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 مقدمة
تو الزمنية إىل غاية يومنا ىذا، كقد كجدنا ايقتضي اٟتديث عن النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث، ٖتديد بداي 

أف تلك البدايات تعود إىل هناية الثلث األخَت من القرف التاسع عشر، كما ذىب إىل ذلك الباحثوف ا١تهتموف 
 الختبلؼ الحقنا، كىذا ما سنحاكؿ إبرازه يف ٥تتلف احملاضرات.اكيستمر ذلك النقد يف التمايز كالتطور ك ، بالقضية

 ىي: انقسم على ثبلث مراحل أساسية، ، كجدناهذلك النقد اٞتزائرم يف اٟتقبة الزمنية احملددة كبالعودة إىل    

 غاية كىي تشكل البدايات األكىل، كتبدأ من هناية الثلث األخَت من القرف التاسع عشر إىل المرحلة األولى: -1
ـ، ككاف النقد فيها مقتضبنا يأيت على شكل مقاالت تنشر يف اٞترائد كاجملبلت اليت كانت تصدر 1961ما قبل 

قبل االستقبلؿ، كخصوصا: الشهاب، البصائر، الصراط...، ككاف يقـو بو شيوخ من اٟتركة اإلصبلحية من غَت 
٤تمد الشبوكي،... كقد كجدنا ضمن ىذه ا١ترحلة كأٛتد سحنوف، ك  يا١تتخصصُت، أمثاؿ: ٤تمد البشَت اإلبراىيم

 إتاىُت أساسُت: تقليدم ٔتميزاتو، كإىل جانبو كجداين )تأثرم(.

، كفيها اقيػكٯتكن أف نسميها مرحلة النقد السي :إلى غاية بداية الثمانينيات ،م1161المرحلة الثانية من  -2
إىل جانب  ،لنقد التارٮتي خصوصناىيمن اأصبح النقد أكثر اتساعنا كمنهجية كمشولية من ا١ترحلة األكىل، كفيها 

 النقد االجتماعي، كالّنفسي، كاالنطباعي، كالتكاملي.

: كىي مرحلة ىيمنة النقد الّنصاين ٔتختلف أقسامو من :المرحلة الثالثة من نهاية الثمانينات إلى اآلن -3
نهجية ، ا١ت تهاد يف ىذه ا١ترحلة كفاٖتابنيوم، كأسلويب، كسيميائي، كتفكيكي، كقد كاف عبد ا١تلك مرتاض أبرز النق

 ..رم، رشيد بن مالك.ٜتكما ٧تد كذلك: عبد اٟتميد بورايو، حسُت 

ا١تتعلق باألشكاؿ للنقد  -تبعنا للربنامج الّرٝتي  -كإىل جانب تلك احملاضرات، فقد خصصنا ٤تاضرتُت اثنتُت     
 .: النقد ا١تسرحي اٞتزائرم، كالنقد السردم اٞتزائرماك٫ت ،األدبية

اـ ٔتختلف األعماؿ النقدية اليت ٘تثل ٥تتلف ا١تراحل كالنقود ) نسبة إىل النقد(، ١تكقد حاكلنا قدر اإلمكاف اإل     
 كذلك من خبلؿ ذكر األعبلـ كأىم ا١تؤلفات النقدية.

ا يراعي ٖتقيق الغرض من ىذا كأما منهجنا       يف عرض ىذه احملاضرات كبسطها، فقد حاكلنا أف يكوف كاضحن
فلم هنتم كثَتنا باٞتوانب التنظَتية على حساب األعماؿ النقدية التطبيقية، ككّنا نستهل كل ٤تاضرة  ،ا١تقياس
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بنوع من التفصيل بعّده  ئريُتو عند النقاد اٞتزامث اٟتديث عن ٕتليات ،ْتديث نظرم يوضح تعريف النقد ا١تدركس
ذلك النقد  ا١توضوع األساس للمحاضرة، ككّنا ٨تدد أىم الكتب اليت ٕتسد النقد ا١تدركس، مع توضيح ٕتليات

أك اإلحاالت، مع القياـ يف أحايُت كثَتة بالتعليق على ذلك  تمن خبلؿ بعض الفقرات أك التلخيصا ، كىذافيها
ا  النقد فيما يطلق عليو عملية " نقد النقد" أك كصف ذلك النقد على األقل، كإّف مثل ىذا األمر ٦تا نراه مفيدن

 للطلبة كي يُلّموا إىل حّد كبَت ٔتا يف ا١تقياس من ٤تاكر.

ليها يف كتابة ىذه احملاضرات، فهي متنوعة كثرية، فقد ٘تثلت ا١تصادر ع وأما المصادر والمراجع التي اعتمدنا    
يف الصحف كالدكريات اٞتزائرية، قبل االستقبلؿ ٦تّا سبق ذكره يف ا١ترحلة األكىل من النقد، إضافة إىل كتب النقاد 

اسم سعد اهلل، ٤تمد ناصر، اٞتزائريُت اليت شكّلت ا١تادة النقدية ا١تدركسة، كال سيما كتب: عبد اهلل ركييب، أبو الق
 ...، رشيد بن مالككاسيٍت األعرج، عبد القادر فيدكح، عبد ا١تلك مرتاض

مار بن زايد، ككتايب: النقد عك بعديد ا١تراجع على غرار: النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث للكقد استعّنا كذ     
م اٟتديث حملمد مصايف، ككتايب يوسف األديب اٟتديث يف ا١تغرب العريب، كفصوؿ يف النقد األديب اٞتزائر 

النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلّنسونية إىل األلسنية، كا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض، الّلذين  :يكغليس
 استفدنا منهما كثَتنا.

كل عي يف ىذه احملاضرات أننا حصرنا ككثقنا كل الّدراسات النقدية، خصوصنا مع عدـ طبع  أخَتنا، ال ندّ     
طركحات الدكتوراه كرسائل أا أساسنا لتلك ا١تادة النقدية، كازدياد عدد ر األعماؿ األكادٯتية اليت تشكل مصد

 لدراسات كحلّلنا ٕتليات النقد فيها.النا على أىم تلك ح  كلكن حسبنا أنّنا أ  ، ىذا الشأف يف َتا١تاجست
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 األولى: بدايات النقد األدبي الجزائري الحديث. المحاضرة
كتنتهي    ، (1)إىل الثلث األخَت من القرف التاسع عشر تعود البدايات األكىل للنقد األديب اٞتزائرم اٟتديث

من تلك السنة  حيث ابتداء ،(2)ـ ،كما ذىب إىل ذلك األستاذ يوسف كغليسي1961قبل سنة  -تقريبا-
لفة تتميز يف الغالب األعم بالشمولية كا١تنهجية إىل حّد كبَت ،كذلك ما يتجلى عند ظهرت دراسات نقدية ٥تت

 حديثنا عن النقد التارٮتي ك ما بعده.
 لثلثا كصفوة القوؿ :إف اٟتقبة الزمنية اليت ٖتدد بدايات النقد اٞتزائرم اٟتديث كتؤطرىا ىي :ما بُت 

 ـ.1961 األخَت من القرف التاسع عشر إىل غاية ما قبل سنة
ك ضمن ىذا االمتداد الزمٍت تتفرع ا١تراحل ،ك لكنها ٗتتلف بُت الباحثُت ؛فقد ذىب أبو القاسم سعد    

ك ىذا باعتبار ا١ترحلة اليت نبحث فيها  ،(4)بينما رأل عبد اهلل ركييب أهنا مرحلتاف ،(3)(مراحل4اهلل إىل عّدىا أربع )
 بدايات النقد اٞتزائرم .

 (5) :القاسم سعد اهلل تقسيم أبي-أ

 مراحل أساسية، نذكرىا فيما يأيت : 4قسم الباحث مراحل النقد اٞتزائرم اٟتديث يف بداياتو على     

"كتتمثل ىذه ا١ترحلة يف اٟتمبلت اليت كاف يقـو هبا بعض شيوخ اٞتزائر ،يف أكائل المرحلة األولى :-1
،..ككاف (*)ىذا القرف ]القرف العشرين[،يدعوف فيها إىل نبذ اٞتديد كالتشكك يف قيمتو الفنية كا١توضوعية 

ود بن ا١توىوب على رأس زعماء ىذه احملاكالت الشيوخ أبو القاسم اٟتفناكم ك عبد القادر اجملاكم كا١تول
ك٤تمد بن أيب شنب ك٤تمود كحوؿ ،كذلك يف احملاضرات ك الدركس ك الندكات اليت كانوا يلقوهنا يف 

الثعالبية ك نادم صاحل بام ك مدرسة اٞتزائر ،أك يف اآلراء اليت كانوا يدلوف هبا يف الصحافة احمللية           
 . (6)ك التوجيهات الشخصية لتبلميذىم كُمريديهم "

                                                           
 .240، 239ـ ،ص ص 1976ـ،ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو ،1974 -ـ1830يراجع :عبد اهلل ركييب: تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث -(1)
 . 22،ك 09 صـ، 2002نسونية إىل األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع الثقافية ،اٞتزائر،بل:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من ال ييراجع :يوسف ك غليس-(2)
 . 81، 80ص ص  ـ ،  351958يراجع :أبو القاسم سعد اهلل :دراسات يف األدب اٞتزائرم اٟتديث ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،ط -(3)
 . 239ـ ،ص  1974- 1830يراجع :عبد اهلل ركييب : تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث -(4)
 . 81، 80األدب اٞتزائرم اٟتديث ،ص  يف يراجع :أبو القاسم سعد اهلل :دراسات -(5)

 ٔتا ىو سائد آنذاؾ.نعتقد أف اٞتديد الذم دعوا إىل نبذه ىو القادـ من الغرب، كليس اٞتديد القائم على الرجوع إىل ا١تاضي الذم يعّد جديدا، إذا ما قورف  –(*)

 . 80ا١ترجع نفسو ،ص -(6)
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-ـ1889كترتبط ىذه ا١ترحلة أساسا بالشيخ عبد اٟتميد بن باديس )المرحلة الثانية: -2

ـ( الرئيس األكؿ ٞتمعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت ،كتتجسد فيما كاف يُدّرسو "لتبلميذه 1940
      من طرائق يف األدب كأساليبو، من اللفظة اٞتزئية حىت البناء الكامل...إذ كاف يدعو تبلميذه   

ك ا١تنتفعُت بثقػػػػػػػػػافتو إىل القدًن كاٞتديػد معا، القدًن يف ٤تاسنو ك رزانتو ،كاٞتديد يف طبلقتو كتطوره ، 
كإذا كانت ىذه الدعوة من الشيخ عامة... فلقد كانت أكضح ما تكوف فيما عاٞتو من كسائل 

(1)األدب لتبلميذه كال سيما يف دراستو للكامل ك األمايل كغَت٫تا"
.

    
كلعل الذم يبدك لنا ىو أف الفارؽ األساس بُت ا١ترحلتُت ىو أف ابن باديس قد دعا إىل اٞتمع       

بُت: القدًن ٔتحاسنو، كاٞتديد يف تطوره ،فهو ٢تذا يبدك أكثر انفتاحا من سابقيو ،فبل بد من غربلة 
 اٞتديد كاالستفادة منو دكف رفضو كّليا بغَت ٘تحيص كال تدقيق .

-ـ1889كتبدأ ىذه ا١ترحلة أساسا على يد الشيخ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي )رحلة الثالثة :الم-3

ـ( ،الرئيس الثاين ٞتمعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت "الذم كانت ثقافتو األدبية أكضح من زميلة الشيخ 1965
كاللساف أغلب على الشيخ عبد اٟتميد بن باديس .كبينما كاف الدرس ا١تشافو أغلب على األخَت كاف العلم 

اإلبراىيمي .كقد أعطتو ىذه ا١تيزة ميبل خاصا للنقد كالتوجيو ، فاٗتذ من الصحافة، كال سيما جريدة البصائر ،منرب 
القيادة للجيل اٞتديد يف األدب ،سواء فيما كاف ينشره من ٪تاذج تثَت اإلعجاب ك تدعو إىل االحتذاء .أك فيما  

من شركط لؤلدباء كالكتاب الذين يرغبوف أف يسا٫توا يف التحرير .ككانت صلة  -بإرشاده–كانت تنشره اٞتريدة 
الشيخ اإلبراىيمي أكثر باٞتيل الذم ٮترج علميا على بن باديس ،فقد كاف ىؤالء يتحدثوف إليو يف شؤكف األدب 

الضعف كقد يستحث  قدٯتا كحديثا ،كينشدكف الشعر بُت يديو ،ككاف الشيخ ينتقدىم بشدة كيشَت إىل مواطن
اجملتهدين على االستزادة أك يضع أمامهم النماذج الرائعة يف الشعر أك النثر القدًن كا١تعاصر . كقد زاد األدباء إغراء 

 .(2)بالشيخ ك إعجابا بآرائو يف األدب ما ُعرؼ عنو من كثرة اٟتفظ ك ما اشتهر بو لسانو من طبلقة كبياف"

ود اإلبراىيمي النقدية كانت أعمق كأكرب من جهود سلفو              كىكذا فإف الذم يظهر لنا أف جه
ابن باديس ،كالسيما يف نقد الشعر الدم ينشد بُت يديو ، كاإلحالة على ما فيو من ضعف، كالتوجيو إىل ما ينمي 

 ا١تلكة من ٪تاذج رائعة من الشعر كالنثر.

                                                           
 . 80، ص  السابقا١ترجع  ،أبو القاسم سعد اهلل-(1)
 . 81،ص  ا١ترجع نفسو-(2)
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ٟترب العا١تية الثانية ،ٯتثلها اٞتيل الذم ٗترج علميا بعد ا -تقريبا–تبتدئ ىذه ا١ترحلة المرحلة الرابعة :-4
على يد الشيخ بن باديس ،كأدبّيا على يد الشيخ اإلبراىيمي ،كأىم ما ٯتيز ىذه ا١ترحلة بالرغم من صلتها الوثيقة 
بالقدًن ىو أهنا بدأت تتحرر يف أسلوهبا ك موضوعها ،إضافة إىل أهنا أخذت تطبق بعض ا١تذاىب النقدية اليت 

 اكتسبتها من ثقافتها ا١تعاصرة .

فظهر ا١تذىب الواقعي كاضحا يف إنتاج أٛتد رضا حوحو، ك ا١تذىب السلوكي يف إنتاج أٛتد بن ذياب...، 
كمن أبرز أصحاب ىذه ا١تدرسة: ٛتزة بوكوشة ،ك أٛتد رضا حوحو ،ك أٛتد بن ذياب ،عبد الوىاب بن منصور   

 .(1) كمولود الطياب...

 كما ذىب إليها أبو القاسم سعد اهلل.  -أك باألحرل احملاكالت النقدية–راحل النقد األديب إذف ىذه أىم م 

 ،فهما كاآليت: أما مرحلتا عبد اهلل ركيبي   

 المرحلة األولى :-1
، كيف ىذه ا١ترحلة كانت (2)ك٘تتد من الثلث األخَت من القرف التاسع عشر حىت قياـ اٟترب العا١تية الثانية

النقد األديب اٞتزائرم "ىي النظرة القدٯتة اليت هتتم باٞتزء دكف الكل، فػػػػػػػػػػالنقد كاف لغويا جزئيا النظرة إىل 
نقاد  صرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .اتضحت فيو العناية باللغة ٔتفرداهتا ك تراكيبها ،اىتم فيها النقاد أك قل األدباء ألنو مل يظهر فيها

الوزف ك القافية ،بالقواعد ك التقاليد الببلغية ا١تعركفة يف األدب العريب ،كاىتم األدباء با١تعٌت ا١تعركؼ اىتموا ب
 (3) ،ال بالقصيدة بوصفها كبل كاحدا ،أك بوصفها كحدة كاملة." با١تعاين اٞتزئية يف القصيدة

فالنقد إذف كاف جزئيا ك كاف الذين يقوموف باحملاكالت النقدية ىم أدباء ٦ّتن مل يعرؼ النقد بأنو شغلهم    
الشاغل ،فاإلبراىيمي مثبل كىو من نقاد ىذه ا١ترحلة كاف أديبا قبل أف يكوف ناقدا بأمت معٌت الكلمة ،ك رمضاف 

 ٛتود كاف شاعرا .

 

 
                                                           

 . 81يراجع :أبو القاسم سعد اهلل :دراسات يف األدب اٞتزائرم اٟتديث ، ص-(1)
 . 240-239يراجع :عبد اهلل ركييب :تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث ،ص-(2)
 . 239،ص  ا١ترجع نفسويراجع :-(3)
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 المرحلة الثانية :-2
ا١ترحلة بعد اٟترب العا١تية الثانية، كقد "كنا نتوقع هنضة أدبية كنتوقع مرحلة جديدة للنقد سواء كتبدأ ىذه 

فيما يتصل بالشعر أك بالنثر ،غَت أف ذلك مل يتم ،صحيح أف اإلحساس بالنقد كأ٫تيتو ك باألدب كدكره قد 
نا إىل درجة النقاش كاٟتوار تضاعف ،كلكن ىذه اإلحساس بقى ٣ترد شعور كظهر يف مقاالت أدبية كصلت أحيا

اٟتاد بُت األدباء ،كقامت معارؾ حوؿ األسباب اليت أخرت األدب يف اٞتزائر دكف أف تعرض لئلنتاج شعرا كقصة 
 .(1)بالدرس ك التحليل كالنقد ك التوجيو"

تطورا فا١تبلحظ يف احملاكالت النقدية بعد اٟترب العا١تية الثانية كذلك اتسامها بالضعف ك عدـ تطورىا 
الفتا للنظر، كلعل التميز الوحيد ىو عدـ اقتصارىا على الشعر بل معاٞتتها كذلك لؤلجناس النثرية ،إذ ٧تد القصة 

 .(2)كالركاية ك ا١تسرحية
كأما مرحلة ما بعد االستقبلؿ كىي ا١ترحلة الثالثة يف تقسيم عبد اهلل ركييب ،فبل نتحدث عنها ألهنا ال 

 نقد اٞتزائرم اٟتديث.تندرج ضمن إطار بدايات ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .250،ص  ،ا١ترجع السابقكييب ر عبد اهلل -(1)
 ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ـ،1954-ـ1931:فنوف النثر األديب يف اٞتزائر ، ىذا النوع يف النقد يف كتاب عبد ا١تلك مرتاضن ميراجع ٪تاذج -(2)

 . 1045105،106ـ ،ص 1983اٞتزائر ،
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 خالصة:
٘تتد البدايات األكىل للنقد األديب اٞتزائرم اٟتديث )احملاكالت النقدية باألحرل( إىل الثلث األخَت من القرف 

ـ( تقريبا ،على اختبلؼ يف تقسيم ا١تراحل 1961التاسع عشر ا١تيبلدم ،كتصل إىل غاية ما قبل االستقبلؿ )
 الزمنية ا١تمتدة ،كذلك على النحو الذم مر بنا سابقا .داخل ىذه اٟتقبة 

ككاف النقد فيها ٣ترد ٤تاكالت نقدية بسيطة ،مل تبلغ درجة األعماؿ النقدية الناضجة ا١تنهجية ا١تتسمة 
بالشمولية ك التوسع ،ك لعل السبب يف تقديرنا يعود إىل ضعف األدب كعدـ كجود نقاد متخصصُت ؛إذ كاف 

، -على تفاكت فيما بينهم–كالت ٣تموعة من الشيوخ غَت ا١تتخصصُت يف النقد، كغَت ا١تعركفُت بو يقـو بتلك احملا
كمن ىؤالء نذكر: ٤تمد البشَت اإلبراىيمي )أديبا( ،رمضاف ٛتود )شاعرا( ،٤تمد الشبوكي )شاعرا( ،عبد اٟتميد 

ء مل يكن النقد شغلهم الشاغل بن باديس )مصلحا(،أٛتد سحنوف )شاعرا(، أٛتد رضا حوحو )كاتبا(... كىؤال
 ك ال عرفوا بو ك ال اشتهركا بو ،بل كاف شيئا ثانويا أماـ اختصاصاهتم اليت عرفوا هبا.

مثل :الشهاب  -آنذاؾ–ككاف ذلك النقد مقتضبا يف شكل مقاالت نقدية ،تنشر يف الصحف ك اجملبلت 
 كالبصائر ،كالصراط ...دكف أف توجد كتب نقدية متخصصة .

األمر يتضح أكثر خبلؿ احملاضرتُت البلحقتُت ،حينما نتحدث عن النقد التأثرم )الوجداين( ،        كلعل 

ـ ،كىي السنة اليت ٘تثل البداية الفعلية للنقد ا١تنهجي األكادٯتي اٞتزائرم  1961كالتقليدم ،خبلؿ مرحلة ما قبل 
 ك .كما ذىب إىل ذلك الدكتور يوسف كغليسي الذم نشاطره الرأم يف ذل
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 .االتجاه التقليدي -المحاضرة الثانية: اتجاىات النقد األدبي الجزائري الحديث
 تمهيد:

االٕتاه التقليدم يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ىو أحد االٕتاىات اليت تعاملت مع النص األديب اٞتزائرم 

ـ ،كما أشرنا 1961اء ٔتا قبل سنة خبلؿ ا١ترحلة احملددة بداية من الثلث األخَت من القرف التاسع عشر، كانته
 إىل ذلك يف احملاضرة السابقة )األكىل( .

ىو ذلك االٕتاه الذم يقلد بعض النقاد العرب القدماء ،كيسَت –نسبة إىل التقليد -كا١تقصود بالتقليدم 
يُت يف ا١تشرؽ على هنجهم يف تعاملهم مع اآلثار األدبية يف عدة نقاط ك قضايا ،إضافة إىل تقليد النقاد التقليد

العريب خبلؿ مطلع القرف العشرين الذين كاف يتزعمهم مصطفى صادؽ الرافعي كمؤيدكه من دعاة الوحدة 
 أم أف ىذا الوصف ىو كصف مضموين .، (1)اإلسبلمية

ك ليس ىو الشق الزمٍت احملدد با١ترحلة الزمنية ا١تدركسة ، -نسبة إىل اٟتداثة–كأما ا١تقصود باٟتديث 
"أف نظرة غَت نظرة القدماء  -اٞتزائريوف أك نقاد ا١تغرب العريب–ا١تقصود باٟتديث اٞتديد .كيعتقد النقاد التقليديوف 

كإف مثل ىذه النظرة ، (2)إىل الشعر ك غَته من الفنوف األدبية ال ٯتكن إال أف تكوف ضارة بوحدة األدب العريب"
ئك النقاد ،كىو االستدمار الذم كاف ٭تارب اللغة العربية كالدين رٔتا تعود إىل السياؽ الذم كجد فيو أكل

يف اإلبداع ك النقد إ٪تا ىو ٤تافظة على العربية     اإلسبلمي، خصوصا يف اٞتزائر ،لذلك رأكا أف التمسك بالقدًن 
 ك اإلسبلـ من جهة، كمقاكمة لبلستدمار من جهة أخرل.

 خصائص االتجاه التقليدي:
أىم ٦تيزات ىذا االٕتاه التقليدم يف النقد كأعبلمو، فيمػػػػػكن إٚتا٢تا كاٟتديث عنها يف العناصر  كأما   

 اآلتية: 

 االقتضاب )مقاالت نقدية مقتضبة( :-1
أم أف ىذا النقد التقليدم يف ا١ترحلة ا١تدركسة كاف يأيت مقتضبا )٥تتصرا( جدا، أم غَت شامل ك ال كاسع، 
كغالبا ما كاف يأيت على شكل مقاالت قصَتة كانت تنشر يف الصحافة الوطنية آنذاؾ، من مثل: الشهاب، 

ا١تقاالت بعض الكتاب أمثاؿ :٤تمد السعيد  الصراط ،البصائر األكىل ك الثانية ،الشريعة ،السنة...ككاف يُدّبج تلك
                                                           

 .14ـ ،ص 1984يراجع :صاحل خريف :الشعر اٞتزائرم اٟتديث :ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر،-(1)
 .13ـ ،ص3891ديب اٟتديث يف ا١تغرب العريب ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،األ ٤تمد مصايف :النقد-(2)
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الزاىرم ،ك٤تمد البشَت اإلبراىيمي ،ك ابن باديس ،ك ٛتزة بوكوشة ... ،ك كانت تلك احملاكالت )ا١تقاالت( النقدية 
 ،ك تتميز ٔتميزات عديدة نذكرىا الحقا .(1)ا١تقتضبة معوزة إىل التصور النظرم ك اإلطار ا١تنهجي

اب إىل طبيعة الشكل األديب الذم كاف يُنشر كفقو ذلك النقد ،كىو "ا١تقاؿ" كيعود سبب ىذا االقتض
 الذم يرتبط بدكره با١تصدر الذم يُنشر فيو كىو اٞترائد ،إذ ارتبط ا١تقاؿ حديثا بالصحافة .

الذين ذكرنا بعض –كلعّل السبب اآلخر الذم أدل إىل االقتضاب ىو عدـ ٗتصص النقاد اٞتزائريُت 
يف ٣تاؿ النقد ،كافتقادىم إىل الثقافة األكادٯتية النظرية الواسعة اليت يبنوف عليها أعما٢تم النقدية،  -أٝتائهم سابقا

٦تا ٬تعل نػ ف س هم النقدم قصَتا جدا ،كىو ما ينعكس على العمل النقدم الذم يأيت مقاال مقتضبا ،كىذا ما 
 يها .يتضح بعد قليل عند حديثنا عن بعض ا٠تصائص األخرل ك ما يدؿ عل

 النظرةالجزئية التقليدية إلى العمل األدبي :-2 
تُعّد ىذه ا٠تاصية من أكثر الدالئل على تقليدية ىذا االٕتاه يف النقد اٞتزائرم األديب اٟتديث ،كىي 
كاضحة جلّية يف احملاكالت النقدية اٞتزائرية سواء بالعودة إىل تلك احملاكالت أك من خبلؿ ما ذىب إليو عديد 

ُت الذين تناكلوا تلك ا١تادة بالدراسة ك التحليل ؛فقد كاف النقد "يّتسم بالنظرة اٞتزئية حينا ،ك النظرة الّدراس
،كما "كانت النظرة إىل النقد األديب يف اٞتزائر ىي النظرة القدٯتة اليت هتتم باٞتزء  (2)السطحية العامة حينا آخر"

دكف الكل ،فالنقد كاف لغويا جزئيا صرفيا ،اتضحت فيو العناية باللغة ،ٔتفرداهتا ك تراكيبها ،اىتم النقاد أك قل 
ة ،بالقواعد ك التقاليد الببلغية ا١تعركفة يف األدباء ألنو مل يظهر فيها نقاد با١تعٌت ا١تعركؼ اىتموا بالوزف كالقافي

األدب العريب .ك اىتم األدباء با١تعاين اٞتزئية يف القصيدة ،ال بالقصيدة بوصفها كبل كاحدا أك بوصفها كحدة 
 .(3)متكاملة"

كمن األمثلة اليت نذكرىا للّتدليل على انتشار ىذه ا٠تاصية ،نذكر نقد أٛتد بن عزكز إلحدل قصائد ٤تمد 
،كقد حاكؿ من خبلؿ نقده أف يبُت ضعف 4"قصيدة الزاىريلسعيد الزاىرم ،كقد عنوف ٤تاكلتو النقدية بػ"ا

قصيدة الزاىرم فاىتم باقتناص بعض األلفاظ اليت يرل أهنا غَت شاعرية مثل: "العمى كالنباح" ك٫تا كلمتاف يقوؿ 
 .(5)عنهما "ليس يف اجتماعهما حبلكة شعرية"

                                                           
 . 09يراجع :يوسف كغليسي :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية إىل األلسنية ،ص -(1)
 . 07ـ، ص  1990عمار بن زايد :النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر ،-(2)
 239عبد اهلل ركييب : تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث ،ص -(3)
  .9إىل 6ص من  التاريخ ، 18أٛتد بن عزكز :قصيدة الزىرام ،جريدة الشهاب ،قسنطينة ،اٞتزائر ، السنة األكىل ،العدد -(4)
 .8ا١تصدر نفسو :ص -(5)
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استعماؿ بعض الكلمات كرأل أف تستبدؿ هبا كلمات أخرل تؤدم الغرض بشكل كما اىتم بالنظر يف 
صحيح .فقد جاء يف كبلـ الشاعر أف النباح ال يؤذم شبيبة ٕتّد يف ا١تعايل ،ككلمة يؤذم يف نظر ابن عزكز ليست 

فضل استعماؿ  مناسبة لتأدية الغرض ،ألف النباح ال يصد الشبيبة عن سبيلها، كال يثنيها عن كجهتها ،ك لذلك ي
كلمة "يثٍت" بدؿ "يؤذم" ،كبُت الناقد أٛتد بن عزكز أف الشاعر )٤تمد السعيد الزاىرم( تكلف صياغة ٚتل غَت 
مفهومة ،مثل :إذا ما خطوب الدىر جل ٚتاحها ...كبُت أنو استعمل بعض الكلمات على سبيل اٟتشو طلبا 

(1) للّركم...
. 

كال يكاد ٮتتلف تناكؿ عبد الوىاب بن منصور لشعر األمَت عبد القادر عن تناكؿ ابن عزكز لقصيدة 
،فهو يرل (2)الزاىرم ،فهو تناكؿ يعتمد على النظرة التقليدية اٞتزئية سواء تعلق األمر باٞتانب اللغوم أك األسلويب

من ركعة ا١تعٌت ما ألشعار الفحوؿ من  أف شعر األمَت عبد القادر "شعر متوسط ليس لو من صقل اللفظ كال
قدامى ك٤تدثُت ،كقد يسف األمَت أحيانا إسفافا كبَتا لفظا كمعٌت ،فَتتكب من عيوب العركض ما يعاب ارتكابو، 

(3) كيأيت من ٥تالفات القواعد النحوية ٔتا يستقبح إتيانو ..."
. 

عليقا نقديا ٮتص ا١تعاين ك األلفاظ ،إىل غَت ك٬تتزئ الناقد بيتا من عدة أبيات يراه رديئا ،مث يعلق عليو ت
ذلك من ا١تيزات النقدية اليت تعامل هبا أٛتد بن عزكز مع شعر األمَت عبد القادر ،كفق نظرة تقليدية جزئية ال 

 .(4)تقدـ شيئا مهما إىل العمل الفٍت ٯتكن االعتماد عليو

براىيمي شعر ٤تمد العيد آؿ خليفة إذ يقوؿ: كمثاؿ ذلك النقد اٞتزئي التقليدم ما نقد بو ٤تمد البشَت اإل
"شاعر مستكمل األدكات فخم األلفاظ ٤تكم النسج ملتحمو ،مًتقرؽ القوايف ،لبق يف تصريف األلفاظ كتنزيلها 

 .(5)يف مواضيعها ،بصَت بدقائق استعماالت البلغاء ،فقيو ٤تقق يف مفردات اللغة علما ك عمبل"
مثلة لربكز ظاىرة اٞتزئية اليت ٕتسد النزعة التقليدية يف النقد اٞتزائرم اٟتديث، كال كاٟتقيقة أف ما ذكرناه ىو أ   

 يعٍت أف  ذلك على سبيل اٟتصر . 

                                                           
 . 139، 138 ص اٞتزائرم اٟتديث ،ص األديب يراجع ١تزيد من التوسع: عمار بن زايد :النقد-(1)
 .139،ص  :ا١ترجع نفسويراجع -(2)
 . 02ـ ،ص 1952مام  26، 191عبد الوىاب بن منصور: جريدة البصائر اٞتزائرية ،اٞتزائر ،العدد -(3)
 . 140ديب اٞتزائرم اٟتديث ،ص يراجع عمار بن زايد :النقد األ-(4)
 .369،ص1ـ ،ج 2007، ٤1تمد البشَت اإلبراىيمي ،دار الغرب االسبلمي ، بَتكت ،لبناف ،ط ٤تمد البشَت اإلبراىيمي: آثار اإلماـ-(5)
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لكن كرغم قصور النظرة اٞتزئية يف تقدًن إضافات لؤلدب اٞتزائرم من جهة ،فإهنا من جهة أخرل قد 
النحوية ك العركضية كاللغوية كالصرفية ،نتيجة خدمت األدب ،ذلك أنو س ِلم إىل حّد كبَت من بعض األخطاء 

 تركيز النقاد على تلك األخطاء يف الشعر ٦تا جعل الشعراء يتجنبوىا .

 النزعة التوجيهية الصارمة:-3
كىي تلك التوجيهات ك النصائح اليت كاف يقدمها بعض الشيوخ ك األدباء اٞتزائريُت إىل األدباء اٞتزائريُت 

 لكي ترتقي أعما٢تم كتبلغ مرتبة جيدة. -منهمكخصوصا ا١تبتدئُت –

مث إف إدخالنا للتوجيهات صمن خصائص النقد التقليدم لو ما يربره يف نظرنا، إذ إف تلك النصائح تنطلق 
من معايَت نقدية قدٯتة مستوحاة من خصائص األدب كالنقد العربيُت القدٯتُت ،كيسعى الناقد من خبل٢تا إىل ٖتقق 

 نصوص اليت يؤلفها األديب ا١تنصوح .تلك السمات يف ال

ك لعل خَت ما ٯتثل ىذه النزعة ىو تلك التوجيهات اليت أسداىا البشَت اإلبراىيمي إىل الشاعر اٞتزائرم 
،قائبل :"كلو أف الشيخ عمر أعطى كتب األدب ك دكاكين الشعر من العناية مثل ما أعطى   عمر بن البسكرم

كتب فقو السنة ،الستحكم سبكو ك فحل شعره ك جزلت تراكيبو ،ك إف مطالعاتو الدينية اليت تفتح لذىنو آفاؽ 
ن ألسلوبو يف الشعر،     اإلصبلح ،ك تلهمو سداد الرأم ك القوؿ فيها ،حملتاجة إىل مدد من مطالعات أدبية ٘تك

 .(1)ك تزيد طريقتو يف الكتابة متانة كقوة ،كأف عسى أف يتسع كقتو لذلك"

كما ٧تد ٤تمد البشَت اإلبراىيمي يسدم توجيهات أخرل إىل الشاعر اٞتزائرم مبارؾ جلواح العباسي إذ 
الفحوؿ ،لكاف منو للجزائر  يقوؿ :"كلو أنو ملك زماـ القواعد ،ك راض نفسو على إجادة السبك ٔتمارسة كبلـ

 .(2)شاعرا ...ك أم شاعر"

بإسداء النصح إىل األدباء اٞتزائريُت فحسب ،بل يتعدل ذلك إىل  -الناقد ىنا–كال يكتفي اإلبراىيمي 
شاعر عريب ىو هباء الدين األمَتم الشاعر السورم ،حيث يقوؿ :"كلو رزؽ األمَتم أناة يف نظمو للشعر كصربا 

قلو ك استفتاء أساليب البلغاء فيو ٞتاء منو أم شاعر ،كقد أرشدتو إىل ىذا كعسى أف على ٖتكيكو ك ص
 .(3)يفعل"

                                                           
 .368،  367ص  ،ص٤1تمد البشَت اإلبراىيمي ،ج -(1)
 .367ا١تصدر نفسو ،ص -(2)
 .83ص،٤4تمد البشَت اإلبراىيمي ،ج-(3)
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كقد ُكجدت النزعة التوجيهية عند الشيخ عبد اٟتميد بن باديس كذلك "فقد كانت أكضح ما تكوف فيما 
 .(1)عاٞتو من كسائل األدب لتبلميذه ك ال سيما يف دراستو للكامل كاألمايل ك غَت٫تا"

 ك يشَت ٤تمد العيد آؿ خليفة كذلك إىل ىذه النزعة التوجيهية للشيخ عبد اٟتميد بن باديس قائبل:    
 "كػػػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػػػد اٟتميػػػػػػػػػػػػػػد يف الػػػػػػػػػػػػػػرأم قطبػػػػػػػػػػػػػػا

 مرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا للعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كاألفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ   

   
 ػمثػػػػػػػػػػػػػػػػػل )عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اٟتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػد( خطّػػػػػػػػػػػػػػػػػػط منػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هاجا قوٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 ٯتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر للكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح كيوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 لوثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغراـ بالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  

   
 كالتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الغرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(2)" كاجتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض ك اإلهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  
 

   
 كالذم يظهر لنا أف النقاد اٞتزائريُت إ٪تا استوحوا طريقة التوجيو يف نقدىم من النقد العريب القدًن .        

 التعميم في الوصف ،و االنطباعية ،و المبالغة دون التمثيل :-4
موجودة يف النقد اٞتزائرم التقليدم منتشرة ،فقد "طغت النظرة الوصفية العامة يف التناكؿ عن كىذه الظاىرة 

سواء أكانت للمبدع أـ لؤلثر األديب، كمن أمثلة ىذه الظاىرة نذكر (3)النظرة التطبيقية ا١تركزة ا١تشفوعة بالشواىد"
 النقود)ٚتع نقد( اآلتية :

،كىي ركاية لؤلدب أٛتد رضا حوحو ،حيث اكتفى الشبوكي  (4)"محمد الشبوكي في مقالو "غادة أم القرى - أ
.ك٦تا جاء يف قوؿ الشبوكي من  (5)"بوصفها كصفا عاما يفتقر إىل التخصيص ك االرتباط بالنص ارتباطا تطبيقيا"

كونت كأنا اتتبع العناصر اليت ت -االنطباعية يف نقد الركاية قولو :"قرأت ىذه الرسالة ا١تمتعة كأشهد أين الحظت
أمرين اثنُت يف األمر األكؿ ىو دقة التصوير اليت كفق اليها ا١تؤلف بسبلسة األسلوب، كلطافة الذكؽ، -منها ا١تأساة

كحسن التصرؼ يف كضع اٞتمل كالًتاكيب... كاألمر الثاين ىو ٧تاح ا١تؤلف يف إيضاح الصورة، كابتعاده عن مزالق 
 (6) التعقيد، كمظاف التعمية."

،إذ يقوؿ فيها :"كبعد فركاية خالد ٣تهود فكرم عظيم، كعمل  (7)في مقالو :"رواية خالد" أحمد سحنون -ب
 .(8)اجتماعي كبَت، كمنتوج فٍت ناضج، نستطيع أف نسلكو يف عداد اآلثار الفنية الرائعة دكف هتيب كال مباالة"

                                                           
 . 80أبو القاسم سعد اهلل : دراسات يف األدب اٞتزائرم اٟتديث،ص-(1)
 . 498ـ،ص  ٤1979تمد العيد آؿ خليفة :ديواف ٤تمد العيد آؿ خليفة ، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر،-(2)
 . 135عمار بن زايد :النقد األديب اٞتزائرم ،ص -(3)
 .7ـ،ص1948فيفرم   ٤22،9تمد الشبوكي :غادة أـ القرل :جريدة البصائر ،اٞتزائر ،العدد-(4)
 136ك 135،ك١تزيد من التوسع يراجع ص  137لنقد األديب اٞتزائرم ،ص عمار بن زايد :ا-(5)
 .٤7تمد الشبوكي :غادة أـ القرل :جريدة البصائر ،ص-(6)
 .8-7ـ، ص ص  1947ديسمرب 29، 17أٛتد سحنوف :ركاية خالد ،جريدة البصائر اٞتزائر، العدد-(7)
 .8ا١تصدر نفسو، ص -(8)
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أحكامو كيبالغ فيها دكف أف ،إذ يعمم  محمد البشير اإلبراىيمي في نقد شعر محمد العيد آل خليفة -جـ
يؤيد ما ذىب إليو بالدليل من شعر ٤تمد العيد ،فهو يصف شعره بقولو "األستاذ ٤تمد العيد .شاعر الشباب ،   

كشاعر اٞتزائر الفتاة ،بل شاعر الشماؿ االفريقي ببل منازع .شاعر مستكمل األدكات ،خصيب الذىن رحب 
،مشرؼ الديباجة ،متُت الًتكيب فحل األسلوب، فخم األلفاظ،  ا٠تياؿ ،متسع جوانب الفكر ،طائر اللمحة

 .(1) ٤تكم النسج ملتحمو ،مًتقرؽ القوايف ،لبق يف تصريف األلفاظ ك تنزيلها يف مواضعها..."

