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الل هذه املقا] ٔان حناول من خ
إالجرائية اليت  االٓلياتنسلط الضوء عىل 

يف حتليj " عبد امحليد بورايو"اعمتدها 
العملية النقدية ٔالن ، للنصوص أالدبية

الناجعة تقتيض ٔان يتّكئ الناقد عىل مهنج  
ويسعفه يف ، يرمس y طريقه يف التحليل

حيث هذه النتاجئ مرهونـة ، حتقيق النتاجئ
واليت يه ، جليد لالٓليات إالجرائية�لتطبيق ا

عىل سرب ٔاغوار النصوص وسـيN مساعدة 
  .أالدبية وليس غاية يف حّدِ ذاهتا

  
  
  
  
  
  
  

  

Résumé:  

A travers cet article, on 

jette de la lumière sur les 

mécanismes pratiques exercés 

dans les analyses des textes  

littéraires. 

Toute action critique 

efficace exige une méthode 

analytique  aboutissant à des  

résultats proportionnels à 

l’application correcte  de  ses 

mécanismes qui présentent  

des moyens de lecture.    
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        ::::ةةةةــــئئئئـ ـ ـ ـ توط توط توط توط 

جه النقدية الغربية؛نتيجة بقدرات نقدية يف تعامj مع املنا" عبد امحليد بورايو"ُعرف الناقد 
لتحليلها حتليال ، من �شـتغال عىل النصوص أالدبية إالجرائية اليت متَك�ن مبوجهبا امتالكه آلياهتا

ٕاذ اسـتطاع من خاللها رمس حركة نقدية سايرت التطور ، موضوعيا حيتمك ٕاىل رؤية علمية واحضة
الوصفية املبسطة ٕاىل آفاق ٔارحب يف التعامل  احلاصل يف جمال النقد أالديب؛ٕاذ انتقل هبا من اCراسات

فهو يرى ٔان املامرسة إالجرائية جزء ال يتجزٔا من مرشوع ، مع النصوص الرسدية عىل اختالف ٔانواعها
³ا قام بتعزيز وجودها يف الساحة النقدية اجلزائرية؛من خالل ، ٕارساء القواعد النظرية للمناجه النقدية

  .مسـتغال يف ذ¶ انفتاحه عىل الثقافة الغربية، ص الرسدية الشعبيةتقدمي مقار�ت حتليلية للنصو 
ا³ي ال خيرج يف غالبه عام حتدده ، صاغ الناقد حتليالته من مضن إالطار املعريف العام

مع استيعابه الٓلياهتام ، البنيوية والسـمييائية من ٔاطر وما تفرضاه من رشوط يف خمتلف ٔاصوهلام وروافدهام
، دون �لزتام لبعض مفاهمي املهنج النقدي، حرتامه خلصوصية النص املدروسمع ا، يف التحليل

وهبذا حاول تنويع زواÇ النظر ٕاىل النص �سـتغالل املفاهمي النظرية ، وإالنصات ٕاىل ما يقوy النص
وهو أالمر ا³ي جعj ينطلق من ممارساته التطبيقية من ٔارض صلبة ويصدر ، دون التقيد االٓيل هبا

 .  وعارفة مبنطلقاهتا، نقدية منسجمة يف مقوالهتا عن رؤية
        ::::منوذج حتلييلمنوذج حتلييلمنوذج حتلييلمنوذج حتلييل

عىل عّينة من احلاكÇت اليت " عبد امحليد بورايو"حناول الوقوف  عند املامرسة التطبيقية لـ
  ).حاكية املدينة املسحورة(و )حاكية وC احملقورة) (غزوة اخلندق(قام بدراسـهتا ويه

    ::::حتليل حاكية غزوة اخلندقحتليل حاكية غزوة اخلندقحتليل حاكية غزوة اخلندقحتليل حاكية غزوة اخلندق ----1111
تضع يف ، لناقد يف حتليj لهذه احلاكية عىل قراءة مزدوجة؛أالوىل ذات منحى خطيقام ا

ٔاما ، اعتبارها التسلسل الرسدي وتراعي العالقات احلارضة يف النص ويه قراءة شÔنية حمايثة
تسمح هذه ، واملسـتنتجة من عالقات النص، الثانية فتعمل عىل اسـتخراج عالقات التضاد الاكمنة

ٔاي من اCراسة الشلكية ، جية �النتقال من حتليل أالشاكل الرسدية ٕاىل معاجلة املضامنياخلطوة املهن 
  .1ٕاىل اCراسة اCاللية

غري ٔانه مل يرصح ، الناقد يعمتد يف هذه اCراسة عىل آليات البنيوية التكوينية يبدو ٔان 
و حتليل حمايث هيمت ببنية وه، هبا؛فدراسـته تقوم عىل حتليل القصة حتليال مرفولوجيا وتركيبيا ٔاوال

وتسمى هذه العملية ، مث دراسة داللية âنيا، وتكون هذه العملية يف ٕاطار البنيوية الشÔنية، القصة
فالفهم عند الناقد يرتكز تتبع البىن ، )التفسري(الفهم والرشح ، املهنجية مبنظور البنيوية التكوينية
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ا³ي هيمت بوضع بنية النص مضن بنية شامN ويه ) سريالتف (وهو معلية سابقة للرشح ، اCاخلية للنص
  .اçمتع
        ):):):):الفهمالفهمالفهمالفهم( ( ( ( اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية اCراسة البنيوية الشÔنية  - - - - 1111----1111

، �سـهتالل والبداية واملنت:يف حتليj للحاكية ٕاىل تقسـميها ٕاىل ٔاقسام ويه اعمتد الناقد
، امتة من êحية ٔاخرىوبني الهناية واخل، وقد مّزي بني �سـهتالل والبداية من êحية، والهناية واخلامتة

خترج عىل نطاق قرينة احلاكية ببدايهتا ، فاحلاكية الشعبية تلزتم يف معظم أالحيان �سـهتالل وخامتة
ويشلك لك من �سـهتالل واخلامتة مكوêن îامن من مكوêت احلاكية ، ووسطها وهنايهتا

وكذ¶ اخلامتة  ، تابعة احلاكيةوتشويقه مل  ، الشعبية؛فأمهية �سـهتالل تمكن يف جلب انتباه املتلقي
  .2وحتصيل الغاية، الشـõلها عىل عنارص متعة �كتشاف وحل أالزمة

