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 جديدة عالقاٍت -الواقع حواجز القتحام يسعى وهو-  املعاصر الشعري اخلطاب خلق        
 جيد مل هلكن ،املوجود عن خيتلف وجود ،شتاٍت ومللمة بناٍء وإعادة كسٍر ةعملي يف الوجود مع
 عاتقه على محل اهلزمية رماد من ياملتبقّ اعرالش هذا .آن يف وحتجبا كشفا منطلقا، الواقع غري

 حيث لألحزان، امواعيد كتاباته مع وعقد مهزومة منكسرة اًوذات قاسية وجتربة ذكرى رسالة
 أنني إىل شيء كل استحال إذ ،واالنتصار اهلزمية ثنائية يف ياعوالض يهوالت والغضب القلق يلتحم
 شعار ومحل مردالت صهوة ركب من ومنهم االلتزام صهوة ركب من هؤالء من فكان وحنني،
 يهالت هذا واجلذور، لألصول تنكر احلشود وسط غربة واملكان الزمان دض مترد د،شروالت اليتم

 ويف ،اوعيواللّ امعىناللّ طغيان يف ليتمثّ الذي امعقولاللّ تيار يف ينغمسون عراءالش جعل والقلق
 بالنسبة الشعر فكان ،صوره أبشع يف التجريب وممارسة والضياع بالوهم املنفردة اتالذّ طغيان
  .واملهمشة املهزومة املنكسرة اتللذّ القيمة إلعادة كفاح وسيلة هلؤالء

 هو مبا اإلبداعي، النص مليالد تاليا يكون النقدي النشاط وألنّ كذلك، األمر أنّ ومبا        
 مأل الذي القلق هذا قابل فقد العصر، ملستجدات تبعا والتغيري للتطور خاضعة معرفية صريورة
 ؛اإلنساين األدب هذا يف البحث حاول ؛آخر نقدي خطاب اجلزائريني واألدباء الشعراء كتابات

 بعدما والفكري، احلضاري رالتطو ومسايرة التيه هذا من واخلروج النصب االهتمام إىل ياداع
 اهتم فقد. أبعاده تطول وال النص حول حتوم بعيد غري زمن إىل ةالنقدي الدراسات لتظّ

 ألصواتا هذه ومن ،طورهت ةجمارا إىل اودع احلداثي الشعري باخلطاب املعاصر النقدي اخلطاب
 املعاصر، النقد ميدان يف طريقها وتشق النقدي خلطاا التأسيس اولحت اليت العربية ةالنقدي

 املخبوء الشعري الصوت ذلك إيقاظ حياول الذي -يوسف أمحد- اجلزائري النقدي الصوت
 ضعوو ،أشعار من يديه بني توفر ما على النسيان غبار نفضيو واحلزن الغضب رماد حتت

 واالستنطاق للتعرية قابليته مدى ومعرفة املنسي، األدب هذا ا لئساي اليت السليمة األسس
 .للعلن ميالده شهادة ليعلن

 "اليتم وسيماء اخلفوت تماعال ةالشعري اللةالس" يهءجبز يوسف أمحد كتاب اختيار أما       
 ما على االنفتاح دون البحث، هذا مدار ليكونا "الضائعة اجلينيالوجيا النص يتم" الثاين واجلزء
 وحدة يشكالن إليهما املشار الكتابني أنّ ذلك ؛املدونة هذه وبعد قبل أخرى كتب من كتبه
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 اخلطاب ضمن اندراجهما هو بينهما املشترك القاسم أنّ كما طرحها، اليت القضايا مستوى على
 يف وحدة امهل يعطي امم ابنيالكت ينهذ بني ترابطا هناك نّإ إذ املعاصر، اجلزائري الشعري
 مثينة فرصة توفر يهاءجبز املدونة أنّ كما به، متصل ابقبالس متعلق حقالالّ فالكتاب ،اهلدف
 النقد وجوه من وجها متثل كوا إىل باإلضافة احلداثي، اجلزائري الشعري املشهد يف للنظر

  .التطبيقي اجلزائري

 األكرب اجلهد نفكا النقدي، الصوت هذا من نوللد النقدية قراءةال هذه جاءت هنا من       
 الذي اإلجرائي اجلانب إىل باإلضافة النقدي اخلطاب هلذا عرفيةامل ألصولا حول منصباّ منها
 النقدي اخلطاب ملساءلة حماولة إذاً فهي ،الشعري اخلطاب نقد يف ما رؤية بلورة حياول

 القراءة طريق عن النصوص مع حواره يف املستعملة اإلجراءات وتتبع املدونة، هذه استنطاقو
 ال قراءة ة،الشعري النصوص من غريه ومع النقدي النص مع التفاعل حتاول اليت حلفريةا احلوارية
) نقد(قراءة ميتا واصفة قراءة ليست فهي ،بعينه منهج وال لنفسها تضع وال ختوم حتدها

 داخل ،النقدي النص هذا مطمور يف واحلفر االستكشاف غمار خوض تروم قراءة بل فحسب،
 ثقافة ألي احلق االنتصار بأنّ_ يوسف أمحد _القائل هوألن ،صالن منطلق من التأويلي اال
 حجمها وإعطائها عنها املسكوت املواطن وإبراز النقدي الفعل ممارسة من يبدأ وطنية أو قومية

 اهلم هذا ومن يسميها، أن له حيلو كما ةالنقدي التأمالت هذه من االقتراب حاولنا ،احلقيقي
 :موسوم ببحث املعريف والقلق النقدي

  يوسف أمحد منظور من املعاصر اجلزائري الشعري اخلطاب نقد يف  

ـ واإلجراءات األصول يف قراءة -  

 مبا ،النقدي اخلطاب يف التجديد عن املدخل فكان ،فصول أربعة إىل القراءة قسمت وقد       
 مبا ،اخلطاب هلذا ةالعام املالمح على وقوفا ،توليدها و املفاهيم يف خطابا أضحى اليوم النقد أنّ
 شكلت اليت الكربى املنعرجات على التركيز وكان خطاب، على وخطاب إبداعية كتابة هو
 اللسانية بالثورة بدءا سبق، عما املغايرة وكينونته وجوده ورمست املعاصر النقدي اخلطاب واقع
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 تتبع حاولنا ومنه ،والتأويلية الظاهراتية ؛ناملانيتاأل نادرستامل مثلتها اليت الفلسفية الثورة وكذا
  .املعاصر النقدي اخلطاب قطعها اليت التحوالت تلك

 العريب النقدي اخلطاب مالمح عن صورة تقدمي إىل القراءة فيه تفعمد األول الفصل أما       
 العريب النقدي التلقي عن للحديث منها األول خصص ،مباحث ةثالث يف والتطبيق يةالنظر بني

 اخلطاب فتناول الثاين املبحث أما منه، الغالب اجلزء التنظري ميثل والذي الغريب النقدي للخطاب
 الدراسات يف سواء ةالنقدي األصوات بعض إىل فيه يشري وحتوالت، واقع اجلزائري النقدي

وأ نظرييةالت متثل اليت و ،طبيقيةالت حيث من يادةالر اجلزائري النقد يف الزمين بقالس، وخصص 
 األنا عالقة عند وقوفا عربيةال ةالنقدي ظريةللن التأسيسي شروعامل عن للحديث الثالث املبحث
   .اإلقصاء وواقع بعيةالت منطق من واآلخر

 األزمة خطاب بني الواقع املعاصر اجلزائري لشعرا عن الثاين الفصل يف احلديث ليفرد       
 يف التجديد حركة القراءة فيه تناولت منها األول ،مباحث ةثالث إىل بدوره قسم ،الكتابة ووعي
 النسق بدأ وكيف العريب الوطن يف احلداثي الشعر بداية عن حملة بتقدمي املعاصر العريب الشعر

 املشهد بدراسة خص فقد الثاين املبحث أما. ذلك وراء والدوافع ،للتغيري طريقه يشق الشعري
 القدمي اجلزائري األدب عن حملة تقدمي بعد واالختالف، التحول مسار و اجلزائر يف الشعري
 املشهد عن حملة وتقدمي القدمي، األدب يف البحث هذا فرضية تشكل اليت الساللة خفوت وحقيقة
 للحديث الثالث املبحث أفرد حني يف ،الفنية التحوالت خمتلف إىل واإلشارة املختلف الشعري

 خمتلف و والواقع املفهوم بني اليتم تيمات عند وقوفا ،منها انطلق اليت الرهاناتو اليتم شعر عن
 اخترنا حيث اخلطاب هلذا التجريبية األشكال إىل اإلشارة مع ،ليتما لشعر الداللية السمات
 وحتوالته الشعري لإلبدال إطارا متثالن لكوما البصرية، والقصيدة النثرية، القصيدة :مها شكلني
 عن باحلديث القراءة من الثاين الفصل ليختم ،الكتابية النصية والبنية اإليقاعية البنية صعيد على
  .التلقي وإشكالية اليتم شعر

 إليها استند اليت فكريةال واملرجعيات املعرفية األصول أهم الثالث الفصل يف القراءة وتعاجل       
 أصول حتديد فضلنا واملرجعيات األصول تلك لتعدد ونظرا ة،النقدي تهارسمم يف يوسف أمحد

 أصول ةثالث يف حبثا الثاين املبحث وكان أول، كمبحث عامة النقدي اخلطاب ومرجعيات
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 جانب إىل  التلقي إحداثيات وكذا ،التأويلية والفلسفة السيميائية اخللفية يف متمثلة مستعارة
 اآلليات ألهم عابتت فكان الرابع، الفصل أما. ثالث كمبحث النقديو البالغي العريب التراث

 من األول املبحث فكان ة،النقدي واخلطابات اإلبداعية النصوص مقاربة يف ا املتوسل اإلجرائية
 فكانت" الشعرية الساللة" املدونة من األول اجلزء هذا يف اإلجرائية احلوار آلليات بعاتت القراءة
 و املضمرة السبل اقتفاء يوسف أمحد حاول بعدما محود لرمضان احلياة بذور نص حول قراءة
 معامل عن فكان الثاين املبحث أما ،والتقدمي التجديدي محود رمضان مشروع إرساء يف الفاعلة
 أهم على لوقوفا إىل جاهدا البحث سعى حيث النص؛ يتم كتاب يف املفتوحة النسقية القراءة
 متعددة تبدو واليت اجلزائر يف املختلف الشعري املنت مقاربة يف ا املتوسل اإلجرائية اآلليات
 تاريخ لكتابة التأسيسي يوسف أمحد مشروع على الضوء الثالث املبحث سلط حني يف ،وخمتلفة
 أهم و فيه اخلوض سبق ملا خالصة كانت خامتة إىل املطاف بنا لينتهي ،القدمي اجلزائري األدب
  .إليها املتوصل النتائج

 اإلشكاالت هذه ةملوقع حماولة يف القراءة هذه شرعت ةالنقدي الرؤية هذه منطلق من        
 هذا هوية ما جزائريا؟ أدبا منلك هل .املدونة هذه حبث خالل من ،دالوجو شرعية وكسبها
 البحث لنا ميكن وكيف اجلزائر يف ةالشعري الساللة خفوت حقيقة ما ـ؟ وجد إن ـ األدب
 األديب النص يعانيها اليت األزمة هل اجلزائري؟ الثقايف التاريخ يف األجيال انقطاع حقيقة ما ؟فيها
 النص يف اليتم يتجلى كيف املختلف؟ الشعري النصب املراد ما نقدية؟ ممارسات أزمة هي

 الفنية بنيته ويقدم كينونته، حيقق أن املختلف الشعري النص استطاع هل اجلزائري؟ الشعري
 متلك هل اجلزائر؟ يف واألديب والثقايف الفكري التراث استكشاف صعوبة تعود مالإ املغايرة؟
 التلقي كان كيف احلداثي؟ احلضاري الركب هذا مواكبة يف إليه تستند مرجعيا إطارا اجلزائر

  املختلف؟ الشعري للنص اجلزائري
 هذه يف يوسف أمحد طرحهاي اليت والفكرية ةالنقدي القضايا هي ما باهلوية؟ الوعي يعين ماذا

 -  اجلزائرية ةالنقدي احلركة -حملنا ما الغريب؟ النقدي للخطاب لعريبا التلقي عن ماذا املدونة؟
 يف املتبعة اإلجراءات هي ما جزائريا؟ نقديا خطابا منلك هل املعاصرة؟ العربية ةالنقدي احلركة من

 رأي ما واستنطاقه؟ النص استجالء يف القراءة تسهم كيف اجلزائري؟ الشعري النص مقاربة
 املأزق هذا من األمة إلخراج بديال احلداثة تطرح هل احلديثة؟ ةالنقدي املناهج يف يوسف أمحد
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 عند النقدي لخطابل تؤسس اليت الفكرية اخللفياتو املعرفية صولاأل أهم هي ما احلضاري؟
 اشعري انص هناك أنّ ومبا دعائمه؟ إرساء يوسف أمحد حياول الذي املشروع ما ؟يوسف أمحد
  ؟ خمتلفا نقدا يوسف ألمحد ةالنقدي املقاربات هذه نعترب أن ميكن فهل اخمتلف

 ملقاربة اسعيه ويف التساؤالت هذه خمتلف عن اإلجابة احماولته يف لقراءةا ههذ تاستند        
 ،واملراجع املصادر من مجلة إىل املدونة هذه يف يوسف أمحد يطرحها اليت واآلراء األفكار هذه
" اليتم اءوسيم اخلفوت تماعال اجلزائر يف ةالشعري الساللة "البحث مدونة يف األوىل متثلت
 وأما" اجلزائري الشعري اخلطاب يف تأمالت الضائعة اجلينيالوجيا النص يتم" الثاين واجلزء
 ألمحد الواصفة السيميائياتو احملايثة، ووهم النسقية القراءة كتايب؛: أمهها من فكان املراجع
 بعض و بارة، الغين لعبد والفلسفة اهلريمينوطيقا و احلداثة تأصيل إشكالية ؛وكتايب يوسف،
 سرديات مخري حسني وكتب نقد،ال نظرية وكتاب القراءة نظرية منها ةالنقدي مرتاض دراسات
 املختلف، والقارئ القصيدة تأنيث الغذامي اهللا عبد أعمال بعض وكذا ،النص نظرية النص،
 القرن، لنهايات فتوحات أدونيس، أعمال وبعض والتكفري، اخلطيئة اجلديد، القدمي الصوت
 من مجلة إىل باإلضافة .وغريها مصطفى لعادل الفهم وفهم واملتحول، الثابت ،األزرق احلوت
  .هولب سي روبرتو إيكو وامربتو لبارت ملترمجةا الكتب

 ومالبساا بأسباا جديرة رؤية النقدية املدونة هذه أنّ القول هذا ختام يف نؤكدل       
 مبهمة البحث يضطلع أن - هذه واحلال -طبيعيا وكان واجلدل، احلوار حوهلا يثار نأ وطرحها

 نستطع مل ناأن هو سبيلنا، القى الذي الوحيد املعيق ولعل اجلزائري النقدي الصوت هذا تتبع
: بعنوان بودواد وذناينـــــل مقال سوى يوسف، أمحد تناولت دراسات على احلصول
 ،]يوسف أمحد أعمال بعض يف مقاربة[املعاصر اجلزائري النقد يف السيميائي التأسيس خطاب
 تظهر مل الساعة حلدو  باجلزائر، اخلطاب حتليل يف الثالث الدويل امللتقى أشغال من مقال وهو
 كثرياً حنتاط جعلنا ما وهذا النقدي، الصوت هذا تطال - علمنا حدود على- أكادميية دراسة

 الصوت هذا من الدنو من مينعنا مل هذا أنّ غري ،الطريق للناض قد نكون أن خمافة رأينا إصدار يف
 قرباا يف خطوة خطوة تتبعها حماولة النصوص تستنطق وهي التأمالت ذههل واإلنصات النقدي
  .الفدية مراسيم تؤدي وهي




ب ��� ��                 �������
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 عبد األستاذ مقام إىل والعرفان الشكر كلمات نرفع أن سوى لنا يبقى ال األخري، ويف      
 من القراءة، هذه دعم يف أسهم من لكل االمتنان وكثري الشكر جبزيل نتقدم كما بارة، الغين
 مجيعا لكم فالشكر عائشة بن ليلى األستاذة بالذكر وأخص واألساتذة واألصدقاء العائلة أفراد
  .وتقديري حمبيت خالص مع
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 واحملطات العقل هذا سلكه الذي الطويل املسار الغريب الفكر لتاريخ املتصفح يدرك        

 الذات وعن اهول واملعىن الضائعة احلقيقة عن حبثا الشاقة رحلته يف استوقفته اليت الكربى

 سجن يف األمر به وانتهى سجن إىل سجن من وترحال حل رحلة يف فكان مستقل، كوجود

 يف تغيري الغريب العقل تاريخ يف التحول هذا يصحب أن البد ويستجد حيدث ما ضوء ويف .العدمية
 تطور مع مغايرة، بصورة قراءا وتعاد تتغري أن األفكار فمصري « املفاهيم يف وجتديد األفكار

 حدث ولكل احلقائق، من يولده ومبا بوقائعيته نفسه يفرض حدث فكل احلقائق وتغري األحداث

 التحوالت أنّ اعتبار على1» فرادته و احلدث قوة إا التفكري، يف املميز وشكله اخلاص منطقه

 ترتبط إذ السياسية، والتحوالت الثقافية والبىن اتمعات لتغري مصاحبة تكون واملعرفية الفكرية

 التحوالت هذه انعكست فكيف وجناعتها، األحداث بقوة املعرفية/الفكرية التغريات هذه نسبة

   زودته؟ ومب ؟ أضافته الذي اجلديد ما النقدي؟ املشروع على األحداث/

 كان املعاصر، النقدي اخلطاب يف التجديد مالمح واستكشاف البحث رحلة يف البدء قبل         

 ضروريا التمييز هذا كون )املعاصرة التجديد، احلداثة،(املصطلحات بعض بني التمييز علينا لزاما

 و حداثيا، معاصر ناقد أو أديب كل من جيعل الذي السائد االعتقاد فض على سيساعدنا ألنه
 والثقافة العامل من موقفا البعض يراها نقول، املعاصرة فعن .حداثيا أو معاصرا جمدد كل من جيعل

 ما يصبح لدرجة املميز اخلاص بطابعها اإلنتاج تطبع اليت القيم من نسقا يراها وبعضهم السائدة،
 نقول حىت قدمي وجود ينبغي إذ القدمي ضد فهو التجديد أما .2وروحه العصر عن غريبا عداها

 يف حديثا كان اليوم والقدمي الغد، يف قدميا سيكون اليوم، جديد هو ما ألن « باجلديد
 "حداثة ال"الغد يف يصبح لن أمس أو اليوم ثةحدا هو ما وكل .تقدم ال احلداثة لكن...زمنه،
 الواعي الفعل هي -حينئذ - احلداثة و .الالواعية السكونية ولكنه القدم، ليس احلداثة ونقيض

 احلداثة أما القدم، اجلديد مآل أنّ مبعىن 3» املتحول للمتغري وتبديال الثابت باجلوهري أخذا

 الوعي تطور مسرية من وجودها تستقي إذ للزمن، والتجاوز اخلرق بقدرة لنفسها فتحتفظ

 لقدما ومصريها جتاوز أو خرق دون الزمن يف وجود املعاصرة حني يف وتفتحه، وحتضره اإلنساين

                                                           

  .21ص، 1997، 1لبنان، ط/الفكر واحلدث حوارات وحماور، دار الكنوز األدبية، بريوت: علي حرب-1

