
 

 

 

 

  

 ماسترالنيل شهادة  ضمن متطلبات مذكرة تخرج مقدمة
 معاصرال حديث وال األدبينقد في ال 

 

 

 المىاقشتأعضاء لجىت 

 الصفت االسم واللقب

 رئيســـــــــــــــا د.وىريت شرفاوي

 مشرفــــــــا ومقــــــررا  د. واديت بىشفرةأ.

 مىاقشـــــــــــــا د.مىصىر بىيش

 

 الجمهىريــت الجزائريــــت الذيمقراطيـــت الشعبيــت

 يــــث العلمـــي و البحــم  العالــزارة التعليو

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 دب العربي  والفنوناآلكلية 

 :الدراسات األدبية والنقدية.قسم 

 

 
 

 

 
 إعــذاد الطالبان :     

 .أحمذ شيخاوي 

 .ساميت به كحلت 

 

 

 

 
 إشراف األستارة :     

  واديت بىشفرة 

 لعبد الحميد بورايو 

  0202/ 0202: الســىــت الجامعيت
 



 



 
 

 

 

 

،والحمد هلل عمى آالئو كمو ،لو الشكر عمى  الحمد هلل حق حمده           

ما وىبنا إياه من نعم ال يحصييا العد والحسبان ،والصالة والسالم عمى 

 خير األنام سيدنا محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم .

أما بعد : نتوجو بخالص الشكر والعرفان إلى األستاذة الفاضمة            

 تنا طيمة مرورنا بكل مراحل بحثنا و أفاد" نادية بوشفرة " التي أشرفت 

كثيرا بتوجيياتيا لنا  ومساىمتيا في إثمار جيدنا ،وىذا نسبة لتفكيرىا 

الراشد و رأييا الّسديد ، كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة 

 .موظفي وموظفات قسم األدب العربي و كذا موظفي المكتبة الجامعية كافة

. 

األخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا البحث وفي 





 أ 

 

 مقدمة   

الرحيـ والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو بسـ اهلل الرحمف 

 وصحبو ومف تبعو بإحساف إلى يوـ الديف،أما بعد،

إف الحديث عف النقد الجزائري يقودنا إلى الكشؼ عف الوعي األدبي وتأرجحو بيف 

الجزائري الذاتية والموضوعية لتبايف المستوى الفكري والثقافي عند النقاد فقد أضحى الناقد 

في حيرة ال يدري كيؼ ييتدي في ظؿ ىذا الزخـ مف التيارات المتعددة مف النظريات 

فالحاجة مازالت ماسة إلعادة النظر في المسممات التي ، والمناىج المتضاربة في أصوليا 

ترتكز عمييا المفاىيـ الثقافية ومنطمقاتيا الفكرية. تختمؼ في أداء أسموبيا باختالؼ 

 فكرية المتصمة بالقيـ الجمالية واألبعاد الفنية بيف التنظير والتطبيؽ.المعطيات ال

يسمط ىذا البحث الضوء عمى دراسة نقدية رائدة في النقد الجزائرية المعاصرة            

رايو " منطؽ السرد " ، حيث يعتبر ىذا الكتاب و ونعني بذلؾ قراءة في كتاب عبد الحميد ب

 و المنيج البنيوية في تحميؿ النصوص األدبية .بمثابة أوؿ منجز يطبؽ صاحب

تأتي أىمية ىذه الدراسة بأنيا دراسة أو قراءة نقدية لعمؿ نقدي ، بمعنى أنو         

يتمحور حوؿ موضوع نقد النقد ، وكوف ىذا العمؿ الذي نحف بصدد تقديـ بطاقة قراءة لو 

بحث عف وسائؿ إجرائية، يجمع ما بينيا العناية بظاىرة السرد القصصي، ومحاولة ال

 تساعد عمى تحميؿ النصوص السردية.



 ب 

 

 فيما بينيا لتبمور تضافرت التي التساؤالت مف مجموعة عف اإلجابة البحث حاوؿ ىذا  لقد

 :التساؤالت تمؾ ومف البحث، إشكالية

 ؟ الجزائري( النقد مف (بورايو الحميد موقع عبد ما 

 بورايو( في ممارستيا النقدية ؟ىي طبيعة المادة التي اشتغؿ عمييا  ما( 

  فيـ يتمثؿ اإلطار المرجعي الذي اعتمده )بورايو( في تجربتو النقدية  في " منطؽ

 السرد؟

الدراسة الظاىرية  قسمنا بحثنا إلى فصميف ، الفصؿ األوؿ تحت عنواف            

أىمية كتاب منطؽ السرد في وكذا  وفيو تطرقنا إلى قراءة وصفية خارجية لمكتاب ،لمكتاب 

وفيو كشفنا عف  الباطنيةالدراسة الساحة النقدية الجزائرية ،أما الفصؿ الثاني فكاف بعنواف 

تمخيص  منطؽ السرد لدى بورايو مف خالؿ القراءة الداخمية لمكتاب ،وذلؾ مف خالؿ 

 .وقراءة نقدية لمكتاب و مواضيعو، موضوعات الكتاب 

بحثنا ىذا عمى عدة مصادر ومراجع ،أىميا كتاب منطؽ السرد  اعتمدنا في          

 . 2009لمناقد الجزائري عبد الحميد بواريو ، طبعة 

لقد واجيتنا في البحث بعض الصعوبات أىميا قمة المراجع والمصادر التي اىتمت بالنقد 

  .الجزائري 
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الدراسة الظاهرية 

 للكتاب 
 

 املؤلف 

 بالكتاب التعريف . 

 العىىان دراست. 

 مىضىعاث الكتاب  . 

 وأهميته الكتاب مكاهت.  

 التعريف باملؤلف . 

 



 ..........الدراسة الظاهرية لكتاب منطق السرد لعبد الحميد بورايو     .الفصل األول.............. 
 

2 
 

 الدراسة الظاىرية لمكتاب 

 االسم الكامل لممؤلف : عبد الحميد بواريو بن الطاىر . 

 يعد كتاب منطؽ السرد لعبد الحميد بورايو ،مرجعا ميما في المنجز النقدي  : الكتاب

الجزائري مف الجانبيف التنظيري والتطبيقي ، وذلؾ " لبساطة خطابو النقدي ،ووضوح 

حركة دراسة األدب العربي ،" يتمثؿ في مجموعة مقاالت، ومداخالت، في  1مقاصده "

الحديث بالجزائر يجمع ما بينيا العناية بظاىرة السرد القصصي، ومحاولة البحث عف 

 . 2وسائؿ إجرائية، تساعد عمى تحميؿ النصوص السردية"

 :سـ ، ويظـ ثالثة 22صفحة ، ذات حجـ  261يحتوي الكتاب عمى  حجمو

ـ عف منشورات  2009 فصوؿ ،الكتاب الذي نحف بصدد دراستو منشور بتاريخ

 السيؿ .

 : قسـ المؤلؼ منجزه النقدي إلى ثالثة فصوؿ وممحؽ لمقصص  فصولو

 المدروسة  في الكتاب .

 :يبمغ عدد صفحات الكتاب حسب كؿ طبعة ، فالطبعة التي بيف  عدد صفاحاتو

صفحة موزعة عمى الفصوؿ الثالثة والممحؽ وىي  261أيدينا تحتوي عمى 

 كالتالي :

                                                           
ص ، 2006، منشورات مختبر الخطاب األدبي في الجزائر ، ، تحميؿ الخطاب وقضايا النص رعبد القادر شرشا 1

90. 
 .91، نفس المرجع ، ص  شرشارعبد القادر  2
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  إلى  8صفحة مف الصفحة  70بعدد صفحات يبمغ  ول :الفصل األ

 .78الصفة 

 : 79صفحة ،مف الصفحة  60بعدد صفحات يقارب  الفصل الثاني 

 .139إلى الصفحة 

 : 140صفحة ،مف الصفحة  93عدد صفحاتو يبمغ  الفصل الثالث 

 .233إلى الصفحة 

 : صفحة. 30بو حوالي الممحق 

 عف ديواف  1994األولى سنة : ىناؾ طبعتاف لمكتاب الطبعة طبعاتو ،

عف دار  2009المطبوعات الجامعية بالجزائر ،أما الطبعة الثانية سنة 

السيؿ لمنشر والتوزيع بالجزائر ، كؿ طبعة تختمؼ عف اآلخرى مف 

 حيث عدد الصفحات والتغميؼ .