ويه مبثابة اقتباس  ، يرى الناقد ٔان راوي احلاكية يسـهتلها بقطعة شعرية حكمية    ::::�سـهتالل�سـهتالل�سـهتالل�سـهتالل  - أ 
بل مجموعة من القمي يف مقا، تشـيد مبجموعة من القمي إالجيابية واليت ميثلها الرجل املؤمن، ٔالبيات شعرية

، ويه رمس اخلطوط العريضة للقمي املتعارضة يف موضوع احلاكية، واليت ميثلها الرجل الاكفر، السلبية
االسـهتالل هنا ف ، 3وهبذا تلعب القطعة الشعرية دورا يف هتيئة املتلقني وخلق اجلو النفيس املناسب

³ا توقف الناقد   ونقطة إالنطالق أالوىل للتلقي، يرتبط ارتباطا وثيقا مبكوêت البنية الرسدية للحاكية
 .عندها
يؤكد الناقد ٔان القصة يف بدايهتا تقر بوجود قمية سلبية يف اçمتع ويه الظمل ا³ي : : : : بداية القصةبداية القصةبداية القصةبداية القصة  - ب

فتقرر ، حامك مدينة مكة رجل طاغية" معرو بن ود العمري"ٔان "فتذكر بداية القصة ، يسـتوجب ٕازالته
و�لتايل متثل بداية القصة وظيفة الرش الرئييس ا³ي يأيت بعد ذ¶ يف ، لظملويه ا ، بذ¶ قمية سلبية

 .4"وهنايهتا من ٔاجل ٕازالته، منت القصة
ٕاذ قام الناقد بتحليل منت القصة حتليال مفصال �عõد ، وهو املضمون الرئيس للقصة::::منت القصةمنت القصةمنت القصةمنت القصة  - ت

وهو ما سـنقف ، قطوعةوحاول رصد التعاقدات يف لك م، فقسمها مقطوعات، آليات البنيوية
 .عنده
  :ميكن تلخيصها يف النقاط االٓتية::::املقطوعة أالوىلاملقطوعة أالوىلاملقطوعة أالوىلاملقطوعة أالوىل    - - - - 1111- - - - تتتت

 ).تعاقد أ (بقتل لك من يقف عند �به " معرو بن العمري"تعهد  ••••

يف رحلته واسـتدانته من ٔاعرايب واالتفاق ٕ�عادة املال حال عودته ٕاىل " معرو"خروج  ••••
فسخ (مما حال دون أالعرايب عىل ماy، )اقد بتع(غري ٔانه حني عاد رفض اخلروج من البيت، البيت

 ).تعاقد ب
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 -صىل هللا عليه وسمل-"محمد"يستنجد أالعرايب بأهل مكة فيشريون عليه �للجوء ٕاىل  ••••
 .ٕالحقاق احلق

تعهد y عليه ، ويطلب منه املساعدة، ، يلجأ أالعرايب ٕاىل الرسول صىل هللا عليه وسمل ••••
 ).تعاقد ج(يطة ٔان يدخل إالسالم رش ، الصالة والسالم بأن يسرتد y حقه

غري ٔان ، للمطالبة �ملال"معرو"يذهب الرسول صىل هللا عليه وسمل مع أالعرايب ٕاىل بيت  ••••
ذ¶ وبعد ، لكنه يفاجأ برٔاس مجل يريد الهتامه، هذا أالخري يسـتل سـيفه لقتل من جيده عند الباب

jيذعن لٔالمر ويرد املال ٔاله 
  :خطط حدد سري أالحداث وبناء أالفعال يف القصةمثّل الناقد لهذه املقطوعة مب

)    أ (التعاقد     جروج   وساطة   تلقي مساعدة    موا�ة   انتصار   اسـتعالمات     نقض 
  .ٕازا] الرش    عودة)    ج(تنفيذ التعاقد )    ب(تنفيذ التعاقد 

  :عة اكالٓيتيلخص الناقد وقائع هذه املقطو  ::::املقطوعةالثانيةاملقطوعةالثانيةاملقطوعةالثانيةاملقطوعةالثانية    - - - - 2222- - - - تتتت

صىل هللا عليه " محمد"عن السبب ا³ي جلعه خيضع لـ" معرو"اسـتفسار كفار قريش من  •
فيسـتطيع ٔان يتغلب ، فأخربوه ٔان مرآه ما هو ٕاال حسر، فذكر هلم ما رٔاى خبوص رٔاس البعري، وسمل

 عليه فذهب ٕاىل الرسول صىل هللا، ويسرتد منه نقوده، فهو لقوته اجلسمية، عليه عن طريق املصارعة
وٕان غلب الرسول صىل ، يسرتد املال ٔاخذه أالعرايب) معرو(ٕان غلب هو، وعرض عليه رهاê، وسمل

 .يتخىل عن مطالبته هبذا املال، هللا عليه وسمل

، ٕ�بر مقوية" معرو"بي� يسـتعني ، يقيض الرسول صىل هللا عليه وسمل ليلته يف الصالة •
 "معرو"ويهنزم ، صىل هللا عليه وسملوبعدها يلتقيان ويتصارعان فينترص الرسول 

  . 5عن مطالبته"معرو"وبعد ذ¶ يتخىل  •
        ::::املقطوعة الثالثةاملقطوعة الثالثةاملقطوعة الثالثةاملقطوعة الثالثة    - - - - 3333- - - - تتتت

من الرسول صىل هللا " معرو"فطلب ، فعلمه لك الناس" معرو"ٔاو� جربيل خبرب هزمية  •
 .مقابل ٔان ال يتعرض سـبj مرة ٔاخرى، وينيس الناس ماحدث، عليه وسمل ٔان يتوجه ٕاىل ربه

عيل "يطلب ، يزيهنا" معرو"فيجد ابن ، معبد أالصنام يف مكة، بن ايب طالب يقصد عيل •
، عندهايضع يده عىل الباب ويقرٔا البسمN، فريفض، ٔان يفتح الباب" ابن معرو"من " بن ٔايب طالب