ك غَتىا من األكصاؼ ك األحكاـ االنطباعية ا١تبالغ فيها اليت يعوزىا الدليل كينقصها الشاىد من شعر 
٣تملها مدح كثناء على الشاعر ك شعره ،دكف النظر إليو ٔتعيار ا١توضوعية ،ك لعل الشاعر ٤تمد العيد ،ك ىي يف 

 صادؽ يف كصفو لشعر ٤تمد العيد ،ك إف بدأ لنا أنو يبالغ يف ذلك .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ط، ا١تقدمة . ،ص٤تمد العيد آؿ خليفة  ديواف -(1)



16 
 

 خالصة:
عديدة،  ٘تيز النقد التقليدم يف النقد اٞتزائرم اٟتديث خبلؿ اٟتقبة الزمنية ا١تدركسة ،ٓتصائص ك٦تيزات

ٯتكن إٚتا٢تا يف نقاط عديدة ،كىي :النظرة اٞتزئية يف التعامل النصوص األدبية سواء من خبلؿ اللفظ أك ا١تعٌت، 
كذلك دكف تناكؿ النص بنظرة كلية شاملة ،مثلما كاف عليو األمر مع نقاد ٚتاعة الديواف يف النقد ،ىذا إضافة إىل 

دكف أف يكوف ذلك  -ك بعض فقرات ا١تقاؿ ليست نقدا-قاال قصَتا االقتضاب الذم كاف ال يتجاكز فيو النقد م
النقد كتابا ،كما ٯتتاز ذلك النقد بالنزعة التوجيهية الصارمة اليت يسعى النقاد من خبل٢تا إىل أف تتحقق يف النص 

الوصف       األديب اٞتزائرم خصائص أدبية موجودة يف كتب الًتاث األديب العريب القدًن .إضافة إىل التعميم يف
كاالنطباعية ك ا١تبالغة دكف ٘تثيل من النصوص ، ما جعل النقد أحيانا انطباعيا ذاتيا متغَتا ،ك أحيانا أخرل ٮترج 
إىل دائرة التقريظ )ا١تدح( للنص األديب ك مؤلفو ،بدؿ النقد ا١توضوعي ،كأغلب ذلك النقد ارتبط بالشعر ألنو 

ديث عن النثر إال بعد اٟترب العا١تية الثانية )نقد :الشبػػػػػػػػوكي ،كأٛتد األكثر شيوعا كانتشارا ،إذ مل يتم اٟت
 سحنوف... (.

كرغم ٘تيز النقد اٞتزائرم التقليدم هبذه ا٠تصائص ،فإنو قد قّدـ لؤلدب اٞتزائرم خدمات ٘تثلت يف خلوه 
قد يبُت لؤلديب خطأه من كثَت من األخطاء اللغوية ك العركضية ك النحوية ...،ك ذلك نتيجة ألف ىذا الن

 فيصححو ك يتجنبو الحقا ،ك يوجهو إىل ما يرتقي بأدبو من خبلؿ النزعة التوجيهية الصارمة . 

كما أف أغلب النقاد اٞتزائريُت يف ىذا االٕتاه كانوا من شيوخ اٟتركة اإلصبلحية اٞتزائرية ،٦تن مل يكن النقد 
 ديب ،ك٤تمد الشبوكي شاعر ،كأٛتد سحنوف شاعر .شغلهم الشاغل أك عرفوا بو .فالبشَت اإلبراىيمي أ
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 االتجاه التأثري. -المحاضرة الثالثة: اتجاىات النقد األدبي الجزائري الحديث
 تمهيد: 

إىل جانب االٕتاه التقليدم يف النقد اٞتزائرم اٟتديث يف اٟتقبة الزمنية احملددة  ٧تد االٕتاه التأثرم ،كالذم 
،كال (1)الركمانسي أك الوجداين كما ذىب إليو الباحث ٤تمد مصايف كتلميذه عمار بن زايدنقصد بو االٕتاه 

 .(2)نقصد بو االٕتاه االنطباعي كما ذىب إىل ذلك الباحث اٞتزائرم يوسف كغليسي

كيبدك أف نقاد ىذا االٕتاه قد تأثركا بػ" االٕتاه اٟتديث الذم كاف ٯتثلو العقاد ك طو حسُت ك ميخائيل 
 .(4)،ككاف ذلك عن طريق اجملبلت ك اٞترائد ك الكتب اليت تصل بطرؽ ٥تتلفة (3)نعيمة كغَتىم"

كا١تقصود باالٕتاه اٟتديث ىنا ىو التجديد ،أم أف التقسيم ىنا كذلك مضموين ك ال يقصد بو اٟتقبة 
 الزمنية اليت ٖتدد بداية اٟتداثة .

ديدم غَت تقليدم يف تعاملو مع النصوص األدبية ٮتتلف أم أف ىذا االٕتاه التأثرم باختصار ىو إتاه ٕت
أصحابو فيو مع طريقة تعامل نقاد االٕتاه التقليدم ،ك قد تأثر أصحابو من اٞتزائريُت بنقاد ا١تشرؽ العريب من 
االٕتاه الركمانسي على غرار نقاد ٚتاعة الديواف )مصطفى العقاد عبد القادر ا١تازين، عبد الرٛتاف شكرم(، 

 ائيل نعيمة يف كتابو "الغرباؿ" ،ىذا إىل جانب التأثر بالثقافة الغربية كما سيتضح الحقا .كميخ

ك لعل خَت من ٯتثل ىذا االٕتاه يف اٞتزائر ٧تد :رمضاف ٛتود ،أٛتد رضا حوحو ،ٛتزة بوكوشة ،أٛتد بن 
 ذياب ،أبو القاسم سعد اهلل ...

دعائم :"التأثر بالنقد العريب اٟتديث ،كاالنفتاح  ك أما أىم خصائص ىذا االٕتاه ،فهو يقـو على ثبلث
 .(5)على التيارات الغربية ،كالتقليل من استيحاء الًتاث العريب القدًن .كتتفرع عن ىذه القضايا مواقف جزئية"

                                                           
 .123،كعمار بن زايد :النقد اٞتزائرم ،ص  80ـ ،ص ٤1983تمد مصايف :النقد األديب اٟتديث يف ا١تغرب العريب ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،-(1)
 .67سونية إىل األلسنية ،ص ن:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البل ييوسف كغليس-(2)
 . 22ا١تغرب العريب ،ص ٤تمد مصايف :النقد األديب اٟتديث يف -(3)
 .14ص ـ، 1984 ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر الشعر اٞتزائرم اٟتديث ، يراجع صاحل خريف :-(4)
 . 231قد األديب اٟتديث يف ا١تغرب العريب ،ص الن٤تمد مصايف :-(5)



18 
 

ك ٯتكن أف نتحدث عن ٝتات ىذا االٕتاه التأثرم نبوع من التوسع فنحصرىا "يف أربع أساسية ىي على 
ضد بعض األساليب التقليدية يف النقد ،كالدعوة إىل التجديد ،كاٟترية الفنية يف األدب كالنقد، التوايل الوقوؼ 

 .(1)كاالنفتاح على ا١تذاىب الفنية اٟتديثة العربية كالغربية"

 كأما تفصيل ىذه السمات كأعبلمها فيكوف على النحو اآليت :

 الوقوف ضد األساليب التقليدية في النقد :-1
ٖتدثنا عن ماىية النقد التقليدم عند نقاد ذلك االٕتاه يف اٞتزائر ،كقد ثار نقاد االٕتاه التأثرم سبق لنا أف 

عليها كدعوا إىل الوقوؼ ضدىا ،ك "من األساليب التقليدية اليت كقف النقاد الّتأثّريوف ضدىا... األسلوب اللغوم 
لى اٞتانب اللغوم يف أعمالو ،كىو ما يرفضو النقد يف النقد" .كقد اتضح ...أّف النقد التقليدم كاف يلح  كثَتا ع

 .(2)التأثرم ، أك على األقل ما يعتربه جزءا من رسالة الناقد فقط"

لكن ىذه الرؤية ٕتاه النقد ال تعٍت "أف النقاد التأثريُت يستهينوف بقيمة ىذا األسلوب يف النقد ،كإ٪تا يعٍت 
،عركض ،ألفاظ[ ...ال ٭تقق كل ما يهدؼ إليو النقد  أف اقتصار الناقد على البحث اللغوم ]٨تو ،صرؼ

 .(3)اٟتديث"

كمن النقاد اٞتزائريُت الذين دعوا إىل ىذا التجديد كعدـ التقليد أك االقتصار على النقد اللغوم ،٧تد 

ـ( ،الذم يرل "أف من كاجب األدباء الشباب أف يفهموا أسرار اللغة 1929-ـ 1906الشاعر رمضاف ٛتود )
(4)جديدا ،كأف ٭تاكلوا تطوير ىذه اللغة ْتيث تتجاكز ا١تاضي ،فتصبح لغة ا١تستقبل"فهما 

. 

كىذا على عكس النقاد التقليديُت الذين كانوا يفضلوف كلمة على كلمة، كيركف أف لفظا ما أحسن من 
 اآلخر يف الداللة على ا١تعٌت ا١تراد.

 

 

                                                           
 . ٤209تمد مصايف ،ا١ترجع السابق ،ص -(1)
 . 210ا١ترجع نفسو ،ص -(2)
 . 210ص ا١ترجع نفسو ،-(3)
 . 211ا١ترجع نفسو ،ص -(4)
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 ي ذلك بالشرق و الغرب :التجديد في تحديد مفهوم الشعر ووظيفتو ،والتأثر ف-2
تعد الدعوة إىل التجديد يف ٖتديد مفهـو الشعر ككظيفتو من أىم ٝتات ىذا االٕتاه التأثرم يف النقد 

ـ( ببل منازع 1929-ـ 1906اٞتزائرم اٟتديث ،كخَت من ٯتثل ىذه الدعوة إىل التجديد ىو ٛتود رمصاف )
 .(1)تبها يف جريدة الشهاب اٞتزائريةكقد ٕتلت ىذه الدعوة يف سلسلة مقاالت عديدة كاف يك

الشعر بالنثر كالنظم ،حيث يقوؿ :" قد يظن البعض أف الشعر ك قد عرب رمضاف ٛتود يف ٖتديده ١تفهـو 
ىو ذلك الكبلـ ا١توزكف ا١تقفى كلو كاف خاليا من معٌت بليغ ك ركح جّذاب ،كأف الكبلـ ا١تنثور ليس بشعر كلو  
كاف أعذب من ماء الزالؿ ،كأطيب من زىور التبلؿ .فهذا ظن فاسد كاعتقاد فارغ كحكم بارد .إذ الشعر كما 

شابلن ىو النطق باٟتقيقة ،تلك اٟتقيقة العميقة .الّشاعُر هبا القلُب ،كالشاعر الصادؽ قريب من الوحي .نعم قاؿ 
ىو أعلى منزلة من أف يتناكلو ىؤالء الناظموف ا١تاديوف عبيد التقليد كأعداء االخًتاع ،إذ ال يدرؾ كنهو إال من لو 

 .(2)ج ذره من صدفو كٝتينو من غثو"فكر ثاقب كعقل صائب كذكؽ سليم ،حىت يقدر أف يستخر 

 قائبل :-ال كما يراه التقليديوف الناظموف  -كيواصل ٖتديد مفهـو الشعر كما يراه ىو

 

                                                           
 .  108- 93 -85-82اٞتزائر. األعداد  الشعر كفوائد ،جريدة الشهاب ،قسنطينة،حقيقة  يراجع :رمضاف ٛتود :-(1)
 .  8، ص 82ا١تصدر نفسو ، العدد-(2)
 .8ا١تصدر نفسو، ص -(3)

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعػػػػػػأتػػػػػػػػػػػوا بكػػػػػػػػػػػبلـ ال ٭تػػػػػػػػػػػرؾ س 

 الصػػػػػػػػػػػػدر" ""عجػػػػػػػػػػػػوز لو"شػػػػػػػػػػػػطر كشػػػػػػػػػػػػطر ىػػػػػػػػػػػػو        

   
 كقػػػػػػػػػػػػػد حصػػػػػػػػػػػػػركا أجػػػػػػػػػػػػػزاءه ٖتػػػػػػػػػػػػػت "خيمػػػػػػػػػػػػػة"

 كعظػػػػػػػػػػػػػػػػػم رمػػػػػػػػػػػػػػػػػيم نػػػػػػػػػػػػػػػػػاخر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمو القػػػػػػػػػػػػػػػػػربُ   

   
 كزُيّػػػػػػػػػػػػػػن "بػػػػػػػػػػػػػػالوزف" الػػػػػػػػػػػػػػذم صػػػػػػػػػػػػػػار مقتفػػػػػػػػػػػػػػى

 " للشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفها "البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر"ة"بقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 كقػػػػػػػػػػػػالوا كضػػػػػػػػػػػػعنا "الشػػػػػػػػػػػػعر" للنػػػػػػػػػػػػاس ىاديػػػػػػػػػػػػا

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػعر سػػػػػػػػػػػػػػػػاحر ال كال نثػػػػػػػػػػػػػػػػر  

   
 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو "نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم" كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مبعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػذب ك٘تويػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت بػػػػػػػػػػػػػػػػػو الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

   
 فقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىوا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو٢تم

 أال فػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلموا أف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعور ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر  

   
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق كتزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ

 فمػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػعر إال مػػػػػػػػػػػػا ٭تػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػدر  

   
 فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا خريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 رصػػػػػػػػػػػػػػخكىػػػػػػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػػػػػػفَت الػػػػػػػػػػػػػػريح ينطحػػػػػػػػػػػػػػو ال  

   
 كىػػػػػػػػػػػػػػػذا قصػػػػػػػػػػػػػػػيف الرعػػػػػػػػػػػػػػػد يف اٞتػػػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػائر

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػذا غػػػػػػػػػػػػػػػػراب الليػػػػػػػػػػػػػػػػل يطػػػػػػػػػػػػػػػػرده الفجػػػػػػػػػػػػػػػػر  

   
 بعينػػػػػػػػػػػػػػو "الشػػػػػػػػػػػػػػعر اٟتقيػػػػػػػػػػػػػػق"فػػػػػػػػػػػػػػذلك ىػػػػػػػػػػػػػػو 

 .(3) كإف مل يذقػػػػػػػػػػػػػػو اٞتامػػػػػػػػػػػػػػد ا١تيػػػػػػػػػػػػػػت الغػػػػػػػػػػػػػػّر"  
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يف ٖتديد مفهـو الشعر رافضا اقتصاره على القافية كالوزف،  -يف موضوع الحق-كيستمر رمضاف ٛتود 
فػػػ"الشعر تيار كهربائي مركزه الركح .كخياؿ لطيف يقذؼ النفس، ال دخل للوزف كال للقافية يف ماىيتو ،كغاية 

ا١تعٌت ،كا١تاء ال يزيده اإلناء اٞتميل عذكبة  أمر٫تا أهنما ٖتسينات لفظية اقتضاىا الذكؽ كاٞتماؿ يف الًتكيب ال يف
 .(1)كال ملوحة ،كإ٪تا حفظا كصيانة من التبلشي كالسيبلف"

، غَت مقلد للقدماء  كا١تتأمل يف ٖتديد مفهـو الشعر من ِقبل رمضاف ٛتود ٬تد أنو ٣تدد يف ذلك ا١تفهـو
ف القافية ال دخل ٢تا يف ٖتديد ماىية الشعر ،كإ٪تا كالتقليديُت يف تعريفو ،بل ىو ٮتالفهم ٘تاما ،ألنو يقّر بأف الوز 

 ٫تا ٖتسينات لفظية فقط ،كأف الشعر ىو الشعور ،كأنو مثل التيار الكهربائي يؤثر كيؤخر الشخص إذا ما ١تسو .

"كاف أحد دعاة التجديد ا١تبٍت على أسس تكاد تلتقي مع  -فيما ذكره–كٯتكننا القوؿ: إف رمضاف ٛتود 
دعو إليو العقاد كغَته ،كيقدـ آراء تنّم عن فهم دقيق لطبيعة الشعر العريب اٟتديث من حيث قيمو حرفية ما كاف ي

ككظائفو التبليغية ،كالرسالة ا١تنوطة بو يف ظل العصر الذم يتطلب قيما تعبَتية جديدة ،كصيغا كتراكيب تعرب عن 
 .(2)تلك القيم ْتيث مل يعد الشعر الًتاثي قادرا على أف ٮتوض فيها"

مث إف الناقد رمصاف ٛتود حينما يتمرد على الوزف كالقافية "ينطلق من ركح ثورية ىّدامة بناءة ،كما ىو 
الشأف عند ميخائيل نعيمة كالعقاد. إنو يقف موقفا ثائرا على قدسية الوزف كالقافية ،كال يرا٫تا من ضركرات الشعر 

لتقي مع ما ذىب إليو العقاد كنعيمة مع هناية العقد اٟتداثي ...كمن ٙتة فإف لو رأيا كاضحا من عمود الشعر ي
الثاين من القرف العشرين ،كالذين يلتقوف ٚتيعا مع ما سّنو ا١تذىب الركمانسي الغريب الذم ٠تص مفهـو الشعر يف 

أجل  التعبَت عن كنو اٟتقيقية كفق ما تًتآل للنفس البشرية اليت تنطلق من جوىرة اٟتياة ،كتنشد الثورة كالتغيَت من
 .(3)بلوغ اٟتقيقة ا١تنشودة"

كإذ كاف التأثر يف ٖتديد ماىية الشعر بآراء مدرسة الديواف يف النقد كاضحا ،فإنو كذلك كاضح يف التأثر 
 بآراء النقاد الغربيُت ،كىذا ما يتجلى يف ٖتديده للشعر كتبنيو كما يراه الناقد الغريب "شابلن" .

ذه القضية التجديدية ا١تتأثرة ٔتدرسة الديواف العربية كاآلراء الغربية أف كال يفوتنا يف هناية اٟتديث عن ى   
 نشَت إىل أمر يف غاية األ٫تية ،كىو أف الناقد رمضاف ٛتود يف تعريفو للشعر بقولو :

                                                           
 .11-10ص ص التاريخ 82جريدة الشهاب، العدد  رمضاف ٛتود :-(1)
ـ حوليات اآلداب كاللغات، جامعة ا١تسيلة العدد  2006مام 22-21بوٚتعة بوبعيو، أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ النقد األديب اٞتزائرم -(2)

 .121ـ ،ص  2013الثاين 
 .122:ص  ا١ترجع-(3)
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 تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىوا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو٢تم ١تّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 

 رػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش وػىػػػػػػػػػػػػػػػ أال فػػػػػػػػػػػػػػػاعملوا أف الشػػػػػػػػػػػػػػػعور  

   
 إ٪تا يكاد يتفق كلية مع الشاعر عبد الرٛتاف شكرم حينما قاؿ :   

 أال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ك               

 س إف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف   

   
 كيبدك لنا أف األسباب اليت دفعت الناقد رمضاف ٛتود إىل التجديد يف نقده ثبلثة عوامل أساسية ،ىي:   

عموما ،يتطلع فيها ا١ترء إىل التجديد كالتحمس لو ،كيرفض  إف الناقد كاف شابا يافعا ،كمرحلة الشباب .1
اٞتمود كالتقليد األعمى الذم ال يساير العصر ،خصوصا حالة الشعر العريب ا١تزرية ا١تتخلفة آنذاؾ سواء يف اٞتزائر 

 أـ خارجها .
 مفهومو .إتقانو للغة الفرنسية ساعده يف االطبلع على اآلراء النقدية الغربية ا١تتعلقة بالشعر ك  .2
اطبلعو على تراث مدرسة الديواف العربية يف ا١تشرؽ من خبلؿ كسائل متعددة كما أشرنا إىل ذلك يف بداية  .3

 احملاضرة .
 الدعوة إلى التجديد :-3

مارس رمضاف ٛتود التجديد عمليا عندما حّدد مفهـو الشعر ،ككاف ذلك نتيجة تأثره بالديواف كبعض 
ذلك أك اقتصر على نفسو يف التجديد فقط ،كإ٪تا تعدل ذلك إىل دعوة غَته إىل األدباء الغربيُت ،كمل يكتف ب

 التجديد ،ككاف ذلك نظما كنثرا ،فها ىو ٮتاطب الشعراء األحداث )ا١تبتدئُت( داعيا إياىم إىل التجديد قائبل : 

 دكا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتا لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعركم"أال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّ 

 فسلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة التقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حطمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ   

   
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػَتكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كر٦تػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

 معا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحو البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  

   
 كمػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػل الرشػػػػػػػػػػػػيد كبعػػػػػػػػػػػػده

  (1)"فتلػػػػػػػػػك عصػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػعر حػػػػػػػػػف هبػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػر  

   
فرمضاف ٛتود دعا إىل التجديد يف الشعر حىت يرتقي إىل أعلى ا١تراتب مضمونا كشكبل ،كٮترج من دائرة    

 التقليد كالركاكة كالضعف كالسطحية يف أغراضو كلغتو .

 

 

                                                           
 . 09ص ،82جريدة الشهاب ،العدد رمضاف ٛتود :حقيقة الشعر كفوائده ،-(1)



22 
 

كيواصل الناقد دعوتو إىل التجديد نثرا ،ألف التجديد يسرم يف دمو كعركقو ،فهو يصرح "شغفي بالتجدد    
 .(2)،كىو يعتقد أنو "ال حياة كال رقي مع اٞتمود"(1)"!!!..فما بالك باألدب الذم ىو كل شيءيف كل شيء .

 كقد انعكست ىذه الدعوة عليو كألـز هبا نفسو ،فقد مارس التجديد يف نقده ىو كما سبق كأف أشرنا.   

 الدعوة إلى البساطة والصدق وعدم التكلف :-4
كتتجلى الدعوة إىل البساطة يف ٥تاطبة رمضاف ٛتود ألمَت الشعراء أٛتد شوقي ،حينما دعاه إىل استخداـ 

"أف ال يتولع بغريب األلفاظ كصخورىا  -رغم إقراره ٔتزاياه يف الشعر-اللغة البسيطة ا١تفهومة ،فهو يشًتط عليو 
الوقت من ذىب إف مل تغتنمو ذىب" ،كأف يكسر حىت ال نلجأ إىل مطارؽ القواميس كا١تعاجم يف عصر يقاؿ فيو "

 . (3)تلك القيود الثقيلة كيتجاكز تلك اٟتدكد الباستيلية اليت أكقفت األدب عن السَت زمنا "

كيواصل رمضاف ٛتود اٟتديث عن ضركرة استخداـ اللغة البسيطة ا١تفهومة بشكل عاـ ٥تاطبا كل الشعراء، 
إال إذا خاطب الناس باللغة اليت يفهموهنا ْتيث تنزؿ على قلوهبم نزكؿ -عندم  -قائبل :"ال يسمى الشاعر شاعرا

(4)ندل الصباح على الزىرة الباٝتة. ال أف يكلمونا يف القرف العشرين بلغة امرؤ القيس كطرفة كا١تهلهل، اٞتاىليُت"
، 

 على ا٠تاصة . فهذه دعوة إىل البساطة كعدـ التكلف يف استخداـ اللغة كي يفهمها العامة دكف االقتصار

كيؤكد على ضركرة ٕتنب التكلف ،كإ٪تا ٖترم الصدؽ سواء يف اللغة أـ يف ا١تعاين ٥تاطبا األدباء قائبل: "فيا 
أيها األدباء األحرار انبذكا عنكم التكلف كالّتنطع يف اللغة كأفرغوا ا١تعٌت اٞتميل يف اللفظ اٞتميل كاخضعوا لصوت 

 . (5)الضمَت "

: إف ما ٖتدثنا عنو من ميزات االٕتاه التأثرم كمنطلقاتو كاؼ إىل حد كبَت لئلحاطة بأىم أخَتا ٯتكننا القوؿ
خصائصو ،كإف كنا ركزنا على رمضاف ٛتود ،فؤلنو أبرز نقاد ىذا االٕتاه ،كال يعٍت كجود نقاد آخرين تأثريُت ،إ٪تا 

 ،(6)رم يف مقالو ا١تعنوف بػ"من األديب؟"ىناؾ آخركف ،كإف كانوا أقل شهرة منو ،فهناؾ الناقد أٛتد بن ذياب القنط

                                                           
 . 6،ص 94،جريدة الشهاب ،العددرمضاف ٛتود -(1)
 . 06ا١تصدر نفسو ،ص -(2)
 . 05،ص 93ا١تصدر نفسو،العدد-(3)
 . 15، ،ص 108ا١تصدر نفسو ،العدد-(4)
 . 16ا١تصدر نفسو ، ، ،ص -(5)
 ـ،ص....1948جانفي 12  ، 19أٛتد بن ذياب: من األديب؟ جريدة البصائر ،اٞتزائر،العدد-(6)
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الذم ذكر عددا من ٝتات النقد التأثرم ،كىذه السمات ىي :" الركح القوية  كالنفس الكبَتة ،كالقلب الرحب، 
 .(1)كالنظرة الصادقة ،كالشعور ا٠تصب ،كا٠تياؿ الوثاب كاإلطار ا١تبتكر"

الذم خرج علينا بنص ٚتيل  ،ك(2)يف مقالو ا١تعنوف بػ"الزىاكم كبكاء الشباب" كما ٧تد صاحل بوغزاؿ
 .(3)عندما نقد شعر الزىاكم

،  كعسى أف يكوف ما ذكرناه (4)كال يفوتنا ذكر أٛتد رضا حوحو بعّده من النقاد التأثريُت يف اٞتزائر كذلك
 بالنقد التأثرم اٞتزائرم اٟتديث .-إىل حد كبَت -٤تيطا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .130عمار بن زايد النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث ،ص-(1)
 ـ،ص.... 1950أكت28، 1 29العدد البصائر ، ريدةصاحل بوغزاؿ :"الزىاكم كبكاء الشباب" ج-(2)
 .134عمار بن زايد النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث ،ص :يراجع-(3)
 . 93-92-91يراجع القضية يف ا١ترجع نفسو صفحات متعددة-(4)
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 خالصة:
سار االٕتاه التأثرم يف النقد اٞتزائرم اٟتديث إىل جانب االٕتاه التقليدم ،كقد ظهر ذلك االٕتاه نتيجة 
احتكاؾ النقاد اٞتزائريُت بركاد مدرسة الديواف يف ا١تشرؽ العريب )العقاد ،ا١تازين ،شكرم( كغَتىم من النقاد 

رباؿ( ككذلك اطبلعهم على ذلك النقد يف الثقافة الغربية اليت ذكركا التأثريُت أمثاؿ )ميخائيل نعيمة يف كتابو الغ
 يف نقدىم بعصا من أعبلمها الذين دعوا إىل السَت على خطاىم من أمثاؿ:شابلن، كفيكتور ىيجو ،كالمارتُت ...

 كقد ٘تيز ذلك االٕتاه ٓتصائص عديدة ٯتكن تلخيصها فيما يأيت :   

ضد األساليب التقليدية يف النقد من نقد لغوم جزئي...، كالتجديد يف ٖتديد مفهـو الشعر  الوقوؼ .1
 خصوصا ك األدب عموما ،كالتأثر ٔتدرسة الديواف يف النقد يف ا١تشرؽ العريب يف ذلك. 

 الدعوة إىل التجديد يف األدب شكبل كمضمونا . .2
 الدعوة إىل البساطة كالصدؽ كعدـ التكلف . .3

ه الدعوات نظر الشعراء إىل ما يف شعرىم من ضعف ،كبالتايل ٤تاكلة ٕتنبو ،كخصوصا يف كقد لفتت ىذ
 ٣تاؿ صدؽ الشعور كاإلحساس كٕتليو على مستول النصوص ،كضركرة مواكبة ا١توضوعات للعصر .

الذم كاف يأيت كذلك يف غالبو على شكل مقاالت مقتضبة تنشر يف -كقد اشتهر يف ىذا النوع من النقد 
نقاد من أمثاؿ :رمضاف ٛتود ،أٛتد رضا حوحو ،ٛتزة بوكوشة ،أبو القاسم  -الصحافة مثل البصائر كالشهاب

 أف يركز على النقد التطبيقي . سعد اهلل ،أٛتد بن ذياب ...،ككاف ذلك النقد يف غالبو تنظَتيا توجيهيا دكف
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 المحاضرة الرابعة: النقد التاريخي في النقد الجزائري الحديث
النقد التارٮتي ىو أحد ا١تناىج النقدية اٟتديثة السياقية ،اليت تويل أ٫تية قصول للظركؼ ا٠تارجية احمليطة 

كاالجتماعي كسيلة لتفسَت األدب كتعليل بالنص كصاحبو ،كىو" منهج يتخذ من حوادث التاريخ السياسي 
 .(1)ظواىره أك التأريخ األديب ألمة ما، ك٣تموع اآلراء اليت قيلت يف أديب ما أك يف فن من الفنوف"

كلن نطيل اٟتديث كثَتا يف اٞتانب التنظَتم ا١تتعلق هبذا النوع من النقد ،إ٪تا نتحدث عن ٕتلياتو كأعبلمو 
 يف النقد اٞتزائرم اٟتديث .

 النقد التاريخي في الخطاب النقدي الجزائري:

ك"ٯتكن القوؿ بأف النقد التارٮتي ىو البوابة ا١تنهجية األكىل اليت فتح ا٠تطاب النقدم اٞتزائرم عينو عليها 

ـ ىي تاريخ 1961ابتداء من مطلع الستينيات من ىذا القرف ]القرف العشرين[ ...كعلى كجو التحديد فإف سنة 
للمنهج التارٮتي يف النقد اٞتزائرم ،كىي السنة اليت ظهر فيها كتاب الدكتور أيب القاسم سعد اهلل  ا١تيبلد الرٝتي

،كىو  (3):"شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"،كىو الكتاب ا١توسـو بػ (2)عن الشاعر ٤تمد العيد آؿ خليفة"
يف األصل رسالة ماجستَت أشرؼ عليها الدكتور عمر الدسوقي ،كلذلك بدا لنا أف نتحدث عنو بنوع من التفصيل 

 ٤تاكلُت تبيُت ٕتليات النقد التارٮتي فيو .

( :كقد ٖتدث فيو الناقد عن البيئة 118إىل  70)من الصفحة  القسم األول المعنون بـ"حياتو"-أ
تماعية كالثقافية ،كتطور الشعر عند ٤تمد العيد آؿ خليفة ،كنشأتو كتنقبلتو ،كلوف ثقافتو كٕتلياهتا السياسية كاالج

كتأثره ،ككاف ىذا يف الفصلُت األكؿ ك الثاين ،أما الفصل الثالث من القسم األكؿ كا١توسـو بػ"آراؤه كٕتاربو"، فقد 
ثل :التشاـؤ كالتفاؤؿ، عبلقتو حاكؿ أبو القاسم سعد اهلل البحث فيو عن حياة الشاعر من خبلؿ شعره م

باآلخرين، كالعقيدة يف شعره ،رأيو يف اٟتياة كا١توت ،كغَتىا من القضايا اليت تدخل يف صميم تكوين شخصية 
 الشاعر كآرائو ا١تختلفة .

 

                                                           
 . 15ـ ،ص 2015، 3:مناىج النقد األديب ،دار جسور للنشر كالتوزيع ،اٞتزائر ،ط  ييوسف كغليس-(1)
 . 22:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية إىل األلسنية ،ص  ييوسف كغليس-(2)
 . ـ1984، 3الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،ط  أبو القاسم سعد اهلل :شاعر اٞتزائر ٤تمد العيد آؿ خليفة ،الدار العربية للكتاب ليبيا ،ا١تؤسسة-(3)
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( :كيتجلى ا١تنهج التارٮتي يف ىذا 137إىل  130)من الصفحة  القسم الثاني المعنون بـ"شعره"-ب
 شعره إىل مرحلتُت :قبل اٟترب العا١تية الثانية ،كمن اٟترب العا١تية الثانية إىل الثورة .القسم يف تقسيم 

،كقد أثبت فيو الناقد  277إىل  244من الصفحة  القسم الثالث ،الموسوم بـ"نماذج من شعره"-ج
أ٫تية ذلك العمل عدة ٕتارب شعرية للشاعر ،تراكحت ما بُت ا١تقطوعات كالقصائد ،مقّدما إياىا للقارئ ،كتكمن 

يف أنو قّدـ ُجهدا يف البحث عنها كتقدٯتها للقراء ،خصوصا كأف شعره يف تلك اٟتقبة )مرحلة إ٧تاز البحث( مل 
 يكن قد ٚتع بعد ،كإ٪تا مازاؿ متناثرا يف الصحف كاجملبلت الوطنية اٞتزائرية على غرار: "البصائر" ك"الشهاب" .

،ك٧تد ىذا األمر يف حديثو عن  على حياة الشاعر وثقافتو وبيئتوتفسير بعض الظواىر الفنية اعتمادا -د
 .(1)ا٠تصائص الفنية لشعر ٤تمد العيد آؿ خليفة

كإذا كنا قد أطلنا اٟتديث عن ىذه الدراسة فؤلهنا األكىل من جهة ،كإلبراز ٕتليات ا١تنهج التارٮتي من جهة 
 أخرل ػ

ر ا١تستطاع ،كلكي نتجنب التكرار ،نوضح بأف أما مع باقي الدراسات األخرل فنحاكؿ االختصار قد
 ٕتليات ا١تنهج التارٮتي عموما تظهر يف النقاط اآلتية :

 اٟتديث عن البيئة كالظركؼ ا١تختلفة ػ 
 .العوامل ا١تختلفة اليت أدت إىل ظهور إتاه معُت 
 .االعتماد على البيئة كثقافة األدباء لتفسَت ٥تتلف الظواىر الفنية 
  ر كأسبابو.اٟتديث عن التطو 
 .ا١تبلحق اليت تثبت فيها ا١تادة األدبية غَت اجملموعة 
 . ٖتديد ا١تراحل الزمنية للدراسات اعتمادا على تواريخ مهمة 

كبعد أف ذكرنا للقارئ ٕتليات ا١تنهج التارٮتي نكتفي بإحالتو على الكتاب ليجد بنفسو بعض ىذه 
 . التجليات أك كلها ،كاليت ٗتتلف من دراسة إىل دراسة

 كأما الدراسات النقدية اٞتزائرية اليت اتبعت ا١تنهج التارٮتي ،فنذكر أ٫تها مع تعليق بسيط .

                                                           
 . 230إىل  213يراجع :أبو القاسم سعد اهلل :شاعر اٞتزائر ٤تمد العيد آؿ خليفة ،ص من -(1)
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لمحمد  (1) م ،1275إلى  -م1225الشعر الجزائري الحديث اتجاىاتو وخصائصو الفنية -1
 ناصر:

يف جامعة ـ 1983كىو يف األصل أطركحة دكتوراه أشرؼ عليها الدكتور عبد اهلل ركييب ،كنوقشت سنة 
 اٞتزائر .

كىذا الكتاب من أىم ا١تراجع اليت تناكلت الشعر اٞتزائرم اٟتديث إىل جانب العديد من الدراسات 
األخرل مثل :دراسات عبد اهلل ركييب ،كصاحل خريف ،ك٤تمد ناصر بوحجاـ ،كيتجلى ا١تنهج التارٮتي يف ىذا 

 الكتاب يف العناصر اآلتية :

ـ ،كىي سنة مهمة ٘تثل ظهور جريدة ا١تنتقد للشيخ عبد اٟتميد بن 1925ة ٖتديد حقبة بداية البحث سن -
 باديس اليت ٘تثل بداية النهضة األدبية اٞتزائرية اٟتديثة .

اٟتديث عن الظركؼ كا١تؤثرات األساسية يف االٕتاىات الفنية للشعر اٞتزائرم اٟتديث )االٕتاه التقليدم  -
 االٕتاه اٞتديد( .احملافظ ،االٕتاه الوجداين الركمانسي ،

االستعانة بتلك الظركؼ كبطبيعة ثقافة الشعراء لتفسَت عديد الظواىر الفنية مثل: البنية العامة كالصورة  -
 الشعرية كاللغة .

 اٟتديث عن تطور الشعر اٞتزائرم كتفسَت أسباب التطور . -
يف مصادره -آنذاؾ–وع ٗتصيص ملحق يف األخَت للتعريف ببعض الشعراء ،كاإلحالة على شعرىم غَت اجملم -

 األصلية من ٣تبلت كجرائد .
كاٟتاصل أف ىذا ا١تتاب يعد" ٪توذجا من أرقى مستويات التعامل التارٮتي مع الظاىرة األدبية ،فرغم استعانتو  -

ببعض ا١تعطيات ا١تنهجية األخرل )االجتماعية ،اإلحصائية ،اإلسبلمية ...(اليت هتيمن عليها الرؤية التارٮتية يف 
 .(2) الظاىرة الفنية ،إال أنو ال ٮتضع ىذا لذاؾ قسرا ،بل يستعُت بو )كفقط حيث( يقتضي األمر ذلك"تفسَت

 

                                                           
 ـ .1985، 1دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ،لبناف ،ط-(1)
 . 28،  27 ص  :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ييوسف كغليس-(2)
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كيف ضوئها تعامل مع بعض مؤلفاتو مثل :مفدم زكريا شاعر  -كذلك–كيف إطار الرؤية ا١تنهجية التارٮتية 
 ...(1)النضاؿ كالثورة ،كأبو اليقطاف كجهاد الكلمة

 للدكتور صالح خرفي :(2)الجزائري الحديثكتاب الشعر -2

ـ لنيل 1970كىذا الكتاب يف األصل أطركحة دكتوراه ضخمة تقدـ هبا الباحث إىل جامعة القاىرة سنة 
 ،كيتجلى ا١تنهج التارٮتي يف اآليت ذكره :(3)شهادة الدكتوراه

–ثو "فهذه الرسالة ـ بداية للبحث ،كىي تاريخ مهم ،إذ يقوؿ عنها يف مقدمة ْت1930ٖتديد سنة -

،مث يواصل حديثو عن سبب اختيار تلك  (4)هتتم بالشعر اٞتزائرم اٟتديث يف أبرز أغراضو" -1930انطبلقا من 

ـ ىي هناية التأثَتات الواضحة باٟترب العا١تية األكىل كما 1930السنة منطلقا للبحث قائبل :" كاعتربنا أف سنة 
األدب تبعا لتغَت مضمونو ككظيفتو .كما أف مركر قرف على االحتبلؿ  تبلىا من أحداث حاٝتة ،أثّرت يف شكل 

ـ كما أثرت بو يف 1931كاف إيذانا بأحداث ٢تا دالالهتا كآثارىا ، ك ما تبل ذلك من قياـ ٚتعية العلماء سنة 
 .(5)تاريخ اٞتزائر كأدهبا"

لطبيعة ،كإلقاء األضواء على حديثو عن البيئة كدكرىا يف فهم النصوص كتطورىا ،إذ يقوؿ :"إف دراسة ا-
البيئة ،كمدخل لدراسة ظاىرة أدبية فكرية ،ال يساعد على فهم النص هبدل من مبلبساتو كظركفو فحسب، بل 

 .(6)يساعد أيضا على تتبع اٞتذكر العميقة ،للنبتة األدبية ،كطبيعة األرض اليت انشقت عنها"

ظواىرىا ،فهو يصرح قائبل :"فقد استعنا بالتاريخ يف  االستعانة بالتاريخ كحوادثو يف فهم النصوص كتفسَت-
 . (7)فهم النصوص ،كموقعها منو ،كباجملتمع يف فهم مبلبستها كأصدائها"

                                                           
 . 27:ص  السابقا١ترجع  ييراجع يوسف كغليس-(1)
 ـ .1984ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،-(2)
 . 29،الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية إىل األلسنية ،ص  ييوسف كغليس-(3)
 . 7:الشعر اٞتزائرم اٟتديث ،ص  صاحل خريف-(4)
 .7،ص  ا١تصدر نفسو-(5)
 . 06ا١تصدر نفسو ،ص -(6)
 . 08ا١تصدر نفسو ،ص -(7)
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ٗتصيص ملحق يف هناية البحث ُخّصص إلثبات نصوص شعرية مل يسبق ٢تا النشر إال يف دكريات قد -
اليت نشرت يف الدكريات ،كمل تثبت يف ا١تلحق   يصعب الوصوؿ إليها ،مع ٗتصيص فهارس متنوعة لبقية القصائد

 . (1) كتابة

ككاف الناقد صاحل خريف أمينا كمنسجما مع منهجو التارٮتي الذم حدده يف مقدمة البحث ،كىذا على 
 ا١تستول التطبيقي يف ْتثو .