 :  الوصف الخارجي لمكتاب 

غمػػػػػػؼ الكتػػػػػػاب بتغميػػػػػػؼ عػػػػػػادي ورؽ مقػػػػػػوى عػػػػػػادي ، حيػػػػػػث نالحػػػػػػظ فػػػػػػي الجيػػػػػػة       

األماميػػػػة لمكتػػػػاب غمبػػػػة المػػػػوف البنفسػػػػجي وىػػػػو لػػػػوف يجمػػػػع بػػػػيف القػػػػوة والحكمػػػػة كمػػػػا أنػػػػو 

لػػػػوف الممػػػػوؾ فػػػػي القػػػػديـ ،وكػػػػأف الكاتػػػػب يريػػػػد أف يجػػػػذبؾ لموىمػػػػة األولػػػػى لقراءتػػػػو ، أمػػػػا 

سػػػػػػػجي  وكتػػػػػػػب عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي أقصػػػػػػػى الجيػػػػػػػة الخمفيػػػػػػػة فغمػػػػػػػب عمييػػػػػػػا كػػػػػػػذلؾ المػػػػػػػوف البنف

اليمػػػػيف  " يرسػػػػـ ىػػػػذا الكتػػػػاب مسػػػػار طريػػػػؽ البحػػػػث األدبػػػػي لػػػػدى األسػػػػتاذ عبػػػػد الحميػػػػد 
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بورايػػػػػػو ممػػػػػػثال فػػػػػػي مقػػػػػػاالت ومػػػػػػدخالت سػػػػػػاىـ بيػػػػػػا األسػػػػػػتاذ فػػػػػػي حركػػػػػػة دراسػػػػػػة األدب 

العربػػػػػػػي الحػػػػػػػديث فػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الممتقيػػػػػػػات والنػػػػػػػدوات والصػػػػػػػفحات األدبيػػػػػػػة  

اقػػػػػػة تعبػػػػػػؽ بالمسػػػػػػار األدبػػػػػػي لعميػػػػػػد الدراسػػػػػػات األدبيػػػػػػة فػػػػػػي بػػػػػػالمجالت الوطنيػػػػػػة فيػػػػػػي ب

الجامعػػػػػػة الجزائريػػػػػػة .األسػػػػػػتاذ عبػػػػػػد الحميػػػػػػد بورايػػػػػػو يجمػػػػػػع بينيػػػػػػا تتبػػػػػػع سػػػػػػيرورة السػػػػػػرد 

القصصػػػػػي ، والبحػػػػػث عػػػػػف وسػػػػػائؿ إجرائيػػػػػة تسػػػػػاعد عمػػػػػى تحميػػػػػؿ النصوصػػػػػو السػػػػػردية 

.وقػػػػػػػد 1وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ نمػػػػػػػاذج تطبيقيػػػػػػػة عمػػػػػػػى نصػػػػػػػوص قصصصػػػػػػػية جزائريػػػػػػػة . "

الػػػػنص بػػػػاألبيض  لجػػػػذب انتبػػػػاه القػػػػاريء ،كمػػػػا أنػػػػو خالصػػػػة عامػػػػة لمحتػػػػوى  كتػػػػب ىػػػػذا

 الكتاب و أىميتو.

 
                                                           

 عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد ، مرجع سابؽ ، الغالؼ الخارجي.  1

  الواجهة الخلفية للكتاب                         الواجهة األمامية للكتاب
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 عنوان الكتاب :

ألي كتاب كاف ىو عنوانو ، بغض النظر عف  القارئإف أوؿ ما يصادؼ          

الكتاب  لمحتوياتالمؤلؼ نفسو ،وذلؾ لما يحممو مف داللة قد تعطي فيما مسبقا 

وموضوعو ،وقد اىتـ النقاد المعاصريف اىتماما كبيرا بالعنواف ،إذ ىو العنصر الذي يفتح 

ي أو نقدي ، لفؾ شفرات أي خطاب أدب االنطالؽبو المؤلؼ نصو أو كتابو ،فيو بؤرة 

فالعنواف " مرجع يتضمف بداخمو العالمة ،والرمز ،والتكثيؼ ، بحيث يحاوؿ المؤلؼ أف 

يثبت فيو قصده برمتو ،أي أنو النواة المتحركة التي خاط المؤلؼ عمييا نسيج النص 

،وىذه النواة ال تكوف مكتممة ،ولو بذيؿ عنواف فرعي فيو يأتي لتساؤؿ يجيب عنو النص 

 .1لممتمقي " إجابة مؤقتة

اسات في القصة " منطق السرد در إف عنواف الكتاب الذي نحف بصدد قراءتو ىو    

بخط سميؾ واضحؾ  األماميةوىو عنواف مركب كتب في الواجية " ،  الجزائرية القصيرة

مف الوىمة األولى أف لمسرد منطؽ خاص يحكمو ، وليس كما يعتقد  لمقارئ، يوحي 

اف وحده كاؼ لقراءة أولية لما يحتويو الكتاب . العنواف تناص  البعض أنو عبثا ، فالعنو 

والذي حدد في الفصؿ  التمييدي المنطمقات التي وجيت   "منطق الحكي" بريمونلكتاب 

مجيوده في مجاؿ دراسة ىذا المنطؽ، فيو يرى أف عممو يرتكز عمى" قراءة 

                                                           
فاطمة شكشاؾ ، بنية الخطاب السردي الجزائري المعاصر ، الرجؿ القادـ مف الظالـ البراىيـ سعدي ،وتاكسانة  1

ديث لمسعيد بوطاجيف ، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتورة في عمـو المغة واألدب العربي ، تخصص أدب عربي ح
 .  169(، ص 2014/2015،جامعة باتنة ،الجزائر )
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إظيار متتالية مف الوظائؼ  كتاب"مورفولوجيا الحكاية " لفالدمير بروب، ومسألة إمكانية

تتكرر مف حكاية ألخرى تعتبر ضوءا كاشفا جعمو يتساءؿ عف الشروط التي تسمح بنقؿ 

 .1ىذه القاعدة إلى أنواع سردية أخرى ، وعمى األصح إلى كؿ أنواع الحكي

 موضوعات الكتاب :

 يتشكل القسم األول ليذا المؤلف من الموضوعات التالية:            

  منيج لدراسة النص األدبي.نحو 

 .اإلبداع األدبي و التراث 

 - .أزمة تدريس نصوص األدب العربي في المؤسسات التعميمية 

 - .البنية التركيبية لمقصة 

أما القسم الثاني: فقد خصصو لمقاربات حول القصة الجزائرية القصيرة.             

 تناول فيو:

 .األجساد المحمودة إلسماعيؿ غموقات 

 يف العمالؽ إلسماعيؿ غموقات.الجن 

 .مجرد لعبة لبوعالـ كحاؿ 

 .آ دـ وحواء و التفاحة 

                                                           
سياـ غناي ، المنيج النقدي عند عبد الحميد بورايو منطؽ السرد أنموذجا ف مكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماستر في النقد  1

 .68، ص 2012/2013الحديث ومناىجو ، جامعة العربي بف مييدي أـ البواقي ، 
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  ،وىذا القسـ ىو:"عبارة عف مقاالت نقدية نشرت في بعض الجرائد اليومية الوطنية

، وال يتناسب ىذا القسـ مف حيث الحجـ ،وقيمة المادة 1989، و 1979مابيف 

 1العممية بالمقارنة مع القسميف اآلخريف"

و ( وبحث في بالمغة العربية خصصو لمقاربات الرواية الجزائرية)فأما القسم الثالث:      

 ما يمي:

 - .الروح الممحمية في رواية التفكؾ، لرشيد بوجدرة 

 - .توظيؼ التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية 

 - .المكاف و الزماف في الرواية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية 

 :الجازية والدراويش، لعبد الحميد بف ىدوقة )وثنائية األمكنة(. -مدخؿ 

 - .استعماؿ الزمف في الجازية والدراويش 

 - .حيز نص رواية "نوار الموز" لواسيني األعرج، ومفاتيح ولوج العمؿ الروائي 

 - .نظاـ األمكنة في رواية "نوار الموز" وقيمتو الرمزية 

 -  رائحة الكمب" لجاللي خالص.انبثاؽ المعنى في رواية" 

 مصادر الكتاب:    

لقد شكمت المصادر والمراجع السيميائية فضاء كبير في أغمبية أعماؿ الناقد عبد       

الحميد بورايو ، فالناقد مف خالؿ كتابة منطؽ السرد في القصة الجزائرية الحديثة  نراه قد 

                                                           
 .91اب وقضايا النص ، مرجع سابؽ ، ص ، تحميؿ الخط شرشارعبد القادر  1
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مف خالؿ المدرسة السيميائية والمدرسة البنيوية ،  اإلجرائيةوأدواتو  النظريةانتقى أفكاره 

وقد   أروياوذلؾ  كوف المدرسة الشكالنية شكمت  المنطمؽ الفعمي لدراسة السرد في غرب 

نشطت ىذه الحركة في الثمث األوؿ مف القرف العشريف ،وقد شكمت دراسات بروب عمى 

منطمؽ الفعمي لدراسة الخطابات الحكاية الشعبية مف خالؿ كتابو " مرفولوجيا الحكاية " ال

السردية ،"حيث يعد ىذا الكتاب أىـ رافد ومصدر اعتمد عميو عبد الحميد بورايو في كتابو 

بعض  ىاعتمد المؤلؼ عم . كما اعتمد كذؿ1"منطؽ السرد في القصة الجزائرية الحديثة ""

مد الثالث ، المقاالت التي نشرت في بعض المجالت كمجمة عالـ الفكر الكويتية ، المج

 ، المقاؿ بعنواف " أصوؿ البنيوية " . 1972العدد األوؿ 

 منيا . األخرىكما أنو اعتمد كذلؾ عمى بعض المصادر 

 . كتاب أصوؿ البنيوية، لمحمود فيمي حجازي 

  ، غموقات ،عف الشركة الوطنية لمنشر  إلسماعيؿقصة األجساد المحمومة

 ـ.1978والتوزيع بالجزائر ، 

 1485بة ، لعمي بوكحاؿ ،عف مجمة المجاىد األسبوعية ، العدد قصة مجرد لع  ،

 ـ .1989الصادرة بالجزائر ، 

 بوجدرة ، عف الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ، بالجزائر  رواية التفكؾ ، لرشيد