، يرد الرضبة" عيل"لكن ، طريقه يريد رضبه" ابن معرة"ويعرتض ، فينفتح ويدخل ليحطم أالصنام
Cفيؤذي الو. 
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، "عيل"ويقصد املعبد ليلحق الرض �ٕالمام ، �النتقام لوCه فيحمل حديدة" معرو"عهد يت  •
 .فأحاطت احلديدة بعنق صاحهبا، لكن هذا أالخري يتلقى رضبته برضبة ٔاقوى مهنا

ويشري عليه رجال قريش بسـبل شـىت ، ٔان يزنع احلدية من رقبته فيفشل" معرو"حياول  •
" عليا"ٔان يتوجه ٕاىل الرسول صىل هللا عليه وسمل ويسرتضيه ليك يأمر ويتفقون يف الهناية ، لكهنا تفشل

يشرتط عىل " عليا"لكن ، "معرو"لرجاء ، فيسـتجيب الرسول صىل هللا عليه وسمل، فيزنع احلديدة
  .  6هذا أالخري ٔان يتخىل عن احلمك ويعادر البالد

رصد ، وعتني السابقتنيتعامل الناقد مع هذه املقطوعة يف التحليل مثلام تعامل مع املقط
  .والعالقات اليت تضمنهتا، التعاقدات

        ::::املقطوعة الرابعةاملقطوعة الرابعةاملقطوعة الرابعةاملقطوعة الرابعة    - - - - 4444- - - - تتتت

الفرصة ويرجع " معرو"فيسـتغل ، هياجر الرسول صىل هللا عليه وسمل من مكة ٕاىل املدينة •
حيث يتفق مع ابنته عىل ، ويدبر y مكيدة، بذ¶" معرو"فيعمل خليفة ، ٕاىل مكة ليسـتعيد منصبه

 .خطة لتنفيذها

رغبته يف الزواج " فأبدى معرو، وجيعل ابنته تزتين ٕالغرائه" معرو"يسـتضيف احلامك غرميه  •
ويزنل جربيل ، فيوافق، فتشرتط عليه البنت ٔان يقتل جامعة من الصحابة ويقدم ٔاعضاءمه îرا لها، مهنا

 يقيض حبفر وينقل y ٔامرا من هللا، حملاربته" معرو"عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل فيخربه مبج� 
 .خندق حول املدينة ويعده �لنرص

فينترص جيش ، وتقع املعركة، "معرو"ويصل جيش ، ينهتـي املسلمون من حفر اخلندق •
فيقطع ، "معرا" "عيل"حيث يرضب ، يف مبارزة" عيل بن ٔايب طالب"و" معرو"ويلتقي ، املسلمني
jل ، مث طلب منه ٔان يذهب ٕاىل الرسول صىل هللا عليه وسمل، رجjمقابل ٔان يدخل ، يجرب رج

  وهبذا ينهتـي منت القصة، 7"عيل"ويسـمتر يف املبارزة ٕاىل ٔان يقتj ، يرفض" معرا"لكن ، إالسالم
معرو بن ود "جاءت بعد املنت مبارشة لتصور هناية غزوة اخلندق ومقتل  : : : : هناية القصةهناية القصةهناية القصةهناية القصة  - ث
 .وزوال أالذى ا³ي نصت البداية عليه، "العمري
بطلب الغفران مجليع ، خيمت الرواي روايته للقصة الشعبية، القصة ويه آخر ٔاقسام::::اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة  - ج
 .ومصليا عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل، ومشـيدا �ٕالنسان املؤمن، احلضور
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حبيث نقول ٔاهنا ، يرى الناقد ٔان القصة تمتتع رمغ اشـõلها عىل عدد من القصص بوحدة عضوية
تشـمتل عىل هذه ) مقطوعة(الرش؛ٔاي ٔان لك قصةٕازا] /وساطة /تتألف من متتالية واحدة؛ رش 

  :ميكن متثيل متتالية املقطوعة أالوىل �لشلك االٓيت، املتتالية
        مسار متتالية املقطوعة أالوىل مسار متتالية املقطوعة أالوىل مسار متتالية املقطوعة أالوىل مسار متتالية املقطوعة أالوىل ) : ) : ) : ) : 1111((((الشلك الشلك الشلك الشلك     ----5555

  ٕازا] الرش  وساطة   رش 
، من ٔاعرايب" معرو"اسـتدانة 

  . ورفضه لرد املال
يستنجد أالعرايب بأهل مكة 

ء ٕاىل فيشريون عليه �للجو 
 - صىل هللا عليه وسمل- "محمد"

 .ٕالحقاق احلق
  

يذعن لٔالمر ويرد املال 
jٔاله .  

  ٕازا] الرش             وساطة        يوحض هذا الشلك مسار املتتالية   رش 
ٕاذ ، من خالل ما سـبق نرى ٔان الناقد يف حتليj للقصة قام بتقطيعها ٕاىل مجموعة من املقاطع

كام ٔان هذه العملية خطوة مهنجية ، مهنجية êجعة لٕالحاطة بدالالت النصمعلية  تعد هذه الطريقة
وحرص البنيات الصغرى والكربى اليت تتحمك يف بناء ، السـتخالص الوحدات املعنوية، ٔاولية رضورية

ومن املعلوم ٔان �جتاهات النسقية قد ، وتعمل عىل متطيطه وتوسـيعه  ٕاطنا� وتكثيفا وٕاسها�، النص
حيث ، كربى  لعملية التقطيع؛ملا لهذه العملية من فوائد معلية وعلمية ومعرفية ومهنجية ٔاولت عناية

عىل حتليل النص حتليال علميا ، واCارس ٔاو القارئ بصفة عامة، تساعد الناقد البنيوي بصفة خاصة
 ، لغرضيةوذ¶ قصد اسـتخالص دالالته الت$تيكية وا، ومقاربة اخلطاب تفكياك وتركيبا، دقيقا ومضبوطا

  .واسـتكشاف وحداته املعنوية
        ):):):):الرشح ٔاو التفسريالرشح ٔاو التفسريالرشح ٔاو التفسريالرشح ٔاو التفسري((((اCال] �جõعية اCال] �جõعية اCال] �جõعية اCال] �جõعية  - - - - 1111----1111

