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:إلى صاحب الكلمة  
دادنا وإذن ، أفلم يأنَ لنا أن نطمح إلى أن يكون لنا نقد نحن أيضاً ، كما ألج"

تى يتحقق لنا ذلك ؟وهل إن حق لنا أن نطمح ، فم واألكرمين أحسن اهللا أليهم 
"حقاً ؟...سيتحقق  

.22،ص )في نظرية النقد ( اض ، الدكتور عبد الملك مرت  
...إلى أمي وأبي  

...إلى أخي  
...إلى زوجي  

:إلى فلذة كبدي   
)أحمد الشريف ، محمد الصالح (    

.... )سرحاني ، التمالي ، عبد الهادي ، محمد الصالح : ( إلى العائالت   
 إلى قسم الثانية ماستر لغة وأدب عربي

...وإلى كل من يرفع شعار العلم راية ويجعل من معينه آية  
 

  

  

  

  

  



                               
           
 
 

 
 

"كمم ألزيدنشكرت لئنو: " قال تعاىل   
                  ها امللكا أياديه اجلليلة يأي تالذي           عم  
أقبل هديةَ من يرى          يف حقِّك الدنيا قليلة                   

ذي أعاننا على إجناز هذا العمل وختطي عقباتهاحلمد والشكر للموىل عز وجل ال  
–له احلمد حىت يرضى وله احلمد إذا رضى وله احلمد بعد الرضى  -  

الشكر موصول إىل كل من ساعدنا ومد  لنا يد العون وعلى رأسهم األستاذ املشرف على هذا العمل 
"عبد القادر قصاصي " توجيهاً ونصحاً ؛ الدكتور   

ألساتذة قسم اللغة العربية وآداا ودون استثناءالشكر   
  –أعانه اهللا وأطال عمره و أبقاه زخراً لألدب واألدباء  -إىل الناقد الباحث 

"الدكتور مرتاض عبد امللك"   
...امالت املكتبة باجلامعة اإلفريقية ، ومكتبة دار الثقافةإىل كل عمال وع  

...من قريب أو بعيد إىل كل من ساهم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ 

 مقدمة
  حبثاَ , قضية حمل جدل و جدال و نقطة خالف أسيل حوهلا الكثري من احلرب,النقد األديب باجلزائر            

ما جعل رؤى الباحثني , عن ميالده و جذور نشأته ، وأعالمه واجتاهاته ، وهو موضوع حساس ذا أمهية بالغة 
  ...إىل جمال األلسنية اللغوية  ةالالنسوني النتقاله من جمال, واملهتمني تتجاذب حوله أخذاَ وعطاَء

و قد متثل هذا االنتقال على أيدي رجال أبو إال أن حيتضنواْ هذا اللون األديب ويطوروه حماولني السري به        
الذي محل على عاتقه أمانة رسالة النقد " عبد امللك مرتاض"ومن بينهم  الناقد و الباحث , قدما حنو األفضل 

:  وواسني لـه ب  , يف اجلزائر، ما جعلنا  خنتاره حمورا لبحثنا جاعلني من خطته النقدية عنوانا لبحثنا املعاصر 
دراسـة  ) يـاء   –ألف (إشكالية املنهج والالمنهج يف التجربة النقدية عند عبد امللك مرتاض  قراءة يف كتابة 

حماولينا استكناه خطته النقدية اعتماداَ علـى  ؟ حملمد العيد آل خليفة ، ) أين ليالي(سيميائية تفكيكية لقصيدة 
أو  وصوالَ إىل املنـهج ,بعض مؤلفاته و استخالص رؤيته النقدية من خالل نظرته للنص األديب وأدوات حتليله 

   ...املناهج املتبعة يف ذلك
  :ولعل من األسباب اليت أدت بنا  إىل اختيار هدا املوضوع مايلي         

باحث الناقد عبد امللك مرتاض وبأسلوبه و طريقة نقده للمواقف واألساليب يف حصة شاعر تأثرنا بال -1     
  املليون كونه أحد أعضاء جلنة التحكيم 

  بكتاباته وخاصة كتابة النص األديب من أين ؟و إىل أين ؟تأثرنا عالوة  -2     
يسايره وهل لـه   اًألدب اجلزائري نقدلهل   نحماولة اإلشارة ولو تلميحاَ لإلجابة عن سؤال الكثريي -3     
  اعتنقوه بالدراية و الرعاية ؟    نقاداَ
  رؤيته الفذة واملتميزة للقراءة النقدية للنص األديب وملسته اخلاصة يف ولوج عامله -4     

  :  وعليه عاجل موضوعنا هذا إشكالية مفادها            
  ل تطوره ؟ما بدايات النقد األديب يف اجلزائر وما مراح -أ 

  ما مفهوم النقد عند عبد امللك مرتاض وما حدود النص عنده ؟ -ب   
صنفه ضمن النقـاد  نوما مدى اعتداد الناقد عبد امللك مرتاض بالتراث و اعتناقه اجلديد و املعاصر ؟وهل  -ج

  احملدثني ؟ احملافظني أو 
  وتوضيح فكرة القراءة النقد وقضية الالمنهج  هادفني من وراء كل هذا إىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة        

عند عبد امللك مرتاض ، وكذا حماولة لفت االنتباه إىل موروثنا األديب والغين بالنماذج املغمورة لالهتمام بـه  
  ...أكثر وإخراجه يف صورة الئقة إضافة إىل املسامهة يف إثراء املكتبة األدبية 

لتنقيب يف مؤلفات الباحث وحماولة تفهـم أفكـاره ، و اكتشـاف    قاطعني رحلة حبث ملؤها البحث وا     
  ...مفاهيمه حلظة انتقال من حال االستفهام والتعجب إىل حال اجلواب واالقتناع 



 مقدمة
 

 
 ب 

واصفني للموضوع عامة ؛ بداية من مفهوم النقد والنص األديب وأدوات حتليله مث اإلشارة إىل إشـكالية         
وصوالَ إىل معرفة مدى تطبيقه للمناهج يف بعض مؤلفاته ، متتبعني ذلك مبنـهج  املنهج عنده قدميها وحديثها 

 جاستقرائي ، إضافة إىل شيئاَ من املنهج التارخيي تتبعاَ ملراحل تبنيه للمناهج القدمية وتنحيه عنها واعتناقه للمناه
  ...تأثراَ وتأثرياَ بالبيئة املكان ويف الوقت الزمان ... احلداثية 

  : مدناها إلثراء حبثنا وإغناء موضوعه ومنهاتللموضوع إشارات أخرى ودراسات أعو     
  ؛ يف"يوسف وغليسي"دراسات وأحباث )  1
الذي يطرح فيه قضية املنهج النقدي عند الناقد بكـل  ) اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض : ( كتابه -ا

  ... لعلمي العلماينبدَء من ذوقه االنطباعي وصوالَ إىل فكره ا،  حيثياا
الذي يتتبع فيه مراحل تطور هذا النقـد  ) النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية : ( وكتابه  -ب

  ...مشرياً إىل النقاد الذين أسهموا يف تطوره
من الذي جعل فيه ) الدرس السيميائي املغاريب : ( وخاصة كتابه  "موالي علي بوخامت"دراسات الدكتور) 2

يف الطرح النقـدي واملنـهج   " حممد مفتاح املغريب " حمل مقارنة والناقد ؛الناقد عبد امللك مرتاض اجلزائري 
  ... التحليلي واملصطلح السيميائي 

وهلذا كله وضعت خطة تتضمن مدخل وثالثة فصول ؛ يف املدخل حتدثنا عن اإلرهاصات األوىل للنقد         
  .. .اجلزائري عند نقّاد مهتمني

والفصل األول يتضمن احلديث عن عامل الناقد عبد امللك مرتاض ومفهومه للنقد ، وحيتوي ثالثة مباحـث ؛   
األول يعرفنا بالناقد مولداَ ونشأة ، والثاين يتناول مفهومه للقراءة النقد ، والثالث يتناول مفهومه للنص األديب 

  وآليات حتليله
اض املنهجية أو الظواهر املنهجية يف اخلطاب النقدي عنده ؛ متضمناَ لثالثة أما الفصل الثاين فيتناول روافد مرت

  مباحث ؛ األول يتناول احلديث عن إشكالية املنهج ، والثاين يتناول املناهج القدمية اليت اعتنقها الناقد، والثالث 
  ...ئري خاصةميثل تبنيه للفكر املنهجي والنقدي الغريب وتطبيقه على التراث العريب عمة واجلزا

  حتليل مركب لقصيدة ) ياء  –ألف ( أما الفصل الثالث فيتضمن مصادر مرتاض السيميائية قراءة يف كتابه 
حملمد العيد آل خليفة ، وبه مبحثني ، األول يتناول املصادر اليت استقى منها الناقـد مناهجـه   ) أين ليالي؟ ( 

يائي الذي يعتمده يف أغلب دراساته والثاين قراءة بانورامية احلداثية وخاصة املنهج السيميائي واملصطلح السيم
  لتختتم بنتائج متثل عصارة البحث... للكتاب النموذج 

: ولإلملام جبميع عناصر اخلطة واإلجابة عن األسئلة املطروحة وأخرى اعتمدنا كوكبة من املصادر واملراجع منها
ويف نظرية النقد لعبد امللك مرتاض والدرس السـيميائي   النص األديب من أين ؟ وإىل أين؟ لعبد امللك مرتاض

  متبعني... املغاريب للدكتور موالي علي بوخامت واخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ليوسف وغليسي 
  يف تصنيفهم الترتيب األجبدي املغريب    
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 ج 

هذا البحث وخاصـة األسـتاذ   ويف األخري ال يفوتنا إالّ أن نشكر كل من كانت له اليد  الطوىل يف إجناز    
  ...سائلني املوىل عز وجل التوفيق والسداد " عبد القادر قصاصي " املشرف 
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فإنه ميكن القول بأن األدب موضوع للنقد وميدان يعمل فيه ، سواء  لألدبإذا سلمنا بأن النقد تابع           
أكان علماً أو فناً ؛ فهو متصل به و يستمد منه وجوده فاألدب هو احلياة بكل ما حتمله من أوسع املعاين وأدق 

  األفكار ، والنقد مهذب هلذه احلياة وصاقل لفنوا
من هذا املنطلق اخترنا اإلشارة ولو بإجياز لبدايات النقد يف اجلزائر أو احملاوالت األوىل للنقد األديب وتطوره     

يف اجلزائر تتبعاً لومضات متناثرة هنا وهناك واليت ملّحت هلذا اللون األديب ، متتبعة مسار نشأته رغم وأن البعض 
  ..!عد البحث يف هذا املوضوع شئ خيايل

  : ولن تتبع مراحل نشأة هذا النقد اعتماداً على عدة مؤلفات ومراجع أمهها حا    
  دراسات يف األدب اجلزائري احلديث أليب القاسم سعد اهللا )1
 تطور النثر اجلزائري اجلديد للدكتور عبد اهللا الركييب  )2
 مباحث يف األدب اجلزائري لشريبط أمحد شريبط )3

نا معيناً وحملت لنا عن حال النقد اجلزائري ومنذ بداياته اليت وصف هذه املؤلفات الثالث شكلت ل            
، وسنتتبع املراحـل  ) اللسانيات ( فيها بصفة الالنسنية إىل العصر املعاصر ، والذي وصف فيها بصفة األلسنية 

  اليت بزغ فيها حسب تناول كل أديب من هؤالء الثالث؛ 
قد اجلزائري خيايل ؛ وهو ما أشار إليه الدكتور أبو القاسـم  سبقت اإلشارة إىل أن البحث يف موضوع الن   

  : سعد اهللا بقوله 
إين أدرك مدى خيالية هذا املوضوع ، إذ كيف نتحدث عن النقد األديب يف اجلزائر ، بينما حنن ال "             
   1" عاصر أو األدب العاملي نكاد نصدق أن عندنا أدباً ناضجاً شق طريقه مع قافلة األدب العريب امل نعترف أو ال

فكيف بعد " ويف ظل هذا يؤكد عدم تكامل األدب وتعايشه مع املشاكل الراهنة للجزائريني ، ذهنياً وعاطفياً  
ولكنـه   2" هذا حناول احلديث عن النقد األديب ، بينما األدب والنقد صنوان يسند ويكمل أحدمها اآلخر ؟ 

ما دمنـا نعتـرف بوجـود    : " ألدب جادة ؛ وبالتايل يف النقد بقوله ورغم هذا يعترف بوجود حماوالت يف ا
  3" ، نعترف كذلك بوجود حماوالت أخرى يف النقد نحماوالت يف األدب ، فمن احلق أ

 : إذ يقول"حممد ساري" ويوافقه الرأي جمموعة من النقّاد والبحثة اجلزائريني واملهتمني باال ، ومنهم الناقد    
ندرجها يف إطار بناء شامل ، املتمثل يف الواقع اجلزائري ...م عن النصوص اإلبداعية يف جزائرنا عندما نتكل" 

ألحداث وتبـق  اال ميكن أن متر كل هذه ... احلديث من ثورة التحرير والثورة الدميقراطية االجتماعية الراهنة 
  4..." ولو بصورة تلميحية ... غائبة عن نصوص اإلبداع األديب 

                                                
  . 79، ص  2007أبو القاسم سعد اهللا ، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث ، دار الرائد للكتاب ، اجلزائر ،  - 1
 . 8املرجع نفسه ، ص  - 2
 8املرجع نفسه ص  - 3
 . 20، ص  1984،  1حممد ساري ، البحث عن النقد األديب اجلديد ، دار احلداثة ، ط - 4
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القاسم سعد اهللا يف بداية إشارته للنقد اجلزائري يتساءل يف مستهل حديثه عن ما إذا ساهم اجلزائـريني   أبو    
   1يف حركة تطوره 

كما يتساءل عبد اهللا الركييب عن دور هذا النقد يف احلياة األدبية ، ماضياً وحاضراً وعـن مـدى               
 أن اإلجابة عن هذا السؤال متكننا من إدراك مسـتوى هـذا   مسامهته يف تطوير هذه احلياة ، وذا يشري إىل

  2...النقد
أما األستاذ شريبط فقد أشار إىل العوامل اليت ساعدت على تأسيس النقد اجلزائري ؛ من صـحافة            

ودوريات ومطبوعات ، كما أكد ضرورة النظر إىل اإلبداع مصحوباً بظروف بيئته ، إذ ال جدوى من عمل 
  3 معزول عن مؤثراته الذاتية واملوضوعية مجايل
عن املراحل اليت مر ا هذا النقد فقد اختلفت رؤى الباحثني الثالث من ناحية التقسـيم ، رغـم   و           

  : اتفاقهم يف الطرح    نشري بداية لتقسيمات أبو القاسم سعد اهللا ، الذي قسمها إىل أربعة مراحل 
  :املرحلة األوىل 

  وقد متثلت يف محالت قام ا بعض شيوخ اجلزائر ، إذ غلبت فيها الدعوة إىل نبذ اجلديد والتشكك              
أبو القاسم ، احلفناوي ، عبد القادر اـاوي  : يف قيمته الفنية واملوضوعية واألخذ بالقدمي ومن أبرز زعمائها 

  ...واملولود بن املوهوب وحممد بن أيب شنب
  : املرحلة الثانية 

  وتظهر فيما درسه ابن باديس لتالميذه ، من طرائق يف األدب وأساليبه، إذ طالب تالميذه بالتمسك بالقدمي     
   4يف رزانته وحماسنه واجلديد يف طالقته وتطوره ، كما غلب عليه األسلوب اإلصالحي  
؛ األنفتاح ما دام اإلمـام يطالـب   خنرج إىل أن هذه ملرحلة متيزت باملزاوجة بني القدمي واجلديد ، وبالتايل   

  ...مبواكبة القدمي للجديد
  
  
  

                                                
 .  79أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 1
 . 283، ص  1974 عبد اهللا الركييب ، تطور النثر اجلزائري احلديث ، دار الكتاب العريب ،. د: ينظر - 2
 . 4، ص  2001،  1شريبط أمحد شريبط، مباحث يف األدب اجلزائري املعاصر، احتاد الكتاب اجلزائريني، ط - 3
  . 80أبو القاسم سعد اهللا ، املرجع نفسه ، ص : ينظر - 4
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  :املرحلة الثالثة 
) البصائر(نشر مناذجه األدبية ولسيما جريدةويتزعمها الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي اختذ من الصحافة منرباً ل    

  ...ف عنه من طالقة وبيان ملا عر...فقد اهتم بطلبة اإلمام ابن باديس معلماً وناقداً ومصوباً ومشجعاً 
  : املرحلة الرابعة 

ويتزعمها ا جليل املتخرج عن ابن باديس علمياً وعن البشري اإلبراهيمي أدبياً  ، وتبدأ بعد احلـرب              
أمحـد  : العاملية الثانية ، ومتيزت بالتحرر يف األسلوب واملوضوع وبتطبيق بعض املذاهب النقدية املعاصرة مثل 

: ومن أبرز روادها ... حو وتطبيقه للمذهب الواقعي  ، وأمحد بن ذياب وتطبيقه للمذهب السلوكي رضا حو
  1ًمحزة بوكوشة، حوحو، ذياب وعبد الوهاب بن منصور ومولود الطياب

وقد ميز عبد اهللا الركييب بدوره بني ثالث مراحل مر ا هذا النقد ؛ وهي مراحل متداخلـة وهلـا               
  ...خاصة نظراً لظروف األدب ونظرة األدباء وولقع الثقافة املتأثرة بعوامل متعددة مسات 

  مرحلة ما قبل احلرب العاملية الثانية وأثنائها : املرحلة األوىل 
مفردات اللغـة وتراكيبـها ، الـوزن    ( وقد اهتم نقادها باجلزء دون الكل ، ومتيز النقد فيها باللغوية         

ويف بداية القرن العشرين حني تغريت احلياة الفكرية واألدبية وتطـورت  ) واعد والتقاليد البالغية والقافية ، الق
   2...تطوراً نسبياً رغم بقاء النقد على نظرته اجلزئية

  مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية :  املرحلة الثانية
إذ كنا نتوقع ضة أدبية ... " ت بني األدباء بقي فيها النقد على حاله رغم ظهور بعض احلركات واحملاورا    

رغم ظهور درجة عالية  3"ونتوقع مرحلة جديدة للنقد سواء فيما يتصل بالشعر أو بالنثر ، غري أن ذلك مل يتم
  من النقاش واحلوار احلاد بني األدباء وانتشار املقاالت األدبية ، وقيام معارك حول األسباب اليت أخرت األدب 

  يصف املرحلة " الركييب "ما جعل  ... ر ، لكن دون أن تتعرض ألي إنتاج بالدرس والتحليل والنقديف اجلزائ
مبرحلة الشعور القوي وامللح بضرورة األدب والنقد ، رغم وأن الثورة أعطت لألدباء جماالً ساعد على التطور 

  ولو نسبياً يف إنتاجهم
   
  
  
  
  

                                                
 .  81أبو القاسم سعد اهللا ، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث ، ص : ينظر - 1
 . 287 – 286عبد اهللا الركييب ، املرجع نفسه ، ص . د: ينظر  - 2
 . 299عبد اهللا الركييب ، تطور النثر اجلزائري احلديث ، ص . د - 3
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  لمرحلة ما بعد االستقال :املرحلة الثالثة 
للماضي واحلاضر ) النظرة املراجعة ( ملرحلة انتقلت البالد إىل مرحلة جديدة وساد ما يسمى ب يف هذه ا    

وغربلتهما من الزيف ، يف خمتلف ااالت فكان لزاماً على األدب والنقد التأثر ذا الوضع ، فظهرت حماوالت 
  ...ديب اهلادف ووحدة القصيدة جتديدية وأثريت قضايا متعددة متس الشكل واملضمون ، األديب امللتزم واأل

  وظهرت أنواع من النقد ؛ النقد االنطباعي التأثري يف عدة مقاالت والنقد املنهجي التطبيقي نوعاً ما      
، وما بعدها لدراسـة  1965لعل حماواليت سنة " بقوله " الركييب " كما يشري ...) للشعر والقصة القصرية( 

  كما ظهرت دراسات جامعية ذات طابع تارخيي أديب أكثر منه نقد" قياً القصة القصرية نقدها نقداً تطبي
  1مجايل 
ففي هذا الظرف انتعشت الثقافة الوطنية وعاد املثقفني اجلزائريني املغتربني إىل بالدهم، وبـرزت               