 .2ـ ، ط 1982،

                                                           
 .51فاطمة قمولي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو  ، ص  1
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  الفمكمور : قضاياه وتاريخو ، ليوري سوكولوؼ ، ترجمة حممي شعراوي ، وعبد

عف الييئة المصرية العامة  لمنشر والتوزيع ، القاىرة مصر ، الحميد حواس ،

 ـ.1917

  رواية ريح الجنوب ، لعبد الحميد بف ىدوقة ،عف الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع

 ـ. 1971بالجزائر ، 

  ، رواية الالز ، لمطاىر وطار ، عف الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ، الجزائر

 ـ.1974

  اويش ، لعبد الحميد بف ىدوقة ، عف المؤسسة الوطنية لمكتاب رواية الجازية والدر

 ـ.1984،الجزائر ، 

  ، ـ.1983رواية نوار الموز ، لموسيني األعرج ، عف دار الحداثة ،بيروت لبناف 

  ، رواية رائحة الكمب ، لمجياللي خالص ، عف المؤسسة الوطنية لمكتاب ، الجزائر

 ـ.1985

 مكانة و أىمية المؤلف 

"انجازا ميما في تحميؿ الخطاب   1994يعد كتاب منطؽ السرد الصادر عاـ        

السردي لبساطة خطابو النقدي، ووضوح مقاصده" ، وىو خالصة مسيرة باحث منذ 

السبعينيات إلى التسعينيات ولذلؾ جاء خالصة خبرة وتجربة في مجاؿ مقاربات النص 

ت والمداخالت التي نشرت في السردي ، فالكتاب عبارة عف مجموعة مف المقاال
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الجزائر ،يجمع بينيا العناية بعض الجرائد ، أو قدمت محاضرات في بعض جامعات 

رة السرد القصصي، ومحاولة البحث  عف وسائؿ إجرائية تساعد عمى تحميؿ ىبظا

 .1النصوص  السردية األدبية 

الكاتب في المدخؿ وتكمف أىمية ىذا المؤلؼ في المادة العممية التي رصدىا          

منو لمحديث  زءج بورايومبحث نظري، خصص عبد الحميد  المنيجي فيذا األخير ىو

عف:" البنية التركيبية لمقصة، مف منظور المدرسة الشكالنية، المتمثؿ في تجربة بروب 

وما سبقيا مف جيود، وما تالىا مف دراسات، قدمت إضافات ميمة في موضوع 

 .2تحميؿ النصوص السردية،الغنى لمباحث المتمرس، وغير المتمرس عنيا."

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، الغالؼ الخارجي. 1
 .91 ، ص  النص وقضايا الخطاب تحميؿ :شرشار القادر عبد 2
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 .التعريف بالمؤلف :

بسميانة  1950 سبتمبر06 في  ولد جزائري   وناقد باحث بورايو الحميد عبد           

الجزائر  بجامعة العربي واألدب المغة معيد  مف الميسانس شيادة  عمى تحص ؿ )تونس(،

 إشراؼ الدكتورة تحت الماجستير رسالة أنجز أيف بجامعة القاىرة ثـ التحؽ  1973 سنة

 دراسة ميدانية( ، و – بسكرة منطقة في الشعبي )القصص  بعنواف وكانت إبراىيـ نبيمة

 فحاوؿ والسيميائية السردية، كالبنيوية الغربي النقد مستجد ات عمى اطمع البحث فترة أثناء

 النقد فاتحة فكاف ىذا البحث بسكرة، منطقة مف جمعيا التي النصوص تمؾ عمى تطبيقيا

 ثـ   ممتاز، بتقدير رسالتو وكانت مناقشة تاريخ وىو 1978 سنة وذلؾ الجزائر، في البنيوي

 كاف أف بعد آنذاؾ مع المشارقة ُيدر س فكاف الجامعي، بالتدريس ليمتحؽ الجزائر إلى عاد

 درسوا الذيف مف -واألدب العربي المغة مجاؿ في الماجستير شيادة عمى الحائزيف أو ؿ

 النصوص تحميؿ في دروسا فرنسا ،ليتمقى) )باريس جامعة إلى سافر بعدىا .-بالخارج

 بريموف(  )كمود دروس حضور يفض ؿ ولكنو كاف الغربييف، النقاد كبار أيدي األدبية عمى

 أنجز الجزائر إلى عودتو وبعد .وليمة ليمة ألؼ نصوص عمى كثيرا يشتغؿ الذي كاف

 سيميائية دراسة – المحتوى وتنظيـ السردي بػػػ ) المسار  الموسومة أطروحة الدكتوراه

 ـ. 1996  سنة ناقشيا وقد ( ، وليمة ليمة ألؼ مف لنماذج

عديد  شغؿ تيبازة، الجزائر، تممساف، وزو، تيزي بجامعات بورايو الحميد عبد در س        

 منيا : والبحثي ة، العممية المناصب
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 2 بجامعة الجزائر الجزائرية الشعبية الثقافة أطمس مخبر مدير. 

 والتاريخ اإلنساف وعمـ التاريخ قبؿ ما في البحث مركز في متعاوف باحث. 

 لتطوير والتقني العممي البحث مركز عف الصادرة السيميائيات مجمة تحرير رئيس 

 المغة العربية.

 لمجزائر عف تمثيمو فضال البحريف، في الصادرة الشعبية الثقافة لمجمة الييئة العممية عضو

 .العربي التراث أرشفة مشروع في

 مؤلفاتو.

األدبية  والدراسات اإلبداعية، األعماؿ بيف (بورايو الحميد مؤلفات عبد تنو عت لقد

 .والترجمات(

 :اإلبداعية األعمال

 الجزائر، والتوزيع، لمنشر الوطنية الشركة ،(قصصية مجموعة) الجازية عيوف 

 ـ. 1985

 :الدراسات

 لمكتاب، الوطنية المؤسسة ،(ميدانية دراسة) بسكرة منطقة في الشعبي القصص 

 ـ1986الجزائر،

 الطميعة، دار ،(المعنى معنى في تحميمية دراسة) العربي لممغرب الخرافية الحكايات

 ـ. 1992 بيروت،
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 الجزائر، الجامعية المطبوعات ديواف ( الجزائرية القص ة في دراسات) السرد، منطؽ 

 ـ1994

 خطاب حوؿ دراسة الجزائري الشفوي األدب في الضحية والبطمة الممحمي البطؿ 

 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديواف الداللة  الشكؿ، األداء، المرويات الشفوية،

 1998 ط،.د

 (ودمنة وكميمة وليمة ليمة ألؼ مف لحكايات دراسة) السردي لمخطاب السيميائي التحميؿ

 2003 ط، د الجزائر، الغرب، وىراف، دار

 في الشعبية التعبيرية الفنوف في األداء ألشكاؿ دراسة) الجزائري الشعبي األدب 

  2007 الجزائر دط القصبة، .دار ،(الجزائر

 والدراسات، لمبحوث بونة مؤسسة الجزائري، الشعبي األدب في والنفسي االجتماعي البعد

 1 ط الجزائر، ، 2008.عنابة،

 ،(وليمة ليمة ألؼ حكايات مف لنماذج سيميائية دراسة) المحتوى وتنظيـ السردي المسار

 2009 الجزائر دط .السبيؿ، دار

 والقضايا. التاريخ) الجزائرية الشعبية الثقافة 

 :الترجمات

 المطبوعات ديواف جماعي، تأليؼ صورة، / نص   السيميولوجيا إلى مدخؿ 

 الجزائر، الجامعية،
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.1995 

واية ، لمتحميؿ المعاصرة والتقنيات المناىج إلى مدخؿ فاليت، برنار :تأليؼ الر   دار األدبي 

 2002 الجزائر، .الحكمة،

 Les contes populaires algériens d’expression arabe. O.P.U. 

Alger 1995. 

 بميؿ لرشيد"الشعبي المأثور في الصالحوف و أولياؤىا راياقو  قصور". 

 ميموني لرشيد " النير المحوؿ " رواية. 

 السبيؿ، دار باط، كورتيس، غريماس، السردي النص في المعنى عف الكشؼ 

 أجزاء. ثالثة 2008 ط، د الجزائر،

 غروس بييقي لنتالي  التناص، نظرية إلى مدخؿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الدراست الباطىيت لكتاب مىطم السرد لعبد 

 الحميد بىرايى

 ملخص عام حىل محتىي الكتاب. 

 .اللسم ألاول : املدخل املنهجي 

  .اللسم الثاوي : ملاربت اللصت 

  .ألاجساد املحمىمت 

 كصت الجىين العمالق. 

 .كصت مجرد لعبت 

 كصت آدم وحىاء. 

 .اللسم الثالث :ملاربت الروايت 

     امللحميت في روايت التفكك الروح. 

 راث في بىاء الروايت الجسائريتتجىظيف ال. 

  السمان واملكان الجازيت والدراويش. 

  حيز الىص في روايت هىار اللىز. 

 اهبثاق املعنى في روايت رائحت الكلب. 