معلية (انتقل ٕاىل مرحN ٔاخرى، )معلية الفهم(بعد ٔان قام الناقد بدراسة البنية اCاخلية للقصة
يف ٔاي اسـتقراء أالبعاد �جõعية ، ويه رشح بنيهتا �لنظر ٕاىل البنية الشامN ويه اçمتع، )التفسري
بعد ٔان ٔاعطينا للبناء اCاخيل للنص �عتباره بنية دا] حقه يف :"و يقول خبصوص هذا الشأن، القصة
حيق لنا ٔان ننتقل االٓن ٕاىل جانب ، و�لتايل اجزتê مرحN فهمه، وكشفنا عن وحدته الرتكيبية، التحليل

يرشح ، 8"بناء �جõعيآخر من اCراسة يمتثل يف مرحN رشح النص عن طريق بيان عالقة بنيته �ل 
وهبذا فهو بصدد إالقرار ، الناقد النص �عتباره بنية مدجمة يف بنية كربى ويه البنية �جõعية

  .ودورها الفعال ا³ي تلعبه يف اçمتع، �لطبيعة �جõعية للقصة
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لكنه والتحليل الشÔين ا³ي اعمتده الناقد يف حتليل القصة للبحث عن اCال] معل هام و 
فاCراسة البنيوية  ، ³¶ حاول وضع القصة يف موقعها من سريورة البنية �جõعية، غري اكف

الشلكية احملضة قارصة عندما تغفل رصد عالقات النص أالديب اCاخلية �لظواهر الثقافية ا&تلفة 
  .وجتاهلت قضاÇه �جõعية

رب عن مسـتوى مهنجي متقدم يقرتب من فهم ويربر اختياره لهذه الطريقة يف التحليل كوهنا تع
من حيث ٔاهنا ٔا'حت ٕاماكنية امجلع بني التحليل ، طبيعة العالقة املوجودة بني القصة والواقع �جõعي

تقدم كياê ، ٔالن رواية غزوة اخلندق �عتبارها معال ٔادبيا ذا طابع ثقايف"، الشلكي واCراسة �جõعية
ورؤية العامل يه يف ٔاساسها وعي الضمري امجلعي مبلور يف شلك قمي ، 9"مõساك يعكس رؤية للعامل
عن "وذ¶، تسمح يف البحث عن العالقة القامئة بني النص أالديب واçمتع، وتصورات وطموحات

، 10"طريق البحث عن ٔابنية مشاهبة تتواجد يف وعي مجهور القص �لواقع اخلر* ا³ي حييون فيه
  .ة من شأنه الكشف عن رؤية امجلاعة للعامل ا³ي تنمتي ٕاليهوحتليل النص هبذه الطريق

وهو البناء ، يرجع الناقد متاسك نص القصة ٕاىل متاسك البناء �جõعي للمجمتع البسكري
اكن جممتعها ريفيا حمافظا منغلقا ، ففي مرحN ازدها رواية املغازي يف منطقة بسكرة، ا³ي توCت عنه

كام ساعدت ، وكونه جممتعا حصراوÇ بعيد عن �حتاكك �لتيارات الغربية، يةتسود فيه الثقافة التقليد
وهو ما نتج ، رغبة يف فصل الشامل اجلزائري عن اجلنوب، سـياسة  النظام الفرنيس عىل هذه العز]

 ،عنه اسـمترار ٔابنية سمل القمي اليت حتمك الضمري امجلعي للجامعة إالسالمية منذ الفتح إالساليم للمنطقة
  .وتشلك رؤيهتم للعامل، �عتبارها أالبنية الثقافية اليت حتمك سلوك ٔافراد اçمتع البسكري

وخلص  الناقد رؤية العامل من خالل هذ القصة يف نقاط عىل شلك ثنائيات مضادة من 
  :11ٔابرزها

، yحيث تنظر امجلاعة الشعبية ٕاىل ٔان الاكئنات تنقسم ٕاىل اكئنات مؤمنة �/ ورسو: اكفر/مؤمن �
 .واكئنات غري مؤمنة هبام

 .حيث يقابل العامل ا³ي حييا فيه الناس عامل آخر يرحلون ٕاهلم بعد موهتم:آخرة/دنيا �

 .التعامل يكون عىل ٔاساس العدل والظمل ٕاما ٕ�حقاق احلق وإالنصاف ٔاو القهر وأالذى:العدل/الظمل �

 .إالنسان ٕاما جاهال ٔاو عاملا بأصول اCين:العمل/اجلهل �

 .فالثنائيات السابقة تقوم عىل هذه الثنائية، العامل مبين عىل هذه الثنائية:رشال /اخلري �
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يرى الناقد ٔان هذه التقابالت الثنائية يف غزوة اخلندق لها ما يعادلها يف الواقع �جõعي 
مياؤسون ، ا³ين ال يعنهيم ٕاال متاع اCنيا، حيث هناك الفرنسـيون الكفرة واجلهN، للجامعة الشعبية

يعزفون عن اCنيا ، يف املقابل هناك املسلمون يؤمنون �لرسا] احملمدية، لظمل والقهر عىل أالهايلا
  .يعيشون حا] ظمل وحرمان، ويرجون خريا يف االٓخرة

ٔان هناك صN بني عالقة الشخصيات يف القصة �لعالقات " بورايو"الظاهر من حتليل 
ٕاننا نرى عن طريق هذا أالسلوب من الفهم بأن القصة :"وهو ما رصح به يف قوy، املوجودة يف اçمتع

وهذا يشري ٕاىل ٔان فن احلاكية ، 12"ما يه ٕاال مظهرا للعالقات املوجودة عىل مسـتوى القمي امجلاعية
فهو فعل  ، فال وجود حلاكية دون هدف ووظيفة، الشعبية نتاجا ٕانسانيا خاضع خلصائص وثقافة اçمتع

جزء من البناء الثقايف يعكس الوجود والواقع �جõعي بقميته "¶ فهـي ³، ٕانساين �Cرجة أالوىل
  13"وعالقاته

د الناقد جسد بعض مفاهمي البنيوية التكوينية ؛حيث معل عىل حتديد البنيات اCا] يف جن
حماوال ، ويه البنية �جõعية، مث انتقل هبا ٕاىل مسـتوى ٔاعىل ؤادخلها يف بنية ٔامشل، النص