 الرباط، ،دار األمان، لنقدي املعاصر، منشورات االختالف، اجلزائر  سرديات النقد يف حتليل آليات اخلطاب ا: ينظر حسني مخري-2
  .103ص.1،2011ط

.11ص ،1،1987، ططباعة والنشر، بريوتتشريح النص مقاربات تشرحيية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة لل: عبد اهللا الغذامي-3   
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 هذا خارج هلا وجود فال احلايل، التارخيي بالسياق وارتباط الزمانية للكينونة ترسيخ فهي كذلك،

 وليس العصر مع تفاعلية حركة التجديد كان ومنه . ملظاهره ونقل العصر لروح متثل فهي اإلطار

 إذ معها، والتفاعل العصر روح فهم هو املهم عنها، والتعبري العصر مظاهر مالحظة فيه املهم
 التكيف على لعجزها أو بالغرض تفي تعد مل القدمية القيم ألنّ جديدة قيم بعث التجديد يتطلب

 ال التجديد كون سائد؛ هو عما ختتلف ومعرفية فكرية معايري قيام يتطلب كما الراهن الواقع مع
 تغيري اجلديدة يموالق املعايري هذه تستطيع مث ومن وجتاوزه، احتواؤه مت قدمي أنقاض على إال يتم

 فهو له، وضع ما مع تواصله لزومية عند التجديد مفهوم يستقر إذ عليه، هي عما األشياء وجتديد

  .الراهن الواقع على املتبصر واالنفتاح املعرفية والتعددية التطورية إىل حتال ممارسة الغالب يف

 التفكري وجتديد تطور مسألة يف الرباعي القادر عبد الباحث حسب األمر حسم هأن مبا و      

 شيئا عرف فكلما جمهولة، عوامل إىل والدخول املغامرة، دائم اإلنساين العقل ألن ذلك « النقدي

 يكتسب اليت املغامرة هذه من جزء إال النقدي الفكر وما .غريه ويكتشف يراود بعده ما إىل انطلق

 علينا فما 1» لواله أفاقها تعلم كانت ما إنسانية جتارب بلورة يف وجيتهد جديدة، رفمعا ا

 أهم على بالوقوف املعاصر، لنقديا للخطاب الكربى التحوالت عن رؤية تقدمي إالّ هذه، واحلال

   .اخلطاب هذا واقع شكلت اليت املنعرجات

 صفة هل  ؟ النقدي اخلطاب هذا مالمح هي ما املعاصر؟ بالنقد املراد ما املعاصر؟ النقد ما -1

 النقد بني الفرق ما القيمة؟ حسب على أم الزمين التقسيم أساس على النقد هلذا متنح املعاصر

 ومل املعاصر النقدي اخلطاب أدخله الذي والتجديد االختالف وجه ما ؟ احلداثي والنقد املعاصر
 هل األدب؟ حداثة ذاا هي النقد حداثة هل النقدية؟ باحلداثة املراد ما قبل؟ من موجودا يكن

 اليت والوسائل الطريقة يف تتمثل اأّ أم حداثية؟ أدبية نصوص وحتليل قراءة تعين النقدية احلداثة

   حداثيا؟ ناقدا يعد املعاصرة النقدية باملناهج توسل من كل هل اإلبداعية؟ النصوص ا ربتقا

 واالختالف التعدد هذا اعتبار على شرعيتها البحث يكسبها أن ميكن االحتماالت هذه إنّ         

 هي كما املسألة إذ والتجديد، بالتغيري القول اجلديد من ليس هأن لنؤكد الراهن، العصر يسم الذي

                                                           

  . 3، ص1998، 1وزيع، عمان، األردن، ط يف تشكل اخلطاب النقدي، مقاربة منهجية معاصرة، األهلية للنشر والت:عبد القادر الرباعي-1



  النقدي املعاصرالتجديد يف اخلطاب:                                                      املدخل

 

10 
 

 مفهوما كونه من وأخطر أعقد عنه املسكوت لكن للنقد، جديد مفهوم مسألة هي للعيان ظاهرة

    .للنقد جديدا

 تعريفنا يف وأشرنا سبق كما زمنيا تقسيما إالّ األمر حقيقة يف هي ما املعاصر صفة إنّ        

 الفين مستواه عن النظر بغض معاصرا يعد الراهن العصر يف كتب نقد فكل مث منو للمعاصرة،

 فكرة يف معها ويرتبط الغربية احلداثة مع ظهر الذي النقد فهو احلداثي النقد أما واإلبداعي،

 فالنقد وذا .بعدها وما البنيوية النقدية املناهج كل ويشمل مألوف هو ملا والكسر التجاوز

 اليت واملمارسات العادات جمموع عن ويعرب وتارخيية حضارية ظروف أفرزته قيمي قنس « املعاصر

 ويفترض...متباينة ثقافات أو معينة ثقافة إىل تنتمي نصوص جمموع أو معني أديب نص على جتري

 له أن كما املستويات املختلفة النصوص على للتطبيق قابلية له أي ومطاطيا مشوليا يكون أن فيه
 معينة ظروف وليد املعاصر فالنقد 1»أبعاده مجيع وحماصرة النص جوانب بكل إلحاطةا إمكانات

 نظامه جدد إذا إال يتجدد ال النقد «أنّ إىل املسدي السالم عبد ويذهب كربى، تارخيية وحمطات

 النص به يباشر معرفيا جهازا يستحدث عندما إال نقدية حداثة إىل يتحول ال إنه قل أو املفهومي

 فأما واملضمون، الصياغة وجهني يف تظهر النقدية فاحلداثة 2 »السابقون به يباشر مل كما األديب

 من يتم والثاين سبقه، عما خيتلف مصطلحي مفهومي جهاز استحداث يف فيتمثل األول الوجه
 هو وهذا عاجله أن ألحد يسبق مل كما النصوص، ملقاربة جديدة إجرائية أدوات استحداث خالل
 معريف سؤال النقد يف احلداثة فسؤال «وانفتاحه النص تناسل يثبت الذي احلداثي النقد سر

 خالهلا من يراد ومقوالت مبفاهيم مترمجا وخارجها، األديب اإلبداع حداثة بعد يأيت ألنه باألساس

 سلطة ومنحه آخر نص إثبات أجل من ومقبوال، سائدا كان ملا مغاير كأفق األدب فهم كيفية بيان

 عن حبثا بوصفه إال مطروح غري سؤال فهو اإلبداع يف أما .كائن هو أو كان الذي هذا تزعزع
 هناك أنّ فاملؤكد 3»األدب على باستمرار نفسه يفرض جترييب كسؤال األفق ددةحم غري مغامرة

 حداثة أنّ فويضي بينهما، التطابق حالة إثبات للدغموين والقول اخلطأ فمن احلداثتني، بني فرق

 احلداثة شروط أما الواقع، هذا عن خيتلف واازات، االحتماالت بلغة مغايرا واقعا جتسد األدب

                                                           

  .105-104 سرديات النقد، صص:حسني مخري -1

  .16 ص،1983، 1 دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط النقد واحلداثة،: عبد السالم املسدي-2       

  .283 ص،1،1999 وتنظري النقد العريب املعاصر منشورات كلية اآلداب بالرباط، املغرب، ط نقد النقد: الدغموين حممد-3
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 تؤسس النقدية فاحلداثة والواقع، األدب حداثة مواكبة على قادر منهج امتالك شروط فهي النقدية

  النقد؟ ما لسؤالنا لنعود .األديب والواقع اتمعي التغري جتليات من تستمده مبا وجودها لشرعية

  :مصطلحي هوميمف جهاز النقد 1-1

 معرفية سريورة بوصفه يظهر كما متغٍري، متميٍز طابع ذي إشكايل كمفهوم النقد يظهر        

 عن للبحث مضطر-حواريا خطابا لكونه - فالنقد النظر، وجهات بتعدد وتتعدد تعريفاته ختتلف
 خالل من يكتسبها جياوره، ما مع أو سبقه ما عم خالف حدود هي الشتغاله، أوسع حدود

 واملفاهيم اللغوية الرموز من جمموعة من يتشكل املفهومي فاجلهاز «املفهومي املصطلحي جهازه

 خارج صالحياا كل وتفقد النظرية هذه داخل إال فعاليتها متارس ال واليت احملدد االستعمال ذات

 من جمموعة شكل يف صيغ الذي اإلجرائي املعمار ذلك يضاأ هو املفهومي واجلهاز استعماهلا، جمال
 األفكار من جمموعة فاملفهوم 1»النص على النقدية النظرية تطبقها اليت القيمية واألنساق األفكار

 املعريف لإلطار وحتديدا األفكار من غريها عن هلا متييزا كلمتني أو كلمة يف تترجم اليت واملعطيات

 تكون اليت هي املفاهيم الدغموين يقول وكما .خارجه صالحيتها تفقد فهي فيه، تشتغل الذي

 من حتويه مبا فاملصطلحات املناهج، وال النظريات وال التنظري حتقق ملا ولوالها املعرفة، وجود
 ذلك داخل املتكلمني مساعي وحتديد احلقائق كنه إدراك إىل الوحيد السبيل هي اليوم مفاهيم

  .إليه تنتمي الذي املعريف اال

 يف منتظمة املفاهيم وتبدو أشياء، معرفة هي مما أكثر مفاهيم معرفة « اليوم املعرفة تبدو            
 مما تامة غفلة يف وكأا بعضا لبعضها منتجة وتبدو أخرى، أحيانا وتنفصل أحيانا لتتص سالسل
 االستقالل وهذا االنتظام هذا2» سلطتها دون سلطة كل عن تام استقالل يف وكأا حوهلا يوجد

 االنتباه تلفت جعلها بينها فيما تداخلها وكذا السابق، النقد عن التمييز صفة منحها الذي هو

 املشروع االنفتاح هذا أنّ كما النقد، جمال يف املشتغلني من الكثري لدى اللّبس من نوعا وولد إليها،

 إذ وتكاثرها، اهلجينة املصطلحات هذه توالد يف ساهم الذي هو والعلوم املعارف خمتلف على
 املنطق البيولوجيا، الفيزياء، الرياضيات، الفلسفة، من مأخوذة ومصطلحات مفاهيم تداول نلحظ

                                                           

  .50 سرديات النقد، ص:حسني مخري -1

 نظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، منشورات االختالف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،:  حسني مخري-2
  .133 ص،1،2007ط
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 انتقل مث الرياضيات، يف األمر أول ظهر اليت البنية مصطلح ذلك مثال ،كثري وغريها...امليتافيزيقا

  .النقد إىل ومنه اللسانيات إىل

 نظرة وتكتسب فتعزز وتواجلها املعارف بتالقح يتم إمنّا أشكلتها وإعادة املفاهيم تنظيم إنّ          

 مصطلحات أمام أنفسنا جند إذ احلداثي، النقد مناهج يف فعال حدث ما وهذا جديدتني، ورؤية

 الواصفة، اللغة يتالغة،امل امليتانقد، الظاهراتية، التأويل، واليقني، الشك واخلارج، الداخل «مثل

 من مأخوذة...املنطوق املكتوب، اخلطاب، االنتشار، اهلوة، والتناص، النصية واملوضوع، الذات
  .  «1ا النقد لعهد سابق ال الفلسفة حقل

 تقوم معرفة كل أنّ اعتبار على –صرحه بناء بإعادة يقوم وهو املعاصر النقدي فاخلطاب          

 ملا املغايرة والتصورات الرؤيوية تأمالتوال احلقائق من مجلة إطار يف -البناء وإعادة اهلدم على
 ترتيبها وإعادة مفاهيمه صياغة بإعادة اخلاص، نظامه تشييد يف ويسهم أفاقه حيدد سبق،

 اإلبداعي النص ومتطلبات التطلعية رؤياه خيدم مبا مصطلحاته بتشكيل مطالب فالنقد ،وتشكيلها

  لذا ،ومتيز تفرد كسمة الغموض هايطبع سبق عما خمتلفة حلة اآلخر هو اختار الذي املعاصر

 وكل النوعية رياضياته هو قل بل :الصورية لغته مبثابة هو نقدي منهج يف املصطلحي فاجلهاز«

 املعريف البناء عليه يرتكز ركنا املناهج من منهج أي يف مصطلح كل اعتبار إىل جدال يفضي ذلك

 يسم مها كال :الرياضية املعادلة يف السيين للرمز يكون ما الصورية الوظائف من للمصطلح فيكون

 وحيمل فيها، لفظ اليت باللغة مرتبط واملصطلحات املفاهيم بناء أو فإنتاج 2»الذهين التجريد

 عن أما ،الدقة من عالية درجة بلغت وإن ؛ خيانة ةترمج كل إنّ نقول لذا اللغة؛ تلك خصوصيات
 انفتاحه الرؤية، يف الشمولية :هي نقاط ثالث يف مخري حسني فيحددها اجلهاز هذا خصائص

 منهج فكل 3األديب النص يف املطروحة للقضايا التحليلية النظرة االحتماالت، من جمموعة على

 تغري مفهوم أول ولعلّ اإلبداعية، النصوص ا يباشر اليت اإلجرائية وعدته املصطلحي جهازه حيدد

 مبصطلح والنقاد الدارسني من الكثري استبدله إذ ذاته، النقد مصطلح هو املعاصر النقد إطار يف

                                                           

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، - مقاربة حوارية يف األصول املعرفية- يف اخلطاب النقدي املعاصر إشكالية تأصيل احلداثة: عبد الغين بارة-1
  .65ص، 2005، 1مصر، ط

  .168، ص2004، 1 األدب والنقد، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط:عبد السالم املسدي -2

 ..50،51ص ص  سرديات النقد،:ينظر حسني مخري-3
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 نظر وجهة حيمل الذي دالنق خالف على واالنفتاح التأويل ىمنح تنحو القراءة لكون ارمب القراءة،

  . قطوس بسام يقول كما واستعالئية سلطوية

 ختتزل ال املسألة أنّ كما احلذر من بكثري املفاهيم مع التعامل جيب نقول األساس، هذا وعلى       

 حمطات إىل حتيل املفاهيم ألنّ مغايرة، بأخرى مفاهيمية شبكة واستبدال بالكلمات اللعب جمرد يف

  .اإلبداعية سريورته عرب اإلنساين الفكر ا مير حضارية

 قراءة فالنقد ،وقراءة نقد هو مبا الكتابة لفظ نستعمل ناأن بداية نوضح :كتابة لىع كتابة 1-2

 أدبيات يف بالقراءة النقد لفظ استبدال إىل أشرنا فقد مجيعا، بينها فصل ال حيث كتابة؛ والقراءة

 تشهده الذي التطور على وتأكيدا ،املفهومي صطلحيامل هازاجل جتديد باب من املعاصر النقد

 النصوص(الكتابة فحياة املعاين، والائية املتعددة القراءات على النصوص وانفتاح النقدية الساحة

 القراءة وكأنّ ،ىأخر بطريقة كتابتها لتعاد قرائها بتجدد تتجدد القراءة بفعل مرهونة )اإلبداعية

 عالقة بينهما فالعالقة كتابة، إذن والقراءة قراءة إذن، بةفالكتا..الكتابة ضروب من ضرب

  .1بالذات املوضوع

 إىل حتول هأن يف خيتزل ال األمر أنّ والواضح احلداثي، النقد رهان الكتابة/القراءة/فالنقد        

 أو ذاته ملراجعة الالزمة املسافة خلق على قدرته يف يتمثل بل النص؛ مع تفاعله درجة حتوض كتابة
 إىل وصوال البناء وإعادة اهلدم من لعمليات اإلبداعي العمل يستجيب فكما ذاته، مع التفاعل لنقل

 اليت احلامسة السمة أنّ حنسب إذ القرائي؛ اجلهد هذا ملثل نفسه النقد يضع ودالالته، معانيه اكتناه

 فعل يف ذاته مساءلة عن يكف ال نقد « هأن هي احلداثي النقدي اخلطاب به ميتاز ما أهم تكشف

 من خصوصا يوم، بعد يوما تتزايد بل النوعي حبضوره الوعي حدة تتناقص وال موضوعه، مساءلة
 إلجراءاته متصلة وحماسبة وتصوراته، ملفاهيمه مستمرة مراجعة من النقد هذا به يقوم ما حيث

 درجة عن ينم هذه الذاتية املساءلة فمنطق 2»لتقنياته تطويرا أو ممارساته، رى تعميقا وأدواته،

 له سيكفل الذي هو واحلوار التفاعل هذا ألنّ والتخطي، التجاوز على والقدرة الوعي من عالية

                                                           

ص  ص، 2003 تأسيس للنظرية العامة للقراءة النقدية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، دط،  نظرية القراءة:ينظر عبد امللك مرتاض-1
174 ،177.  