أثناء  كلعل الذم يؤاخذ بو الكتاب ىو أنو ركز على السياقات ا٠تارجية كالظركؼ ا١تختلفة كا١تضامُت
أف تناؿ حقها من  -من ا١تفركض–اٟتديث عن اٟتالة العامة ،كأ٫تل ا٠تصائص الفنية للنصوص الشعرية اليت 

الدراسة ،فقد احتل "اٟتدث التارٮتي قطب الرحى الذم يدكر حولو ا٠تطاب الشعرم ،أما ا٠تصائص الفنية اليت 
كالنربة ا٠تطابية ،النغمة ا٢تادئة ،الشعر اٟتر( فبل يتجاكز أٚتلها يف أربعة ٤تاكر )الطابع التقليدم ،التعبَت ا١تباشر 

 .(2)صفحة كاملة " 500( من ضمن أكثر من 357-337حجمها إحدل كعشرين صفحة )

كىذا األمر ليس مقتصرا على صاحل خريف ،إ٪تا ٝتة ٘تيز أغلب الدراسات اليت اتبعت ا١تنهج التارٮتي يف 
 ،باستثناء بعضها مثل كتاب ٤تمد ناصر سابق الذكر. التعامل مع ا١تادة األدبية اٞتزائرية

كإىل جانب ذلك ٧تد كذلك كتاب "شعر ا١تقاكمة اٞتزائرية" كىو رسالة ماجستَت تقدـ هبا صاحل خريف إىل 

ـ ،كىو كتاب مل يعتمد ا٠تطاب الشعرم إال ٣ترد كثيقة للتاريخ للمقاكمة اٞتزائرية أثناء 1966جامعة القاىرة سنة 

 300الفرنسي ،كيستحيل العثور على إشارة نقدية كاحدة يف ذلك الكتاب الذم يتجاكز االحتبلؿ 
 ،فالتاريخ مهيمن على النقد ٘تاما.(3)صفحة

 ،للدكتور عبد الملك مرتاض :(4)م1254-م1231فنون النثر األدبي في الجزائر -3
 كالذم يتجلى فيو ا١تنهج التارٮتي يف النقاط اآليت ذكرىا :

                                                           
 . 08،ص  السابقا١تصدر يراجع  صاحل خريف ، -(1)
 . 30:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس-(2)
 . 29ا١ترجع نفسو ،ص -(3)
 ـ .1983ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،-(4)
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 : ـ كىي سنة ظهور ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت 1931ٖتديد الفًتة الزمنية للبحث بتارٮتُت مهمُت

ـ اليت ٘تثل تاريخ اندالع الثورة اٞتزائرية ،كتأثَتىا 1954اليت خدمت اللغة العربية يف اٞتزائر ،كحافظت عليها ،ك 
 على األدب .

 تلف النواحي السياسية ،كاالجتماعية، كالثقافية، كالفكرية .اٟتديث عن اٟتياة العامة يف اٞتزائر يف ٥ت -

 اٟتديث عن عوامل ظهور بعص الفنوف األدبية مثل :ا١تقالة كتطورىا ،كعوامل ظهور ا١تسرح كا٠تطابة. -

 تفسَت ا٠تصائص الفنية لآلثار األدبية ا١تختلفة اعتمادا على حياة األدباء كالبيئة . -

ات نّص مسرحية" مضار اٟتمل كا٠تمر كاٟتشيش كالقمار" ، كاإلحالة ٗتصيص فهرس يف ذيل البحث إلثب -
 على بعض النصوص يف فٍّت ا٠تطابة كالرسائل .

كالذم نراه يف الكتاب ىو أنو مثل كتاب الشعر اٞتزائرم اٟتديث ،مل يهمل النصوص األدبية كخصائصها 
 الفنية ٟتساب التاريخ كإ٪تا كازف بينهما .

كتاب للدكتور عبد ا١تلك مرتاض استخدـ غيو ا١تنهج التارٮتي ،فإف ىناؾ كتابا ،آخر كإذا كاف ىذا اىم  
 . (1)كىو يف تقديرنا أقل منزلة منو ،كىو :هنضة األدب العريب ا١تعاصر يف اٞتزائر

 2و 1:الجزء (2)الشعر الديني الجزائري الحديث عبد اهلل ركيبي-3
،كيتجلى فيو ا١تنهج التارٮتي يف عديد القضايا  -ا١تتواضعيف تقديرنا -كىو من أىم كتب عبد اهلل ركييب 

 اليت نذكرىا ،كىي :
ـ كىي سنة ٘تثل مركر قرف على احتبلؿ 1930ـ اليت ٘تثل ثورة ا١تقراين ،ك1871ٖتديد حقبة البحث بُت  -

 (3) ـ "فؤلهنا كانت هناية للمد الثورم الذم اتسمت بو العهود السابقة عليها ..."1871اٞتزائر ،فأما 

ـ فؤلهنا "فاصل حدد الطريق للقول الوطنية ١تختلف إتاىاهتا السياسية كالفكرية ...كألف الشعر 1930كأما  -
 .(4)اٞتزائرم خضع لعوامل كمؤثرات أخرل ،إىل جانب الدين"

                                                           
 .ـ 1983،  2الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، ط -(1)
 نشر ،اٞتزائر .دار الكتاب العريب للطباعة كال-(2)
 . 09،ص  1ا١تصدر نفسو ،اٞتزء -(3)
 . ف،ص 1اٞتزء  ا١تصدر نفسو -(4)
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للثقافة العربية يف اٞتزائر كانعكاس  اٟتديث عن اٟتياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية ،ك٤تاربة االستدمار -
 ذلك على األدب كالشعر بوجو خاص ....

 ا١تدائح النبوية كأسباب ظهورىا من ،بيئة ،كتقليد ،كأثر للدين ... -

 البحث عن شخصية الشاعر من خبلؿ الشعر ... -

 تراجم عديد الشعراء اليت تساعد الباحث يف تفسَت عديد الظواىر الفنية . -

ـ"ككذلك "القصة القصَتة 1974-ـ 1830كتابة ا١توسـو بػ"تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث ىذا إضافة إىل   -
 يف األدب اٞتزائرم ا١تعاصر"...

كال ٯتكننا من الناحية ا١تنهجية أف نذكر كل الكتب اليت اتبعت ا١تنهج التارٮتي ،فذلك أمر صعب ،ألنو ال  -
كضحنا فيها ٕتليات ذلك ا١تنهج ،كال ضَت يف أف ٨تيل على  ٯتكن حصرىا لكثرهتا ،كإ٪تا نكتفي ٔتا ذكرنا من أمثلة

 بعضها ذكرا فقط ،كأ٫تها :

 شعر الثورة مفدم زكريا دراسة فنية ٖتليلية للدكتور ٭تِت الشيخ صاحل. -

 ـ( للدكتور ٤تمد ناصر بوحجاـ.1976-ـ 1925أثر القرآف يف الشعر اٞتزائرم اٟتديث ) -

 ـ ،لؤلستاذ شعباف الوناس ...1980سنة ـ حىت 1945تطور الشعر اٞتزائرم منذ  -

 أسباب انتشار المنهج التاريخي في النقد الجزائري الحديث انتشارا واسعا :
لقد انتشر النقد التارٮتي اٞتزائرم كازدىر خبلؿ الستينيات كأكائل السبعينيات ،كٯتكن أف نرجع ذلك إىل 

 العوامل اآلتية :
ا١تشرؽ العريب على الباحثُت اٞتزائريُت، حيث أشرفوا على ْتوثهم ،كنذكر تأثَت النقاد العرب التارٮتيُت يف  -

على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر :عمر السوقي ،سهَت القلماكم، شكرم فيصل ...،كتأثَت النقاد اٞتزائريُت يف بعضهم 
 بعضا .

 نقاد اٞتزائريُت عايشوىا .توافر ا١تادة التارٮتية ا١تختلفة لكتابة فصوؿ عن نواحي اٟتياة ا١تتعددة ألف أغلب ال -
حالة األدب اٞتزائرم ا١تتناثر يف الصحف كالدكريات اقتضى من النقاد اٞتزائريُت إثباتو يف مبلحق كٚتعو خوفا  -

 عليو من الضياع كاالندثار .
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 النقد التاريخي الجزائري بين اإلفادة واإلضرار باألدب الجزائري :
النقاد قد أ٫تل النصوص األدبية اٞتزائرية من الناحية الفنية األدبية ،٦تا إذا كاف النقد التارٮتي عند بعض 

جعلها تعاين االغًتاب يف تلك الدراسات ،فإنو من جهة أخرل قد أفاد األدب اٞتزائرم إفادات ٚتة ال تنكر، 
 منها :

 التعريف باألدباء اٞتزائريُت تعريفا مسهبا . -
 ،ك كثَت من أسباب التطور .ساعد يف تفسَت كثَت من الظواىر الفنية  -
 ساىم يف فهم النصوص كمرادىا من خبلؿ البيئة كحياة الكتاب . -
ساىم يف حفظ األدب اٞتزائرم من الضياع كاالندثار من خبلؿ ٚتعو يف مبلحق يف هناية البحوث ،أك اإلحالة  -

 عليو يف أسوء اٟتاالت .

 خالصة :
كالذم ٩تلص إليو فيما ٮتص النقد األديب التارٮتي اٞتزائرم اٟتديث ،ىو أنو كاف البوابة ا١تنهجية األكىل 
للنقد ا١تنهجي الشامل يف اٞتزائر بداية من الستينيات ،كازدىر يف السبعينيات من القرف ا١تاضي ٖتت تأثَت عوامل 

 موضوعية ذكرناىا .

كبار النقاد اٞتزائريُت يف تلك ا١ترحلة من أمثاؿ : الدكتور أيب   ككاف ذلك االنتشار متجليا يف دراسات
القاسم سعد اهلل ،الدكتور عبد اهلل ركييب ،الدكتور صاحل خريف ،الدكتور عبد ا١تلك مرتاض ،كغَتىم ٦تن اتبعوا 

 ا١تنهج نفسو يف عديد الرسائل اليت بقيت ٥تطوطة ،كمل تر النور كمل تطبع .

تخداـ ا١تنهج التارٮتي بُت من أحسن استخدامو فلم يبالغ فيو على حساب ككاف ىناؾ تفاكت يف اس
ا٠تصائص الفنية مثل الدكتور: ٤تمد ناصر ،كالدكتور عبد ا١تلك مرتاض ،كبُت من بالغ يف ذلك مثل الدكتور 

 صاحل خريف يف كتابو "الشعر اٞتزائرم اٟتديث" .

زائرم ،كإف كانت لو سلبيات على األدب اٞتزائرم، كمهما يكن من أمر فإف ا١تنهج التارٮتي يف النقد اٞت
فإنو من ناحية أخرل قدـ خدمات جليلة لؤلدب اٞتزائرم ،إذ ساىم يف اٟتفاظ عليو من الضياع كتقدٯتو لنا قصد 
دراستو ٔتختلف ا١تناىج األخرل ،ككاف يسَت دائما إىل جانب ا١تنهج الفٍت مفّسرا كمعّلبل ظواىره من خبلؿ 

  يقدمها ،كالسيَت الشافية لؤلدباء ،كتابا كشعراء .األحداث اليت
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 .المحاضرة الخامسة: النقد االجتماعي الجزائري الحديث 
ا١تنهج االجتماعي يف النقد األديب ىو أحد ا١تناىج النقدية السياقية ،كىو يركز كثَتا على السياقات    

ا٠تارجية احمليطة بالنص ،أك على ا١تضموف االجتماعي لؤلثر األديب مع إ٫تاؿ كاضح للخصائص الفنية كالشكلية   
 ة ىذا اإل٫تاؿ .للنص األديب ك٦تيزاتو األدبية ،على تفاكت بُت النقاد يف نسب

كيرل بعض النقاد ا١تعارضُت أف نشأة ا١تنهج االجتماعي ارتبطت بظهور الفلسفات الواقعية يف العصور    
 اٟتديثة ،كدعواهتا إىل إتاه الفن ]األدب ىنا [ ٨تو الواقع ،كالواقع االجتماعي بنوع خاص .

ـ(كٚتاعتو ،الذين 1825-ـ 1760سيموف ) كمن أكائل ا١تفكرين الغربيُت الذين تبنوا ىذا االٕتاه ساف   
دعوا معو إىل تنظيم اجملتمع كالقضاء على األثرة كالفردية ،كتفاين الفرد يف خدمة ٣تتمعة كالتضحية بكل غاؿ 

 .(1)كنفيس ،يف سبيل إسعاد ٣تتمعو
ىذا أف إتاه كٖتقيقا ٢تذه األىداؼ النبيلة ،دعوا كذلك إىل توجيو األدب ٨تو خدمة اجملتمع ، كال يعٍت    

،كإ٪تا الذم نراه ىو أّف ا١تنهج (  2)األدب ٨تو اجملتمع كالتعبَت عنو أمر حديث ،بل إنو يرجع إىل عصور كأزماف قدٯتة
 االجتماعي ٓتصائصو اٟتالية إ٪تا ىو تبلور كاتضحت معا١تو يف العصر اٟتديث على يد عديد النقاد .

بصورة –اعي مغّلفا برؤية سيسيولوجية يستمد جوىرىا كيف مطلع القرف العشرين ظهر النقد االجتم   
من الفلسفة ا١تادية اٞتدلية اليت أسسها كارؿ ماركس كأ٧تلز ،كطورىا لينُت كرفاقو، كاليت تطورت مرتبطة  -كاضحة

برؤية بالتقدـ العلمي كٔتسَتة اٟتركة العا١تية الثورية ،داعية إىل ٖتليل اإلنتاج االجتماعي باعتباره أساس الوجود ،
علمية مادية جدلية تارٮتية ،كمن منظور اٞتذكر الطبقية باعتبارىا النظرة العامة إىل العامل ألكثر الطبقات ثورية، 

(3)كىي الطبقة العاملة ،كمهمتها ا٠تاصة ببناء اجملتمع الشيوعي 
.

      
تدرج النص األديب كتعد نظرية االنعكاس السفَت ا١تفوض للفلسفة ا١تادية يف عامل األدب كالنقد حيث 

نقدية( بتعبَت سعيد -ضمن قائمة البٌت الفوقية اليت تعكسها البنية التحتية للمجتمع ،كمن ىنا فإف )السوسيو
علوش، تستهدؼ القانوف االجتماعي يف النص ،ال قانوف النص ،فهذا األخَت ليس سول ٕتربة اجتماعية عرب كاقع 

ا كٕتلت على أيدم ٩تبة من كبار النقاد أمثاؿ :بلينسكي كبلخانوؼ كمتخيل ...كقد ترٚتت الفلسفة ا١تادية أدبي

ـ( كىو رائد 1970-ـ1913ـ( كلوسياف غولدماف )1971-ـ1885يف مرحلة متقدمة ،مث جورج لوكاتش )

                                                           
 .75ق ،ص 1429ـ/2008:مناىج النقد األديب كالدراسات األدبية ،دار ا١تعرفة اٞتامعية ،مصر ، يراجع :عثماف موايف-(1)
 . 76يراجع ا١ترجع نفسو ،ص -(2)
.كقد ٚتع عديد األفكار الواردة يف ىذه الفقرة من كتب ٥تتلفة يف اجملاؿ ا١تدركس، كىو 39يراجع يوسف كغليسي :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص -(3)

 النقد االجتماعي :أصولو كمنطلقاتو .
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-ـ 1811البنيوية التكوينية يف مرحلة الحقة .ٕتلى ذلك منذ دعا الناقد السوفيايت الشهَت عريغوريفيتش )

 .(1)شديد على الرؤية التارٮتية االجتماعية إىل اإلبداع الفٍت ،من زاكية اٞتدؿ الطبقيـ( إىل الت1848
ىو الًتكيز على البعد  -من خبلؿ ما سبق–كالواضح أف أىم ٝتة من ٝتات ىذا النوع من النقد    

٥تتلف  االجتماعي يف النص ٔتختلف تشعباتو ،لعل أبرز ىذه التشعبات ىي صراع الطبقات داخل اجملتمع يف
 الفئات .

،يف منهج نقدم اجتماعي كاضح  -كغَتىا–كقد تبلورت تلك ا١تنطلقات الفلسفية للنقد االجتماعي    
"عرؼ بأٝتاء شىت )ا١تنهج الواقعي ،ا١تنهج االجتماعي ،ا١تنهج ا١تاركسي ،ا١تنهج ا١تادم التارٮتي ،ا١تنهج 

لنزاعات اليت تفرعت عن الفلسفة األمر، كتبعا ٠تصوصية  اإليديولوجي ،النقد اٞتماىَتم ،....(تبعا لبلٕتاىات كا
 . (2)كل ناقد يف استثمارىا"

ككاف من نتائج تطبيقات ىذا النوع من النقد يف العامل أف أفرز كبلور ٣تموعة  من ا١تصطلحات النقدية    
اٞتديدة اليت ال يزاؿ بعضها مستعمبل اليـو ،كىذا مثل :")رؤية العامل ،االلتزاـ ،االنعكاس ،األدب ا٢تادؼ ،األدب 

ايب ،البطل السليب ،جدلية الشكل كا١تضموف ،الفهم الرسايل ،الرؤية ا١تأسوية ،البطل اإلشكايل ،البطل اإل٬ت
 .(3) كالشرح، ،الواقع كالواقعية ...("

كيبدك لنا أف ىذه ا١تنطلقات النظرية اليت تؤصل للمنهج االجتماعي نظريا ،كتتحدث عن منطلقاتو    
 كأصولو كافية لفهم ماىية ا١تنهج .

يف كتابات: طو حسُت،  -انتقل من النقد الغريب إليو كرٔتا–كقد ظهر ىذا النقد يف النقد العريب اٟتديث 
 .(4) كأٛتد أمُت ،كسبلمة موسى ...مث تطور على أيدم ٤تمود أمُت العامل كلويس عوض ك٤تمد مندكر...

 النقد االجتماعي في الخطاب النقدي الجزائري:
أما إذا انتقلنا إىل النقد اٞتزائرم اٟتديث ،كجدنا أف النقد االجتماعي قد شغل حيزا مكانيا يف الكتابات    

ككاف ذلك خبلؿ فًتة السبعينيات بصورة جلية ،كبداية  -على غرار سائر الببلد العربية–النقدية اٞتزائرية 
 :(5)االثمانينيات ، كيعود سبب ىذه ا٢تيمنة إىل أسباب عديدة ،منه

                                                           
 .،كقد ٚتع ىذه األفكار من مصادر ٥تتلفة  40-39:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييراجع يوسف كغليس-(1)
 40ا١ترجع نفسو ،ص -(2)
 . 04ا١ترجع نفسو ،ص -(3)
 . 41-40ا١ترجع نفسو ،ص يراجع  -(4)
 . 42-41:ص  نفسو، يراجع ا١ترجع-(5)
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ىيمنة اإليديولوجية االشًتاكية على اٟتياة اٞتزائرية العامة :سياسة كاقتصادا كثقافة ،كاليت أفرزت الثورات -1
 ...!الثبلث )الزراعية ،الصناعية ،الثقافية( ،كصارت كتب "لينُت" تباع بأ٧تس األٙتاف

 النقدية من مصادرىا األصلية .إتقاف كثَت من النقاد للغة الفرنسية ،كقد أىّلهم ذلك ألخذ اٟتقائق -2

 ظهور ركاـ نقدم إبداعي شباين جديد يسَت يف ىذا االٕتاه .-3
كا٠تبلصة نتيجة ىذه األسباب كغَتىا ،ظهور دراسات نقدية عديدة تتبٌت ىذا ا١تنهج كتسبح يف فلكو    

 كٯتكن أف نذكر أ٫تها يف الدراسات اآلتية :

 دراسات الدكتور عبد اهلل ركيبي :-1
كيتجلى النقد االجتماعي يف شكلو البسيط ،يف عديد من الكتب اليت ألفها الدكتور عبد اهلل ركييب،    

فكاف البسط الوايف ا١تسبق للبيئة االجتماعية احمليطة بالنصوص األدبية ضمن سياقها التارٮتي ،قبل تتبع ٕتلياهتا 
 جملاؿ للدكتور عبد اهلل ركييب ،٧تد:كمظاىرىا عرب الدراسة النصية ،كمن الكتب اليت تندرج يف ىذا ا

 الشعر الديني الجزائري الحديث :-
على  -يف ٖتليلنا للنصوص الشعرية–فهو يصرح يف مقدمة كتابو قائبل :"على أف اىتمامنا انصب    

تعبَتا اٞتانب االجتماعي كركزنا عليو كربطنا بُت الشاعر كبيئتو ،بُت ا١تنشئ كٚتهوره ،كاعتربنا الشعر لدل ا١تنشئ 
عن ذاتو كيف الوقت نفسو تعبَتا عن ظركؼ اجملتمع كمعطيات العصر ،كما كجد فيو من أزمات ركحية كفكرية 
كسياسية كاقتصادية .كإذا كنا نلح على التفسَت االجتماعي لؤلدب دكف إ٫تاؿ للجوانب األخرل ،فؤلننا نؤمن بأف 

 .(1)اث ككقائع كمفاىيم"الشعر نشاط إنساين يعكس ما ٬ترم يف بيئة الشاعر من أحد
كاف ىذا من جانب التنظَت ،أما على الصعيد التطبيقي فكانت دراسة منسجمة كملتزمة با١تنهج ا١تختار،     

إذ ٖتدث عن عديد القضايا االجتماعية كالثقافية كالفكرية كالدينية )يف إطارىا التارٮتي( اليت أثرت يف اٟتياة 
 لياهتا يف النصوص الشعرية ا١تختلفة .األدبية، ،مث بعد ذلك قاـ بتتبع ٕت

ليخلص يف األخَت نتائج ْتثو إىل أف "الشعر اٞتزائرم كيفما كاف أسلوبو ك٤تتواه ىو إنتاج عرب عن قضايا    
 .(2)شغلت أصحابو كأذىاف الناس يف عصر لو مفاىيمو ا٠تاصة كظركفو ا١تعينة"

 كما يتجلى ا١تنهج االجتماعي يف كتابيو :    
 

                                                           
 . 08ص  ـ 1981، 1، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، طعبد اهلل ركييب :الشعر اٞتزائرم اٟتديث -(1)
 . 715،ص  نفسوا١تصدر -(2)
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،كىو" يف ٣تملو سرد تقريرم النعكاس الواقع يف النص (1)عربية في الشعر الجزائري المعاصرقضايا -
بلغة القضية كا١توضوع كا١تسايرة كا١تواكبة كالنضاؿ كمشتقاتو ،تنعزؿ فيو البنية الفنية كتتأخر إىل أخر ٟتظة منفصلة 

كالشيء نفسو تقريبا يقاؿ عن كتابو: . (2)عن مضموهنا ،كعرب صفحات ٤تدكدة ال يتجاكز ٙتاف صفحات الكتاب"
 . (3)"األوراس في الشعر العربي"

 دراسة الدكتور واسيني األعرج :-2
من أكثر النقاد اٞتزائريُت تغلغبل يف  -حسب الدكتور يوسف كغليسي–يبدك الدكتور كاسيٍت األعرج    

)اتجاىات الرواية للنقد االجتماعي كأصولو ا١تادية اٞتدلية ،كٯتكن أف يكوف كتابو الضخم  اٞتهاز ا١تفهومي
خَت دليل على ذلك ،السيما أف طابعو األكادٯتي قد أىلو ألف يكوف أكؿ دراسة منهجية .(4) العربية في الجزائر(

 .(5) منظمة للركاية اٞتزائرية يف ضوء التصور االجتماعي )الواقعي(
 (6) م الكتاب إىل بابُت كبَتين :ينقس   

الباب األول :وىو عبارة عن فرش سياقي )سيسيولوجي( يمهد لمواجهة النصوص الروائية ،بخلفية 
على أهنا نتاج الثورة الوطنية  -خبلؿ ا١تراحل األكىل–تتمفصل على مرحلتُت كبَتتُت ،إذ ينظر إىل الركاية  تاريخية

 على أهنا انعكاس للتحوالت الدٯتقراطية .–خبلؿ ا١ترحلة الثانية –كإرىاصاهتا ،بينما ينظر إليها 
–،حيث يقسم الركاية اٞتزائرية  الباب الثاني :الذي يمثل الجانب التطبيقي والجوىري في الكتاب

إىل أربعة إتاىات :االٕتاه اإلصبلحي ،االٕتاه الركمانتيكي، االٕتاه الواقعي  -تقسيما لصيقا بفرش الباب األكؿ
 النقدم ،االٕتاه الواقعي االشًتاكي .

كضمن كل إتاه يدرس ما تيسر من ٪تاذج ركائية برؤية )اجتماعية( كاضحة ،كتزداد كضوحا كجبلء كلما 
اقًتب من االٕتاىُت الواقعي النقدم كالواقع االشًتاكي ،إذ تقـو ىذه الرؤية ا١تنهجية على استحضار السياؽ 

جذرا ببنيتو التحتية( كتتبع صوره االنعكاسية يف النص الركائي؛إذ نراه يعود تارٮتيا االجتماعي للنص )كربطو ربطا مت

ـ بتفسَتات جديدة  موليا إياىا اعتبارات خاصة على أهنا تشكل البذرة الصاٟتة 1871إىل ثورة الفبلحُت سنة 

                                                           
 ـ1983ركييب :قضايا عربية يف الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،عبد اهلل -(1)
 . 44:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ي يوسف كغليس-(2)
 ـ .  1982، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اٞتزائر -(3)
 ـ .1986ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،-(4)
 . 50:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييراجع :يوسف كغليس-(5)
 53إىل  50راجع :ا١ترجع نفسو ،ص ي-(6)
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الفكر االشًتاكي يف للوعي التارٮتي للجماىَت الشعبية الواسعة ،كأهنا كانت ذات مسا٫تات عظمى يف تشكل 
 اٞتزائر كتكريسو .

ليجتهد بعدىا يف القبض على التغَتات االقتصادية كاالجتماعية اليت الزمتها ،يف انعكاسها على البنية 
يف اتصالو اٟتميم –الثقافية )النصوص الركائية( كال سيما األدب ا١تكتوب بالفرنسية، كيقـو الدكتور كاسيٍت األعرج 

على مفهـو الطبقة متخذا منو مفتاحا بديبل ١تواجهة النص ،فهو يركز كثَتا على التناقضات  -ٞتدليةبالرؤية ا١تادية ا
االجتماعية يف النص، كما ٯتكن أف تفرزه من صراعات طبقية ،السيما نضاؿ الطبقات احملركمة ضد اإلقطاعية 

 كالبورجوازية.
تتجسد كتتجلى يف البحث داخل العمل  -ىنا–أم أف ٕتليات النقد االجتماعي عند كاسيٍت األعرج    

األديب )الركاية ىنا( عن صراع الطبقات ،أم الطبقة كنقيضها مثبل :طبقات الكادحُت كالفبلحُت من جهة 
 كالبورجوازية من جهة أخرل ،طبقات اإلصبلحيُت كالرجعيُت ...

كاقعية اشًتاكية فعلية كا١تبلحظ كذلك أف ىذه الرؤية ا١تنهجية الواسينية تصيب إف كاجهت نصوصا    
صادرة عن كعي مادم جديل ،كلكنها ترتد خائبة أك تتعسف كما فعل كاسيٍت ،كتعجز ٘تاما لو كاجهت نصوصا 

 ال أثر فيها للصراع الطبقي با١تفهـو ا١تاركسي.
كأما اٞتانب ا١تصطلحي النقدم االجتماعي يف دراسة كاسيٍت األعرج ،فبل نكاد نعثر عليو إال يف    

حات األخَتة من معاٞتتو لكل ركاية ،كىذا بعد أف يفرغ من تقصي اٞتوانب اٞتدلية للصراع الطبقي على الصف
 مستول ا١تضموف ٔتصطلحات :"اإلقطاعية" ك"البورجوازية الصغَتة" ك"الطبقية"..."الوعي اٞتماىَتم"...

 يستأثر منو باىتماـ خاص،  كيظهر أف ا١تصطلح النقدم ال يشكل اعتبارا كبَتا لدل كاسيٍت األعرج، كال   
 كما رأل يوسف كغليسي.

 دراسة محمد ساري :-3
شأنو شأف الناقد كاسيٍت األعرج حاكؿ ٤تمد سارم أف يفيد من طركحات لوكاتش ،كغولدماف ،كسائر    

(1)"البحث عن النقد األدبي الجديدالنقاد كا١تنظرين للفكر الواقعي ،ليخرج ٔتحصلة نقدية طيبة عرب كتابو "
، 

ىي الرؤية الطبقية اليت تسعى إىل مل شتاهتا تفاصيُل النص  -كما عند كاسيٍت األعرج–كمركز االىتماـ عنده 
أف القوؿ هبذه العبلقة ال  -نظريا–كاجملتمع ،انطبلقا من التسليم بالعبلقة اٟتميمية بُت النص كاجملتمع ،كلكنو يدرؾ 

 جتماعي .يلغي خصوصية النص كاستقبللو النسيب عن إطاره اال

                                                           
 ـ .1984، 1دار اٟتداثة :بَتكت ،لبناف ،ط -(1)
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بعد ذلك ٭تاكؿ أف ٮتترب رؤيتو ا١تنهجية بسحبها على نصوص ركائية للطاىر كطار، كرشيد بوجدرة،    
 كإٝتاعيل غموقات ،كبكَت بوراس ،كمالك حداد ،كىذه النصوص الركائية تستجيب يف معظمها ٢تذه الرؤية .

 يريد أف يرىنها ٣تانا للموضوع كيشدد يف كثَت من األحياف على ٚتاليات ا٠تطاب الركائي اليت ال   
االجتماعي )االشًتاكي( اٞتسيم ،كيتضح ذلك خصوصا يف كقفتو مع ركاية )الليل ينتحر( لبكَت بوراس ،حيث 

 أخذ عليها ذلك النقص الفٍت الرىيب ،مقابل ازدحامها بالشعائرية كالسطحية .
أف ٤تمد سارم ىو أكؿ ناقد جزائرم قاـ ( 1)كيف ذلك الكتاب يبدك حسب الدكتور يوسف كغليسي   

ببسط نظرم شامل ١تعامل البنيوية التكوينية ،ٔتستوياهتا الفهمية كالشرحية ،عند رائدىا "لوسياف غولدماف" ،أما على 
 مستول التطبيق فلم يستطيع االلتزاـ هبا .

جعية "لوكاتشية" أما توظيفو للمصطلحات النقدية فهو كثيق الصلة ٔتنهجو كمستمد أساسا من مر    
ك"غولدمانية" مثل :الرؤية ا١تأساكية ،الفهم كالشرح ،البطل ا١تلحمي ،الشخصية النموذجية ،البطل السليب ،البطل 

 اإل٬تايب 
كبعد ال يسعنا أف نذكر كل الكتب النقدية اليت هنج أصحاهبا ا١تنهج االجتماعي ،كإ٪تا نكتفي بالكتابُت 

ا أ٪توذجُت جيدين لذلك النوع من النقد ،كلكن ىذا ال ٯتنعنا من اإلحالة على السابقُت يف ٣تاؿ الركاية ،بعد٫ت
 ،كأىم تلك الدراسات ىي : -تتمة للفائدة–عديد تلك الدراسات 

 (2)٤تمد مصايف :دراسات يف النقد كاألدب. 
 .زينب األعوج :السمات الواقعية للتجربة الشعرية يف اٞتزائر 
 (3)ٞتزائرية القصَتة كالطويلةعمر بن قينة :دراسات يف القصة ا. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،السابق ي،كا١تلخص يف ٣تملو حوؿ عمل ٤تمد سارم مأخوذ من كتاب يوسف كغليس 54ص  :النقد األديب اٞتزائرم ا١تعاصر، ييوسف كغليس-(1)

 . 55، 54، 53ص 
 ـ .1988ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،-(2)
 . 59، 58:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييراجع أىم تلك الدراسات يف كتاب يوسف كغليس-(3)
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 خالصة :
احتل النقد االجتماعي حيزا مكانيا كبَتا يف النقد اٞتزائرم ،إذ ىيمن على ا٠تطاب النقدم بصفة شاملة    

 خبلؿ السبعينيات كبداية الثمانينيات ،مث بدأ يف الًتاجع مع ظهور النقد األلسٍت اٞتديد .
السردية ،على أساس صلة النصوص الركاية بنظرية االنعكاس أكثر من صلة كقد اختص أكثر بالنصوص    

 النصوص الشعرية هبا ،كقد أخذت الركايات كالقصص اٞتزائرية السبعينية أكرب نصيب منو .
كمن أىم ميزاتو :الًتكيز على ا١تضموف االجتماعي للنصوص على أساس أف النص مرآة عاكسة    

على صراع الطبقات داخل النصوص ،مع تغييب كاضح للخصوصية الفنية لتلك للمجتمع ،كذلك ركزكا كثَتا 
 النصوص .
كىم يف ذلك النقد قد استمدكا مرجعياهتم النظرية من األصوؿ العا١تية للفكر الواقعي مثل :كاسيٍت    

ندكر( مثل: األعرج ،ك٤تمد سارم ،كزينب األعوج ،بينما استمدىا بعضهم من الوسائط النقدية العربية )٤تمد م
 عبد اهلل ركييب ،ك٤تمد مصايف .
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 المحاضرة السادسة: النقد االنطباعي في النقد الجزائري الحديث

ـ 1874بُت  -ٖتديدا–،إذ ىي "مدرسة فنية تشكيلية ظهرت  ارتبطت االنطباعية بالفن التشكيلي   
 . (1)اٟتديث مع األكادٯتية الرٝتية"ـ ،من خبلؿ ٙتانية معارض بباريس ،كقد جسدت قطيعة الفن 1886ك

 تعريفو:

أما يف النقد األديب فهي "منهج ذايت حر ،يسعى الناقد من خبللو إىل أف ينقل للقارئ ما يشعر بو ٕتاه 
النص األديب ،تبعا لتأثره اآلين ك ا١تباشر بذلك النص ،دكف تدخل عقلي أك تفكَت منطقي صاـر كسيلتو األساسية 

الذكؽ الفردم الذم يعكس تأثر الذات الناقدة با١توضوع اإلبداعي إذ يتخذ الناقد من النص  يف ىذا ا١تسعى ىي
األديب مناسبة للحديث عن ذاتو كأفكاره ا٠تاصة كما يتداعى يف ذىنو من مشاعر كذكريات ،٤تتكما يف نقل 

 .(2)انطباعاتو حوؿ النص على الذكؽ أساسا"

الذكؽ الذم يستند إليو الناقد يف النقد االنطباعي ،فالذكؽ  كالبد ىنا من التوضيح فيما ٮتص معيار  
ا١تقصود ىنا ىو الذكؽ أك الشعور أك اإلحساس اآلين ا١تباشر ا١تتغَت الذم يتبادر إىل ذىن الناقد أثناء تعاملو مع 

اليت ال -النص مباشرة ،كىذا اإلحساس أك الذكؽ إ٪تا ىو متغَت غَت ثابت ،كذلك تبعا للحالة النفسية للناقد ،
 تتغَت من زماف إىل زماف ،كال ٯتكن أف تبقى ثابتة على حاؿ كاحدة . -ريب يف ذلك

كال نقصد الذكؽ الفٍت ا١تدّرب ا١تصقوؿ بطوؿ القراءات األدبية كالنقدية يف القدًن كاٟتديث ،أك بقراءة    
على إصدار أحكاـ  - حد كبَتإىل–األعماؿ الغربية يف مصادرىا األصلية أك مًتٚتة ،فإف مثل ىذا الذكؽ قادر 

 موضوعية معللة كمربرة .

كقد أخذ النقد االنطباعي تسميات ٥تتلفة يف النقد العريب اٟتديث ،منها :الذايت ،التأثرم ،االنفعايل 
 (3) الذكقي ،االنطباعي...

شامل ا١ترتكز كالواضح من التعريف السابق للنقد االنطباعي كمنطلقاتو ،أنو ال يرقي إىل درجة ا١تنهج ال   
على معايَت كمنطلقات يستند إليها شأنو شأف بعض ا١تناىج األخرل كا١تنهج النفسي الذم يستند إىل أسس علم 
النفس ،كا١تنهج التارٮتي الذم يستند إىل تنظَت عديد الدراسُت أمثاؿ :غوستاؼ النسوف كسانت بيف ،كىيبوليت 

 تُت ...

 
                                                           

(1)-petit illustre1984 libraire Larousse  paris 1980.p515  08قبل عن يوسف كغليسي :مناىج النقد األديب ،ص ،ن . 
 . 09:مناىج النقد األديب ،ص  ييوسف كغليس-(2)
 ص ف.ا١ترجع نفسو .-(3)
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 ما يأيت : كمن أىم خصائص ىذا النقد االنطباعي   
 أنو ال يعتمد العقل كا١تنطق كالتفكَت يف إصدار أحكامو . -
 أنو متغَت غَت ثابت ،ألف شعور القارئ متغَت من ٟتظة إىل أخرل . -
أنو أحيانا يتخذ من النص ا١تنقود كسيلة للحديث عن األفكار كا١تشاعر اليت تتداعى ٟتظة االتصاؿ بذلك  -

 كىذه من حسنات النقد االنطباعي .النص ،كبالتايل إنتاج نص أديب ٚتيل ،

كىذا النقد االنطباعي ىو أسهل أنواع النقد كأقدمها ،إذ ال ٭تتاج إىل إجراءات أك أدكات منهجية ينطلق    
منها الناقد ،ك٢تذا فقد كجد يف النقد العريب اٞتاىلي القدًن .متمثبل يف بعض ا١تبلحظات النقدية اليت كاف يصدرىا 

 .(1)النابغة الذبياين حوؿ بعض األشعار

و فقد ظهر كانتشر يف الكتابات الصحفية اليت يكتبها الصحافيوف غَت ا١تتخصصُت يف كىو لسهولت   
،كنتيجة ذلك فقد "تظافر النقد االنطباعي مع النقد الصحفي يف شكل قراءة حرة كعابرة  -غالبا–األدب كالنقد 

 :(3)،كىي  (2)للنص عمادىا الذكؽ الفردم تطبعها ا٠تصائص اآلتية"

اللغة اإلنشائية الشاعرية اليت يطغى عليها ضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أنا( ...كسائر اإلسراؼ يف استعماؿ 
األساليب االنفعالية ،كاإلفراط يف استحساف النصوص أك استهجاهنا على السواء ...الذكباف يف النصوص ا١تعجب 

 هبا كالتماىي يف أصحاهبا ...