  ).الرشح(من الفهم ليصل ٕاىل التفسري�نطالق 
يف سعيه _دون إالحا] للمصادر النظرية_استند الناقد ٕاىل آليات البنيوية التكوينية 

منطلقا من مجN من املفاهمي تعمل عىل كشف نظام بناء نص حاكية ، للوصول ٕاىل اCال] �جõعية
مما يشري ٕاىل براعة الناقد يف التحليل ، اçمتع وحتيل بصورة واحضة عىل البنية املامثN يف، غزوة اخلندق

  .املشحونة بقمي داللية ظاهرة ومضمرة، والكشف عن جوهر العالقات املسـترتة يف بنية النص
        ::::حاكية وC احملقورةحاكية وC احملقورةحاكية وC احملقورةحاكية وC احملقورة ----2222

من ٔاجل احضار نوع ) وC احملقورة(ورحيل ابنه ، تروي احلاكية ٕاصابة ٔاحد امللوك بأذى
  .من ٔاوراق الشجر ملداوته

، فبدٔا �لتحليل البنيوي الشلكي ، د الناقد يف حتليj لهذه احلاكية الطريقة املهنجية نفسهااعمت
، �سـهتالل مث البداية مث املنت وبعده الهناية وتلهيا اخلامتة:واملمتثN يف، ٕاذ قام بتقسـميها ٔاقساîا الكربى

  :ويه ممثN اكالٓيت
ويعرف �ملوقف ، "وسالف العرص وأالوان يف قدمي الزمان"يشري ٕاىل زمن احلاكية: �سـهتالل  . أ 

 .املبديئ
ٕاذ يقول يف ، يرى الناقد ٔان الراوي يشفع هذ احلاكية بأن ليس هناك م6 غري هللا:بداية احلاكية  . ب

 ".وابليس عليه لعنة هللا، اكين واحد امل6 وال م6 غري هللا:"البداية
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مث حتليل لك مقطوعة ،  مقطوعتنيومت تقسـميه ٕاىل، وهو املضمون الرئييس للحاكية:منت احلاكية  . ت
 .حتليال وظائفيا

ؤاخذ ، فاعرتض طريقه عفريت، حتيك عن خروج امل6 للتجول يف الغابة:املقطوعة أالوىل. 1.ت
لكن امل6 تعرض للرضب من قبل ، منه عهدا بأن ال يذكر للحكامء ا³ين يقتفون ٔاثره بأنه قد رآه

هذا أالخري يعاقب امل6 بتغري لون و�ه من  مما جعل، احلكامء فدهلم عن ماكن العفريت
فذكر هلم عالمات ممزية فتعرفو ٕاليه ورشح هلم ما حدث y ، مما ٔانكره ٔاهj، أالبيض ٕاىل أالسود

  .14ووصف هلم اCواء ا³ي يعيد ٕاليه لونه، مع العفريت
  :15فاكنت الوظائف من و�ة نظر امل6 اكالٓيت

-4.تعرضه الختبار متهيدي فاشل -3.وصوy ٕاىل الغابة - 2، جروج امل6 من مزنy من ٔاجل الفسحة- 1
- 9.خروجه من الغابة-8.تعرضه لالختبار أالول إالجياب-7.زوال أالذى-6.وساطة -5.حدوث ٔاذى

تعرضه لالختبار الرئييس -11.نكرانه من طرف ٔاه10j-.وصوy ٕاىل مزنy يف هيئة متنكرة
  ).اسرتجاعه ملنصبه مك6(اعتالء السلطة-13.ةالتعرف عليه عن طريق عالمات ممزي - 12.إالجياب
أالوىل تلقى عناية كبرية منه ويه ، حتيك هذه املقطوعة ٔان للم6 زوجتان:املقطوعة الثانية.2.ت

وعندê شاع خرب ، حيث ال هيمت هبا وال يسأل عهنا، يه ووCها، بي� الثانية تلقى ٕاهامال، ووCاها
كام طلبت الزوجة ، فطلبت  الزوجة أالوىل من وCهيا ٕاحضار اCواء للم6، ٔاذى امل6

فالتحق الوC بأخويه الشقيقني ، من وCها �لتحاق بأخويه ٕالحضار اCواء) احملقورة(الثانية
بي� ، فوجدهام عند ٔاخواهلام ا³ين ٔامروا ابنا ٔاخهتم بأن ال يذهبا الٔان الطريق حمفوف �&اطر

واسـتطاع ختطي لك الصعاب بعد ٔان التقى �لغو] اليت قدمت y ، قورة طريقهواصل وC ا&
حفصل عىل اCواء لكن ٔاخواه خدعاه ؤاخذا اCواء ، �رشادات يف كيفية احلصول عىل اCواء
لكنه ختلصمن القيد ، تركني ٔاخوهام مربوطا يف جشرة، لواCها وادعيا ٔاهنام هام ال;ان حصال عليه

  .   16لكة وانكشف ٔامر ٔاخويه واكفأه امل6والتحق �ملم
  :17فاكنت الوظائف من و�ة نظر البطل اكالٓيت

خروج البطل من - 4.وساطة البطل من ٔاجل ٕازا] الرش- 3.اختبار متهيدي فاشل- 2.وقوع رش- 1
yٕاىل العامل االٓخر-6).عندما يلتقي �لغو](اختبار ٕاجيايب ٔاول- 5.مزن yختبار الرئييس - 7.وصو�
ظهور -10).عندما يفتك منه ٔاخواه اCواء(اختبار ٕاضايف سليب- 9.خروجه من العامل االٓخر-8.يبإالجيا

انكشاف ٔامر البطل - 13.زوال الرش-12.عودة البطل ٕاىل ب<ه يف هيئة متنكرة- 11.البطل املزيف
  ).عندما ىيمت التعرف عىل البطل احلقيقي وزواجه من أالمرية(اختبار ٕاضايف ٕاجيايب -14.املزيف
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ومن خاللها ، مرتبطة ف$ بيهنا حسب عالقة منطقية" بورايو"رى ٔان الوظائف اليت ٔاىت هبا ن
  .ومنه يه مجموعة من الوظائف تتآلف ف$ بيهنا فتكون وحدة داللية، تتشلك املقطوعة