 .كراءة هلديت لكتاب مىطم السرد 
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 موضوعات الكتاب.ممخص 

 المدخل المنيجي القسم األول:

 األوؿ لمقسـ المشكمة والمداخالت بورايو المقاالت  الحميد عبد الدكتور " اعتبر

حيث يتعرض ، الحديثة الجزائرية القصة في دراسات لموضوعو منيجيا مؤلفو، مدخال مف

التعامؿ مع النصوص لمسألة  في العنصر األوؿ ) نحو منيج لدراسة النص األدبي ( 

كوف مغاليف إذا ما قمنا نلف  " ،الفكرة التي طرحيا الشكالنيوف الروس األدبية ،وىي نفس

بأف أىـ مشكمة طرحت في العصر الحديث في مجاؿ الدراسات األدبية ىي مسألة 

التعامؿ مع النص األدبي، لقد طرحيا الشكالنيوف الروس منذ بداية القرف، وتمحور حوليا 

س األدب ىو: كيؼ تتـ مواجية ار في الثالثينيات... إف أوؿ سؤاؿ يطرح عمى دالجدؿ 

 .1النصوص األدبية؟ وما ىي الوسائؿ الكفيمة بمعالجة صائبة النص أبي معيف؟ "

عمف في ىذا الفصؿ تمرده الصريح عمى الوضع النقدي السائد في الجزائر  أكما 

وىي تمؾ المناىج التي تعايف النص مف خالؿ  ويقصد بذلؾ المناىج السياقية ، آنذاؾ

حيث دعا إلى دراسة وتحميؿ النصوص ، 2إطاره التاريخي أو االجتماعي أو النفسي 

السردية وفؽ مناىج نسقية ،" نجد نوعا آخر مف المباحث التي اعتمدت عمى حسف 

ذلؾ  سجيؿ انطباعاتيـ حوؿ النصوص معتمديف فيتكف أصحابيا إلى لالتقدير والذوؽ ،و 

عمى فرضيات مستمدة  مف أحكاـ مسبقة تفرض عمى النص األدبي فرضا ،وبشكؿ 

                                                           
 .9عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد ، ص  1
 .21ـ ،ص 2004، 1بساـ قطوس ، دليؿ النظرية النقدية المعاصرة ،مطتبة دار العروبة ،الكويت ،ط 2
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تعسفي ،وقد يتجاوز األمر حدود دراسة النص في ذاتو إلى تقطيع أوصالو ، وعزؿ 

 .1عناصره عف بعضيا "

كما تعرض المؤلؼ في العنصر الثاني مف المدخؿ المنيجي إلى عالقة اإلبداع 

إقامة وسائؿ نقدية  إلى  مستعينا برأي ابف خمدوف حوؿ األسموب ، حيث " دعا  اثر بالت

،وتتخذه قاعدة نظرية تستوحي منيا طرؽ معالجة النصوص  التراثيةتعتمد عمى المنجزات 

األدبية ،وىنا يطرح الناقد قضية جد شائكة تعرؼ في العصر الحديث في كيفية قراءة 

وفؽ  التراثوجوب قراءة  ىجود اتجاىيف ، اتجاه ير في ذلؾ و  . ويرى2األدبي" التراث

 وفؽ مناىج ممتدة عبر التاريخ  اثالتر النظريات الغربية الحديثة ، واتجاه يرى حتمية قراءة 

العربي في المدرسة  األدبكما تناوؿ الباحث كذلؾ قضية أزمة تدريس نصوص 

 دباألالجزائرية في تمؾ الفترة ،فيشير إلى ضعؼ مستوى المتعمميف ، وجمود برامج 

خر مقالو يشيد بالمنيج السيميائي في تحميؿ النصوص األدبية ، آالعربي ، وفي 

مستعرضا الخطوات المنيجية لتحميؿ النص سيميائيا ، "يقوـ مشروع البحث السيميائي في 

النصوص عمى : االعتناء بمستويات الداللة وبالعالقات فيما بيف عناصر مجاؿ دراسة 

 .3الداللة والوحدات الدالة ومراتب القيـ ، ورصد طريقة تولد المعاني ..."

                                                           
 .11عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، مرجع سابؽ ، ص  1

فاطمة قمولي ،التحميؿ السيميائي لمخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو،،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  في  2
 .76، 75، ص  2014/2015النقد األدبي الحديث والمعاصر ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،الجزائر 

 .25عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، مرجع سابؽ ،ص  3
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خر ىذا الفصؿ حوؿ الدراسات النقدية الغربية الحديثة آفيما خصص الكاتب 

( ، " Josef  Bedier)  لمقصة ، فيرى أف ريادة دراسة القصة تعود لػػ لجوزيؼ بيدي

لمعمـ الفرنسي  الخرافاتينسب بعض الباحثيف ريادة الدراسات البنيوية لمقصص لكتاب 

 .1جوزيؼ بيدي "

أما القسم الثاني فقد خصصو الكاتب لمقاربات حول القصة الجزائرية    

 ،وتناول في مقارباتو القصص التالية :

 . 2األجساد المحمومة

 ألحداث خياليا أو واقعيا سردا ىي و 3لغة تعني التتبع والتبياف القصة إف

 يمكف ال وبالتالي السردية، الروابط مف تحكميا مجموعة معينة وعالقات وشخصيات،

 أف الرموز ىذه في ويشترط السرد، يشكميا الرموز التي خالؿ مف إال القصة عالـ دخوؿ

 فيصبح الواقع، مع تواصمو وكيفية أيديولوجية النص، عف يكشؼ لنظاـ خاضعة تكوف

  ".لألحداث مجرد عرض وليس التواصؿ، مف نظاـ عف عبارة السرد

 إلسماعيؿلقد استيؿ عبد الحميد بورايو مقاربتو لقصة األجساد المحمومة 

بالبحث عف مختمؼ أشكاؿ التعبير الكامنة داخؿ ىذه القصة، معتمدا في ذلؾ  غموقات "

                                                           
 .27، مرجع سابؽ ، ص  منطؽ السرد 1
 . 1982غموقات ، نشرت مف طرؼ الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع سنة  إلسماعيؿمجموعة قصصية  2
 قصور ، لساف العرب، مادة  ظابف من 3
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ت الداخمية الثابتة يحدد السمات اونقصد بالبنية ، " نظاـ مف العالق 1آليات البنيوية"

يشير إلى  أخرى... وبكممات الجوىرية ألي كياف ،ويشكؿ كال متكامال ال يمكف اختزالو 

. وبذلؾ فقد قسـ القصة إلى مجموعة مف الوحدات أو 2نظاـ يحكـ ىذه العناصر" 

ف ىناؾ عالقات مييمنة عمى البناء الكمي العالقات و التي تطرؽ إلييا الناقد مؤكدا أ

لمقصة  وقسميا إلى نوعيف مف العالقات ، عالقات منطقية ،وعالقات زمنية والتي عمؿ 

 الناقد بورايو عمى كشفيا ،والتي سنوضحيا فيما يمي:

ليذه العالقة  ارتباطا بالسببية؛  ويكوف فييا  العالقات المنطقية: .1

ىناؾ أنواع مف السببيات،والسببية التي الحدث القصصي نتيجة لسبب ما ،و 

تييمف عمى قصة األجساد المحمومة  حسب عبد الحميد بورايو ىي السببية 

الحدثية والتي يكوف فييا الحدث سببا لوجود حدثا آخر، " وتتمثؿ ىذه العالقة في 

 .3صدور الحدث القصصي كنتيجة لمحدث الذي يسبقو " 

تابع الزمني ،وىنا يعطي مثاال حتى ويعني مبدأ التالعالقات الزمنية : .2

فإذا قمنا مات الممؾ وماتت بعده  السببي ،" ال يختمط األمر بيف التتابع الزمني و

الممكة،فنحف أماـ عالقة زمنية،أما إذا قمنا مات الممؾ وماتت الممكة مف الحزف 

                                                           
المسعود قاسـ ،اتجاىات النقد األدبي في الجزائر ،النقد األدبي عند " عبد الحميد بورايو " عينة ، أطروحة مقدمة لنيؿ  1

 . 161(ـ ، ص 2018/2019شيادة الدكتورة  في النقد األدبي الحديث ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقمة ، الجزائر ، )
ـ 2006ف ،ردمجدالوي ،عماف ،األدار  ،1اجية في أدبية األدب ( طعز الديف مناصرة ، عمـ الشعريات )قراءة مونت 2

 .542،ص 
 .82عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  3
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ات ( أنواع مف العالق03. والتي قسميا إلى ثالثة )1عميو،فنحف أماـ عالقة سببية"

 ،عالقة التقاطع ، عالقة التضميف . االقترافالزمنية ، عالقة التوازي أو 

أف قصة األجساد المحمومة قامت عمى عالقات مركبة بيف خمسة  بواريو يرى

أزمنة،ثالثة لإلبالغ وزمناف لمبالغ؛ فأزمنة اإلبالغ تتمثؿ في زمف الرواية كما أتت عمى 

أنو الكاتب، وكذلؾ زمف الرواية كما أتت عمى  از تجاو الراوي المفترض الذي يعتبره لساف 

لساف راوي القصة )السجيف(، وزمف الرواية كما أتت عمى لساف البطؿ السجيف الغامض 

وىو يقص قصص غرامياتو، أما زمنا البالغ يتمثالف في زمف جرياف أحداث القصة 

 األـ،و زمف. جرياف القصص التي تتضمنيا القصة األـ.