  .09 ص،1998 مهرجان القراءة للجميع مكتبة األسرة، مصر، نظريات معاصرة،:جابر عصفور-2
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 به وينتهي النصوص، مقاربة يف املوظفة اإلمكانات كل سيستنفذ هفإن وإال واستمراريته جتدده
   .مسدود طريق إىل األمر

 التوافق أو بالضدية سواء والكتابة القراءة إىل يدفع خطابا املعاصر النقدي اخلطاب أضحى       

 ،هذه واحلال ليغدو إبداعية، كتابة باعتباره والتأمل؛ النظر وإعادة للمساءلة متلقيه يدفع إثاري
 وهكذا هماعن اخمتلف بينهما امزجي آخر نقديا نصا ليوجد مثله، نقدا وحيلل ينقد فالنقد للنقد انقد

 طريق «شق النقد نقد يكون كذلك هألن إبداعي نص أي مثل مثله تناسل يف النقدي النص يصبح

 méta- critique  فامليتانقد 1»الالمتناهية املرايا لعبة يلعب أنه أو متوقعة، غري إبداالت أمام
 أن النقد جتاوز النص اإلبداعي تفسريا وتعليقا، ليصبح خطابا على خطاب، ويذهب عبد تعين

ومهدئ من طوره، وضابط شكل معريف مكمل للنقد،  « نقد النقد أنّامللك مرتاض إىل 
من األمثل له أن  ولكن ملساراته؛ وأن نقد النقد ليس بالضرورة أن يكون اختالفا مع املنقودين،

فهو يعىن  2»..يكون إضاءة ألفكارهم، وتأثيال ملصادر معرفتهم، وجتذيرا ألصول نزعام النقدية
 .بتناول املذاهب النقدية أو مقال، أو كتاب أو موضوع نقدي، قصد مساءلته وتفعيله

  :كتابة إبداعية/النقد نص إبداعي 1-3

جاء النقد احلداثي بديال شرعيا لذلك النقد الذي كان يأخذ مكان القاضي يف إصدار          
فكان البديل يف هذا النقد الذي ال األحكام وممارسة السلطة والوصاية على النص اإلبداعي، 

خيتلف يف لغته عن النص اإلبداعي؛ حيث وقف النقد احلداثي يف وجه كل سلطة مبا فيها سلطة 
فإذا  « ذا الرأي ورمبا يتزعمه فهو القائلR.Barthesاللغة وفاشيتها، ويأخذ روالن بارت

إن هذا : أن أمسح لنفسي بالقولكنت أقبل أن أحكم على نص مبا تقتضيه اللذة، فأنا ال أستطيع 
فالنقد يتطلب دائما هدفا .إذ ليس مثة قائمة للجوائز، كما أنه ليس مثة نقد.جليد، وإن هذا لسيء
، وال وأنا ال أستطيع أن أقدر. غطاء خياليا اجتماعيا، كما يتطلب دائما تكتيكيا، واستخداما

هذا كثري، وهذا قليل : د املعياريأن أتصور النص كامال، ومستعدا أن يدخل يف لعبة اإلسنا

                                                           

  .34 ص ،1،1998 مركز اإلمناء احلضاري ، سوريا، طترمجة منذر عياشي،  نقد وحقيقة،:روالن بارت-1

  .253 ص، 2005، دار هومه، اجلزائر، دط، )متابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياا(  يف نظرية النقد:عبد امللك مرتاض-2
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هذا الغطاء ف 1»..وهو حكم ال حيمل أي نعت. فالنص ال يستطيع أن يقتلع مين غري هذا احلكم
 عدم اكتمال النص مبشر بتعدد ، كما أنّبعدا إبداعيا مجاليااخلطاب النقدي  مينح اخليايل

األوىل أن  «على خاصيتني اثنتني يف تعريفه النقد ومها   وهو الذي يركزالقراءات واختالفها
النص النقدي نص إبداعي من طراز ممتاز خاصة إذا استطاع التخلص من عوائق اإليديولوجيات 

وظيفته األديب وظام رمزي مثله مثل النص  نوعناصر التاريخ باستبداهلا بتارخيية النص، وهو ثانيا
على من خالل تأكيده  فبارت يرتع حنو القراءة اإلبداعية، 2» وصف الداللة وليس فرض املعىن

مث توالت  )لغة األدب( ضرورة انتقال لغة النقد من موقع اللغة الثانية إىل موقع اللغة األوىل
 ، أمربتوJ.Derrida، دريدا M  Foucaultالدعاوى مع جمهودات وأعمال ميشال فوكو

فإبداعية النقد اكتسبها من هذا ، عن النص املفتوح وعن دور القارئ Umberto Eco إيكو
االنفتاح املشروع على القارئ، حينما ارن النقد لألدب واألدب للنقد وحلت اللغتان يف 

  .يذا املولود النقدي اإلبداعبعضهما فكان ه

 راهن هذا النقد على قدرته على املغامرة، واالنفالت، وكسر احلواجز واحلدود،        هكذا،
لرسم الوجود املختلف الذي هو مسة كل فكر حداثي؛ فهذا التطور احلاصل يف تاريخ النقد 

ىل تكوينية داللية جعله خيرج إىل فيض مجايل يقيمه على خصوصية تعبريية، رمبا آلت به إ
، ومجالية تفعمه بالتفرد والتميز، وتصنع له بالغته املغايرة، مبا يؤسس له ثقافته النصوصية املتميزة

ه يأيت للنص اإلبداعي بلغة تضاهيه مجاال وتصبح كل ومن مث غدا كل ناقد مبدعا، على أساس أن
) النثري/الشعري( النص اإلبداعي نّقراءة كتابة؛ فالقول بإبداعية النقد قول بشعرية القراءة، وأل

 فما شعرية القراءة «يولد مع كل قراءة، وجب على النقد أن حيمل ما يؤهله إلنتاج هذا املولود
إال ضرب من الكتابة اإلبداعية اليت ال تبحث عن بلوغ احلقيقة، وما الكتابة إال قراءة شعرية ال 

وما النقد ... الكتابة/القراءة والقراءة/كتابةال، إذاً تزعم امتالك القدرة على تفسري النص هي
فقد .3»القراءة، فهو قراءة شعرية وكتابة إبداعية/الكتابة، والكتابة/اإلبداعي إال مثرة القراءة

أضحى اخلطاب النقدي احلداثي مغامرة مفهومية مصطلحية متارس فعل الغواية على القارئ كما 
. ، حني انتفى زمن اجلوابزاوجمارس عليها النص اإلبداعي الغواية، إثاري يدعو للمساءلة والت

                                                           

 .38، ص1،1992لذة النص، ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، سورية، ط:  روالن بارت-1
  .08 سرديات النقد، ص:حسني مخري-2

  .168 إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي املعاصر، ص:عبد الغين بارة-3
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يجية خاصة إذ ينظر له بوصفه، تكوينا مجاليا، مت إجنازه يف إطار من فاعلية اهلدم والبناء، وإسترات
تسوق له خصوصيته ومتيزه، وتفتح له منافذ للتلقي والتجاوب، وهذه الكتابة النقدية اإلبداعية، 

 تنميواء، واتساع أفقهم الرؤيعن درجة الوعي الذي وصل إليه النقاد والقر.  

 اصطدمت بأفق القارئ ونشري هنا إىل مة الغموض اليت ألصقت ذه الكتابة، إذ        
 اللغة ولكل مألوف، لذا قوبلت بالرفض، وليس أدل من ذلك من كسر لديكتاتورية وكانت

إنه عهد ما بعد رميون بيكار الذي ميكن وصفه حسب ما  « لبارتR.PICARنقد بيكار
هو أكادميي  فقد كانت كتابات بارت متردا على كل ما 1»عصر لغة التدجيل: ـعرب عنه ب

 "نقد جديد أم دجل جديد" كما يقول أمحد يوسف، لذا كان بيكار يتساءل ما إذا كان هذا
 واسع حول كتابات هذا لونفس التهمة ألصقت بكتابات دريدا ومن تبعه؛ حيث أثري جد

 دريدا وغريه يكتبون عن عمد نثرا معتما غري قابل للنفاذ أو الفهم، حبيث إذا نّإ فقيل« األخري
يف مقدورهم الدفاع عن ذلك بأنه قد أسيء فهم - حينئذ-ه سيكونهومجت أفكارهم، فإن 

نتساءل هنا، إذا كان اخلطاب النقدي الذي يوصف بالغموض قناعا هلؤالء يتخفون  2»أفكارهم
وراءه، وإن أقررنا بذلك، فماذا نقول عن الذين يفهمون دريدا ويتبنون أفكاره ويدافعون عنها، 

أسلفبأي هم هم كذلك مل يفهموا دريدا وتومهوا وب قرأ دريدا حىت فهم من قبل هؤالء؟ أم أن
  فهمه؟ 

 وميثل احلداثي، النقد جوانب من جبانب تقديرنا يف تصلي– أسلفناه ما بكل- إذن هذا        

 النقدي اخلطاب هذا بلورة يف سامهت اليت املنعطفات عن أما اخلطاب، هذا مالمح من صورة

جانب  ومن ذلك قبل لكن املعاصر، النقدي اخلطاب تاريخ يف هامني منعرجني إىل نشري نأ فيمكن
أوىل أن نبدأ هذا احلديث مبحاولة التفريق بني مفهومني شكال بؤرة اجلدل يف هذا اخلطاب 

 وما النص؟ ما :لنتساءلوأكدا مثل هذه النقلة النوعية يف تاريخ اخلطاب النقدي املعاصر 

 مصطلحاته حتديد جمال أي يف الباحث يتكلفها مهمة أكرب أنّ ذلك بينهما؟ الفرق وما اخلطاب؟

                                                           

، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، ط سلطة البنية ووهم احملايثة، منشورات االختالف، اجلزائرالقراءة النسقية: أمحد يوسف- 1 
  .40،41 ص ص، 2007

، 1 ترمجة وفاء إبراهيم ورمضان بسطا ويسى، الس األعلى للثقافة، القاهرة، طالنقد الثقايف متهيد مبدئ للمفاهيم الرئيسية،: أرثرأيزا برجر-2
  .32 ص،2003
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 املصطلحات من فيعتربان اخلطاب،و النص مصطلحي عن فأما وموضوعية، بدقة ومفاهيمه

 على يستعملها من بني واجلدل النقاش من الكثري حوهلا أثري كما النقدية، املمارسات يف الشائعة

 األديب، األثر :مثل املصطلحات من غريها مع تتداخل كما بينها، يفرق من وبني الترادف، أساس

 جمال حسب كل املصطلحات هذه تعاريف وتعدد اختالف إىل البداية منذ ونشري امللفوظ العمل،

 للتحليل ختضع اليت اللسانية امللفوظات جمموع على فيطلق «النص فأما ،نظره وزاوية اشتغاله

 ما كل هنا بامللفوظ واملقصود 1»مكتوبة أو ملفوظة تكون قد لسانية عينة هنا من النص ويكون
 يشمل املفهوم هذا وفق والنص F.DE.SOUSSURE سوسري دي بتعبري الكالم أو نلفظه

 ملفوظ كل « على فيطلق اخلطاب أما )ومكتوبة ملفوظة(بقوله سوسري عند والكالم اللغة ثنائية

 يعترب هنا فهو 2»اجلمل من متتالية تسلسل قوانني نظر وجهة من إليه منظورا اجلملة، من أعلى

 مقابل اخلطاب يف يرى من هناك حني يف ،أكثر وأ مجلتني يكون قد اجلملة يفوق ما كل اخلطاب

 بعدا حتمل امللفوظ/اخلطاب/الكالم /اللغة املصطلحات هذه أنّ هو عليه نؤكد ما لكن ،للجملة

 ما وهذا إليه، واملرسل املرسل اخلطاب طريف بوجود إال حال هلا يستقيم ال فهي تعالقيا، تواصليا
 يرى إذ للخطاب تعريفه يف التواصل فعل اشتراط إىل E.Benveniste  بنفنيست بإميل دفع

 3» ما بكيفية اآلخر يف التأثري نية األول ولدى ا،ومستمع متكلما يفترض تلفظ كل «اخلطاب أنّ
 اخلطابية العملية يف الثاين الطرف وجود من البد التواصل يتحقق وحىت املتكلمة الذات فعل وفه

  .املتلقي وهو

 ومرتبطا للجملة مقابال فكان اللسانيني، عند اخلطاب مبفهوم األمر أول العناية ظهرت       

 وامليادين ااالت لفخمت إىل املفهوم هذا انتقل الزمن مرور مع لكن العادية، احلياة يف بالتواصل

 ما عصر يف اإلشهارية اخلطابات وحىت الديين لسياسي،ا النقدي، األديب، باخلطاب يعرف ما فظهر
 يفرقون وال بتداخلهما يرون الذين فمن )اخلطاب/النص(املفهومني استعمال عن أما ،احلداثة بعد

 خاصة خطاب لكلمة مرادفة تأيت ما غالبا نص كلمة« أنّ يرى حيث غرمياس بينهما استعماهلم يف

 نص- فالكلمتان..خطاب لكلمة ابالمق متتلك اليت الطبيعية اللغات يف املفهومي التفسري أثناء

                                                           
 
1- Jean Dubois et autres : dictionnaire de linguistique Larousse, paris France, p150.  
2 - Ibid :p150.  
3- Emille Benveniste, Problémes de linguistique Génerale, Cérès Editions, Tunis, 1995, p241. 
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 فان أما 1»اللسانية غري السيميائيات يف التتابعي احملور إىل لإلشارة متييز دون توظفان -خطابو

 فهو النص أما الشفوية اإلنتاج بعملية اخلطاب يربط إذ بينهما فيفرق  VAN DYCK دايك

 الذي الفرق رغم الترادف أساس على نستعملهما نابأن هنا لنشري 2اخلطاب هذا حتكم اليت البنيات

 كان حني يف الغربية احلداثة أدبيات مع ظهر النص مفهوم أنّ علمنا إذا خاصة بينهما يكون قد

 ليتا النوعية النقلة هو هنا يهمنا الذي األمر أنّ غري املرحلة هذه قبل اخلطاب ملصطلح االنتشار

  . النقدية الدراسات جمال يف حدثت

 اخلطاب مسار من غريت اليت املنعرجات أهم هي ما :املعاصر النقدي اخلطاب حتوالت-2

  اآلن؟ عليه هو ما إىل ليصل اخلطاب هذا قطعها اليت الكربى احملطات مبعىن النقدي؟

يد تطورات شهدت الدراسات النقدية املعاصرة وهي تسعى إىل اقتحام هذا الواقع اجلد
مذهلة كنتيجة حتمية ملا حيصل يف جمال الدراسات اللغوية واألدبية والفلسفية والفكرية عامة 
وما حيصل يف اتمع من تغريات، فقد طرحت رؤى حداثية لواقع مغاير يف عالقة اإلنسان 

جتماعي هذا الوعي اجلديد يف ظل املتغري الفكري واال..باللغة، الوجود، ذاته، اآلخر، احلقيقة
 حتوالت عن احلديث إنّ مث ،كان له األثر البارز والكبري يف بلورة هذه الرؤى النقدية احلداثية

 هذا مسار تغري يف سامهت اليت الكربى املنعرجات عن حديث هو املعاصر، النقدي اخلطاب

  .النقدي االنفجار هذا وأساس مجيعا أقواها كان اللساين املنعرج أنّ يبدو و النقدي، اخلطاب

 خمتلف يف الفعال اللسانية املوجة تأثري عن احلديث به املسلم من بات :اللساين املنعرج 2-1

 مسار تغيري يف احلديثة اللسانيات لعبته الذي الدور ينكر أن أحد ألي ميكن ال لذا املعارف،

 أعظم من سوسري دي حماضرات عدت إذ اللساين، باملنعرج عرفي فيما ؛النقدي اخلطاب

 يعترب كثري من الدارسني اللسانيات السوسورية حلظة حيث اللغوية؛ الدراسات جمال يف اإلجنازات
انطالقة جديدة يف خمتلف املعارف، ومنعطف وجودي يف تاريخ اخلطاب النقدي، عكست 

                                                           

  .60نظرية النص من بنية املعىن إىل سيمائية الدال، ص: حسني مخري -1

 املركز الثقايف العريب، الدار  ،  انفتاح النص الروائي:سعيد يقطني،60ص نظرية النص من بنية املعىن إىل سيمائية الدال: ينظر حسني مخري-2
 .16ص ،1989، 1املغرب، ط/البيضاء
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قيم  فيما مضى من الزمن، وبرزت حملها سقوط وافت قيم ومبادئ أخذت شكل املسلمات
  .ومبادئ جديدة تساير هذه التغريات والتحوالت اليت تشهدها القارة األوروبية

 نقد على يعمل جنده التحوالت، هذه كل عن بعيدا يكن مل النقدي الوعي أنّ على وتأكيدا        

 ومفاهيمه أطره بتغيري ذلكو التحول، هذا وليدة العصر روح ويتبىن السياقية القراءات أوهام

 السياقية، القراءة أنظمة انسداد لتعلن النسقية القراءات ظهرت « إذ التحول هذا يناسب بشكل

 السياقي النقدي الوعي تقويض على عملت اليت االجتاهات أبرز ومن النقدي مشروعها وترهل

  .1»اتالبنيوي احلديثة، اللسانيات اجلديد، النقد الروس، الشكالنيني :نذكر

 تاريخ يف الكربى للتحوالت ومواكبة التقليدي للنقد التجاوز بعض دللنق حتقق حنيف        

 أطروحة السابق، النقدي االشتغال ساحة تغادر وهي احلديثة املناهج تبنته مما كان الغرب،

 فقد والقراءة، التحليل يف ممارساا على الغالب لتجعله النص، أخرى بعبارة النسق،/الداخل

 املمارسة يف األهم للعنصر االعتبار ولتعيد السياقية، املناهج لىع فعل كرد املناهج هذه جاءت

 وال حوله حتوم النقدية الدراسات ظلت إذ بعيد، غري لزمن مغيبا بقي الذي النص، وهو النقدية
 سلطته له لتعيد اللسانية املرجعية على ترتكز اليت النصانية املناهج ظهرت حىت ،أبعاده تطول

 املبالغة حجم من وليحد ؛واألمهية الضرورة يف لغاية كان فمجيئها مشة،امله/املغيبة/املسلوبة

 تلك ظل يف النص على حكم فقد ،املبدع ذلك يف مبا اخلارجية للمؤثرات توىل كانت اليت والعناية

  .اخلارجية املؤثرات إياه متنحها اليت للحقيقة حامال اعترب عندما بالعقم املناهج

 الوسط من اللغة انسحبت واألشياء، الكلمات بني العالقة متزق فوكو ميشال أثبت منذ       

 الوجود بيت فغدت املميزة، اخلاصة قوانينها عامل يف ا اخلاص واالستقالل احلياد عصر ودخلت

 تبقى األشياء وال هو كما يبقى اللغة عامل يف اإلنسان فال ،M.Heideggerهيدجر يقول كما

 فقد ،الواقعي املادي العامل عن وغابت اللغة/النص هذا دهاليز يف احلقيقة تاهت إذ ،حاهلا على
برزت القفزة النوعية اليت حققها النقد األديب أثناء انفتاحه على اللسانيات أساسا يف قضية 

 نّإإذ  ، )املعاصر(اجلديد النقدي الدرس طبيعة حدد الذي هو اللساين املنعرج أنّ املؤكدو ،املنهج
ظهرت  األديب، وسرعان ما متثَّلها  النقد" ألجل ذاادراسة اللغة يف ذاا و"سوسري مقولة 

                                                           

 .30ص ،القراءة النسقية: أمحد يوسف-1
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متَّ بذلك احلد من سطوة ، ومناهج نقدية نادت بعزل النص األديب عن كل املؤثرات اخلارجية
املناهج السياقية اليت كانت تتعامل مع النص األديب على أنه وثيقة شاهدة على نفسية مؤلفه أو 

 اللسانيات أقوى املسامهني يف بناء صرح إنّميكن القول  ، ومنهتاريخ املرحلة اليت كتب فيها
  .النقد املعاصر دون منازع

 الباكورة ميثالن إذ احلداثي، الغريب النقد تاريخ يف هامني معلمني على بالوقوف قراءتنا لنبدأ       

 ما على استندا فقد )الروسية الشكالنية اجلديد، النقد تيار (ومها احلداثية النقدية للمناهج األوىل
  .املعاصر النقدي اخلطاب تاريخ يف املنعطف بداية معها ويشكالن دوسوسري لسانيات قدمته

 الساحة وساد العشرين القرن عشرينيات يف النقدي التيار هذا شاع :داجلدي النقد 1- 2-1

 التيار هذا به جاء ما أهم ولعل األمريكية، املتحدة والواليات إجنلترا من كل يف والفكرية األدبية

 حساب على للداخل االنتصار مث ومن بذاته، مستقال كيانا بوصفه األديب بالعمل االهتمام هو

 املوهبة أمسوه ما على تركيزهم كان لذا الشعرية، التجربة على دراستهم تانكب فقد اخلارج،

 يأخذ املعىنف ،)النص(الشعري السياق خالل من معىن خلق هي حسبهم القصيدة فوظيفة الفردية

 وهذا املتلقي، نفسية يف أثر من يتركه مبا تتحدد الفن وقيمة األخرى املعاين من مجلة داخل مكانه

 التجرييب باملنهج األخذ للنص االنتصار ذاه مردو يهاوادع التلقي نظرية بعد مافي عليه بنت ما

 ظل حقيقي مأزق يف اجلدد النقاد أوقع «التأثر هذا اإلبداعية، النصوص مع التعامل يف العلمي
 إطار يف واقعية جتريبية على يعتمد علمي منهج تبين املأزق هذا وميثل النهاية، حىت هلم مالزما

  .1»األديب اإلبداع هي علمية غري حقيقة على تطبيقية حماولة

 الزمين السبق حيث من يادةالر ميثل هأن هو النقدي، التيار هلذا حيسب فما األمر، كان ومهما        

 احلداثية النقدية املناهج عليه تأسست الذي املبكر اإلرهاص ويعد األديب، للنص االعتبار إعادة يف

 بعض معه ويتقاسم العام الطرح يف األول مع يشترك آخر تيار لنا يظهر التيار هذا عن بعيد وغري

 بعض يف اجلديد النقد مع احلركة ذهه تلتقي إذ الروس الشكالنيني حركة وهو واألسس املبادئ