 .تنهتـي احلاكية بزواج البطل من أالمرية وعفوه عن ٔاخويه:هناية احلاكية  . ث
  .وتعين أالمانة يف النقل" هذا ما قلنا...هذا ما مسعنا:"بقوyخيمت الراوي احلاكية :اخلامتة  . ج

إالحدى " بروب"نسـتنتج من هذا �سـتعراض ٔان الوظائف مل تأيت متجاورة كام ٔاىت هبا 
فضال عن ٔان بعض ، قد حرض بعضها وغاب البعض االٓخر، وتذكر مجيعها يف املقطوعتني، والثالثني

اليت تنطلقق من حاكيتني داخل ، عود هذا ٕاىل طبيعة اCراسةرمبا ي، الوظائف تتكرر يف املقطوعتني
  ."بروب"³ا ال ميكن ٔان تسـتجيب ملقوالت، وحا] خشصيتني بطلتني، حاكية الواحدة

عند تعيني الوظائف يف  ، وكون الناقد مل يتوقف يف تطبيقه إالجرايئ للمهنج البنيوي الشلكي
، تفتح النص من خالل رصد الوظائف ، رحN متقدمةبل جتاوز هذه املرحN ٕاىل م، احلاكية ال غري

  .من ٔاجل اسـتكشاف اCالالت العميقة والبعيدة، عىل الثقافة واçمتع
عن التطبيق احلريف لالٓليات إالجرائية يف حتليل القصة؛ ٔالن التحليل " بورايو"ابتعد 

وهذا هو أالمه ٔاââ  ، ضاكام يتطلب ٔاي، متردا عىل حدود املهنج ورصامته ، يتطلب نوعا من العصيان"
تأسيسا عىل الزاد الرسدي يف سريورته من ٔاجل  ، معرفيا يسوغ موقف الناقد ويربزه فنيا وجامليا

   18"تفادي أالحاكم الضمنية اليت تصدر عن قN معرفة
        ::::التحليل أالنرتبولوالتحليل أالنرتبولوالتحليل أالنرتبولوالتحليل أالنرتبولو**** - - - - 1111----2222

يف ، "لربوب"في عىل آليات البنيوية الشلكية املمتثN يف التحليل الوظائ" بورايو"بعد اعõد 
" لكود ليفي سرتاوس"اسـتعان ٔايضا بآليات البنيوية �نرتبولوجية املمتثN يف مقوالت ، حتليj للحاكية

يف ٔابنية القرابة؛ويه العالقات اليت تربز ٕاىل ، خبصوص وضع عالقات الزواج وأالبوة وأالمومة واخلؤو]
يسجل ، التحول البنيوي يف احلاكية كلكوذ¶ ٔالن ، سطح بنية احلاكية وتلعب دورا وظيفيا فهيا

  .  19حتوال يف النظام القرايب
اعمتد إالجراء " بورايو"فٕان ، درس أالنظمة القرابية يف أالسطورة" ليفي سرتاوس"وٕاذا اكن 

موقع احلاكية اخلرافية ما بني أالسطورة وأالدب فهـي ترتبط "ولكنه مضن احلاكية اخلرافية؛ٔالن، نفسه
ٔالهنا سليN أالسطورة ومن êحية ٔاخرى متثل الوسـيط الثقايف ا³ي ، املثيولو*من êحية �لفكر 

مسح �نتقال املكوêت أالسطورية من اخلطاب العقائدي ٕاىل اخلطاب الثقايف ذي الوسائط امجلالية 
  .20"ٕاىل جانب متثيj الرمزي ملنطق امجلاعة ورؤيهتا للكون، والطبيعية الفنية الهادف ٕاىل إالمتاع

اعõد الناقد عىل مقوالت البنيوية �نرتبولوجية يف دراسـته لنظام القرابة يف احلاكية  عند
عالقات يسوده احلب والود بني امل6 وزوجته ، توصل ٕاىل وجود ٔامناط من العالقات داخل احلاكية
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ونفور بني  كام توجد عالقة كره، أالوىل من êحية وبني امل6 ووCيه من الزوجة أالوىل من êحية âنية
وكذ¶ توجد ، امل6 وزوجته الثانية من êحية وبني امل6 ووCه من الزوجة الثانية من الناحية ٔاخرى

وكذ¶ عالقة تسلط بني وCي ، ٔالهنا ٔامرهتام �لرحيل، عالقة تسلط بني الزوجة أالوىل ووCهيا
تعاطف بني الزوجة الثانية وعالقة ، عندما ٔامروهام �لعدول عن الرحيل، الزوجة أالوىل ؤاخواهلام

  . 21ووCها
، مبقوالت البنيوية �نرتبولوجية Cراسة البناء �جõعي يف احلاكية" بورايو"اكنت اسـتعانة 
وطبيعة القواعد اليت تتحمك يف سلواكت ، وا³ي متثّل يف العالقات العائلية، انطالقا من نظام القرابة

مما يشري ٕاىل سـيطرة نظام أالبوة ، لتسلط تنسب ٕاىل أالبكام توصل ٕاىل ٔان عالقة ا، ٔاعضاء أالرسة
  .عىل عالقات القرابة يف اçمتع

    حاكية املدينة املسحورةحاكية املدينة املسحورةحاكية املدينة املسحورةحاكية املدينة املسحورة ----3333
              ::::يوحض الناقد مسار احلاكية �لشلك االٓيت: : : : املسار الرسدي حلاكية املدينة املسحورةاملسار الرسدي حلاكية املدينة املسحورةاملسار الرسدي حلاكية املدينة املسحورةاملسار الرسدي حلاكية املدينة املسحورة1.1.1.1.