والتي تمثمت في ثالثة مستويات روائية  ؾ بتحديد مستويات القصة،وقد قاـ كذل

وىي  مستوى رواية الخطاب المغوي ويتحدد وفؽ نظرة الراوي أو تجاوز الكاتب ،وىو ال 

ينحاز ألي نمط مف أنماط الشخصيات ويترؾ تقييميا لمقارئ ، مستوى لرواية القصة 

ستوى لرواية القصص الفرعية، والتي الرئيسية، والتي أتت عمى لساف السجيف األوؿ ،م

 أتت عمى لساف السجيف الثاني أو بطؿ القصة. 

 

 

 

                                                           
 .83عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  1



 لكتاب منطق السرد لعبد الحميد بورايو الباطنية..الدراسة .............................الفصل الثاني 
 

20 

 

 قصة الجنين العمالق:

 يمي : يرى بورايو أف ىذه القصة تتألؼ مف ثالثة مشاىد مكتممة وىي تتوزع كما

الفقرة الثانية ،والثالثة ،والرابعة ، والخامسة ،  تمثؿ الموقؼ الختامي. الفقرة األولى :

 .السابعة  تمثؿ الموقؼ االفتتاحيوالسادسة ،و 

 الفقرة الثامنة والتاسعة تمثؿ الموقؼ الوسط ،والذي يربط بيف الموقفيف .

يعتقد بورايو أف القاص " قد عكس موضع الموقفيف الختامي واالفتتاحي بحيث 

ت عمى العالقة المنطقية بيف وحدا القارئجعؿ النتيجة تسبؽ أسبابيا ،وذلؾ قصدا مف 

ميتما باإلجابة عمى السؤاؿ : لماذا؟ كيؼ وقع ذلؾ ؟  القارئ،وىذا ما يجعؿ  1القصة "

 والسمبية . االيجابيةوقد لخص بورايو في الجدوؿ الموالي مجموعة مف القيـ 

 القيم اإليجابية   القيم السمبية

 الخوؼ 

 الذؿ 

 الوىـ 

 وت الخمؿ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
لمػػػػػػ

ا
 

الدة
ػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػ
الػػ

 

  الرجولة والشجاعة 

 القوة والعزة 

  الحقيقة 

  ػػػػػاة السعادة
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
حيػػػػػ

ال
 

وترمز القيـ السمبية لمموت بينما ترمز القيـ اإليجابية لمحياة وتمت عممية  

 طريؽ الوالدة. التحوؿ عف

                                                           
 .89 د الحميد بورايو ،منطؽ السرد ، صعب 1
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 قصة مجرد لعبة .

يرى بورايو في قراءتو لقصة مجرد لعبة أنيا تتألؼ مف مشيديف ، يبدأ المشيد 

يرى الناقد األوؿ مف بداية القصة إلى نيايتيا ، والذي يتضمف داخمو المشيد الثاني ، كا 

 عمى أف كؿ مف المشيديف  قصة قائمة بذاتيا .

 الرموز في القصة ،حيث يرى أف صمة الراوي بسناء إلىكما تطرؽ كذلؾ الناقد 

 عاديا . إنساناىي صمة الراوي بمجتمعو باعتباره 

 دم وحواء.آقصة 

لقد قسـ بورايو قصة آدـ وحواء في مقارباتو إلى قسميف ،" يحتوي القسـ األوؿ 

عمى مناجاة النفس ،أو خطاب موجو لمذات ،ويروي القسـ الثاني حدثا تشارؾ في صنعو 

، معتمدا في ىذا التقسيـ عمى اختالؼ طبيعة الممفوظات  1مجموعة مف الشخصيات"

 السردية ، حيث درس القصة ككؿ مف ناحية الممفوظات :

 الممفوظ السردي في القسم األول من النص : . أ

 عمى اعتمد أي المعجـ؛ عمى اعتمادا السردي، الممفوظ حدد الناقد بورايو 

 بيا تشع الدالالت مف كثير يحمؿ المدروس، الذي النص في استخدمت التي المفردات

 استغالؿ سوى ليس معيف داللي باعتباره بسطا لمحور ممفوظ كؿ أف مفرداتو، ذلؾ

في النص ،وكانت عبر ثالثة مجموعات:  المستكنة االحتماالت لرصيد جدا جزئي

                                                           
 .101عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد ، ص  1
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المفردات الدالة عمى عالـ الطفولة  مثؿ البراءة ،والسذاجة . المفردات الدالة عمى عالـ 

الواقع الخارجي المعاش مثؿ: الضبابية اليأس، الكوابيس، التعاسة،الضعؼ،الموت ، 

رة، الشرود، المفردات الدالة عمى الحركة واالضطراب مثؿ: االزدحاـ، اليروب، الحي

 الغرؽ، العناد،االشتياؽ.

اعتمد الناقد عمى الحقؿ المعجمي في دراستو لمقسـ األوؿ لمقصة؛ ألف 

مجموع المفردات التي استخدمت في ىذا النص تشع بالدالالت، والذي يعود استعماليا 

 إلى ضيؽ حيز النص مما دفع الكاتب إلى االنتقاء الدقيؽ لمعجمو المغوي.

 السردي في القسم األول من النص :الممفوظ  . ب

يقدـ حدثا متكامال ) موقؼ افتتاحي ، تحوالت ،موقؼ ختامي ( فاالفتتاحي 

، فاالفتتاحية تبدأ بوجود خديجة بنت 1يتصؼ باالستقرار النفسي ورتابة الحياة اليومية 

ة ، الجار عبد اهلل ،فتاة ناضجة تحب األطفاؿ ،تراقبيـ عند ذىابيـ ورجوعيـ مف المدرس

لتنتيي ىذه االفتتاحية بعناؽ حار بيف الفتاة والصبي مما يولد ليما إشباع روحي ) توازف 

نفسي( وبيف الموقؼ االفتتاحي والختامي تنمو المواقؼ ، ثـ ينتقؿ الناقد لدراسة الوظائؼ 

حسب  تحميؿ الحكاية الشعبية عند بروب ،حيث يصرح بذلؾ بقولو " مستعيف  في ذلؾ 

                                                           
لممركز الجامعي تسمسيمت ،النص السردي في ضوء المقاربات النسقية في النقد الجزائرية قراءة خمؼ اهلل بف عمي ،   1

 .187في نماذج ، مجمة المغة الوظيفية ، العدد الثاني ، المجمد الخامس ،ص 
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، حيث حصر تمؾ الوظائؼ فيما  1فة المستخدـ في تحميؿ الحكاية الشعبية" بمفيـو الوظي

 يمي  :

  االختبار األولي : ويقصد بو االختيار األوؿ ،الذي جمع خديجة

والطفؿ ،والذي ساىـ في توتر نفسيتو ، نتيجة خجمو يقيميا عمى لساف الراوي 

األرض مف أف أظؿ واقفا تقييما سمبيا " كـ تمنيت مخمصا صادقا عمى أف تبمعني 

 .2في ذلؾ المشيد "

  ىبة : وتتمثؿ حسب بورايو في تمقي الطفؿ ومرافقو تفاحة مف عند

 الفتاة  وتكمف وظيفتيا في استدعائيا لوظيفة أخرى.

  رد فعؿ : ردت فعؿ عادي مع البداية ، لكنيا تتطور لديو ،إذ يعتقد أنو

 والخروج مف الجنة.لو أكميا سوؼ يرتكب خطيئة أدـ بأكمو التفاحة 

  وتتضمف موقؼ الشخصيات األخرى مف الشخصية الرئيسية ، وىي كؿ

 المواقؼ التي تعرقؿ مشروع الشخصية الرئيسية .

  االختبار الرئيسي : يمثؿ المقاء الثاني ، االمتحاف الحقيقي الذي يجتازه

 الطفؿ بنجاح أماـ المنافس ، ويتحقؽ الوصاؿ واالتصاؿ في مشيد العناؽ.

                                                           
 .103عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص   1
 .104عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص    2
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 ختبار اإلضافي :يطمؽ بورايو عمى مشيد العناؽ األخير مف القصة اال

اختبارا ،والذي كانت فيو المبادرة لمطفؿ ،" فمـ أدري بنفسي إال و أنا أطوؽ عنقيا 

 . 1بذراعي القصيرتيف النحيفتيف"

 الشكل السردي : . ت

ورايو إلى جانب الممفوظات فإف القصة تستعيف بوسائؿ تعبيرية شكمية يحصرىا الناقد ب

 في :

 : يستخدـ النص صيغة المتكمـ ،ويمعب ضمير المتكمـ دورا مزدوجا  الصيغة

 فيو يمثؿ الراوي والمتمقي في نفس الوقت.