لكل مولود  كما هو الشأن -أنواع أدبية واكبها نقد جزائري حديث احتاج إىل سنوات ليستوي على عوده 
    2وسلك السبيل السوي لبلوغ احلد األدىن من اجلودة والدقة  -جديد 

من هذه املراحل خنلص إىل أن النقد األديب يف اجلزائر انتقل من مرحلة االهتمام باللغة إىل جمال احلوار          
يع ااالت ، ما نـتج عنـه   واإلحلاح على ضرورة الشعور باألدب ، انتقاالً إىل مرحلة الوعي والغربلة ويف مج

  ...أنواع من النقد 
تنويهه لعدم دقتها ، ألنـه   معشريبط أمحد شريبط فقد حدد مخسة مراحل لتاريخ النقد اجلزائري باجلزائر  أما

  يرى من العسر أن حيدد أي أديب كان تاريخ أية حركة أدبية ما 
   1939- 1900 :املرحلة األوىل 

عملوا على تقريـب  ... حممد راسم ، عمر بن قدور ، عبد احلميد بن باديس : دها من أبرز روا              
منرباً  إعالمياً هلـم ،  ) الشهاب ( املعرفة الدينية والسياسية واألدبية من القارئ يف اجلزائر ، واختذوا من جملة 

باء اجلزائر ومثقفيهـا  اتصال أد: فنهضت احلركة األدبية خالل العقود األوىل وذلك راجع لعدة عوامل منها 
فتهيأت األرضية ملرحلـة جنينيـة فتيـة ،    ... بأعالم األدب يف املشرق إضافة إىل ظهور اإلمكانات اإلعالمية

   .شهدت تأسيس اخلطاب النقدي باجلزائر وإن بأدوات قليلة
    
  
   

                                                
 . 303-  299عبد اهللا الركييب  ، املرجع السابق ، ص : ينظر  - 1
زائر ، ، اجل 2ية ،  طحممد مصايف ، فصول يف النقد اجلزائري احلديث ، دراسات ووثائق ، الشركة الوطن: ينظر - 2

 . 5، ص 1981
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إىل التجديـد ، وعرفـت   وقد مثلت القصيدة الكالسيكية منبعاً  أصيالً لبلورة الذات الوطنية والدعوة        
املتميز باجلرأة يف الطرح النقدي ، ومتيزت كتابات أصحاب هـذه املرحلـة   " رمضان محود "  : املرحلة ب

  1...باالعتماد على اجلوانب الشكلية عالوة على قضايا جوهرية كبنية القصيدة وغريها
   1956 – 1939:  املرحلة الثانية

ثرت احلركة األدبية وذلك راجع لتوقف صحافة مجعية العلمـاء املسـلمني   يف أوائل هذه املرحلة تع           
؛ انتعشت احلركة وعرفـت   1956إىل  1947والفترة من . ونشاطها العلمي بسبب احلرب العاملية الثانية 

عودة الكاتب أمحد رضا حوحو إىل أرض الوطن ، أديب وناقد هذه املرحلة بال منـازع ، روايـة وقصـة    
إضافة إىل رجوع دورية البصـائر  .طر ؛ الطالعه على الثقافة الفرنسية وتأثره بالرتعة اإلنسانيةومسرحية وخوا

  2...برئاسة البشري اإلبراهيمي 
   1972 – 1956: املرحلة الثالثة
وهي أبرز فترة تطور فيها النص األديب اجلزائري ، نشر فيها أبو القاسم سعد اهللا سلسلة مقـاالت               

  .يف بريوت مؤرخاً ملسرية األدب اجلزائري وأبرز أعالمه) اآلداب ( ة يف جمل
وظهر ما يسمى بالنقد اجلامعي ، كما تطور إدراك النقاد للتيارات واملدارس األدبيـة ، وكثـر                 

ـ   ثالً احلديث عن مناهج الدراسة ، وسيطر املنهج التارخيي على جل الدراسات اجلامعية والنقدية عمومـاً ، مت
  .للمدرسة الفرنسية 

  ...عبد امللك مرتاض . أبو العيد دودو ود. عبد اهللا شريبط وأ. حممد مصايف و: . ومن أبرز نقّادها         
   1982 – 1972: املرحلة الرابعة 
ن لوسيا: غلب عليها األسلوب السياسي واملنهج الواقعي واستفاد أصحاا من الكتابات النقدية و التنظريية ل 

األعرج وسيين ، عمار بلحسن ، حممد سعيدي،  : ما جتلى يف كتابات ...قولدمان وجورج لوكاش وغراميشي 
  3...خملوف عامر

  
  
  
  
  
  

                                                
 . 8 – 5شريبط أمحد شريبط، املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 1
  . 10 – 9شريبط أمحد شريبط، مباحث يف األدب اجلزائري احلديث ، ص : ينظر  - 2
  . 16-  11ينظر املرجع نفسه ، ص  - 3
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 nouvellecritique) مرحلة النقد اجلديد (  1983: املرحلة اخلامسة
النص : ( امللك مرتاض  عبد رألنه يربطها بصدور كتاب الدكتو –النقد اجلديد  –أطلق عليها هذه التسمية   

  الذي ميثل فيه قفزة نوعية يف جمال النقد ، إذ أدار فيه املؤلف ظهره ملرحلة نقدية ) األديب من أين ؟ وإىل أين ؟
  وذلك جلي  1من عمره وللمنهجني التارخيي والتأثري اللذان هيمنا على كتاباته النقدية وأحباثه اجلامعية 

... توصف به وهو غزارة اإلنتاج وحتول يف املنهج وجدة يف الرؤية والطـرح يف مؤلفات عدة أقل ما ميكن أن 
به صاحبها بأنه أب النقد اجلديد يف اجلزائر ورائد التحول املنهجي يف جمـال النقـد    يوصفوأقل ما ميكن أن 

د بورايو واألستاذ األستاذ عبد احلمي: اجلزائري املعاصر، لذا اخترناه ومن بني الكثريين من النقاد والبحثة أمثال 
عمار بلحسن والدكتور وسيين األعرج والدكتور حممد ساري والدكتور بشري بوجيرة وعبد اجلليل مرتـاض  

 ..وغريهم ليكون حموراً لبحثنا هذا ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  17ينظر املرجع نفسه ، ص  -1



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : األولالفصل 
  .النصمل اامللك مرتاض وععبد 

  
  عبد امللك مرتاض :األولاملبحث 

عبد مفهوم القراءة النقدية عند : ينالثااملبحث 

  امللك مرتاض

حدوده وآليات ( النص األديب: الثالثاملبحث 

 )حتليله 
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  عبد امللك مرتاض:األولاملبحث 
  :حياته-أ      

يف ) والية تلمسان الكائنة بـالغرب اجلزائـري  (عبد امللك مرتاض، كاتب جزائري،ولد مبسريدة                
ما يسر له االطالع ) مبجيعة اخلماس(، ا نشأ وترعرع فحفظ القرءان الكرمي يف كتاب والده 1935يناير 10

  ...وغريه عالوة على هذا رعيه للغنم...ية وقراءة املتونعلى الكتب التراث
  املختصة) الستوري(خنرط يف معامل وملا كرب واشتد ساعده هاجر إىل فرنسا من أجل العمل ا،حيث ا         

إىل قريته فلم يلبث فيها أياما قالئل ليشد  الرحال إىل مدينة قسـنطينة  1954يف صهر معدن التوتياء،ليعود سنة
عبد الرمحان شـيبان  :صد االلتحاق مبعهد اإلمام عبد احلميد بن باديس وتتلمذ طيلة مخسة أشهر على أيدي ؛ق

  .ولكنه غادره لظروف حرب ثورة التحرير...،أمحد بن ذياب علي ساسي
سافر إىل فاس باملغرب األقصى ملتابعة دراسته جبامعة القرويني ولكنه أصـيب مبـرض   1955ويف عام         
  .كاد يودي حبياته،فلم يدرس ا إلّا أسبوعا واحدا) السل(خطري

ليحصـل يف سـنة   ) أخفري(عين مدرساَ للغة العربية بإحدى املدارس االبتدائية مبدينة  1956ويف سنة         
ة كلي(الشهادة الثانوية اليت أتاحت له االنتظام يف جامعة الرباط ) التعليم األصلي(على شهادة البكالوريا  1960
 1963يف املدرسة العليا لألساتذة حيث خترج سـنة _ وموازاة لدراسته النظامية _ ،ليسجل بعد سنة ) اآلداب

  .بشهادة الليسانس يف اآلداب
وبعده التحق باجلزائر ليعين مستشـارا تربويـا   ) موالي يوسف بالرباط( بعد ذلك أستاذاَ بثانوية نيليع         

  .1970ليلتحق بثانوية ابن باديس بوهران وظلّ ا أستاذاَ حىت سنة  مبدينة وهران زهاء شهرين فقط
  حصل على شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب جبامعة اجلزائر عن حبث بعنوان  1970مارس  07ويف         

  .بإشراف إحسان النص) فن املقامات يف األدب العريب(
لدائرة اللغة العربية وآداا ،مث مـديراَ للمعهـد سـنة     ويف السنة نفسها من شهر سبتمرب عين رئيساَ        
1974.1  

أحرز على شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب من جامعة السربون بباريس،عن أطروحة  1983ويف يونيو       
إىل  1986لريقى يف سـنة  " .أندري ميكال" بإشراف املستشرق الفرنسي) فنون النثر األديب باجلزائر(بعنوان 
  ."بروفيسور"أستاذ كرسي درجة 

  
  

                                                
بريوت ، (،دار الكتب العلمية ،4مج.2002ر اجلاهلي حىت سنة  كامل سليمان اجلبوري ،معجم األدباء من العص: ينظر -1

، ويوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،إصدارات رابطة  143م،ص2003/ه1424، 1،ط) لبنان
 .130-129،ص 2002إبداع الثقافية ،
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  :مشاركاته العلمية والثقافية -ب
  :تقلد األديب الكثري من املناصب العلمية والثقافية ومنها    

  .1975رئيس فرع احتاد الكتاب اجلزائريني بالغرب اجلزائري سنة  -
 .1980نائب عميد جامعة وهران سنة  -
 .1984أمني وطين مكلف بشؤون الكتاب اجلزائريني سنة  -
 .1983مديرا للثقافة واإلعالم بوالية وهران سنة  -
 .1986العراقية سنة ) التراث الشعيب(عضو يف اهليئة االستشارية لة  -
 .رئيس الس العلمي ملعهد اللغة العربية وآداا جبامعة وهران -
 .1997عضو الس اإلسالمي األعلى سنة -
  1998رئيس الس األعلى للغة العربية سنة  -

ويضاف إىل هذا مشاركاته يف عشرات امللتقيات األدبية واملهرجانات الثقافية الوطنية والدولية ، كما          
  :نشر دراساته يف أشهر االت العربية مثل

كتابات (السعودية ، ) عالمات( و) قوافل(و ) الفيصل(و) املنهل(املصرية، ) فصول. (اجلزائرية) الثقافية(       
  1السورية) املوقف األديب(العراقية ، ) التراث الشعيب (و ) آفاق عربية( و) األقالم(نية ، اللبنا) معاصرة

  :آثاره  -ج 
متيز  األديب خبياله اخلصب قدرته الفائقة على الفهم والتحليل ؛ما جعل قلما مطواعا وذلك ما يظهر لنا مـن  

 .ح املوسوعية ذات الصياغة الراقيةخالل ما خلفه من زخم ثري، وجعل كتاباته تتميز بالغزارة و الرو
حتى وانه يوصف بـأغزر  ... كتاباته متنوعة؛ ما بني رواية وقصة وشعر ونقد وتاريخ وتراث شعيب          

  .يف التأليف ،وأكثرهم يف التنوع والثراء) قدميا وحديثا(كتاب اجلزائر 
  :باعاا أألوىل نورد لقائمة مؤلفاته مرتبة حسب تواريخ صدورها أو صدور ط      

 .1968القصة يف األدب العريب القدمي ،وهو فاحتة نتاجه و باكورة مؤلفاته ،نشر سنة )1
 .1971ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر سنة )2
 .1980فن املقامات يف األدب العريب سنة  )3
 .1981الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري والتأثر سنة )4

                                                
  .131-130يوسف وغليسي ،اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،ص : ينظر - 1
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 .1981ها بالفصحى سنةالعامية اجلزائرية وصلت )5
 .1982األلغاز الشعبية اجلزائرية سنة  )6
 .1982األمثال الشعبية اجلزائرية  )7
 .1983املعجم املوسوعي ملصطلحات الثورة اجلزائرية  )8
 .1983فنون النثر األديب باجلزائر  )9

 .1983النص األديب من أين؟ وإىل أين؟ سنة  )10
 .1986بنية اخلطاب الشعري  )11
 .1987يف األمثال الزراعية  )12
 .1989امليثولوجيا عند العرب  )13
 .1989ألف ليلة وليلة سنة  )14
 " الالز"عناصر التراث الشعيب يف  )15
 .1990القصة اجلزائرية املعاصرة سنة  )16
 1992.1سنة) ياء  –ألف (  )17
 . 198الشيخ البشري اإلبراهيمي سنة )18
 .1994شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة سنة  )19
 . 1994نظام اخلطاب القرءاين سنة  )20
 .1995ل اخلطاب السردي سنةحتلي )21
 .1996مقامات السيوطي سنة  )22
 .1997قراءة النص سنة )23
 .1998يف نظرية الرواية سنة  )24
 .2000العشر معلقات سنة  )25
 .2000األدب اجلزائري القدمي سنة  )26

  وأغلبها روايات: األعمال اإلبداعية
  .1963رواية دماء ودموع  )27
 .1964رواية نار ونور  )28
 .1985اخلنازير " "    )29
 .1986وت الكهف ص" "  )30

                                                
 -195،ص2002إىل األلسنية، رابطة إبداع الثقافية، ةيوسف وغليسي ، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسوني: ينظر 1

196.  
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 .1988هشيم الزمن : اموعة القصصية  )31
 .1988رواية حيزية  )32
 .2000رواية مرايا متشظية  )33
 .حياة بال معىن خمطوطة" "  )34
 .قلوب تبحث عن السعادة خمطوطة" "  )35
 1.رواية مملكة العدم صدرت حديثا ببريوت )36

  :   إضافة إىل بعض املؤلفات اليت متكنا منن االطالع عليها ومنها
  .1978يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد : لةجم* 
  .2003الكتابة من موقع العدم مساءالت حول نظرية الكتابة ، * 
  .2003احلفر يف جتاعيد الذاكرة ، لوحات من سرية الذات زمن الصبا، : رواية * 
  .2007معجم الشعراء اجلزائريني، * 

  وأخرى مل نتمكن من االطالع عليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

                                                
  .198 -196يوسف وغليسي، املرجع السابق،ص: ينظر 1
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  مفهوم القراءة النقد عند عبد امللك مرتاض: املبحث الثاين 
فضلنا مصطلح القراءة النقد ألن الكاتب يعد القراءة أساس أي شكل من أشكال الكتابة بتعددها،كما          

قـراءة يف  ال:" يعترب النقد يف أصله كتابة ثانية مولدة عن الكتابة األوىل ،والقراءة يف أصلها كتابة وذلك بقوله 
ذلـك بـأن   ،فكأن الكتابة والقراءة وجهان اثنان لعملة واحدة كتابة على األقل ،متثلنا كتابة ،أو ضرب من ال

الكتابة ، يف بعض حقيقتها ليست إالّ قراءة أيضاً ، فكأنّ القراءة مفتاح املعرفة األول ، فأن تكتب فإمنا أنـت  
  1" كتعرب عما تقرأ يف ضمريك ، وتترجم عما يف جنان

اال األول  –القراءة والكتابة  –ما جيعلنا خنلص إىل أنّ القراءة  عند عبد امللك مرتاض كتابة ، ومها          
للنشاط النقدي تنظرياً وتطبيقاً ؛ كون القراءة نشاط فكري متكامل ومتفاعل مع مقتضيات ترمجة رموز اللغة، 

  2.االجتماعية واللغوية وفعل كلي متشابك تتداخل فيه العوامل النفسية و
فعبد امللك مرتاض ومن هذا املنظور يعطي األمهية القصوى والبالغة للقراءة كوا قوام ذا رسوم سوداء          

متفق على نظامها وكيفية استعماهلا ، بني جمموعة لغوية معينة ،وهو يرى أننا حني نكتب فإننا كأمنـا ـدم   
مل يكن هذا فإننا ال نتمكن من الكتابة ،إذ الكتابة الالحقة هـدم للكتابـة    ونقوض وّور ما كان مبنياً وإن

  3السابقة وتقويض هلا 
وغريهم ممن جو الطريق نفسه ..." روالن بارت وتودوروف "ونراه يلتقي بفكرته هاته مع العامل            

أكرب قدر من احلرية إىل الذات يف شكالً من أشكال املنهج، بوصفها منهجية تعطي " من حيث اعتبار القراءة 
اشتغاهلا على النص األديب ، لذلك فال غرابة إذا كانت احلدود بني املنهج والقراءة تكاد تكون منعدمة بالنسبة 

  4" للقارئ العادي ،بل واملختص
لل ى اختالفها من حمإذ أن النص يف أصله حقل للقراءة يف رأي مرتاض وال يفلت نص من صنف القراءة عل    

مما جيعل من مفهوم القراءة إشكالية لسانياتية سيميائية نقديـة  ... وبني قارئ عادي وقارئ حمترف إىل آخر ، 
  .مجيعاً 

  
  
  
  

                                                
 .05،ص 2000، ) اجلزائر(عبد امللك مرتاض ،يف نظرية النقد،متابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياا،.د 1
  .39، ص2005، 10، جملة اللسانيات،العدد) إشكاالت الفهم والقراءة الفعالة(بشري إبرير، التواصل مع النص : ينظر   - 2
 .8 -6عبد امللك مرتاض ، يف نظرية النقد،ص. د: ينظر  - 3
عبد الرمحان بوعلي، دار احلوراء، .بارت،تودوروف، وآخرون،نظريات القراءة من البنوية إىل مجالية التلقي، ترمجة د.ر - 4
 .07،ص 1،2003ط
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  :للنقد –عبد امللك مرتاض  –ومن هنا خنرج إىل تعريفه           
،أو فهم هذا الـنص  ات اليت يصطنعها يففالنقد قراءة ؛ جمرد قراءة شخص حمترف لنص أديب ما، واألدو"    

  1" قراءته ، أي متثل تأويله على حنوٍ ما ، هي اليت حتدد معامل التحليل الذي ينشأ عن مسعاه األديب
تأويل أي نصٍ ما يبدأ حـني  : "فالنقد تأويل للنصوص كالً حسب فكره و انتمائه ورؤيته وقرائه ألن         

  2" شر على املعىن العام للنص الذي نشرع يف قراءاتهالشروع يف قراءته ، إذ أنّ التأويل يقع بشكل مبا
  نقد نظري ونقد تطبيقي ونقد تطبيقي؛: ليهتدي إىل أن النقد نقدان اثنان            

دوره البحث يف أصول النظريات وجذور املعرفيات واخللفيات الفلسفية لكل نظرية وكيفية نشأا : فالنظري
  . وتطورها

مثرة من مثرات النقد النظري الذي أسس له األسس ،ومده باألصول واإلجـراءات الـيت    فهو: أما التطبيقي 
  ...يعتمدها لدى دراسته لنص أديب ما، أو تشرحيه أو التعليق عليه أو تأويله

  أو إىل فهمه بتعبري التأويلية ...وذا فإنّ غاية النقد يف احلالني تظل اهتداء السبيل إىل حقيقة النص       
  )hermèneutique . (3  

والنقد عند عبد امللك مرتاض ال ميثل مجاالً عقلياً وال فنياً وإمنا هو درجة وسطى بني الفلسفة والعلم           
فلما كـان الـنص األديب ال   ... والفن حيث يقع على حافة كل من هذه احلقول دون أن يكون منها صراحة

ألا احملرك األسـاس للدراسـة    –القراءة  –ان من الالزم البدء ا يؤدي أية استجابة إالّ حني تتم قراءته ،ك
  4.باالعتماد على النص الذي بدوره ميثل تأثرياً حمتمالً يتم التوصل إليه بفعل القراءة

كون القراءة عند مرتاض متعددة بتعدد األهواء والثقافات واألزمنة واألمكنة وتباعدها، وبالقيـاس إىل          
جناس األدبية والفنية ؛ والنماذج النصية متثل جانباً واحداً من عملية التواصل يبين يف داخلها القارئ اختالف األ