  .يباألد النص باستقاللية القول أمهها املبادئ

                                                           

  . 136، 135ص صاملرايا احملدبة من البنيوية إىل  التفكيك، ،: عبد العزيز محودة-1
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 اللغوية موسكو حلقة بني التالحم من الروسية الشكالنية انبثقت :الروسية الشكالنية-2- 2-1

 ،وباللسانيات اجلديد الشعر بلغة اهتمامهما يف 1أوبوباز :ـب املعروفة الشعرية اللغة دراسة ومجعية
 مقاربة يف التجرييب العلم مببادئ وتتوسل املاضي، من التحرر يف رغبتها تبدي الشكالنية جاءت فقد

 علمية دعوى ومحلت الفن، أجل من بالفن اهتمت كما للتجديد، دعوا يف اإلبداعية النصوص

 مصطلح وهو األدبية مصطلح الروسية يةالشكالن احلركة عليها قامت اليت األسس أهم ومن ،النقد

 أين أدبا؟ األدب جيعل الذي ما سؤال بطرحه ROMAN JAKOBSON جاكبسون رومان به جاء

 أو مبعناه أدبيا ليس األديب النص أن إىل الروس الشكالنيون خلص« فقد النص؟ يف األدبية مكمن
 صياغته حبكم أديب هو وإمنا مؤثرات، من فيه عمل وما شأنه حيث من كذلك ليس وأنه فحواه،

 الشعرية واللغة العادية اللغة بني التمييز على عملوا لذا 2»فيه الفنية وطبيعته وطريقته، وأسلوبه،

 أن ميكن ما على والتركيز واإليقاعية الصوتية مكوناته وعلى الشعري البيت ببنية هتمامهما فانصب
 أي للشيء متميز إدراك خلق يف تسهم حسبهم الشعرية فالصورة الشعري، باإلدراك عليه نصطلح

 غري على فتجعله للنص تؤسس اليت الداخلية قواننيال جمموع هي املعىن ذا فاألدبية ،معينة رؤيا ختلق

 يرفضون فهم األدبية، األشكال تطور عن تنشأ اليت األدب بدينامية الشكالنية قالت هلذا سابق، مثال

 جديد مضمون جديد شكل مبقولة يعملون و الكالسيكية به قالت الذي )النموذج( الشكل تكرار

 كل استبعاد و األدبية الظاهرة وعلمنة األدب لعلم سالتأسي حاولوا الطرح ذا الشكالنيونو
  .الوضعية للرتعة ستجابةا اخلارجية السياقات

 شكلوفسكي به جاء التغريب/األلفة كسر مبدأ فهو عليه قامت الذي الثاين املبدأ أما          

SHKLOVSKY فتخرج التجرييب، العلم نتائج  على استنادا « املبدأ هلذا احلركة هذه دعت فقد 

 إذ غموضا، أكثر جيعلها الذي التقين االستخدام إىل العادي املعياري استعماهلا عن بذلك اللغة
 كما وليس ندرك كما باألشياء اإلحساس مننح أن هو الفن من اهلدف إن شكلوفسكي، يقول

 الشيء هو بل املعتاد الشيء ليس ومتعتنا فاعليتنا يثري الذي أنّ القول هذا من نفهم 3»نعرف

                                                           

 املناهج النقدية :صالح فضل،بارة عبد الغين، إشكالية تأصيل احلداثة. ووهم احملايثة القراءة النسقية سلطة البنية :أمحد يوسف  ينظر-1
،دار األمري للنشر والتوزيع، القاهرة، نظرية النقد األديب احلديث:يوسف نور عوض ،دار اآلفاق العربية، القاهرة، دط، دت، املعاصرة

 . يف نظرية النقد:عبد امللك مرتاض، 1،1994ط
  .251ص،1999ظرية التوصيل وقراءة النص األديب،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، دط،  ن: حممدعبد الناصر حسن-2

 .74ص إشكالية تأصيل احلداثة، :عبد الغين بارة-3
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 نستقطب فلكي اجلمالية، املتعة فينا يثري الذي هو واحلقائق لألشياء إدراكنا املألوف، عن اخلارج

 بذلنا كلما إذ املعرفة، من طبق يف ال اإلدراك من طبق يف النص له نقدم أن جيب املتلقي فعل رد

 .به متعتنا زادت للشيء إدراكنا يف جهدا

 مسلماتنا خيلخل الغريب الشيء وهذا النص، عناصر وتعقيد تشابك إىل يؤدي التغريبف       

 حماولة فاإلدراك وهكذا، فهم إعادة إىل فنحتاج التأويليني، مبفهوم فهم سوء لدينا فيحصل املعرفية

 ذاو اللقاء وهذا اللحظة هذه وليد فهو باملوضوع، الذات ارتباط حلظة خيلق وفهم استيعاب

 الشكالنية وتكون ،)الفن(لألشياء إدراكنا تغري من انطالقا ،ممكنا معرفتنا يف التغيري يكون

 سامهت فقد جديد، نقد مبنحى جديد تعريف مبثابة الشعر يف مستقلة كقيمة بالصوت باهتمامها

 هلذه حيسب وما الشعري النص عناصر حتليل على ركزت بعدما النسقية، القراءة مسار تشييد يف

 الدعاوى يطبقوا مل« لكنهم عامة بصفة اللسانيات ومن سوسري دي أعمال من إفادا احلركة

 حركيا طابعا عليها أضفوا بل والثبات، باجلمود تتصف مقوالم يدعوا ومل آليا تطبيقا اللسانية

 اللغة بني التواجل خللق مهد ما وهذا...الشكلي باملنهج بدورهم يهتمون اللسانيني جعل مما وحيويا

 هذا رغم لكن قبل، من يعرف مل جديد أسلوب خلق مث ومن 1»مسبوق غري حنو على والنقد

 من تسلم مل هاأن إال اللغوية اللسانيات على النقد جمال وفتحها الشكالنية به جاءت الذي اجلديد
 ةجه فمن «التناقض يف وقوعهم هو الشكالنيون عليه يؤاخذ فما الثغرات من ختل ومل النقد

 أحكام وكل اجلمايل احلكم وينبذون حمايثا، نسقا بوصفه األديب العمل وحدة على حيرصون

 النسق بفكرة آرائهم بعض توحي أخرى جهة ومن برانيا، تعامال األدب مع والتعامل القيمة،

 التعددية هذه أنّ فالواضح 2»الشعرية اللغة يف األصوات داللة وتعددية العالمة، واعتباطية املفتوح،

  .ودالالا األصوات بني تالزم كل ورفضهم الشعري اإللقاء على تركيزها من اكتسبتها

 األخرية هذه براغ، حلقة يف امتدادها جتد إذ النقدية الساحة الروسية الشكالنية تغادر مل         

 تتأثر متعددة مستويات اللغة اعتبار يوسف ألمحد والقول دعاويها أبرز ومن هلا، استمرارا تعد

 التزامنية الدراسة بني التوازن إعادة املكتوبة، اللغةو املنطوقة اللغة بني التمييز ي،اخلارج باحمليط

 إىل دعت كما التزامين، للبعد األولوية كانت وإن )الديكرونية( التعاقبية والدراسة )السيكرونية(
                                                           

  .93 ص القراءة النسقية،:أمحد يوسف-1

98املرجع نفسه، -2 -   
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 ضربتها براغ مدرسة وجهت هنا ومن اجتماعية، نظرة إليه نظرت لكن الداخل من األدب قراءة

 أمر من يكن ومهما 1اإلبداعية للنصوص مقاربتها يف الروسية الشكالنية تبنته الذي احملايث للنقد

 يئة يف سوسري ولسانيات اجلديد النقد جانب إىل سامهت هاأن احلركة هلذه حيسب ما فإنّ

  . املختلفة النقدية باجتاهاته النسقي النقد مليالد الظروف

 واملمثل احلداثي النقد حمطات من حمطة أول البنيوية تعترب :املغلق النسق وسجن البنيوية 2-1-3

 األوىل احملاوالت مع التماسكو لالنسجام طريقه يعرف البنيوي اخلطاب بدأ حيث ؛له احلقيقي

 الثنائيات من جمموعة خالل من اللغة يف النظر لتعيد سوسري دي أفكار جاءت فقد ،اللسانية للعلوم

 والعالمة العالمات، من نظاما اللغة باعتبار )التعاقب/التزامن(،)املدلول/الدال(، )الكالم/اللغة(

 حني يف بالقوة املوجود اللغة متثل معللة، غري طيةاعتبا عالقة تربطهما واملدلول الدال لوجهني عملة

 على التركيز خالل من تزامنيا اللغة هذه تدرس نظامها، من املنتقى بالفعل املوجود ميثل الكالم

  . وحتوالا تطورها تتبع خالل من وتعاقبيا - اللغة -النظام هلذا املكونة العناصر هذه حترك

 النصانية النقدية للمناهج انطالق ونقطة ومعرفيا فكريا اأساس سوسري أفكار شكلت هكذا،      

 سوسري دي عد لذا  النص، مع التعامل طرائق يف منهجية حتوالت اللسانية الثورة هذه أحدثت إذ

 ويذهب .النسق عن حتدث هأن إال أعماله، يف يرد مل البنية مصطلح أنّ رغم للبنيوية الروحي األب

 يشكل النسق عن سوسري حديث أنّ إىل"العامة اللسانيات يف كلمشا" كتابه يف بنفنيست إميل

 اجلوهري احملور النسق مقولة يف رأى حينما يوسف أمحد ذلك يف ويتبعه نظريته، يف اجلدة موطن

 ما أهم لعلو الكل، خارج للجزء وجود بال ترى النسق ةفمقول اللسانية، سوسري دي لنظرية
 اللغة يعترب إذ ،احملايثة مبدأ بعد فيما النقدية املدارس به ذتوأخ السوسريية اللسانيات عليه قامت

 املقاربات هذه احلديثة اللسانيات أمدت فقد « عنه خارج هو ما كل عن مستقال بذاته قائما كيانا

 اللغوية بنياته إىل والنظر األديب، النص مع تعاملها طرائق تغيري إىل دفعها املفاهيم من جبهاز النقدية

 أخذت ما وهذا عنه، خارج هو ما يقبل ال فالنسق 2»السابق النقد تاريخ عليه كان ملا يرةمغا نظرة

  .لدراسام املنطلق "بذاا البنية اكتفاء "مقولة يف البنيويون وجد إذ دراساا، يف البنيوية به

                                                           

  .108-105ص ، صالقراءة النسقية: أمحد يوسف ينظر -1

 .69أمحد يوسف، القراءة النسقية ، ص -1
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 املعاصر اإلنسان حاجة إىل إبراهيم، زكريا حسب البنية لفظ استعمال يف السبب يعود          

 أراد الذي احللم كانت البنية هذه بأنّ ليضيف والتشابك، بالتعقد طبع الذي الواقع ذا لإلمساك

 تعبري جمرد ليست فالبنية «األمر يكن ومهما عليه، ويسيطروا الواقع خالله من يفهموا أن الغربيون

 إىل النظر ضرورة عن تعبري أيضا هي بل أجزائه، جمموع إىل رده ميكن ال الذي )الكل(ذلك عن

 وهذا .معرفته إىل التوصل أو إدراكه اإلمكان يف يكون حىت )نسق( أو )نظام( هأن على املوضوع،

 من بضرب حتلم خفية ابستيمولوجيا )البنيوية( وراء أن من النقاد بعض إليه ذهب فيما السبب هو
 مسايرا وحاول البنيوية، اللسانيات ىخط على البنيوي النقد سار ،هكذا 1» )اجلديدة الوضعية(

 مدى عن يوسف أمحد يتساءل لذا سوسري، به جاء الذي اللساين النسق يضاهي أديب نسق بناء يف

 أن للقراءة ميكن وهل اللساين؟ للنسق ما والكينونة الشمولية من له أديب نسق عن احلديث إمكانية
  وضعية؟ نزعة أي عن مستقل نقدي نسق بناء ميكن وهل حبتة؟ نسقية تكون

 أويل، بتقدير البنية، وتبدو « بقوله البنيويةJEAN PIAGET بياجيه جان يعرف

 بلعبة تغتين أو تبقى )العناصر خصائص تقابل(كمجموعة قوانني على حتتوي حتويالت جمموعة

 موجزة وبكلمة خارجية، بعناصر تستعني أن أو حدودها تتعدى أن دون ، نفسها التحويالت

 نظام املفهوم ذا فالبنية 2»الذايت الضبط التحوالت، اجلملة، :ثالث يزاتم من البنية تتألف

 اصرهاعن عن أما الداخلي، نظامها من وانضباطها حتوهلا تكسب سواه، عما ينفتح ال بذاته مكتف

 "التركيبة" بياجيه يسميها القوانني من مجلة فيها تتحكم اليت العناصر جمموع تعين فاجلملة املكونة
  التحويالت أما ،املكونة اخلصائص عن املميزة اخلصائص من اموعة على تضفي اليت

TRANSFORMATION ما وفق املستمر والتحول التغري على النظام هذا قدرة فتعين 
 هاأن فيعين L’AUTORÉGLAGE الذايت الضبط واألخري الثالث العنصر أما الداخل، هذا ميليه
 3االنغالق من نوعا مينحها الضبط هذا حدودها خارج تتم ال فالتحويالت بنفسها، نفسها تنظم

 حتت ترزخ ظلت اليت واخلارج الداخل ثنائية حمل البنية إحالهلا هو البنيوية حققته إجناز أهم ولعل

   واخلارج؟ الداخل الثنائية هذه من النقدية املقاربة ختلصت فعال هل لكن ،النقدية القراءة وطأا

                                                           

  .08ص  ،، دط، دت)الفجالة(شارع كامل صدقي3 أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر مشكلة البنية:زكريا إبراهيم -2

  .08، ص4،1985باريس، ط-  البنيوية، ترمجة، عارف منيمنه و بشري أوبري، منشورات عويدات، بريوت:جان بياجيه-3

  .13، 09ص  البنيوية، ص:جان بياجيه ينظر-1
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 حىت النقدية القراءة حتكم بقيت الثنائية هذه أنّ ذلك ،بالنفي يكون السؤال هذا جواب إنّ         

 الداخل هذا يزاحم ظل فاخلارج ذلك، على دليل إال دعاا قبل من لذاا البنيوية جتاوز وما اليوم،

 أن منها ظنا سنرى؛ كما املعىن إقصاء على قامت وإن واحلقيقة املعىن امتالك لنفسه يدعي الذي
 اخلارج باب تفتح للتعدد دعوا لكن ،ايتها إىل قادها ما وهذا للسياق، إبعاد هو املعىن إقصاء

 سجنها خالل من فنكتشفه أحضانه يف نشأت الذي الفكري املناخ عن و ،للمعىن الوصول يقامسها

 الذات سجنت اليت  األخرية هذه العقلية، الفلسفة مع البنيوية تلتقي وهنا اللغة/النسق داخل الذات

  .1وضحنا كما النسق داخل فسجنتها البنيوية أما لتحريرها، جاءت بعدما العقل داخل

 بنيوي فكرم كل إنّ حىت عدة، ميادين من املفكرين من جمموعة بني البنيوية مجعت هكذا،         

 هؤالء بني جيمع الذي الشيء ولعل ،األخرى األنساق سائر عن املميز اخلاص نسقه لذاته حدد

 بنية هأن على النص إىل النظر لنقل أو اللغة/النسق على اشتغاهلم هو مجيعا، البنيويني املفكرين

 عن حبثا البنيوية كانت لذا مبدعها، ذلك يف مبا خارجي سياق أو مرجع كل عن بذاا مستقلة
 ليفي من كل جمهودات خالل من البنية، أجزاء بني فيما تربط اليت الكلية العالقات

 ميشال األدبية، بنظريته بارت روالن األنثروبولوجية، بأحباثه  L.STRAUSSشتراوس

 يف  JACQUE LACANالكان جاك املعرفة، تاريخ يف وحبوثه M. FOUCAULTفوكو
 يصور و .املاركسية LOUIS ALTHUSSER ألتوسري لويس جمهودات وحىت النفسي، التحليل

 خاصة بصفة ومنهجي عامة، بصفة ذهين لقاء جمرد هأن على املفكرين هؤالء التقاء إبراهيم زكريا

 عن اجلدل حوهلا يكثر أخرى مسألة وهذه ،نقديا مذهبا البنيوية نعترب أن ميكن ال أخرى بعبارة
  .عدمه من نظرية أو تيار أو مذهب جمرد كوا

 امللك عبد فيجمعها البنيوية عليها تقوم اليت واأليديولوجية ريةوالفك الفلسفية األسس عن أما       

 التقليدي النقد كان اليت القيم أهم ترفض البنيوية املدرسة ألفينا كما«بقوله نقاط مخسة يف مرتاض

 يف االجتماعية املرجعية ورفض مبوته، واملناداة املؤلف وفكرة التاريخ، رفض ومنها عليها؛ ينهض
 أهم هذه 2»سوائها إىل مفتقرة غري بنفسها، مستقلة اللغة وعد األلفاظ معنوية ضرف مث اإلبداع،

 من كثريا أثار والذي اإلطالق على أسسها أهم ولعل البنيوية، الفلسفة عليها قامت اليت األسس
                                                           

  .98،99ص  إشكالية تأصيل احلداثة،ص:ينظر عبد الغين بارة-2

  .220 يف نظرية النقد، ص: عبد امللك مرتاض-1
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 اختفاء«الدارس يالحظ إذ الفاعلة الذات إقصاء آخر مبعىن واملؤلف، للتاريخ رفضها هو اجلدل

 من بشكل – إنكارها حلد اجلوهرية ضد حتيزها يف تطرفت البنيوية أن مبعىن البنيوية، ظل يف الذات
 شكل من أكثر ليس باعتباره الفرد رؤية حد إىل تاما إنكارا البشرية الكائنات لوجود - األشكال

 أبعدت املفهوم هذا خالل من فالبنيوية 1»فيه روح ال نظام ضمن لالستبدال، قابل مستقل، غري

 الشغل الذات فلسفة كانت بعدما والنقدي، األديب اإلبداعي العمل مسرح عن اكلي اإبعاد الذات

 الشديد العداء من اكبري اقدر الدعوة هذه متثل ولذا هذا؛ عصرنا حىت واملفكرين للفالسفة الشاغل

 عدب الكثريين أمال خيبت اليت الوجودية الفلسفة وجه يف وقوفها مث ومن الفردية الفلسفية للروح
  .الصمت مفكريها والتزام احلرب ناءأث بالعامل حل الذي الدمار

 تراجع على قاطع دليل وهو الغريب، الفلسفي الفكر تاريخ يف حدث أكرب املؤلف موت يعد       

 أمحد رأى ئنلو املعاصر الفلسفي اخلطاب يف اإلنسانية الذات مركزية ومعها الفردانية الفلسفة

 نتخلص أن ميكن فعال هل لكن ،اإليديولوجية هيمنة من للتخلص حماولة الذات إقصاء يف يوسف

 العلمية الرتعة نقيض ادائم ليست اإليديولوجية بأنّ للقول يوسف أمحد يذهب اإليديولوجية؟ من

 سلطة بزوال االعتقاد خلطأا فمن اإليديولوجية، ظل يف عشتنت املعرفية احلقول من جمموعة نلفي إذ

 هذه من التخلص ميكن ال هأن نؤكد ومنه ،للمجتمع تارخيي وجود هناك مادام اإليديولوجية،

 الفرد حاول مهما عمل وكل ذات كل تسكن فاإليديولوجية إنسانية، ذاتا القارئ باعتبار الرتعة