 : اعتمدت في البداية النصية وذلؾ بسب غياب الحدث ومف أىـ  الصور

ىذه الصورة في قصة آدـ وحواء عالـ  نجد " أثيري ترتفع فيو البراءة  والسذاجة 

، " أجد نفسي في ىذه الغرفة 2كما ترتفع أزىار الياسميف في حديقة مورقة غناء" 

لمعدوديف كيف ااسالممسوخة منذ آالؼ السنيف عمى ىيئة صومعة أحد الن

 3كالوميض"  راءىتتالمشيوريف ممف ضربت عنيـ الدنيا صفحا األطياؼ واألخيمة 

تجسد الصورة األولى حياة العزلة ومحاولة اليروب مف المحيط عف طريؽ التقوقع 

عمى الذات والغوص في العالـ الداخمي سعيا لالتصاؿ بالعالـ السامي، عالـ 

                                                           
 .106بورايو ، منطؽ السرد ، ص  عبد الحميد  1
 .107، ص  نفس المرجع  2
 . 107نفس المرجع ، ص  3
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لصور الثانية معنى الجماؿ والمتعة والسمو والنور والسعادة، أما تجسد االبراءة 

 المرتبط بعالـ الطفولة، رسمت ىذه الصورة عالقة عالميف متقابميف.

  : الذاكرة حسب بورايو في الحيز النفسي الذاكرة والكتابة وحدود المكان

الذي تـ فييا استحضار عالـ الطفولة وىو حيز متخيؿ ال يحمؿ صفات المكاف 

  1بديال لوي لكنو يمثؿ دالما

خصصو الكاتب لمقاربات حول الرواية الجزائرية بالمغة فالقسم الثالث  أما 

 العربية  ،وتناول في مقارباتو عدة مواضيع  ضمن المقاربات الروائية  :

 الروح الممحمية في رواية التفكك : 

زئبقية إف الرواية كما أشار عبد الممؾ مرتاض في أمر صعوبة تعريفيا بكونيا         

المفيـو " والحؽ أننا بدوف خجؿ وال تردد نبادر إلى الرد عف السؤاؿ بعدـ القدرة عمى 

؟ لكنو يمكننا القوؿ عمى أنيا والسؤاؿ الذي يعنيو مرتاض ىو ماىية الرواية  2اإلجابة "

 قصة سردية طويمة متعدد الشخصيات واألحداث .

د بوجدرة ، تمؾ الروح الممحمية " يعتقد بورايو أف أوؿ ما يميز رواية التفكؾ لرشي

مف السمات الواضحة في رواية التفكؾ لرشيد بوجدرة ، تمؾ الروح الممحمية التي تتبدى 

كما انو  قاـ بتحديد مستويات الرواية والتي يراه مف خالؿ نزوع ، 3مع بداية الرواية "

                                                           
 . 107عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  1
2
 .124ـ،ص  1986عبد الممؾ مرتاض ،الرواية جنسا أدبيا ،مجمة األقالـ ،وزارة الثقافة واإلعالـ ،بغداد ، 
 .113، ص  نفس المرجع 3
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في قمب الحاضر  االمتداد الزمني إلى التوحد في المحظة الراىنة ، فالماضي حسبو يعيش

ىو  ىو نموذجي ،وما ، فيما يتوحد في الرواية ما ىو كمي مع ما ىو عيني متحقؽ ، ما

 فردي ،وما ىو جوىري ،وما ىو عيني متجسد .

أما عمؿ الرواية يتمثؿ في تحقيؽ الوحدة بيف المعتقد والفعؿ ،بيف النظر 

 والتطبيؽ.

 توظيف الثراث في بناء الرواية الجزائرية :

لقد فتح الناقد بابا جديدا في ممارستو النقدية، ىو باب جديدا ، والمتمثؿ في 

في السرد  التراثعالقة السرد بالثراث الشعبي حيث ذىب في دراستو لمبحث عف حضور 

حيث تناوؿ روايتي ريح الجنوب لعبد الحميد بف ىدوقة ،والالز لمطاىر وطار فكانت 

 توظيف الثراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية ""  دراستو في ىذا الكتاب تحت عنواف

الشعبي كاف وال يزاؿ  ثريا يغرؼ منو الكتاب  التراثأف السرد الحديث " دوفيو يؤك

 . 1والشعراء "

الشعبي ،وذلؾ  التراثيرى الناقد أف عبد الحميد بف ىدوقة قد استفاد كثيرا مف 

والحكـ ، والشعر الشعبي وذلؾ عف طريؽ التناص ، وفي نفس السياؽ  األمثاؿمف خالؿ 

بداية مف العنواف " الالز" والذي ىو كممة شعبية  التراثيرى أف الطاىر وطار استغؿ 

منتشرة  الشخصية البطمة في الرواية التي جسدت وعي الكاتب واستيعابو قضايا مجتمعو 

                                                           

 .123،ص عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد  1 
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واقعية ناضجة، استمدت خصوبتيا مف وعرضيا في قالب فني إبداعي مف خالؿ رؤية 

المجتمع الذي ظمت تحكمو المفارقات وتييمف عمى وقائعو ضبابية المتناقضات، فكانت 

 شخصية الالز ترفض الخضوع لمقوانيف االجتماعية السائدة .

 في تردد" :يقوؿ حيث الرواية في الشعبي المثؿ حضور إلى الناقد التفت كما

 عف الكشؼ الروائي،وفي الحدث تطوير في بدورىا قامت اشعبي مثال عشر الرواية ستة

 . 2أحجاره( غير الواد في يبقى ما( األمثاؿ ىذه بيف مف ،1ذىنيات الشخصيات"

 الجازية والدراويش :الزمان والمكان 

 جزئييفبدأ بورايو مقاربتو ليذه الرواية بدراسة العنواف ،والذي يرى أف يتألؼ مف 

،" تحمؿ الجازية والدراويش عنوانا يتألؼ مف كممتيف :أوالىما اسـ عمـ غير أف ىذا االسـ 

الشعبي ...أما الدراويش  التراثليس كأي اسـ آخر،إف حامؿ لشحنة مف المعاني مصدرىا 

 .3فيي تسمية أطمقت في القديـ عمى أعضاء الطرؽ الصوفية "

ي حسبو يتألؼ مف مقطعيف يدالف عمى ثـ يحاوؿ الناقد مقاربة فاتحة الكتاب والذ

 التي تظير في الرواية وىي : القيـمعنى الوجود، كما حدد مجموعة مف 

 . القيـ المطمقة 

 .القيـ الروحية ذات الطابع الفردي 

                                                           
 .134، ص  منطؽ السرد ، مرجع سابؽ عبد الحميد بورايو ،   1
 .135عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد، ص  2

 .149 – 148ص  نفس المرجع ، 3
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 الثقافي والتاريخي ذي الطابع الجماعي . اإلطار 

 . النظاـ االجتماعي 

 . السمطة السياسية 

حددىا بػػػ " تتوزع الرواية عمى ثمانية أقساـ ، أربعة وفيما يخص أقساـ الرواية فقد 

، كما ذكر كذلؾ 1بالصوت المبئر"  األخرىمنيا تخص شخصية الطيب ،وتتعمؽ األربعة 

 في مقاربتو لمرواية بعض تقنيات السرد كالقطع والحذؼ.

 نوار الموز :حيز النص في رواية 

لقد بدأ بورايو دراستو ومقاربتو لرواية نوار الموز لموسيني األعرج ، بدراسة حيز 

النص أو عتبات النص ، وذلؾ بتحميمو لمعنواف الرئيسي والفرعي لمنص، والذي أكد أنيما 

الزماف والمكاف مكونيف مف مكونات التحميؿ السردي، حيث  الناقدمتكامالف "  كما اعتبر 

يف بنيتيف تشاركاف َأبنية أخرى في تحقيؽ إمكانيات الرواية عف يرى في ىذيف المكون

 طريؽ خطابيا .

الناقد فرؽ الحي ز النصي والمتمثؿ في الصورة الشكمية  أفالمالحظ في ىذه الدراسة 

التي تُقدـ بيا الرواية لمقارئ مف حيث عنوانيا وعناويف فصوليا، وما يتعمؽ بفاتحة 

لنص، وكذلؾ ما يتشكؿ عبر مساحة الرواية كميا،وىو الرواية، والتي تسمى بعتبات ا

                                                           
1
 .051ص  عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد،  
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.أما الحيز المكاني ويشمؿ األماكف سواء المتخيؿ أو 1مكاف تتحرؾ فيو عيف القارئ

وىي بدورىا ضمت أماكف تجري فييا األحداث  أماكفالفعمي، وقد قسميا الناقد إلى 

تـ استحضارىا عف ماكف منفتحة ، أما النوع الثاني وىي "األماكف التي يمغمقة ، وأ

 .2طريؽ التذكر لألحداث "

إلى جانب المكاف، قاـ الناقد بدراسة جوانب محددة مف الزمف التي ليا دور 

وعمى  في تشكيؿ البناء العاـ لمرواية، وىي: االنتظاـ والديمومة والتردد ورمزية الزمف.

غ؛األولى إلى ثالث صي ضوء ذلؾ صن ؼ الناقد الزمف في الرواية التي قاـ تحميميا

تمثمت في الزمف الحاضر الذي كاف الغالب في الرواية؛ إذ استعمؿ في الحوار 

والحاالت النفسية لمشخصية والمشاىد لمشخصيات األدبية وىي تتحاور، والثانية تمثؿ 

في زمف الماضي. وىو سرد ألحداث ماضية، أما الثالثة صيغة المستقبؿ الذي يمثؿ 

 التنبؤات. 