  .الشئ اجلمايل بنفسه
عرف اهتماماً بالغاً يف النصف الثاين من القرن العشرين من طرف الباحثني الذين " القراءة " فمصطلح          

  سلوباً من أسايل النشاط العقلي يف حلّ املشكالت وإصدار األحكام حاولوا التركيز على القراءة وعدها أ
  والتفكري الناقد ، وهي منتقلة من القراءة احلرفية؛ املعتمدة على قراءة السطور وأخذ املعىن املباشر من النص

                                                
) حتليل باإلجراء املستويايت لقصيدة شناشيل ابنة احلليب ( التحليل السيميائي للخطاب الشعري ،  عبد امللك مرتاض. د -1

   . 5ص، 2005، ) دمشق(،احتاد الكتاب العرب، 
 .111 -110بارت ، تودوروف، وآخرون ،املرجع نفسه، ص .ر - 2
 . 5لك مرتاض ، يف نظرية النقد،ص عبد امل. د: ينظر  - 3
د، عبد الوهاب علوب ، الس األعلى . إيستر ،فعل القراءة ، نظرية يف ا الستجابة اجلمالية ، ترمجة  فولفجانج. ينظر - 4

  .                                                                  3،ص  1978للثقافة ،
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ن قبل القارئ لى النص مبني السطور وإضفاء معاين جديدة عإىل القراءة التفسريية؛ واليت بدورها متثل قراءة ما  
  ...بواسطة التحليل واالستنتاج والتنبؤ

وصوالً إىل القراءة اإلبداعية والناقدة؛ وهي قراءة ما وراء السطور، ونتوصل إليهـا نتيجـة للقـراءة             
  1...اه وحكمنا عليه و تقييمنا له الشعور بالرأي أو املوقف مما قرأنو

امللك مرتاض بني القراءة والنقد برؤية مفادها أنّ الكتابة يف أصلها ومن كل هذا  يربط الدكتور عبد           
) قراء(رسالة تبليغية بألفاظ فنية معينة ، ويف إطار فين معني إذ ال تكتمل داللتها الكتابية إالّ إذا تلقّاها متلّقون 

  2وأحدثت فيهم أثراً وشعوراً باجلمالية 
هي اليت تكسب النص املكتوب حيويته وتدب يف جوانبـه احليـاة    من هذا ميكن القول بأن القراءة           

  ...باألخذ والعطاء 
فهو يعد الكتابة أساساً سابقاً للقراءة ، وجودها ماثل فيها ،وكياا قائم يف لغتـها وحقيقتـها ، إذ              

رتعاشات اجلسد، إذ أننا ا الكتابة إشباع للفضول واستجابة ألنانية الذات وغرور الطموح وشطحات الرغبة و
وحني الكتابة نكتب من الداخل عن اخلارج أو مىن اخلارج عن الداخل، وقد نغرق الرباين يف اجلواين ونلـبس  

  3املمكن باملستحيل وندمج األسود يف األبيض 
األديب الكتابـة أو األدب أو الـنص   : ويف إطار الكتابة يشترك أطراف ثالثة متالزمة ومتداخلة وهي          

والكتاب بكل أشكاله ومظاهره والقراءة بكل أشكاهلا وأنواعها ؛ إذ تعد أساس هذه العالقة بالتناقض حينـاً  
  .  والتناسق والترابط حيناً آخر

  : فمن ماهية القراءة تتولد عدة أشكال أدبية قرائية متفرعة عن املعىن العام هلا وهي     
 :  القراءة االستهالكية )1

من معرفته وأفكاره  وهي منتجة لنص  ةقراءة العامة لألدب ابتغاء االستمتاع بنصوصه أو االستفادوهي ال     
  .غري مكتوب يف ذاكرة القارئ إىل أن يتاح له إعادة إنتاجها ولو بشكل شفوي

 هيواستنتاجوهي قراءة مركبة ومعقدة حتكمها عدة إجراءات جتريبية واستطالعية : القراءة االحترافية )2
ولد عنها نص مكتوب ؛ ألن النص األديب املقرؤ يفضي وبالضرورة إىل نص أديب آخر مكتوب ، ويت

 "النقد " وهو ما يطلق عليه من بعض الوجوه مصطلح 
 

                                                
املدخل يف تطوير مهارات الفهم والتفكري (  د حممد حبيب اهللا ، أسس القراءة  وفهم املقرؤ بني النظرية والتطبيق ،: ينظر - 1

  .96/ 15 – 11، ص 2009 -ه1430،  3والتعلم، دار عمار ، عمان األردن ، ط
،  1983بوعات اجلامعية ، اجلزائر ، عبد امللك مرتاض ، النص األديب       من أين وإىل أين ، ديوان املط: ينظر  - 2

 .49ص
 .07عبد امللك مرتاض ، يف نظرية النقد، ص: ينظر  - 3
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 :  القراءة اإلنتاجية  )3
الذي يتولد عنه هو أيضا ، وبناء على مـا  " التأويل" ويتولد النص األديب املكتوب عنها بواسطة إجراء        
فعنـد    1)استعمال النص   -ب/تأويل النص  -أ( على األقل شكالن من النص املكتوب " إمربتو إيكو"  يراه

قراءتنا للنص فإننا نقوم باستهالكه ، وهو ما ميكننا من اكتساب احترافية عالية ، وذلك من خالل استطالعنا 
دها إىل إنتاج نص آخر واملتولد فينا عن لنتحول بع...على خباياه وفك شفراته والتوصل إىل األفق املنتظر منا 

  ...طريق القراءة تأويالً وحتليالً 
وذا ميكن القول بأننا حصلنا على كتابة جديدة ومتجددة تكتب عن الكتابة األوىل وتعلُّـق عليهـا           

يجـة حتميـة   وتناقش أفكارها وتعاجل مدى ما فيها من قبح أو مجال ،ورداءة وجودة ؛ يطلق عليها مبا هي نت
  2" الكتابة الثانية عن األوىل" أو " النقد"لضرب من القراءة مصطلح 

كون النقد يف حقيقته ؛ تعبري عن موقف كلي متكامل ،يف النظرة إىل الفن عامة و األدب خاصة، يبدأ         
أية عملية نقدية ، واليت بالتذوق  ويعرب منه إىل التفسري والتحليل والتقومي ؛ هذه اخلطوات اليت ال غىن عنها يف 

  ... جتعل من املوقف املنقود جاً واضحاً و مبنياً على قواعد
   يف كتابه" حممد كرمي الكواز" مصطلحُ جديد على الساحة األدبية العربية كما يؤكد :  والنقد األديب        

، كما مل تعرفه لغتنا إالّ يف العصـر   ، مل تعرفه الساحة العربية) البالغة والنقد ، املصطلح والنشأة والتجديد( 
والذي يعين )   ( literarycritism  احلديث وبعد االتصال بالغرب ، وهو ترمجة حرفية للمصطلح الغريب 

جمموعة األساليب املتبعة لفحص اآلثار األدبية واملؤلفني القدامى واحملدثني ، لكشف الغامض وتفسري الـنص  
وهذا تعريف يكاد يتفق عليه أغلب املنظـرين  للنقـد و    3املناهج املختلفة  دئاألديب باحلكم عليه يف ضؤ مبا

  ... املهتمني بتعريفاته  واخلوض يف ماهيته على اختالف  أذواقهم  ومشارم 
لنختم بأسئلة للناقد عبد املالك مرتاض هي يف أصلها إجابات شافية و مقنعة عن مفهوم القـراءة أو             

) قضايا الشعريات ،متابعة و حتليل ألهم قضايا الشـعر املعاصـر   :(ته باألدب من خالل مؤلفه النقد و عالق
  :وفحواها قوله 

مث مـن  مث من قال إن النقد غريب عن األدب طاملا مل يكن ،منذ كان ، إالّ جنساً أدبياً ؟ و األدب ، أدب،"  
إن النقد علم وهو ما مل يستطيع أ ن يكونه قط ،على ما حاول الشكالنيون الروس عبثا ؟ مث من يستطيع  :قال 

أن  ينفي أن النقد ليس إال إبداعاً يكتب عن إبداع آخر ، و هذا كل ما يف األمر ؟ مث من  يستطيع أن  يثبت 
جممدة و مرككة  , غة ؟ أم يراد لغة النقد أن تكون حمنطة بالعقل وبالنقل أن لغة اللغة ال تكون مماثلة ألصل الل

                                                
  .-13املرجع السابق ، ص : ينظر  -- 1
  .14عبد امللك مرتاض ، يف نظرية النقد، ص : ينظر  - 2
النتشار العريب ، بريوت ، لبنان ، ا، مؤسسة لنقد ، املصطلح والنشأة والتجديد حممد كرمي الكواز ، البالغة وا: ينظر  - 3
  .57-54، ص  2006، 1ط
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حبيث  كأا تنحـت مـن   , مفكّكة فيها كل ألوان السماجة و الفجاجة ، و كل أجناس الفهاهة و البكاءة 
  1" جلمود صخر ، أو تستخرج من أعماق قعر

  : يؤكد من خالل مقولته على    
                                                  عدم غرابة النقد عن األدب      )  1     
  أن النقد ليس علماً و إمنا هو اإلبداع األول   )  2               
لغة النقد لغة ثانية و من حقها أن تكون متصفة باجلمال ومترابطة ومتصفة بكـل ألـوان   )  3    

  ... األفضل اإلبداع ، تدب احلياة يف األدب وختلق فيه روحاً تسمو به إىل
  
  
  
  
  
  

      
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
، دار القدس العريب ، وهرامن ، ) قضايا الشعريات ، متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصرة ( د عبد امللك مرتاض ، - 1

 .14-13، ص  2009اجلزائر ، 
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  )حدود النص األديب وآليات حتليله(النص األديب : املبحث الثالث
مبا إن جمال النقد هو األدب ، أو هو تابع له وال مناص له من اخلروج عنه، فإننا مىت ذكرنا النقد إالّ           

  .هويذكر معه الشئ املنقود على اختالفاته وتعدادات
إذ النقد األديب أو القراءة األدبية تابعة للمتلقي باستحضاره نفسه يف جتربة األديب واقفاً فيها أمـام             

كل كلمة يف النص ، ليتبنيّ  ما توحي به ، وما حييط ا من ظالل ليعرف سر اختيارها  ويستخلص ما فيهـا  
جربة اليت مارسها األديب ومعايشة للحظة اليت عاشها من خواطر ومعاين ، وذا ال تعدو قراءته إالّ ممارسة للت

  1بسب هذه التجارب اليت يستحضرها ويشعر ا. األدب يضيف جتربة إىل جتارب متلقيه : وذا  قيل
، نسيج من األفكار، وبالتايل زخـم  2ألن النص عطاء ال متناهي ونسيج صفته الرفع والضم والظهور          

املرفوعة إليضاح األفكار أو التعبري عنها، متصف بصفة االتساق والترابط، وظاهر ليـؤدي   من الرموز اللغوية
غرض أديب فين ومجايل  ويؤدي وظيفة تواصلية ويبلغ رسالة إنسانية على اختالف صـوره ولغتـه وأسـاليبه    

  ...  ومبدعيه
ه وتأليفه ، ومنبعث إىل الوجود من هو نص مائت وسائر إىل الزوال ؛ حلظة انتهاء األديب من كتابت          

  ..!جديد حلظة القراءة والتلقي
النماذج النصية ال تدل إالّ على جانب واحد من عملية التواصـل وتقـدم األرصـدة    " فلما كانت          

كان من واجـب   3" واالستراتيجيات النصية إطاراً جيب على القارئ أن يبين يف داخله الشئ اجلمايل بنفسه 
وصاحب النص يف لعبة اخليال اليت ينتج عنـها   هرئ املتلقي إحياء النص وبعثه من جديد من خالل اشتراكالقا

سـعيد  "وهو ما يؤكده ... متعة القارئ ويصبح عن طريقها منتجاً ؛ أي عندما يسمح له النص بإظهار قدراته
، فالنص يتفاعل مع غريه ، كمـا أنّ  لقد صار التفاعل هو السمة املميزة للنص مبعناه الواسع : " بقوله" يقطني

  4"القارئ يتفاعل مع النص ويسهم يف إنتاجه
ض ينظر إىل النص على أنه ذا وجود شرعي وكيان مستقل عن مؤلفه إىل حـد  اوالناقد عبد امللك مرت        

األدب مبفهومـه  أمل يان أن يعتقد كل من يعنيه أمر : " بعيد ، وهو ما جعله يشبهه بالنطفة ،ما يتجلى يف قوله
من أنه ينتمـي إليـه ؟    املعاصر أنّ النص األديب ذو وجود شرعي مستقل عن مؤلفه إىل حد بعيد على الرغم

                                                
  .93حممد كرمي الكواز ، املرجع نفسه، ص: ينظر  - 1
. و د. 98-97، دار بريوت ، بريوت ، دط، دت، ص ) نصص ( ، مادة 7منظور ، لسان العرب ، مج ابن : ينظر  - 2

نعمان بوقرة ، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ، دراسة معجمية ، عامل الكتب احلديث، عمان ، 
  .18-10/17-9، ص  2009،  1األردن، ط

  .115، صفولفجانج إيستر ، املرجع نفسه - 3
سعيد يقطني ، من النص إىل النص املترابط، مدخل إىل مجالية اإلبداع التفاعلي ، املركز الثقايف العريب، بريوت ، لبنان ،  - 4
  .121، ص 1ط
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فالنص األديب؛ بالقياس إىل مبدعه ، يشبه النطفة اليت تقذف يف الرحم فينشأ عنها وجود بيولـوجي ، ولكـن   
  1.." ورة كل خصائص أبيه النفسية واجلسدية والفكريةالوليد على شرعيته البيولوجية والوراثية ال حيمل بالضر

  فمن خالل هذه املقولة نلمس تأكيده على ضرورة االهتمام بالنص دو النظر أو الرجوع إىل     
النص عـامل ضـخم متشـعب    " العوامل اخلارجية ، وهو ذا جيسد فكرة روالن بارت نقطة الصفر؛ كون 

ى الفراغ من تدبيجه، فهو ال يرافقه إالّ يف حلظة املخاض ، أو حلظـة  متشابك معقد، ورسالة مبدعة تنتهي لد
  2" الصفر، كما يطلق عليها روالن بارط

فمرتاض من هذا املنظور جيسد الفكر البنيوي معرفاً من خالله للنص األديب كما يرى بأن مبـدع             
أيضاً كاآلخرين، أجنبياً عن نصه ، وقـد   النص األديب وبعد وقت قصري من عملية التفريغ اإلبداعية يصح هو

  ...يعجز عن استظهاره وحىت فهمه بعد مرور الزمن
رفع القلم  ةفصاحب النص ال دخل له يف حلظة اإلهلام الفين للنص واليت ال ميلك منها سوى مسؤولي          

قذفها الرجل دون معرفة أهي اليت ي –كما سبق وأن  أ شرنا  –واالستجابة حلافز اإلهلام وهو ما يشبه النطفة 
  ...أنثى أو هي ذكر أوهي ال هذا وال ذاك 

والذي رأى أنه من العبث ) بول فالريي(هذه الرؤية اليت بدأت  بواكرها املتجذرة على يد الفرنسي             
دة الثالثية اليت دعت إىل التمسك بالقاع) هيبوليت تني(على مدرسة  ةاالشتغال باملبدع وبذلك شن ثورة نقدي

من خالل هذه النظرة الشاملة للنص األديب وضع عبد امللك مرتـاض      3يف الدراسة) املبدع وزمانه وعرقه( 
  :   تصوراً تقريبياً يعتمده يف أغلب دراساته النقدية لقراءة النص األديب ، وهو تصور تقرييب غري ثابت؛وفحواه 

 تناول النص مستوياتياً اعتماداً على اللغة  )1
 ..النظرة الشاملة للنص شكالً ومضموناً بتعومي أحدمها يف اآلخر وعدم التحيز ألحدمها )2
الـدال  (اليت توحد وجهـي اإلبـداع    ةالبحث يف تشكيلة الشبكة املتحكمة يف العالقات اجلمالية والبنيوي )3

 ) واملدلول
 .بداية الدراسة انطالقاً من الشكل إىل املضمون والعكس دون اختالل نظام النص )4
 .عدم جعل النقد حصراً لنتائج النص وإصداراً لألحكام اجلنالية حوله دون تعرية النص ومعرفة ما بداخله )5

 يف الذهن على حنو ما الولوج إىل عامل النص ودون رؤية مسبقة أو منهج حمدد ، رغم عدم نفي التصور املسبق 
 
واألدوات اإلجرائية واحملللـني   ةة املنهجيال ميتنع النص  أن حيلل مرات خمتلفات مع اختالف الزمن والرؤي )6

 .واملدارس املختلفة
  ةاالبتعاد عن إطالق الصفات اجلزافية على الدراسات احلديثة فرتعم أنّ هذه بنيوي )7

                                                
  .41د عبد الملك مرتاض ، النص األدبي من أین ؟ وإلى أین ؟ ، ص  - 1
  .42المرجع نفسھ، ص  - 2
  .46-42المرجع نفسھ، ص : ینظر - 3
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  ألنّ هذا ال يعين شيئاً، بل األوىل التساؤل عن منهجنا الذي نتناول به النص ... وهذه نفسية وتلك اجتماعية
  ، أحداثي أو تقليدي؟ أو تناولنا به النص 

 الزيف فيه،ويرىال ميكن أن يوجد حتليالً كامالً للنص، لذلك فهو يرفض احلقيقة يف النقد كما يرفض  )8
الذي عرف انتشاراً يف ) أدبية األدب( هذا املفهوم 1بأنّ الشئ الوحيد الثابت هو احلقيقة األدبية احملددة للنص 

ملعاصرة، ويطلق على ما به يتحول الكالم من خطـاب عـادي إىل   رصيد احلركة النقدية العربية احلديثة وا
فمن حيث هي مفهوم نقدي ،ومن حيث كوا خاصية يتمايز ا اخلطاب األديب مـن   2ممارسة فنية إبداعية

سواه بعناصر ختصه يتساءل عبد امللك مرتاض عن العناصر اليت تستطيع أن تنتزع منا الشعور بأنّ هذا العمل 
اآلخر غري أديب؟ وهل مثل هذا املوقف الفين جمرد انطباعات تقوم على الذوق واملثاقفة اخللفية؟ أو أديب وأنّ 

أنّ األمر يتعلق بأصول تعتمد، وقواعد تتبع؟ فاإلجابة عن مثل هذه األسئلة هي اليت تشكل صـميم العمـل   
وإيديولوجية، وهو مـا   النقدي املنصب على دراسة النص األديب ، ألن أدبية النص تفسر حبسب كل منهج

جعل بعض اللبس يف هذا املوضوع، كون األدبية عند عبد امللك مرتاض تبدو يف جوهر الـنص ونسـجه   
 3ومجاليته ، متثله لرؤية وإخراجه يف بناء لغوي حتكمه شبكة من العالقات والشفرات 

  ل لإلبداع األوللذلك فال حيق للناقد التسلط على النص بنقده، ألن النقد إبداع ثاين مكم    
فولوجية والبنيويـة  رماذا ندرس يف النص األديب ؟ وماذا حنلل منه أو فيه ؟ وهل ندرس كل تفاصيله امل )9

وهو أدبتيه ، واليت ختتلـف مـن   . والسيميائية ، حبيث نفككه إىل أدىن جزئياته؟ أو نعىن مبنحى واحداً منه
لعارم الذي ميتع النفس ويغذي اإلحساس باجلمال ، القارئ العادي الذي يراها جمرد تلقي فيض من الشعور ا

عجزها عن التأثري أوالذي يبحث يف مكوناا واملؤثرات فيها ، ومن مثّ قدرا،  –الناقد  –والقارئ احملترف 
 .يف املتلقي

عدم اخللط بني نظرية النص وبني النظرية العامة للنقد ، كون النص األديب أو عطـاء الـنص األديب    )10
يف وتنامـت البحـوث النصـية    " وقد ازداد االهتمام بالنص يف أيامنا   4درة الدارس على تناولهمرهون بق

وأثر استعمال مصطلح التـرابط   5" قطب الرحى) النص ( السنوات األخرية من القرن العشرين متخذة من 
لكل من التماسك الـداليل  النصي ، سواء أكان شكلياً أم داللياً إذ أنّ هذا الترابط هو سر العملية التفاعلية 

                                                
حملمد العيد ، دار الغرب ، وهران ) أين ليالي ( حتليل سيميائي مركب لقصيدة ) ي  –أ ( عبد امللك مرتاض ،. د: ينظر  - 1
 .34-30، ص2004، 
حتليل للخطاب الشعري ( نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ،دراسة يف النقد العريب احلديث . د: ينظر  - 2