 بعلم األديب النقد عالقة عكس مظهر أقوى أنّ إىل هنا ونشري .باملوضوعية والتقيد منها التخلص

 اللسانيات معطف من خرجت األسلوبيات أنّ ؤكدفامل األسلوبية هو الدغموين يقول كما اللغة

   .طرائقها بعض واستمدت

 هو حديث عن ظهور فلسفتني أملانيتني  احلديث عن املنعرج الفلسفي، إنّ:الفلسفي املنعرج 2-2
وتأثريمها يف )  اهلرمينوطيقا(الظاهراتية والتأويلية : بالغيت التعقيد منذ ثالثينيات القرن العشرين مها

  فكيف سامها يف بناء صرح النقد املعاصر وتغري اهتماماته؟ املناهج النقدية املعاصرة

                                                           

للثقافة والفنون، البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس على دريدا، ترمجة جابر عصفور، سلسلة عامل املعرفة، الس الوطين : جون ستروك-2
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ينولوجيا فلسفات متعددة، فال ميكن حصر  الفينومإنّ: الفلسفة الفينومينولوجية 2-2-1 
  ومن الشخصيات الفينومينولوجيا،، وحدهHausser الفينومينولوجيا يف كتابات هوسرل

 مريلوبونيت ،Sartre سارتر ،M.Heidegger هيدجر ،R.Ingarden إجناردن

Merlau Ponty االت اخلصبة اليت تركها العلم، ومل اقتحمت  فقدالفينومينولوجيا تلك ا
فهي من البديهيات واملسلمات اليت ال ينفق  ها ال حتتاج إىل جهد لتوضيحهايقف عليها حبجة أن

العقل طاقته وجهده من أجلها، بل هي ركيزة لكل أبنية املعرفة وسائر احلقائق املعلومة، ومن 
نبذ تلك الرؤى اجلمالية الكالسيكية اليت كانت رهينة املتصورات  نظرية القراءة تناهنا وجد

املعرفية اليت تفصل بني الذات واملوضوع فصال فجا، وحتصر اإلدراك اجلمايل يف أحد أطراف 
ا املعىن نتيجة تعترب الفينومينولوجي. 1 يف البعد املوضوعيأوإما يف البعد الذايت : ثنائيةتلك ال

 وضوع، ومن هذا املبدأ انطلق أصحاب نظرية القراءة والتلقي يف أملانيا إيزراملذات والتفاعل ل
W.ISERياوسو  H.R.JAUSS  هذا املفهوم فيما يعرف بالتفاعل بني النص والقارئ وطورا

يتعكز جوهر هذه « والتركيز على دور هذا األخري يف قيام العملية النقدية التأويلية؛ حيث
 الفهم مرهون بعملية التفاعل اليت حتصل بني الذات والعامل اخلارجي املدرسة على االعتقاد بأنّ

ه ويبقى املهم واجلديد يف هذا كلّ. وفق مقصدية مشروطة مبكان وزمان حمددين) أو املوضوع(
 ونفس املوقف يتبناه أمربتو إيكو 2»اعتبار عملية الفهم كتجربة غري متعالية عن الزمان واملكان

Umberto Eco ويرجع  يف حديثه عن التعضيد النصي الذي هو تفاعل بني النص والقارئ
هذا االهتمام بالفلسفة الفينومينولوجيا، اليت وضع أسسها هوسرل وطورها بعده كال من 

إىل كوا منهجا جديدا يستهدف العودة إىل األشياء  ،..ريكورمريلوبونيت وهيدجر وغادمري و
بة يف حد ذاا، للقضاء على الصيغ اردة واملفاهيم اجلوفاء واملشاكل الزائفة املانعة واحلاج

 الرتوع التكاملي املبثوث يف الفينومينولوجيا عموما يعد ألنّ...للظواهر واملعطيات من التكشف
وأهم شيء قدمته ، 3عنصرا شافعا لبقائها وجتذرها يف كثري من النظريات إىل حد اآلن

                                                           

  .35القراءة النسقية، ص: أمحد يوسف-1
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فكل فهم للغة هو فهم  ولوجيا هو عدم التمييز بني الذات واللغة حسب فعل الفهم ذاتهالفينومين
  .1للذات

 االستالب على قدرته وتقاوم النسق تصارع بنيوية بعداملا املناهج تلك قامت هكذا،         

 ال القراءات متعدد مجعيا نصا وتنتج للنقد، جوهريا أفقا واالنفتاح التعدد من تتخذ واالحتواء
 كان األخري هذا القارئ، مبيالد املؤلف موت بشر فقد ،امتالكها يدعي وال حقيقة على يستقر

 صورا يف النسقية وحىت السياقية املنهجية الدراسات مسرح من الغائبة الشخصيةو  املنسيني أكرب

 املناهج؟ هذه به جاءت الذي اجلديد فما .املفتوح النص نسقية يف احلضور كل له ليكون البنيوية

  الكربى؟ املنعطفات تلك من استفادت وكيف

 عجزت فلما والتلقي، القراءة نظرية هي الفينومينولوجيا درس من املستفيدين أكرب إنّ           

 بداية يف النظرية هذه ظهرت اللساين، أمنوذجها طريق عن املتميز مشروعها تقدمي على البنيوية

 شيئا احلداثة، بعد ما وأدبيات التلقي نظرية مع النص« غداو العشرين، القرن من األخري النصف

 يعطي الذي هو القراءة وفعل بالقارئ، اخلاص والعامل واحلقيقة األشياء عامل بني اهلواء يف معلقا

 الذي األخري هذا القارئ، وجود بداهة النص كلمة تستدعي إذ 2»معناه وحيدد كيانه للنص

 بفعل يعرف ما أو معه والتفاعل احلوار باب فتح خالل من النص معاين حتديد على سيعمل

 مستمدة النقدية العملية يف فعال كعنصر القارئ وبروز النص قصدية انتفاء بعد خاصة القراءة،

 الروسية، الشكالنية « هي هولب سي روبرت حيددها اكم تأثريات مخسة يف وأصوهلا مرجعياا

 فقد 3 »األدب وسوسيولوجيا غادمري، جورج هانز تأويلية إجناردن، رومان ظاهراتية براغ، بنيوية

 رأي نتبىن كنا وإن والتأويلية، الفينومينولوجية الفلسفة خلفته ما على مستندة النظرية هذه قامت

 تركيزها و دعاويها، تقدمي يف التلقي نظرية عليه ارتكزت الذي األساس الظاهراتية يف يرى من

 للحديث كذلك مهدت قد األدب تطوير إىل بدعوا ةالروسي الشكالنية فإنّ القارئ، عمل على

                                                           

اللغة والتأويل مقاربة يف واهلريمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالمي، منشورات االختالف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم : عمارة ناصر-2
  .56، ص2007، 1ناشرون، بريوت، ط

اخلروج من التيه، دراسة يف سلطة النص،سلسلة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، :  عبد العزيز محودة-3
  .135-134 ، ص298،2003الكويت،ع

، 1،1992نظرية االستقبال مقدمة نقدية ، ترمجة رعد عبد اجلليل،دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا،ط:  روبرت سي هولب-1
  .28ص
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 مبدأ إىل باإلضافة بعد، فيما ياوس استثمرها اليت باألدب التاريخ عالقة أو األدب تاريخ تطور عن

- الشيء-له إدراكه حيفز مث ومن النص يف الفنية العناصر لبعض القارئ يوجه الذي التغريب
 األساس ذا اجلمالية فاملتعة الشكالنية عن حديثنا يف ناوذكر سبق كما مجالية متعة يولد فاإلدراك

 الذي اجلمايل التحقق فهذا 1»املتلقي إدراك توجيه يف وظيفتها هلا بل ذاا يف غاية تكون ال «

 موضوعا النص أصبح بعدما النص، يف احلياة يدب الذي هو أيزابرجر ألرثر والقول القارئ ينجزه

   .والشقوق الفجوات تلك ملء على القارئ فيعمل ، لإلدراك

 ناءب يف  القارئ /املتلقي دور على والتلقي القراءة نظرية رائدا إيزر و ياوس من كل يؤكد          

 وتفسري املعىن بناء على الثاين ركز بينما األدب، بتاريخ األول فاهتم األديب، النوع وتطوير املعىن

 يأمل نصي بناء « هبأن الضمين القارئ إيزر يعرفو .الضمين بالقارئ يعرف مبا نادى لذا النص،

 من يبعث الذي القارئ هو الضمين فالقارئ 2»لتحديده الضرورة دون املستقبل حضور خالله من
 النص داخل من يولد هأن مبا لكن ،حيدده ال كان وإن لنفسه،  يصنعه الذي فهو النص، تضاعيف

 حمالة فال أوجده الذي هو هأن فبما للمعىن؟ األخري هذا إنتاج يف املتحكم هو النص يكون أال

  .خارجه شيء وال النص سلطة تؤكد اليت اخلاصة وتأويالته فسرياتهت عليه سيفرض

 بناء يف للمشاركة القارئ تسحب الفراغات تلك أنّ إىل بإجناردن ذلك يف متأثرا إيزر يشري          

 يفرض منهما أحد ال مث من والقارئ، النص بني التفاعل نتيجة يكون إيزر حسب فاملعىن النص،

 معادال بذلك ويكون النص، داخل نظاما بوصفه الضمين قارئال يظهر إذ ،اآلخر على معناه

 يف منهما كل وحيل له ويرن النص لغواية استجابته فيبدي القارئ، تغري اليت األبنية موع
 فقد ياوس عن أما .األخرى والنصوص املتلقي يف النص يتركه الذي األثر على ركز وقد اآلخر

 قراءم طريق عن القراء طرف من املكتسبة التجربة صنع من يعده الذي األدب، تاريخ على ركز

 "عن حديثه معرض يف وذلك املتلقي يف األعمال تلك تأثري مدى عن كتب فقد سابقة، ألعمال
 أفق مصطلح استخدم فقد الفن، تاريخ إىل الظاهراتية النظرية من أفق مصطلح ميتدو "التوقعات أفق

 فقد التوقعات أفق أما هوسرل، وكذا وهيدجر H.G.GADAMERE دمريغا طرف من

                                                           

، 1 بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي، دار الفكر العريب، مدينة نصر طقراءة النص ومجاليات التلقي:حممود عباس عبد الواحد-2
  .26، ص1996

  .104 نظرية االستقبال، ص: هولب سيروبرت-3
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 اليت املرجعيات نظام هو التوقع أفق بأنّ القول ميكنو KARL POPPER بوبر كارل استعمله

 الوعي داموما ،النص توقع أفق مع القارئ توقع أفق انصهار نتيجة ويكون النص إطارها يف ألف

 أفق فيها يتمازج اليت التارخيية اللحظ وليد يكون املعىن فإنّ التارخيية، الصريورة ضمن مندمج

 املاضي واألفق املفسرة، للذات احلاضر األفق بني والتفاعل االنصهار وحيدث..النص وأفق املفسر

 يف للمفسر مساعد األثر فيه ولد الذي التارخيي بالسياق فالوعي لذا 1النص أو التارخيي للحدث
  .القارئة الذات وأفق النص أفق األفقان ينصهر إذ التأويلية ممارسته

 احملورين بني التوازن تعيد أن حاولت التلقي نظرية بأنّ القول ميكن  ،سبق ما على تأسيسا         

  .واستمراريته بقاءه حتفظ بصورة التاريخ ةقراء وإعادة والتعاقيب، اآلين

 وكل منهج كل تسكن اليت الروح اهلرمينوطيقية الفلسفة تعد :اهلرمينوطيقية الفلسفة 2- 2-2

 فحررها  SCHLEIERMACHERشالمياخر جاء العلوم لباقي تابعة كانت بعدما فكر،

 الذي W.DILTHEY ايدلت بعده ومن ذاته الفهم فضاء إىل الدينية النصوص فضاء من وأخرجها

 هي « فغايتها اإلنسانية الدراسات يف التأويل سياق يف بوضعها اهلرمينوطيقا نطاق توسيع على عمل

 الفروض تلك منطلق من النص، معايشة إعادة خالل من 2»نفسه فهم مما أكثر للمؤلف اجليد الفهم

 خلربتنا، الدائمة اإلحالة بواسطة نفهم فنحن معطى أفق سياق يف إال يتم ال للنص فهم فكل« املسبقة

 كليا نفسه يغمر أن هي عليها، يضطلع أن املفسر على يتعني اليت املنهجية املهمة أنّ يتبني ذلك ومن

 غري 3»النص أفق وبني اخلاص أفقه بني املتبادل للتفاعل عمليا ممكنة طرقا جيد أن بل...موضوعه يف
 التأويل ميثل حيث ؛وغادمري هيدجر يد على كان احلديثة اهلرمينوطيقية للفلسفة احلقيقي التطور أنّ

 أنطولوجي تكشف عملية نفسه هو اإلنساين الوجود داموما األنطولوجي والتكشف التجلي ةنظري

 إىل يرسي فتحليله اإلنساين، الوجود عن مبعزل التأويل مشكلة إىل ننظر أن علينا يأىب هيدجر فإنّ

 فلسفية عملية فالتأويل 4الفهم تاريخ وعلى العامل واقعية على بل الذاتية على ال وطيقااهلرمين تأسيس

 مبا الفهم فهم إىل للذات فهمنا من فنتعدى لإلنسان، أنطولوجي تفسري هأن على الفهم تفسري حتاول
                                                           

 .42، ص1999، 5إشكاليات القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط: ينظر نصر حامد أبو زيد-1
  .33ص، 2007، 1منشورات االختالف، اجلزائر، طمن فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، : عبد الكرمي شريف-2

 ،2003، 1دار النهضة العربية، بريوت، ط)نظرية التأويل من أفالطون على غادمري(فهم الفهم مدخل إىل اهلرمينوطيقا: عادل مصطفى-1
  .105ص

 .164ص ،املرجع نفسهينظر  -2
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 مظلة حتت الفلسفة مؤرخي بعض ويضعه هوسرل، تالمذة أخلص من هيدجر ويعترب كذلك هو

 1الوجودية الظاهراتية وهو الظاهراتية يف جديد منحى صاحب باعتباره يقدمونه همف...الظاهراتية

 مؤسسي من يعترب الوقت نفس ويف ،اإلنساين الوجود قصدية إىل هوسرل ظاهراتية يتجاوز هأن غري

 نشاط فهو ؛املسبق للفهم التصور ركةحب باستمرار يتحدد الفهم أنّ هيدجر رىوي التأويل فلسفة

 التأويل « بقوله ويصرح مسبقة فروض دون التأويل استحالة على يؤكدو التارخيي، الوعي جتسيد

 املمكنة القراءة هو فالتأويل 2»مقدما معطى ما لشيء مسبقة فروض بال فهما اإلطالق على ليس

 القارئ على مفتوح بل البنيوي، املفهوم يف هو كما ذاته على مغلقا ليس األخري هذا كون للنص

 هذا بواسطة يتجدد النص وكأنّ األول، النص فوق جديدا نصا فينتج يشاء زاوية أية من يدخله

 النسق ذات النسقية القراءات بعد فيما منه استفادت ما وهذا 3قارئ كل مع القراءة من النوع

  .السيمياء التلقي، ،التفكيك مثل مناهجها مبختلف فتوحامل

 أنّ «يرى فهو الفهم فهم إىل هيدجر أستاذه أقره الذي الوجود فهم جتاوز غادمري استطاع         
 حيملها اليت املعرفة يف املشاركة من نوع على تقوم بل خالصة مجالية متعة جمرد ليست الفهم عملية

 الوسيط وهذا موضوعية وميتلك مبدعه عن يستقل األديب النص فإن أخرى جهة ومن النص

 عن بوجوده مستقال ذاته حيكي النص أنّ مبعىن 4»ممكنة الفهم عملية جيعل الذي هو املوضوعي
 يف له قاعدة أول غادمري يصوغ الطريقة وذه البنيوية مليالد إشارة أول يعد حسبنا وهذا مؤلفه،
 جتده أن الفهم معىن ألفق ميكن وال نفساين نقل عملية الفهم ليس « إذ املعاصرة اهلرمينوطيقية النظرية

 القاعدة أما 5»أجله من أساسا النص كتب الذي إليه املرسل بأفق وال املؤلف يقصده كان مبا ال

 ومبوضوعية هو كما استخالصه بإمكاننا حبيث املطلق املاضي إىل ينتمي ال املعىن أنّ فترى الثانية

 فهم حماولته عند نفسه يعزل أن يستطيع ال فاملؤول ذلك عكس بل التارخيية وضعيتها عن مستقلة

 هم أنّ على.فيها ويشارك الفهم عملية يدخل املؤول هنا ومن وداللته معانيه على والوقوف النص

                                                           

  .150 املرايا احملدبة، ص:عبد العزيز محودة-3

  .163 الفهم مدخل إىل اهلرمينوطيقا، صمفه: عادل مصطفى-4

  .341، 340إشكالية تأصيل احلداثة، ص ص: عبد الغين بارة-5

  .35إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: نصر حامد أبو زيد-6

  .40من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، ص: عبد الكرمي شريف-1



  النقدي املعاصرالتجديد يف اخلطاب:                                                      املدخل

 

32 
 

 وعي على تصبح أن ما بقدر ،الذات مشاركة جتاوز يكن مل شريف الكرمي عبد يقدمه كما غادمري

  . 1التأويل عملية يف نفسها تفرض اليت املسبقة وأحكامها مبفاهيمها

 النص وأفق املفسر أفق فيها يتمازج اليت التارخيية اللحظة وليد يكون غادمري حسب املعىن إنّ         

 يتم إجراء بوصفه" "التاريخ األفق "مفهوم طرح ومنه احلوار أدبيات إنشاء على قام هأن اعتبار على

 املفسرة، للذات احلاضر األفق بني والتفاعل االنصهار حيدث حبيث واملعىن التاريخ تفسري بواسطته

  .والتلقي القراءة نظرية بعد فيما تبنته ما وهذا2النص أو التارخيي للحدث املاضي واألفق

 مستعيضة الظاهرايت، اجلهد وتتوج السابقة، الفهوم تلك لتغري اهلرمينوطيقا جاءت ،هكذا         

 الذات فهم من تنطلق وهي وأمشل، أعمق معرفية مبقاربة اإلنسانية العلوم يف العلمية املناهج عن

 والقضاء والتعليق التأويل طريق عن الدال عن املدلول عزل « هي اهلرمينوطيقا وظيفة تكون وعليه

 اهلرمينوطيقا بأنّ ناصر عمارة ويضيف 3» القراءة هي اليت األخرى الكتابة طريق عن الكتابة على

 ملحق وجود هو حيث من العامل لكينونة الفهم رؤية مشولية إىل ترمي الفينومينولوجيا عن مطورة

  .باللغة

 على4»وتناقضاته شروحاته وكشف اخلطاب تفكيك هي التأويل مهمة « أنّ دريدا يرى         

 للوصول النصوص قراءة على ينصب ال فالتفكيك ،بنائه إلعادة النص لبناء هدم تفكيكال أنّ اعتبار

 اه،ويتناس يستبعده ما على يقوله، وال عنه يسكت ما إىل اخلطاب منطوق يتجاوز « بل معانيها إىل

 الذين إستراتيجية التفكيك يشكل هنا من للبداهات، وفضح لألسس وتعرية لألصول نفي إنه

 النقد اشتغال فكان 5» احلقيقة ديكتاتورية أو املعىن وإمربيالية النصوص، سلطة من التحرر يريدون

