعبوانب الزمنية اليت رب ّدث عنها يف خطاب الرواية اعبزائرية "نوار اللوز".
فمقاربتو جعلها للمستوى التطبيقي ،غَت موليا اىتمامو للجانب التنظَتي ؽبذه البنيات النصية ،ما
عدا اؼبهاد النظري ،كذلك غياب اإلحاالت واؼبراجع النظرية ،ال العربية وال الغربية فالناقد
استوعب النظريات الغربية السردية مستثمرا ىذا االستيعاب على نصوص سردية جزائرية من دوف
أية إشارة للخلفيات اؼبعرفية اليت استقى منها معلوماتو ،ولقد ازبذ "بورايو" يف ربليلو للخطاب
السردي اعبزائري ،تقريبا ،مسلكا واحدا حاوؿ االستفادة فيو فبا متّ إقبازه يف ؾباؿ ربليل اػبطاب
ونوع تفاعلو النقدي من خالؿ تبنيو اآلليات
السردي يف الغرب ،خاصة البنيوية الفرنسيةّ ،
اإلجرائية اليت وفرىا رواد نقد السرد يف فرنسا.
خاتمة:

السرديات اغبديثة صبلة من النظريات حاولت تفسَت الظاىرة السردية اؼبميزة ؼبختلف
أفرزت ّ
الثقافات ،غَت أ ّف ىناؾ عوامل مشًتكة أخذت طابع العموـ ،وذات قابلية للتجريب على النصوص
السردية اؼبختلفة اؼبرجعيات الثقافية ،و ىذا ما أدى إىل انتشارىا لتالمس ـبتلف اػبطابات النقدية
ّ
السردية اغبديثة ،غَت أ ّف ىذا التلقي مل
يف العامل ،ولقد تلقى اػبطاب النقدي اعبزائري النظريات ّ
يكن يف مستوى واحد من التأثَت ،بل تفاوت بُت ناقد وآخر.
السرد حبرفيتها مع مراعاة خصوصية
حاوؿ الناقد اعبزائري "عبد اغبميد بورايو" تطبيق نظريات ّ
السردية اعبزائرية ،مع أ ّف نصو ،وبالنظر إىل تاريخ إقبازه ،يُصنف ضمن نصوص اؼبراحل األوىل من
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د .سهيلة بوساحة
التلقي حيث مل تكن الرؤية اؼبنهجية ناضجة يف ىذه البدايات ،ومع ذلك سب ّكن الناقد من استغالؿ
السردي اعبزائري ،فبا يكشف عن نضج الرؤية النقدية
السرديات يف دراسة وربليل النػّص ّ
ما وفرتو ّ
لديو ،و اكتماؿ معامل خطابو النقدي.
فبا يعٍت :أ ّف النقد األكادديي يف اعبزائر زبطى األزمة اؼبنهجية ،حسم أمره وفك ىذه
اإلشكالية وقلّل من استفحاؽبا ،بسبب زيادة وعي الناقد اعبزائري بالنقد اؼبنهجي فهو يقارب
الظواىر بالدرس والتحليل مقاربة مل تبق حبيسة النظرة السطحية ،على اعتبار أ ّف العرب يف اشتغاؽبم

النقدي باؼبناىج الغربية جعلهم يستجلبوف ىذه األخَتة ويكيفوّنا حسب الظاىرة اؼبدروسة،
يستعملوف بعض من وسائلها اإلجرائية بكثَت من الشفافية والسطحية دوف التعمق يف معرفة كنو
وجوىر اؼبنهج اؼبستعمل الذي باستقطابو إىل الثقافة الغريبة عن الثقافة اليت نشأ فيها يفقده الكثَت
من اػبصوصية اؼبعرفية اليت اكتسبها يف موطنو األصلي.

ضرورة إقباؿ القراء على قراءة نصوص نقدية تفاعل فيها أصحاهبا مع النظريات النقدية وتقدمي قراءة
سياقية أو نسقية ؽبا فما أحوج الساحة النقدية اعبزائرية لدراسات يف نقد النقد تقوـ لتقييم خطاب
تؤسس لنظريات نقدية تكشف عن
النقد األكادديي يف اعبزائر ،فمثل ىذه الدراسات بإمكاّنا أف ّ

فعل
مست خطاب النقد ،ومن مثّ يُ ّ
وعي النقاد اعبزائريُت وإدراكهم ؼبختلف التطورات والتغَتات اليت ّ
القارئ الناقد ذاتو من خالؿ مقاربة اػبطابات النقدية اؼبنجزة يف شروط مغايرة لشروط قراءهتا.
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