  22:الوحدات املشلكة ملنت احلاكية يف اجلدول االٓيت" بورايو" خلص 
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    يوحض هذا الشلك مسار حاكية املدينة املسحورة

    

ٔاصناف   املقطع 
  الوظائف 

  ملخص امجلN الرسدية   الوظائف

  اضطراب. 1  1
  
  حتول.2
  
  
  
  
  احلل.3

  اكتشاف *
  موا�ة*
  تلقي مساعدة*
  وقوع ٔاذى*
  عقاب*

  اكتشف امل6 خيانة زوجته y مع عبد ٔاسود
  واجه امل6 زوجته وعشـيقها ليعقهبام
  اسـتعانت الزوجة مبعارفها السحرية 

  
حولت الزوجة الساحرة امل6 متثاال ووزراءه 

  مساك
  هكذا عاقبت الزوجة زو�ا 

  ٔالنه حقيقهتا
  اضطراب.1  2

  
  
  حتول.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  احلل.3

  حصول افتقار*
  
  
  خروج*
  
  موا�ة*
  خداع *
  
  تواطؤ*
قضاء عىل *

  أالذى
  
  زواج/عقاب*
  

صدرت ٔاشـياء شاذة يف مطبخ السلطان ملا 
اليت ٔاهداها الصياد حدث قيل السماكت امللونة 

  .للسلطان
اسـتدعى السلطان الصياد وخرج مع حنده 

  .ٕاىل الربكة اليت اصديت مهنا السماكت
  .واجه السلطان الشخصني املعتدين

مث ، دبّر السلطان حيN ليقيض عىل العبد
جيعل الساحرة تفك السحر عىل املدينة قبل ٔان 

  .يقيض علهيا
  .انطلقت احليN عىل الزوجة الساحرة

  .فك السحر عىل املدينة ؤاهلها
  

وتزوج امل6 بنت ، عوقبت الزوجة اخلائنة
  .الصياد



                                      املسعود قامس /د -ط   عيل محودين/د.ٔا .م                          "عبد امحليد بورايو"آليات التحليل النقدي عند 
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    ::::الوضعيتنان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتنان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتنان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتنان �فتتاحية واخلتامية. . . . أ أ أ أ .... 1.11.11.11.1
ا³ي تزوج من ابنة معه عاش معها ، تروي احلاكية يف بدايهتا ٔان ملاك تويف وترك خلفه وCه

عندئذ حدث �ضطراب ، ن الزمن ٕاىل ٔان اكتشف ذات يوم خيانهتا y مع عبد اسودسعيدا لفرتة م
كشفت الوضعية �فتتاحية ٕاذن عن ارتباط بني ، ا³ي اسـتدعى التحوالت اليت عرب عهنا منت احلاكية

رسعان ما اهنار وتبني ٔان الوضع معكوس وال ، وسعادة مبنية عىل اسـتقرار مؤقت، الزوجني
ٔاصبح منفصال عن موضوع القمية املمتثل يف �سـتقرار العائيل بعد ٔان اكن ) امل6(]يطاق؛فذات احلا

  .موصوال به
الوضعية اخلتامية حدث اسرتداد للوضع الطبيعي فقيض عىل عنرص اخليانة املتجسد يف يف 

 وتزوج امل6 الشاب من بنت الصياد ؤاصبحت ذات احلا]، ابنة العم الساحرة وعشـيقها العبد أالسود
  23).الزوجة الصاحلة(موصو] مبوضوع القمية ) امل6 الشاب(
        ::::منت حاكية املدينة املسحورةمنت حاكية املدينة املسحورةمنت حاكية املدينة املسحورةمنت حاكية املدينة املسحورة ....بببب....1111

  :ٔاخذ املسار القصيص �جتاه اخلطي التايل
  ون}حَ -َت -َض ...........ح-ت-ض}وف 

  .حدث ما بني املقطعني استبدال للحل أالول �ضطراب âن
وٕامنا اقرتح طريقة ، "بروب"اليت ٔاىت هبا  ومن هذا نرى ٔان الناقد مل يستند ٕاىل الرتسـمية
حيث مل خيضع تقسـمي الوظائف للرتتيب ، ٔاخرى حسب و�ة نظر خاصة ينطلق مهنا ٔاثناء حتليالته

ومن نسجوا عىل منواy ، من تبعات التصنيف الربويب"وهبذا ختفف، "بروب"املنطقي كام فعل 
قوع يف وهدة التبسـيط كام يف حديثه عن دون الو ، ؤاعطى لنفسه احلق مبثل هذا التعديل، تعديال

   24"تصنيف الوظائف
وهبذا عني ، للتصنيف الربويب منطلقا من فكرة الرتكزي عىل اCال] العامة للحاكية" بورايو"اكن تعديل 

  :25أالصناف الوظائفية القاعدية اكالٓيت

 .مجموع العالقات تمتتع �سـتقرار نسـيب:الوضعية �فتتاحية •

 .يب ٕاحدى هذه العالقات عىل أالقل مما خيلق عىل حا] فقدان التوازنتغيري يص : اضطراب •

فعل صادر عن ٔاحد �طراف املسامهة يف الوضعية �فتتاحية يؤدي ٕاىل تغيري :حتول •
 .العالقات

 .وهو نوعية التحول الناجت عن تغيري العالقات: حل •

 .مجموع عالقات جديدة مسـتقرة:الوضعية اخلتامية  •
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، ف الوظائفية وحدات كربى تنبثق مهنا وحدات صغرى تمتثل يف الوظائفمتثل هذه أالصنا
املدينة (يقطع املسار الرسدي حلاكية ، فهو مثال، حبيث حيمل لك صنف وظائفي وظيفتني ٔاو اكرث

وت6 الوظائف بدورها يقسمها ٕاىل ، ولك مقطع يضم ثالثة ٔاصناف وظائفية، ٕاىل مقطعني) املسحورة
  .وظائف

    ::::يةيةيةيةالبنية الفاعل البنية الفاعل البنية الفاعل البنية الفاعل  ....2222
   26:متثل لك بنية فاعلية مقطعا من مقاطع احلاكية، قامت احلاكية عىل بنيتني فاعليتني

  )اململكة(جزاء   املرسل ٕاليه  ) اخليانة الزوجية(موضوع القمية     معرفة)  عامل السحر(املرسل 
  رغبة                  ٕايعاز                      

  )رعيته، امل6(ملعارض)      الزوجة ابنة العم(ت ا³ا)     العبد أالسود(املساعد
 يبني البنية الفاعلية للوضعية إالفتتاحية ) :1(الشلك 

  
  )اململكة(جزاء  املرسل ٕاليه ) التجيل و الزواج من جديد(معرفة  موضوع القمية)  العامل االٓخر(املرسل

  رغبة           ٕايعاز                        
الساحرة (قدرة     املعارض)    امل6 الشاب(قدرة     ا³ات )  السلطان، ابنته، الصياد(املساعد
 )العبد