 النقد االنطباعي في  الحطاب النقدي الجزائري:-

كأما إذا عدنا إىل النقد االنطباعي يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ،كجدنا أف ىذا النقد قد احتل رقعة شاسعة    
على ا٠تارطة النقدية اٞتزائرية ،كشغل حيزا مكانيا ال يستهاف بو ،كىذه ألسباب عديدة ٯتكن تقسيمها على 

 مرحلتُت :

 م :1261مرحلة ما قبل -أ

االنطباعي ىو أف أغلب النقد اٞتزائريُت آنذاؾ كانوا من شيوخ اٟتركة  كالسبب يف انتشار النقد   
 (4) اإلصبلحية كمل يكونوا متخصصُت يف النقد كمل يكن شغلهم الشاغل .

                                                           
 .12-11ـ،  ص ص 1965،  6دار ا١تعارؼ ،مصر، ط يراجع :شوقي ضيف :الببلغة تاريخ كتطور -(1)
 . 13:مناىج النقد األديب ،ص  ييوسف كغليس-(2)
 .14ا١ترجع نفسة ،ص يراجع  -(3)
براىيمي ،ك٤تمد الشبوكي ،كأٛتد سحنوف ،كأٛتد بن عزكز ،للتوسع يف ىذه القضية تراجع احملاضرة الثانية ا١تتعلقة :٤تمد البشَت اإل مثاؿ ىؤالءأمن -(4)

 . اٟتديث باالٕتاه التقليدم يف النقد اٞتزائرم
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 ارتباط ذلك النقد بالصحافة اليت ال تركز كثَتا على اٞتانب األكادٯتي .-

 ضعف األدب كالنقد عموما يف البيئة اٞتزائرية آنذاؾ.-

 : م1261رحلة ما بعد م-ب  

كتعود األسباب "إىل كوف الناقد اٞتزائرم ناقدا متواكبل ،ال ٬تشم نفسو مشقة البحث كالتنقيب يف أغوار    
الظاىرة األدبية ،كما تستدعيو من إحاطة ببغض ا١تفاتيح ا١توضوعية )العلمية( بقدر ما يؤثر أف ٭تصر عبلقتو 

شكلت بفعل ثقافتو اٟترة ،كقد تعزل إىل اعتقاد بالنص األديب يف دائرة الذكؽ كما يعًتيها من ركاسب خارجية ت
( .كما أسهم النقد !بعض )النقاد( بأف االنطباعية ىي أسهل الطرؽ ا١تؤدية إىل مرتبة الناقد )كما أدراكها مرتبة

الصحفي الذم تتعاطاه ا١تنابر الثقافية اإلعبلمية ،بوصفو ابنا بارا لبلنطباعية، إسهاما مباشرا يف إثراء رصيدنا 
 . (1)كمي من النقد االنطباعي"ال

فالذم ٩تلص إليو ىو أف النقد االنطباعي ،انتشر يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ،لتقاطعو مع النقد    
 الصحفي من جهة ،كسهولتو كتواكل بعض النقاد اٞتزائريُت كعدـ ٗتصصهم من جهة أخرل .

ائرم ،فيمكن أف نتحدث عن ٕتلياتو يف عديد كأما من الناحية العملية )التطبيقية(للنقد االنطباعي اٞتز    
 النقاط أ٫تها :

ا١تقاالت النقدية ا١تقتضبة اليت ٖتفل باالنطباعية ،كاليت كانت تنشر يف الصحف اٞتزائرية قبل االستقبلؿ، -
 مثل :الشهاب ،كالبصائر ،كقد سبق لنا اٟتديث عنها يف ٤تاضرة االٕتاه التقليدم يف النقد اٞتزائرم اٟتديث .

ا١تقاالت النقدية الصحفية اليت كتبت بعد االستقبلؿ ،كىي أكرب من أف تعد أك ٖتصى ،كيكفي أف نعود -
إىل ا١تقاربات كاآلراء اليت تقاؿ ٔتناسبة صدكر قصيدة أك ديواف أك ٣تموعة أدبية ،كمن أمثلة ذلك نذكر النقد اآليت: 

يقاٝتٍت الشعراء ىذا اإلعجاب؟ أيكوف إحساسي "قرأت ما نظمت أيها الشاعر ا١تبدع ،قرأتو بشغف مرتُت ىل 
ىذا ٣ترد متعة عابرة ،أك تأثر كاذب ؟كبّل ...كبل إف الذم قرأتو كبلـ ٚتيل لو مقومات الشعر، كالشعر يدرؾ 
ٚتالو النقاد كالشعراء كالكتاب، كحىت القراء العاديوف .لقد نقلٍت اٞتو العاـ للقصيدة إىل مدف الشعر البعيدة ،كإىل 

ازدىاره ،كقوة سلطانو ،كركبت مطايا الصور البديعة ،كالرؤل الساحرة ،فاستنشقت عبَتا قدٯتا يف أزقة  عصور
 .(2)البوادم كاٟتواضر..."

                                                           
-ـ 1830ر اٞتزائرم اٟتديث ،كيراجع كذلك عبد اهلل ركييب :تطور النث 70:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر البلنسونية من األلسنية ص  ييوسف كغليس-(1)

 . 255-253 ص ـ ،معهد البحوث كالدراسات العربية ،ص1974
 .14ـ ،ص 2011جانفي  2ـ إىل 2010ديسمرب  27، 528:لقصيدة الشاعر بوجدع ،جريدة البصائر ،اٞتزائر ،العدد  انطباعات قارئ-(2)
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فالنقد االنطباعي يف ىذه الفقرة كاضح يتجلى يف كصف الشاعر با١تبدع كاٟتديث عن اإلعجاب    
طباعات يعوزىا التمثيل من القصيدة كالتعليل ٢تا ،ىذا إضافة كاإلحساس كا١تتعة ،كالكبلـ اٞتميل ...كلكنها ٣ترد ان

إىل مدف  -كما يقوؿ–إىل اٗتاذ الناقد ىذه القصيدة مناسبة للحديث عن أفكاره فلقد نقلو اٞتو العاـ للقصيدة 
صور الشعر البعيدة ،كإىل عصور ازدىاره ...،ككذلك استخدامو اللغة اإلنشائية يف نقده من قبيل :ركبت مطايا ال

 البديعية ،كالرؤل الساحرة. 

 كإذ كنا قد ٖتدثنا عن النقد االنطباعي يف ا١تقاالت ،فإنا نتحدث عنو اآلف ،يف ا١تؤلفات أك الكتب .   

ككمثاؿ للدراسات اليت هنج أصحاهبا النقد االنطباعي يف أعما٢تم ،نذكر عديد الدراسات اليت بينت 
، -كىذا على اعتبارمقاربة النص كالتعامل معو تُعّد نقدا-النوع من النقد ،كأشارت يف مقدماهتا إىل أهنا تزخر هبذا 

 ،نذكر بعضها :(1)كيف ىذه القضية ٧تد مقدمات عديدة

:"...إف ىذه ا١تقاالت ال تدخل يف باب  -في مطلع )قراءتو( للقصة الجزائرية–يقول أحمد منور -
،كال ما يشبو النقد ،كإ٪تا ىي )قراءة( حرة مل ألتـز فيها ٔتنهج معُت ،كال بنظرية نقدية ٤تددة ،إنٍت أعتربىا  النقد

 .(2)٣ترد كجهة نظر ،كمشاركة يف اٟتوار الدائر على مستول الساحة األدبية"

،كإف حاكؿ الناقد  كما جاء يف ىذه الفقرة يف كيفية التعامل مع النصوص ،إ٪تا ىو النقد االنطباعي ذاتو   
نفي ذلك من خبلؿ قولو "ال تدخل يف باب النقد" ،كرٔتا الذم دفعو إىل ذلك ىو توقع ردة فعل على أحكامو 

 اليت أصدرىا ،كعدـ تربيرىا أك تعليلها ،أك استنادىا إىل منطلقات نظرية معينة .

بأنو ٣ترد ٤تاكالت ( شعراء ومالمحيقول الطاىر يحياوي ومحمد توامي عن كتابهما المشترك )-
 .(3)"تندرج ضمن االنطباعات كا٠تواطر أكثر ٦تا تندرج يف البحوث كالدراسات"

:"...ىذه ا١تقاالت أك الشظايا كما فضلت أف أٝتيها حقيقة ال  تقول أم سهام في شظاياىا النقدية-
حداث األدبية اليت شهدهتا ٣تازا جلها ال يتجاكز االنطباعات النقدية اليت سجلتها كمتابعات أك لتغطية بعض األ

 . (4)الساحة الثقافية"

 

                                                           
 . 71، 70 ص :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ييراجع يوسف كغليس-(1)
،نقبل عن يوسف  14ـ ،ص 1981أٛتد منور :قراءات يف القضية اٞتزائرية ،سلسلة مكتبة الشعب ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،اٞتزائر ،-(2)

 . 70ص  يكغليس
 . 05ـ ،ص 1984 ،1ك٤تمد توامي :شعراء كمبلمح ،مطبعة أكمزياف ،اٞتزائر ،ط  ،الطاىر ٭تياكم-(3)
 07ـ ،ص 1989كاألدب ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،أـ سهاـ :شظايا النقد -(4)
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:"يبلحظ القراء معي استعجاؿ بعض ا١تقاالت كعدـ انتهاج منهج  يقول عمر أزراج في )حضوره(-
 .(1)نقدم ٤تدد كقار"

:"...أقرأ إنتاج بعض األدباء الناشئُت ك أكثر أال أحتفظ برأيي  يقول عامر مخلوف في مطلع )تطلعاتو(
 . (2)انطباعايت كتابة"فأعرب عن 

كالواقع أف تلك الكتب اليت أعلنت صراحة يف مقدماهتا هنجها النقد االنطباعي قد التزمت بذلك       
(3)ك"كانت تطبيقا أمنيا لئلطار االنطباعي الذم أريد ٢تا"

. 

البعد الفني والفكري عند كأما الكتاب الذم نتخذه أ٪توذجا تطبيقيا للنقد االنطباعي ،فهو كتاب "   
الذم ىو صاحب –،كقد كضح األستاذ يوسف كغليسي لألستاذ الطاىر يحياوي (4)الشاعر مصطفى الغماري"

،ك٨تن ىنا ننقل باختصار ما كضحو يوسف كغليسي ،كىذا (5)كيفية ٕتلي النقد االنطباعي فيو  -االختيار األكؿ
 من باب األمانة العلمية .

دراسة انطباعية كاضحة ا١تعامل ... كما  21صفحة ،كيقدـ فيو صاحبو  160يتجاكز حجم الكتاب 
٭تسب ٢تذه الدراسة منذ البدء ىو أهنا تتجاكز التعبَت عن االنطباع إىل تعليلو ،فمثبل حينما ٭تكم الطاىر ٭تياكم 

الالت فنية مشرقة ،يتحطم فيها على أف اللغة الشعرية عند مصطفى الغمارم "تأخذ منحنيات كأبعادا ذات د
، فهو ال يصدر ذلك اٟتكم إال بعد طرح نظرم يضمنو (6)جدار ا١تكاف كالزماف ،كتسقط فيها العبلمات التقليدية"

 يضمنو تصوره الع امِل  لكفة الشعرية ،إضافة إىل طرح تطبيقي ٮتص اللغة الشعرية قبل مصطفى الغمارم...

الطاىر ٭تياكم التعليق السطحي على النص إىل الذكباف الكلى فيو،  كما تتجاكز الدراسة االنطباعية عند    
حد اٟتماسة ا١تغالية اليت غالبا ما تصرفو عن كظيفة النقد ،حُت تغمره النشوة يف عز إعجابو بالنص ا١تقركء ،فبل 

متميز،         يكاد أف ينظر إليو إال بعُت كاحدة ،مسرفا يف استخداـ كلمات الشكر كاالمتناف ا١تفرطُت )رائع، 
 فذ ،لعمرم ...(

                                                           
 . 243ـ ،ص 1983عمر أزراج :اٟتضور ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،-(1)
 . ٥05تلوؼ عامر :تطلعات إىل الغد ،..ص -(2)
 . 71:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس-(3)
 ـ1983ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر ،-(4)
 . 75إىل  71يراجع ىذه القضية يف كتاب يوسف كغليسى :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص -(5)
 . 51الطاىر ٭تياكم :البعد الفٍت كالفكرم عند الشاعر مصطفى الغمارم ،ص -(6)
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كال يرل على امتداد الكتاب من عيوب للقصيدة الغمارية سول ا١ترحلة التقليدية السريعة ،كال يظن    
يوسف كغليسي أف من قرأ شعر الُغمػػػػػػارم قراءة نقدية كاعية يصدؽ ذلك ،كلكنها فورة النقػػػػد االنطباعي 

 ا١تتعاطف .

٘ترد الناقد عل طقوس النقد األكادٯتي ،كضربو  -يف ىذه الدراسة–كمن ٕتليات االنطباعية كذلك    
 عرض اٟتائط بفنياتو :حيث ال يعتمد إال كتابُت يتيمُت لسيد قطب ك٤تمد غنيمي ىبلؿ .

يب إذا ما كأما اللغة النقدية ففيها ما فيها من السمات الصحفية كاإلنشائية كالشعرية ،كليس ذلك بغر    
علمنا أف الطاىر ٭تياكم أديب كصحفي قبل أف يكوف ناقدا ،كىذه بعض األمثلة على تلك اللغة ،يقوؿ الناقد: 
"نعوذ باهلل ك٨تتمي بو من )أجنحة ا١تركاح القفصية النفعية (،ىذه األجنحة العجيبة اليت نشتاؽ ْتق أف نراىا كىي 

 ...!تركح يف أقفاصها

إليها الدكتور يوسف كغليسي حوؿ نقد الطاىر ٭تياكم يف كتابو ،ىي أف الدراسة كا٠تبلصة اليت ٮتلص    
"فقَتة من الناحية ا١تصطلحية ،ألهنا تذكب مصطلح )الذكؽ( فيما ينعكس عليو من آثار ،كما ينعكس بو من 

 . (1)إنشائيات اإلعجاب الذايت"

باعية ،جزائرية جاءت على شكل  إذف ىذه أىم ا٠تصائص النقدية ا١تستخلصة من دراسة نقدية انط   
كتاب، ك١تن أراد التوسع عليو ٔتراجعة الكتب األخرل اليت أشرنا إليها ،كاليت صرح أصحاهبا يف مقدماهتا 

 باعتمادىم القراءة االنطباعية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 75:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ي يوسف كغليس-(1)
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 خالصة :
الذكؽ  كالذم ٩تلص إليو ىو أف النقد االنطباعي نقد متحرر من القيود كالضوابط ،يعتمد أساسا على   

اآلين ا١تباشر يف تعامل القارئ )الناقد( مع األثر األديب ،كىو يتقاطع مع النقد الصحايف يف ناحية السرعة 
 كاإلنشائية كا١تبالغة كعدـ التعليل .

كقد احتل النقد االنطباعي حيزا مكانيا كبَتا يف الساحة النقدية اٞتزائرية ،كذلك لسهولتو ،كتواكل كثَت    
زائريُت .يف اإل١تاـ ببعض ا١تنطلقات العلمية اليت تؤسس للنقد كمناىجو ،كعدـ ٗتصص بعضهم يف من النقاد اٞت

 النقد كذلك .

كقد ٕتسد ذلك النقد يف بعض ا١تقاالت الصحفية ا١تقتضبة اليت تناكلت اآلثار األدبية ،سواء يف صحف    
 تقبلؿ .ما قبل االستقبلؿ مثل :الشهاب كالبصائر ،أك يف صحف ما بعد االس

يف تعاملهم من –كإىل جانب تلك ا١تقاالت ُكجدْت ا١تؤلفات )الدراسات( أك الكتب اليت سار أصحاهبا    
على طريقة النقد االنطباعي ،كأغلب أكلئك النقاد كانوا من غَت ا١تتخصصُت يف النقد، كإ٪تا ىم  -النصوص األدبية

،أـ سهاـ ،الطاىر ٭تياكم ،عبلكة جركة كىيب ،كعامر صحافيوف كأدباء بالدرجة األكىل من أمثاؿ :عمر أزراج 
 ٥تلوؼ ...
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 .المحاضرة السابعة: النقد النفسي في النقد الجزائري الحديث

النقد النفسي ىو أحد ا١تناىج النقدية السياقية اليت يتعامل فيها صاحبها مع اآلثار األدبية أك مع صاحبها 

" اليت  Freudismeمن الناحية النفسية ،كىو منهج يستمد "رؤيتو ا١تهيمنة من أصوؿ الفلسفة الفركيدية "

 .Psychanalyse " "(1)ي "ـ( كدعاىا نظرية التحليل النفس1939 -ـ1856أسسها سيغموند فركيد )

كيف -1كا١تنهج النفسي ىو الذم يتكفل باإلجابة على عديد األسئلة أك ٭تاكؿ ،كىذه األسئلة ىي :"
العناصر الشعورية أك غَت الشعورية  تتم عملية ا٠تلق األديب ؟ما ىي طبيعة ىذه العملية من الوجهة النفسية ؟ما

 الداخلة فيها ككيف تًتاكب كتتناسق ؟...ما ىي العبلقة النفسية بُت التجربة الشعورية كالصورة اللفظية .

 ما داللة العمل األديب على نفسية صاحبو ؟-2

  (2)كيف يتأثر اآلخركف بالعمل األديب عند مطالعتو ؟..."-3

لنفسية اليت استفادت منها الدراسات النقدية األدبية ،يطبق ىذا ا١تنهج يف أربعة كعلى اختبلؼ االٕتاىات ا   

 (3) ( ٣تاالت ىي :4)

دراسة العملية اإلبداعية يف ذاهتا )سيكولوجية اإلبداع( ؛أم ماىيتها النفسية كعناصرىا كطقوسها ا٠تاصة،     -1
سس النفسية لئلبداع الفٍت يف الشعر خاصة ك خَت من ٯتثل ىذا اجملاؿ الدكتور مصطفى سويف يف كتابو "األ

"،ككذلك بعض طلبتو مثل الدكتور شاكر عبد اٟتميد يف كتابو "األسس النفسية لئلبداع الفٍت يف القصة القصَتة" 
 ،كأيضا الدكتورة سامية ا١تلة يف كتاهبا "األسس النفسية لئلبداع الفٍت يف ا١تسرح"...

١تبدع( ؛ٔتعٌت البحث يف داللة العمل اإلبداعي على نفسية صاحبو ،كمن دراسة شخصية ا١تبدع )سيكولوجية ا-2

-ـ1890ـ( ،كإبراىيم عبد القاىر ا١تازين )1964-ـ1889ركاد ىذا االٕتاه ٧تد :عباس ٤تمود العقاد )

 ـ( ...1980-ـ1917ـ( ،ك٤تمد النويهي )1949

 ة التلقي أك اٞتمهور(.دراسة العبلقة النفسية بُت العمل اإلبداعي كا١تلتقي )سيكولوجي-3

                                                           
 .79إىل األلسنية ،ص  يوسف كغليسي :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية-(1)
 . 185-184ـ ،ص ص  1983،  5سيد قطب ،النقد األديب أصولو كمناىجو ،دار الشركؽ ،بَتكت ،لبناف ،ط -(2)
 . 24-23يراجع يوسف كغليسي ،مناىج النقد األديب ،ص ص -(3)
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دراسة العمل اإلبداعي من زاكية سيكولوجية )التحليل النفسي لؤلدب(،كىذا ىو اجملاؿ اٟتقيقي للممارسة -4
النقدية النفسانية اليت ٯتكن أف نذكر من ركادىا :أمُت ا٠تويل ،ك٤تمد خلف اهلل ،كعزالدين إٝتاعيل )التفسَت 

 ،كجورج طرابيشي ...النفسي لؤلدب( ،كيوسف سامي اليوسف 

فا١تبلحظ أنو من الناحية العملية التطبيقية ٯتكن االستفادة من علم النفس يف دراسة القضايا األربع السابق 
ذكرىا ،كىي :العوامل النفسية لئلبداع ،كنفسية ا١تبدع ،كاألثر النفسي الذم يًتكو النص أك النصوص األدبية على 

 التفسَت النفسي للظواىر الفنية يف اآلثار األدبية. -كىو األىم  -عُت ،كأخَتانفسية القارئ أك القراء أك ا١تستم

 charl)  كقد أٚتعت عامة البحوث كالدراسات يف ىذا اجملاؿ على أف الناقد الفرنسي شارؿ مورف
mouron( )1899ـ( ،الذم كضح مصطلح النقد النفساين )1966-ـpsycho-critique كقد، )

فقد فصل النقد األديب عن علم النفس ،كجعل من األكؿ أكرب ،حقق للنقد األديب انتصارا منهجيا كبَتا ككاضحا 
من التحليل النفسي غاية يف ذاتو، بل ُيستعاف بو  من أف يبقى ٣ترد شارح كموضح للثاين ،مقًتحا منهجا ال ٬تعل

 .(1)النصوص األدبية  ةيف دراس كسيلة منهجية

طيل اٟتديث كثَتا عن ا١تنهج النفسي من الناحية النظرية ،أك من حيث أعبلمو يف الوطن العريب ،إ٪تا كلن ن
 ننتقل إىل إبرار ٕتلياتو يف النقد اٞتزائرم اٟتديث .

 تجليات النقد النفسي في الخطاب النقدي الجزائري الحديث: -

كبَت يف النقد اٞتزائرم اٟتديث إذ "يعسر بشكل   -على عكس النقد التارٮتي–مل ينتشر النقد النفساين   
كرٔتا ىذا الذم جعل الناقد شربيط أٛتد يذىب إىل أف النقد النفساين "مل  ،(2)البحث عن موقع للنفسانية منو "

 .(3)٬تد سبيبل لو إىل الدراسات النقدية يف اٞتزائر إىل يومنا ىذا "

فيما -النتشار ،فلخص ما توصل إليو كقد حاكؿ الدكتور يوسف كغليسي البحث عن سبب عدـ ا   
كإىل أف اٞتامعة اٞتزائرية )ا١تعقل الرئيسي للممارسة  "إىل قلة رصيد نقادنا من ا١تفاىيم السيكولوجية، -يرل

النقدية( مل تعتمد مقياس "علم النفس األديب" إال يف كقت متأخر ...فضبل عن أنو يوكل إىل أساتذة ال صلة ٢تم 

                                                           
 .23:مناىج النقد األديب ،ص  ييراجع :يوسف كغليس-(1)
 . 82:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية إىل األلسنية  ييوسف كغليس-(2)
،نقبل عن يوسف 15ط :أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت الثاين )األدب اٞتزائرم يف ميزاف النقد( ،معهد اللغة كاألدب العريب ،جامعة عنابة ،ص يبأٛتد شر -(3)

 . 83:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  يكغليس
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ضافة إىل أف صلة نقادنا بالنقد النفساين قد تزامنت مع غزك ا١تناىج "األلسنية" اٞتديدة بعلم النفس عموما ،إ
للساحة النقدية ،كما سجلو ىذا ا١تنهج من تراجع شامل على امتداد الوطن العريب يضاؼ إىل ذلك كلو ما دعا 

النفس :يأيت يف طليعتهم يف مدل إفادة النقد )كاألدب عموما( من علم  -أصبل–إليو بعض النقاد من التشكيك 
الدكتور عبد ا١تلك مرتاض الذم نعت ا١تمارسات النقدية النفسانية بػ"ا١تريضة ا١تتسلطة" رغم انفتاح ٕتربتو النقدية 

 .(1)"!على مساحات منهجية متعددة

 كيف إطار القليل من ٕتليات النقد النفسي اٞتزائرم ،٨تاكؿ البحث عن ذلك كفق العناصر اآلتية :   

 تجليات النقد النفسي التنظيري .-أ

كالدراسات التطبيقية األكادٯتية  :احملاكالت السادجة البسيطة، تجليات النقد النفسي التطبيقي-ب
 ا١توسعة.

 تجليات النقد النفسي التنظيري :-أ
 :(2)يتجلى اٞتانب التنظَتم للنقد النفسي يف بعض الدراسات اليت كتبت يف ىذا اجملاؿ ،نذكر بعضها   

،كىو يف األصل عبارة عن دكتوراه دكلة أ٧تزىا  "االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي الحديث"-

ـ(،مث صدرت عن اٖتاد الكتاب 1990-ـ1989صاحبها يف جامعة الزقازيق ،كلية آداب بنها يف مصر )

 ـ . 1993 العرب يف سوريا سنة 

"التعامل مع النص كفق منظور سيكولوجي ٯتنحنا كقد دعا مؤلفها )عبد القادر فيدكح( يف ا١تقدمة إىل أف 
قراءة خاصة عرب صياغتو الفنية اليت ٖتمل يف ذاهتا رؤية لعامل اإلنساف ا٠تفي ،كاستدعاء ٕتليات البلكعي 

 .(4)كلكن الناقد كاف من أزىد النقاد يف ىذا ا١تنهج أثناء ا١تمارسات التطبيقية ا١تتعددة ،(3)اٞتمعي"

م، 1221النقد العربي الحديث )أطروحة دكتوراه دولة( ،جامعة الجزائر،الفكر الفرويدي في -
 للدكتور أحمد بن حلي .

                                                           
 . 82زائرم ا١تعاصر ،ص :النقد اٞت ييوسف كغليس-(1)
 90ك 82:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييراجع يوسف كغليس-(2)
 ػ)ا١تقدمة( عبد القادر فيدكح :االٕتاه النفسي يف نقد الشعر العريب اٟتديث ،ص :ب-(3)
 . 82:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييراجع يوسف كغليس-(4)
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 . الدكتور أحمد حيدوش: االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث -

كىو من النقاد الذين نظّركا  ،(1)دراسة نقدية"–أحمد حيدوش "إغراءات المنهج وتمنع الخطاب -
للمنهج النقدم النفسي كدعوا إىل تبّنيو ،كبينوا أ٫تيتو :إذ يصرح يف عديد الفقرات من مقدمة الكتاب بذلك، 
فػػػػػػ"ىذه الدراسة ٖتاكؿ أف تضيء درب النقد يف ىذا االٕتاه ]النفسي[ انطبلقا من أىم ٤تطات ىذا ا١تنهج عرب 

،برصد أبرز مبلمح ىذا التطور .كمن خبلؿ ذلك ٖتاكؿ أف تثَت إشكاالت تتعلق  خط تطوره يف النقد ا١تعاصر
بتحديد حقل ا١تناىج النفسية يف ٖتليل ا٠تطاب ْتثا عن ا١تشًتؾ بينها كالذم يؤسس ١تنهج ٤تدد ا١تعامل ٯتكن 

 .(2)اعتماده"

ابة جليد االٕتاه كيضيف الناقد أٛتد حيدكش يف توضيح آخر قائبل :"الدراسة اليت تطمح إىل إذ   
اإلصبلحي يف الكتابة النقدية بطريقة ٕتعل القراءة النفسية للخطاب األديب لونا من ألواف ا١تمارسة اإلبداعية ا١توازية 

كٮتفف من غربتو كاغًتابو نتيجة ما يتطلبو تطبيق ىذا ا١تنهج من  للنصوص األصلية ٦تا ٮتفف من معاناة القارئ ،
 .(3)التحليل النفسي"درجات التخصص العالية يف 

كقد حاكؿ الناقد أف يكوف أمينا كمتجانسا مع ا٠تطة اليت رٝتها يف ا١تقدمة :فقد خصص الفصوؿ الثبلثة    
 األكىل، كجزءا من الفصل الرابع للجانب النظرم على النحو الذم نفصلو كنشَت إليو كاآليت :

كفيو ٖتدث عن :اٟتلم كالنص األديب ،كالثنائيات  :(4) الفصل األول )التحليل النفسي للنص األدبي(-1
 الفنية كاالستعارات ا١تلحة ،كالقراءة كا١تنهج .

كقد عرج فيو على عديد القضايا،  ،(5) الفصل الثاني )البنيوية والتحليل النفسي وتطور المفهوم(-2
 أنا القارئ ،كمن أنا كىي : الكاتب كالنص أك البحث عن الشخصية البلكاعية للمؤلف ،كمن أنا ا١تؤلف إىل

 ا١تؤلف كالقارئ إىل الكعي النص ،كالًتاث العريب مصدر من مصادر القراءة النفسانية اٞتديدة للخطاب األديب .

                                                           
 ـ . 2009، 1صدر الكتاب عن دار األكطاف ،اٞتزائر ،ط -(1)
 )ا١تقدمة( .5أٛتد حيدكش :إغراءات ا١تنهج ك٘تنع ا٠تطاب ،دراسة نقدية ،ص -(2)
 . 6ا١تصدر نفسو ،ص  -(3)
 . 51على  9ا١تصدر نفسو ،ص من -(4)
 . 73إىل  52ا١تصدر نفسو ،ص من -(5)
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كٖتدث فيو تنظَتا عن عنصرين  :(1) الفصل الثالث )األنا والتجليات النفسية اللسانية للموضوع(-3
ا العنصر الثالث )التجليات النفسانية اللسانية(  فهو عنصر تطبيقي ٫تا :يف مفهـو األنا، كيف مفهـو ا١توضوع ،أم

 نًتكو إىل التطبيق .

كعاجل ٖتتو :حد السَتة الذاتية كركاية السَتة الذاتية،  ،(2) الفصل الرابع )السيرة الذاتية في الرواية(-4
 بقطاش ) فصل تطبيقّي( .١ترزاؽ  كالسَتة الذاتية يف الركاية اٞتزائرية ،كطيور يف الظهَتة كالبزاة

فهذه ىي فصوؿ الدراسة ،كقد كانت يف غالبها نظرية عاجل فيها صاحبها ٥تتلف القضايا كا١تصطلحات    
 ا١تتعلقة با١تنهج النفسي يف التعامل مع النصوص األدبية .

 تجليات المنهج النفسي التطبيقية :-ب
ية: تطبيقات بسيطة، مقتضبة، ساذجة، كٯتكن أف نتحدث ىنا عن نوعُت من التطبيقات النفسان   

 كتطبيقات منهجية شاملة )مؤلفات أك دراسات(.

 التطبيقات النفسية البسيطة :-أوال
كىي متعددة ،كتتميز باقتضاهبا الشديد كبساطتها كسطحيتها ،كٯتكن أف يقـو هبا األشخاص العاديوف    

 دكف ا١تتخصصُت فندكر منها على سبيل ا١تثاؿ ما يلي :

قد شعر األستاذ )حوحو( بعظم ا١تسؤكلية كٖتركت يف نفسو عوامل الغَتة على ٛتى األدب اٞتزائرم "ل-1
( 3)فاستعاف باهلل كتقدـ ١تيداف اإلنتاج فأخرج لنا رسالة طريفة يف أدب ا١تأساة تفيض حساسية كتزخر ٚتاال"

. 

دفعتو إىل كتابة ركايتو "غادة فهو ىنا يتحدث عن عوامل الغَتة اليت ٖتركت يف نفس أٛتد رضا حوحو ك    
 أـ القرل" ،كىذا العنصر من النقد يندرج يف العوامل النفسية لئلبداع .

"كىو نشيد]جزائرنا للشاعر ٤تمد الشبوكي[ قوم يف معناه كلغتو ك٤تتواه ،كقد ٟتن ٟتنا ٛتاسيا يرفع -2
 .(4)هبا"معنويات اٞتنود كيدفع بالشباب إىل االنضماـ إىل الثورة كاالعتزاز 

                                                           
 . 99إىل  74أٛتد حيدكش ،ا١تصدر السابق ،ص من -(1)
 . 128إىل  100ا١تصدر نفسو ،ص من  -(2)
 . 07ـ ،ص 1948فيفرم 9، 22:غادة أـ القرل ،جريدة البصائر ،العدد  أٛتد الشبوكي-(3)
 . 499،ص  10ـ ،جػ 2007، 1:تاريخ اٞتزائر الثقايف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ،لبناف ،ط أبو القاسم سعد اهلل-(4)
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ففي ىذا القوؿ إشارة إىل ما يدرس يف عبلقة علم النفس باألدب، يف تأثَت النص األديب على نفسية    
 القراء أك ا١تستمعُت.

حديث ٤تمد ناصر عن بعض ا١تؤثرات النفسية يف عديد الشعراء اٞتزائريُت، كانعكاسها على -3
 .(1)شخصيتهم كإنتاجهم الشعرم

الشاحب آيات اٟتزف ،كتلّمحُت يف قسماتك دالئل ا٢تم كاألسى ،...كقد "طا١تا قرأت يف كجهك -4
حركتك ٔتعاريض من القوؿ علٍّت أستبُت شيئا من حقيقة ىذا ا٢تم الدفُت الذم تنطوم عليو أحناؤؾ ،كىذا األسى 

كنفوس  ا١تربح الذم أعلم أنك تقاسيو .فكنت كمن يستجلي ا١تعٌت الدقيق من اللفظ ا١تعقد .فإف بُت التعقيد
" (2)الشعراء "األتقياء" نسبا كثيقا .كياهلل للنفوس الشاعرة النقية كما تبلقيو من عناء ٦تُِضٍّ

. 

كيف ىذا القوؿ يشَت الناقد ٤تمد البشَت اإلبراىيمي إىل نفسية الشاعر ٤تمد العيد آؿ خليفة كمعاناتو    
 النفسية .

 التطبيقات النفسية المنهجية المنظمة :-ثانيا
ا النوع من التطبيقات النفسية ال ٬تد سبيلو إال يف الدراسات ا١تتخصصة ،كقد ٖتدث الدكتور كىذ   

 عن دراستُت ٫تا :(3)يوسف كغليسي

 .(4)مقداد محمد :دراسة نفسية ألطلس المعجزات -

 .(5)سليم بوفنداسة :عقدة أديب في روايات رشيد بوجدرة-

كأما ملخص الدراسة األكىل ا١تتعلقة بديواف أطلس ا١تعجزات للشاعر صاحل خريف ،فيمكن أف نربزىا يف    
عسكرم" ٤تض بعّد الشعر -تطبيقو لبعض مفاىيم علم النفس العسكرم على الديواف ،منطلقا من تصور "سيكو

،كقد انتهى (6)ة كا١تقركءة كا١ترئية""ضربا من ضركب الدعاية اٟتربية اليت تنطوم على كل أشكاؿ الكلمة ا١تسموع

                                                           
 . 123، 122، 121يراجع :٤تمد ناصر :الشعر اٞتزائرم اٟتديث ،ص -(1)
  .227،228،ص ص 1 ج، ـ2007، 1،دار الغرب االسبلمي ، بَتكت ،لبناف ،ط يبراىيمآثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإل: ٤تمد البشَت اإلبراىيمي-(2)
 . 84.83:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  يوسف كغليسي-(3)
 ـ .1994،جانفي /فيفرم  ٣10تلة الركاسي :السنة الثالثة :العدد -(4)
 ـ .1993لـو الًتبية جامعة قسنطينة ،عليسانس ،معهد علم النفس ك مذكرة -(5)
 . 83:النقد ا١تعاصر ،ص  ي،نقبل عن يوسف كغليس 20.21ص ا١تعجزات ،ص  طلس٤تمد مقداد :دراسة نفسية أل-(6)
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،كمن سلبيات ىذه  (1)الناقد إىل أف "الشاعر يكوف فعبل قد مارس اٟترب النفسية ضد األعداء لصاحل األصدقاء"
 الدراسة أهنا ركزت على ا١تضموف كأ٫تلت الناحية الفنية للديواف .

فتكمن يف اآليت :تقسيمها إىل قسمُت نظرم كأما ملخص الدراسة الثانية ا١تتعلقة بركايات رشيد بوجدرة ،   
كتطبيقي ،فالقسم األكؿ يتكوف من ثبلثة فصوؿ نظرية ،كأما القسم الثاين فهو تطبيقي يتكوف من أربعة فصوؿ 

 تطبيقية .

كيصل الناقد يف األخَت )سليم بوقنداسة( "إىل تأكيد الفرضية اليت انطلق منها ،كىي أف رشيد بوجدرة مل    

،كىي النتيجة  !"  NEVROSEمصاب بالعصاب " -من ٖتصيل اٟتاصل-األكديبية ،فهو إذف ٭تل عقدتو 
اليت أقلقت ٞتنة ا١تناقشة على اعتبار أّف )العقدة األكديبية( ليست قانونا علميا )حتمية( بل ىي ٣ترد فرضية ،كأنو 

كالعصاب انطبلقا من ركاياتو ،ألف األثر الفٍت ليس انعكاسا   ليس معقوال أف نلصق ببوجدرة مرضا سيوكولوجيا
 .(2)مطلقا لسيوكولوجية صاحبو"

كقد عّد الدكتور يوسف كغليسي ىذه الدراسة با١تهمة ، إال أهنا كذلك كسابقاهتا ال تكاد ترل يف النص    
 .(3)األديب إال ٤تتواه ،كتعجز عن االخًتاؽ السيكولوجي لفّنياتو اٞتمالية

كمن الدراسات ا١تنهجية التطبيقية كذلك نذكر: "التجليات النفسانية اللسانية يف ٣تموعة زنابق    
،كىذا العنصر ىو ا١ترتب ثالثا يف الفصل الثالث من دراسة أٛتد حيدكش ا١تشار إليها سابقا)إغراءات  (4)اٟتصار"

،من الفصل (5)ة ١ترزاؽ بقطاش أ٪توذجا"دراسة نقدية (، ككذلك "طيور يف الظهَتة كالبزا–ا١تنهج ك٘تنع ا٠تطاب 
الرابع لدراسة أٛتد حيدكش ،ك٫تا دراستاف تطبيقيتاف استعاف فيهما صاحب الدراسة ببعض قضايا علم النفس يف 

 دراسة عديد القضايا.

 

 

                                                           
 . 84،النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ، ص ي،نقبل عن يوسف كغليس 29،ص  السابقا١تصدر ،٤تمد مقداد -(1)
 . 88،النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  يكغليسيوسف -(2)
 . 88-89 ص :ا١ترجع نفسو :ص يراجع-(3)
 . 98إىل  84:أٛتد حيدكش :إغراءات ا١تنهج ك٘تنع ا٠تطاب ،دراسة نقدية ،ص من  يراجع-(4)
 . 128إىل  113يراجع :ا١تصدر نفسو ،ص من -(5)
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 خالصة :
مل ينتشر النقد النفسي كثَتا يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ألسباب كعوامل موضوعية ،سبقت اإلشارة    

إليها، كقد ٕتلى ذلك النقد النفسي رغم ضآلة خَته ا١تكاين يف :اٞتانب التنظَتم اليت ٖتدث فيو أصحابو عن 
الذم ٕتلى يف بعض ا١تمارسات التطبيقية بعض القضايا النقدية ا١تتعلقة بعلم النفس كاألدب ،كاٞتانب التطبيقي 

ا١تقتضبة مثل :نقد الشبوكي ٤تمد ،ك٤تمد البشَت اإلبراىيمي ،كأيب القاسم سعد اهلل ،ك٤تمد ناصر ،إضافة إىل 
 بعض الدراسات ا١تنهجية كا١تتخصصة على غرار دراسات: ٤تمد مقداد ،كسليم بوفنداسة ،كأٛتد حيدكش.