  .95هومه ، ص ، دار  2، ج) والسردي
 .37، ص ) ي  –أ (عبد امللك مرتاض ، . و د . 106املرجع نفسه ص : ينظر  - 3
  .41 -37املرجع السابق ، ص : ينظر  - 4
  .11، ص2009،  1مجعان بن عبد الكرمي ، إشكاالت النص ، دراسة لسانية نصية ، النادي األديب بالرياض ، ط. د - 5
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الذي بدوره حييلنا أو ميكننـا مـن    1والتماسك الشكلي، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل التماسك النصي العام
 ...احلكم عليه وميكننا من عده وتصنيفه يف مصاف النصوص األدبية أو باألحرى وصفه بصفة األدبية

البالغة أوالً ، مث األنثروبولوجيا ، : ن أطراف عدة وقد ظلت اإلجابة عن أسئلة النص موضع اهتمام من لد
وعلم االجتماع ، وفقه اللغة وأخرياً علم اللسان ، ما أظهر احلاجة املاسة للبحث يف العالقـات الداخليـة   

) علم اللغة النصـي  ( واملتشابكة للنص وتناوله تناوالً ألسنياً وهو ما أدى إىل وجود مصطلح جديد وهو 
   2صول إىل العالقات الدفينة يف النص عن طريق التأويل أو التفسري الذي أمكنه الو

لنخرج يف األخري  إىل أنّ النص األديب من منظور عبد امللك مرتاض ؛ كيان قوامـه اللغـة ، ذا            
دالالت متعددة ، ومعاين متجذرة ، يكتسب معاين جديدة نتيجة لقراءات خمتلفة باختالف القراء ووجهات 

الوصول إىل حتليل أو قـراءة   إتباعهاوهو ما جعله حيدد نقاط تقريبية ميكن عند . وأدوات حتليلهم نظرهم
ناجحة نوعاً ما ، وانطالقاً من لغة النص وصوالً إىل اكتشاف خباياه وميزاته الفنية واألدبية ، ويف األخـري  

  .تأسيس نظرية للنص ختتلف كل االختالف عن النظرية العامة للنقد
إالّ من ... حجرة مغلقة ومفتاحها بداخلها وال ميكن فتح هذه احلجرة : " لذا فهو يرى بأن النص          

فال مناص من التلطف والتجلد ، والتشبث والتصرب ، حىت نتمكن مـن اإلمسـاك باملفتـاح    ... داخلها 
    3" لنستطيع فتح الباب ، ولنشاهد ما بداخل احلجرة السحرية من عجائب 

يلنا بدعوة ملحة لقراءة النص من الداخل للكشف عن كوامنه ، بالتحلي بالصرب والتجلد وبالتايل حي       
احلصول على املفتاح الذي ميكننا من ولوج النص ؛ إشارة من الكاتب إىل انه ال ميكننا أن نأيت إىل الـنص  

وإمنا علينا أن نستمد ... هزة متسلحني بأي نوع من املناهج أو األدوات واإلجراءات واآلراء املطلقة واجلا
كل ذلك بداية من النص وانتهاء إليه ؛ بالقراءة ، إذ هو صاحب الوسيلة أو األداة والكاشف لنا عن الطريق 

  ...الذي ميكننا أن نتبعه يف دراسة النص األديب وهو ما سيأيت احلديث عنه يف موضعه
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .149املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 1
 .202- 201م ، ص 2007 -ه1427، 1إبراهيم حممود خليل ، يف اللسانيات وحنو النص ، دار املسرية ، ط. د: ينظر  - 2
 .33ص ) ي  –أ ( عبد امللك مرتاض ، . د - 3
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  إشكالية املنهج و الالمنهج يف دراسة النص األديب: املبحث األول 
تعد مناهج حتليل اخلطاب علماً أفرزته حركة النقد اجلديدة يف أواخر القرن التاسع عشر املـيالدي           

صف وبدايات القرن العشرين، رغم وإا مل تأخذ مكانتها بني الدارسني العرب كمنهج أديب وفين إالّ يف الن
الثاين من القرن العشرين على أيدي جمموعة من النقاد العرب متكنوا من فهم وبلورة اجتاه نقدي أديب عريب 
حديث له مساته وخصائصه ، ومن بينهم الدكتور عبد امللك مرتاض االسم النقدي العريب الذي حلق عالياً 

ترفاً أصوله من الغرب ومتكئاً علـى  يف هذا امليدان حيث متكن من بلورة منهج عريب يف حتليل اخلطاب مغ
    1التراث العريب

   : ما جعلنا نبسط مبحثاً متضمناً احلديث عن قضيته املنهجية ومدى اهتمامه ا ألنه          
يعـد  " إذ   2" من الذين ال يقف الناقد كثرياً عند لغتهم وأسلوم ، وإمنا عند أفكارهم وطرقهم الفنية " 

أكثر النقاد العرب تطوراً على مستوى املنهج، وأعمقهم انشغاالً بالثورة املنهجيـة،   عبد امللك مرتاض من
وأقدرهم وعياً مبكانة املنهج يف اخلطاب النقدي، إذ ال يكاد خيلو كتاب من كتبه النقدية الغزيرة من مقدمة 

  3..." شافية تستويف اإلشكالية املنهجية حقّها من البسط والدرس
             يشري إىل ضرورة التمسك بالتراث واالستفادة منه والتعلق باحلداثة يف الوقت ذاته، مـع  ذا وهو

إشارته إىل أن البعض يزعم بأن األجداد أو القدامى مل يعرفوا سبيالً لنظريات نقدية نسجوا عليها أو انطلقـوا  
كـبري مـن املفكـرين     منها ، ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك كون األدب العريب وعرب العصور حيفل بعدد

فهـل ميكـن   ... قدامة بن جعفر، حممد بن سالم اجلمحي، ابن قتيبة، عبد القاهر اجلرجاين: واملنظرين أمثال 
  : جتاهلهم ونبذ نظريام واجتهادام عند تناولنا للنص األديب ويؤكد كالمه بقوله

حلداثية معاً ، نلفي هلا جذوراً وأصوالً، أو علـى  ا إنا نعتقد أن كثرياً من النظريات النقدية احلديثة و"          
األقل إرهاصات وإشارات يف الفكر العريب القدمي، ولذلك ال حيق ألحد أن يقزم هذا الفكر النقدي أو يستخف 

والناقد من الرافضني للتسلح املسبق بأي نوع أو سالح مهما كانت صفته يف تناول الـنص   4" به استخفافا 
  : عامل جوهري حيمل سره يف داخله وهو منغلق ولكنه قابل لالنفتاح ، يقول يف ذلك األديب  ؛ ألنه 

مث جم عليه ) أفكار مسبقة أو أحكام جاهزة ( أن نتقدم إىل أي نص أديب بسالح قدمي  اوال جيوز لن"         
الطيع ، والثقافة العلميـة ،  بل علينا أن منضي إىل هذا النص األديب وال سالح لنا إالً الفكر الطليق والرأي ...

عالوة على أنه ال ميكن القول بالقدرة على وضع قواعد 5" واملنهج احلديث الذي جيمع بني األصالة واملعاصرة 
                                                

  .8 – 7، ص  2009،  1 ، طفيصل األمحر ، دراسات يف األدب اجلزائري املعاصر ، احتاد الكتاب اجلزائريني: ينظر  - 1
 .100حممد مصايف ، فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث ، ص  - 2
  .3ص  يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، - 3
 .28 -26، ص ) ي  –أ ( عبد امللك مرتاض ، . د - 4
 .53عبد امللك مرتاض ، النص األديب من أين ؟ وإىل أين ؟ ، ص . د - 5
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مـن السـذاجة   "   ؛ من السـذاجة استخراج ما بداخله وعد ذلك ضرب  لضبط دراسة النص ، قادرة على
ت جتربته واستطالت يف الزمان خربته ، ودامـت ممارسـته   الساذجة أن يزعم  زاعم من الدارسني مهما تعمق

لتحليل النص األديب انه قادر كل القدرة على وضع قواعد تضبط دراسة هذا النص وتستخرج كنوزه وتكشف 
     1" عن خفاياه ، إن مثل ذلك يف تقديرنا عسري جداً ، إن مل يكن مستحيالً 

اءة ، وهو ما جيعل عطائه متجدداً أزلياً وال ينفذ أبـداً ، إذ  وقد رأى أن النص يتجدد من خالل كل قر       
  .كلما استعطاه قارئ أعطاه 

إن الالمنهج يف تشـريح  " ما جعله يشري إىل فكرة الالمنهج اليت حددها بعبارة صغرية ولكنها جامعة          
 2" النص األديب هو املنهج 

) املنهج التكاملي ( على ما يسمى ب )الالمنهج ( ق صفة رغم وأن البعض من الدارسني دأب على أطال      
الداعي إىل تلفيق املناهج وترقيعها بعضها ببعض ، حماولة للتوفيق بينها ورغبة يف اخلروج منها بصورة منهجية 

 النص األديب من أين ؟ وإىل: (ألول مرة عبد امللك مرتاض يف كتابه ... وقد أثبت هذه الفكرة " شاملة  
  :ويف ضؤ هذا أعلن يف مرات عديدة رفضه القاطع ملا يسمى ب) ... أين ؟ 
   3" الذي عده خرافة مستحيلة التحقق ) املنهج التكاملي (  

على أنّ الكثري من الباحثني أساءوا إىل الناقد عبد امللك مرتـاض إسـاءة   " يوسف وغليسي" ويؤكد          
الذي لطاملا سخر منه ) املنهج التكاملي ( وتصنيفه يف خانة  )الالمنهج ( قصوى من حيث عدم فهمهم  ملفهوم 

  .ومن دعاته 
على منهج الناقـد   –و بالضرورة  –فالنظرة السطحية هلذا املصطلح أو املفهوم تعطينا تصوراً سطحياً         

  ند الرجوعوتفضي بنا إىل أنه من أنصار املنهج التكاملي ، وخاصة عند قراءة مقدمات بعض مؤلفاته؛ لكن ع
النص األديب من أين؟ و :  ( يث مستفيض عن العطائية يف مؤلفه دإىل السياق الذي ورد فيه املفهوم مقروناً حب

  :  فإننا ندرك مقصدية الناقد واليت أساسها 4) إىل أين ؟ 
 خصـائص ى انفتاحه وتطويعه الستيعاب رؤيته إىل أن عطائية النص تتناسب طردياً مع مرونة املنهج ومد     

النص انطالقاً من ذوق الناقد ورؤيته الشخصية مبا ال ينايف اإلطار العام للمنهج، مع ضرورة إخضاع املنـهج  
بيق امليكانيكي لآلليـات املنهجيـة   مبعارضته للمنهج اجلامد والتط) الالمنهج " (خلصوصية النص ومنه يتحدد 

                                                
 .49املرجع السابق ، ص   - 1
 .54عبد امللك مرتاض ، النص األديب من أين ؟ وإىل أين ؟ ، ص . د - 2
 . 86يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض، ص   - 3
 .  88- 87املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 4
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يف ابسط صوره ، ) الالمنهج ( ص املدروس ومنه فإن الثابتة اليت البد أن تكون غريبة نسبياً عن خصوصية الن
  1" يعين الدخول احملايد إىل النص ، جمرداً من اآلليات املنهجية الصارمة 

آلليات املناهج الغربية بطريقة عربيـة ، حيكمهـا    ههاته خرج ا نتيجة الستثمار) الالمنهج ( فروح          
  ...  ضرورة االغتراف من احلديث مع التمسك بالقدميالذوق العريب ، وكيف ال وهو من يصر على 

كمحاور لـه تارخيـه   " وقد نتج عن عطائية النص تعددية املعىن ما استدعى التعامل مع العمل األديب        
وشخصيته ومساته وغموضه واستقالليته وحيويته ، فالقراءة هي وحدها اليت حتيي النص وتنشطه وحتميه مـن  

املتناول ، ومن هنا خنلـص إىل أن  أن النقد قراءة ، فهو إذن حوار مفتوح مع العمل  اومب... اجلمود واالندثار 
لقراءة النقدية احلقة لألدب هي عالقة الند بالند وحوار بني خطاب نقدي يريد الكشف والتوضيح بعيداً عن ا

   2..." القوالب اجلاهزة واألحكام املسبقة
ي عند عبد امللك مرتاض ؛ خصوصية عامة رغم تفرده يف بعض اجلوانب وخصوصية املنهج  النقد            

امتأل بروح النخبة أو زها بشعور االستعالء األرستقراطي ، وكتـب  " منها وهذا راجع إىل أن النقد املعاصر 
يـرده   النقاد نقداً حيار فيه املتلقي ، فال يستطيع أن يرده إىل علم منضبط األصول واإلجراءات وال يستطيع أن

  3" إىل مذهب نقدي بعينه 
السمة نفسها يوسم ا املنهج النقدي عند عبد امللك مرتاض استنتاجاَ من خالل تتبع أنتاجـه قـراءة           

وال هو خـاص باألصـول اخلاصـة    .. وحتليالً إذ جيعلك تسبح يف عامل ال هو مفتوح على املناهج باختالفه 
  .قدية احملددةباألدوات واإلجراءات أو املذاهب الن

يوسـف  " أشار إليه  امهدار مكثار ، خيوض يف أي شئ ، م –مرتاض  –حىت وأن البعض عد الناقد         
إذ عد هذه النقطة رئيسـة أفاضـت   ) اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض : ( يف مقدمة كتابه " وغليسي

) أو عصابة( فلقد ألفينا عصبة " ة بني أنداده ؛ الكأس وجعلت منه يقدم خطوة يرتل فيها الرجل مكانته احلقيقي
متطاوالً ، فحـواه أن مرتاضـاً    من اجلامعيني والنقدة اهلواة يف اجلزائر على األقل ترى فيه رأياً هسيساً متنطعاً

رجل مكثار مهدار خيوض يف أي شئ ويتناول كل شئ دون أن يبلغ مناالً من ذلك الشئ ، وأنى له ذلك وهو 
  4..! "  عصر التخصصاملوسوعي يف

  

                                                
 .88يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص  - 1
رضوان ظاظا ،عامل للمعرفة ، العدد . د:، ترمجة ) مدخل إىل مناهج النقد األديب : ( جمموعة من الكتاب ، جملة . ت - 2

 .8م ، ص 1997آيار / مايو –ه 1417، ذو احلجة 221
آذار / مارس –ه 1416،شوال  207شعرنا القدمي والنقد اجلديد، عامل املعرفة ،العدد : وهب أمحد رمية ، جملة . د - 3

  .7م ، ص 1996
  .9يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص  - 4
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  مالمح املناهج النقدية القدمية عند عبد امللك مرتاض : املبحث الثاين 
ه بالبحث واإلجراء يف وتسابق النقاد عن أجنح طريقة لتفجري النص األديب واستكشاف خباياه ، فتناول          

أو ...) باعي والنفسي واالجتمـاعي املنهج التارخيي واالنط(ضوء ومقاربات عديدة اعتمدت املناهج السياقية 
  ) من البنيوية إىل التفكيكية ( املناهج النصانية 

والناقد عبد امللك مرتاض قطع مسرية منهجية نقدية طويلة متيزت بعدة ميزات أمهها مـروره بثالثـة           
  :  مراحل وهي 
 السياقي وقد قطعها يف مرحلة النقدوكان خالهلا يقر معيارية العملية النقدية وميارسها :  مرحلة اإلقرار
 ودعا خالهلا إىل نبذ األحكام النقدية وعدم ممارستها: مرحلة النفي  

   1وايل متيزت بنفيه للحكم النظري ولكنه مارسه تطبيقياً : مرحلة االضطراب 
أمهيـة بالغـة يف   بأن للمناهج النقديـة  ) النقد اجلزائري احلديث ( يف كتابه  "عمار بن زايد"يشري            

الدراسات األدبية باعتبارها طرقاً وأساليب يتناول  الناقد يف ضوئها األعمال اإلبداعية ويستخلص نتائجهـا؛  
يؤكد أنه قد وضع يده عند تتبعه للدراسات النقدية األوىل يف اجلزائر على مناهج ثالثـة ؛ التـارخيي و    اكم

  2التأثري والفين 
لتجربة النقدية األوىل للدكتور عبد امللك مرتاض إذ أن املتتبـع لدراسـاته األوىل   وهو ما انعكس يف ا         

  يلفيه يتناوهلا ببعض التارخيية والتعاقبية عالوة على بعض اآلراء االنطباعية والذاتية 
  :  النقد االنطباعي التأثري  -1

الصدق والتعبري عن املشاعر ، والنظـرة  : النقد التأثري كما يراه بعض التأثريني ، يعتمد أموراً ثالثة          
اخلاصة للحياة ، و يسمى منهجاً تأثرياً ، ألن الناقد يف تناوله وتقوميه للنص األديب يعتمد على مـا يتركـه يف   

   3نفسه هذا النص من أثر معني ، يدفعه إىل تدوين ردود أفعاله الذاتية 
القصـة يف  ( نقدي، ناقداً انطباعياً ، ومثل ذلك كتابه وقد استهل الناقد عبد امللك مرتاض مشواره ال        

رغم وأنه مل يصرح بقصـده  ) ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر ( وشئ من كتابه ) األدب العريب القدمي
  .املنهجي االنطباعي يف هاذين الكتابني

  
؛ إذ اعتمد )  دب العريب القدميالقصة يف األ( وخيتص منهجه هذا خبصائص نوردها من خالل مؤلفه          

إثبات الشاهد إن كان شعراً بنثره بأسلوبه اخلاص أو بإنشائه نصاً موازياً إن كان الشاهد نثراً ، وبعد عمليـة  
                                                

 .97يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص : ينظر  - 1
 – 123، ص 1990عمار بن زايد ، النقد األديب اجلزائري احلديث ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر، : ينظر  - 2

124 . 
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ومن ذلك حكمه على رائية  1التحليل تأيت مرحلة الدراسة واليت تعتريها جمموعة من األحكام االنطباعية املطلقة 
واندهاشه أمام يائية مجيـل   2" مبناها ممتع األسلوب، سلس العبارات ، رائع املوسيقى"  عمر بن أيب ربيعة بأن

أي قصيدة أشد تعبرياً عن حالة احلزن من هذه اليت رويت لك ؟ بل أي شعر ميكنه أن يكون أحزن من " بثينة 
لفظ، وتساقط غزيرة هذا يف لغة الضاد، ويف كل لغة ؟ إنك لتقرأه وأنت تشعر بالدموع تنفجر هتانة من كل 

  3" من كل بيت 
ومع خروجه من هذا الكتاب بدأت ختبو جذوة هذه الروح االنطباعية شيئاً فشيئاً، حبيث ال نلمس منها         

ما يظهر يف وقفتـه علـى   ...) دب العريب املعاصرضة األ( عرب كتابه الالحق  ةإالّ بعض اآلثار القليلة املوزع
وحنن مل جند يف أدبنا العريب املعاصر إطالقاً خطبة أحر هلجة ، وال " ... ن باديس إحدى خطب عبد احلميد ب

  4" أمجل طريقة وال أشرف غاية ، وال أبلغ تعبرياً من هذه اخلطبة
يؤكد يوسف وغليسي على أن هذا النقد جاء نتيجة لكون الناقد اجلزائري ناقداً جيسم نفسه عنـاء            

عـالوة  . اهرة األدبية وذا فهو جينح إىل دائرة الذوق وما يعتريها من رواسب خارجيةالتنقيب يف أغوار الظ
على ما أسهم به النقد الصحفي بوصفه االبن البار لالنطباعية يف إثراء الرصيد الكمي اجلزائري مـن النقـد   

  . االنطباعي
دية إالّ وأنه حـاد عنـه ومل يعـد    وعبد امللك مرتاض رغم وأنه مارس هذا النقد يف بداية حياته النق        

يستجيب لرؤيته واصفاً أصحابه بالكالسيكيني واالنطباعيني املتعصبني واملتسلطني ظلماً  وعدواناً على املؤلف 
5  
  :  املنهج التارخيي ) 2

اث وهو منهج يعتمد الشرح والتفسري ، متعقباً تطور الظواهر األدبية من عصر إىل آخر ،  رابطاً األحد       
بالزمن ، مقسماً األدب إىل عصوره ، مشرياً إىل شخصـية املؤلـف وتكوينـه الثقـايف وبيئتـه السياسـية       