  يبني البنية الفاعلية للوضعية اخلتامية) : 2(الشلك 
اليت عادة ما ترد يف مثل " واملالحظ لهذه املامرسة النقدية يرى غياب املفاهمي النظرية و

عن املفاهمي النظرية " بورايو"وابتعاد  ، 27"نظرÇ فهيا وتشلك îادا، اCراسات إالجرائية التحليلية
وٕاىل حرصه عىل حتليلها ، قد يعود ٕاىل تركزيه عىل اخلصائص البنيوية  املمزية للقصة ، وعد ٕاغراقه فهيا

  .حتليال يتناسب مع تفرد بناهئا
    ::::نظام احملتوىنظام احملتوىنظام احملتوىنظام احملتوى ....3333
 )املاقبل(القصة عىل الزمن السابق عربت الوظعية �فتتاحية يف  ::::الوضعيتان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتان �فتتاحية واخلتاميةالوضعيتان �فتتاحية واخلتامية    1- 3

ٔاين اكن الوضع معكوسا وال ُحيمتل بسبب افتقار امل6 للزوجة أالمينة وقد جاء التعبري عن هذا النقص 
املا (ٔاي ، ٔاما الوظعية اخلتامية فقد ت عن الزمن املقبل، عىل لسان اخلادمتني اللتني متثالن الرعية

   28.ومت احلصول عىل الزوجة الصاحلة، ٔاين حدثت اسـتعادة الوضع الطبيعي) بعد
  îدد يف حياته  ، م6 مزتوج �بنة معه اخلائنة    وضع معكوس         املاقبل              
  وفاء، م6 مزتوج من ابنة رجل غريب ٔانقذ حياته=   وضع طبيعي   =    املا بعد          
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  ::::البنية اCاللية العميقةالبنية اCاللية العميقةالبنية اCاللية العميقةالبنية اCاللية العميقة 2- 3
، يد املسار الرسدي للحاكية اليت استندت عىل منظومة من القمي املتضادةبتجسـ " بورايو"قام 

  29.مضن املربع السـمييايئ
              احلب  مقابل           الشهوة              الوعي                    اخليانة      مقابل    

  البعد إالحيايئ                 )2( النظمي البعد             إالحيايئ      ) 1(      البعد النظمي
       العفة          مقابل       الكراهية                    الوفاء               مقابل      اجلهل 

  )المنوذج الثاين(املربع السـمييايئ                         )المنوذج أالول(املربع السـمييايئ   
            

  احلرية      ابل     مق   الرغبة       
                                              إالحيايئ)     3(النظمي       
  الواجب         مقابل  اخلضوع       

                   )المنوذج الثالث(املربع السـمييايئ
                             

ة للمربع السـمييايئ؛فعرب يف مسـهتلها احلاكية عن طريق هذه ال�ذج الثالث" بورايو"جسد 
انظر (واقرتن غياب وعيه هذا بغياب الوفاء الزو*، عن �ل امل6 مبا اكن جيري حوy من خيانة

و�لتايل انتفى حهبا ، وقد كشفت القصة عن كراهية زوجته y واشـهتاهئا للعبد أالسود، )المنوذج أالول
مما ٔافقدها ، ذ¶ ٕاىل خضوعها للعبد واسـتجابهتا مجليع رغباتهٔادى ، )انظر المنوذج الثاين(لزو�ا وعفهتا
  30).المنوذج الثالث(وجعلها تتخىل عن واجباهتا الزوجية ، حرية الترصف

من آليات املهنج السـمييايئ يف حتليj " عبد امحليد بورايو"يتضح من خالل ما قدمه 
لمربع السـمييايئ؛حيث يقمي عالقة تضاد خاصة ف$ اقرتحه ل" غرمياس"ٔانه مل يلزتم بطروحات ، للحاكية

ٔاقام العالقة يف املربعات اليت قدîا يف حتليj بني البعد النظمي " بورايو"ٕاال ٔان ، بني طرفيه العلويني
عىل ميني " بورايو"واليت مثلها ، تشمل عىل ٔابعاد داللية)املدينة املسحورة (حفاكية ، والبعد إالحيايئ

  .واليت مثلها عىل يسار املربعات، داللية ٕاحيائية غائبة عن احلاكيةوجعل لها ٔابعاد ، املربعات
يف حني نرى ، تقوم عىل عالقة واحدة وعالقة التضاد" بورايو"املربعات الثالثة اليت قدîا 

ا³ي يضم لك من عالقة التناقض وعالقة ، غياب العالقات أالخرى املوجودة يف املربع الغرميايس
يف التحليل والترصف يف االٓليات إالجرائية حسب طبيعة " بورايو" اجهتاد وهذا يعود ٕاىل، التاكمل

  .النص املدروس
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قد معد يف دراسـته للنصوص الشعبية الرتاثية عىل التحليل اCاخيل لها " بورايو"نرى ٔان 
 حماوال اسـتجالء اCالالت العميق الاكمنة، مكتشفا بذ¶ العالقات بني العنارص البنائية املكونة لها

 .حماوال عدم اخلضوع  لكيا الٓليات املناجه الغربية ، معمتدا يف ذ¶ عىل مفاهميه ؤافاكره اخلاصة، فهيا
جتاوز التطبيق االٓيل لالٓليات " عبد امحليد بورايو"وتأسيسا عىل ما سـبق نسـتطيع القول ٔان 

، Cراسات الرسديةوذ¶ عائد �Cرجة أالوىل ٕاىل حماو] ٕاثبات وجوده يف حقل ا، إالجرائية الغربية
دون املبالغة يف اخلضوع ، ومن الرتاث العريب ٔاخذ مادة دراسـته، مفن الغرب ٔاخذ املفاهمي واالٓليات

  .للمناجه النقدية املعارص
وهبذا تعد اCراسات الرسدية لعبد امحليد بورايو واحدة من دراسات النقد اجلزائري املعارص 

رادة من خالل البحث يف بنيات النصوص الشعبية اليت سعت ٕاىل ٔان تلمس ت6 اخلصوصية والف
يف سبيل حتديد املسارات الرسدية لهذه النصوص و ، معمتدة النظريتني البنيوية والسـمييائية، الرتاثية

  .دالالهتا العميقة
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
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