إ٫تالو للجانب الفٍت لآلثار  -سواء دراسات النقاد اٞتزائريُت أك غَتىم-ي كما يُعاب على النقد النفس   
األدبية كىو اٞتانب الذم ٯتيز األدب عن غَته من النصوص األخرل ،رغم جهوده يف توضيح اٞتانب ا١تضموين 

ك٤تاكلة للنصوص كمؤلفيها من الناحية النفسية ،من قبيل السعي  إىل ٖتديد نفسية الكاتب من خبلؿ أعمالو ،
 تبياف األثر النفسي للنصوص على القراء .
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 .المحاضرة الثامنة: النقد التكاملي الجزائري الحديث
إذا كنا قد ٖتدثنا سابقا عن منهج نقدم كاحد يف التعامل مع اآلثار األدبية ،كأف يكوف ا١تنهج التارٮتي أك 

 ٥تتلف من النقد ،كىو النقد التكاملي .النفسي أك االنطباعي ،فإننا نتحدث اآلف عن ضرب 

ىو منهج "ال يتقيد ٔتنهج كاحد خبلؿ العملية النقدية بل يستعُت ّتملة من ا١تناىج اليت يقتضيها تعريفو:
 .(1)الطابع الًتكييب ا١تعقد للنص األديب"

ىو أف ا١تنهج ال يكتفي ٔتنهج كاحد فقط ،كلكن ال كالذم نراه فيما ٮتص ا١تنهج التكاملي يف النقد ،
أف تكوف ىناؾ عدة مناىج .بل ٯتكن اٟتكم على النقد بأنو تكاملي إذا تكوف من منهجُت  -كذلك–يشًتط 

اثنُت فما فوؽ ،كىذا ىو األغلب السائد يف الدراسات النقدية اليت تبنت ىذا ا١تنهج سواء على صعيد التنظَت أك 
 التطبيق .

فهو أحيانا ا١تنهج التكاملي كأحيانا ا١تتكامل ،أك  ،(2)ف تسميات ىذا ا١تنهج من ناقد إىل آخركٗتتل
الًتكييب ،أك ا١تركب ،أك ا١تتعدد ،أك ا١تتكرر ،أك منهج البلّمنهج ،أك منهج من ال منهج لو ،أك النقد الدٯتقراطي ،أك 

 اٟتوارم ،أك النقد ا١تفتوح ..

أك  -إذا ما أُحسن استخدامو من قبل الناقد–املي ليس ٣ترد حشو ىو أف التك -كذلك–كالذم نراه 
ٕتميع غَت منطقي ١تنهجُت أك أكثر، إ٪تا يكتسي مشركعية ٦تارستو من الطابع الًتكييب ا١تعقد للنص من: أفكار، 

لم هبا أف ي -يف تقديرنا–كموضوعات ،كقضايا نفسية ،كإيديولوجية ،كفنية كغَتىا ...كىو أمر ال ٯتكن ألم منهج 
 ك٭تيط هبا .

كإىل جانب الطابع الًتكييب ا١تعقد للنص الذم يعطى الشرعية ١تمارسة ىذا النوع من النقد ،يشًتط فيو أف 
تكوف ا١تناىج ا١تستخدمة فيو متجانسة كقد تطّلبتها الدراسة ،أم أف نأخذ من ا١تنهج ما يفيد الدراسة ال أكثر، 

اسة دكف أف يفيدىا ،فبل ٯتكن مثبل اٞتمع بُت منهجُت متناقضُت مثل: كأف ال نقـو باٟتشو الذم يسيء إىل الدر 
ا١تنهج التارٮتي ،كنقيضو البنيوم أك األسلويب مثبل .فا١تنهج األكؿ سياقي بامتياز يستند على التاريخ ،أما ا١تنهجاف 

 اآلخراف فهما نسقياف ال يهتماف بالتاريخ كسياقات النص أك األثر األديب .

                                                           
 34،مناىج النقد األديب ،ص  ييوسف كغليس-(1)
 . 34ا١ترجع نفسو ،ص يراجع -(2)
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 لي في الوطن العربي:النقد التكام

كمن النقاد العرب الذين تبنوا النقد ا١تتكامل ٧تد سيد قطب الذم يتكوف عنده من: ا١تنهج التارٮتي كالفٍت  
 .(1)كالنفسي ،"الذم ينتفع هبذه ا١تناىج الثبلثة ٚتيعا ،كال ٭تصر نفسو داخل قالب جامد أك منهج كاحد"

فبل مدعاة  ،(2)التكاملي يف الوطن العريب بشكل مفصلكقد ٖتدث الدكتور يوسف كغليسي عن ا١تنهج 
 إىل إعادة ذكر ما ذكر ىناؾ ىنا .

 النقد التكاملي في الخطاب النقدي الجزائري الحديث:

كأما إذا عدنا إىل ا١تنهج التكاملي يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ،كجدنا حديث النقاد اٞتزائريُت عنو: تنظَتا 
 عند من تبناه . )رفضا أك قبوال( ،ك تطبيقا

 في مجال التنظير :-أ
 ٧تد عديد النقاد اٞتزائريُت الذين نظّركا ٢تذا ا١تنهج ،سواء ما بُت رافض أك مدافع عنو .

  المدافعون عن المنهج التكاملي : -1
 كقد دافع عنو عديد النقاد ،لعل أبرزىم عبد اهلل ركييب ،٤تمد ناصر ،٤تمد ناصر بوحجاـ .   

 *عبد اهلل ركيبي :

كقد دعا إىل نقد متكامل أك تكاملي يف النقد اٞتزائرم ،كإف مل يصرّح بذلك مباشرة ،كإ٪تا ُيستّشف ذلك 
لتربير رأيو ،كلذلك تبٌت ذلك  -يف رأينا–من قولو أنو يدعو إىل ذلك النوع النقد ، كقد ساؽ مربرات قوية كمقنعة 

 النقد يف بعض دراساتو التطبيقية ٦تا سنتحدث عنو الحقا .

يف النقد اٞتزائرم يستفيد من العلـو اإلنسانية كّلها كلكنو يراعي  (*)إذ يقوؿ :"ك٨تن ندعو إىل منهج متأمل
النص بالدرجة األكىل ال معزكال عن صاحبو كعن بيئتو ،كلكن معزكال عن ا١تؤثرات الشخصية الذاتية بعيدا عن 

 ىذا النص كما يعكسو من شعور صاحبو كما يعرب األىواء كاألحكاـ العامة ا١تسبقة فا١تهم ىو إحساس األديب يف

                                                           
 . 08سيد قطب :النقد األديب أصولو كمناىجو ،ص -(1)
 . 48إىل  34:مناىج النقد األديب ،ص من  ييراجع :يوسف كغليس-(2)

 يبدك لنا أف كلمة) متأمل( خاطئة إ٪تا الصواب متكامل، كاألمر ٣ترد خطأ مطبعي. –(*)
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بو عن ٕتربة صادقة كما يوحي بو من أفكار كقيم إنسانية كما يدعو إليو من قضايا تفيد اإلنساف كتعكس مطا٤تو 
 . (1)كأشواقو"

اتو فهو ىنا يدعو إىل التكامل يف االستفادة من العلـو اإلنسانية كلها ،كلكن دكف إ٫تاؿ النص يف حد ذ      
"فالدراسة األدبية النقدية ينبغي أف نتناكؿ العناصر ا١تختلفة اليت يتكوف منها العمل الفٍت سواء من حيث ا١توضوع 

 . (2)أك الشكل أك ا١تضموف حىت تكوف الدراسة كافية متكاملة"
 *محمد ناصر :

ثو عن أسباب اختيار ،ففي حدي -فضبل عن التطبيق–كقد تبٌت الناقد ا١تنهج التكاملي من ناحية التنظَت 
موضوعو يقوؿ :"فإف الدراسات األكادٯتية السابقة ،على قلتها ،كانت تركز يف الغالب األعم على جانب 
ا١تضموف ،كتصب جل اىتماماهتا على القضايا ا١تعنوية ،كتعطي القيمة الكربل عند ٖتليل النصوص للظركؼ 

ا باٞتهود اليت بذ٢تا كل من الدكتورين: صاحل خريف ،كعبد اهلل السياسية ،كاالجتماعية كغَتىا ..كالبد من التنويو ىن
]يقصد دراسة ا١تضامُت كاألفكار كٚتع ا١تادة –ركييب يف ٣تاؿ دراستو الشعر اٞتزائرم كدكر٫تا يف ٘تهيد ىذا الطريق 

امل الصعب، غَت أف تلك الدراسات ستظل يف حاجة إىل دراسات أخرل تعززىا ،أك تتك -كتقدٯتها للدراسُت[
معها ،ألف دراسة الشعر من جانب ا١تضموف كحده ،لن يقدـ لنا التصور الكامل للعمل الشعرم ،كما أف تناكلو 
من زاكيتو الفنية كحدىا لن يكوف معيارا صحيحا لتقييم ىذا الشعر ،ككضعو يف مكانتو البلئقة بو ...فضركرة 

أكيدة .كبتناكلو من ىذين اٞتانبُت متكاملُت دراستو من جانب الشكل مكملة جانب ا١تضموف فيو تكوف حينئذ 
 .(3)تتصف النظرة إليو بالدقة كالشموؿ"

كيف ىذا الكبلـ دعوة مباشرة إىل التكامل يف دراسة النصوص ما بُت: الدراسة ا١تضمونية ،كالدراسة 
ملي فهما صائبا، فقد فهم ٤تمد ناصر النقد التكا-من خبلؿ ٦تارساتو التطبيقية -الشكلية، كيف رأينا كتقديرنا 

 كطبقو تطبيقا موفقا .

:"كقد حاكؿ البحث  -أثناء حديثو عن صعوبات البحث–كما تتضح دعوتو إىل التكامل بُت ا١تناىج قولو 
 .(4)أف يستفيد ٦تا ظنو صاٟتا من ىذه ا١تناىج كلها"

                                                           
 . 254ص :تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث ، عبد اهلل ركييب-(1)
 . 254،ص  ا١تصدر نفسو-(2)
 . 6، 5:الشعر اٞتزائرم اٟتديث ،ص  ر٤تمد ناص-(3)
 . 13،ص  ا١تصدر نفسو-(4)
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 *محمد ناصر بوحجام :

كىو تلميذ الدكتور ٤تمد ناصر ،كقد نظّر ىو كذلك للمنهج التكاملي ،إذ يقوؿ يف مقدمة كتابو :"مل يتبع      
البحث منهجا معينا ،التـز بو من البداية إىل النهاية ،إ٪تا حاكؿ االستفادة من مناىج شىت حسب اٟتاجة إىل ذلك 

كاالجتماعي ،كالوصفي كانت كاضحة ،بغية تقدًن تفسَت أثناء الدراسة، كإف كانت االستفادة من ا١تنهج النفسي 
لسرب  -الذم كاف االعتماد عليو كثَتا–مقنع ٢تذه الظاىرة ]أثر القرآف يف الشعر اٞتزائرم[ ،فجاء ا١تنهج النفسي 

أغوار نفوس الشعراء ،كمعرفة حقيقة مشاعرىم ،كجاء ا١تنهج االجتماعي لربط األثر األديب بالواقع االجتماعي 
ضاياه ،كجاء ا١تنهج الوصفي حُت يكوف الغرض بياف كثرة االقتباسات كتنوعها ،٦تا يستلـز االستقراء كتتبع كق

 . (1)الظاىرة يف الشعر كتتكامل ا١تناىج يف النهاية لتقدـ لنا صورة عامة عن حقيقة االقتباس من القرآف"

كالوصفي ،كلكل منهج كظيفتو كأ٫تيتو فا١تنهج التكاملي ىنا عند بوحجاـ ىو ا١تنهج النفسي كاالجتماعي 
 يف الدراسة النقدية لتقدًن صورة عامة عن ظاىرة االقتباس من القرآف اليت درسها يف ْتثو .

 الرافضون للمنهج التكاملي في النقد الجزائري :-ب
اىضو كيأيت يف طليعة الرافضُت للمنهج التكاملي يف النقد اٞتزائرم ،الدكتور عبد ا١تلك مرتاض ،فهو ين

 .(2)مناىضة شديدة كساخرة ،أكردىا يف سياؽ نشدانو ١تنهج مشويل

كيف ىذا الصدد يصرح قائبل :"...أكىل لنا أف ننشد منهجا مشوليا كال أقوؿ منهجا تكامليا ،إذ مل نر أتفو 
ف كاحد .فمثل من ىذه الرؤية ا١تغالطة اليت تزعم أف الناقد ٯتكن أف يتناكؿ النص األديب ٔتذاىب نقدية ٥تتلفة يف آ

ىذا ا١تنهج مستحيل التطبيق عمليا )...( ،ككيف ٬توز التقوؿ على النص األديب الربمء كالعبث بو على ىذا 
النحو ا١تريع ؟كمهما يكن من أمر ،فإف مثل ىذا السلوؾ الفكرم يشبو الشطحة البهلوانية اليت لو طبقت يف ٣تاؿ 

و من ا١تعاين الدالة على الضحك كالسخرية كاالستهزاء ،إذ  العمل ألصبحت ضحكة ىزأة سخرة إىل ما ال حدكد ل
كاف علينا ،أك سيكوف علينا ،كال كاف ذلك على كل حاؿ ،كىو مستحيل الكينونة على كل حاؿ ،أف ندبج عدة 
٣تلدات عن حكاية شعبية كاحدة ،أك قصة كاحدة ،أك قصيدة كاحدة ،أك ركاية كاحدة ،على أساس أننا نعاٞتها 

 . (3)منهجية متباينة كل مستوم يهيم يف كاديو السحيق، إىل أف يرسب يف البحر العميق" من مستويات

                                                           
 . 8-9 ص ص،1ـ ، جػػ 1992 ، 1أثر القرآف يف الشعر اٞتزائرم اٟتديث ،ا١تطبعة العربية ،اٞتزائر ،ط :٤تمد ناصر بوحجاـ -(1)
 . 104ا١تعاصر ،ص  :النقد اٞتزائرم ييراجع يوسف كغليس-(2)
 . 104:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ي،نقبل عن يوسف كغليس 10:ألف ليلة كليلة ،ص  عبد ا١تلك مرتاض-(3)
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 كٯتكن أف نعلق على موقف الدكتور عبد ا١تلك مرتاض كاآليت :       

أنو معارض للمنهج التكاملي معارضة شديدة ،لكننا نعتقد أف ىذه ا١تعارضة ليست مطلقة ،بل ىي -
تعارض التطبيق ا٠تاطئ للمنهج التكاملي ،مثلما أشرنا إىل ذلك سابقا ،)ال ٯتكن اٟتشو ،ال ٯتكن استحضار 

  ...( .مناىج ال تتطلبها الدراسة أك كل عناصرىا ،ال ٯتكن اٞتمع بُت منهجُت متناقضُت

كأما التطبيق الصحيح للمنهج التكاملي ،فبل نظن أنو يعارض تطبيقو ،كالدليل على ذلك كجود ا١تنهج 

ـ ."كما أف إفادتو ...ظلت قائمة تطبيقيا على 1954ـ ،1931ا١تتكامل يف كتابو "فنوف النثر األديب يف اٞتزائر 
 .(1)كالتفكيكية"بُت البنيوية كاألسلوبية كالسيمائية  -أساسا–الًتكيب 

للمنهج التكاملي ٧تد الناقد اٞتزائرم الدكتور حسُت ٜترم،ألنو يرل ىناؾ تلفيقا  -كذلك–كمن الرافضُت 
 .(2)يف استخداـ بعض ا١تبلحظات النفسية كاالجتماعية كاٞتمالية ،كأف ما ينقصها ىو التكامل ذاتو

 في جانب التطبيق : -ب
ا١تنهج التكاملي يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ،بشكل الفت ،كىذا ما  كأما على ا١تستول التطبيقي فقد ُكجد

 يتجلى يف أعماؿ النقاد السابقُت الذين تبنوا ا١تنهج التكاملي تنظَتا ،كغَتىم .

كاٞتلي الظاىر ىو أف التكامل يف النقد اٞتزائرم اٟتديث قد كجد بُت منهجُت اثنُت يف كثَت من األحياف، 
،كا١تنهج الفٍت الذم يتناكؿ ا٠تصائص الفنية للعمل األديب أك لؤلعماؿ األدبية يف االٕتاىات  ك٫تا: ا١تنهج التارٮتي

ا١تختلفة ،على أف ىناؾ تفاكتا يف التوفيق يف استخداـ ىذا النوع من النقد ،فمن الذين كقفوا ككازنوا يف استخداـ 
 ،منها : ا١تنهج التكاملي بُت ا١تنهجُت التارٮتي كالفٍت ٧تد عديد الدراسات

 الذم ٚتع بُت ا١تنهجُت التارٮتي كالفٍت ،كقد كاف ىناؾ  كتاب الشعر الجزائري الحديث لمحمد ناصر
توازف يف عدد صفحات ا١تنهج التارٮتي ،كالفٍت ،بل أحيانا غلب ا١تنهج الفٍت على حساب التارٮتي الذم استعاف 

 ،كتفسَت بعض ظواىرىا . بو يف تفسَت ظهور االٕتاىات الثبلثة للشعر اٞتزائرم اٟتديث
 كىو كذلك قد كازف  ، كتاب أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث للدكتور محمد ناصر بوحجام

 بُت ا١تنهج التارٮتي كالفٍت يف دراستو .
 

                                                           
 . 124ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص  :ييوسف كغليس-(1)
 . 105-104 ص :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ييراجع يوسف كغليس-(2)
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 "للدكتور يحيى الشيخ صالح .  (1)كتاب "شعر الثورة عند مفدي زكريا دراسة فنية تحليلية، 
  م" للدكتور عبد الملك مرتاض1254-م1231في الجزائر كتاب "فنون النثر األدبي . 

غَت أف ىناؾ من مل يوفق يف ا١توازنة يف التكامل بُت ا١تنهجُت التارٮتي كالفٍت ،فكانت الغلبة ا١تطلقة للمنهج 
التارٮتي على حساب الفٍت ،فاغًتبت النصوص كمل تدرس من الناحية الفنية األدبية إال نادرا ،ك يف ىذا الصدد 

الذم ال تتجاكز فيو الصفحات ا١تخصصة  جد كتاب "الشعر الجزائري الحديث" للدكتور صالح خرفين

( ،كىذا خلل كاضح إذ غلب ا١تنهج التارٮتي الذم 337-337( صفحة )21للدراسة الفنية إحدل كعشرين )

 صفحة . 500احتل باقي صفحات الكتاب ا١تقدرة بأكثر من 

 الجزائر محمد العيد آل خليفة" للدكتور أبي القاسم سعد اهلل كتاب "شاعركالشيء نفسو يقاؿ عن 

صفحة من  18الذم غلب عليو ا١تنهج التارٮتي كسيطرة سيطرة تامة على حساب ا١تنهج الفٍت ،الذم شغل 

 ( .230-213البحث كلو )

في  "االغترابكمن الدراسات اليت اعتمدت ا١تنهج التكاملي ،كمل توقف كذلك يف تطبيقو ٧تد دراسة 
(2)الشعر اإلسالمي المغاربي المعاصر" للدكتور عمر بوقرورة

اليت استعاف صاحبها با١تنهج التارٮتي،  ،
كاالجتماعي ،كالفٍت، ككانت من أسوء التطبيقات التكاملية ،"ألهنا ٖتوؿ ا١تادة األدبية ا١تتكاملة إىل أجزاء منفصلة 

(3) ال تكاد تربط بينها رابطة"
"دراسات وبحوث في األدب الجزائري" للدكتور العربي كتاب ككذلك ٧تد ،

 .(4)دحو
 إذف ىذه أىم الدراسات اٞتزائرية اليت هنجت هنجا تكامليا يف التعامل مع األثر األديب .

 
 
 
 
 

                                                           
 ـ. 1،1987،قسنطينة ،اٞتزائر ،ط ث عدار الب-(1)
 ـ .1994أطركحة دكتوراه )٥تطوط( ،معهد اآلداب كاللغة العربية ،جامعة قسنطينة ،-(2)
 . 105:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس-(3)
 . 106-105 ص يراجع ا١ترجع نفسو :ص-(4)
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 خالصة :

النقد التكاملي ىو نقد ال يكتفي فيو الناقد ٔتنهج كاحد ،بل ٔتنهجُت فما فوؽ ،كيشًتط أف يكوف ىناؾ 
من كل منهج ٔتا تطلبو  -كذلك–انسجاـ بُت تلك ا١تناىج اجملموعة داخل ا١تنهج التكاملي ،كأف يكتفي الناقد 

كوف النص بنية تركيبية معقدة ال يستطيع   الدراسة دكف حشو أك تلفيق ،كيستمد ىذا النوع من النقد مشركعيتو من
 منهج كاحد اإلحاطة هبا مهما بلغ من النضج .

كأما يف النقد اٞتزائرم اٟتديث ،فيمكن اٟتديث عن ا١تنهج التكاملي من ناحييت التنظَت كالتطبيق، ففي 
ة ،ك٧تد من ىؤالء: عبد اهلل ٣تاؿ التنظَت ىناؾ من دافع عن ىذا النوع من النقد كتبناه ٔتربرات موضوعية قوية مقنع

ركييب، ك٤تمد ناصر ،ك٤تمد ناصر بوحجاـ ...كىناؾ من رفضو مثل :حسُت ٜترم، كعبد ا١تلك مرتاض الذم 
 مارسو تطبيقيا يف أعماؿ كثَتة .

كأما يف ناحية التطبيق ،فقد طبق عديد النقاد ا١تنهج التكاملي ،كيأيت يف طليعة ىؤالء النقاد الذين نظركا 
يكوف مكونا من ا١تنهجُت التارٮتي كالفٍت ،كىؤالء قد كفقوا يف  -التكاملي–أيدكه ،كىو يف األغلب إليو ك 

استخدامو كىم على سبيل ا١تثاؿ:٤تمد ناصر ،٤تمد ناصر بوحجاـ ،عبد ا١تلك مرتاض،٭تِت الشيخ صاحل ...، 
 ،ىذا بأف كازنوا بُت ا١تنهجُت من الناحية الكمية .

١تنهج التكاملي  من أمثاؿ: أيب القاسم سعد اهلل يف كتابو )شاعر اٞتزائر ٤تمد كىناؾ من أساء تطبيق ا
 العيد آؿ خليفة( ،كصاحل خريف يف كتابو: )الشعر اٞتزائرم اٟتديث( .

كمن النقاد كذلك الذين مل ٭تسنوا استخدامو الدكتور عمر بوقركرة الذم مل ٭تسن الربط بُت مكونات 
 كتابو )دراسات كْتوث يف األدب اٞتزائرم( .  ا١تنهج ،ككذلك العريب دحو يف

كمهما يكن فإف النقد التكاملي اٞتزائرم يف ٪تاذجو الناجحة ،قد أفاد النقد اٞتزائرم ،كساعد يف تفسَت 
 نشوء االٕتاىات ا١تختلفة يف األدب ،كيف تفسَت ظواىرىا الفنية ا١تختلفة كذلك .
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 .الجزائري الحديث النقد البنيوي في النقدالمحاضرة التاسعة: 
 تمهيد:

هّنا كلدت ناضجة مكتملة دفعة كاحدة، كإ٪ّتا تعود يف أبعّدىا منهجا نقديا من فراغ أك  البنيوية مل تنطلق
أصو٢تا كامتداداهتا إىل جهود كدراسات سابقة ٢تا يف ٥تتلف التخصصات، كىي كإف كاف مسقطها كمنشأىا يف 

إىل الوطن العريب أكال، مث إىل اٞتزائر اليت سنخص اٟتديث عنها بنوع انتقلت  فإهنا الغرب، كما سيتضح الحقا،
 ساس يف احملاضرة.من التفصيل ألهّنا العنصر األ

 المفهوم والمنطلقات: /البنيوية في الغرب
رغم صعوبة إ٬تاد تعريف شامل جامع مانع للبنيوية؛ إذ "من الصعب ٘تييز البنيوية، ألهّنا تتخذ أشكاال  

نا ٨تاكؿ أف نعطي بعض التعريفات اليت تقّرب ىذا ا١تنهج من الباحثُت فػ فإنّ (1)ـ قاٝتا مشًتكا موحدا"،متعددة لتقد
؛ تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ككجودا كلّيا قائما يثة"البنيوية منهج نقدم داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية ٤تا

 (2)بذاتو، مستقبل عن غَته".

ىل النص على أنّو بنية كبلمية تقع ضمن بنية لغوية أمشل يعاٞتها إ"منهج نقدم ينظر  -أيضا–كىي 
مدلوالهتا يف  ىمعاٞتة مشولية، ٖتوؿ النص إىل ٚتلة طويلة، مث ٕتزئها إىل كحدات دالة كربل كصغرل، كتتقص

ة نسقية تنظر إىل الّنص مستقبل عن تضمن الدكاؿ ٢تا )ٯتثلها سوسَت بوجهي الورقة الواحدة(، كذلك يف إطار رؤي
شىت سياقاتو ٔتا يف ذلك مؤلفو )كىنا تدخل نظرية "موت ا١تؤلف" لركالف بارت(، كتكتفي بتفسَته تفسَتا داخليا 

 (3)كصفيا مع االستعانة ٔتا تيسر من إجراءات منهجية علمية كاإلحصاء مثبل".

 ٖتاكؿ التنظَت اإلجرائي للتعامل مع النصوص من أكضح التعريفات اليت -يف تقديرنا–كىذاف التعريفاف 
كفق ا١تنهج البنيوم، الذم يبدك لنا أّف الدكتور يوسف كغليسي قد استقاىا من تعاملو مع ٥تتلف الدراسات 

 النقدية البنيوية الكثَتة اليت تنظر للبنيوية أك تطبقها سواء يف الغرب أـ عند العرب.

من دراسة إىل أخرل، إذ "٬تب االعًتاؼ أنّو ليس ٙتة قواعد أك ف ٮتتل على أّف التطبيق يف ىذا الشأف 
            اؿ العثورغدا من احمل دنتهجها الناقد البنيوم يف مقاربة النص األديب فقيآليات بنيوية ٤تّددة مضبوطة 

                                                           
(1) -jean Piaget : le structuralisme, 6 eme éd. Puf, paris, 1974, p 05. 

 .63نقبل عن يوسف كغليسي، مناىج النقد األديب، ص 
 .71يوسف كغليسي، مناىج النقد األديب، ص -(2)
 .120يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(3)
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نو ك٘ترده، على قواعد أك مبادئ ٘تكننا من القبض على ٚتاليات نبض النص يف عنفوا -داخل ا١تؤسسة البنيوية–
 (1)األمر الذم جعل النصية ٘تارس سحرىا البل٤تدكد أماـ ا١تادة النقدية".

 :،ىينتبع "البنيوية" يف منطلقاهتا كجدنا أنو ٢تا ركافد كمنطلقات عديدة عدنا كأّما إذا 

الشكبلنية ر منها: حركة الفن للفن، اٟتركة و "ىناؾ بوادر كمبلمح سبقت ظهور البنيوية كشجعتها على الظه .1
 (2)يف ركسيا، اٟتركة ا١تستقبلية، حركة النقد األ٧تلوساكسونية".

 مدرسة جنيف.-ٯتكن أف تتبع الركافد األكلية للبنيوية فيما يلي: أ .2

 (3) حلقة براغ.-ب. مدرسة الشكبلنيُت الركس، جػ    

اتو كلذاتو، كىي منهج األديب يف ذ تقارب النص -ىا منهجا نقديابعدّ –كالذم ٩تلص إليو ىو أف البنيوية 
 سابقة، ذكرنا بعضها قبل قليل. تعود أصولو كامتداداتو إىل جهود نقدية سابقة

 البنيوية في الوطن العربي:
ات، يأّما يف الوطن العريب فيمكن القوؿ: إف البنيوية قد كانت فاٖتة عهد النقد العريب بداية من السبعين

 (4) .كإرىاصاات فقد كانت ٘تهيدا ٢تا يأّما الستين

 ة العربية، مثل: يكٯتكن أف نذكر عديد الدراسات النقدية البنيو      

ىذه احملاكلة الرائدة جهود أخرل  تالواد، كقد تل ُت"البنية القصصية يف رسالة الغفراف" للناقد التونسي حس-
 تشاطرىا ا١تنطلق ا١تنهجي البنيوم منها: 

 دكتور كماؿ أبو ديب،" جدلية ا٠تفاء كالتجلي "للكاتب نفسو."يف البنية اإليقاعية للشعر العريب "لل-

 "البنية القصصية كمدلو٢تا االجتماعي يف حديث عيسى بن ىشاـ "حملمد رشيد ثابت.-

 "نظرية البنائية يف النقد األديب "للدكتور صبلح فضل.-

 .ظاىرة الشعر ا١تعاصر يف ا١تغرب "للدكتور ٤تمد بنيس"-
                                                           

 .51بشَت تاكريريت، ٤تاضرات يف مناىج النقد األديب ا١تعاصر، ص -(1)
 .50األدبية، اٞتزء األكؿ، ص فيصل األٛتر نبيل دادكة، ا١توسوعة -(2)
 .119إىل  117يراجع: يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص من -(3)
 .72يراجع يوسف كغليسي، مناىج النقد األديب، ص  -(4)
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 النقد البنيوي في الجزائر: -

ات، كىذا مع اٞتهود النقدية القيمة للدكتور عبد يتأخر ظهور النقد البنيوم يف اٞتزائر إىل بداية الثمانين 
 (2) ك مرتاض.لكٕتمع الدراسات اليت تناكلت النقد البنيوم يف اٞتزائر على ريادة الدكتور عبد ا١ت(1)ا١تلك مرتاض،

إنّنا نبدأ ٔتنجزاتو اليت ٕتّلى فيها النقد البنيوم، كىذا بعيدا عن ٖتديد الدراسة كإذا كاف األمر كذلك، ف
 ا١تتعلق هبذه القضية.(3)األكىل اليت مارس فيها ذلك النقد، أك ا٠توض حوؿ ا٠تبلؼ

 :(4) األلغاز الشعبية الجزائرية 

صولو على أعبد ا١تلك مرتاض يف مقدمة الكتاب عن تبٍت "ا١تنهج البنيوم، أك عناصر من  أعلنكقد          
كاف التطبيق على ،ك  (5) األقل، يف القسم الثاين الذم ينصب على دراسة نصوص األلغاز الشعبية لغة كأسلوبا"

 (6) ا١تستول البنيوم ألسلوب الّلغز الشعيب كا١تستول الصويت كذلك.

ىذه احملاكلة التجريبية األكىل ىو أف تطبيق ا١تنهج البنيوم ال ينسحب على الدراسة من  يف فت للنظر"كالبلّ        
يف القسم الثاين من الكتاب، الذم يعاجل )الشكل الفٍت لؤللغاز الشعبية(  -فقط–، كإ٪ّتا يتجلى يائهاألفها إىل 

 (7)ة".يالبنيوية كاألسلوبلغاز كأسلوهبا دراسة تراكح بُت كالذم ينصب على دراسة لغة األ

 إذف ىذه أىم ا١تبلحظات كالقراءات حوؿ ىذا الكتاب كٕتليات النقد البنيوم فيو.

 

 

 

                                                           
 .73يراجع: يوسف كغليسي، مناىج النقد األديب، ص -(1)
 .176، قضاياه كإتاىاتو، مطبوعات جامعة منتورم، قسنطينة، اٞتزائر، ص يراجع: عّمار زعموش، النقد األديب ا١تعاصر يف اٞتزئر-(2)

 .122يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص  -
 .48ـ، ص 2002يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عبد ا١تالك مرتاض ،  -

 .123-122يراجع ىذه القضية يف كتاب يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص ص -(3)
 ـ.1982اف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ديو -(4)
 .12ا١تصدر نفسو، ص-(5)
 .181إىل  159ا١تصدر نفسو، ص ص -(6)
 .51يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض، ص -(7)
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  :(1)األمثال الشعبية 

مع ىذا الكتاب، الذم تشبو طريقو النقد فيو الطريقة نفسها يف كتاب -كبَت  إىل حدّ -كالشيء نفسو 
"األلغاز الشعبية"، فقد صرح عبد ا١تلك مرتاض يف مقدمة كتابو ٤تددا ا١تنهج ا١تتبع، قائبل: "لقد اتبعنا منهجا 

 (2)حديثا قائما على األلسنية البنيوية".

الكتاب، كا١تعنوف بػ "اللغة كاألسلوب يف األمثاؿ على القسم الثالث من  -فقط–كىذا ا١تنهج يقتصر 
مثاؿ اليت ٯتهد ىل دراسة أسلوبية األإالشعبية اٞتزائرية"، حيث درس اللغة ا١تستخدمة يف األمثاؿ...، قبل أف ينتقل 

م ٢تا بتقدًن مسهب يف األسلوبية كتارٮتها ك٦تثليها كأصنافها، قبيل الشركع يف معاٞتتها على ا١تستويُت البنيو 
 (3) كالصويت.

 :(4)الّنص األدبي من أين وإلى أين؟ 

ىو ٚتلة من احملاضرات اليت  -أصبل–ا١تنهج البنيوم، كىذا "الكتاب –أك يف بعض أجزائو –كقد تبٌت فيو 
، مث عاد ليجمعها 1981-1980ا١تاجستَت يف األدب العريب، خبلؿ السنة اٞتامعية  بألقاىا ا١تؤلف على طبل

اثنُت: أك٢تما تنظَتم ٮتوض يف تقنيات النص األديب كثانيهما  تطبيقي، يسعى إىل ٕتريب  يف كتاب عرب قسمُت
 (5)على نص نثرم قدًن أليب حّياف التوحيدم".بسحبها  مكانات ا١تنهج اٞتديدإ

 (6)فالكتاب إذف يًتاكح ما بُت التنظَت، كالتطبيق، حيث طبق على نص مقتضب أليب حّياف التوحيدم.

  

 

 

 

                                                           
 ـ.1982ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(1)
 .08ا١تصدر نفسو، ص  -(2)
 .52يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض، ص  يراجع تلخيص ذلك الفصل يف كتاب-(3)
 ـ.1983ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(4)
 .56يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تالك مرتاض، ص -(5)
 .60-59-58يراجع ملخص التطبيق على ذلك النص يف كتاب يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تالك مرتاض، ص -(6)
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فيو  يتزاكجبُت البنيوية كاألسلوبية، من منظور ألسٍت موحد،  -منهجيا–كعلى "العمـو فالّدراسة تراكح      
شخصية الناقد  ناأللسٍت كالنحوم، كتتعايش فيو الثقافات اٟتداثية كالًتاثية تعايشا سلميا نابعا م فا١تصطلحا
 (1)نفسها".

–بنية الخطاب الشعري :"كتاب ١تنهج البنيوم، مثلكىناؾ كتب أخرل تبٌت فيها عبد ا١تلك مرتاض ا      
    (2) "نّيةجان يمشدراسة تشريحية لقصيدة أ

. 

كىل من التجربة ا تنتمي إىل ا١ترحلة األىي أهنّ  -كغَتىا–كالذم ٩تلص إليو من الناحية ا١تنهجية ٢تذه الكتب       
)التأسيس كالتجريب(، كاف يتنازعو خبل٢تا النقدية عند عبد ا١تالك مرتاض، كاليت "ٯتكن أف نسميها ٔترحلة 

جانباف، الّرغبة يف التأسيس لنموذج منهجي جديد )مع اختبار إمكاناتو التطبيقية بركح جديدة(، كاٟترص على 
 (3)عدـ التفريط الكلي يف الركاسب ا١تنهجية التقليدية".

 جزاء منها.أقل ك على األفنكتفي ٨تن هبذه الكتب اليت تبٌت فيها عبد ا١تالك مرتاض البنيوية أ 

 عبد الحميد بورايو:

من النقاد اٞتزائريُت الذين تبنوا النقد البنيوم، كىذا ما ٧تده يف كتابو "القصص الشعيب يف  -كذلك–كىو      
كىذا الكتاب "ٯتكن أف يكوف أّكؿ ٕتربة )بنيويبة تكوينية( تطبيقية يف ا٠تطاب (4)دراسة ميدانية"، -منطقة بسكرة

 (5) رم".اٞتزائ

٢تذا ا١تنهج ليكوف  ثسبب اختياره ىذا ا١تنهج قائبل: "كيرجع اختيار الباح -يف مقدمة كتابو–كيعلل 
 (6)كتكشف عن أبعاده ا١تختلفة". توأداتو يف ٖتليل النصوص إىل ما يوفره من كسائل تفتح آفاقا عديدة يف دراس

 

 

                                                           
 .60يوسف كغليسي ا١ترجع  السابق، ص -(1)
 ـ.1986، 1دار اٟتداثة، بَتكت، لبناف، ط-(2)
 .49يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تالك مرتاض، ص -(3)
 ـ.1986ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر، -(4)
 .123يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(5)
 ـ  ،ص  1986بورايو، القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر ،عبد اٟتميد -(6)
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ـ بػ "البنية القصصية"، كقد تناكؿ فيو ثبلث و ا١توس (التطبيقي )يف الفصل الثالث البنيوم هجنكيتجّلى ا١ت
 (1)حكاية كلد احملقورة"، "اإلخوة الثبلثة". ،"قصص ىي: "غزكة ا٠تندؽ"

كقد أفاد الناقد يف تطبيقو ىذا ا١تنهج "إفادة كاضحة من الطركحات ا١تنهجية كا١تصطلحية اليت قّدمها ركالف 
١تراجع لوسياف  مفاجئبارت ككلود برٯتوف، كجولياف غرٯتاس كتزفيتاف تودكركؼ ككلود ليفي سًتكس )مع غياب 

 (2) ركسي الشهَت فبلدٯتَت بركب...".غولدماف(، كلكن مرجعيتو األساسية يستمدىا من منهج الشكبلين ال

كقد قّسم عبد اٟتميد بورايو القصص إىل ثبلثة أ٪تاط )قصص البطولة، اٟتكاية ا٠ترافية، اٟتكاية الشعبية(  
ك مقطوعات، ككّل مقطوعة إىل أكمثل ٢تا بثبلثة ٪تاذج، مث شرع يف دراستها بنيويا بتقسيم كّل ٪توذج إىل مقاطع 

 ية إىل كظائف، مع سعيو إىل اختزاؿ البنية الًتكيبة للنص إىل ما يسميو بالوحدة الوظيفيةمتتاليات، ككل متتال

يصل يف خا٘تة دراستو إىل القوؿ: "برىن تطبيق ا١تنهج البنيوم يف دراسة ٪تاذج النصوص، عن جدكاه يف فهم ،ل(3)
ىذه النصوص، ٦تّا ٬تعلو مؤىبل ألف يلعب دكرا يف ٕتديد فهم تراثنا القصصي، كإعادة تقسيم أشكالو التعبَتية،  

قصصي الشعيب العريب، يعتمد ا١تبلمح البنيوية كما أنّو مؤىل ألف يوجد قاعدة إلقامة تصنيف مّوحد للًتاث ال
 (4)٪تاط القصصية".ساسا للتمييز بُت األأ

كىناؾ دراسات أخرل تبنت ا١تنهج البنيوم، ال يسمح ا١تقاـ بذكرىا كّلها، إ٪ّتا نكتفي باإلحالة على 
 بعضها، كىي: 

 (5) ، ٟتسُت ٜترم."نظرية النص من بنية ا١تعٌت إىل سيميائية الّداؿ"-

 (6) ، إلدريس بوديبة."الرؤية كالبنية يف ركايات الطاىر كطار"-

 .قا الباحثاف ا١تنهج البنيوم يف بعض أجزاء، الدراستُتكقد طبّ      

 

                                                           
 .258إىل  140عبد اٟتميد بورايو ا١تصدر السابق، ص -(1)
 .125يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(2)
 .127إىل  125يراجع ا١ترجع نفسو، ص ١تزيد من التوسع حوؿ ملخص التطبيق ا١تنهج البنيوم على القصص الثبلثة -(3)
 .259عبد اٟتميد بورايو، القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، ص -(4)
، ناشركف، بَتكت، لبناف، ط-(5)  ـ.2007، 1منشورات االختبلؼ، الدار العربية للعلـو
 ـ.2000،   1منشورات جامعة منتورم، قسنطينة، اٞتزائر، ط-(6)
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ف ٩تتتم اٟتديث عن النقد البنيوم يف اٞتزائر، نود أف نشَت إىل بعض األعماؿ على الصعيد أكقبل        
 النظرم كالفلسفي مثل: 

 .للعمر مهيب "الفكر الفلسفي ا١تعاصرالبنيوية يف "- 

 للزكاكم بغورة. "صوؿ كا١تبادئ كالتطبيقاتا١تنهج البنيوم، ْتث يف األ"- 

 : خالصة

ات من القرف ا١تاضي، كقد يكالذم ٩تلص إليو ىو أّف النقد البنيوم قد تأخر ظهوره يف اٞتزائر إىل الثمانين
ة دراسات استخدمت النقد البنيوم رفقة نقد آخر مثل النقد بعدّ  -رائد ذلك النقد -بدأ مع عبد ا١تالك مرتاض

 سلويب.األ

على القصص الشعيب يف منطقة  ا١تنهج البنيوم كإىل جانبو ٧تد الدكتور عبد اٟتميد بورايو الذم طّبق
 كإىل جانب ذلك كذاؾ كجدنا الدكتور حسُت ٜترم كإدريس بوديبة.، بسكرة

على النحو الذم كالتنظَتم  الفلسفي  يُتالبنيوية على ا١تستو  كال ننسى بعض الدراسات اليت ٖتدثت عن
 مّر بنا.
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 النقد السيميائي في النقد الجزائري الحديثالمحاضرة العاشرة: 

 تمهيد:

ا١تناىج النسقية أك النصية اليت تتناكؿ النص األديب ٔتختلف أقسامو كثَتة، كمنها النقد السيميائي الذم  
من األصوؿ كاألعبلـ يف النقد  االسيميائية كمفاىيمها، كىذا ما سنحاكؿ معاٞتتو يف ىذا احملاضرة بدءيستند إىل 

الغريب ا١تصدر األساس للممارسة النقدية السيميائية، مث يف الوطن العريب، كأخَتا ٕتليات ىذا النقد السيميائي يف 
 ضرة.ا٠تطاب النقدم اٞتزائرم، كىذا بعّدة ا١توضوع الرئيس للمحا

 السيميائية في النقد الغربي والعربي:  

كاٟتديث عن األصوؿ كا١تبلمح كاإلشكاالت، (1)بعيدا عن تتبع ٥تتلف التعريفات النظرية التجريدية، 
ىو "أّف العبلمات )اللغوية كغَت الّلغوية( ىي ا١توضوع ا١تفًتض  -كٔتا ىو كاضح-ٯتكن القوؿ ٔتا يصلح تطبيقو 

( Sémiotiqueهنايات القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشرين، يسّمى)السيميائية: لعلم جديد نشأ بُت 
( حينا آخر، بإسهاـ أكريب كأمريكي مشًتؾ، كيف فًتتُت متزامنتُت نسبيا، Sémiologieحينا،ك)السيميولوجيا )

 (،1913ـ-ـ1857) F.Desaussureوسَت/ػػػػػػػػػػػػػػعلى يدم العامل اللغوم السويسرم فرديناف دكس
-ـC.Speirce (1839رس/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز سنػػػػػػػػػػػػػكي شارلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمري كالفيلسوؼ

 (2)ـ(.1914

ـ غَت اللغوية من ألعبلمات سواء أكانت اللغوية أم أّف موضوع السيميائية أك السيمولوجيا ىو علم ا
 رسومات كأشكاؿ...