    6... واالجتماعية
اجلزائري عينه عليها فتح ا اخلطاب النقدي د البوابة املنهجية األوىل اليت فالنقد التارخيي يف اجلزائر يع           

الرمسي هلذا املنهج يف اجلزائر وهي سـنة ظهـور    دتاريخ امليال 1961سنة  ابتداء من مطلع الستينيات، وتعد
كتاب الدكتور أيب القاسم سعد اهللا عن الشاعر حممد العيد آل خليفة ، إضافة إىل دراسات بعض الـدكاترة  
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يف عبد اهللا الركييب وصاحل خريف وحممد ناصر ويضاف إليهم عبد امللك مرتاض الذي كان له باع معترب : مثل
  : حبوثه اجلامعية وأشهرها متثيالً هلذا املنهج  االنقد التارخيي ، استغرق مؤلفاته النقدية األوىل والسيم

ضة األدب العريب املعاصر يف ( وكذا ) دب العريبألفن املقامات يف ا( و )  اجلزائرفنون النثر األديب يف(  
  ) .اجلزائر
النقد التارخيي يف  زحتت تأثري رمو ئر على أيدي أولئك األكادميينيوقد ظهر هذا النقد يف اجلزا             

ووجد ضالته يف النصـوص الـيت   ...) عمر الدسوقي ، سهري القلماوي ، شكري فيصل( املشرق العريب 
  1كتبت أثناء االحتالل الفرنسي 

بلغت حوايل عقـداً مـن    دخل عبد امللك مرتاض هذا النقد يف اية الستينيات يف رحلة مطولة               
فليكن هذا البحث من أجل : " إذ صرح بذلك يف قوله)ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر : ( الزمن بكتابه 

البحث عن احلقائق التارخيية ؛ مبا فيها األدب املنثور والصحافة والصراع الفكري بني اجلزائريني والفرنسـيني  
) املنهج الروائـي ( دخوله هذا كان من باب ما امساه   2" بت حول تارخينا املستعمرين ، واحملاوالت اليت كت

لقد كنت أكتب هذا الكتاب وكأنين أستمد من ماض بعيد ، وأستقي من مصادر يسـيطر عليهـا   : " بقوله 
، اهول أكثر من املعلوم ، ولذلك وجدتين مضطراً إىل اصطناع املنهج الروائي يف كثري من املواقف العلميـة  

  3" قبل اإلقدام على تقرير أي رأي أو إصدار حكم
واحلقيقة أن طبيعة األدب يف اجلزائر أو حاله هي اليت استدعت ضرورة االعتمـاد علـى الروايـة              

واحلق أن الدراسات اجلزائرية " واالتصال احلي مبن لديهم اخلربة مباضي هذا األدب وحاضره معايشة واهتماماً 
يعة منهج البحث فيها ، التعويل على الرواية واالتصال احلي باألشخاص الذين هلم اهتمامـات  ال يزال من طب

فالكتاب تأرخياً للنهضـة اجلزائريـة يف    4" أدبية وثقافية وتارخيية معروفة يف اجلزائر ممن امتد م العمر املبارك
  .  1954-1925الصحفية واألدبية والتارخيية خالل الفترة  مستوياا

وهو رسالة جامعية تقدم ـا إىل جامعـة   ) فن املقامات يف األدب العريب( مث ألف كتاباً ضخماً             
  لنيل شهادة املاجستري وقد تناول فيه هذا الفن من يوم بزوغه إىل أفوله وحبث يف خصائصه  1970اجلزائر سنة 

فن املقامـات يف  (هذا كتاب : " ؛ إذ يقول الفنية ومراحل تطوره خالل عصور تاريخ األدب العريب          
مـن  : من حيث إنه يعاجل فن املقامات بوجه عام ...أقدمه إىل قراء العربية والباحثني يف آداا ) األدب العريب 

                                                
  . 33 – 32يوسف وغليسي ، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ، ص : ينظر  - 1
 .  ،16ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر ، ص عبد امللك مرتاض . د - 2
  . 6املرجع نفسه ، ص  - 3
  . 6عبد امللك مرتاض ، ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر ، ، ص . د - 4
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يوم بزوغه ، إىل يوم أفوله ، باإلضافة إىل البحث يف خصائصه الفنية ، واخلوض فيما اعتوره مـن تطـورات   
  1" ألدب العريب خالل عصور تاريخ ا

وهو رسالة دكتوراه ) فنون النثر األديب يف اجلزائر( وعزز الناقد إطاره املنهجي التارخيي بكتاب ثالث          
، وميثل قمة عهد الناقد باملنهج التارخيي وآخره يف اآلن تنفسه ، إذ تناول  1983نوقشت جبامعة السربون سنة 

واختياره أو حصره هلذه الدراسة بني )  1954 – 1931( ر األديب  الكتاب مرحلة عسرية من تاريخ اجلزائ
سـنة  : " هـي   1931هاتني السنتني هلل مربراا وأسباا وهو ما صرح به يف مقدمة الكتاب بقوله يف سنة 

متثل حاجزاً زمنياً واضـحاً  إذ ... سي باجلزائر يف قلق واضطراب تارخيية حامسة جعلت وجود االستعمار الفرن
                        2" ني عهد استعماري مضى عليه مئة سنة ، وعهد جديد ، يبشر بيقظة شعبية عارمة مشلت مجيع اـاالت  ب

" تني " لكن سرعان ما ضرب صفحاً عن هذا املنهج بل راح يطعن فيه ويكفر بنظريات ممثليه ، بدءاً بنظرية  
فهو الذي يعنينا ، : ال بيئة ، وال زمان ، وال مؤثرات ، وال هم حيزنون وإمنا هو نص مبدع نقرؤه " ...الثالثية 

  3" بالوسائل العلمية ، أو الوسائل األقرب ما تكون إىل العلم  فهو الذي جيب أن ندرسه وحنلله
فاألمثال الشعبية هي النص املبدع املخصوص بالقراءة والتحليل باإلجراءات العلمية أو القريبـة مـن             

  .العلم
البعيدين  –لنقاد ا –إىل أن ابتعاد الصحفيني " الالز " عناصر التراث الشعيب يف : كما يشري يف كتابه          

يوشكون أن يعثوا فساداً يف أمر هذا النقد فينتهي إىل ورطـة ال يسـتطيع   " عن النقد بعدهم عن املوضوعية 
اخلروج منها أبداً ، فكفانا من هذه التقريظات واامالت ، مث كفانا من هذه التهجمات علـى أشـخاص   

  4" األدباء، عوض االشتغال بنصوصهم املتداولة
   
  
  
  
  
  

                                                
،  2عبد امللك مرتاض ـ فن املقامات يف األدب العريب ، الدار التونسية للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب ، ط. د: ينظر   - 1

 .  3، ص  1988
  . 3املرجع نفسه ، ص  - 2
  . 7عبد امللك مرتاض ، األلغاز الشعبية، ص . د - 3
، دراسة يف املعتقدات واألمثال الشعبية، ديوان املطبوعات " الالز " عبد امللك مرتاض ، عناصر التراث الشعيب يف . د - 4

  .  4، ص .1983اجلامعية، اجلزائر ، 
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  مالمح املناهج النقدية احلديثة : ملبحث الثالثا
نتيجة لتعدد مشارب ومقاربات النقد األديب اليوم ، اختلفت مواقف النقاد ووجهات نظـرهم وحـىت         
  .وافعهم ، لكن األدب هو من جيمعهمد

ديب عمومـاً ،  فقد ظهرت يف السنوات األخرية حركة نقدية نشيطة يف العامل العريب تم بـالنص األ          
واخلطابات األدبية خصوصاً ، وهي وإن شقّت اجتاهاً إىل التطبيق واملمارسة النصية للتجديد ، واكتشاف أغوار 
اخلطاب األديب العريب ، إالّ أا مل ختلو من تأثري املناهج واملعارف الغربيـة ، كاللسـانيات ، واألسـلوبيات    

وهو مـا   1وغريهم ... سعيد وحممد مفتاح ، وعبد امللك مرتاض ميىن العيد وخالدة : والبنيوية ومن هؤالء 
أن فعـل تـبين   : " النقد العريب وأوهام رواد احلداثة  بقوله : أشار إليه الدكتور مسري سعيد حجازي يف كتابه 

عاصـر ،  امل العريبونقل املفاهيم أو املناهج احلداثية عن النقد الغريب املعاصر ليس ظاهرة فردية يف تاريخ النقد 
والعملية مستمرة   2" النقاد والباحثني العرب ومنذ عقد الثمانينياتاهرة مجاعية أ جنزها عدد كبري وإمنا هو ظ

  بصـفة التكامـل املنـهجي    ، (l'oerve- litteraire)لألثـر األديب   إىل يومنا هذا بغية إعطاء حتلـيالً 
(integration- methodologique) .  

اخلاصـة   أبداالتهالنقدي الغريب اجلديد الذي أصبح يفرض على مسارنا النقدي العريب  هذا املسار            
)  كما يرى الدكتور سعيد يقطني والدكتور فيصل األمحـر  (واملتجددة واليت جند أنفسنا مضطرين ملالحقتها  

    3باالستعجال رغم عدم اجنازنا للمطلوب 
بعد استعمار سياقي طويل مدججاً " ند عبد امللك مرتاض فقد متثلها أما املناهج النقدية احلديثة ع             

ما جعل أغلب املهتمني باخلطاب النقدي اجلزائري يتفقـون علـى أن مرتاضـاً      4" بأحداث القيم األلسنية 
األسـلوبية  : (  وهو ما يؤكده الدكتور نور الدين السد يف كتابه يادة يف إدخال املناهج اجلديدة ،صاحب الر

يعد عبد امللك مرتاض من النقاد العرب القالئل : " يف قوله ) حتليل اخلطاب ، دراسة يف النقد العريب احلديث و
الذين متثلوا املناهج النقدية الغربية املعاصرة وأسسوا للنقد العريب رصيداً نظرياً وتطبيقياً وفق أحـدث املنـاهج   

  5" النقدية 
  
  

                                                
  . 104م ، ص 2009-ه1430،  2وحوش ، اللسانيات وحتليل النصوص ، عامل الكتب احلديث ، طرابح ب. د: ينظر  - 1
 .  9، ص  2005، 1مسري حجازي ، النقد العريب وأوهام رواد احلداثة ، مؤسسة طيبة ، القاهرة ، ط. د - 2
 –ه 1424،  1، سوريا طسعيد يقطني ، فيصل األمحر ، آفاق نقد عريب معاصر ، دار الفكر ، دمشق . د: ينظر  - 3

 . 31 – 30، ص  2003
  . 48يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص  - 4
  . 150نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ، دراسة يف النقد العريب احلديث ، ص . د - 5
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النص األديب مـن  (اختلف حول أول دراسة متثل هذا السبق بني كتابيه  ولكن البعض من املهتمني           
                ، رغم تصرحيه يف إحدى حماوراتـه  ) دراسة اخلصائص الشكلية للشعر اجلزائري احلديث ( و ) أين؟ وإىل أين؟

و ( ال الشعبية اجلزائرية األمث: ( بأن أول عمل قام فبه بالتعامل مع النص هو تعامله مع النص الشعيب يف كتابيه 
 1980/ 05/ 12: ولكن مقدمة األول كتبت يف  1982رغم ظهورمها سنة ) األلغاز الشعبية اجلزائرية ( 

ومن بينهم الناقد يوسف وغليسي الذي يؤكد على أن بداية اتصال وتعامـل   1979يونيو  12: والثاين يف 
  : عبد امللك مرتاض مع النص التحفة كانت مع كتابه

قبل أن  1981سنة  ببريوت* اآلداب ( الذي نشره يف جملة ) اخلصائص الشكلية للشعر اجلزائري احلديث  (
) النص األديب من أيـن؟ وإىل أيـن؟   : ( مربراً ذلك بتأخر صدور كتابه  1982يعاد نشرها يف اجلزائر سنة 

  . 1983والذي صدر سنة 
سيس هذا املنهج البديل املتخذ من النص عاملاً فسيحاً ال حتده وتأليفات عبد امللك مرتاض احملتوية لتأ          

  جدود ؛ تفوق عشرة كتب مطبوعة ، بعضها يعد ممثالً ملرحلة التأسيس والتجريب ؛ 
 1981اخلصائص الشكلية للشعر اجلزائري احلديث  )1
 1982األلغاز الشعبية اجلزائرية  )2
 1982األمثال الشعبية اجلزائرية  )3
 1983وإىل أين؟  النص األديب من أين )4
 1986بنية اخلطاب الشعري  )5
 1987" الالز " عناصر التراث الشعيب يف  )6
 1987يف األمثال الزراعية  )7
 1989امليثولوجيا عند العرب  )8
     1990القصة اجلزائرية املعاصرة  )9

ـ  ي وبعضها اآلخر ممثالً ملرحلة التخطي والتجاوز املنهجي ، وهي أحدث ما صدر للناقد خالل التسعينات وه
  أربعة كتب ؛ 

 1993وأعيد طبعه سنة  1989ألف ليلة وليلة صدر سنة  )1
 1992ي  /أ )2
 1995شعربة القصيدة قصيدة القراءة  )3
 1 1995حتليل اخلطاب السردي  )4
  

                                                
  .   64 – 48يوسف وغليسي ، البخطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص : ينظر  - 1
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  : أهم املناهج النقدية للمرحلة النصانية عند عبد امللك    
خمتلف التفرعات املنهجية للنقد األلسين ،  سبق وأن قلنا بأن  الناقد من أكثر النقاد العرب معايشة بني         

  دون جهر صريح منه بذلك؛ 
 : املنهج البنيوي )1

يهتم البنيويون  فيـه  بالدرجـة األوىل   " وهي منهج ظهر على يد العاملان دي سوسري وبريس و             
ينظرون إىل كـل لغـة   مبعىن أم ... لس باملعىن اإلرجاعي أو خصوصيات االستخدام  باملنظومات أو البىن و

وذا تعطي البنيوية للنص  1" باعتبارها منظومة عالئقية ، أو بنية ، ويعطون األولوية ملا تفرضه اللغة كمنظومة 
بعده اللساين بتركيزها على االهتمام به من الداخل ودعوا إىل فهم خمتلف وجديد لألدب والنص ، ولقد أدى 

  : ل مسات متعددة أمههاهذا التحول إىل معاينة النص من خال
 إذ أن النصوص تتداخل فيما بينها :االنفتاح 

فالقول بانفتاح النص مسح بالكشف عن تعدد دالالته وتعدد قراءاته ، ومعىن ذلك أن كل قراءة تتيح  :التعدد  
 2إمكانية الكشف عن داللة خمتلفة وهو ما جعل القراءة إعادة إنتاج للنص وخروج عن صفة االستهالكية 

وال خيتلف اثنان يف خصوص ريادة الدكتور عبد امللك مرتاض للبنيوية وما بعدها يف اخلطاب النقدي اجلزائري 
، ولكن اخلالف يكمن يف أية دراسة بالذات تشكل املنطلق التارخيي هلذه الريادة  وقد ذهب األسـتاذ أمحـد   

التفكيكية إىل التأريخ ملرحلة النقد اجلديد  إىلية شريبط يف قراءته البانورامية للنص النقدي اجلزائري من االنطباع
رغـم  )  النص األديب من أين ؟ وإىل أين؟ ( أا السنة اليت ظهر فيها كتاب مرتاض  أساسعلى  1983بسنة 

   19823ظهور دراسات سابقة له صادرة سنة 
كثر أمهيـة يف حتليـل   إن املنهج السيميائي هو األ: "   ) semiotique السيميائية( املنهج السيميائي  )2

  اخلطاب ، فضالً عن شيوعه الواسع ، وهو ينطلق 
  

  

                                                
، ص 2008، بريوت ،  1طالل وهبة ، املنظمة العربية للترمجة ، ط. د: دانيال تشاندلز ، أسس السيميائية ، ترمجة  - 1

436 .  
  . 120 – 119سعيد يقطني ، من النص إىل النص املترابط ، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي ، ص : ينظر  - 2
، و شريبط أمحد شريبط ،  122اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل االلسنية ، ص  يوسف وغليسي ، النقد: ينظر  - 3

  .17النص النقدي اجلزائري من األنطباعية إىل التفكيكية ، ص 
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عمله من النموذج اللساين إذ يتخذ اخلطاب موضوعاً له ؛ بوصفه معطى لغوياً وذلك يشـترط  يف              
  1" من مضامينها ولو للحظة ليتمكن من دراستها  -موضع الدرس   –تفريغ اخلطابات 

وغليسي أن السيميائية ظهرت يف اخلطاب النقدي اجلزائري يف مجلة من املمارسـات   يؤكد يوسف          
ولكنها ال تأخذ طابعهـا  ... رشيد بن مالك وحسني مخري وأمحد يوسف وعبد احلميد بورايو : على أيدي 

الصادر ) لة ألف ليلة ولي( املنظم إالّ عند الدكتور عبد امللك مرتاض ، الذي استهل مشواره السيميائي بكتابه 
حتليـل اخلطـاب   ( ، ) ي /أ: ( مبنهج سيميائي تفكيكي مركب وواصله بكتب أخرى مثـل   1989سنة 

  2) شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة( ، ) السردي
قامت الشكالنية عند الشكالنيني الروس وهي تقوم على إقصاء التاريخ ، :  ) stylistique( األسلوبية   )3

حمدودة لدى  أسلوبيةميكن أن يستعني بأدواته من اخلارج ويف اجلزائر توجد ملسات  وذلك ألن حتليل النص ال
،دراسة يف أسلوبية األمثال الشعبية ) األمثال الشعبية اجلزائرية ( عبد امللك مرتاض تظهر يف أحد فصول كتابه 

  3اجلزائرية وقد عرض فيه ملفهوم األسلوبية وتارخيها مث أردفها جبانب تطبيقي 
ترتبط التفكيكية أو التقويض باسـم الكاتـب   :  deconstruction (هج التفكيكي  ، التفكيكية املن )4

، وهي الطريقة اليت فتحت الطريق أمام النقاد الكتشاف اإلمكانات الـيت يسـتطيع   " جاك دريدا " الفرنسي 
ط ، إذ أن كل األعمال األدبية الناقد القيام ا دون االهتمام بالتمييز بني كتابة نقدية إبداعية وأخرى نقدية فق

تتضمن أصوالً وهذه األصول ختدع الناقد ، والناقد الذي يأىب اخلديعة فما عليه إالّ اقتحام النصوص متحـرراً  
اازية للغة اخلطاب تعبري عـن الصـيغة األدبيـة للقـراءة      تمن عقدة النقص ، وحقيقة البحث يف الدالال

  4التفكيكية
  
  
  
  
  
  

                                                
،  1فرحان بدري احلريب ، األسلوبية يف النقد العريب احلديث ، دراسة يف حتليل اخلطاب ، جمد املؤسسة اجلامعية ، ط - 1

  . 51م ، ص 2003 –ه 1424
 . 143يوسف وغليسي ، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ، ص : ينظر  - 2
،  2003 –1424،  1تفكيك ، دار املسرية ، طد إبراهيم حممود خليل ، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل ال: ينظر  - 3

 . 90ص 
  . 113املرجع نفسه ، ص : ينظر - 4
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 الدكتور عبد امللك مرتاض سيد النقد التفكيكي دون منازع وقد اهتدى إىل التفكيكيـة ايـة  ويعد          
أول عهد ا مث تبعه ) ألف ليلة وليلة، حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال بغداد( الثمانينات ، وكان كتابه 

تيجية يف التحليل ما بعد بنيوية يسعى كون التفكيكية إسترا 1بكتب تنهج جاً مركباً بنيوياً سيميائياً تفكيكياً 
مستخدموها إىل تفكيك البىن البالغية يف النص إلظهار كيفية اعتماد األفاهيم األساسية فيه علـى عالقتـها   

  2التقابلية غري املصرح ا مع داالت غري مذكورة 
امللك مرتاض بصورة مستترة الناقد عبد  التقاءأن نضيف على هذه املناهج واإلستراتيجيات   وميكن           

  ) ...القصة اجلزائرية املعاصرة( وخاصة يف مؤلفه مع النقد املوضوعايت
إضافة إىل النقد اإلحصائي الذي يعد أكثر اجلزائريني ورمبا العرب اعتداداً به ومنذ ضربه الصفح عن           

ألداة األوىل للنقد األلسين  فظل أمينـاً لـه   املناهج التقليدية وسريه يف ركاب النقد األلسين احلديث إذ عده ا
   3وملتزماً به يف كل دراساته التطبيقية 