 رواية رائحة الكمب . انبثاق المعنى في

كمب لمجياللي خالص ، ومف ال ةبورايو خالؿ مقاربتو لرواية رائحإف عبد الحميد 

خالؿ مدخمو يؤكد أف الرواية خالية مف الحدث القصصي والحدث والحؿ  " تمو رواية 

، وىذا حسبو  3رائحة الكمب لمجياللي خالص مف الحدث القصصي بمعناه التقميدي... "

                                                           
،النقد األدبي عند " عبد الحميد بورايو " عينة ، مرجع سابؽ ، ص المسعود قاسـ ،اتجاىات النقد األدبي في الجزائر  1

168. 
 .183عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد ،ص  2

 .201عبد الحميد بورايو ،منطؽ السرد ، ص  3
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يجعؿ تصنيؼ ىذا العمؿ أقرب مف السرد الروائي مف إلى الحكائي ، كما عمد الناقد إلى 

تقسيـ الرواية إلى مقاطع أو كما قاؿ إلى نصوص، أي إلى وحدات ،وىذا وفؽ ما تقتضيو 

 المنيج البنيوي ،والتي حصرىا في النصوص التالية : آليات

 ، يتخذ النص مف الزلزاؿ النص األوؿ :وحسبو يتخذ مف الزلزاؿ موضوعا لو "

، أما الشخصيات ففي اعتقاده أنيا وقفت موقفا سمبيا ،كوف جميع 1موضوعا لو " 

 تصرفاتيا جاءت كرد فعؿ عمى حدث خارجي .

 ة مف خالؿ النص الثاني :يصور حسبو عممية التواصؿ واتي تمت في الرواي

 نبيار .ة الوالدة ، مرحمة االكتشاؼ ،ومرحمة االثالثة مراحؿ ،وىي مرحم

 ه بثالثة دالنص الثالث :ويصور عممية االنتقاؿ مف الالوعي إلى الوعي ،وقد حد

،  باإلحساس المرفؽمراحؿ والمتمثمة في الشعور بالحياة في أبيى صورىا ،التحوؿ 

 . باأللـالوعي المصاحب 

  وضعيةالنص الرابع : وعدد فيو بورايو مجموعة مف المتوف التي تكونو منيا 

 2أسرة البطؿ االجتماعية ،حادث القطار ، عالقة البطؿ بالكمب ،لحظات الكتابة

 ...الخ.

                                                           
 .202عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  1
 .212عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  2
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  النص الخامس :ويمثؿ فيو فعؿ الكتابة موضوعا محوريا ، فيما تتوزع في النص

داللتاف األمؿ المرتبط بالمذة ، واألمؿ المرتبط بالمعاناة  -حسب الناقد  -السادس 

 ابع داللتاف الشوؽ والتحدي .، فيما نجد كذلؾ في النص الس

  النص الثامف :ويرى عبد الحميد أف ىذا النص أرضية الطرح في بعديو

االجتماعي والسياسي ،فيما يعود موضوع الكتابة ليسيطر عمى النص التاسع ليمثؿ 

 دعامتو المحورية .

  النص العاشر : و محوره حسب بورايو ىو البطولة ، ليعود لموضع الكتابة في

، لييتـ الناقد  1الموالي، فيما يرى أف النص الثاني عشرة ىو امتداد لمطفولةالنص 

 ذي ضمو مجموعة مف المشاىد .لمقاربتو لمنص الروائي بالنص الثالث عشر وا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .228السرد ، ص  عبد الحميد بورايو ،منطؽ 1
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  قراءة نقدية لكتاب منطق السرد:

 موضوعات تبدولكتاب منطؽ السرد لعبد الحميد بورايو قراءة نقدية "  القارئإف 

 والقاسـ ليا، موضوعا السردي النص مف تتخذ لكنيا وىمة، ألوؿ القسـ متنافرة ىذا

 ."1السردية النصوص تحميؿ في النقدية بالمناىج ىو التعريؼ بينيا المشترؾ

 واإلجراءاتف المنيج ىو " المنيج ىو الوسائؿ أ وحوؿ مفيـو المنيج يعتقد بورايو

ا فحصا دقيقا ومعرفة حقيقتيا والكشؼ التي تمكف مف السيطرة عمى مادة معينة وفحصي

، في ىذا التعريؼ لممنيج اقتصر بورايو عمى جانب واحد فقط مف مفيوـ المنيج  2عنيا "

وبيف  اإلجرائيةة بيف الخطوات مال المنيج كميا، إذ يعتبر المنيج منظومة متكاممة ومنسج

 .اإليديولوجيةالحمولة والرصيد والرؤى 

مدى وعي عبد الحميد بورايو بالنقد الحديث والمعاصر  القارئكما يدرؾ  

العادي ،وذلؾ مف خالؿ تناوليا لمجانب النظري النقدي ثـ يتبعو بالجانب  بالقارئواىتمامو 

التطبيقي ،وتمؾ مزية ال يتقنيا إال مف تمرس عمى النقد وعرؼ خباياه وصعوباتو، كما 

ى المنيج التاريخي بشيء مف الطرافة نجده قد " أعمف صراحة في ىذا الكتاب الثورة عم

،  فحسبو النص األدبي كاف " 3والتيكـ في سياؽ توصيفو لمدرس األدبي في الجزائر "

                                                           
سياـ غناي ، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في ميداف المغة واألدب العربي ، تخصص نقد أدبي حديث ومناىجو،  1

 .77، ص  2012/2013جامعة العربي بف مييدي ، أـ البواقي، الجزائر ، 
 .09عبد الحميد بورايو ، منطؽ السرد ، ص  2
حمزة  بسو ،إشكالية المنيج في النقد الجزائري المعاصر قراءة في )مشاريع عبد الحميد بورايو ، عبد الممؾ مرتاص ،  3

رشيد بف مالؾ ( ، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتورة عمـو في النقد الجزائري ، جامعة لميف دباغيف سطيؼ الجزائر ، 
  .97، ص  2018-2019
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خاضعا لمتقسيمات التاريخية المتعسفة التي نادت بيا مناىج التاريخ األدبي ... وظؿ 

ميـ األدب ىيكال أجوؼ يتـ ممؤه مف طرؼ المؤلفيف ،الذي يحممونو قضاياىـ وىمو 

. لكف ىذا الكالـ  1سفنجة " كي يعتصر ىذه اإل القارئومشاعرىـ ، وياتي فيما بعد دور 

أي نص  أبعاديبقى فقط عمى مستوى التنظير ،أما عمى مستوى التطبيؽ مف غير الممكف 

 . واالجتماعيأدبي عف سياقو التاريخي 

الداخؿ إذ بورايو مف خالؿ منطؽ السرد وجوب دراسة النص األدبي مف  رأىلقد 

يرى في النشاط األدبي ،" تحققا إلمكانيات كامنة تعبر عف نفسيا مف خالؿ مختمؼ 

أف يكشؼ  الدارسىو سوى مظير لبنية كامنة عمى  أشكاؿ التعبير ،والنص األدبي ما

والكثير مف رواد المنيج البنيوي متحجرا نوعا ،،لكف ىذا المفيـو الذي أراده بورايو 2عنيا "

 ،سواء أسموبية أو تعبيرية أو غير ذلؾ . األخرىجميع جوانب النص ما فيو يمغي 

أما فيما يخص أزمة تدريس نصوص األدب العربي ، فقد أوردىا الناقد بغية إلماـ 

الوعي بالقطيعة الشبو التامة التي يعاني منيا النقد الجزائري الحديث والمعاصر ،فقد 

ستجدات المعرفة اإلنسانية وتحديث النقد استشعر تمؾ األزمة ودعا إلى وجوب مواكبة الم

 الجزائري .

لعبد  أخرىوفيما يخص مصطمح البنيوية ومقارنة كتاب منطؽ السرد بكتب 

يستخدـ مصطمح  أخرىومرات ،  البنيويةالحميد بورايو ، نجده مرات يستخدـ مصطمح 

                                                           
 . 32طق السرد ،ص عبد الحميد بورايو ،من 1
2
 .00عبد الحميد بورايو ، منطق السرد ، ص  
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،وىذا ما يدؿ عمى وجود  1البحث الشكالني البنائي،  النموذج البنائي، ومرات  البنائية

أزمة  في المصطمح النقدي لدى الناقد بورايو ، فيذا حاؿ ناقد واحد ،فكيؼ لو قارف 

 يستجوبمصطمحاتو النقدية بغيره مف النقاد ،فحتما ستكوف الفوىة أكبر وأعمؽ، مما 

 ضرورة تحديد المصطمحات النقدية وفؽ معايير وأسس عامة .