٭تيل على مفاىيم فلسفية شاملة  -أساسا–كإذا كاف ىناؾ من يقوؿ "أّف )السيميائية( معطى ثقايف أمريكي      
كاجملاؿ األلسٍت كعبلمات غَت لغويةػ، بينما )السيميولوجيا( معطى ثقايف أكريب ىو أدىن إىل العبلمات الّلغوية؛ 

كما ىو مستعمل كمتداكؿ يف األغلب األعم –و ٨تن حرجنفإّف الذم نتبناه ك (3)عموما، منو إىل أم ٣تاؿ آخر"،
  ُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بُت ا١تصطلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادفػػػػػػػػػػػػرا ما يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثي]إذ[ -يف ٣تملهم -ىو ما ذىب إليو "علماء العبلمات–

                                                           
، كفيصل األٛتر، نبيل دادكة، 119إىل  108بشَت تاكريريت: ٤تاضرات يف مناىج النقد األديب ا١تعاصر، ص من يراجع يف ىذا الشأف مثبل: -(1)

 .197إىل  -189ـ، اٞتزائر، اٞتزء األكؿ، ص من 2008ا١توسوعة األدبية، دار ا١تعرفة، اٞتزائر، 
 .94-93يوسف كغليسي، مناىج النقد األديب، ص ص -(2)
 .99ا١ترجع نفسو، ص -(3)
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كيتساىلوف يف استبداؿ أحد٫تا باآلخر، كال يتقيدكف ٔتا بينهما من فركؽ، ٦تّا دعا ٜتسة من أقطاب السيميائية 
ـ قبيل 1968الكبار )جاكسبوف، غرٯتاس، ليفي سًتكس، بينيفيست، بارت( إىل توقيع اتفاؽ، "اصطبلحي" سنة 

بيد أّف تغلغل  ،( كحسبSémiotiqueنص على اصطناع مصطلح )انعقاد اٞتمعية الدكلية السيميائية ي
 (1)يانو أمرا مستبعدا".نسمصطلح )السيميولوجيا( يف الثقافة األكربية جعل 

أّما يف الوطن العريب، فإّف ا١تصطلحات كثَتة، كال تنحصر يف السيميائية أك السيميولوجيا  ىذا يف الغرب،
 فحسب.

 ميائية في الوطن العربي: يالس

ا منهجا نقديا قائما على علم العبلمات، إىل الوطن العريب، يف كقت متأخر ىانتقلت السيميائية بعدّ  
نسبيا، فهرعت الدراسات إليها تثرل كعقدت ٢تا ملتقيات كأسست ٢تا ٚتعيات )على غرار رابطو السيميائيُت 

ل السيميائيُت اٞتزائريُت، ـ، كتستهدؼ مّل مش1998اٞتزائريُت( اليت تأسست يف جامعة سطيف خبلؿ مام 
و الدكتور رشيد بكترقية ا١تمارسات السيميائية، كنشرىا كتوزيعها كترٚتتها، يرأسها الدكتور عبد اٟتميد بورايو، كينو 

كمن األٝتاء النقدية العربية السيميائية ٧تد:؛ ٤تمد مفتاح، عبد الفتاح كليطو، (2)بن مالك، كغَتىا من النشاطات
غرب...، ك٤تمد الغذامي يف السعودية، كقاسم مقداد يف سوريا، كيف مصر نذكر الناقد ا١تصرم ا١ت٤تمد ا١تاكرم يف 

 (3)صبلح فضل يف كتابو "شفراف يف النص: دراسة سيميولوجية القص كالقصيدة".

 فهذه أىم الدراسات النقدية السيميائية العربية.     

 الجزائري:  يالنقدالخطاب  تجليات النقد السيميائي في  

كىو األىم بالنسبة إىل  -أّما إذا انتقلنا إىل الكشف عن ٕتليات النقد السيميائي يف الساحة اٞتزائرية 
 كجدنا عديد ا١تمارسات النقدية اليت جسدهتا بعض األٝتاء النقدية، اليت نذكرىا، كىي: –٤تاضرتنا ىنا 

 ُت ٜترم...عبد القادر فيدكح، عبد ا١تالك مرتاض، رشيد بن مالك، حس

 

                                                           
 .100يوسف كغليسي ا١ترجع السابق، ص -(1)
 .98ا١ترجع نفسو، ص -(2)
 .137-136يراجع ىذه األٝتاء كغَتىا يف كتاب: بشَت تاكريريت: ٤تاضرات يف مناىج النقد األديب ا١تعاصر، ص ص -(3)



71 
 

 عبد القادر فيدوح:  .1

ٯتكن أف نقدـ ،ك (1) دراسة سيميائية للشعر الجزائري"-"دالئلية النص األدبيا: الذم ألف كتابُت ٫ت 
 (2) القراءة التالية حوؿ الكتاب كاآليت:

"، فشل الناقد يف تنظيم جهازه ا١تصطلحي؛ إذ يستعمل مصطلحُت ١تفهـو كاحد "الدالئلية كالسيميائية -
كىذا يف العنواف كتزداد األمور تعقيدا حُت يستعمل الناقد مصطلحات أخرل أثناء ا١تمارسة للداللة على 

مصطلحات   ةا١تفهـو نفسو كالسيميولوجيا، كالسيميوطيقية. كالسيميوطيقية كالتأكيلية، فيعذر اجملموع ٜتس
 كاملة ١تفهـو كاحد.

مدخلُت نظريُت ٫تا: )سيمائية النص األديب(، ك)البعد التأكيلي  كأّما يف ٤تتول الكتاب فيتحدث عن            
للسيميائية(، يعرض خبل٢تما لبعض ا١تفاىيم السيميائية مع مقاببلهتا األجنبية أحيانا، بوعي مصطلحي ٤تدكد 

 نسبيا.

ية ىل )شعر إٛتاد( كينتقل بعدىا بن  كيف اجملاؿ التطبيقي يعرض قصيدة جزائرية قدٯتة ىي )نونية بكر 
عاشور فٍت، خَتة ٛتر  ،ة( ، حيث يدرس قصائد لشعراء شباب ىم: سعيد ىادؼ، أٛتد دلباينضّ األقبلـ الغ

ا أجود ما قيل يف ٕتمع شعراء اٞتزائر هنفية القراءة السيميائية( على أصالعُت(، ٭تكم ٢تا حكما مبدئيا )منافيا لو 
الناقد يف دراسة سيمات تلك النصوص كخصائصها،  رعمث يش ،ا١تعاصرة، كىذا اٟتكم يف ذاتو ال ٮتلو من تعسف

 كغَتىا من القضايا يف الكتاب.(3)كفق أّتديات الدرس السيميائي،

ية ا١تعاصرة، من ر قّدـ فيو عبد القادر فيدكح مدخبل لقراءة القصيدة اٞتزائ(4)وفي كتاب "الرؤيا والتأويل" 
 (5) خبلؿ فصوؿ أربعة:

 األنساؽ الكلية/رؤية العامل. -

 كياف الذات. -

                                                           
 ـ.1993، 1ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، كىراف، اٞتزائر، ط-(1)
 .135-134كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص ص يراجع ملخص القراءة يف: يوسف -(2)
 .135يراجع ا١ترجع نفسو، ص -(3)
 ـ.1994، 1ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، كىراف، اٞتزائر، ط-(4)
 .137-136للتوسع يف القراءة النقدية كاليت اعتمدناىا يراجع كتاب: يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص ص -(5)
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 النزعة الصوفية. -

 الرؤيوم /األسطورم -

كىذا الكتاب باختصار ٤تاكلة لتقصي األبعاد الصوفية للقصيدة اٞتزائرية ا١تعاصرة، من منطلق سيميائي 
 ليها من خارج ا١ترجعية ا١تألوفة، سعيا إىل استنطاؽ النص الوارد يف مدلوالتو اإلشارية.إجديد، ناظرا 

"قد أغرم باجملاؿ السيميائي الشمويل  -ا ذىب إىل ذلك الدكتور يوسف كغليسيكم–كيبدك أف الناقد  
اٟتداثي الفضفاض الذم  ال ٭تد ا١تنهج بآليات إجرائية كاضحة ك٤تددة، حيث غالبا ما نراه يطرح األدكات 

إىل السيميائية، من السيميائية ا١توضوعية جانبا، ليجنح إىل التحليل اإلنشائي الذايت األدىن إىل "االنطباعية" منو 
جل ا٠تركج إىل الغناء أماـ ظمأ أفرح الشاعر عّياش ٭تياكم يبدك مستحيبل كىو يعرب اٞتنازة من  طراز قولو: "إفّ 

كراعد يدثر القلب يف  دافئالذات لصباح من مطر  ينعش األنفاس، كمتكئ خرايف يهمس إىل األٝتاع ْتديث 
 (1)ٟتظات القرينة ا١تريرة".

 األيقونةا٠تلط يف بعض ا١تصطلحات كعدـ ٘تييزه بُت  -كذلك–ك٦تّا يؤاخذ عليو صاحب الكتاب  
 (2) كالقرينة كغَت٫تا.

 أىم ا١تبلحظات ا١تتعلقة هبذا الكتاب كمؤلفو عبد القادر فيدكح.-إذف -فهذه 

 حسين خمري:  .2

"صدرت لو دراسات عّدة يف الدكريات  ،حيثسيميائي لكقد قّدـ إسهامات نقدية معتربة يف النقد ا 
كمن أىم األعماؿ اليت قدمها يف ىذا اجملاؿ (3)العربية كاٞتزائرية تستقي ا١تفاىيم السيميائية من معينها "السوربوين"،

 نذكر:

م العنواف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة رائدة "أسست لعل وكى(4)مقال "ما تبقى لكم" العنوان والدالالت"،-
"Titrologieا العريب أيضا(، مع سحبو على ركاية غساف"يف ا٠تطاب النقدم اٞتزائرم )كرٔت       

                                                           
 .136،ا١ترجع السابق، ص يوسف كغليسي -(1)
 .137يراجع ا١ترجع نفسو، ص -(2)
 .137ا١ترجع نفسو، ص -(3)
 .216-215ُنشر يف ٣تلة "ا١توقف األديب"، دمشق، سوريا، العدداف -(4)
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من باب ٕتاكز الدراسة السيميائية للنص إىل خارجيتو أك ٤تيطو )العنواف، اإلىداء، التوطئة، ا٠تط،  ،كنفاين
 (1) عبلمات الوقف...(".

لركاية عبد ا١تلك مرتاض )صوت  رضُ تعْ "دراسة مطولة  وكى(2)مقال "سيميائية الخطاب الروائي"،-
يف إطار )نظاـ  نجر،ٝتات: الصوت/الكهف، العقد/اٟتقد، ا١ترأة/ا٠ت ىقصتالكهف( برؤية سيميائية ت

األشياء(، إضافة إىل السرد كالشخوص)؟( كاألمكنة كاألحداث )يف تدرجها على سّلم بركب، يف إطار 
 (3)يف )صوت الكهف(". "الركاية اٞتديدة"تتبع ٝتات الوظائف اٟتكائية الشعبية( مع 

أفادت منهجيا كمصطلحيا من (4)كالواقع أف ىذه الدراسة كما ذىب إىل ذلك الدكتور يوسف كغليسي 
، كأخفق ةىل العربيإطركحات: غرٯتاس ككورتاس، كبركب، كبرٯتوف، كجينات كبارت...أفلح صاحبها يف نقل بعضها 

 يف بعضها اآلخر....

  الملك مرتاض: عبد .3

 ومشواره السيميائي بكتاب"كقد ألف عّدة كتب يف النقد السيميائي سواء تنظَتا أـ تطبيقا، فقد استهل  
ـ ٔتنهج سيميائي تفكيكي )مركب( ككاصلو بكتب أخرل مثل: )أ/م(، 1989)ألف ليلة كليلة(، الصادر سنة 

 (5) .ٖتليل ا٠تطاب السردم(، )شعرية القصيدة، قصيدة القراءة(")

بلم حملمد يم )دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ل-كقد اخًتنا من بُت تلك الكتب كتاب "أ 
 (6) العيد(".

يعتمد منهجا مركبا من السميائية كالتفكيكية غَت أنّنا -كما ىو كاضح من العنواف –كىذا الكتاب  
عمد إىل "عبد ا١تلك مرتاض  أفّ  راسة ٧تدكيف ىذه الد ،باٟتديث عن ا١تنهج السيميائي فقط -٨تن ىنا–نكتفي 

   ف كانت ىذه القصيدة تبدك قصيدة غزلية يتغزؿ )فيهاإك ،ٖتليل بنية النص كزمنو الشعرم كتركيبو اإليقاعي 

                                                           
 .137يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(1)
 ـ.1994، 03نشره يف ٣تلة ٕتليات اٟتداثة، كىراف، اٞتزائر، العدد -(2)
 .138يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(3)
 .138يراجع ا١تسألة يف كتابو النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(4)
 .134يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(5)
 ـ.1992ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(6)
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ىل رمز مشبع بدالالت مكثفة إا النص ذ عبد ا١تالك مرتاض كيف ٖتولت ليلى يف ىالشاعر ٔتحبوبتو ليلى فقد بُّت 
 (1)يف النهاية ىو ليس امرأة بقدر ما ىو الوطن". كعديدة كىذا الّرمز

استحدثو الشاعر للحديث  رمزحسب ما ذىب إليو مرتاض ىي عبلمة أك –فا١ترأة )ليلى( يف اٟتقيقة  
على القراء  قمار الفرنسي الذم يضيدعن الوطن كمل يصرح بو مباشرة، رّٔتا ألسباب عديدة لعل أ٫تها آنذاؾ االست

 ...كاألدباء كالسياسيُت

 رشيد بن مالك:  .4

اؿ السيميائيات، كقد اىتم هبا تنظَتا ٣تقّدـ الناقد كالباحث اٞتزائرم رشيد بن مالك إسهامات يف  
 كمن مؤلفاتو نذكر:(2)إعبلء كتشييد صرح سيميائي جزائرم"،أجل  كذلك من"ك٦تارسة كترٚتة، 

ذ إىو كتاب ٚتع فيو بُت التنظَت كالتطبيق، كقد ٠تص مضموف الكتاب يف ا١تقدمة، ك :(3)"السيميائيات االسردية
ميائية" بوصفها ياء حزمة من الضوء على "السقميائية "كهتدؼ ىذه الدراسة إىل إلييقوؿ يف اجملاؿ التنظَتم للس

بية ليست نسخة حرفية أك خيارا منهجيا مغايرا للمناىج النقدية التقليدية، ٔتا يساعد على تطوير "سيميائية" عر 
ميائية يف الغرب، كقد خصصنا ا١تدخل النظرم لقراءة بعض اإل٧تازات السيميائية العربية الراىنة يمطابقة للس

 (4) كتوصيف ا١تشاكل ا١تنهجية العالقة ٓتصوص ىذا التوجو النقدم اٞتديد...".

ؿ الناقد ٣تموعة من النصوص السردية بالّدرس كالتحليل، منها  ك فقد تنا ،كأّما يف اٞتانب التطبيقي 
األعرج، كركاية "عواصف جزيرة الطيور" ٞتيبليل  واسيٍتلػ "الّلوز "البن ا١تقفع، كركاية "كليلة كدمنة"كتاب 

 ص.خبّل 

ضلة كعن طريقة تعاملو مع ىذه النصوص يقوؿ: "حاكلنا بقدر اإلمكاف يف أثناء تعاملنا معها ٕتاكز ا١تع 
يف ٖتقيق الوصلة العلمية بالقارئ العريب، كما حاكلنا تنويع زكايا  اتبسيط ا٠تطاب النقدم رغبة منّ با١تصطلحية 

 (5)استغبلؿ القضايا النظرية للسيميائية دكف التقيد اآليل هبا".بالّنظر إىل النص 

                                                           
 .138ص  بشَت تاكريريت، ٤تاضرات يف مناىج النقد األديب ا١تعاصر،-(1)
 .140ا١ترجع نفسو، ص -(2)
 ـ.2006، 1رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، دار عبدالكم للنشر كالتوزيع، عّماف، األردف، ط-(3)
 .07ا١تصدر نفسو، ص -(4)
 .08ا١تصدر نفسو، ص -(5)
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-
غَتىا من الدراسات السيميائية ،ك (1) مقال "تحليل سيميائي لقصة عائشة للكاتب أحمد رضا حوحو" 

 كتفي باإلحالة عليها فقط.ناليت (2)للناقد نفسو،

 عبد الحميد بورايو:  .5

ك"الذم يًتاكح منهجيا بُت (3)بـ"منطق الّسردكالذم أّلف يف اجملاؿ السيميائي السردم كتابو ا١توسـو  
يف فصل ا١تكاف كالزماف يف –، على ا٠تصوص السيميائية كالبنيوية كالواقعية، كيتجلى نصيب الدراسة السيميائية منو

")المنهج  أف نذكر ترٚتتو كتابا يف ىذا اجملاؿ كىو كتاب -كذلك–ٯتكن ،ك  (4)"الركاية اٞتزائرية ا١تكتوبة بالعربية
ىو  ،ك  (5)"كورتيس، وآخرون  -تأليف: أ.ج غريماس ج -الخلفيات النظرية وآليات التطبيق–السيميائي 

سار التوليد الداليل، كالقسم م -ميائيةيكتاب مًتجم من الّلغة الفرنسية تناكؿ فيو يف القسم األكؿ: النظرية الس
كظائف العنواف، كالقسم الثالث: السرديات  -األشكاؿ السردية-الثاين: السيميائيات السردية: ٪تذجة سردية

 التطبيقية: مقاربات سيميائية سردية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ.1994، 03نشره يف ٣تلة ٕتليات اٟتداثة، جامعة كىراف، العدد -(1)
 .143إىل  140يراجع أىم ىذه الدراسات يف كتاب: بشَت تاركريت، ٤تاضرات يف النقد األديب ا١تعاصر، ص من -(2)
 ـ.1994ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(3)
 ـ.139يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(4)
 ـ.2014، 1ترٚتة كتقدًن عبد اٟتميد بورايو، دار التنوير،اٞتزائر، ط-(5)
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 : الصةخ

السيميائية منهج نقدم معاصر، كىو باختصار شديد علم العبلمات سواء أكانت الّلغوية أـ غَت  
الّلغوية، ظهر ىذا ا١تنهج يف الغرب بفرعيو األكريب كاألمريكي، مث انتقل إىل الدراسات النقدية العربية، كقد مثلو 

 نقاد عديدكف كخصوصا يف ا١تغرب األقصى.

م النقاد اٞتزائريوف يف النقد الذم يتبٌّت ىذا ا١تنهج، ككاف ذلك على مستول أّما يف اٞتزائر، فقد أسه 
التنظَت كالًتٚتة كالتطبيق على النصوص الشعرية كالسردية، كيف ىذا اجملاؿ نذكر اإلسهامات الكثَتة لعبد ا١تالك 

 مرتاض، كحسُت ٜترم كعبد القادر فيدكح، كرشيد بن مالك، كعبد اٟتميد بورايو...

أسهمت تطبيقاهتم ىذا ا١تنهج يف إثراء الساحة النقدية اٞتزائرية، كيف تقدًن عديد القراءات ا١تختلفة كقد  
للنصوص األدبية اٞتزائرية، ٦تّا يعد مسا٫تة أثرت تلك النصوص األدبية كأخرجتها من دائرة القراءات التقليدية 

 كفقط...
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 في النقد الجزائري الحديث المحاضرة الحادية عشرة: النقد التفكيكي

 تمهيد :

بعدما سيطرت البنيوية على ا١تشهد النقدم ، ظهرت حركة نقدية أخرل ىي التفكيكية اليت نظّر ٢تا    
كأرسى معا١تها عديد من الباحثُت كالدارسُت يف أكربا كأمريكا ،لتنتقل بعدىا إىل األدب العريب ،كتسجل حضورىا 

 كل ىذا ما سيتضح يف العناصر البلحقة .يف ا٠تطاب النقدم اٞتزائرم ،

 التفكيكية في الغرب :

إف التفكيكية ")أك التفكيك أك التشر٭تية أكالتفويضية...( ىي ا١تقابل العريب لكلمة    
(déconstruction" ذات الداللة الفلسفية النقدية ا١تعتاصة )(1) . 

كاحدة من أحدث ا١تدارس النقدية على الساحة األدبية يف كقتنا ىذا ، كاليت استعملت التفكيك  ك"ىي
 . (2)مبدأ رئيسيا ككحيدا يف دراستها للنصوص األدبية "

أٚتعت عديد الدراسات اليت تناكلت التفكيكية على أّف )جاؾ ديريدا(ىو ا١تؤسس الذم أرسى قواعدىا؛ 
ا١تدرسة اليت توصف فيما بعد البنيوية من خبلؿ كتبو الثبلثة اليت صدرت يف فرنسا  إذ "يعد جاؾ دريدا زعيم ىذه

 .(3)ـ ،كىي :الكتابة كاالختبلؼ ،كالصوت كالظاىرة ،كيف علم الكتابة"1967سنة 

 . (4)كالتفكيكية "بإٚتاع الباحثُت كالدارسُت من تأسيس الفرنسي ا١تعاصر "جاؾ ديريدا" "   

كيرل الباحث يوسف كغليسي الرأم نفسو ،إذ يقوؿ :"كإذا كانت األصوؿ األكىل للتفكيكية تعود إىل    
بعض الفبلسفة األ١تاف )ىيدجرؿ ،ىوسرؿ ،...( فإف ا١تنظر األكؿ ٢تا ىو الفرنسي )ا١تولود باٞتزائر( "جاؾ دريدا" 

 . (5)(..."1967ت يف سنة كاحدة )الذم أرسى معا١تها يف أكاخر الستينيات ،عرب ثبلثة من كتبو صدر 

                                                           
 . 173األديب ،ص  د:مناىج النق ييوسف كغليس - (1)
 . 97ة :ا١توسوعة األدبية ،اٞتزء األكؿ ،ص ك فيصل األٛتر ،نبيل داد-  (2)
 . 186عمار زعموش :النقد األديب ا١تعاصر يف اٞتزائر ،قضاياه كإتاىاتو ، ص -  (3)
 . 99:ا١توسوعة األدبية ،اٞتزء األكؿ ،ص  ةك فيصل األٛتر ،نبيل داد-  (4)
 . 153:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس - (5)
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ـ( ،كإف كاف قد أرسى معا١تو التفكيكية ،من خبلؿ 2004-ـ 1930كاٟتقيقة ىي أف جاؾ دريدا )   
جهوده ،كخاصة كتبو الثبلثة السابقة الذكر ،فإنو مل يكن كحده يف ىذا اجملاؿ ،بل ىناؾ ركاد آخركف ،كجهود 

جذكر التفكيكية مغركسة يف تربة أ١تانية ،فإف تاريخ النقد األديب  سا٫تت يف التأسيس للتفكيكية ؛فػ" إذا كانت
ـ ؛تاريخ تنظيم جامعة جوف ىوبكنز بالواليات ا١تتحدة األمريكية لندكة  1966يرجع ميبلدىا الرٝتي إىل أكتوبر 

ي ا١تعاصر اٗتذت من )اللغات النقدية كعلـو اإلنساف( موضوعا ٢تا ،كقد شارؾ فيها ٧تـو ا١تشهد النقدم العا١ت
 .(1))ركالف بارت ،تزفيتاف تودكركؼ ،لوسياف غولدماف ،جورج بايل  ،جاؾ دريدا ،جاؾ الكاف ....("

ك٬تمع ٚتهور الباحثُت على عّد تلك الندكة ٔتنزلة البياف التفكيكي األكؿ ... ككاف جاؾ دريدا ٧تم تلك    
ـ  1967يف خطاب العلـو اإلنسانية"،...لُيصدرسنة الندكة اليت شارؾ فيها ٔتداخلو حوؿ"البنية كالعبلمة كاللعب 

 . (2)الكتب الثبلثة السابقة الذكر اليت شكلت معامل يف مسار ا١تشركع التفكيكي 

كتتكىء التفكيكية على ٚتلة من األسس النظرية اليت اجتهد األستاذ يوسف كغليسي يف إٚتا٢تا عرب    
  (3)العناصر اآلتية :

القارئ ،الكتاب كالقراءة ،اغتياؿ الداللة الواحدة ،تشتيت ا١تعٌت ،اٟتركة الدائمة موت ا١تؤلف كميبلد    
 للغة ،التناسخ النصي .

أف التفكيكية اليت ارتبط اٝتها ّتاؾ دريدا ،إ٪تا ٢تا أصوؿ )جذكر( سابقة،  -٦تا سبق-فالواضح إذف    
موت ا١تؤلف" ،إضافة إىل ندكة جامعة جوف مثل: اٞتهود الفلسفية األ١تانية ،كجهود ركالف بارت صاحب نظرية "

 ىوبكنز بالواليات ا١تتحدة االمريكية .

كبعد ىذه اإلطبللة ا١تختصرة على ركاد التفكيكية، كاٞتهود اليت أسهمت يف بلورهتا كالتأسيس ٢تا، كأصو٢تا    
تدقيق  كاالستعانة هبا يف كمنطلقاهتا ،نورد  بعض التعريفات النظرية اليت تساعد الباحث على معرفة مفهومها بال

 التطبيق على النصوص ا١تختلفة .

 

                                                           
 . 176:مناىج النقد األديب ،ص  ييوسف كغليس - (1)
 . 176يراجع ملخص الفقرة يف ا١ترجع نفسو ،ص   -(2)
 . 158إىل  153 من :النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص ييراجع :يوسف كغليس - (3)
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 مفهوم التفكيكية :

أف التفكيكية ٣ترد حّل لؤلجزاء كا١تكونات أك فصل  -مباشرة من خبلؿ االسم-قد يتبادر إىل الذىن    
٢تا فقط، كىذا اعتقاد شائع كلكنو خاطئ ،فالصواب غَت ذلك ،إذ التفكيكية ترتبط أساسا با١تعٌت الذم ٭تملو 

ناء ا١تعٌت ا١تغاير للمعٌت التفكيك لبعض النصوص ،كلكن من أجل إعادة ب -أحيانا-النص، كإف استعملت 
 الظاىر. 

فالتفكيكية أك التشر٭تية أك التقويضية "ىي قراءة مزدكجة تسعى إىل دراسة النص )مهما كاف( دراسة 
تقليدية أكال إلثبات معانيو الصر٭تة ،مث تسعى إىل تقويض ما تصل إليو من نتائج يف قراءة معاكسة تعتمد على ما 

تتناقض مع ما يصرح بو .هتدؼ القراءة التقويضية من ىذه القراءة إىل إ٬تاد شرخ  ينطوم عليو من النص من معاف
بُت ما يصرح بو النص كما ٮتفيو )بُت ما يقولو النص صراحة كبُت ما يقولو من غَت تصريح( .يف مشركع القراءة 

الثابت أك اٟتقيقة القارة أك ىذا يقـو التقويض بقلب ما كاف سائدا يف الفلسفة ا١تاكرائية سواء كاف ذلك ىو ا١تعٌت 
"العلمية" أك ا١تعرفة أك ا٢توية أك الوعي أك الذات ا١تتوحدة .باختصار كل األسس اليت يقـو عليها ا٠تطاب 

 .(1)الفلسفي الغريب"

كإىل جانب ذلك فػ" ىي تنبذ كل قراءة أحادية تلهث كراء ا١تعٌت الواحد للنص ،بل ٕتعل مصَت النص بُت 
 . (2)ن يفككونو إىل ا١ترجعيات اليت بٍت عليها ،يستحضركهنا كيقرؤكنو يف ضوئها "أيدم قرائو الذي

إ٬تابيات  -من خبلؿ ما سبق-كبغض النظر عن كوف التفكيكية منهجا أـ إجراء منهجيا فقط ،فإف ٢تا 
هما بعدا كسلبيات ،فمن إ٬تابياهتا أهنا "عملت على زعزعة التصورات التقليدية للكاتب كالعمل ا١تكتوب فأعطت

 . (3)جديدا ،فقد قتلت الكاتب كأعطت السلطة للنص "

 

                                                           
 ،سعد البازغي :دليل الناقد األديب ،إضاءة ألكثر من سبعُت تيارا كمصطلحا نقديا معاصرا ،ا١تركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء–لي يالرك  ميجاف  -(1)

 . 108ـ ،ص  2002، 3ا١تغرب ، ط 
 . 159:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس-  (2)
 . 108،ص  1:ا١توسوعة األدبية ،ج  فيصل األٛتر ،نبيل دادكة - (3)
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كما "جاءت بشيء إ٬تايب يعود على النص باإل٬تابية ،فتجعلو صورة متعددة األلواف تتؤلأل يف خضم     
كأماـ العيوف ا١تتلهفة ا١تتعطشة للحصوؿ على اٞتماؿ ،عيوف ترل النص أمامها ك كأنو البحر يزخر بثركاتو من 

 . (1)كمرجاف كلؤلؤ"أصداؼ 

لكن كرغم ىذه اإل٬تابيات فإف ٢تا مساكئ ،فػ" ٦تا يؤخذ على التفكيكية أهنا مشركع يهودم هتدٯتي    
عدمي ،أك حلقة إضافية يف سلسلة ٘تتد إىل نيتشو كىيدجر ىيغل كفركيد ...كىو مشركع يستهدؼ تقويض 

اء بعد التقويض ،حىت إف التفكيكية تقدـ نفسها على السائد ،دكف أف يقدـ البديل بل يدعو إىل ٤تاكلة نبذ البن
 . (2)أهنا نفسها قراءة يف حاجة إىل تقويض "

كرغم ذلك فإف التفكيكية تبقى أداة يف يد النقاد لقراءات جديدة ٥تتلفة عما ىو سائد ،كتبقى القراءة    
 رد قراءة اليضبطها شيء .الثانية مقبولة إذا كاف ٢تا ما يسندىا من اٟتجج كاألدلة كالرباىُت ،ال ٣ت

 التفكيكية في الوطن العربي :
انتقلت التفكيكية إىل ا٠تطاب النقدم العريب ا١تعاصر انتقاال ٤تتشما كمتأخرا نسبيا كالعادة ،كرٔتا تعود    

ـ بداية 1985إىل عّد سنة  (3)األسباب إىل ماىية التفكيكية نفسها ،كقد ذىب األستاذ يوسف كغليسي
للتفكيكية العربية ،كاليت ٘تثل صدكر أكؿ ٕتربة نقدية عربية تصدح بانتمائها الصريح إىل أّتديات القراءة التفكيكية 

من البنيوية إىل –)التشر٭تية( ،كىي ٕتربة الناقد السعودم الكبَت عبد اهلل الغذامي يف كتابو )ا٠تطيئة كالتكفَت 
 قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر( .–( déconstructionالتشر٭تية )

كقد كانت تلك التجربة حافزا منهجيا قويا لظهور ٕتارب سعودية أخرل ،تؤكد ريادة ا٠تطاب النقدم 
السعودم ا١تعاصر للتفكيكية على ا١تستول العريب بأٝتاء نقدية ذات صيت عريب طيب ،عرفت بتنظَتاهتا النقدية 

،كميجاف الركيلي )الذم أصدر عاـ كإسهاماهتا اٞتادة يف النقد خصوصا ،أمثاؿ :عابد خزندار ،كسعد البازغي 
سيادة الكتابة هناية الكتابة" :يتقاطع عنوانو –ـ كتابا يف ىذا الشأف ٝتاه "قضايا نقدية ما بعد بنيوية 1966

 la fin du livre etالفرعي تقاطعا عمديا مع مبحث جاؾ دريدا الشهَت عن هناية الكتاب كبداية الكتاب :

                                                           
 . 108ص ا١ترجع السابق،  فيصل األٛتر ،نبيل دادكة - (1)
 . 160:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس  -(2)
 . 179مناىج النقد األديب ،ص : ييوسف كغليس  -(3)
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le commencement de l’écriture إضافة إىل أٝتاء عربية أخرل قليلة منها :على حرب ،بساـ ")
 ... (1)قطوس

فهذه إذف أىم األٝتاء العربية النقدية اليت هنجت يف تعاملها النقدم هنجا تفكيكيا سواء أكاف ذلك    
 على ا١تستول التنظَتم أـ التطبيقي .

 التفكيكية في الخطاب النقدي الجزائري الحديث:-

"فإف الدكتور عبد ا١تلك مرتاض ىو سيد النقد  -نتتبع ٕتليات النقد التفكيكي–دنا إىل اٞتزائر أما إذا ع   
،إذ ٧تد لو عديد الكتب يف ىذا اجملاؿ، (2)التفكيكي دكف منازع ،كقد اىتدل إىل التفكيكية يف هناية الثمانينيات"

كاليت سنذكرىا مع تقدًن ملخصات عن ٕتليات التفكيكية فيها، كقبل أف نتحدث عن ٕتليات النقد التفكيكي  
يف كتب مرتاض، بوّدنا أف نشَت كما ىو كاضح يف العنواف إىل أف مرتاضا، قد هنج هنجا مركبا بُت السيميائية 

قط يف اٟتديث عن التفكيكية، أما ٨تن فإننا ْتكم إطار البحث )احملاضرة( نتحدث فقط كالتفكيكية، كمل يقتصر ف
 عن ٕتليات التفكيكية يف ىذه الكتب.

 كىذه الكتب ىي : 

:ككاف ىذا الكتاب أكؿ عهده  (3)تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حّمال بغداد"–"ألف ليلة وليلة -1    
ـ ،قبل أف يعيد طبعو يف اٞتزائر، سنة 1989ـ ،كنشره يف العراؽ سنة 1986بالتفكيكية ،حيث ألفو سنة 

 .(4)ـ1993

يف ىذا الكتاب ،ىي أف عبد ا١تلك مرتاض قوض  كا٠تبلصة الظاىرة الواضحة من تطبيق النقد التفكيكي
بعض ا١تسلمات ا١تتعلقة ْتكاية "ٛتّاؿ بغداد" اليت ىي إحدل حكايات )ألف ليلة كليلة( :إذ "أفضى ا١تنهج ا١تتبع 

كفقا –بالناقد إىل ٚتلة من النتائج الباىرة اليت ٗتص ىذا األثر الًتاثي العريق ،ما كاف ليبلغها لو مل يكن يؤمن 
بانفتاح النص كالتعددية القرائية للنص الواحد ،فقد قرأ ىذا النص قراءة منهجية مغايرة انتهت –صور التفكيكي للت

بشأف ىذا -مستشرقُت كانوا أك مستعربُت  -إىل إعادة النظر يف كثَت من "ا١تسلمات" اليت قررىا باحثوف سابقوف

                                                           
 . 180،مناىج النقد األديب ،ص  ييوسف كغليس  -(1)
 . 163: النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس - (2)
 ـ .1993اٞتزائر ،،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  - (3)
 . 163:النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس - (4)
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ي كرنفاؿ فلكلورم تلتقي فيو ثقافات العرب كا٢تند األثر ا١تظلـو ،كمن ذلك تسليمهم بأف )ألف ليلة كليلة( ى
كالفرس كشعوب ال حصر ٢تا ،كأهنا نصوص  لقيطة ال أب  شرعيا ٢تا ،بل اشًتؾ يف تأليفها مؤلفوف كثر من كل 

 .(1)..."!حدب كصوب ،يف أزمنة ٥تتلفة كأمكنة متباينة :تأليفا كٚتعا كترٚتة 

التفكيكي القائم على تقويض ا١تعٌت األحادم السائد كبناء معٌت نتيجة تطبيقو النقد –مث لقد جاء مرتاض 
كقرأ ذلك النص قراءة أخرل ليصل إىل رأم مغاير ٘تاما ١تا ىو سائد كسابق ،حيث يقرر "الطابع العريب  -آخر

" "بغدادم الدار ،رشيدم –،كىو يف رأيو  (2)ا٠تالص ٢تذه اٟتكايات ،من حيث إف مؤلفها كاحد على العمـو
،عريب الثقافة ،كطٍت النزعة ،كأنو كاف مندسا يف بعض قصور ىاركف الرشيد ،حىت كأّف ىذه اٟتكايات إ٪تا   العهد

كانت ضربا من الدعاية العظيمة لشخصية ىاركف الرشيد كحلمو ككرمو كتواضعو كعدلو كظرفو كأدبو .فمعظم 
 . (3)اٟتكايات تنطلق من مدينة بغداد أك تنتهي إليها ..."