  :  التركيب املنهجي* 
مبا أن الدكتور عبد امللك مرتاض أكد على ضرورة البدأ يف الدراسة األديبة للنص انطالقا من داخله             

ن النص باالعتماد على منظور أحادي ، ما جعلـه  ورأى أنه من السذاجة أن يتمكن أحدنا من استكناه مكام
يشري إىل أن التركيب املنهجي أثناء دراسة النصوص يبعد القارئ من السقوط يف التلفيقية ، ففي أعماله جنـده  

وقد دأبنا حنن يف تعاملنا مع النصوص األدبية اليت تناولناهـا  : "  يزاوج بني منهج وأكثر وهو ما يوضحه بقوله
تحليلية على السعي إىل املزاوجة أو املثالثة ، أو املرابعة ، ورمبا املخامسة بني طائفة من املسـتويات  بالقراءة ال

  .4" باصطناع القراءة املركبة اليت ال جتتزئ بأجراء أحادي يف حتليل النص 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . 163يوسف وغليسي ، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل االلسنية ، ص  :ينظر  -1

 . 440دانيال تشاندلز ، أسس السيميائية ، ص : ينظر  2 -
 . 182 – 175يوسف وغليسي ، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل االلسنية ، ص : ينظر  - 3
 . 6يميائي للخطاب الشعري ، ص عبد امللك مرتاض ، التحليل الس. د - 4
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  . )ياء -ألف(  كتابه
  

ملصادر السيميائية عند عبد ا :األولاملبحث 

  .امللك مرتاض

  )ياء–الف ( راءة يف كتاب ق: ينالثااملبحث 
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  : عند عبد امللك مرتاض  ةالسيميائي املصادر: املبحث األول
   :مصادر عبد امللك مرتاض السيميائية  :أوالً 

من خالل قراءتنا للعديد من مؤلفات الناقد عبد امللك مرتاض وتتبعنا لقراءاته اإلجرائية ومناهجـه              
بأن عبد امللك مرتاض ناقد عريب جزائـري يتكـأ علـى    التطبيقية واملتناولة للنص األديب  ، أمكننا االستنتاج 

                                     ركيزتني هامتني يف دراسته ؛ يتكأ على التراث الذي استطاع هضمه ومنذ نشأته ، والنظريات احلديثـة الـيت   
  .خذ منهااستطاع استيعاا بدءاً بتقمص أفكار أصحاا وصوالً إىل املصادر اليت اعتمدها وأ

ساعده على التعامل مع الثقافة الوافدة ببصرية متفتحة وذوق أصيل ، فلم يتعامل مع املناهج " الشئ الذي      
" جان كوهني" الغربية بروح آلية عمياء ، بل كان يطعمها بذوق تراثي ، ويصل الغريب بالعريب ، كما فعل بني 

   1..." وبعض البالغيني العرب " قرمياس  "، " خلدون ابن " و" جاكبسون : "، " اجلاحظ  "و
  : املصادر احلداثية  –أ 

نراه يف أكثر من مؤلف يؤكد تأثره بالدراسات احلداثية الغربية معلناً استفادته املبكرة مـن النقـد              
العريب السردي  ألف ليلة وليلة يشري إىل أن الدراسة حماولة منهجية لدراسة التراث" اجلديد وتياراته ففي كتابه 

األصـلية   لغااوإثارة السؤال والعودة إىل التجديد والبعد عن فخ التقليد الذي ابتلي به يف نظريات قرأها يف 
مـن   واإلفادةأكد يف موضع آخر حرصه على االستفادة من النظريات الغربية  اطوراً ومترمجة طوراً آخر، كم

  2ا وتناول النص برؤية مستقلة مستقبلية بعض التراثيات ليقوم يف األخري بالعجن بينهم
لـوال  : " أشرنا سابقاً هو قوله  اوما يربهن ويدلل على استفادته املبكرة من النقد اجلديد وتياراته كم        

، وأقبلـوا  " بيف "و" النسون " و " تني " طائفة من النقاد الثوريني الذين رفضوا أن يظل النقد على ما أقامه 
: ا النص بشرط علمي عجيب ، فأخذوا يقلبون أطواره على مقالب خمتلفـة ، ومـن هـؤالء    يبحثون يف هذ

االجتماعيون ، والبنيويون والتفكيكيون والتشرحييون والسيميائيون ، وأثناء ذلك األسلوبيون، لكان أمر النقد 
  3" ودراسة النص األديب خباصة انتهى إىل باب مغلق ال ينفتح بأي مفتاح 

ولة نرى عبد امللك مرتاض يقف جنباً إىل هؤالء الثوريني الطاحمني إىل التجديد واخلروج عن نسج من هذه املق
 املألوف آخذين من النص األديب عاملاً أولياً وفضاًء رحباً لدراسام اإلجرائية

 
  

                                                
 . 123يوسف وغليسي ، اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ، ص  - 1
رس السيميائي موالي علي بوخامت ، الدل. د: نقالً عن . 28 – 11عبد امللك مرتاض ، ألف ليلة وليلة، ص . د: ينظر  - 2

  . 19املغاريب ، ص 
  . 19ي ، ص .عبد امللك مرتاض ، أ. د - 3
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  : املصادر التراثية –ب 
وقـد  . زاوجة بينه وكل ما هو حـداثي تتعدد مشارب مرتاض التراثية لعنايته بالتراث وحماولته امل           

استطاع توظيف التراث إىل حد ما للخروج من أحد أهم املعوقات اليت تعيق النقد السيميائي العريب انطالقاً من 
  وهو ما سنتناوله عند حديثنا عن املصطلح السيميائي عنده ... ) مسة وسيميائية ( املصطلح وخاصة مصطلح 

د الباحث على بعض مظاهر اللسانيات من خالل مصادرها املعجمية  األصـلية  ويف هذا يبدو واضحاً اعتما 
إىل كـل هـذه   : " اللسانيايت يقـول  ) جان ديبوا ( السيميائي ومعجم ) كورتيس( و) كرمياس( كمعجم 

املصطلحات اليت كان معجم اللسانيات يعجّ  ا قبل ظهور هذا العلم ، ولكنها السيميائية ، حاولت تطـوير  
املفاهيم وتطويعها ، ال جتاهلها ، فأضفت عليها معاين  جديدة مل تكن فيها من قبل، ونالحظ أن كـثرياً  هذه 

      1" والتشرحيية نفسها ) اللسانيات والسيميائية ( من هذه املفاهيم تنازعتها األلسنية 
؟ ) أين لـيالي  ( ليله لنص يظهر جلياً تأثره بدريدا من خالل منهج حت) ياء   -ألف ( ويف كتابه             

حملمد العيد آل خليفة إضافة إىل ذلك تأثره بالروافد الفلسفية ، فقد نقد البنيوية وبرهن على أن مفهوم البنيـة  
ينتمي إىل التقاليد الفلسفية ، فتزعم الباحث هذا املنطلق الفكري منهجياً وإجرائياً حماولة منه يف تطويع أفكاره 

غري أن هذه اإلفادة  النظرية " تودوروف " و " بارت " نظرية لسانياتية متثلتها كتابات  ومقاربتها مع تعقيدات
. ج(و) كرمياس : (والفكرية عند عبد امللك مرتاض اقتصرت على بعض املؤلفات احملدودة نسبياً لعلماء مثل 

ئي ، متثل عبـد امللـك   ومن املنظور اإلجرا) جاك دريدا (بوصفهما مرجعني أضاءا الكثري من أفكار ) بيكون 
   2؟ )أين ليالي ( من خالل حتليله لغة القصيدة ) دريدا (مراض أفكار التفكيكية لدى 

  املصطلح السيميائي عند عبد امللك مرتاض : ثانياً 
 امللك مرتاض النقدية رأينا بأنه وجل إىل املنهجيف جتربة عبد  عند احلديث عن املناهج احلداثية والتنصانية         

 االعلمية ، كم اإلنسانيةالسيميائي وحتددت معامله يف دراساته مع مطلع الثمانينيات عند تبنيه جلملة من املعارف 
رأينا تطور هذه النظرة باتساع رقعة النقد األديب يف التسعينات ، وقد جتسد هذا املنهج يف دراساته املتأخرة أميا 

  : موالي علي بوخامت فيما يلي  الدكتور امتثل يف عدة مراجع حصره جتسيد ، ما
  . 1983" مجال بغداد " ألف ليلة وليلة ، حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية  – 1
  .  1992؟ حملمد العيد آل خليفة " أين ليالي " ي ، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة .أ  – 2
  . 1994"أشجان ميانية " قصيدة القراءة ، حتليل مركب لقصيدة .شعرية القصيدة  – 3
  . 1995" زقاق املدق " حتليل اخلطاب السردي ، معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية  – 4
  .  1996مقامات السيوطي  – 5

                                                
  . 21املرجع السابق ، ص   - 1
 . 28موالي علي بوخامت ، الدرس السيميائي املغاريب ، ص . د: ينظر   - 2
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وهي دراسات مشتركة يف كوا ذات طابع سيميائي يف الدراسة ومتكاملة يف اإلفادة من مجيـع التيـارات    
    1...البنيوية مبدارسها و التفكيكية واألسلوبية بإجراءاا: اللسانياتية املخضبة بالتيار السيميائي مثل 

نقدية بعضها استعاره والـبعض أبتكـره    ومن دراساته هاته وأخرى ظهرت لديه عدة مصطلحات سيميائية
  : ميكن أجياز بعضها يف اآليت ... واآلخر قاسه

زالت حتىي مرحلـة التقبـل    وهو أحد املصطلحات السيميائية اجلديدة اليت ال  signe  :مصطلح مسة -1
  .املفاهيم اليت استعارها عبد امللك مرتاض من الدراسات الغربية  وأحدوالتجريب يف اخلطاب املعاصر ، 

عالمة السـحاب  : وهو مرادف لألمارة  والعالمة مثل  signunهو اسم منحدر عن أصل التيين            
  3ريب سليم ذكره ابن منظور باسم سيما وسومة وهو مصطلح ع 2.الداكن الدالة على املطر الوشيك 

كل األمم ومنذ العهود املوغلة يف القدم عرفت مفهوم السمة ، " كما يرى عبد امللك مرتاض بأن            
وتعاملت معه يف طائفة من املظاهر اليت رمبا أمهها اإلشارة واصطناع اللون ، وإقامة الطقوس املتمخضة ملمارسة 

كمـا يؤكـد    4" ية والتعبري عن مناسبات األفراح وإبداء التأمل والتوجع لدى حدوث األتـراح  الشعائر الدين
الدكتور موالي علي بوخامت بأن هذا املصطلح مسة يأيت يف طليعة املصطلحات السيميائية النقدية اليت عين ـا  

عض املقاالت اليت أوردها يف عبد امللك مرتاض وحددها عرب حمورين ؛ حمور التراث ، وحمور احلداثة ، ضمن ب
هذا اال ، وذلك انطالقاً من أن السمة هي املكون األساسي والوحدة الرئيسة يف أي سيميائية ، وألن املفهوم 
يف اعتقاده مرجعه إىل العرب ، حيث أم تعاملوا منذ القدم بأسلوب إشاري ، واأللوان يف أفراحهم وأتراحهم 

  ...السابقة يف مقولته اوهو ما مر بن 5
أشار عبد امللك مرتاض يف مقال له بأن املصطلح يـرتبط أساسـا بعلـم اللغـة ،     :  مصطلح سيمائية – 2

باللسانيات يف حني يرتبط مفهوم السيمائيات بالفلسفة واملنطق يف حال ، والتطبيقات األدبية والسردية يف حال 
وية ولسانياتية ، مث تشعبت إىل أدبية مـع احتفاظهـا   أخراة كما يرى بأن السيمائية ابتدأت طبية فلسفية مث لغ

بوضعها اللسانيايت ، حىت حتظى بعناية فائقة من لدن املعاصرين املتعاملني مع النصوص األدبية، والذين تلقـوا  

                                                
وذجي عبد امللك مرتاض دراسة وصفية نقدية احصائية يف من موالي علي بوخامت، الدرس السيميائي املغاريب ،. د: ينظر - 1

 . 14 – 13، ص  2005وحممد مفتاح، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر، 
  .123املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 2
  .312ص، دار بريوت ، بريوت ، دط ، دت ، ) سوم (، مادة  12مج  ابن منظور ، لسان العرب ، : ينظر   - 3
إشكالية املصطلح يف اللسانيات والسيمائيات ، حبث يف املفاهيم : للغة العربية ، مقال بعنوان امع اجلزائري : جملة  - 4

 .  31، ص  2005/ ماي  – 1426، ربيع األول  1عبد امللك مرتاض ، العدد . ومساءلة عن علل  االضطراب ، د
 . 123موالي علي بوخامت ، املرجع نفسه ، ص . د: ينظر  - 5
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وتوجـد عـدة    1املنهجيـة   ةاملفهوم فجاءوا به إىل النص ليقرؤه يف ضؤه ؛ بشئ من القدرة الفكرية والرباع
 اربة ومتغايرة تقترب من هذا املفهوم وأغلبها يقبع يف املعاجم ؛ مصطلحات متق

Sémiologie – sémiotique – sémanalyse – sémasiologie – sémeiologie.  
عبد امللك مرتاض مصطلح مسيائية ولكنه تراجع عنه وأثار  ومن بني هذه املصطلحات املتصارعة يف بيئاا آثار

قال . 2داً منه بأنه مصطلح عريب سليم وصحيح جاء من السيما مبعىن العالمه مصطلح سيمائي بدون ياء اعتقا
     3" فيوخذ بالنواصي واالقدام هم بسيم رمونُاُ عرفي : " تعاىل 

هلذا املصطلح أمهية بالغة يف كون السيميائية كنظرية جعلت منه عالمـة دالـة حتيـل     icon :اإلقونة – 3
و اإلقونة ـذا تشـري إىل   عيات ، كما تعمل على ريب املعىن من النص األديب الدارسني على كثري من التدا

املوضوعة اليت تعرب عنها عرب الطبيعة الذاتية للعالمة فقط ، ومتتلك العالمة هذه الطبيعة سواء وجدت املوضوعة 
  4أو مل توجد

يناً ماهيته ومدلوله مصطلحاً بديالً له ياء مب –وقد أورد عبد امللك مرتاض تعريفاً هلذا املصطلح يف كتابه ألف  
تعرف اإلقونـة  : " قائالً يف ذلك عند متثله هلذا املظهر االصطالحي تكريساً لتحليل نص أين ليالي حملمد العيد

هذا ، وقد كنا منذ أكثر من عشر سنوات نطلق على هذا . على أا مسة أو عالمة حاضرة دالة على مسة غائبة 
ما ال يزال يطلق عليه عامة النقاد العرب اجلدد وهو اإلقونة املأخوذة من اللفظ الغـريب دون  املفهوم السيمائي 

داللة عربية ، أما اآلن فقد أنشأنا مقابالً هلذا املفهوم باللغة العربية انطالقاً من داللة مفهومه يف أصل اإلطالق 
   5" البصر تدل على صنوا الغائبة لدى الغربيني ، وهو املماثل ألن السمة املاثلة يف الذهن أو يف 

وهو مصطلح غريب وضع يف اللغة الفرنسية كمفهوم من املفاهيم الكيميائيـة ، ومل  :   مصطلح تشاكل – 4
تعرفه العربية ومل جير يف لغة السيميائيني إالّ منذ استعمله قرمياس ؛ على الرغم من وجود ما يشاه يف البالغـة  

مثالً إذ أن من تعريفاته أنه عبارة عن حمور تركييب على مدى سلسلة تركيبية من  ...العربية كمصطلح العدول 
   6تستطيع ضمان التجانس للخطاب املنطوق :  classemes)(  الكالم مؤلفة من كالسيمات 

                                                
  . 46امع اجلزائري للغة العربية ، املقال نفسه، العدد نفسه، ص جملة : ينظر  - 1
 . 127، ص  ، الدرس السيميائي املغاريبموالي علي بوخامت . د: ينظر  - 2
  .41 :سورة الرمحان ، اآلية  - 3
 1428،  1ردن ، طرشيد بن مالك ، عمان ، األ: آن آينو وآخرون ، السيميائية واألصول، والقواعد والتاريخ ، ترمجة  - 4
  . 32، ص  2008 –
 . 146ي ، ص  –عبد امللك مرتاض ، أ . د - 5
مويل علي بوخامت ، الدرس السيميائي . و د.  19عبد امللك مرتاض ، التحليل السيميائي للخطاب الشعري ، ص . د - 6

 . 131املغاريب ، ص 
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مرادفـاً  "  نظام اخلطـاب القـرءاين   :  " يف كتابه "  التشاكل " كما جند عبد امللك مرتاض يورد ملصطلح 
ح املشاكلة مشرياً إىل أما مصطلحلن لسانيان مل يعرفا االنتشار بني عامة النقـاد وحمللـي النصـوص    ملصطل

  ومؤوليها ، وأن مصطلح التشاكل مل يصطنع إالّ يف العشرين عاماً األخرية يف املغرب العريب 
يف كل ثقافة معاصرة ، واملصطلح من وجهة نظره جمرد فرع من فروع السيميائية املمتد يف أيامنا يف كل علم و

تبادل اخلصائص الشكلية بكل مظاهرها النحوية واملرفولوجية : وهو يف تصوره ويف سرية تطبيقاته ملفهومه ميثل 
  .ةواإليقاعية إفرادية كانت أم تركيبي

  هذا املصطلح يف العربية كما يصرح بذلك ،  عيعد عبد امللك مرتاض أول من اصطن :مصطلح التقاين  – 5
اسه على التشاكل على أساس من أن  النص وباخلصوص الشعري يف معظم األحيان مينحنا مظاهر مماثلية وقد ق
وأما بالقياس إىل أمر : " تتجلى يف األثر املرئي وكذا املسموع وامللموس واملشموم يقول  iconiquesإقونية 

ه الصورة جمرينه يف الصياغة الغربية ، التقاين فإننا رمبا نكون أول من اصطنع هذا املصطلح السيميائي على هذ
" التماثـل  " وذلك قبل أن تدي السبيل إىل أجياد بديل عريب سليم يعادل معىن هذا املصطلح الذي نقترح له  

واألصل يف االستعمال الدارج هلذا املصطلح السيميائي لدى النقاد احلداثيني ، هـو اإلقونـة أي أـم    ... 
      1" له يف اللغات الغربيةيصطنعونه كما جاء على أص

  باإلضافة إىل مصطلحات أخرى اختذها كتسميات يف دراساته كمصطلح احليز والتباين والقرينة  – 6
  و التناص؛ 

  وهو مصطلح قاسه على التشاكل والتباين والتماثل ، وهو تبادل احليز مع صنوه: احليز أو التحايز * 
كون احليز فضاء حمايد يقع عليه كل ما ميكن أن يقع يف بابه دون ) وظائف التفاعل والتداخل والتخاصب (  

فهو متعلق يشئ من االنزياح بني وحدتني اثنتني أو مجلـة مـن   : التباين * أما  رد فعل داليل أو سيميائي منه
ية الوحدات ، وهو واسع متشعب ، يتخذ له طرائق قدداً ، وهو مفهوم سيميائي يقوم على إدراك العالقة الدالل

يف اعتقاد عبد امللك مرتـاض  : القرينة * و ميكن وقوع القارئ يف خديعة األلفبني املوضوع واحملمول حيث 
يف كتاباته اجلديدة ليكون مسعاه العلمـي    مصطلح مترعرع يف البيئة الثقافية واحلضارية العربية لذلك اصطنعه

  2ما ينؤ به من محولة بالغية يف بعض أصله وقد جنح الصطناعه لنضارته وعلى ... استمراراً ال انقطاعاً 
العالقات القائمة بني نص ما والنصوص اليت يتضـمنها أو يعيـد كتابتـها أو    " ويطلق على : التناص * أما 

يستوعبها أو يبسطها أو بعامة حيوهلا واليت وفقاً هلا يصبح مفهوماً ، تشكل مفهوم املصطلح وتطور بوسـاطة  
  3" كريستيفا "

                                                
 . 23ص  عبد امللك مرتاض ، التحليل السيميائي للخطاب الشعري ،. د - 1
 . 28 – 21املرجع نفسه ، ص : ينظر  - 2
،  2003،  1عابد خزندار ، الس األعلى للثقافة ، ط: ترمجة  جريالدبرنس، املصطلح السردي ، معجم مصطلحات ، - 3