 اراوإظه املعىن عن حبثا ليس عنها، املسكوت/املهمشة/املستبعدة/املعتمة املناطق على التفكيكي

 فالتفكيك« ومشتت ومفكك منقوض ذاته يف النص أنّ تؤكد أخرى حقيقة هي بل للحقيقة،

 عن األساس ذلك ميحق النص أنّ بإظهار البناء عليه يقوم الذي األساس حمق على باألحرى يعمل

                                                           

 .44، صاملرجع نفسه -2
  .42إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: نصر حامد أبو زيد-3

 .21اللغة والتأويل، ص:  عمارة ناصر-4
  .32من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، ص: عبد الكرمي شريف-5

  .22ص، 1998، 2بريوت، ط/املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،) نقد الذات املفكرة(املمنوع واملمتنع: على حرب-1
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 لنفسه مقوض أنه عن إبانة ولكنه النص يةلبن تقويضا ليس فالتفكيك دراية، غري عن أو دراية

 كما .التأويل غاية هي وهذه القراءات، من اية ماال إىل قراءة سوء قراءة كل تغدو ومنه 1»أصال

 ، فكان رهان التأويل يف التيار التفكيكيواملدلول، الدال بني العالقة اعتباطية على التفكيك يرتكز
ن العالمات واإلحاالت الالمتناهية، هو إطالق العنان لسريورته نسيجا مالذي يعترب النص 

  . املؤولقدراتالداللية، كي تنتشر يف كل االجتاهات حبسب 

نفي وجود تال غري أّا قراءة بتعددية النص، وإنتاجية فعل القراءة،  نظريات ال        سلمت
ال يشكل بالضرورة املعىن األحادي والوحيد، بل جمرد احتمال يرجحه التأويل من ؛ معىن للنص

 رهان التأويل هو بناء موضوع النص؛ ويف هذه السريورة البنائية، يتم إنّ. بني احتماالت عديدة
   .2سياق التلقيترهني معايري النص و

أما تأثري هذه املنعرجات يف الدرس السيميائي فال ينكرها إال جاهل، فقد استفادت كثريا        
 على دراسة اللسان وحياة العالمة، كما استفادت من قوممن لسانيات سوسري خاصة وهي ت

 .التأويل آليات وفاعليات نشاطات حضور دون من للسيمياء متظهر الهذا املنعرج الفلسفي إذ 
 الروسية الشكالنية أعمال أنّ إىل مالك، بن رشيد ذلك يف يشاطر وهو يوسف أمحد ويذهب

 ومنها احلديثة، النقدية املقاربات يف جتلت اليت النسقية القراءة دعائم ترسي أن استطاعت
 تأثر مسألة يف نفصل لن نابأن ونشري 3أعالمها أبرز غرمياس يعترب اليت احملايثة ياتسيميائ

  . القراءة من القادمة الفصول يف لذلك سنعود ناألن املنعطفات ذه السيميائيات

 والتوايل التعاقب ميثل ال الفكر هذا بأنّ نؤكد أن إال أمامنا يبق مل ،ذكره سبق ما على تأسيسا      

 لدرجة والتجاوز، التعاقب من أكثر التواجلو التداخل من فيه بل واملشاريع رواألفكا األحداث يف

  .ذاته مراجعة فرصة منحه ما وهذا حدودها، فصل علينا يصعب

 قد قدمنا حملة عن مظاهر التجديد يف اخلطاب النقدي الغريب املعاصرذا احلد نكون، و      
ومنه ، لتكون لنا وقفة عن أصداء وجتليات هذا املشروع النقدي احلداثي يف الفكر العريب املعاصر
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 .83ص ،2011، 1منشورات االختالف، اجلزائر، دار األمان الرباط، طإستراتيجية التأويل من النصية على التفكيكية، :  حممد بوعزة-3

  .134القراءة النسقية، ص: أمحد يوسف-1



  النقدي املعاصرالتجديد يف اخلطاب:                                                      املدخل

 

34 
 

نتساءل كيف كان التلقي العريب هلذا اخلطاب النقدي؟ وما مربرات هذا االحتفاء؟ وماذا عن 
ما مرجعية اخلطاب النقدي العريب؟ هل  دي بشقيه التنظريي والتطبيقي؟مالمح هذا اخلطاب النق

 ؟ميكن احلديث عن نظرية نقدية عربية
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 عريب ملختلف املناهج النقدية تلق      إنّ احلديث عن حداثة عربية نقدية هو حديثٌ عن   
بدأ اخلطاب النقدي يشق طريقه إىل التغيري رب، حني الغربية منذ هبت رياح املثاقفة من الغ

تتويج ما وصل إليه اخلطاب النقدي املعاصر اليوم ما هو إال  إنّ، كن القولمي ومنه ،والتجديد
 مغاير طابع ذات خلصوصية وتوكيد  لتلك التحوالت الكربى اليت شهدها العامل الغريبمستحق
 ما نصيب العامل ؟آلنافكيف وصل الغرب إىل ما هو عليه  .الغريب الفكر يف متجذرو مترسخ

 كان كيف ؟معاصر عريب نقدي خطاب عن احلديث ميكن هل العريب من هذه التحوالت؟
 والنقد العريب القارئ بني الرابطة العالقة ما املعاصر؟ الغريب النقدي للخطاب العريب التلقي
  العالقة؟ هذه تأويل ميكن كيف الغريب؟
مبا أنّ احلداثة النقدية كما يقدمها عبد السالم املسدي ال تقوم إال بتوفر أربع دعائم،        

 الدالة األدبية واللغة األدبية «وهي معايري أربعة من خالهلا حنكم بوجود احلداثة من عدمه وهي 
 الصياغة مها واحدة لعملة وجهان النقدية احلداثة أنّ ذلك1»واملقوالت النقدية واخلطاب النقدي

 فأما املستويني، هذين على حداثة شهدنا إذا إال نقدية حداثة تقوم أن حنسب فال واملضمون،
 حلداثة مواكبة النقد لغة ا متتاز أن جيب اليت النوعية اخلصائص جمموع يف فيتمثل األول

 كما اإلبداعية النصوص ملباشرة مصطلحي هوميمف معريف جلهاز استحداث هي اليت املضامني،
 كما الواقع حداثة ملواكبة قابل منهج امتالك شروط يف تتمثل كذلك وهي قبل، من تباشر مل

 مع وتفاعل الغرب عن أخذ بعدما املنهج هذا إجياد العريب النقد استطاع فهل الدغموين، يقول
   نظرياته؟
  التطبيق وفوضوية التنظري سيطرة بني العريب النقدي اخلطاب: األول املبحث

 العريب النقدي للخطاب املثاقفة فعل أتاح فقد التطورات هذه عن مبعزل العريب العامل يكن مل    
 ترمجتها كربى، حتوالت األخرية الفترة يف وشهد األخرى الثقافات من غريه مع يتالقح أن

 أوهلا أساسية، مراحل بثالث املعاصر العريب النقدي اخلطاب مر فقد «النقدية املشاريع خمتلف
 سلطة على الدائر البنيوي النقد مرحلة والثانية املؤلف، لسلطة املكرس التارخيي النقد مرحلة
 هذا أنّ البدء منذ ونشري 2 »القارئ سلطة على القائم التأويلي النقد مرحلة والثالثة النص،

                                                           

 .22النقد واحلداثة، ص: املسديعبد السالم -1

اخلطاب النقدي العريب املعاصر، حتوالت فعلية أم قفزات شكلية؟ ، حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعاصر، مؤمتر : ينظر الطاهر اهلمامي-2
 .05، ص2008، 1النقد الدويل احلادي عشر،إربد عمان، عامل الكتب احلديث، ط
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  . هذا التأثر مسار من والثالثة لثانيةا املرحلتني على سيقف القراءة من الفصل
 اإلضافات وعن املعاصر، النقدي اخلطاب ماهية عن قراءةال ههذ مدخل يف تساءلنا قد كنا      
 الغريب النقد هذا مرجعيات عن قبل، من موجودة تكن ومل النقدية الساحة شهدا اليت النوعية
 فما ،الغريب الفرد حياة ويف دينملياا خمتلف يف تطوٍر من حيصل ملا حتمية نتيجة هابأن وبينا

 احلداثة تواكب عربية نقدية حداثة عن احلديث منلك هل العريب؟ النقدي اخلطاب مرجعية
   اإلبداعية؟

  اخلطاب النقدي التنظريي العريب بأي معىن؟1-1

        لوجه أمام هذا النموذج النقدي الغريب، وأمام قدي العريب نفسه وجها وجد اخلطاب الن
يؤسس  وبلالغريب، قوة الغواية وسحر هذا اجلميل راح العقل العريب حيل يف هذا اخلطاب 

ن كانت النظريات النقدية لئ و،لوجوده من خالل هذا الغريب الذي حل عليه موطنا ومستقرا
ها يف العامل العريب ا كل حني مثرة، فإنالغربية بنت هذه احلضارة ومثرة بذرا، اليت أعطت أكله

ج نتاها ظهرت يف األساس بعد موجة املثاقفة تلك، فكانت نتيجة التلقي ال مل تكن كذلك، ألن
ف مالحمه ورؤاه إذا رمنا الولوج إىل واقع النقد العريب املعاصر، واستكشاو العقل العريب، 

 « فقد سنكون أمام وجه غريب يف ثوب عريبنا مصطلحاته، فسننبه أنفسنا بأنومساءلة آلياته و
ظل املسار النقدي الغريب هو الذي يوجه النقد األديب العريب ويفرض عليه يف كل مرحلة 

التأثر به حق ه، فاالنفتاح على اآلخر وك كلّوال ضري يف ذل 1»إبداالته اخلاصة واملتجددة
؛ لكن ذلك ال يتم إال يف مشروع بل ومفروض على كل ذات تريد أن تدرك ذاا وحقيقتها

 الفكر على العموم بال هوية وال جنسية عابر للقارات ، كما أنّحدود مشروطة وشرعية
 وهل ستأيت فهل تراها صداقة عشقية؟ أم عالقة متينة واعية ورشيدة؟، ومتجاوز لكل احلدود

  هذه العالقة مثرة أكلها؟ 
        ندرك مجيعا أنّ اخلطاب النقدي يشمل كل من النقد النظري والنقد التطبيقي باإلضافة 

يف  فيبحث يف أصول النظريات، ويف جذور املعرفيات، و«ا األول  فأمإىل ما يعرف بنقد النقد،
اخللفيات الفلسفية لكل نظرية وكيف نشأت وتطورت حىت خبت جذوا، مث كيف ازدهرت 

على حني النقد التطبيقي إنما يكون مثرة من مثرات النقد النظري الذي ...وأفلت حىت هان شأا

                                                           

 .30، ص2003، 1لبنان، ط/سورية، بريوت/آفاق نقد عريب معاصر، دار الفكر دمشق: سعيد يقطني وفيصل دراج -1
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يزوده باألصول واملعايري واإلجراءات واألدوات، ويؤسس له األسس املنهجية اليت ميكن أن 
ا سبيال يسلكها لدى التأسيس لقضية نقدية، أو لدى دراسة نص أديب، أو تشرحيه أو يتخذ منه

 النظريات لتلك يؤصل فهو آن، يف وتأسيسي تأصيلي التنظريي فالنقد 1»التعليق عليه، أو تأويله
 ويضبط آلياته منه ميتح به الحق له تال فهو التطبيقي النقد اأم ملقوالا، ويؤسس النقدية

 اإلجرائية اآلليات مينحه الذي التنظريي النقد به يزوده مبا مرتبط فوجوده مصطلحاته،و مفاهيمه
 بثنائية احمكوم نجدهف املعاصر العريب للنقد قراءة إالّ هي وما اإلبداعية النصوص ملباشرة
 باملناهج التأثر أنّ والواضح ،الغريب العقل اخلارج/الداخل ثنائية حكمت كما الغرب/العرب
 جماراته يف رغبة حىت أو التطور هلذا مواكبةً وأ النقص حالة عن اتعويض يكن مل الغربية النقدية
 األعمى التقليد حد إىل اانبهار يكون أن يعدو ال العربية النقدية األصوات من كثري لدى فاألمر

 يف مفاخرا العريب العامل يف له وممثال الغرب هذا من اًجزء احلاالت من كثري يف نفسه عد بل
 الذي النقد هذا الغريب، النقد مناذج وفق يتم عمليا« العريب التنظري أصبح فقد ومتباهيا ذلك

 نفسه اآلن يف لكنها واحلديثة؛ القدمية الثقافة يف معهودة غري ومناهج ونظريات مذاهب تترمجه
 عندما وخاصة األدبية، اللغات ولكل العاملية اآلداب لكل صاحلة عامة، مذاهب أا تدعي
 يدرك ال جعله ما وهذا 2»تشرحها إنسانية علوما ووجدت واملنهج العلم شعار رفعت

 وما الغرب قاله ملا صدى رجع فهو وذاك صالن هذا بني وحىت واآلخر النحن بني االختالف
 معظم حال هو هذا 3»عربية حبروف كتب غريب نقد عندنا النقد فأصبح «العقل ذلك أوجده

 النقد فمرجعية ،لآلخر والئها إعالن يف حرجا تبدي ال اليت التنظريية العربية النقدية الدراسات
 ترمجة على والسهر الغريب النموذج هلذا التبين عن تعرب ،حمضة غربية مرجعية هؤالء عند العريب

 إشكال «إنّ ،باآلخر وانبهارا املعريف للزاد إظهارا وأ ستعابإ عن إما الغرب إليه توصل ما
 التطبيق من عاريا أصبح هألن ظهره، ويقصم لنقدي،ا اخلطاب مضجع يقض بات التطبيق التنظري
 عدة ألسباب تعود قد التطبيق على التنظري فغلبة 4»ومشروعيته التنظري صالحية يضمن الذي
 هذه مراعاة وجيب خصوصياته فلكلّ الغريب النص عن العريب النص اختالف هو أمهها
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 وفضائه روحه يف مغاير نص بالبداهة هو العريب صالن« ـف التحليل ممارسة عند اخلصوصيات
 إيل وبالنسبة والتاريخ؛ والذاكرة اللغة بصالت املناهج تلك إليه متت الذي الغريب للنص ولغته
 حبسب له، املالئم املنهج يستدعي الذي هو صالن إنّ .ذاته النص هو واألخري األول الفيصل فإن

 املنهجي املهيمن يستدعي الذي هو النصي املهيمن إن.عليه املهيمنة واملكونات العناصر طبيعة
 ألنّ الغربية، النقدية املناهج قراءة بإعادة مطالب العريب فالعقل كذلك، األمر كان ولئن 1»

 مستوى على العريب النقد بل املمارسة، يف عجز أو تطبيقي فشل جمرد على يقتصر ال األمر
 أصوهلا، من مبتورة إلينا وصلت النقدية والنظريات املناهج تلك إنّ إذ ذاته، العجز يعاين التنظري

 كل االعتبار بعني آخذة واعية سياقية قراءة الغريب النقد بقراءة أخرى بعد مرة مطالبون حنن لذا
 إعادة لنا يتسىن حىت احلداثي، النقدي النص هذا ميالد ورافقت الزمت اليت اخلارجية السياقات

 الذي السياق على الوقوف ا املراد إنما التأسيسية التنظريية فالدراسة نسقية، قراءة قراءته
 املسكوت تكشف ومساءلة وحماورة مراجعة عملية يف النقدية، النظريات هذه مثل فيه ولدت

  .العريب العامل يف وتلقيه حركيته يعيق أن شأنه من ما وكلّ الترسبات كل من حتريره مث ومن عنه

  بعد وما البنيوي النقد من) خمتارة مناذج( املعاصر العريب النقد يف النسقية القراءة 2- 1

  .البنيوي

  املختلفة؟ مبناهجها - النسقية القراءة – اجلديد الوافد هلذا العريب التلقي كان كيف  

 بوجوده تقر" مغلق" معامل جماهل يف الغوص مهمة لنفسها ستوكل النسقية القراءة « إنّ       
 تنعم ذاتا منه جتعل واليت املميزة، اخلصائص ذي احلي الكائن مسات فتعطيه واستقالله،
 كنهها عن اإلفصاح مسؤولية الناقد/القارئ ويتحمل ومماتا، ونشأة، مولدا واحلياة، بالشرعية،

 عن خمتلفا الغريب بنظريه العريب اللقاء كان هكذا، 2»"الذات" هذه مراحل من مرحلة كل يف
 من األخري العقد هو هنا يعنينا ما كان وإن املعتقدات، وتقلبات األحوال تغري من لقاء كل

  .لبنيويةا بعد وما البنيوية النقدية املناهج أصح بعبارة أو العشرين، القرن

 وهذا والتطبيق؛ املمارسة على العريب النقدي املشهد يف التنظري غلبة إىل أشرنا قد كنا       
                                                           

 .363،ص 1993، 1مقدمات وممارسات يف النقد، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، ط: عبد العزيز بن عرفة -1
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 النص على بعدها وما احلداثية النقدية النظريات جتسيد صعوبة إىل باألساس يعود للتنظري الرتوع
 ذاك أو املنهج هذا ملثل يستجيب ال جيعله ما اخلصوصيات من ميلك الذي العريب؛ اإلبداعي
 املمارسات يف يظهر وهذا النص، خدمة يف املنهج يكون أن بدل املنهج خدمة يف أصبح فالنص
 وحسن االستيعاب، يعوزها كان املناهج هلذه العربية التطبيقات من كثريا «ألنّ العربية النقدية
 بتمارين يكون ما أشبه فجاءت والرصني السليم النقدي الوعي يعوزها كان. واإلدراك التمثل

 أردية يف ويكفن النص، حينط إذ...عليه تشتغل الذي النص حساب على منهجية وتداريب
 النقدي فالوعي 1»العلمية واملوضوعية النقدية احلداثة باسم وحيويته فاعليته منه وجتهض براقة،
 صعوبة وجد أنه إالّ النسقية، القراءة أدبيات يف االخنراط يف كبرية صعوبات جيد مل وإن العريب

 تطبيقا ووجدنا حصل وإن املختلفة، الكتابية بأشكاله العريب النص على النظريات تلك تطبيق يف
 مطبق هو ما أن إليك خييل قد درجة إىل والتطبيقي النظري بني كبرية هوة فهناك نقدية ممارسة
 إىل ال نقدية، ممارسات إىل حباجة بأننا «القول ميكن لذا. له نظر الذي غري النص على وممارس
 وواجبات ومنهجه النقد أصول حتديد مهمة اآلن ولنترك نقدا، لنكتب وعظية، النقد يف نظريات
   2» ..يبدع أن عليه وما يقول، أن عليه وما الناقد،

 نعمم ال كنا وإن لذلك، امللحة حاجتنا رغم النقدية للممارسات بافتقارنا إذًا، إقرار هو        
 هؤالء حق نبخس ال كما آلخر، منهج من التطبيقي احلضور هذا تفاوت وندرك احلكم هذا

 النقدية املمارسة إىل بالرتوع وذلك الفراغ هذا سد حماولة يف جهودا بذلوا الذين العرب النقاد
 كالبيت تنظري بال فالتطبيق ظننا، يف األصح هو وهذا بينهما املزاوجة أو التنظري، بدل التطبيقية

 قوي يكون لكي والتطبيقي النظري بني نزاوج أن جيب النقدي بيتنا نبين فلكي أسس، بال
  .متيد ال رواس وله البنيان

 السياقية القراءات فيه أبدت وقت يف النسقية القراءة جاءت :البنيوية املقاربات 1-2-1
 النصوص لتحليل جديدة سبل فتح ويف احلداثي، اإلبداعي صالن نظام متثل يف عجزها