عبد ا١تلك مرتاض رأيو ىذا على الوحدة الفنية للسرد كتشابو ا١تواقف كالشخصيات، رغم تباعد  كقد بٌت   
 : (5)،كأما معامل الوحدة الفنية اليت بٌت عليها رأيو ،فحصرىا يف ٜتس قضايا (4)الليايل

ة السرد ترداد عبارات بعينها من بداي-3كحدة اللغة الفنية ،-2الشكل السردم )البناء العاـ للحدث( ،-1
بياضية اٟتدث كاٞتنس يف معظم مواقف -5٪تطية الشخصيات كاألدكار اليت تنهض هبا ..،-4إىل هنايتو ...

 الليايل.

كإف مثل ىذه ا٠تصائص تنطبق على معظم حكايات "ألف ليلة كليلة" ،"لكن الناقد يضطلع بتفصيلها    
يف القراءة التفكيكية ؛فقد ألقينا نظَتا لو ...لدل  ا١تدقق يف حكاية )ٚتاؿ بغداد( ،كىذا صنيع منهجي شبة متواتر

الدكتور عبد اهلل الغذامي الذم رأيناه يف )ا٠تطيئة كالتنكَت( يفكك نّصا ما، يأخذه على أنو ٪توذج مستوحى من 
 . (6)مدكنة أكرب ،ْتيث تصدؽ النتائج اليت ينتهي إليها على ٣تمل ا١تدكنة "

                                                           
 . 66-65 ص :ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص ييوسف كغليس-  (1)
 . 66،ص  ا١ترجع نفسو -(2)
 . 232:ألف ليلة كليلة ،ص  عبد ا١تلك مرتاض - (3)
 . 231،ص  ا١تصدر نفسويراجع -  (4)
 .232يراجع ا١تصدر نفسو :ص  - (5)
 . 67:ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص  ييوسف كغليس-  (6)
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"يعوزىا ا١تصطلح –٫تيتها يف قراءهتا اٞتديدة ٢تذه اٟتكايات رغم أ–كاٟتاصل أف ىذه الدراسة    
 ،لكننا نراىا من الناحية التطبيقية أفضل كأحسن . (1)التفكيكي "

 :  (2)ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليالي" لمحمد العيد("/")أ-2

ـ(، كاٟتقيقة أننا نعتمد ىنا على قراءة يوسف كغليسي ٢تذا الكتاب  1992ـ ،كنشره سنة 1987)ألفو  
الذم قدـ فيو ٖتليبل شافيا حسب تقديرنا لتجليات النقد التفكيكي ،فقد قدـ "الناقد عرضا مقتضبا ٞتذكر الفكر 

أين ليبلم( للشاعر ٤تمد العيد آؿ التفكيكي ،٦تثبل برائده )جاؾ دريدا( ...قبل أف يشرع يف تفكيك نص )
خليفة، عرب فصوؿ ستة ،استهلها بفصل حوؿ بنية القصيدة لدل ٤تمد العيد ،ْتيث فيو ا٠تصائص البنيوية العامة 

نصا كامبل( على غرار القراءة التفكيكية اليت ُتشرّح النص يف ضوء 120لشعر ٤تمد العيد آؿ خليفة )من خبلؿ 
 .(3)يث انتهى إىل أف ىذه البنية شبيهة ببنية القصيدة العربية العمودية كاستمرار٢تا ..."النموذج الذم ينتمي إليو،ح

إال تفكيكا كتقويضا ٢تذه البنية العامة )اليت –يف أغلب غاياهتا -كأما الفصوؿ األخرل ا١تتبقية فليست    
 . (4)تضمنها الفصل األكؿ( ٔتنهج بنيوم كإجراءات سيميائية

أم أف عبد ا١تلك مرتاض يف رأينا ،ككفق ما ذىب إليو يوسف كغليسي الذم اختص بدراسة نقده ،قد    
 استعاف يف ٖتقيق قراءتو النقدية لقصيدة )أم ليبلم( بالبنيوية كالسيميائية .

يف مطلع الفصل الثاين ا١تنصب على طبيعة  -١تا جاء يف الفصل األكؿ–كيتجلى التفكيك أك التقويض    
لبنية يف نص )أين ليبلم( :حيث يقرر انتماء النص إىل البنية الشعرية التقليدية ،مث سرعاف ما يقوض ىذه القراءة ا

 . (5)يف خانة البنية اٟتداثية اليت تصطنع البناء الدكراين )خطاب مفتوح كقصة مغلقة( -تقنيا–بتصنيف النص 

"فقد  -ا يف تقديرنا تبدك التفكيكية أكثر كضوحاكىن–كأما الفصل الثالث )يف ٥تاض النفس كتأكيليتو(    
،"٘تثل ىذه األجزاء كما كانت  (6)٘تثل فيو ما قبلية النص ،قبل أف يشرع يف تفكيكو إىل أجزائو األكىل ٤تاكال"

                                                           
 . 67ص ، السابقا١ترجع  ييوسف كغليس-  (1)
 ـ .1992ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ، - (2)
 . 71،ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص  ييوسف كغليس-  (3)
 . 71:ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص  ييراجع يوسف كغليس - (4)
 . 72-71يراجع :ا١ترجع نفسو ،ص -  (5)
 . 72ا١ترجع نفسو :ص -  (6)
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مشتتة قبيل أف تلتئم يف ىذا البناء الشعرم الكامل ...على سبيل التصور كاالفًتاض ،أم أننا نركض يف إبداع 
 . (1)اإلبداع الكامل ..انطلق منو" نفًتض أف

خص رمز ليلى "بدراسة تأكيلية :سيميائية ا١تنطلق )من حيث إف  -يف الفصل نفسو–مث فيما بعد ذلك  
نظرية التأكيل "ا٢ترمنيوطيقا" فرع من الشجرة السيمائية( ،تفكيكية ا١تبتغى ؛من حيث إف تأكيل الناقد للرمز كاف 

 . (2)القرائية للنص ،كمل يكن يستجب للقراءة األحادية اليت فرضها عليو قراء سابقوف"يقـو على التسليم بالتعددية 

 ْتكم اقتصارنا على النقد التفكيكي . -ىنا-كأما الفصوؿ األخرل فبل تعنينا    

:الذم ألفو  (3)معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"–)تحليل الخطاب السردي -3
 ـ .1995ـ ،كنشره سنة 1989سنة 

لقد قارب عبد ا١تلك مرتاض يف ىذا الكتاب ركاية "زقاؽ ا١تدؽ" للركائي ا١تصرم ٧تيب ٤تفوظ معاٞتة    
،فقد استعاف "الناقد ببعض  -فقط–تفكيكية سيميائية مركبة ،لكننا ٨تن نكتفي باٟتديث عن النقد التفكيكي 

يفكك النص السردم إىل عناصره األكىل اليت تركب منها ،للكشف عن طوايا النص اإلجراءات التفكيكية ؛إذ 
"سيقضي إىل كضع منهج للدراسة  (4)كٖتديد ا١تواد اليت بٍت منها ،كالبٌت اليت أُعّد فيها ،معتقدا بأف ىذا اإلجراء"

 . (5)مبلئم لطبيعة ا١تواد ا١تفككة نفسها ..."

 األخرل اليت أسهمت يف النقد التفكيكي نذكر :كمن األٝتاء النقدية اٞتزائرية    

مقال للطاىر رواينية "الكتابة وإشكاليات المعنى قراءة في بنية التفكك في رواية "تجربة في -1
:كاليت استفاد صاحبها "بعض الشيء من بعص ا١تفاىيم التفكيكية )الكتابة،القراءة،  (6)العشق" للطاىر وطار"

 . (7)(اليت استقاىا من ميشاؿ فوكو كركالف بارت"التصدع السردم ،التضامن ...

                                                           
 . 79تفكيكية لقصيدة "أين ليبلم" ،ص  سيميائية م دراسة/عبد ا١تلك مرتاض :أ  -(1)
 . 72،ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص ي يوسف كغليس-  (2)
 ـ .1992ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،  -(3)
 . 74:ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض ،ص  ييوسف كغليس - (4)
 . 09عبد ا١تلك مرتاض :ٖتليل ا٠تطاب السردم ،ص   -(5)
 ـ .1993، 6بيُت ،اٞتزائر ،العدد تلة ال٣ت - (6)
 . 163،النقد اٞتزائرم ا١تعاصر ،ص  ييوسف كغليس - (7)



85 
 

كىي ترٚتة لنصوص تفكيكية من النقد ،(1)عمر أزراج :"ثالثة نصوص حول مصطلح التفكيكية"-2
 األ٧تليزم .

 
 خالصة  :

ـ ّتامعة جوف ىوبكنز البداية الرٝتية لو، 1966يف أكربا كأمريكا ،إذ كانت ندكة  نشأ النقد التفكيكي
ـ بعد تلك الندكة ،كإف كانت 1967كأرسى دعائمو الفرنسي جاؾ دريدا من خبلؿ كتبو الثبلثة الصادرة سنة 

لركالف بارت ،مث  لذلك النقد أصوؿ كمنطلقات قبلية متمثلة يف جهود بعض الفبلسفة األ١تاف ،كنظرية موت ا١تؤلف
انتقل إىل الوطن العريب بشكل متأخر ك٤تتشم ،ككاف النقاد السعوديوف يف الريادة كأكثر إسهاما كاستقباال لو على 
غرار: عبد اهلل الغذامي كغَته .كأما يف اٞتزائر فقد كاف عبد ا١تلك مرتاض رائد النقد التفكيكي ببل منازع من 

ب فيها بُت السيمائية كالتفكيكية ،كقد أفاد الناقد تلك النصوص بأف قدـ ٢تا خبلؿ عديد الكتب اليت ألفها ،كركّ 
قراءات أخرل تناقض ما ىو سائد عنها على غرار حكاية "ٛتاؿ بغداد" ،كقصيدة "أين ليبلم" .إضافة إىل بعض 

أمثاؿ:عمر أزراج،  ا١تسا٫تات ا١تتواضعة كالبسيطة كا١تقتضبة لباحثُت جزائريُت على غرار ا١تقاالت كالًتٚتة ،من
 كالطاىر ركاينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ .1993، 6لة التبيُت ،اٞتزائر ،العدد ٣ت  -(1)
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 المحاضرة الثانية عشرة: النقد األسلوبي في النقد الجزائري الحديث.

 تمهيد: 

بعيدا عن تتبع ٥تتلف التعريفات النظرية ػػػ العربية كالغربية ػػػ للنقد األسلويب اليت فيها من االختبلؼ إىل درجة  
كالضجر، فإننا ٨تاكؿ باختصار أف نعرؼ النقد األسلويب بشكل مبسط ككاضح ،ما يثَت ا١تلل كالضيق (1) كبَتة

كعملي، دكف ا٠توض يف القضايا التجريدية النظرية غَت القابلة للبحث كالتطبيق على مستول النص األديب 
 ٔتختلف أشكالو.

ئصو كٝتاتو إف النقد األسلويب ىو ذلك الذم يبحث يف األسلوب الذم ٯتيز عمبل أدبيا ما ك٬تلي خصا
 األسلوبية. 

كاألسلوب ىو "طريقة يستخدمها الكاتب ليبُت رأيو أك يعرب عن موقفو بألفاظ مؤلفة على صورة تكوف 
أقرب إىل نيل الغرض ا١تقصود من الكبلـ، كأفعل  يف نفس قارئو أك سامعو، فتعرؼ شخصية صاحب ىذا 

اء أفكاره حق أدائها، كاألسلوب إما سهل كاضح، كإما األسلوب، كتتميز باختياره ا١تفردات كانتقاء الًتاكيب ألد
، أما األسلوب ا١تعتدؿ فهو الذم ٬تمع بينهما، كتتغَت ٝتات األسلوب تبعا لكل عصر، ٘تاما   مزخرؼ معقد ك ِعره
كما تتغَت من شخص إىل آخر، كمن ىنا قالوا: األسلوب ىو طريقة الكاتب يف التعبَت عن موقف ما كاإلبانة عن 

 (2)األدبية ا١تتميزة عن سواىا".شخصيتو 

 (3) كقريب من ىذا التعريف لؤلسلوب ٧تد ػػػػ كذلك ػػػػ تعريف بشَت تاكريريت.

فهي إذف ذلك النقد األسلويب الذم يتتبع خصائص  (4)ك"إذا كانت األسلوبية ىي علم األسلوب"،
 -ىذا ا١تصطلح "األسلوبية األسلوب يف عمل أديب ما ،كما أكمأنا إىل ذلك قبل قليل، كأما استعمالنا

stylistique  .فؤلنو األكثر استعماال يف ٣تاؿ ىذا النوع من النقد " 

                                                           
يف األصوؿ كا١تبلمح يراجع يف ىذا اجملاؿ على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: بشَت تاكريريت: ٤تاضرات يف مناىج النقد األديب ا١تعاصر، دراسة -(1) 

 .215إىل  155ـ، ص من  2006، 1كاإلشكاالت النظرية كالتطبيقية، دار الفجر للطباعة كالنشر، قسنطينة، اٞتزائر، ط 
 .150إىل  143، كالنقد اٞتزائرم ا١تعاصر من البلنسونية إىل األلسنية، ص من 93إىل  75يوسف كغليسي: مناىج النقد األديب، ص من -
 .33إىل  23، ص من 1ـ، ج 2008ر، نبيل دادكة: ا١توسوعة األدبية، دار ا١تعرفة، اٞتزائر، فيصل األٛت-

 .93، ص ٤1تمد التو٧تي: ا١تعجم ا١تفصل يف األدب، ج -(2)
 .159بشَت تاكريريت: ٤تاضرات يف مناىج  النقد األديب ا١تعاصر، ص -(3)
 .143يوسف كغليسي: النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(4)
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 (1) األسلوبية في النقد الغربي والعربي:

يرل ) بيار غَتك ( أف "نوقاليس" ىو أكؿ من استخدـ مصطلح األسلوبية، يف حُت يرل ) جورج موناف ( 
فيما  –ـ، كال يعٍت ىذا ا٠تبلؼ شيئا كبَتا  1875" ىو من أطلق التسمية، ككاف ذلك سنة أف "فوف درجبلنتس

ال تزاؿ متداخلة مع الببلغة،  –خبل٢تا  –على أساس أف األمر يتعلق ٔترحلة انتقالية، كانت األسلوبية  –يبدك 
ـ(  1947–ـ1865بايل ) ألف األسلوبية مل تتضح معا١تها حق الوضوح إال مع تلميذ دكسوسَت النجيب، شارؿ

الذم كضع لبنات الصرح األسلويب األكىل مع مطلع القرف العشرين )يف األسلوبية الفرنسية(، مث جاءت بعده طائفة 
من األسلوبيُت الذين شقوا طرقا كإتاىات ضمن ىذا العلم اٞتديد من بينهم ماركزك، مارسيل كريسوا، ركبرت 

 سبيتزر، ميخائيل ريفاتَت، ركماف جاكيسوف ... سايس، ستيفن أك١تاف، بيار غَتك، ليو

إذا ما ٕتاكزنا كتاب أٛتد الشايب كما شاكلو من اإلرىاصات اليت مهدت  وأما األسلوبية في النقد العربي
مل تعرؼ طريقها إىل  –لدراسة األسلوب، أمكن القوؿ: بأف األسلوبية با١تفاىيم الغربية اٟتديثة عند ركادىا 

عريب ا١تعاصر إال يف أكاخر السبعينيات، كللدكتور الباحث التونسي الكبَت عبد السبلـ ا١تسدم ا٠تطاب النقدم ال
الذم تكمن ريادتو للدراسة األسلوبية  (2)الفضل األكرب يف ذلك، كىذا انطبلقا من كتابو "األسلوبية كاألسلوب"،

العربية يف بسطو الشايف ١تفاىيم األسلوبية مشفوعة بكشف اصطبلحي كعديد ا١تصطلحات األجنبية كبيبلوغرافيا 
 للدراسات األسلوبية كالبنيوية ...

 إضافة إىل عبد السبلـ ا١تسدم نذكر الدكتور ٤تمد ا٢تادم الطرابلسي يف كتابو "خصائص األسلوب يف
الشوقيات" الذم ىو كتاب تطبيقي، مث كتابو "ٖتاليل أسلوبية" الذم ال يستغرؽ منو التنظَت األسلويب إال قدرا 
يسَتا، لينتقل بعده إىل ا١تمارسة األسلوبية التطبيقية مع نصوص ١تصطفى خريف، كالسياب، كالبحًتم، كجرباف 

 خليل جرباف، كالسيوطي ،كاألصفهاين.

 األسلوبي في النقد الجزائري الحديث: األسلوبية أو النقد-

( اليت ىي علم األسلوب أك النقد الذم يبحث يف stylistiqueلقد كاف حديثنا عن مفهـو األسلوبية )
األسلوب، كأىم أعبلمها لدل الغربيُت كالعرب، من باب التمهيد للعنصر ا١تهم كالرئيس، كىو ٕتليات النقد 

 ٯتكننا اٟتديث عنو يف العناصر اآلتية: األسلويب يف النقد اٞتزائرم، كالذم
                                                           

 ، كاٟتقيقة أننا ٠تصنا ما أكرده الباحث يف ىذا اجملاؿ، كىذا من باب األمانة العلمية.147ك  144اجع  يوسف كغليسي، ا١ترجع السابق، ص ير -(1)
 ، دكف تاريخ.3الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا، ط -(2)
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 اٟتيز ا١تكاين للنقد األسلويب يف اٞتزائر كأسبابو.-

 اٞتانب التنظَتم للنقد األسلويب يف اٞتزائر.-

 بعض الدراسات التطبيقية األسلوبية اٞتزائرية.-

 الحيز المكاني للنقد األسلوبي في الجزائر:-1

حث الدكتور يوسف كغليسي فيما ٮتص ىذه ا١تسألة، كالذم ذىب كٯتكن يف ىذا الشأف أف نتبٌت رأم البا
يف ا٠تطاب النقدم اٞتزائرم  –ٔتفهومها الغريب الذم يستند إىل ا١تعرفة األلسنية  –فيو إىل أنو "ليس لؤلسلوبية 

مقاـ يستأىل البحث يف جوانبو كالتنقيب عن خصوصياتو، ككل ما ىو كائن ال يعدك أف يكوف ٣ترد ٤تاكالت 
ْتوثا أكادٯتية يف نطاؽ جامعي ٤تدكد، قصاراىا الظفر بدرجة  –أصبل  –واضعة يف كمها ككيفها، قدمت مت

جامعية ما ال أكثر. كلذلك، فمن إْعنات الذات أف نفكر يف البحث عن اسم نقدم جزائرم جعل من األسلوبية 
 (1)شغبل شاغبل لو".

لكن ما سبب ىذا اٟتيز ا١تكاين الضئيل كعدـ االنتشار للنقد األسلويب يف اٞتزائر؟ يف اٟتقيقة ال توجد 
 إجابات قطعية، كإ٪تا ٤تاكالت لتفسَت ىذا األمر فقط، كىي: 

 عدـ امتبلؾ النقاد اٞتزائريُت آلليات النقد األسلويب ٔتفهومو عند الغربيُت. -

 الوطن العريب إىل السبعينيات من القرف العشرين، الذم عادة ما يتأثر النقاد تأخر كصوؿ النقد األسلويب إىل -
 اٞتزائريوف بنقاد الوطن العريب كما ىو الشأف مثبل يف النقد التارٮتي.

 تزامنو مع انتشار ا١تناىج النسقية األخرل مثل: ا١تنهج البنيوم، كالسيميائي كالتفكيكي...  -

ية، إذ " نعى كثَت من الدارسُت األسلوبية، كأقاموا ٢تا مأ٘تا كعويبل، كما فتئوا يرفعوف األزمة اليت أصابت األسلوب -
عقائرىم يذيعوف ذلك النبأ اٞتلل، كىم يؤسسوف حكمهم ذلك على أساس استناد األسلوبية يف منطلقاهتا إىل 

، إذ أف كثَتا منها قد ٖتولت إىل دراسات  اللسانيات، كذكباف كثَت من الدراسات األسلوبية يف غَتىا من العلـو
 (2)لسانية، أك ببلغية أك حىت نقدية.... ".

                                                           
 .148يوسف كغليسي: النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(1)
 .01ـ، ص  2011األسلوبية يف ا٠تطاب الشعرم، عامل الكتب اٟتديث، إربد، األردف، ٤تمد بن ٭تِت: السمات -(2)
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 الجانب التنظيري للنقد األسلوبي في الجزائر:-2

كيف إطار تلك احملاكالت األكادٯتية نتحدث عن بعض األعماؿ النقدية األسلوبية يف جانبها التنظَتم، 
 كىي:

،للدكتور موسى شركانة، كىو أستاذ ٤تاضر (1) األسلوبي" المقال الموسوم بـــ "النص األدبي في التحليل -أ
 بقسم اللغة العربية كآداهبا ّتامعة اإلخوة منتورم يف قسنطينة. 

كيف ىذا ا١تقاؿ سعى صاحبو إىل التنظَت دكف أف يقـو بعمل تطبيقي، إذ يصرح قائبل: "كتسعى ىذه 
، كتوضيح طرقو اإلجرائية يف ىذا التحليل، كالكشف عن الدراسة إىل إبراز أ٫تية ىذا ا١تنهج يف ٖتليل النص األديب

العقبات الكثَتة اليت مازالت تقف يف سبيلو ٖتت مسوغات عديدة منها غرابة ا١تنبت، كالغَتة على الًتاث، كالدفاع 
 . (2)عن ا٢توية الثقافية لؤلمة"

ألسلوبية، كمبلمح كلتحقيق ىدؼ الدراسة ٖتدث يف مقالو عن مفهـو النص الذم ىو ٤تور الدراسة ا
التحليل األسلويب للنص يف الًتاث، كالعوامل ا١تؤثرة يف نشأة ا١تنهج األسلويب، مث ٖتدث عن ا١تنهج األسلويب 
كأسسو كطرقو اإلجرائية يف ٖتليل النصوص، كقد ذكر خطوات ا١تنهج يف:اختيار النص، ٖتليل عنواف النص، ٖتليل 

 صويت، ا١تستول الًتكييب، ا١تستول الداليل. النص إىل ثبلثة مستويات ىي: ا١تستول ال

 كقبل أف ٮتتتم الباحث مقالو با٠تا٘تة أجرل تقوٯتا )تقييما( لذلك ا١تنهج األسلويب.

بحث الماجيستير لألستاذة آمنة علواش الموسومة بــــ "النظرية البالغية عند عبد القاىر  -ب
نظرم قيم يف خصوص ا١تقاربة بُت حاضر األسلوبية الغربية ، كىذه ا١تذكرة ىي: ْتث (3)الجرجاني واألسلوبية"

 (4) كغابرىا العريب )الببلغة القدٯتة/ عبد القاىر اٞترجاين.

                                                           
د القادر، موسى شركانة: النص األديب يف التحليل األسلويب، ٣تلة اآلداب كاٟتضارة االسبلمية، كلية اآلداب كاٟتضارة االسبلمية، جامعة األمَت عب-(1)

.300ىل إ 281ـ، ص من  2012، جواف 13قسنطينة، العدد   
.281ا١تصدر نفسو، ص -(2)  
ـ، كقد أشرؼ على البحث الدكتور جعفر دؾ الباب. 1990معهد اآلداب كاللغة العربية، جامعة منتورم، قسنطينة، -(3)  
.149 – 148يراجع يوسف كغليسي: النقد اٞتزائر ا١تعاصر، ص ص -(4)  
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للدكتور نور الدين  (1)أطروحة علمية ضخمة عنوانها "األسلوبية في النقد العربي الحديث" -جــــ
وب، كىذا الذم يهمنا، كاآلخر تطبيقي عنوانو كىي تضم جزئُت: أحد٫تا نظرم يتعلق باألسلوبية كاألسلالسد، 

 ٖتليل ا٠تطاب الشعرم كالسردم.

للدكتور ٤تمد ٭تِت، كقد تناكؿ فيو الباحث نظريا النقاط  (2)مدخل موسوم بـــ " في ماىية األسلوب"-د
 -3لغوية األخرل، الفرؽ بُت األسلوبية كالعلـو ال -2األسلوبية كإتاىاهتا،  -1اآلتية ا١تتعلقة باألسلوبية، كىي: 

 عمل احمللل األسلويب. -6السمة األسلوبية،  -5األسلوب نظرياتو ك٤تدداتو،  -4النص )ا٠تطاب( األديب، 

 كأما باقي أجزاء الدراسة فهي تطبيقية.       

إذف ىذه أىم الدراسات النظرية ا١تتعلقة با١تنهج األسلويب يف النقد اٞتزائرم اٟتديث، فنكتفي بذلك ٘تاشيا 
 مع طبيعة احملاضرة، كسعيا لعدـ تضخمها.

 الجانب التطبيقي للنقد األسلوبي في الجزائر:-3

 كيف ىذا اٞتانب ٧تد أْتاث متعددة، نذكر بعضها:

،حيث تناكؿ يف الفصل الثاين ا١توسـو بػ  (3)كتاب "األلغاز الشعبية الجزائرية" للدكتور عبد الملك مرتاض"-أ
 الذم طبق فيو على ا١تستويُت البنيوم كالصويت ألسلوب اللغز الشعيب. (4)لشعبية"،"دراسة يف أسلوبية األلغاز ا

لؤلستاذ الشاعر علي مبلحي، اليت "نلمس خبل٢تا بعض  (5)المقال الموسوم بـــ "عن شعرية السبعينيات"-ب
ا١تبلمح األسلوبية يف التجربة الشعرية اٞتزائرية خبلؿ السبعينيات )عبد العايل رزاقي، أٛتد ٛتدم، عمر أزراج، 

 (6) سليماف جوادم، زينب األعرج( ...".

                                                           
 .83ـ. يراجع ملخصا عنها يف كتاب مناىج النقد األديب ليوسف كغليسي، ص 1993اٞتزائر،  جامعة-(1)
.45إىل  ٤7تمد بن ٭تِت: السمات األسلوبية يف ا٠تطاب الشعرم، ص من -(2)  
ـ. 1982ٞتزائر، دراسة يف ألغاز الغرب اٞتزائرم، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، ا –عبد ا١تلك مرتاض: األلغاز الشعبية اٞتزائرية -(3)  
.181إىل  159ا١تصدر نفسو، ص: من -(4)  
ـ. 1992، ٣02تلة القصيدة ، تصدر عن اٞتاحظية، اٞتزائر، العدد -(5)  
.148يوسف كغليسي: النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(6)  
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ميد بوزكينة، الذم درس فيو صاحبو ،لؤلستاذ عبد اٟت (1)كتاب "بناء األسلوب في المقالة عند االبراىيمي"-ج
بنية األسلوب عند ٤تمد البشَت اإلبراىيمي يف مقاالتو يف ٥تتلف ا١توضوعات السياسية، كاإلصبلحية، كالدينية، 

 كاالجتماعية كالتارٮتية.

، كفيو تناكؿ فيو مرثية مالك للدكتور محمد بن يحيى، (2) كتاب"السمات األسلوبية في الخطاب الشعري"-د
 ق( اليت أنشدىا يرثي هبا نفسو قبيل كفاتو، اليت تضم اثنُت كٜتسُت بيتا. 60الريب )ا١تتويف سنة  بن

الباب األكؿ:  -1كقد قسم ْتثو يف تطبيقو على ىذه القصيدة كفق ا١تنهج األسلويب، إىل ثبلثة أبواب: 
السمات األسلوبية يف ا١توسيقى ا٠تارجية  ا١توسـو بػػػػػػ "السمات األسلوبية يف البنية ا١توسيقية"، كقد ٖتدث فيو عن

أما الثاين ا١توسـو بػ" السمات األسلوبية يف البنية الفنية"، فقد ٖتدث عن أ٪تاط التشكيل الببلغي -2كالداخلية، 
 للصورة اٞتزئية، كالصورة الكلية.

" ،كيبدك لنا أف الدراسة الفصل الثالث: ا١توسـو بػػػػػػػػ: "السمات األسلوبية يف البٌت النحوية كالببلغية-3
 األسلوبية لتلك القصيدة قد كانت ثرية إىل حد بعيد، كأ١تت بأىم ا٠تصائص األسلوبية اليت ميزت القصيدة.

أستاذ  للدكتور موفق عبد السميع (3)"-مقاربة أسلوبية–"المرجعية والنسق في خطاب البشير اإلبراىيمي-ه
ّتامعة برج بوعريريج، كالبحث عبارة عن مقاؿ، كفيو ٖتدث عن بعض ا١تميزات األسلوبية لعيوف البصائر، كقد 
ٖتدث عن تلك ا١تميزات يف عدة قضايا، كىي: ظاىرة النداء يف مقدمات اإلبراىيمي، كا١تعاين الدينية كاأللفاظ 

 اىيمي.اليت ٕتسدىا، كتفاعل النحو كالببلغة يف ا٠تطاب اإلبر 

"البنية كإىل جانب تلك الدراسات اليت ٖتدثنا عنها أشار الدكتور يوسف كغليسي إىل دراسة أخرل ىي: 
كىي دراسة تسعى إىل ابراز الظواىر اللغوية كاألسلوبية يف ٘تيز لألستاذ رابح بوحوش، (4)اللغوية لبردة البوصيري"

 (5) اسة.٘تيز الربدة، كقد قدـ األستاذ يوسف كغليسي ملخصا ٢تذه الدر 

                                                           
 ـ. 1988اٞتزائر، عبد اٟتميد بوزكينة: بناء األسلوب يف ا١تقالة عند االبراىيمي، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، -(1)
 ٤تمد بن ٭تِت: السمات األسلوبية يف ا٠تطاب الشعرم.-(2)
لعدد موفق عبد السميع: ا١ترجعية كالنسق يف خطاب البشَت اإلبراىيمي، ٣تلة اآلداب كاللغات، جامعة ٤تمد البشَت اإلبراىيمي، برج بوعريريج،ا-(3)

 .208إىل  187ـ، ص من  2016، جانفي 03
 ـ. 1993البنية اللغوية لربدة البوصَتم، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، رابح بوحوش: -(4)
 .150يراجع، يوسف كغليسي: النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص  -(5)
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فتلك إذف أىم الدراسات اليت استشهد با١تعاين تعاملنا مع النقد األسلويب اٞتزائرم اٟتديث، كال ننفي 
 (1) كجود دراسات أخرل، ألف عملنا ليس على سبيل اٟتصر، إ٪تا التمثيل ال غَت.

 خالصة:

النقد األسلويب ىو أحد ا١تناىج النقدية النصية )النسقية( ا١تعاصرة، الذم تبلورت مبل٤تو يف الغرب على يد 
نقاد عديدين، مث انتقل إىل النقد العريب اٟتديث تنظَتا كتطبيقا، كاشتهر يف ىذا اٞتانب عبد السبلـ ا١تسدم، 

 ك٤تمد ا٢تادم الطرابلسي ...

كيف حدكد اطبلعنا، حيزا مكانيا  –يف تقديرنا  –ث، فقد شغل النقد األسلويب أما يف النقد اٞتزائرم اٟتدي
ضئيبل إىل حد ما على عكس النقد التارٮتي مثبل، ظهر ىذا األمر يف ٤تاكالت نقدية مبعثرة، كمتفرقة، ككاف ذلك 

 ألسباب ذكرناىا بدت لنا أهنا كراء ذلك.

بعض احملاكالت التنظَتية، سواء يف اجملبلت أـ الكتب، كما كقد ٕتلى النقد األسلويب يف النقد اٞتزائرم يف 
ٕتلى تطبيقيا من خبلؿ التطبيق على بعض النصوص الشعرية كالنثرية، على تفاكت بُت النقاد يف تطبيق ذلك 

 ا١تنهج، ككاف ذلك على النحو الذم مر بنا.

الناقد عبد ا١تلك مرتاض، عبد  كمن أىم النقاد اٞتزائريُت الذين استخدموا ىذا ا١تنهج النقدم، نذكر:
 اٟتميد بوزكينة، ٤تمد بن ٭تِت، رابح بوحوش ...

 

 

 

 

 

 
                                                           

وانو أّف مثبل : كتاب عبد اٟتميد ىيمة: البنيات األسلوبية يف الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر، كالذم مل نستطع العثور عليو، لكن يبدك من خبلؿ عن -(1)
 منهجو أسلويب.
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 .النقد السردي في النقد الجزائري الحديث المحاضرة الثالثة عشرة: 

 تمهيد:

إذا كنا يف ٥تتلف احملاضرات السابقة نبحث عن ٕتليات منهج نقدم منهج يف ٥تتلف األشكاؿ األدبية من     
شعر كنثر، فإننا يف ىذه احملاضرة نبحث عن ٥تتلف النقود )ٚتع نقد( اليت تتعلق حصرا بنوع أديب كاحد ىو النقد 

دكف غَته من األشكاؿ األخرل من  ،ص السردمكىو ذلك النقد الذم قاـ بو نقاد جزائريوف ٕتاه الن السردم،
 الشعر أك ا١تقالة أك ا٠تطبة.

 كإذا كاف األمر كذلك ارتأينا التعريف بالّسرد، قبل اٟتديث عن ٕتليات ذلك النقد ا١تتعلق بو.

 تعريف السرد: 

كما يتضح ا١تقصود  ]، كيف األدب ىو بسط اٟتدث يف أم عمل أديب ةالسرد ىو "عرض اٟتديث بتتابع كجود   
القارئ. كللسرد أشكاؿ اؿ ملو بسطا عاديا من غَت حوار، كىو أسلوب إف ط [الحقا: الركاية كالقصة، كا١تسرحية

 (1)ْتسب اٞتنس األديب الذم يكوف فيو، فهو سرد ركائي، كسرد قصصي كسرد مسرحي".

نا ىنا نعاجل النقد ا١ترتبط إذف فاألشكاؿ األدبية اليت يشملها السرد ىي: الركاية، القصة، ا١تسرحية، لكنّ  
 يف ٤تاضرة منفصلة. سنعاٞتوبالركاية كالقصة فقط، ألّف النقد ا١تسرحي 

 تجليات النقد السردي الجزائري: 

فيما ٮتص النقد اٞتزائرم ا١تتعلق باألشكاؿ السردية )القصة  -كالبحث االطبلعبعد -كالذم يظهر لنا       
 : يى -فيما نظن– يف ذلك النقد ةرئيسي اتٕتاىثبلثة اكجود  ىو القصَتة، القصة الطويلة، الركاية(،

تارٮتية كاجتماعية،  من:كىذا ألف الفٍت ارتبط دائما با١تناىج السياقية  الفٍت،السياقي ك النقد التقليدم ) .1
 كغالبا ما تأتى تلك ا١تناىج تفسَتا لظواىر فنية.

 .النقد اٞتزئي األسلويب الّلغوم مع إبداء العيوب كالتقوًن، كالتلخيص كالشرح-2

 لنقد ا١تعاصر )النسقي(.ا-3

                                                           
 .523، ص ٤2تمد التو٧تي، ا١تعجم ا١تفصل يف األدب، ج-(1)
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 (:الفنيالسياقي و النقد التقليدي )-1

ذكر عديد الدراسات اليت تناكلت النص السردم اٞتزائرم كفق مناىج سياقية عديدة، ن اؿكيف ىذا اجمل 
 كمن بينها: 

، كلعّل خَت ما ٯتثل ىذا االٕتاه ىو الناقد كاسيٍت األعرج ىا نصا سرديادّ عللرواية الجزائرية بالنقد االجتماعي -أ
اضرة ا٠تاصة بالنقد قد سبق لنا اٟتديث عنو يف احمل،ك  (1)"اتجاىات الرواية العربية في الجزائريف كتابو "

 (2) ور االجتماعي )الواقعي(".االجتماعي،كىو "أكؿ دراسة منهجية منظمة للركاية اٞتزائرية يف ضوء التص

 النقد التاريخي للقصة الجزائرية: -ب

ة في األدب الجزائري ر القصة القصيكيف ىذا الشأف ٧تد كتاب الدكتور عبد اهلل ركييب ا١توسـو بػ" 
 قد ٕتّلى فيو النقد التارٮتي يف النقاط اآلتية:،ك (3) المعاصر"

قد خلص ،ك (4) كمؤثراهتا كىذا يف الفصل األكؿ من الكتاب.اٟتديث عن القصة القصَتة اٞتزائرية: نشأهتا  -
يف ىذه القضية إىل أّف "القصة القصَتة نشأت متأخرة لظركؼ كأسباب أ٫تها تأخر النهضة الثقافية 
العربية يف اٞتزائر، كعدـ اإلٯتاف بدكر القصة. األمر الذم مل يسمح بوجود جّو ٢تا كي تظهر كشكل أديب 

 (5) مكتمل...".

 . (6)كعوامل ذلك اٟتديث عن تطور القصة القصَتة يف اٞتزائر، -

ٟتديث عن الركاية العربية يف اٞتزائر من حيث الظهور ا١تتأخر، كأسباب ذلك، كٖتديد البدايات اٟتقيقية  -
 (7) ركاية "ريح اٞتنوب" لعبد اٟتميد بن ىدكقة كغَته.:للركاية اٞتزائرية ا١تكتوبة بالعربية مثل 

 

                                                           
 ـ.1986ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر، -(1)
 .50يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(2)
 ـ.1969دار الكتاب العريب، القاىرة، مصر، -(3)
 .52على  10ا١تصدر نفسو، ص ص من -(4)
 .161إىل  153نفسو، ص  ا١تصدر-(5)
 .152ا١تصدر نفسو، ص -(6)
 .199إىل 196 منالنثر اٞتزائرم اٟتديث، ص  : تطورعبد اهلل ركييب-(7)
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 :ك مرتاضليف القصة اٞتزائرية، ٧تد كذلك كتاب الناقد عبد ا١ت -كذلك–ت النقد التارٮتي كمن ٕتليا 
ريخ للمحاكالت القصصية أْ لذم ٖتدث فيو عن الت،ا (1)"م1154-م1131فنون النثر األدبي في الجزائر، "

 بّليلجلل -٧تاحا نسبيا–٤تاكالت ناجحة  4ضافة إىل ،إ(2) رشيد(الزاىرم )فرانسوا كاللة األكىل متمثلة يف ٤تاك 

 (3) وت البداؿ.صك على البناء، على نكىي: السعادة البًتاء، الصائد يف الفخ، أعٍّت على ا٢تدـ أع

عند عبد اهلل ركييب  -ُتُت سرديّ ٫تا فنّ بعدّ –كأثناء كل ذلك اٟتديث التارٮتي ا١ترتبط بالقصة كالركاية  
 فص الفنية كا١توضوعات ا١ترتبطة بالقصة كالركاية، مث يعلبلكعبد ا١تلك مرتاض، كانا يتحدثاف عن بعض ا٠تصائ

ذلك باالعتماد على األحداث التارٮتية كا١تؤثرات ا٠تارجية اليت أّدت إىل ذلك، إذ ارتبط النقد التارٮتي  افكيفسر 
 تلك الظواىر.لدائما بالنقد الفٍت حيث يأيت مفّسرا كمعّلبل 

 النقد الجزئي األسلوبي الّلغوي مع إبداء العيوب والتقويم، والتلخيص والشرح: -2

"فصول في النقد األدبي مر يف فصل "يف نقد القصة" للناقد ٤تمد مصايف يف كتابو ك٧تد ىذا األ 
ب للكات دكين ٤تمد"، ك"الّلغز" غذ ٖتدث عن قصتُت ٫تا: "اٟتلم الضائع" للكاتب تإ (4) الجزائري الحديث"

 مصعور ٤تمد الصغَت.