 القسـ في السرد منطؽ كتابو في بورايو الحميد عبد الدكتور استفاد قد

 تحميؿ في الغربية المناىج مف  " القصيرة الجزائرية القصة في المخصص لممقاربات

 الموضوع تحديد :في المتمثميف تحميمو ووضوح طرحو، لشفافية السردية ،ونظرا النصوص

 عف واإلعالف إليو، يصبو الذي والمآؿ منيا، ينطمؽ التي الفرضيات وحصر بدقة،

 مع والتحاور التعامؿ السيؿ مف كاف بحوثو، إنجاز في يتبناىا، ويعتمدىا التي جعيةر الم

 جانب مف والتطبيقية التحميمية والممارسة جانب، مف المقارنة والتنظير ضوء في أعمالو

 .2آخر"

 الشكالنييف أعماؿ عمى اعتمد الباحث بأف وتنوعيا اإلحاالت كثرة توحيكما 

 وكمود غريماس تودوروف، بارت، روالن ،ستراوس كميفيـ " بعدى ومف جاء الروس،

 النصؼ مف ابتداء النقدية الساحة في حضور ليـ كاف الذيف النقاد مف وغيرىـ  بريمون

 ونقودىـ دراساتيـ في تحرروا الباحثيف ىؤالء أف والسبب .القرف العشريف مف الثاني

                                                           
حمزة  بسو ،إشكالية المنيج في النقد الجزائري المعاصر قراءة في )مشاريع عبد الحميد بورايو ، عبد الممؾ مرتاص ،  1

 .061، مرجع سابق ، ص رشيد بف مالؾ (

 .92، تحميؿ الخطاب األدبي وقضايا النص ، ص رعبد القادر شرشا 2



 لكتاب منطق السرد لعبد الحميد بورايو الباطنية..الدراسة .............................الفصل الثاني 
 

36 

 

 إليو وصمت الذي العممي النضج مستوى إلى المسبقة عف األحكاـ وابتعدوا الموضوعية،

 األدبي البحث وجيت متنوعة، تطبيقية دراسات نظريات تسندىا إقامة في البحوث ىذه

 .1" العمودية المعالجة نحو

شعرية  األجساد المحمومةاعتمد الناقد عبد الحميد بورايو في مقارباتو لقصة 

الحديثة  الجزائرية القصة في دراسات السرد منطؽ مؤلفو فيبورايو   تودوروؼ ، كما اقترح

الممحمية  الروح في كالبحث والرواية القصيرة القصة بمقاربة الجديرة الموضوعات مف عددا

بنية  ودراسة الرواية، بناء في الشعبي التراث وتوظيؼ بوجدرة، لرشيد التفكك رواية في

ز المو  ونوار ىدوقة، بف الحميد لعبد  الدراويش و لجازيةا رواية في والزماف المكاف

 اىتماـ، غير أنو لـ يولي أي  لألمكنة وتحميمية تصنيفية دراسة وىي األعرج، لواسيني

بأسماء األماكف وال تفاصيميا وال الفضاء الذي تتحرؾ فيو الشخصيات ، في دراستو 

 والتوترات الزمنية.  االنحرافات إلىلألزمنة نالحظ عدـ اإلشارة 

لقد وفر عبد الحميد بورايو مف خالؿ ىذا الصنيع أي مف خالؿ ىذا الخطاب 

العربي أماـ  القارئالتأسيسي مادة معرفية وحصيمة نظرية، و أدوات منيجية إجرائية تضع 

تحديات النقد العالمي، وضرورة االنتقاؿ مف القراءات السياقية لألعماؿ األدبية إلى 

نيا إعطاء دالالت جديدة لمنص األدبي ،دوف أف ننسى أو القراءات النسقية ،والتي مف شأ

 نغفؿ خصوصيات النص األدبي العربي.
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لقد سمح لنا ىذا البحث المعنوف ببطاقة قراءة لكتاب منطؽ السرد لعبد الحميد          

 بورايو عمى جممة مف المالحظات والنتائج أىميا :

  ـ  1980لقد دش ف )عبد الحميد بورايو( الخطاب النقدي النسقي الجزائري سنة

السرد والذي اعتمد عمى المنيج البنيوي التكويني وذلؾ مف خالؿ كتابو منطؽ 

السيميائية السردية  ،وبعض آليات وبيذا يكوف )بورايو( أوؿ مف مارس البنيوية و

 في الجزائر.

  لقد اعتمد )عبد الحميد بورايو( عمى إطار مرجعي نقدي غربي المتمثؿ في تحميؿ

ؿ)ستروس( والتحميؿ البنيوي )فالديمير بروب( والتحميؿ البنيوي األنثروبولوجي 

التكويني ؿ)لوسياف غولدماف( والسيميائية السردية ؿ)غريماس( و شعرية 

 )تودوروؼ( .

 بد الحميد بواريو بالدقة والوضوح وذلؾ عتميزت الدراسة النقدية " منطؽ السرد " ل

بفعؿ الطابع التعميمي والتعريفي الذي كاف يتوخاه في بحثو ودراستو، كما تميزت 

 تنوع مف خالؿ تعدد استخداـ عدة مناىج .بال

  لقد تميزت دراسات بورايو باألصالة والمعاصرة  ، فكاف في تحميالتو لمقصة

النقد األصيمة ،والمناىج المعاصرة كالبنيوية ، والتي  مبادئوالرواية يزاوج بيف 

 حاوؿ جعميا وفؽ منطقو الخاص .
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  كيفية و الكشؼ عنيا ، القارئتحميالت بورايو تبحث في الداللة التي يجب عمى

 تنظيـ المحتوى النصي والداللة ضمف ىذا النص .

  إف  )عبد الحميد بورايو( في تعاممو مع النصوص السردية ُينصت إلى ما يمميو

النص وما يتطمب مف انسجاـ منيجي، وال ُينصت إلى ما يمميو المنيج ،فالسمطة 

جراءاتو. وىذا بخالؼ عديد إ المنيجحسب ىذا الناقد تعود إلى النص ال إلى 

النقاد الذيف يتعسفوف في مقاربة النصوص ألنيـ يجعموف المنيج فوؽ اعتبار 

 النص، ويطبقوف المناىج  عمى أي نص يعترض سبيميـ.

  يعتبر )بورايو( مف النقاد الذيف يميموف إلى تحميؿ النص الواحد بواسطة مناىج

المدروس، ومثاؿ ذلؾ  متعددة شريطة أف تكوف منسجمة مع معطيات النص

تحميمو لحكاية )ولد المتروكة( ضمف كتاب "القصص الشعبي في منطقة بسكرة" 

مف منظورات متعددة: تحميؿ وظائفي، تحميؿ بنيوي أنثروبولوجي، تحميؿ بنيوي 

تكويني، تحميؿ سيميائي، تحميؿ وفؽ شعرية تودوروؼ وتحميؿ وفؽ مقترح كمود 

 بريموف.
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 املصادر واملراجع :

 ،ابن منطور ، لسان العرب 

 ، م 2004، 1دار العروبة ،الكويت ،ط مكتبةبسام قطوس ، دليل النظرية النقدية المعاصرة 

  منشورات مختبر الخطاب األدبي في  عبد القادر شرشال ، تحميل الخطاب وقضايا النص ،

 .90ص ، 2006الجزائر ،

 مجدالوي دار  ،1عز الدين مناصرة ، عمم الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية األدب ( ط

 .م2006،عمان ،األدرن ،

  1986ة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،عبد الممك مرتاض ،الرواية جنسا أدبيا ،مجمة األقالم ،وزار 

 .م

  فاطمة شكشاك ، بنية الخطاب السردي الجزائري المعاصر ، الرجل القادم من الظالم البراىيم

سعدي ،وتاكسانة لمسعيد بوطاجين ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتورة في عموم المغة 

 .  ( م2014/2015واألدب العربي ، تخصص أدب عربي حديث ،جامعة باتنة ،الجزائر )

  سيام غناي ، المنيج النقدي عند عبد الحميد بورايو منطق السرد أنموذجا ن مكرة مقدمة

لنيل شيادة ماستر في النقد الحديث ومناىجو ، جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ، 

 .م 2012/2013

  فاطمة قمولي ،التحميل السيميائي لمخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو،،مذكرة مقدمة

لنيل شيادة الماجستير  في النقد األدبي الحديث والمعاصر ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة 

 م. 2014/2015،الجزائر 
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 يد بورايو " المسعود قاسم ،اتجاىات النقد األدبي في الجزائر ،النقد األدبي عند " عبد الحم

عينة ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتورة  في النقد األدبي الحديث ،جامعة قاصدي 

 (م 2018/2019مرباح ، ورقمة ، الجزائر ، )

 مركز الجامعي تسمسيمت ،النص السردي في ضوء المقاربات خمف اهلل بن عمي ،  ال

الوظيفية ، العدد الثاني ، المجمد النسقية في النقد الجزائرية قراءة في نماذج ، مجمة المغة 

 الخامس 

  حمزة  بسو ،إشكالية المنيج في النقد الجزائري المعاصر قراءة في )مشاريع عبد الحميد

بورايو ، عبد الممك مرتاص ، رشيد بن مالك ( ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتورة عموم 

  . 2019-2018في النقد الجزائري ، جامعة لمين دباغين سطيف الجزائر ، 
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 الممخص :

عماؿ النقدية الكثير مف األ تخريجإلى  إف المشروع النقدي الجزائري اليـو يحتاج 

 وقراءتيا قراءة نقدية بناءة .

ولعؿ كتاب منطؽ السرد لمناقد الكبير عبد الحميد بورايو مف أوائؿ بذور النقد 

 ةالنسقي في الجزائر فقد افتتح الناقد كتابو بالجانب التنظيري مف خالؿ عدة مواضيع نقدي

 ،ليختمو  بمقارباتو النقدية حوؿ القصة والرواية.

في ىذا البحث قمنا بتقديـ بطاقة قراءة لكتاب منطؽ السرد مف خالؿ القراءة 

 فية الظاىرية ،والباطنية الداخمية .صالو 

، مقاربة القصة ،مقاربة التحليل البنيوي منطق السرد ، :الكلمات المفتاحية 

  الرواية ، المقاربة النسقية .