 السيادة ظل يف حقها وسلبت بريقها فقدت بعدما إليها احلياة نبض وإعادة بل ومباشرا،
 عهد ةفاحت البنيوية وكانت املوروث، فلكها مدار من خرجت قد قديةالن فاملؤسسة ،السياقية

                                                           

 .535القراءة النسقية، ص : ، نقال عن أمحد يوسف363أسئلة النقد، ص :  جهاد فاضل-1

 .05ص، 1975ممارسات يف النقد األديب، دار الفارايب، لبنان، دط، : ميىن العيد -2
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دشنت إبداالت جديدة يف  اليت احلديثة؛ اللسانيات اأمد بعدما املعاصر، النقد تاريخ يف جديد
ص مي مصطلحي وعدة إجرائية جعلتها تغري نظرا إىل النو جبهاز مفه،تاريخ الدراسات النقدية
وأحدثت ، قدي العريبلذا فقد وجدت لنفسها مكانا يف اخلطاب الن، وتغري طرائق التعامل معه

واسعاًا و نقاشاًصد مما أثارته التيارات واملناهج النقدية بكثري  أمحد يوسف أكثر عتربها ي وحاد
  .األخرى

 كتب يف البنيوية مفكرون « وهكذا         مل تظهر البنيوية يف العامل العريب إال يف السبعينيات، 
 بزكريا إبراهيم، وصالح فضل من مصر، وعبد وباحثون ونقاد عرب يف الفكر والنقد، بدًء

دوق نور الدين، وحممد برادة، وجنيب العويف من املغرب، وعبد امللك الفتاح كيليطو، وص
ومن . ، وغريهم...مرتاض من اجلزائر، وفؤاد أبو منصور من لبنان، وعبد اهللا إبراهيم من العراق

 هذا املنهج النقدي بدأ يف بلدان املغرب قبل املشرق، بسبب إطالل مثقفي املغرب املالحظ أنّ
األوربية، وشيوع الثقافة الفرنسية يف هذه البلدان، مث أخذت به بلدان مباشرة على الثقافة 

، فقد كان طبيق واملزاوجة بينهماتنظري والوتراوحت كتابات هؤالء بني الت 1» املشرق العريب
إذ ، يف النقد البنيوي العريب نظرييةتمن أهم اجلهود الصالح فضل كتاب زكريا إبراهيم وكتاب 

 البنيوي التنظري يف الزمين السبق حيث من كتاب أولّ إبراهيم لزكريا" البنية مشكلة"كتاب يعترب
 من أمهية يكتسي « فالكتاب الكتاب، هذا صاحب قدمه الذي الطرح حيث ومن للعربية،
 خالل من مييزه الذي الفلسفي، الطرح أسلوب إىل يستند الذي العام، الشمويل طابعه حيث
 ذلك بعد ويسعى. والتحول والنسق البنية مفهوم حول يعرضها، اليت التساؤالت من مجلة

 الكان إىل األنثربولوجي، شتراوس إىل األلسين، سوسري من البنيوية بأعالم والتعريف للتقدمي
 البنيوي الفكر أنّ مؤداها مركزية فكرة إىل يصل مث ومن. املاركسي بألتوسري وانتهاء النفساين،

 هذا على عيالن عمر يثين هكذا 2»اإلنسانية املعرفة جماالت خمتلف ختترق إبستيمولوجية حقيقة
  .جديدة معرفية وإضاءات آفاق فتح يف أمهيته على ويؤكد النقدي اهود

                                                           

 حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية دراسة يف نقد النقد، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، :حممد عزام -1
 .34، ص2003

، 1النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد، الدر العربية للعلوم ناشرون، بريوت، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: عمر عيالن-2
 .46ص.2010
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 التعريف يف الكتب أهم من فيعد فضل لصالح" األديب دالنق يف البنائية النظرية"كتاب أما
 حبركة املتصلة املعلومات تقدمي يف املتسلسل واملنهجي العلمي األسلوب العتماده « بالبنيوية

 النظرية عرفتها اليت والتحوالت املسار لرصد تارخيي منهج وفق انطلق حيث البنيوي، النقد
 اللسانية براغ حبلقة مرورا الروسية، الشكالنية احلركة مث دوسوسري، من انطالقا البنيوية،
 كما. ...شومسكي ونوام وبلومفيلد سابري، إدوارد مع احلديثة األمريكية للمدرسة ووصوال

 شتراوس، ليفي أمثال من والنقاد الباحثني لدى والبنيوية، البنية مفاهيم عن احلديث إىل انتقل
 األديب للنقد خصص الذي الثاين القسم أما.بارت وروالن الكاهن وجاك غولدمان، ولوسيان
 اللغة يف البحث والتواصلية، اللغوية واألنظمة جاكبسون منهجية على فيه ركز فقد البنيوي،
 البنيوية النقدية باالجتاهات العريب القارئ تعريف يف أمهيته الكتاب هذا فيكسب 1  »الشعرية
  .املعاصرة

  : عربية ظريةن تأسيس عن البحثو اإلجرائية إىل الرتوع :ديب أبو كمال 1-2-1-1

      الذين األوائل العرب النقاد من ديب وأب عدي مقوالته ومتثل البنيوي املنهج بنقل غلواش 
يؤسس فيه حيث "1979)دراسات بنيوية يف الشعر ( والتجلي اخلفاء جدلية"كتابه يف إجرائيا

 مث وضع كتابه ،ظرياً وتطبيقاً، يف وقت مبكر من تلقي هذا املنهج يف وطننا تنهلذا املنهج اجلديد،
 خصصه للجانب 1987)حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي: الرؤى املقنعة(الثاين 

أخطر حماولة بنيوية «ويعترب صالح فضل كتاب جدلية اخلفاء والتجلي  2التطبيقي يف هذا املنهج
  .3» يف جذور الشعر العريب حىت اآلن تطبيقية متكاملة تضرب

         عتربا يف معاينة النصوص واستنطاقها ورصد حتوالت كماليأبو ديب البنيوية منهج 
البنية الشعرية، وهو يف ذلك يشري إىل الرؤيا الشعرية اليت هي جتسيد لرؤيا الكون، الوجود، 

ص الشعري احلداثي جيب أن تتغلغل إىل عمق الظواهر الفنية، الواقع، ومن مث فكل مقاربة للن
يعاين من حيث هو عملية معقدة ثنائية، «فكان يدرس النسق من خالل البنية اإليقاعية فالنسق 

                                                           

 .47صالنقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد، : عمر عيالن -1

 .77، صطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية دراسة يف نقد النقدحممد عزام حتليل اخل -2

 .09ص، 1998، 1دار الشروق، مدينة نصر، مصر، طالنظرية البنائية يف النقد األديب، :  صالح فضل-3
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نة يف جسد النصها يف جذورها تنبع من متايز ظواهر معيحتديد يف صعوبة نلفي لذا 1» أي أن 
 البنيات على العربية للشعرية املقاربات جل انصبت ومنه احلداثي الشعري النص يف النسق

 الشعر يف بنوي منطلق من اإليقاعية البنية راسةد فإنّ وعليه النسق إدراك تسهل اليت اإليقاعية
 املعىن تعددية دعاة من ديب أبو ويظهر فيه، احلداثة مظاهر عن تستكشف إمنّا احلداثي، العريب

 ليست الشعري اخللق يف اللغة متتلكها اليت الطاغية اخلصيصة «: القائل فهو البنيوي املنهج يف
 البنية يف "ديب أيب كمال مقاربات « فإنّ يكن ومهما 2»والتضاد املغايرة بل والتشابه، التوحد

 أخرى، متفرقة دراسات ويف" الشعرية يف" و" والتجلي اخلفاء جدلية"و" العريب للشعر اإليقاعية
 االستنباط يف واالبتكار املالحظة، يف والدقة التحليل، يف واملهارة الطرح، يف اجلدية عليها غلبت
 يوفق مل بأنه يرى من هناك كان وإن3»النقدية ومصطلحاا الفكرية منطلقاا لوضوح نظراً
 « لتارخييةا البنيوية مثل مناهج، عدة بني ومجعه اجلاهلي للشعر مقاربته يف هذا مسعاه يف كثريا

وهكذا تبني لنا أنّ النقد البنيوي عند كمال أبو ديب قد تعثر يف أكثر من موضع، وعلى الرغم 
من أنّ مسريته النقدية اليت تابعناها تقارب العشر سنوات، غري أننا مل نقف على حتول نوعي يف 

 4»ه أمراً صعباً املسرية، وبقي املنهج النقدي لديه مشوشا إىل درجة جتعل من مالحظة خطوات
  .كثرية ومعارضة مؤيدة أراء بني من رأي جمرد نرى فيما وهذا

   :معامل القراءة النسقية يف حبث النسق اإليقاعي للخطاب الشعري: خالدة سعيد 1-2-1-2 

 البحث عن النسق اإليقاعي للخطاب لقارئ للخطاب النقدي العريب املعاصر أنّ لنييتب         
الشعري العريب احلداثي كان هاجس القراءة النسقية ذات املتصور البنوي، ويعترب أمحد يوسف 

احملاوالت األوىل اليت رمست معامل القراءة يد من بني املقاربات البنيوية، ومقاربة خالدة سع
القراءة «  أنّ إىل خالدة سعيد تذهبففي تعريفها للقراءة . النسقية يف مقاربة الشعر احلداثي

 كل قراءة الحقة إضافة إنّ...ليست عملية سكونية سلبية مغلقة، بل هي عملية ديناميكية فعالة

                                                           

 .109م، ص1981، 2، دار العلم للماليني، بريوت، ط)دراسات بنيوية يف الشعر(كمال أبو ديب، جدلية اخلفاء والتجلي،-4
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 تكون ومنه القراءة، لتعددية يدعون ممن اأّ هذا قوهلا من يفهم 1»للقراءات السابقة، وتعميق هلا
   .هلا إلغاء ال السياقية للقراءات وإضافة إضاءة النسقية القراءة

 1979) دراسات يف األدب العريب احلديث: حركية اإلبداع(ظهر كتاب خالدة سعيد    
 مالمح اإلبداع « وقد رمست فيه) البحث عن اجلذور(بعد مدة طويلة من وضع كتاا األول 
 من خالل منهجني ،الشعر، والرواية، والقصة القصرية: العريب اجلديد يف ثالثة أجناس أدبية هي

لذي ا) املنهج البنيوي(وألن الذي يهمنا هنا هو . املنهج االنطباعي، واملنهج البنيوي: نقديني مها
 ومنه 2»..للسياب) النهر واملوت(ألدونيس، و) هذا هو امسي(درست على ضوئه قصيديت 

 الناقدة استطاعت فهل احلداثيتني، سنحاول تلمس مالمح هذه املقاربة البنيوية هلاتني القصيدتني
 احلداثي النص شارة الغموض اعتبار على الغامضني؟ النصني هذين على النقدية آلياا تطبيق
  .املميزة ومسته

وهذا ما الحظه ، تنطلق من وعي متبصر وحسن اختيار للنماذج خالدة سعيد املالحظ أنّ  
 ألدونيس متردا وخروجا عن املعايري "مسياهذا هو "أمحد يوسف إذ ميثل نص حممد بنيس و

 واألمر ذاته بالنسبة للسياب رائد التجديد يف التقليدية وحىت احلداثية اليت وضعتها نازك املالئكة
. بناء القصيدة العربية، اليت شهدت حتوالت جذرية يف البنيات اإليقاعية والبناء اهليكلي للقصيدة

هلذه عدة قراءات نالحظ كيف أنها قدمت ، بق وأشرناكما س دعاة تعدد القراءات ومبا أنها من
من خالل التصرف يف وضع عالمات  ؟"أرض تدور حويل أعضاؤك نيل جيري:"العبارة الشعرية

الترقيم، ومنه تفتح الباب موعة من االحتماالت، وهي دعوة ملشاركة القارئ يف إنتاج داللة 
ا  تنتقل املقاربة من البحث يف األنس« ص إذالن اق الدالة إىل االجتهاد يف تأسيس نسق خاص
وكما هو واضح. صللن ...فإنها مل تقترح نسقا وحيدا للدال الشعري يف النما قدمت ص؛ وإن

 كانت لئنو 3»"معناه احملتمل واملمكن"  ملكونات-  ليس مبفهوم دريدا وأتباعه-مقاربة تفكيكية
 ملء يف دوره حصرت يوسف، أمحد حسب هاأن إال القارئ بدور يشيدون ممن سعيد خالدة

                                                           

وسف، ص نقال عن أمحد ي.60، ص1979، 1، دار العودة، بريوت، ط)دراسات يف األدب العريب احلديث(حركة اإلبداع: خالدة سعيد-4
417. 
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   .املبدع للقارئ العربية النقدية الساحة بافتقاد رأت ومنه الداللة، يف نقص من عايني هألن النص

 يعمل بل الداللة؛ يف نقص من يعاين ألنه النص ملء يف يتمثل ال احلقيقي القارئ دور إنّ  
  على واحلفاظ املعىن إلنتاج وتضاعيفه النص شقوق يف والبحث الفراغات تلك ملء على
 اإليقاع وهذا يعين أنّ «اإليقاع دراسة يف الصوتية األبعاد إىل تلتفت مل الناقدة أنّ كما ه،تناسل

ليس جمرد تكرار األصوات واألوزان تكراراً يتناوب تناوباً معيناً، وليس عدداً من املقاطع، وال 
ها عناصر إيقاعية، ولكنها جزء من  فهذه كلّ،قوايف تتكرر بعد مسافة صوتية معينة لتشكل قراراً

أمهلت احلديث  فاإليقاع بالنسبة هلا لغة ثانية ال تفهمها األذن وحدها،كما  1»كلّ واسع متنوع
 عن الظاهرة اإليقاعية اليت تربط بني تفعيلة الرجز وحبركة النماء واخلصبوالقول ألمحد يوسف 

 البنية اخلفية الرابضة خلف واهتمت بالبحث عن، للسياب" النهر واملوت "يف دراستها لقصيدة
 قصيدة السياب ممثال هلذا اخلرق واعتربتالكلمات، كما تبحث يف هندسة النص الشعري 

وهذا رمبا يربر ذلك الفهم .  مفاضلة منها للقصيدة احلداثيةهلنسق القصيدة العربية العام، وهذ
 ما كان يسمى عادة بالشكل يتخذ هنا ألنّ. املضمون/ الشكل فنحن إزاء« اجلديد للشكل 

ثانياً ليست للقصيدة .... إنه املوقف والنظام من العالقات الداخلية واحلركة. طبيعة جديدة
 إذ تبدأ القصيدة ،حركة، وليس هلذه احلركة بداية أو اية هندسة مغلقة ثابتة، ألا دفعة أو
وال تنتهي بل تستمر حىت بعد أن يسكت . نت مستمرة من قبلوكأا إضاءة مفاجئة حلركة كا

 هذا املفهوم اجلديد للشكل الذي نلفيه لدى  غري أن2ّ» ذلك أن القصيدة موجة ال بيت. الشاعر
 باجلرأة يف «خالدة سعيد يظل جمرد تنظري ال أكثر وغري ذلك فإن مقاربة خالدة سعيد متتاز 

للشعر  يل إىل الدراسة التطبيقية اليت كانت تطعمها من حني إىل آخر بنظرا اخلاصةالطرح، وامل
وهي حماولة جادة لتحويل املفاهيم إىل آليات إجرائية  3»..ونظريته وتارخيه، ودور املتلقي فيه

 نصوص غامضة ومنغلقة على إنهااحلداثية اليت أقل ما يقال عنها تباشر ا النصوص الشعرية 
  .نفسها

العريب ففي املستوى التطبيقي لتحليل        ونشري هنا إىل ظاهرة متفشية يف النقد التطبيقي 

                                                           

 .108، ص حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية دراسة يف نقد النقد:عزامحممد  -1

 .108 املرجع نفسه، ص -2

 .427، ص القراءة النسقية: أمحد يوسف -3
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الشعر يتراوح النقاد العرب املعاصرون بني االلتزام مببادئ البنيوية، واخلروج عليها يف حماولة 
ظهر أ  كما حيلو للبعض أن يسميه"املنهج التوفيقي"لكن هذا .  مناهج عديدةبني" توفيقية"

هذا النقد اجلديد وعدم إدراكهم للحدود الفاصلة بادئ مل م، وعدم استيعاقادالنبعض ضعف 
  .بني هذا وذاك بلغ يبعضهم اجلمع بني املتناقضني

يوية الوجه الثاين للقراءة تشكل املقاربات املابعد بن: املقاربات املابعد بنيوية 2- 1-2
النسقية اليت خرجت من وهم النسق املغلق حبثا عن النسق املفتوح والداللة املتعددة واملعاين 
املتناسلة لتجد ضالتها يف تلك املقاربات اليت خرجت من رحم البنيوية، لتعلن انطالقها احلر، 

وتتميز هذه ) النص(املوضوعو) القارئ(حبثا عن تشييد أدبيات احلوار والتفاعل بني الذات
النظريات مبنظورها املخالف ملا جاءت به البنيوية عن النص وعالقة القارئ به لذا تعترب 

أربع حمطات رئيسية انطلقت من نبذ ذلك  السيميائيات، التفكيك، القراءة والتلقي، التأويل
نسية املبعدة من مسرح االنغالق النصي الذي قالت به البنيوية،كما أعادت االعتبار للذات امل

  . لنظرياتاأحداث البنيوية وهي ذات القارئ، ليكون هلا كل احلضور يف هذه 

شهدت السيميائية حلظيت والدة يف زمنني ومكانني خمتلفني، األوىل مع : السيمياء 1-2-2-1
ريس سوسري وتبشريه مبيالد هذا العلم الذي يهتم حبياة العالمات، والثانية مع تشارلز سندرس ب

الذي بشر مبيالد علم جديد هو السيميوطيقا فقد جعل األول نظامه ثنائيا فالعالمة عملة 
لوجهني دال ومدلول تربطهما عالقة اعتباطية، أما بريس فالعالمة ذات عالقة ثالثية أيقونة 

 ومنذ ذلك اليوم حلت العالمة حمل البنية، وشهدت تطورا كبريا لتخرج من 1مؤشر ورمز
 ومن مث فهي جتاوزت اللسانيات غري اللغويةسيطرة النسق اللغوي وتلتفت إىل األنساق 

لغوي وغري اللغوي، فقد وسع السوسريية واقتحمت جماالت عدة ذا الطرح املزاوج بني ال
لعضد  ، وإن كانت السيميائية قد جاءت...بارت السيميائية لتشمل األساطري واألزياء واملوضة

 يف األلسنيةالبنيوية إال أنها تعضدها وتتضافر معها يف آن، ألنها تنطلق من النص ومن منطلقات 
 إن النقد السيميائي كنشاط فكري « النقد السيميائي ذلك لواءهااستكشافه ودراسته اليت محل 

                                                           
 ترويض النص:  وحامت الصكر09 ص،1994، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت، طينظر السيمياء والتأويل، سعيد الغامني،-  1

: املصطفى شاذيل.110، ص 1995ومنهجيات، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ...دراسة للتحليل النصي يف النقد املعاصر إجراءات
 .107، ص1998، بريوت،9، مج34ة اإلبداع والعلوم اإلنسانية، عالنظرية السيميائية ثنائية األصوات والرموز، كتابات معاصرة جمل
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خاص، يسعى دوما إىل تعزيز أرضيته تعزيزا ألسنيا، وذلك دف إنتاج معرفة مجالية عن طريق 
ختصيصها مبوضوعها الذي هو نصوص أدبية، بيد أن هذا التخصيص يبقى متحجبا وتقزما إن مل 