 . 117ص 
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  مصطلح من املصطلحات السيميائية احلديثة ، ومفهوم له فعاليته اإلجرائية ، كونه يقف راهناً يف فهو كذلك 
جمال الشعرية احلديثة والتحليل البنيوي وهو مظهر استقطب كثرياً من الباحثني ورواد الدرس السـيميائي يف  

  .أروبا ويف البلدان العربية
اض من القالئل الذين تعاطوا ومتثلوا هذا املصطلح واشتغلوا عليه يف ويف اجلزائر يعد عبد امللك مرت           

  1حتليل اخلطاب األديب 
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  ) ياء  –ألف ( قراءة يف كتاب : املبحث الثاين
  قراءة لغالف الكتاب : أوالً 

ف الذي يعد أول حامل  حييلنا علـى  أرتئينا أن نبدأ القراءة البانورامية هلذا الكتاب بداية من الغال           
مدلول الكتاب أو السر الذي خيفيه بني دفتيه انطالقا من لون الغالف ورسوماته وقبل هذا وذاك العنوان بكل 

له طائر أبيض مرفرفاً جبناحيه حنو لون الغالف بنفسجي حممر يتخلله لون ضبايب مكفهر نلحظ من خال جزئياته
رحب باحثاً عن احلرية؛ وما يفسر تقاسيم هذا العنوان هو النص أو الكلمة املختصرة األعلى تائقاً إىل الفضاء ال

أين " يعاجل هذا الكتاب حتليالً أدبياً لنص قصيدة " عن حمتوى الكتاب على اجلهة اليسرى من الغالف وفحواها 
لشهاب بقسنطينة عـام  ؟ حملمد العيد آل خليفة ؛ وهي القصيدة اليت كان نشرها ألول مرة يف جملة ا" ليالي 

قيمة عظيمة لتمجيـد  " ليلى " ويبدو أنها أول قصيدة يف الشعر اجلزائري توظف الرمز فتتخذ من .  1938
كما حيمل الغـالف  ."     احلرية اليت كان االستعمار الفرنسي سلبها من الشعب اجلزائري بقوة احلديد والنار

  ؛  من األعلى و عنوان مركب من جزئيتني فاملؤلاسم 
حتليـل  ( مكتوب خبط عريض واضح ومجيل ذا لون أصفر ، وجزئية متحولـة  ) ياء  –ألف (جزئية ثابتة  -

  ...حملمد العيد ، خبط صغري وواضح) أين ليالي ؟ ( سيميائي لقصيدة 
  ) دار الغرب للنشر والتوزيع: (دار النشر : وعليه كذلك 

تصر عن حمتوى الكتاب ، إضافة إىل رسم ميثل رمز دار و الوجه األمين من الغالف حيمل صورة املؤلف وخم -
   .النشر
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  :  حمتوى الكتاب إمجاالً وسبب تسميته : ثانياً 
  : حمتوى الكتاب إمجاالً  –أ 

  صفحة ؛ )  281إىل 7( يضم الكتاب بني دفتيه من 
  . 11 – 7ذكر فيه املؤلف أسباب تأليفه للكتاب، ص :  استهالل -1
عنوان كتابه مضيفاً إىل ذلك حديثه عن الفواصل بني النثر والشـعر،   اختياروذكر فيها أسباب :  ةفاحت – 2

  . 24 – 13الشعري الذي اختاره للدراسة ، ص  النصمشرياً إىل 
وتناول فيه احلديث عن منهج تقرييب لتحليل النص األديب يف إحدى عشرة خطوة  مزيالً حديثـه  : متهيد -3

  . 59 – 25ويضية واملاركسية ، ص باحلديث عن التق
  مقسماً كتابه إىل مخسة فصول؛ 

  . 94 – 63وعنوانه بنية القصيدة لدى حممد العيد ، ص : الفصل األول
  : مقسماً إياه إىل جزئيات .131– 97؟ ، ص " أين ليالي " وعنوانه بنية اللغة يف نص :  الفصل الثاين

  .105 – 97إطاللة سيميائية على النص ، ص  -أ 
  .126 – 105بنية اللغة ، ص  -ب
  . 131 – 126املعجم الفين للغة هذا النص ، ص –ج 

مقسماً إياه .169 – 135؟ بني املخاض ، ومتثل املخاض ، ص " أين ليالي " وعنوانه نص : الفصل الثالث 
  : إىل جزئيتني 

  . 143 – 135؟ ، ص " أين ليالي " تأويل الرمز يف قصيدة  -أ
  . 169 – 144املطروح للتحليل ، ص جو النص  –ب 

  . 197 – 173؟ ، ص " أين ليالي " وعنوانه احليز الشعري يف نص : الفصل الرابع 
  )احليز احلامل  –احليز القاصر عن االحتواء  –احليز املتحرك  –احليز املمنوع  –احليز التائه ( 

  . 235- 201ص  ؟ ،" أين ليالي " وعنوانه الزمن الشعري يف نص : الفصل اخلامس 
  ) الزمن احلامل  –الزمن املريع  –الزمن اليائس  –الزمن املمنوع  –الزمن التقليدي ( 

  .  277 – 239؟، ص " أين ليالي" وعنوانه مجالية اإليقاع يف نص : الفصل السادس
  ) اإليقاع اخلارجي  –اإليقاع الداخلي  –اإليقاع التركييب ( 

مث قائمة املصادر واملراجع املعتمدة يف تأليفـه للكتـاب   " حملمد العيد" ن ليالي أي" خامتاً كتابه بنص القصيدة 
  .فالفهرس 

دبج عبد امللك مرتاض فاحتة كتابه باحلديث عـن أسـباب   :  تسمية عنوان الكتاب و أسباب اختيارها -ب 
اوين مسجوعة تتكون الذي مل يألفه الذوق العريب ، إذ ألف وضع عن –) ياء  –ألف (  -اختياره هذا العنوان 

  من ملمتني فأكثر حىت وأن البعض يعجز عن قراءا إالّ بعد إثباا مكتوبة يف قائمة املصادر واملراجع  
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فهو يرى بأن العصر احلديث أنقذنا من هذه العناوين املطولة واليت يشق على املتلقي حفظها وبالتايل عـدم     
  سريورا بني الناس     

ناوين تقليدية حني جميئه إىل نص حممد العيد املراد للدراسة ولكنه اختار هذا العنوان املؤلف وقد حضرته عدة ع
  ؟ " ياء  –ألف " متسائالً ؛ ملاذا  1...من حرفني أو لفظني ، مع إضافة العنوان الفرعي البني ملضمون الكتاب 

  :ذاكراً ستة أسباب جعلت منه خيتار العنوان على حرفني اثنني وهي 
  األلف أول حرف من األجبدية العربية وعامة األجبديات -1
   واإلنسانيةالياء خامتة األجبدية العربية ، كون الكتاب ثقايف وينتمي إىل الثقافة العربية  -2
وحماولة لتأسيس نزعة حتليلية للنص الشعري لذا من احلق  1992يف هذا املؤلف جتربة جديدة منذ العمل  -3

  ) النيولوجي ( عنواناً من جنس اللغة اجلديدة  أووالواجب إطالق تسمية 
  ..." أي" ،  بألف ياء يبتدئعنوان النص الشعري املختار للدراسة  - 4
  حتليل النص املدروس وتفكيكه الحظ بأنه يرتع إىل اصطناع األصوات املفتوحة أثناء – 5
ى أدوات النداء يف اللغة العربية ونفـس  مالحظته أثناء التحليل بأنه جينح إىل اصطناع النداء واهلمز إحد – 6

   2...احلال حلرف الياء 
ورغم ذكره هلذه األسباب اليت تبدو مقنعة نوعاً ما ، إالّ وأمن الباحث يوسف وغليسي يرجع سبب االختيار   

 املرجع األساسي الـذي : " معلالً ذلك بالقول  )s / z " ( روالن بارت " إىل تأثر عبد امللك مرتاض مبؤلف 
" s " حرف : الذي محل عنوانه على حرفني " روالن بارت "ل  ) s / z( استمد منه العنوان ليس غري كتاب 

الذي "  z" ، وحرف sarrasine )( الذي هو أول حرف من عنوان النص الذي يعاجله الكتاب وهو قصة 
  3"هو آخر حرف من األجبدية الفرنسية 
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  : حمتوى الكتاب تفصيالً: ثالثاً 
  : استهالل / 1

  " كلما قرأت األدب اجلزائري ازددت له حباً " يبتدئ استهالله تثري سؤال القارئ وفضوله      
هي كلمة استهل ا كتابه ؛ مكابرة وافتخاراً باألدب اجلزائري ، قلباً للمقولة احلاقدة واليت أخرب عنها من أحد 

يف مناقشـة رسـالة    –سيد حامد النساج  –نة املناقشة فيهم من زمالئه واليت ساقها أحد أعضاء جل يثقمن 
  جامعية قدمها أحد الطالب اجلزائريني إىل جامعة القاهرة والذي افتتح ا كالمه أمام املأل حبقد وذاتية 

رغم وأنه مكث جبامعة وهران بضعة أعوام حظي خالهلـا  " كلّما قرأت األدب اجلزائري ازددت له كرها " 
مشرياً إىل أن األدب اجلزائري يكفيه ما القاه من العنت أيام االستعمار .... لكن اجلهل أودى بهبتقدير فائق ، 

  ً  1كان يفترض فيهم حبه وتقديره  قي ما يالقي من رجاالته العرب ،حىت يال
 متحدثاً عن األسباب اليت حالت دون أن يصنف األدب اجلزائري يف سجل اآلداب اإلنسانية رغم ترمجة      

  : العديد من األعمال السردية والشعرية إىل لغات عاملية وهي
  ..السوفيايت االحتادعلى عهد  يإيديولوجكون هذه الترمجات ذات مسعى سياسي  -1
  أغلب األعمال األدبية اجلزائرية ظلت خمطوطة قلة يف الطبع وحمدودية يف التوزيع وقلة يف القراءة  -2
  والتشكيك يف صحتها  مال األدبية املكتوبة بالفرنسيةاختالف وجهات النظر حنو األع -3
األدب اجلزائري ال يقل يف شقه العريب عن مثيله يف العامل العريب بكل أجناسه وشقه الفرنسي، فلما يـنقم   -4

  2... عليه الناقمون من أبنائه وغريهم 
بعة األوىل للكتاب من السوق وغيـاب  كما ينبه إىل أن هذه الطبعة الثانية من نوعها أعادها بعد نفاذ الط      

  وانقراضه من مكتبته الشخصية وعد هذا فرصة لتصحيح كل أخطاء الطبعة األوىل وتعديل ما أمكن أثره
  3من املصطلحات ،منوهاً بدار الغرب اليت أسهمت يف نشر الكتاب  
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  :فاحتة/ 2
وان ، سيأيت احلديث عنها يف عنصر خاص مث ينتقـل  تناول فيها عنوان مؤلفه وأسباب اختياره هلذا العن        

للحديث عن مدى اهتمام النقاد العرب ومنذ القدمي بتناول النصوص الشعرية بأشكال خمتلفة ومناهج متعـددة  
عالوة على اهتمام األمم غري العربية به ألنه لغة للمالحم والتراجيديا  والعواطـف  ،  ... كون الشعر ديوام 

  .وغريهم ممن وضعوا الفواصل بني اجلنسني األدبيني النثر والشعر غريقواإلكاليونان 
فعبد امللك مرتاض يقر بعدم وجود بوناً كبرياً بني الشعر الفين والنثر الفين اللذان يشكالن رافداً أدبياً واحـداً   

ا يعنيه اليوم ، مع البوح بأن هناك بعض النثر أجود من الشعر غري أن م )(la poetique " الشعريات" هو 
أنا يف بعض ما نكتب يف األعوام األخرية ، حناول إزالة احلدود بني الشعر والنثر، ونعاملهما معاملة تتمثل " هو 

  1"أن يكونا ، كالمها أدباً ، وإما أن ال يكوناه  فإمايف مالحظتهما يف حد أنفسهما 
فة عن قصد واختيـار معاجلـة بالتشـريح    ويوضح بأنه جاء إىل النص الشعري عند حممد العيد آل خلي     

والنص ككون من ثالثة عشـر بيتـاً   . والتحليل للخصائص الفنية اليت ميزته عن غريه ، ومنها اصطناع الرمز 
  تناوله من املدلول والبنية اللغوية واحليز الشعري والزمن الشعري والتركيب اإليقاعي 

ول به النص األديب بوجه عام والتوقف لدى شعر حممد العيـد  مزيالً كالمه باحلديث عن املنهج الذي نتنا     
كشفاً خلصائصه انطالقاً من قصيدة  جعلته يعتقد أنه يدارس شعر حممد العيد بأكملـه ال جمـرد قصـيدة ،    

  2والدراسة حتدث ألول مرة يف تاريخ النقد الشعري اجلزائري كما يرى 
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   :متهيد / 3
يتساءل عن حمل موقفنا من احلداثة األدبية العاملية من تطور الرؤية واملنهج لدى تناول النص األديب ، كما      

  هو الشأن من التراث وهل يصلح لكل زمان ومكان 
نـا  جند هلا أصوالً يف النقد العريب القدمي لذا علي احلداثية و ليجيب بأن الكثري من النظريات النقدية احلديثة      

بالرجوع إىل ماضينا والبحث عنها لإلسهام يف تطويرها وحتديثها وبذلك نربط احلاضر باملاضي ، مع االستفادة 
  ... من النظريات الغربية واحلفاظ على الذوق العريب

  ...واالبتعاد عن قفص التنظري والتقعيد والولوج إىل عامل التطبيق واإلجراء بالتجريب   
تصور ملعاجلة النص األديب يف إحدى عشرة نقطة أو تصور وصفها بعدم الثبات ونصـع  ليختم متهيده ب       

ألنه يرى بأنه ليس من اخلري االتفاق على منهج واحد يف دراسة النص األديب ألن الدارس  1بعدم التعصب هلا 
نص األديب مرهـون  هو القادر على استنطاقه مساءلته االلتماس منه والنص هو الناطق وايب ، إذ أن عطاء ال

وقد أشاد بأعمال النقاد اجلدد يف النهوض بالنقد عامة وحتليل النصـوص خباصـة   . بقدرة الدارس على تناوله
  2...مسهباً احلديث عن التقويضية واملاركسية
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  فصول الكتاب / 4
  بنية القصيدة لدى حممد العيد: الفصل األول* 

ولقد استهوتنا هـذه  " ؟ بغية منه يف استكناه أسرارها ألا قصيدة متميزة " ياليأين ل" عمد الناقد إىل قصيدة 
القصيدة الرمزية لكيما نلم على ما فيها من مفاتن وحماسن ، ووظائف ولطائف ، وقيم ورمـوز، وإشـارات   

  1..." ودالالت 
صـناعتها وإيقاعهـا    باحثاً عن القصيدة يف شعر حممد العيد عامة ، وعن خصائصها ومميزاـا وتقنيـات    

  ...واألصوات اليت تطبعها واللغة والنفس اليت حيكياا 
  : ومنه خلص إىل أن 

  .حممد العيد ظل يقرض القصيدة على أصوهلا املعروفة يف الشعر العريب -1
  . تناول املوضوعات امللتزمة من أول قصيدة يف حياته إىل آخرها -2
  .عالوة على الوطنية واالجتماعية والسياسيةعاجل العديد من املوضوعات التأملية  -3
  جينح إىل القصائد املتوسطة احلجم -4
  2اختالف إيقاعات شعره  -5
إن وفق إىل تناول موضوعات معاصرة له ، وإىل ختليص الشعر " ليخلص يف آخر الفصل إىل أن حممد العيد    

اإلسهام يف تطوير القصيدة العربية مـن حيـث    من املدح واهلجاء والغزل املبتذل ، فإنه يف رأينا مل يوفق إىل
  3.."شكلها ، بل إنه هو نفسه ظل ثابتاً يف مساره الشعري حبيث مل يتغري

وهو ما أشار إليه الدكتور نور الدين السد بأن عبد امللك مرتاض خلص يف الفصل األول من كتابه بتقليدية    
رئ وليس فيها انزياحات خارقة وال تبعثه على دهشـة  حممد العيد وأن صوره الشعرية تبدو مألوفة لدى القا

   4االكتشاف اجلميل لصور أدبية ختطر على ذهنه ومل يصادفها يف قراءته 
  ؟ " أين ليالي " بنية اللغة يف نص :  الفصل الثاين* 

ظ يف هذا الفصل حاول الباحث وضع النص يف سياقه مع حتديد خصوصياته شكالً ومضموناً ؛ وقد الح       
  انفتاح خطاب النص وانغالق قصته ما ساعده على حتديد بنيات النص وعالقاته؛ 

  : ومتثلها األبيات  التطلعيةالبنية * 
أين ليالي ؟  اَأينه  
  ؟  دينهاَ يف احملبني     من قضى دينقضتْ  هلْ

                                                
  . 63املرجع السابق ، ص  - 1
 . 70 -63املرجع نفسه ، ص : ينظر - 2
 .  94، ص ) ي  –أ ( عبد امللك مرتاض ، . د  - 3
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تساَء كمسالكاً لت         جاً ماَأ حاوينه  
  ا ؟، أينه ليالي أين:     دىجيبين سوى الصملْ 

  : وبنية قهرية ومتثلها األبيات 
  ا ؛ بيين وبينه حيلَ

  روعتين ببينها ؛
  مينها؛  بينتفت 
  ؛ فدينهات جاَمه       تصلْ ملْ

؛  اَوقلوباً علقنه  
وعيوناً بكيناه .  

ىل معرفة احلقيقة واملصري ويف فالصراع بني هاتني البنيتني هو موضوع النص ؛ هذا الصراع أساسه التطلع إ     
مقابله القمع احلائل دون ذلك بالقهر القاهر مع اإلصرار على البحث عن ليلى ، فالنص يصطنع شفرة تـدخل  
ضمن إطار شفرة العشاق وهي قيمة متيز ا الشاعر وأحبها ومألت وجوده فظل ينشدها أمالً منه يف حتـرر  

كالشاعر العريب القدمي " لياله " األطياف ، باحثاً عن باح ، متعلقاً متسائالً يف الشوارع و الس... أرض بالده
ليلى الشاعر رمز مفقود موجود يف الوقت ذاته ، والبحث " الذي ظل يبحث عن لياله حىت مسي جمنوناً إذ أن 
وهي اجلنون النبيل الذي يرقى إىل مسـتوى اإلشـراق ،   " عن هذا الرمز هو الذي يشكل القضية أو املوضوع

فالعالقة تبدو ألول وهلة عالقة غرام وهيام ولكنها يف . ظيمة عكجنون املتصوفة حني يهيمون بعشق احلقيقة ال
  1احلقيقة ؛ عالقة كينونة ووجود ، وحبث عن اهلوية الوطنية يف خبايا الرمز املطوي 

هذه القدرة بـدت   2" سري ينم على قدرة خارقة يف التأويل والتف" وقد حلل الباحث داللة رمز ليلى حتليالً    
  : جلية يف حديثه عن شبكة العالقات والرموز والقيم اليت تربط النص  واملتمثلة يف اآليت 

إمنا يعين رمزاً للعشق وليس أي عشق وإمنا أمسى صفاته وأجل معانيه ؛ عشـق  " ليلى " توظيف الشاعر ل -1
  ...الوفاء

كان وعدم وجودها يف الوقت ذاته لربهان على التفاين يف اإلحلاح يف البحث عن ليلى ووجودها يف أي م -2
  هذا العشق الروحي 

  والقهرية وذا يصطنع  التطلعية: اصطناع الشاعر لغة شعرية متعالقة بعضها ببعض ، ما متثل يف البنيتني  -3
  النص حركة حدثية؛ 

  ؛ بيين وبينهاَ حيلَ
  ؟  من قضى ينهلْ قضتْ د
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  ا؛ هنار القلبت أصلَ
  سرها؛  عرفت مذْ

  وتعشقت زينها؛ 
عتين ببينه1ا رو  

  : بنية اللغة* 
الذي هو جتسيد للهوية الوطنية ، فعبد امللـك مرتـاض   ) الرمز ( موضوع النص يقوم على البحث عن      

حتدث عن العالقات البنيوية األسلوبية والوظيفية، وعن الشخصيات الشعرية كما تتجلى يف الـنص مؤكـداً   
  ه من الدراسات التقليدية اليت مين ا النقد العريب زمناً طويالً خروج
بني موضوع القصيدة والشخصية الشعرية ؛ عالقة فاعلة مضادة طوراً وحمايدة آخر ، إذ يرى أن العالقة       

القـدرة  واللغة شفرة ميتة حتىي االستعمال ، هذا االستعمال الذي جيعل من األدباء يتمايز بعضهم عن اآلخر وب
  . على نسج الكالم