دكين ٤تمد غت الناشئففي حديثو عن القصة األكىل يلخصها بقولو: "كىي قصة اجتماعية كتبها األديب        
ٖتت عنواف "اٟتلم الضائع" الذم ينطبق عليها غاية االنطباؽ، كىي عبلكة على ٚتاؿ أسلوهبا، ككضوحو تعاجل 

انت منها اٞتزائر يف عهد االستعمار، كاليت ال يزاؿ معظمها ينتظر عقضية من أعوص القضايا االجتماعية اليت 
ليقـو بعد ذلك بتلخيصها كاٟتديث بإسهاب عن (5)اٟتّل األنسب، كىي قضية "التعليم" بالنسبة لسكاف الريف".

 (6) عن موضوعها.

                                                           
 سبقت اإلشارة إىل معلوماتو يف مواضع سابقة.-(1)
 .163 ـ ، ص1954-ـ1931ر،عبد ا١تالك مرتاض، فنوف النثر األديب يف اٞتزائ-(2)
 .168ا١تصدر نفسو، ص -(3)
 ـ.1981، 2الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، ط-(4)
 .٤87تمد مصايف، فصوؿ يف النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث، ص -(5)
 .89-88-87ا١تصدر نفسو، ص -(6)
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يف القصة  ناحية األسلوب كالّلغة، موجها بعض النصائح لصاحبها قائبل: "األسلوب من مث يقـو بنقدىا 
 ُت أسلوبو"ساؿ يف ٖتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلكٍّت مع ذلك ال بأس أف أنصح الكاتب باالسًتس ّف اللغة صحيحة،أك  ٚتيل،

 (2) ضافة إىل ذلك كذاؾ يربز ٤تمد مصايف بعضا من الضعف الذم اعًتل القصة.،إ(1)

امل مع القصة األكىل، إذ ٠تصها بقولو: "كىي نفسية كأّما القصة الثانية، فقد تعامل معها مثلما تع 
 (4)ينتقل إىل إبراز بعض نقاط الضعف فيها.،ل (3)كاجتماعية كأخبلقية"

كٮتتم نقده لتلك القصة قائبل: "كأّما حظها من ٚتاؿ األسلوب كمتانة التعبَت، كسبلمة الّلغة  
 (5)انا إىل الّلهجة الّدارجة".ّد عادم، كينزؿ أحسجكاالستعماؿ، فشيء ضئيل جدا، فاألسلوب 

 -كمضحك -"كأما األخطاء اللغوية كالصرفية فكثَتة جّدا، كعلى سبيل ا١تثاؿ كذلك أذكر "يثور 
 (6)كإعطائها إيام". (*)ها" يف مكاف "يشَت، كضحك، كطردتٍتنياطكطردتٍت، كأع

بعض النصائح يف النهاية للكاتب؛ إذ "على الكاتب الذم يظهر أنّو موفق يف اختيار ا١توضوعات  ليوجو 
كتوسيعها أف يدرس ما يريد أف ٮترج للناس، كأف ٭تاكؿ أف يأيت بشيء كاقعي أك ٦تكن الوقوع...مث عليو أف يرقي 

 (7) ف ٭تًـت القواعد اللغوية حسب اإلمكاف...".أقليبل من أسلوبو، ك 

لواضح أّف نقد ٤تمد مصايف للنص السردم )القصصي ىنا( ىو نقد تقليدم جزئي يتعامل مع كا 
 النصائح كالتوجيهات للكاتب. ءاألسلوب كاللغة، كإبراز العيوب، كتصحيح األخطاء، كالشرح كالتلخيص، كإسدا

 

 

 

                                                           
 .٤90تمد مصايف، ا١تصدر السابق، ص -(1)
 .91-90ا١تصدر نفسو، ص ص -(2)
 .91ا١تصدر نفسو، ص -(3)
 .94-93ا١تصدر نفسو، ص ص -(4)
 .94ا١تصدر نفسو، ص -(5)

 أعاد الكلمة نفسها كمل يبُت ماىية ا٠تطأ –(*)

 .95ا١تصدر نفسو، ص -(6)
 .فا١تصدر نفسو، ص -(7)
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 النقد النّصاني الجزائري لألعمال السرديّة:-3

كىذه  )النسقي( للنصوص الّسردية، من قبل عديد النقاد اٞتزائريُت، لقد تعّددت مناىج النقد النصاين 
 أىم الّدراسات: 

 (1).تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد" لعبد الملك مرتاض -كتاب "ألف ليلة وليلية" -1

اؿ بغداد"، كىي إحدل حكايات )ألف ليلة كليلة(، كاليت كقد حّلل فيو ٖتليبل سيميائيا تفكيكيا حكاية "ٛتّ      
ىل الليلة التاسعة عشرة، "حيث عرض النص على العدسة اجملهرية، كي تتسٌّت لو رؤيتو من إ٘تتد من الّليلة التاسعة 

حو من حيث اٟتدث كالشخصيات كاٟتيز كالزمن كتقنيات السرد كبنية ٚتيع أقطاره، كشىت مستوياتو، فكاف أف شرّ 
 (2)ا٠تطاب كا١تعجم الفٍت".

كمن إ٬تابيات ىذا النقد أنّو دحض التصور السائد عن ذلك األثر الًتاثي العريّب الذم مفاده "أّف )ألف  
ليلة كليلة( ىي كرنفاؿ فلكلورم، تلتقي فيو ثقافات العرب كا٢تند كالفرس كشعوب ال حصر ٢تا كأهّنا نصوص 

كيف أزمنة ٥تتلفة، كأمكنة  ،شرعيا ٢تا، بل اشًتؾ يف تأليفها مؤلفوف كثر من كل حدب كصوب لقيطة ال أب  
(3) ا كترٚتة!..."ٚتعمتباينة، تأليفا ك 

.
 

، كىو "بغدادم الّدار، رشيدم   أفص عبد ا١تالك مرتاض إىلخللي        مؤلف ىذه اٟتكايات كاحد على العمـو
يد، حىت كأّف ىذه اٟتكايات إ٪ّتا  شدسا يف بعض قصور ىاركف الرّ نأنّو كاف مالعهد، عريب الثقايف، كطٍت النزعة، ك

 (4) كانت ضربا من الدعاية العظيمة لشخصية ىاركف الرشيد كحلمو ككرمو كتواضعو كعدلو كظرفو كأدبو...".

 (5) الذم تبناه. أْيوغات كمربرات لر كقد قدـ لذلك مسوّ          

 

 

                                                           
 ـ.1993ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(1)
 .65-64يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض، ص ص -(2)
 .66ا١ترجع نفسو، ص -(3)
 .232ا١تالك مرتاض، ألف ليلة كليلة، ص عبد -(4)
 .67-66لك مرتاض، ص ص يراجع ىذه القضية يف كتاب يوسف كغليسي، ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١ت-(5)
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عبد ا١تلك ،ل(1) معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"–كتاب "تحليل الخطاب السردي -2
 مرتاض:

التفكيكي  ُت:كالكتاب كما ىو يف عنوانو هنج فيو عبد ا١تالك مرتاض نقدا مركبا ٚتع فيو بُت ا١تنهج 
اقد الكتاب إىل قسمُت أساسيُت: قسم أكؿ كالّسردم يف مقاربتو لركاية "زقاؽ ا١تدؽ" لنجيب ٤تفوظ، كقد قسم الن

متعلق بدراسة البٌت السردية اليت يصطنعها الّنص، حيث درس الشخصية يف مستوييها البنيوم كالوظيفي، من 
منظور سيميائي يتقصى دالالت األٝتاء كاألعمار، كتقصي الشخصيات من حيث البناء ا١تورفولوجي كالبناء 

 (2) النص، كأبعادىا الوظيفية.الداخلي كقرابتها السردية يف 

 :عبد الحميد بورايو،ل(3)"-دراسة ميدانية–القصص الشعبي في منطقة بسكرة "كتاب-3

يف منطقة بسكرة، كىذا كفق ا١تنهج البنيوم، كقد سبق لنا أف  شبعيلكقد تناكؿ فيو صاحبو القصص ا 
ٖتدثنا عن ٕتليات ا١تنهج البنيوم يف ذلك الكتاب، من خبلؿ )تطبيقو على ثبلث قصص، كىذا يف احملاضرة 

 يرنا.ا١تتعلقة بالنقد البنيوم اٞتزائرم، فبل مدعاة إلعادة ما قيل ىناؾ ىنا، إذ ىو تكرار ال طائل منو يف زعمنا كتقد

 رم: ٜت ُتٟتس(4)""سيميائية الخطاب الروائيمقال-4

كقد تناكؿ فيها صاحبها "ركاية عبد ا١تالك مرتاض )صوت الكهف( برؤية سيميائية تتقصى ٝتات:  
  . (5)" ا١ترأة/ا٠تنجر يف إطار )نظاـ األشياء( ،الصوت/الكهف، العقد/ اٟتقد"

الذم ينتهج صاحبو ا١تنهج السيميائي، يف ٤تاضرة النقد  كقد سبق لنا أف ٖتدثنا عن ىذا ا١تقاؿ النقدم  
 السيميائي اٞتزائرم.

كالواقع أف ىناؾ عديد الدراسات النقدية اٞتزائرية اليت تناكلت النص السردم اٞتزائرم من منظور  
 ميائي، فبل مدعاة للتكرار.يسيميائي، كقد ٖتدثنا عنها يف ٤تاضرة ا١تنهج الس

                                                           
 ـ.1995ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، -(1)
 .عبد ا١تلك مرتاض يف طبيعة النقد يف كتابكغَتىا ١تزيد من التوضيح 74ا٠تطاب النقدم عند عبد ا١تلك مرتاض،ص: يراجع يوسف كغليسي-(2)
 سبق اٟتديث عنو يف ٤تاضرة النقد البنيوم.-(3)
 ـ.1994، ٣03تلة ٕتليات اٟتداثة، كىراف، اٞتزائر، العدد-(4)
 .138يوسف كغليسي، النقد اٞتزائرم ا١تعاصر، ص -(5)
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اىر طقراءة في بنية التفكك في رواية "تجربة في العشق" لل-وإشكاليات المعنى لكتابةكتاب "ا-5
 لطاىر ركاينية:،ل (1)"وطار

بعض الشيء من "كىي دراسة تفكيكية لركاية ٕتربة يف العشق "للطاىر كطّار، كقد استفاد فيها الناقد  
( اليت استقاىا من ميشاؿ فوكو كركالف بعض ا١تفاىيم التفكيكية )الكتابة، القراءة التصدع السردم، التناص،...

      .(2) بارت، كمن كتاب كليم رام"

: كقد تناكؿ فيو الناقد ركايات الطاىر ،إلدريس بوديبة(3)مقال "الرؤية والبنية في روايات الطّاىر وطّار"-6
استقر يب ا١تطاؼ على "ٔتنهج بنيوم، إذ يصرح يف مقدمة كتابو قائبل:  -يف بعض جوانب الكتاب-كطار

االستفادة من ا١تنهجُت البنيوم كاالجتماعي، ألفلت من عيوب الصرامة الشكلية للمنهج األكؿ، الذم يهمل 
على حساب  ا١تكونات االجتماعية للنص، كإٔتنب اال٨تياز للمنهج الثاين، الذم ٭تفل باٞتانب ا١تضموين

 (4)التجلّيات اٞتمالية كالفنية".

ا١توسـو بػ " البنية الكبلسيكية يف ركايات الطاىر  البنيوم يف الكتاب يف الفصل الثاين  كيتجّلى ا١تنهج 
،كالفصل الرابع ا١توسـو (6)"البنية الكبلسيكية اٞتديدة/مبلمح التخلخل  ا١توسـو بػ" الثالث ،كالفصل  (5)كطار"

 . (7) ات كالقصر"وّ "اٟت التارٮتي يف ركايةكاإلسقاط  البنية اٟتداثية كاإليقاع الركائي اٞتديد، ا١تنظوربػ"

لسعيد بوطاجُت، كىو كتاب تناكؿ فيو صاحبو عديد ل (8)"السرد ووىم المرجع"إضافة إىل كتاب:  
الركايات اٞتزائرية مركزا على اٞتانب الّسردم دكف أف يتحدث أك يتبٌت منهجا صر٭تا، أك مناىج معينة سواء 

 حداثية. أكانت سياقية تقليدية أـ نصانية

 

 
                                                           

 ـ.1993، ٣6تلة التبيُت، اٞتزائر، العدد -(1)
 .163اٞتزائرم ا١تعاصر، ص يوسف كغليسي ، النقد -(2)
 ـ.2000، 1اٞتزائر، ط-قسنطينة–منشورات جامعة منتورم -(3)
 .06ا١تصدر نفسو، ص -(4)
 .120إىل 47ا١تصدر نفسو، ص -(5)
 .157إىل121ا١تصدر نفسو،ص-(6)
 .299إىل199ا١تصدر نفسو،ص-(7)
 ـ.2005، 1منشورات االختبلؼ، اٞتزائر، ط-(8)



100 
 

 خالصة: 

كالذم ٩تلص إليو ىو أّف النقد اٞتزائرم الذم تناكؿ األشكاؿ السردية )اٞتزائرية كالعربية( قد جاء  
كالنقد ،النقد اٞتزئي األسلويب الّلغوم مع إبداء العيوب كالتقوًن، كالتلخيص كالشرحتراكح ما بُت  إذمتنوعا؛ 
الّنقد النصاين الذم ٕتسد على ،ككذلك متمثبل يف النقد التارٮتي كاالجتماعي على الّنحو الذم مّر بنا،السياقي 

 كالتفكيكييالسيميائي  ينالنقد ُتا٠تصوص يف األعماؿ النقدية لعبد ا١تالك مرتاض خصوصا، كاليت ركب فيها ب
س بوديبة الذم اختار ا١تنهج البنيوم من النقد البنيوم، ىذا إضافة إىل إدري -أحيانا–من جهة، كانتهج فيها 

 رم كرشيد بن مالك.حسُت ٜتكما ٧تد النقد السيميائي عند ،  تعاملو مع بعض الركايات اٞتزائرية

 ات.يقد ابتدأ يف الثمانينيات مركرا بالتسعين–صاين عموما كالواضح أّف النقد النّ  
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 عشرة: النقد المسرحي في النقد الجزائري الحديث المحاضرة الرابعة

 تمهيد: 

، أّما يف ىذه احملاضرة النصوص السرديةتطرقنا يف احملاضرة السابقة إىل ماىية النقد اٞتزائرم الذم تناكؿ     
 سرحي.اٞتزائرم، كىو ذلك النقد الذم قاـ بو نقاد جزائريوف ٕتاه النص ا١تسرحي فسنتناكؿ النقد ا١ت

      فموضوع احملاضرة ىو البحث عن ٥تتلف ا١تقاربات النقدية اٞتزائرية اليت تعاملت مع ا١تسرحية فقط.  إذف

كبعيدا عن الًتكيز على نوع كاحد يف النقد، ٨تاكؿ أف نلم ػػػ قدر ا١تستطاع ػػػػ ٔتختلف أنواع النقد مع      
 ا١تسرحية، كىذا ما سيتضح الحقا. 

 تعريف المسرحية:    

كاف النقد ىنا يتعلق با١تسرحية فقد ارتأينا أف نعرفها، تيسَتا على القارئ كٕتنيبا لو مشقة العودة إىل   ١تا
 البحث عن تعريفها.

فا١تسرحية "جنس أديب عريق عند اإلغريق، حديث عند العرب، كىو قصة ٘تثيلية أساسها اٟتوار كليس 
ك يتبادلو ٣تموعة أشخاص ذك حبكة ىي عقدة العمل الّسرد كال الوصف، كاٟتوار ٯتكن أف ينطقو شخص كاحد أ

الفٍت يلقيو ا١تمثلوف أماـ اٞتمهور، ككلمة "مسرحية" عربية تعٍت عند اإلغريق قدٯتا "دراما" كتؤدم معٌت اٟتدث أك 
 .(1)الفعل .٢تا ٤توراف: ا١تكاف الذم ٕترم فيو الدراما، كالزماف الذم يدكر فيو اٟتدث"

يف األصل ػػػػ إذف ػػػػ قصة أك ركاية، كلكن عندما ٘تثل على خشبة ا١تسرح تصبح مسرحية، ك٧تد  كا١تسرحية
 .(2)األمر نفسو يف ركاية "الثبلثة" لئلبراىيمي

 تجليات النقد المسرحي في الجزائر: 

على  إذا عدنا إىل ٥تتلف النقود اٞتزائرية اليت تعاملت مع فن ا١تسرحية أمكن لنا أف نصنفها كنقسمها
 احملاكر اآلتية:

 

                                                           
.786، ص 2ا١تفصل يف األدب، ج ٤تمد التو٧تي: ا١تعجم  -(1)  
.  102إىل     65، ص من٤2تمد البشَت اإلبراىيمي: آثار اإلماـ ٤تمد البشَت اإلبراىيمي، ج -(2)  
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 النقد االنطباعي: -1
 ٖتديد ا١توضوعات. -2
 الدرّاسة الفنية. -3
 التطور كالنشأة كاإلثبات يف ا١تلحق )النقد التارٮتي(. -4

 النقد االنطباعي: -1

لركاية خالد، كاليت يقصد هبا ا١تسرحية، كقد قاـ بنقدىا  (1)نقد أحمد سحنونكيف ىذا النوع من النقد ٧تد 
نقدا انطباعيا غَت معلل كال مربر، كجاء عبارة عن أحكاـ عامة ينقصها التمثيل كالتدليل من ا١تسرحية، كمن دالئل 

أديب ذلك النقد قولو يف ٦تثل ا١تسرحية ٤تي الدين باش تارزم "كصاغها يف قالب ٚتيل يدؿ على موىبة فنية كذكؽ 
سليم، عرفت ٤تي الدين ػػػػ أكؿ ما عرفتو ػػػ ٦تثبل بارعا، مث عرفتو ركائيا شعبيا يعاجل أدكاء شعبو ٔتهارة فائقة كتوفيق 

،كا١تمثل جزء من ا١تسرحية لذلك ٖتدثنا عن نقد أٛتد سحنوف (2)عجيب، فكاف موضع إعجايب يف كلتا الناحيتُت"
لمسرحية يف حد ذاهتا قولو "كبعد فركاية "خالد" ٣تهود فكرم عظيم، كعمل لو، كمن نقده االنطباعي ػػػ كذلك ػػػ ل

 .(3)اجتماعي كبَت، كإنتاج فٍت ناضج نستطيع أف نسلكو يف عداد اآلثار الفنية الرائعة دكف هتّيب كال مباالة"

كال عجب أف ُيصدر مثل ىذا النقد، طا١تا أف الناقد أٛتد سحنوف غَت متخصص بالنقد، كال ٯتلك 
 نطلقاتو، فهو شاعر أكثر منو ناقدا. م

وقفة مع البشير اإلبراىيمي كمن النقد االنطباعي ػػػ كذلك ػػػ ٧تد نقد عبد اهلل ٛتّادم يف مقالو ا١توسـو بػػ "
، فقد اٗتذ من تلك الوقفة )النقد( اليت قارب كفقها مسرحية االبراىيمي فرصة " (4)ومسرحيتو "رواية الثالثة"

ا١تسرحية كاإلعجاب بو كتقديره إذ يقوؿ: "سلكت يف كقفيت ىذه أسلوبا يتقارب كنفس  للتماىي يف صاحب
، فهذه الوقفة (5)الشيخ حىت أىدىده هبذه الكلمات، عساىا تنفذ إىل مرقده لتبعث فيو الطمأنينة كالسكينة"
ألمر إال من ٝتات تعتمد على أسلوب يقًتب من أسلوب البشَت اإلبراىيمي كىو أسلوب إنشائي أديب، كما ىذا ا

 النقد االنطباعي، كليس النقد الذم يعتمد ا١توضوعية يف إصدار أحكامو أثناء تعاملو مع األثر األديب.

                                                           
.8ك  7ـ، ص ص 1947/ ديسمرب 29أٛتد سحنوف: ركاية خالد، جريدة البصائر اٞتزائرية، قسنطينة، اٞتزائر، العدد  -(1)   
.07ا١تصدر نفسو، ص  -(2)  
.08ا١تصدر نفسو، ص  -(3)  
 341ـ، ص من 1985جواف  –، مام 87عبد اهلل ٛتادم: كقفة مع البشَت اإلبراىيمي كمسرحيتو "ركاية الثبلثة"، ٣تلة الثقافة، اٞتزائر، العدد  -(4)

.352إىل   
.341ا١تصدر نفسو، ص  -(5)  
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كمن ٕتليات النقد االنطباعي الذم اعتمده عبد اهلل ٛتادم يف تعاملو مع ا١تسرحية قولو: "ليس من اليسَت 
، صاحب الطبع الصقيل (1)ا١تاء كالغاية اليت ال تدركها الوجناءأف يقف اإلنساف أماـ ىذه الرّبوة اليت ال يبلغها 

، ففي ىذا القوؿ إعجاب بالبشَت اإلبراىيمي مؤلف ا١تسرحية دكف ٘تثيل أك تعليل يدؿ (2) كرّب الَتاع األثَت..."
 على ىذه األكصاؼ اليت ُكسم هبا األديب. 

غ الثناء كا١تدح لؤلعماؿ األدبية( قولو: "كفعبل كمن اإلعجاب ا١تبالغ فيو الذم ٮترج إىل درجة التقريظ )سب
فأسلوب البشَت قد ٖتلى ْتّلة نطقت هبا ىذه األبيات ْتيث كلما تناكؿ ا١ترء إنتاجو كجاؿ فيو جيئة كذىابا ما 
أحّس با١تلل أك إكراه من ٖتمل ما ال يوافق ىواه من قوؿ بعث بو ا٢تاجس كنفثو الوسواس دكف دقة كنظر كتفكَت 

 .(3)كتركم"

كلكن ىذا ال يعٍت اكتفاء الناقد هبذا النوع من النقد فقط، إ٪تا ٖتدث ػػػ أيضا ػػػ عن موضوع ا١تسرحية، 
 كالدافع إىل كتابتها، كغَتىا من القضايا ا١تتعلقة با١تسرحية. 

 تحديد الموضوعات المسرحية: -2

القضايا اليت اىتم هبا النقاد اٞتزائريوف يف تعاملهم مع ا١تسرحية أك ا١تسرحيات ٖتديدىم لطبيعة  كمن
 ا١توضوعات اليت دارت حو٢تا ا١تسرحية، كمن ىذا األمر ٧تد عديد الدراسات اليت نذكر أ٫تها:

 (4) دراسة عبد اهلل ركيبي:  -أ

ريب اٟتديث على أساس ا١توضوعات، كىي: االٕتاه فهو ٯتيز بُت ثبلثة إتاىات يف ا١تسرح اٞتزائرم الع
 التارٮتي، االٕتاه االجتماعي، االٕتاه الثورم النضايل.

االٕتاه التارٮتي: الذم يتناكؿ فيو صاحبو شخصيات أك أحداث تارٮتية، كقد مّثل لو عبد اهلل ركييب بعّدة -
ية "ىانيباؿ" )حنبعل( ألٛتد توفيق مسرحيات، ىي: مسرحية "ببلؿ" للشاعر ٤تمد العيد آؿ خليفة، كمسرح

 ا١تدين، كمسرحية "حنبعة الربامكة" ألٛتد رضا حوحو، كمسرحية "يوغرطة" لعبد الرٛتاف ماضوم. 

                                                           
  ىذه ا١تقالة أسلوب اإلبراىيمي أك ما يقاربو عن قصد.، كيف األصل قاؿ الناقد اعتمدت يف342عبد اهلل ٛتادم ا١تصدر السابق، ص -(1)
ا١تصدر نفسو، ص ف. -(2)  
.343ا١تصدر نفسو، ص  -(3)  
.236إىل  212ـ، ص من  1974-ـ 1830عبد اهلل ركييب: تطور النثر اٞتزائرم اٟتديث  -(4)  
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االٕتاه االجتماعي: الذم عٌت فيو أصحابو بنقد اجملتمع كتقاليده كعاداتو، كفيو ٧تد مسرحية "امرأة األب" -
 فمرب جديد" للجندم خليفة. ألٛتد بن دياب، كمسرحية يف "انتظار نو 

االٕتاه الثورم: أك النضاؿ من أجل اٟترية كا١تستقبل، كقد مثلتو بعض ا١تسرحيات منها مسرحية "مصرع -
 الطغاة" لعبد اهلل ركييب. 

  (1) دراسة الرشيد بولشعير:  -ب

كىو يتشابو إىل حّد كبَت مع عبد اهلل ركييب يف تعاملو مع النصوص ا١تسرحية، ْتيث يتحدث عن ا١تضموف، 
ففي نقده ١تسرحيات أٛتد بودشيشة يشَت إىل ا١توضوعات، فهو يسجل "أف ا١توضوعات اليت تناك٢تا بودشيشة 

أكثر من كوهنا صاٟتة للعمل  ذات طابع اجتماعي أخبلقي كأهنا موضوعات صاٟتة يف ٚتلتها للعمل القصصي
ا١تسرحي، كخاصة تلك ا١توضوعات اليت عاٞتت قضايا األسرة... كلكن ىذا ال يعٍت أبدا أف موضوع األسرة ليس 
صاٟتا للمسرح إطبلقا كأف القصة كحدىا ىي القادرة على عبلجو، فكل األشكاؿ األدبية ٯتكن أف تتعامل مع 

، كقد اختار مسرحية "ا١تغص" (2)اف ٤تل اىتماـ كثَت من كبار ا١تسرحيُت"موضوع األسرة، كىذا ا١توضوع بالذات ك
 أ٪توذجا لدراستو.

 (3) دراسة محمد عباس: -جػػػػػػػػػػ

كىذا عندما تطرؽ إىل ا١تسرحية ا١تعنونة بػػ "ركاية الثبلثة" حملمد البشَت اإلبراىيمي، فقد ٖتدث عن 
صد بو اإلبراىيمي تقدًن ظواىر اجتماعية عرفتها بعض موضوعها كعرفها، فػػ "ىي تأليف شعرم مسرحي، ق

الفئات االجتماعية يف اجملتمع اٞتزائرم إبّاف االحتبلؿ الفرنسي، كلعل الشاعر يريد بلفظة "ركاية" ا١تصطلح الذم  
فكاىة كاف جاريا على ألسنة اٞتماىَت اٞتزائرية، كىم يعنوف بو التمثيلية أك ا١تسرحية اليت تلتـز ا٢تزؿ أساسا كال

 . (4)عنصرا"

 

                                                           
.150إىل  139، ص من 1994، 01نة، اٞتزائر، العدد الرشيد بولشعَت: مسرح أٛتد بودشيشة )دراسة فنية(، ٣تلة اآلداب جامعة قسنطي-(1)  
.140ا١تصدر نفسو، ص -(2)  
، يف تعاملو مع ا١تسرحية من نواح عديدة.308إىل  ٤272تمد عّباس: البشَت اإلبراىيمي أديبا، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، ص من -(3)  
.272ا١تصدر نفسو، ص -(4)  
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  (1) دراسة محمد مصايف: -د

كىو عندما يتعامل مع ا١تسرحيات يلجأ إىل اٟتديث عن موضوعاهتا ػػػ كغَتىا من القضايا ػػػ، كمن ذلك قولو 
"أنّبو إىل أف مسرحية "الًتاب" )للدكتور أيب العيد دكدك( أّلفت يف السنة األكىل للثورة اٞتزائرية، كأف عنواهنا يصدؽ 
على موضوعها ٘تاـ الصدؽ، كىو يعٍت بعبارة أكضح الوطن أك األرض اليت كلد فيها اإلنساف اٞتزائرم، فأحس 

 .(2)ككأنو مربوط إليها ْتباؿ يستعصى على الزماف قطعها"

كمن حديث مصايف كذلك عن موضوعات ا١تسرحيات أثناء تعاملو معها، ٧تده ٭تدد موضوع مسرحية 
مرتاض، فػػػ "ا١تسرحية اجتماعية شديدة ا١تساس ْتياة شعبنا، بل ْتياة كل الشعوب  "نساء للبيع" لعبد ا١تلك

 .(3)الشرقية اإلسبلمية، كما رأيك يف مسرحية تعاجل قضية ىامة كقضية اٟتب كما ينجر عنو غالبا من زكاج"

 فتحديد ا١توضوع الذم تدكر حولو ا١تسرحية ػػػ ىنا ػػػ ىو مناط اىتماـ الناقد.

  (4) عبد الملك مرتاض:دراسة -ه

لقد خص الناقد عبد ا١تلك مرتاض قضية ا١توضوعات يف األعماؿ ا١تسرحية باىتمامو فقد جعلها أربعة 
إتاىات، كل إتاه يشمل موضوعا معينا، كمثل لكل إتاه ٔتسرحيات عديدة، فهناؾ االٕتاه: التارٮتي، كالديٍت، 

 با١تسرحيات كموضوعها كيشرحها.  كاالجتماعي، كاألديب، ككاف يف كل إتاه يعرؼ

ا١توضوعات التارٮتية: كقد مثلتها مسرحيات: "حنبعل" ألٛتد توفيق ا١تدين، "يوغرطة" لعبد الرٛتاف -
 ماضوم، "عنبسة" ألٛتد رضا حوحو، "ا٠تنساء" حملمد الصاحل رمضاف.

يبليل، "الناشئة ا١تهاجرة" حملمد ا١توضوعات الدينية: كقد مثلتها مسرحيتا: ا"١تولد النبوم" لعبد الرٛتاف اٞت-
 الصاحل رمضاف.

ا١توضوعات االجتماعية: كقد مثلتها مسرحيتاف ٫تا: "مضار ا٠تمر كاٟتشيش" حملمد العابد اٞتبليل، "امرأة -
 األب" ألٛتد بن ذياب القنطرم.

                                                           
األديب اٞتزائرم اٟتديث، صفحات متعددة يف التعامل مع ا١تسرحيات.٤تمد مصايف: فصوؿ يف النقد -(1)  
.51ا١تصدر نفسو، ص -(2)  
.101ا١تصدر نفسو، ص -(3)  
.206إىل  205ـ، ص ص 1954 –ـ 1931عبد ا١تلك مرتاض: فنوف النثر األديب يف اٞتزائر  -(4)  
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 للمؤلف نفسو.ا١توضوعات األدبية: كقد مثلتها مسرحيتا: "أدباء ا١تظهر" ألٛتد رضا حوحو، "األستاذ" -

  الدراسة الفنية: -3

كقد استندت الدراسة الفنية ػػػ غالباػػػ على ما ُيسّمى بعناصر ا١تسرح من: لغة، كحدث، كشخصيات، 
كحوار...، كالواقع أف كل النقاد الذين ٖتدثنا عنهم يف النقد ا١توضوعايت قد ٖتدثوا عن الدراسة الفنية كجعلوىا 

عبد ١تلك مرتاض الذم فصل الدراسة الفنية عن ا١توضوعات، كرّٔتا يعود األمر إىل  مرتبطة با١توضوعات، باستثناء
 توسع دراستو الفنية كتعمقها إىل حّد ال ٯتكن اٞتمع بينهما كبُت ا١توضوعات مباشرة. 

ككاف التفاكت يف الدراسة الفنية كاضحا بُت النقاد الذم ٖتدثنا عنهم ،كرٔتا يعود األمر إىل ماىية البحث 
لذم قاربوا كفقو العمل ا١تسرحي، ما بُت مقاؿ ك٤تاضرة، كأطركحة، كيبدك لنا أف عبد ا١تلك مرتاض كاف أكثرىم ا

 توسعا كتعمقا كٖتليبل. 

كاألمثلة على ذلك يف النقد الفٍت موجودة إىل جانب النقد ا١توضوعايت، فبل مدعاة ػػػػ إذف ػػػػ إىل ذكرىا، كإ٪تا 
 عليها.يعد حديثنا ىنا إحالة 

، فقد ٖتدث عن رسم (1)كنكتفي ببعض  األمثلة ػػػ فقط ػػػ من نقد مرتاض للمسرحية يف اٞتانب الفٍت
 الشخصيات، كاٟتبكة، كاٟتوار، كالوحدات الثبلث، كعناصر فنية أخرل.

ففي الشخصيات مثبل يقوؿ: "ٮتتلف رسم الشخصيات باختبلؼ الكتاب ا١تسرحيُت أنفسهم، حيث ٧تد 
ا جّل اٟترص على رسم مفصل دقيق للشخصيات الرئيسية يف عملو ا١تسرحي، بينما ٧تد بعضهم بعضهم حريص

 .(2)اآلخر يًتؾ الشخصيات تتحرؾ على ٨تو يشبو الصدفة... "

كما كانت لو مبلحظات فنية عامة حوؿ الفن ا١تسرحي ٬تملها يف قولو: "لقد أكببنا طويبل على قراءة 
فألفينا عامتها تتسم باألخطاء، كال ٖتًـت القواعد الفنية اليت كانت ٣تهولة يف معظم  اآلثار ا١تسرحية اليت كقفت بنا

 . (3)الظن، لدل بعض الكتاب الصغار الذين حاكلوا أف يعاٞتوا ىذا الفن الشديد التعقيد.... "

 كغَتىا من ا١تبلحظات النقدية الفنية ا١تتعلقة بالقصة لدل ىذا الناقد.

                                                           
.429إىل  394ـ، ص من 1954 –ـ 1931يراجع :عبد ا١تلك مرتاض: فنوف النثر األديب يف اٞتزائر  -(1)  
.397ا١تصدر نفسو، ص -(2)  
.395، 394ا١تصدر نفسو، ص ص -(3)  
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 النقد التاريخي: -4

 تجلى النقد التارٮتي يف التعامل مع الفن ا١تسرحي يف نقطتُت أساسيتُت ٫تا:كي

، فقد أثبت عبد إثبات بعض المسرحيات في الملحق، والحديث عن النشأة والتطور واألسباب -أ
حملمد العابد اٞتبليل يف هناية كتابو، ألف  (1)ا١تلك مرتاض مسرحية "مضار اٞتهل كا٠تمر كاٟتشيش كالقمار"

سرحية مل تكن مطبوعة آنذاؾ، كىذا من أجل حفظها من الضياع كتقدٯتها للقراء، كىذا من ٕتليات النقد ا١ت
 التارٮتي. 

فنجد يف ىذا اجملاؿ كتاب "ا١تسرح يف اٞتزائر:  أما الحديث عن النشأة والتطور والرواد والنصوص-ب
 . (2)اٞتزء األكؿ" للدكتور ١تباركية صاحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.484إىل  462عبد ا١تلك مرتاض، ا١تصدر السابق، ص من -(1)  
ـ، اٞتزء األكؿ. 2005صاحل ١تباركية: ا١تسرح يف اٞتزائر دار ا٢تدل، اٞتزائر، -(2)  
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 خالصة:

حظي النص ا١تسرحي اٞتزائرم بالعناية كاالىتماـ من قبل النقاد اٞتزائريُت على امتداد فًتة طويلة ٘تتد إىل 
االستقبلؿ، من خبلؿ النقد االنطباعي البسيط لركاية)مسرحية( خالد من قبل أٛتد سحنوف، كاستمر ذلك 

باعيا، كأحيانا أخرل ػػػ كىذا ىو األمر االىتماـ بعد االستقبلؿ متجليا يف نقاط عديدة، فقد كاف أحيانا انط
الغالب ػػػ موضوعاتيا كفنيا متناكال ا١توضوعات كالعناصر ا١تشكلة للفن ا١تسرحي من: لغة كحوار كشخصيات 
كحبكة...، إذ ألفينا يف ىذا اجملاؿ دراسات عديدة تراكحت بُت ا١تقاالت العلمية يف اجملبلت احملكمة، كاحملاضرات 

ب ا١تطبوعة اليت كاف بعضها ػػػػ يف األصل ػػػػ ْتوثا أكادٯتية، كنذكر يف ىذا الصدد دراسات عبد ا١تطبوعة، كالكت
 ا١تلك مرتاض، ك٤تمد مصايف، كعبد اهلل ركييب، ك٤تمد عّباس، كرشيد بولشعَت، كصاحل ١تباركية...

النصوص من جهة على ىذا إضافة إىل النقد التارٮتي الذم ٕتلى يف اٟتديث عن الركاد كالنشأة كالتطور ك 
 غرار صاحل ١تباركية، كإثبات بعض ا١تسرحيات يف ملحق الكتاب من جهة أخرل.

كالواقع ػػػ يف تقديرنا ػػػ أف ىذا النقد ا١تسرحي يف عمومو قد كاف يف ٤تّلو، إذ عرؼ با١تسرحيات كموضوعاهتا، 
 ارة الطريق للمبدعُت كالباحثُت الحقا.كقارهبا كفق العناصر الفنية ا١تعركفة للمسرح، كىذا قصد تقوٯتها، كإن

كهبذا أمكننا القوؿ: إف النقد ا١تسرحي اٞتزائرم قد ٘تيز بالتنوع كاالختبلؼ، كإف مل نعثر على النقد النسقي 
 ا٠تالص الذم تعامل مع الفن ا١تسرحي، كىذا يف حدكد االطبلع.
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 خاتمة:
ا مقتضبنا على شكل  تنوع     النقد األديب اٞتزائرم خبلؿ اٟتقبة ا١تدركسة، كتعددت أشكالو؛ فقد كاف نقدن

مقاالت، قبل االستقبلؿ، ككاف ينشر يف ٥تتلف الدكريات آنذاؾ، ٘تيز يف أغلب األحياف بالتقليدية إذ كاف: 
صنا عند رمضاف ٛتود الذم جّدد على انطباعينا، جزئيا، لغويا...، كما ٘تيز كذلك ببعض الّلمسات التأثرية خصو 

 مستول اإلبداع كالنقد.

ا منهجينا يتسم بالشمولية كالتوسع ابتداء من       ـ؛ حيث أصبح عبارة  1961كتطور ذلك النقد كأصبح نقدن
كتب، كىي يف األصل رسائل ماجستَت أك دكتوراه أ٧تزىا نقاد جزائريوف، كقد ىيمن على أغلب تلك األعماؿ 

نقد السياقي )االجتماعي، كالنفسي، كاالنطباعي( كخصوصنا التارٮتي، الذم اقتضتو طبيعة ا١ترحلة، النقدية ال
فا١تادة األدبية اٞتزائرية ما زالت مبعثرة، كيقتضي ا١تقاـ ٚتعها كتقدٯتها كحفظها من الضياع، كقد كجدنا ىذا النقد 

 مهيمننا خبلؿ حقبة الستينات كالسبعينات كبداية الثمانينيات.

كأما هناية الثمانينيات كبداية التسعينيات، فقد ٖتوؿ النقد اٞتزائرم إىل النقد النسقي ) الّنصي(، فظهرت      
الدراسات النقدية :البنيوية كالتفكيكية، كاألسلوبية، كالسيميائية. اليت ركزت على النص كدرستو كفق آليات تلك 

ة  يف خصائصو الفنية كاٞتمالية، كبا١تقابل أعطت ىذه ا١تناىج ا١تناىج، بعدما ُغّيب كاغًتب يف ا١تناىج السياقي
النصانية إضافات حقيقية للنصوص األدبية، من خبلؿ إثرائها بقراءات أخرل. كقد برز يف ىذا اجملاؿ خصوصنا 
عبد ا١تلك مرتاض الذم استقى منطلقاهتا من مضاهنا)مصادرىا( األصلية، مع ٖتويرىا ٔتا يتناسب مع النصوص 

 دبية العربية كاٞتزائرية، على النحو الذم مّر بنا يف ٥تتلف احملاضرات.األ
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       24-17...االٕتاه التأثرم ....-احملاضرة الثالثة: إتاىات النقد األديب اٞتزائرم اٟتديث-
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