  فمنطلق  الباحث عبد امللك مرتاض الذي يقيم عليه إجرائه التحليلي هذا ال خيرج عما تراه األسلوبية مبختلف 
  2اجتاهاا

  : لغة الشاعر *   
 ذلك بأن الشاعر هنا مل يعمد إىل اصطناع مفردات لغوية متقعرة وال إىل ألفاظ غريبة عن املتلقي العادي ،"   

وال أعنت نفسه يف البحث يف جماهل املعاجم ، وال تفيهق يف التركيب، وال ألغز يف البناء ، ولكنـه أصـطنع   
  3..." وأتقن تركيبها ، وأجاد توظيفها. بيد أنه أحسن بناءها ... ألفاظاً بسيطة مفهومة لدى عامة املتلقني 

أحسن بناءه  ارداته عادية وقريبة من املتلقني ، كمفنتيجة لرصده ألهم املواد الواردة يف نص العيد رأى أن مف   
شعرياً ، ورأى أن املادة اللغوية الواحدة تتعدد دالالا حسب السياق ما اضطره إىل البحث يف داللة بعـض  

قصة ليلى وداللتها يف التراث ، ليلى بني األسطورة والتاريخ ، داللتها يف نص العيـد ، داللـة   : املواد اللغوية 
  ...يف النص جماراته القلب 

كما رأى أن  األسلوب انزياح أو عدول عن معيار ، ما جعله يدرس جل األنظمة اللغوية الـواردة يف هـذا   
اخلطاب الشعري وحلل أبعادها األسلوبية والشعرية ، ليصل يف آخر حتليله للبنية ؛ بأن ليلى هي اليت تسـتبد  

  4...ورة واملوضوع والقيمة واحلقيقة مجيعاًباملركزية يف املعجم الفين للنص ، ألا األسط
   ؟ بني املخاض ، ومتثل املخاض" أين ليالي "  نص : الفصل الثالث * 

                                                
 . 102 – 101، ص ) ي  –أ ( عبد امللك مرتاض ، . د: ينظر - 1
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ميثل فيه خروج الشاعر من دائرة األنا الضيقة إىل دائرة اجلماعية املطلقة بنصه هذا الذي يصطنع فيه رمز ليلى   
. يم واملعاين النبيلة واملثل العالية ، واملتمثل أساساً يف احلرية؛ ليست العشيقة اجلميلة ولكنها رمز لشبكة من الق

وفقط كما يدل ظاهر اللفظ؛ وإمنا يقوم بني الشعب اجلزائري ) احلرية ( وهذا احلب ال يتم بني الشاعر وليلى 
  :كله وما يدلل على ذلك اصطناع الشاعر لسمات لفظية تكشف عن مجاعية األمل وتعددية هذا احلب مثل

  " ... )عيون " ، و"قلوب " ، و " مهجات " ( 
  : ويقوم هذا النص من الوجهة التأويلية على أربع دعائم هي 

  " ليلى " جند توظيف الرمز األسطورة :  من الناحية األسطورية -1
  يقيم املوضوع على قضية حب وعشق : من الناحية الروحية  -2
  –احلرية  –عب وأمة يتناول النص قضية ش: ومن الناحية السياسية  -3
     1يربط املوضوع بالواقع التارخيي للشعب اجلزائري : ومن الناحية التارخيية  -4
  ؟ ليست خالصة األدبية ، ومل ترقى إىل مستوى اللغة اخلالصة" أين ليالي " فهو يرى بأن لغة قصيدة  
  ) (langage pur اليت يتحدث عنها ) طع واسـتخرج منـها   ومع ذلك فككها إىل مقـا ) جاك دريدا

  2إيقونات وذهب يف تأويلها مذاهب اقتضتها أبعاد النص ورؤاه 
  :و النص غين بالنماذج اإلقونية رغم وأن عبد امللك مرتاض أقر بتقليديته ومنها 

الوطنية ، اد ، النضال ، احلرية ، ( وهي إقونة بصرية خالصة لعامل من املثل والقيم غري البصرية : ليلى  -1 
  ...) تاريخ ، الكرامة ال
  العاكسة وهي مماثلة صرحية لليلى  املرآة: والطيوف اللوايت حكينها ؛ الطيوف  -2
  وهي صورة إقونية قائمة على نفي وجوه التماثل : لن تري بعد عينها ؛ العني  -3
  الصدى صورة مسعية حاضرة لصورة غائبة : مل جيبين سوى الصدى ؛ األذن  -4

نماذج  جعلت النص يدخل يف صميم التشكيل احلداثي للنسج الشعري  ما جعـل الناقـد   هذه السمات أو ال
وانطالقاً من رؤيته املتفردة للنص يفضي بالقول إىل أن احلداثة الشعرية قد ال تتكشف يف نص ما إالّ باصطناع 

مدارسـته وحتليلـه    حلداثي وغري احلداثي يظل أخرس ما مل نصطنع يفإليه حىت وأن النص ا رؤية حداثية أيضاً
  ليختم هذا الفصل بتقويض  القصيدة بيتاً بيتاً  3بأدوات إجرائية من جنس نسجه إذ أن املسألة نسبية 

  ؟ " أين ليالي " احليز الشعري يف نص :  الفصل الرابع* 
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وحدد العالقة بـني الفضـاء   )  (la procéméquue تناول فيه احليز الشعري يف النص وعرف باحليز   
يز وعلل إيثاره احليز من سواه من املصطلحات الرائجة يف حتليل اخلطاب األديب ، مث قسم حيز الـنص إىل  واحل

  احليز التائه ، احليز احلرام ، احليز املتحرك ، احليز القاصر عن االحتواء ، احليز احلامل : مخسة أمناط هي 
لك وحماورة اخلطاب املدروس ومن مثل ذة ، وقد جنحت لغة الباحث يف مجلة من فصول حبثه إىل املناجا      

  ك تعلقت بوهم <ا تعلقت بالطيوف اللّوايت حيكني ليلى يف مجاهلا وائها ؛ فهل يعين أنذفأنت إ: " قوله 
  1..." بل تراك تتعلق باألصوات الشجية اليت تغين حلناً عبقرياً فتحسبها ليالك ... زائل ، وسراب باطل 

ة من األسئلة ال جند هلا جواباً ، وحيزاً للتيه ، إنصافاً من الناقد عبـد امللـك مرتـاض     ويف هذه املناجاة مجل  
  2لشعرية النص والشعر قاطبة 

  ؟ " أين ليالي " الزمن الشعري يف نص :  الفصل اخلامس* 
  حتدث يف هذا الفصل عن الزمن ؛ من خالل تتبع تقويضي لنماذج شعرية من النص   
أديب ، مستنبط من ختاصب العالقة بني احليز والزمن أو عالقة الداللة باالسـتعمال ، أو   نتطلع إىل متثل زمن" 

إذ يستحيل أن يفلت كائن ما أو شئ ما ، أو تفكريا ما ، أو ختيل ما ، . عالقة املدلول بالوعي الزمين املتسلط
مخس مناذج زمنية ؛ الـزمن   وقد انتقى الناقد من النص املطروح للتحليل 3" أو حركة ما، من تسلط الزمنية 

  .التقليدي ، الزمن املمنوع ، الزمن اليائس ، الزمن املريع ، الزمن احلامل 
  يرى عبد امللك مرتاض أن هذا الزمن يطغى يف النص انطالقاً من طغيان األفعال املاضية : الزمن التقليدي  -1

  ال يتعامل الشاعر" وحاضر ومستقبل ، إذ ماض : يف القصيدة رغم وأن النص تتنازعه أزمنة ثالثة تقليدية 
مع الزمن ، يف هذا النص ، أو ال يكاد يأيت ذلك ، إالً  على النحو التقليدي حبيث تراه يسمي األشياء بأمسائها  

   4" الصرحية ، ويدل عليها بدالئلها البينة 
احلدوث ، ويتجسد يف عدة  عليه تسميات أخرى ؛ الزمن احلرام والزمن املمنوع ويطلق: الزمن املمنوع  -2

  : مناذج من أمهها 
بينِ يلَحاي وبينه  

  ا ؟ دينه بنيى    يف احملُمن قض يند قضت هلْ
ل( لِاميالي( صلْمل ت      مهجات فدها ؟ ين  

                                                
  . 196املرجع نفسه ، ص  - 1
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 .  211املرجع نفسه ، ص  - 4



 )ياء –ألف ( :لسيميائية قراءة يف كتابها  مرتاض صادرم                        :لثثاالفصل ال

 

 
52 

ق الذي فاملنع هنا ؛ هو منع مطلق ويأس قامت وهي تشكيلة نسجية متثل قمة املنع ، وغلواء اليأس وغاية االستغال
حيدث فال ينفتح معه شئ  فاحليلولة وقعت بني احملبوب واحملبوبة كما أن االبتعاد بينهما حال دون أن يأتلفا ، 

  1...فمن أجل ذلك كان الزمن ممنوع الوقوع وهي جدلية منطقية 
  ويتمثل يف النموذجني : الزمن اليائس  -3

  ا ؛ عينهبعدُ  ريت ذريف    لني أَإيه يا عينِ
  دى الص بين سوىجي ملْ        

فاحليلولة القاسية ، والبني املربح ، واالصطالء بنـار  " إن ذرف الدموع لداللة على اليأس القائم واحلزن القامت 
لكن  2" احلب ، والعشق املدلّه ، كلها عوامل كانت قادرة على الدفع بالشخصية الشعرية إىل احلزن والبكاء 

يف  الصـائحة وهاته الصدى  الذي ظلّ يعيد صرخاته وتأإالّ ... صاغياً  وال أذناً سامعاً  رغم هذا مل جيد جميباً
  ...زمن اليأس 

  : زمن مريع تعيشه الشخصية الشعرية نتيجة للبني املتواصل بينها واحملبوب: الزمن املريع  -4
ينِعتين ببِروها    ال رعى اهللا بينا ه  

 أحاسيسـه الشاعر متقلداً أفكاره معرباً عن مكامن  ية يتصور فيها نفسه مكانيعرب الناقد عن ذلك خباطرة نثر
  شارحاً هلذا البيت الشعري ومبيناً ملا كان الزمن هنا مريعاً ؛ 

إنا لنعلم أن كل أوليك كان وراء هذا الغزو الذي جاء إىل ليلى من حبرها فكبلها باألكبال ، مث سـجنها يف  " 
من املكان ، وال تدي إليها سبيالً من الطريق ، فقد كان رمبا يهون علينـا ، أيهـا   نعلم هلا وجهاً  غياهب ال

  3..." الزمن املريع ، أن نسلب نعمة الثروة 
  : ويتمثل مظهره يف اآليت : الزمن احلامل  -5

         وتعشزينهاَ قت         
  ها للوايت حكينو     ف ابالطي قتفتعلَّ

تقمص شخصية اجلماعة املاضية ليحلم يف زمنه احلاضر جبمال شـئ  " الّ حلماً  وأمالً إذ أنه وما هذا التعشق إ
واحللم هذا جعلـه يتعلـق    4" موجود يف بعض املاضي ، مفقود يف احلاضر ، وغري حمقق الوقوع يف املستقبل 

  ...باألطياف اليت حتكني ليلى ومتاثلها 
  ؟ " أين ليالي  "مجالية اإليقاع يف نص : الفصل السادس * 

  تناول الناقد أنواع ثالثة من اإليقاع احتواها النص الشعري 
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ويتناول فيه التركيبة النسجية العامة الكامنة يف النص ، انطالقاً من األصوات أو مطالع : اإليقاع التركييب  -1
  األصوات من كل بيت شعري 

ا ايات صدور الوحدات أو األعـاريض ومنـها   ويتناول فيه األصوات اليت تنتهي : اإليقاع الداخلي  -2
، الذي أفضى إىل متاسك القصيدة من أوهلا إىل آخرها أو بـاألحرى  ) أينها ، بينها ( ؛ " التصريع " خاصية 

تواصل هذا اإليقاع وانسجامه على كامل أبيات القصيدة ، وقد اجتمعت خاصيتان اثنتان تدالن على احلـال  
لعمق وذا فهي متثل اإلميان باملصري ، والثانية تدل على احلزن والشقاء وذا فهي متثل األوىل تدل على القوة وا

    1اإلميان بالقدر احملتوم 
مل يتناول يف هذا النوع الروي وإمنا جتاوزه إىل التوقف لدى املقاطع الصوتية اليت انتهت :اإليقاع اخلارجي  -3

  اريع األوىل من النص ا أبيات هذا النص وقارا مع ايات املص
  : وجيمل يف األخري الوظيفة اإليقاعية يف النص يف نقاط

  النسج على املنوال اإليقاعي لنهايات األبيات السابقة والالحقة* 
  أداء ما يف النفس من هم وحزن * 
  ...) ا + يب : (إضافة إىل وظيفة مجالية متثلت يف املقطعني اإليقاعيني مثل * 

القصيدة بأنه إيقاع بني القصر والطول ووسطاً بني الثقل واخلفة ، وهو ذا جيسد اهلم الوطين وقد أول إيقاع 
والتارخيي ، إذ أنه لو كان خفيفاً لكان مستفزاً راقصاً ـ، ولو كان ثقيالً لكان رصيناً رزيناً ؛ ولو صـار إىل   

      2ذلك ابتعد عن داللة ما يف النفس من اضطرايب وقلق 
  : كتاب يف التحليلمنهج ال/ 5

: " لنا أن نبدأ بالعبارة  اليت أشار فيها عبد امللك مرتاض  ملنهجه املتبع يف حتليل القصيدة وذلك يف قوله        
؟ ويقع يف ثالثة عشر بيتاً من حيث تفكيك املدلول ومـن  " أين ليالي " اضطررنا إىل تناول هذا النص وهو 
ز الشعري ، ومن حيث الزمن الشعري ، أيضاً ، مث من حيث التركيـب  حيث البنية اللغوية ، ومن حيث احلي

 من تناول كل عنصـر مـن هـذه العناصـر                  اإليقاعي وخصائصه عرب هذا النص العجيب ، فكان ال مناص 
   3..." يف مستوى مستقل بذاته 

اض يف حتليل القصيدة مشـرياً إىل  وقد نوه الدكتور موالي علي بوخامت ذا املنهج الذي اتبعه عبد امللك مرت
اتساع ثقافة الباحث وتأثره بالنظريات الغربية احلاضرة حضوراً يف ذهنه إضافة إىل إملامـه بعناصـر الـدرس    
السيميائي ، متناوالً يف الفصل األول مستوى البنية للقصيدة متحدثاً عن اخلصائص البنيوية العامة واملميزات اليت 

  : ير هذا السلوك املنهجي بعوامل أمههاتتصف ا ، حماوالً ترب
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اجتناب الوقوع يف فخ التقليديني من النقاد ، واالبتعاد عن املفاضلة املماثلة يف املوقف النقدي ، والكشف  -1
  عن البىن الداخلية يف النص األديب مع إزاحة البني بني الشكل واملضمون 

وهو اعتماده على أسلوب اإلحصاء ؛ إحصاء األفعـال   وأما الوجه اآلخر من املنهج املتبع يف الدراسة -2
كما عمد إىل البحث يف الشبكة املتحكمة يف   1... واألمساء ، واحلروف وهو منهج تعتمده املقالة األسلوبية 

مبتعداً يف ذلك عن إصدار األحكام اجلمالية حـول  ... عالقة الدال باملدلول يف الفعل : العالقات النصية مثل
روس وبالتايل ابتعاده عن الرؤية التقليدية واجلاً عامل النص دون رؤية مسبقة ودون منهج حمدد انطالقاً النص املد

من ثقافته احلداثية اليت تبىن أساسا على تناول اخلطاب والتعامل معه وفق قواعد النقد اجلديد ، مـع إرسـاله   
النظرة ومشولية الرتعة ـ تتسلط على كل   مصطلحات خمتلفة ختدم منهجه اإلجرائي املركب ، تتسم بالكلية يف

  . 2...ما هو لغة وخطاب ومسة ونص وداللة وتركيبة وتأويلية 
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عبد امللك مرتاض وجهوده يف ( طارق ثابت ، : فيصل األمحر، دراسات يف األدب اجلزائري املعاصر ، من مقال : ينظر - 2

  . 11، ص " املنهج السيميائي منوذجاً " التنظري لتحليل اخلطاب األديب 
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  خامتة

غواره وتفكيك أجزائه توصلنا إىل  بعـض  و بعد أن جلنا وصلنا  يف ثنايا البحث حماولني سرب بعض أ         
  : ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية النتائج 

  .مبسريدة والية تلمسانم 1935من مواليد الناقد عبد امللك مرتاض ؛ ناقد جزائري  -
  ..وألف وكتب..ف املناصب واشتغل عديد األعمالتقمص خمتلوترحل،  فيها ترعرع وا تعلم ومنها رحل -
  .متمسك بتراثه ومتطلع إىل املستجد اجلديد يف عامل األدب والنقد ناقد -
  .ال خيتلف عن األدب أبداعي مجايلٌ عن القراءة املتفحصة ، وهو جنس أديب النقد عنده ؛ كتابة ثانية ، ناجتة -
   .رعي وهو متشعب ومنفصل عن مؤلفه ، ميكن الولوج إىل عامله الداخلي بالقراءةيرى بأن للنص وجود ش -
ج األلسـنية  التقليدية ووصوالً إىل املنـاه ية ، بداية من املناهج فكرة املنهج طوال مسريته النقداعتنق الناقد  -

  .احلديثة
  .بطرف وفق ما يالئم النص ج اليت مفادها األخذ من كل منه" الالمنهج" يتجسد املنهج عنده يف فكرة  -
  .بالدراسات الغربية وتأثرياَ فيها بالرجوع إىل التراث تعددت مصادر منهجه السيميائي تأثراَ -
  .يعتد الناقد باملصطلحات النقدية السيميائية املعروفة ويقدم مماثل هلا أحياناَ وأحياناَ بدائل هلا -
  ...جيسد أغلب خصائص النقد املعاصر يف اجلزائر ، طرحاَ ومنهجاَ" ياء  –ألف " الكتاب املدروس  -

عبد امللك مرتاض يبقى وما يزال الرجل الفذ يف عامل النقد األديب ويف األخري ال يسعنا إالّ أن نقول أن         
و حبق خري خلف خلري العريب املعاصر ، ناقل جتربته لألجيال، رجل غيور على أدبه وبالتايل هويته وأصالته ، وه

  ...سلف 
ال ميكن أن يعطى حقه ألن الدراسة واالهتمام بأدبنا وأدبائنا يكاد يكـون منعـدم    أو يقال ومهما قيل عنه  

  وعليه وجب أن نتحرك ونتحلى بالغرية ؛ 
  .بالعودة إىل تراثنا األديب العريب وحماولة دراسته ولفت االنتباه إليه -
  مللتقيات والندوات وتكثيف اجلهود بإقامة ا -
  ...الكتب وإقامة األحباث والتنقيب عن أدم وأدبائهم  وتشجيع الباحثني واملهتمني بتأليف -
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 حملمد العيد آل خليفة ) أين ليالي ؟ ( قصيدة  
1-  أيـن ) ـاليا) لـييلَ بينِـي وبينـها             حـهأين  
  هلْ قضت دين مـن قضى               يف املُحبيـن دينـها  -2
ـْه حينـها -3   أصلَت القـلـب نـارها               وأَذَاقـت
  مـذْ تعـرفـت سرهـا                وتعشقْـت زِينـها  -4
  روعـتنـي بِبـيـنِـها               ال رعـى اهللا بينـها  -5
  فتـعلَّـقـت بالـطَّيـو                ف  اللوايت حكينـها -6
7- ـتنيبـى               فَـتبالـمن ا وتـعـلَّلـتـهَمـين  
  لـم تصلْ               مهجـات فَـدينـها)لَيـالي ( مالِ  -8
ـِينـها -9   و قـلوبـاً عـلـقْتهـا                وعيـونـاً بك

  يـا عينِـي أَذْرفـي               لـن تـري بعد عينها هاي -10
  ضـي مجيعـاً نفينـها  الـسـمـاوات واَألرا                -11
  كَـم تسـاَءلت سالكاً              أَُجـاً مَـا حوينـها -12
13- جمل ي دى               أيـنوى الصبِين س ) ا ) ليالي1أينـه  
م بتعليق األستاذ اإلمام الشـيخ عبـد   1938يف سبتمرب  14و8نشرت القصيدة يف جريدة الشهاب ،ج    
  .يد بن باديس احلم
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