تأثر الدرس السيميائي يتخذ من الدرس األلسين دعامة له، ويتمظهر ذلك نظريا وعمليا يف 
  .هلا منطلقا النص غري جتد ال السيميائية الدراسات أنّ يعين وهذا 1»بالنظرية اللغوية السوسريية 

 ومن الثمانينياتتأخر ظهور اخلطاب النقدي السيميائي يف الوطن العريب إىل بداية    
حممد مفتاح، حممد املاكري، أنور املرجتي، عبد : األصوات النقدية العربية اليت تنتهج هذا املنهج

الفتاح كليطو، عبد امللك مرتاض ، عبد القادر فيدوح، رشيد بن مالك حسني مخري، السعيد 
 واملالحظ هو غلبة األمساء املغربية يف الدرس 2..بوطاجني، عبد اهللا الغذامي، صالح فضل

   ..السيميائي

سلكت الكثري من الدراسات العربية املنهج السيميائي يف قراءا للنصوص الشعرية     وقد 
، تشريح النصاملختلفة، ومن هذه الدراسات التطبيقية نذكر دراسة عبد اهللا الغذامي يف مؤلفه 

، ويف األلسنية يعد عبد اهللا الغذامي من أكثر النقاد العرب ممارسة وتنظرياً للمناهج النقدية إذ
لقصيدة إرادة احلياة أليب القاسم الشايب يف كتابه تشريح  الباب نلفي له قراءة سيميولوجيةهذا 

والكلمة " سيميولوجي"  أنها نظام إشاري«النص وقد انطلق يف هذه املقاربة بتعريف اللغة على 
ذا إشارة تقف يف الذهن على أنها دال يثري يف الذهن مدلوالً، هو صورة ذهنية ملوجود عيين وه

احلدث هو الداللة ومن املهم أن نقرر طبيعة الكلمة كإشارة؛ فالكلمة ذا املفهوم ليست امسا 
  واملالحظ أن3ّ»...دال ومدلول: لشيء تنص عليه، وإمنّا هي صورة صوتية وتصور ذهين

الغذامي يركز على دور املتلقي، إذ يعمل على التفاعل مع هذه الكلمات اليت حررها املبدع من 
عزلتها دفعا ا للمتلقي الذي جيب أن يلج النص اإلبداعي وهو مدرك أنّ كل السلطة ستكون 

 يف أن يدرك بأنّ السلطان- البد له«هلذا األخري، لذا جيب أالّ يدخل النص مبفاهيم مسبقة بقوله 
هذا املوقف جيب أن يكون للنص ال للقارئ، فإن تسلط القارئ هنا، ضاع النص وسيفرض 

                                                           

احلقيقة يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظريات الشعرية، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة : بشري تاوريرت -1
 .116،ص 2010 ،1، عامل الكتب احلديث، إربد ـ عمان، ط)دراسة يف األصول واملفاهيم(والنظريات الشعرية

" ، والنقد اجلزائري املعاصر من98، ص 2010، 3اجلزائر، ط/ور للنشر والتوزيع، احملمديةمناهج النقد األديب،جس: ينظر يوسف وغليسي-2
 .133، الصندوق الوطين لترقية الفنون واآلداب وتطويرها، دط، دت، ص "األلسنية" إىل " الالنسونية

 .12تشريح النص ، ص : عبد اهللا الغذامي-3
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القارئ خمزونه من الكلمات بسالف تارخيها على إشارات النص، وتتم إعادة الكلمات إىل 
أما إذا استجاب القارئ لدواعي التجربة اجلمالية ومسح لإلشارات ...سجنها مرة أخرى
 سينجح يف إحداث نفسه يف نفس القارئ، أي تأسيس - هنا-له فإن النصبالتحرك احلر يف خيا

يبدأ الغذامي قراءته للقصيدة بتحديد ما اصطلح عليه مبصطرع احلركة والسكون وقام و 1»األثر
له حركة اجلزر الذي يتتبع من خال/فيه بإحصاء األفعال وتتبع حركتها وكذا مصطرع املد

القصيدة الداخلية والتركيز على موسيقاها الداخلية وانكساراا املتتالية، وإن كان قد ركز على 
التقسيمات وعلى التركيب اللغوي الظاهر للغة القصيدة ومل يتعمق ليقف على رمزية هذه اللغة 

  . وهذه اإلشارات ومؤشراا

ره فهو انطلق من تشريح النص مقاربة  يبدو أنّ الغذامي مل يكن وفيا للمنحى الذي اختا
خطى األسلوبيني البنيويني «سيميولوجية، لكنه سقط يف االجتاه األسلويب البنيوي فاقتفى الناقد 

يف تناوهلم ألزمان األفعال فال نكاد نظفر بتحليل أسلويب لقصيدة من القصائد دون أن يعرض 
 حقها تستوف مل مضيئة جوانب هناك أنّ إىل اجلابر حامد يوسف ويذهب 2»فيها احمللل لذلك

 يعنون الزرفاوي عمر جعل ما وهذا موضوعايت لنقد نواة تكون لكي وتصلح البحث من
 احلياة فثنائية موضوعايت، نقد نواة حنو: النص تشريح: العنوان ذا النص تشريح لكتاب قراءته
  .مجيعا عليه نتفق ما وهذا 3النص تشريح كتابه يف املسيطرة التيمة متثل املوت

بني الدراسات كذلك اليت سلكت املنهج السيميائي كتاب شفرات النص لصالح  منو
تأمل الضمائر النحوية، بشكل جممل، يف بعض مناذج ...وتستهدف هذه القراءة حماولة« فضل

الشعر العريب املعاصر الستكشاف مدى متثيلها لشيء آخر معروف أيضا هو الوعي والضمري 
والرتباط هذا املوضوع مبفهوم الفواعل يف النقد احلديث، ...الشعري، على أساس أن الضمري

 كذلك ونشري 4» ويتجاوز مستوى البيان النحوي إىل حتسس ما يفضي إليه من بيانات مجالية

                                                           

 .14تشريح النص، ص : عبد اهللا الغذامي-1

، 09 وعوملة النقد قراءة يف مشروع النقد األلسين لعبد اهللا الغذامي، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد عمر الزرفاوي الثقافة العربية-2
 .97، ص 2009امللتقى الدويل حول النظرية النقدية املعاصرة والعوملة،سطيف، 

 .96،97 صاملرجع نفسه، ص-3

، 2شفرات النص دراسة سيميولوجية يف شعرية القص والقصيد، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مصر، ط: صالح فضل -4
 .07، ص1995
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 اخلطاب بنية عن باحلديث استهلها"النونية" الرندي البقاء أيب لقصيدة مفتاح حممد دراسة إىل
 التوجه هذا مثل لنا ويظهر...) املقصدية اإليقاع، النرب، التنغيم، احلروف، تقليب (الشعري

 النص ذلك يف مبا اإلبداعية النصوص طاقات استثمار يف احلداثية املناهج تلعبه الذي الدور
 " لعناصر تطبيق « الدراسة هذه أنّ على اإلجرائية عدته الكتاب بداية منذ مفتاح وحيدد التراثي
 الدراسات إليه انتهت ومما مبادئ، من القدامى العرب النقاد بعض عند ورد مما حنتها" نظرية

 القراءات هذه جانب إىل 1 »املتعددة القراءة ضمن تدخل فاحملاولة.اآلن السيميائية الشعرية
 شعرا اإلبداعية النصوص قراءة يف السيميائي املنهج استثمار حاولت كثرية قراءات توجد

 أو بالفشل القراءات بعض ومست وإن اإلبداعي النص هو األكرب املنتصر فكان وسردا،
غري أن النصوص اإلبداعية املعاصرة احلداثية هي أكثر النصوص قابلية للتحليل . التلفيقية

ها متلك بعض خصائص هذا النقد املتمرد على سلطان اللغة ويل وللممارسة النقدية ألنتأوالـ
  .التقليدية

سلطة للقارئ الذي كان أكرب املهمشني يف ظهر التفكيك ليعيد ال :التفكيك 1-2-2-2
اخلطاب البنيوي، بل ظل مقصيا ومغيبا، كما يدعو التفكيك من خالل األسس اليت قام عليها 
إىل تعددية القراءة وتناسل املعىن، وجيعل من كتابة االختالف مسته، وفتح املعىن على اإلرجاء 

لبناء بل لتعيد اهلدم، وتطرح نفسها كذلك واالنتشار، وممارسة اهلدم يف أبشع صوره ال لتعيد ا
إىل ماالاية من القراءات، ومن هنا وجد القارئ ضالته يف هذه القراءة التشتت، التحرر، وإن 
كانت ال ترضى إال بقارئ متمرس خصب الذاكرة، ألنّ النص كأثر لنصوص أصل متعددة 

القراءة التفكيكية هي عملية ف«حتتاج ملن يستدعيها إىل ساحة احلضور بعد أن رمست غياا 
بصدور أول جتربة  يؤرخ لدخول التفكيك العامل العريبو 2»حفر يف العمق املاورائي للنص

وهي جتربة عبد اهللا الغذامي يف ) التشرحيية( راءة التفكيكيةلقنقدية عربية تصدع بانتمائها إىل ا
لذا جند يوسف "  قراءة أمنوذج إنساين معاصر-اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية"كتابه 

 جعلتنا  « اخلطاب النقدي السعودي املعاصر للتفكيكية بقولبريادةوغليسي ال يتردد يف اإلقرار 
اخلطاب النقدي السعودي املعاصر للتفكيكية على مستوى العريب، بأمساء باطمئنان ريادة -نقرر

                                                           

 .05، ص 1989 دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، دط، سيماء الشعر القدمي: حممد مفتاح  -1

 .163، ص 1996، 1 العريب، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، طجدل احلداثة يف نقد الشعر: خرية محر العني -2
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نقدية ذات صيت عريب طيب، عرفت بتنظرياا النقدية وإسهاماا اجلادة يف نقد النقد 
إضافة إىل أمساء عربية قليلة ...عابد خرندار، سعد البازغي، ميجان الرويلي: خصوصا، أمثال

  .1»..م قطوس، عبد امللك مرتاضعلي حرب، بسا: أخرى نذكر منها

   التفكيك بأي معىن؟:عبد الغذامي 1-2-2-2-1

  التشرحيية قراءة حرة لكنها نظامية وجادة، وفيهاالقراءة«   يعرف الغذامي التشرحيية بقوله 
"  وكل موحياته من خالل مفهوم، اجلديد املبتكر يتوحد القدمي املوروث وكل معطياته مع

 2» والتحول هو إحياء مبوت ويف نفس اللحظة تبشري حبياة جديدة. حيث يكون التحول" السياق
 يتال اخلطى لكت وتتبع الغائبة النصوص لتلك استدعاء حماولة هي التفكيكية/التشرحيية فالقراءة
 حضورا معانيها ختط آن، يف طاخل حني احملو قراءا ليصحب ،املتعدد النص هذا وجود رمست
 ما معىن جمرد املعىن هذا أن تؤمن األّ البناء هذا ودم املعاين وتنقض الكتابة هذه متحو مث وبناء
 يف العرب النقاد أوقع الّذي وهذا قراءة سوء تغدو قراءة كلّ أنّ ،كماوالضياع التشتت سبيله
 إليه توصل الذي التناقض لذلك سترا ربما منهج، من أكثر بني جيمعون جعلهم مما حرية

  .قراءة إساءة أو قراءة ال مقاربام فتغدو التفكيكية املقاربات

 الستكشاف الداخلي، النص لعامل ولوج هي النقد، ممارسة أنّ الغذامي اهللا عبد يرى 
 يف نتعمق أننا معناه فهذا الداخل من والنقد القراءة منارس أننا ومبا « لقوله أغواره وسرب معانيه
 يف طرفا حينئذ وسنكون فيه، وبأنفسنا به وعيا نزداد كي أكثر فيه ونغوص الداخل هذا أغوار
 لفتح وسائل والتشريح والنقض احلل وتتخذ واملناقضة، املعارضة على تقوم مفتوحة حماورة
منهجني  بني جيمعاخلطيئة والتكفري  يف كتابه جنده لذا 3» خالهلا من والنفاذ الدائرة حلقات

  .وبعض مالمح السيميائية فيما نرى )التفكيكية(البنيوية والتشرحيية أو : نقديني ومها

   ويجمع هذا املُؤلف بني النظري والتطبيقي، ويكتفي يف الشق األول من الكتاب بتقدمي 
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نظري للبنيوية السيميولوجية والتشرحيية وال يغفل احلديث عن بارت زعيم النقد األلسين ومعلم 
، يف حني خصص باقي الكتاب لتقدمي مقارباته )لكثرة ما يرد يف مؤلفام(العرب األول

لنصوص شعرية حلمزة شحاتة الشاعر السعودي، غري أنّ املالحظ يف مقاربة الغذامي هذه، أنها 
ال تنتمي إىل أي منهج فهي جتمع بني مناهج عدة وإن كان العنوان يشري إىل البنيوية والتشرحيية 

البنيوية (بقوله إن الفكرتني «حدة على دراسة كل قدم وإنيقر بذلك التوجه هلما وهو 
وهذا اهلدف الذي نقصده . من أسر املعىن املقيد) اإلشارة(تيهان حنو حترير الكلمة) والتشرحيية

 عنوان حتت عمد حيث بينهما؛ احلدود لمسن نكاد ال أننا إال 1»وال يقلقنا تباين الطرق إليه 
 ما آخر وأنه حديثة بدعة يعتربه الذي  العنوان بتحليل" ظمأ مت قلب يا "لقصيدة النص تشريح
 مدارات، عدة يف تتحرك القصيدة رأى حني القصيدة فضاء حتليل وكذا القصيدة، يف يكتب
 هنا ونشري ،... األثر مدار ، للمنبع العودة مدار الركين، الغيار ومدار التجاوزي، اإلجيار مدار
 كتابه يف قدمه عما خترج تكاد ال بل تشبه التجاوزي اإلجيار مدار حتليل يف الدراسة هذه أنّ

 بينها من مناهج عدة بني مجع أنه من انطلقنا لذا وتقسيماته، األفعال حركة من النص تشريح
 حتليله يف ويشري. دالالا تعددت اليت احملراب إلشارة بتحليله هذا ويتعزز السيميولوجية،

 التفاحة، األرض، الفردوس، أدم،(الستة بعناصرها والتكفري اخلطيئة قصة إىل شحاتة لقصائد
 وهذا غريه شيء وال النص من ينطلق الذي التفكيكي البنيوي املنهج وفق حيلل أنه ورغم) حواء

 من يعنينا ولن. تفكرينا من ونسقطه معه تارخيه ونعزل الشخص، محزة نعزل « قوله يف أكده ما
 يفسر وكأن منوذجنا، جمال يف ندخل اليت األحداث تلك إلّا حياته ويوميات اخلاص تارخيه
 أقرب فهو ذلك غري يثبت التحليل أن غري 2»النموذج جوانب من جانبا لنا اليومي احلدث
 شحاتة محزة بقال ويسبقه إال لتحليله استشهادا جند نكاد ال إذ النسقية إىل منه السياقية للقراءة
 أنّ إال  النص، صاحب ال والتحليل الدراسة منطلق هو النص يكون أن وأصح أوىل باب ومن

 البعد إسقاط من الغذامي يكثر كما النص، هذا على وسلطته وجوده بغري يرضى ال شحاتة
 وزجياته أزمات من له حدث وما حياته سريةب يستعني جنده إذ شحاتة حياة سواء اخلارجي

 البنته أخذت اليت احلوارات تلك من أخباره إىل يعود جنده كما ،اخلمس وبناته وفشلها الثالثة
 أدق على تعرفنا إننا القول، وميكن االنطباعية مطب يف وقع قد الغذامي يكون وذا شريين
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 واملعلومات األفكار يف فيتمثل الثاين اخلارجي البعد أما االجتماعية، شحاتة حلياة التفاصيل
 كتراث اخلطيئة لقصة العودة كثري فهو الطرح هلذا مدخال غريها الغذامي جيد ال اليت املسبقة

 التفكيك ألنّ التحليل هذا إثراء يف ساهم وهذا الكرمي القرآن يف ورد عقائدي منوذج أو ديين
 التفكيكي القارئ ميتلك أن وجيب ،)التناص (أصل نصوص موع أثرا النص بكون يؤمن
 تلك استحضار يف بالغ أنه إال النصوص؛ هذه مثل حتليل يستطيع حىت ثريا وخمزونا ذخرية

 زعمه وبطل البنيوي املنحى عن املقاربة أبعد ما وهذا التفاحة، وقصة وحواء آدم خلطيئة الصورة
 فرض من ومنع العبث من وقاية ألنه به، ويلتزم منه ينطلق كأصل البنيوي النقد سيعتمد «أنه يف
 نقطة يف تدور حتليالته كل جعل أنه هي أخرى مسألة إىل ونشري 1»النص على غريب هو ما

 يتناىف ما وهذا والتكفري، اخلطيئة ثنائية وهي وبؤرا القصيدة حمرك الغذامي منها جعل واحدة
 لذا بوجوده؛ يؤمن ال بل الواحد املركز ينفي فهو املركز، ضد قام فالتفكيك التفكيك ومبادئ

 بأنّ هذا توجهه يربر فتلفيه الغذامي أما واهلدم، والغياب التشظي على التفكيكي الطرح يركز
 نفسه جيد بل املدروس، العمل منطق نقض حياول ال ألنه دريدا تشرحيية عن ختتلف تشرحييته

  2جمددا النص بناء أجل من النقض اعتمدت اليت بارت  تشرحيية إىل أقرب
 والقراءة النسقية القراءة بني زاوج التأويل يف املنحى هذا إنّ هذا، بعد القول ميكن 

 على التفكيكي توجهه عن اإلعالن باب من هذا ورمبا األثر عن حديثا له نلفي كما. السياقية
 هو وليس. الشيء خارج هو فيما ينطبع ما هو «فاألثر التفكيك أسس من أساسا األثر اعتبار
 وهو 4»معىن ال أثر الشعر «ويرى قبله ال النص حدوث بعد يأيت األثر أن ويؤكد 3»الشيء
  .النص معاين بناء يف املتلقي يلعبه الذي الدور على تأكيد

 أسس حداثي كاجتاه البنيوية بني اجلمع مشروعية ما هو للتساؤل يدفع الذي األمر لعلّ          
 إىل الداعية احلداثة بعد ما نقديني كاجتاهني والتفكيكية السيميائية وبني املغلق النسق ملقولة

 احللول وأنصاف التوقيعية واحللول التلفيق بالتوفيق يعرف ما يف يقع أمل.وشيمه النسق تقويض
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 الذي التطبيقي العريب النقد على يعاب ما هذا 1العريب النقدي الفكر إليها ركن ما كثريا اليت
 تلك احترام عدم إىل شك وال راجع وهذا املتناقضات، بني واجلمع التلفيق فخ يف يقع ما كثريا

 من أنّ الزرفاوي عمر يضيف كما نقدي منهج كل عليها يقوم اليت واألسس املرجعيات
 الرمزية األبعاد من خال القراءة حمل هو الذي فالنص االنتقائية، مسة هو القراءة هذه سلبيات

  .املطبق واملنهج املختار النص بني املواءمة فتغيب اإلحيائية، والدالالت

  .التفكيكية واملقاربة قطوس بسام 1-2-2-2-2 

 إستراتيجيات " مؤلفه ضمن2"اجلياع تنومية"  اجلواهري لقصيدة قطوس بسام قراءة تأيت        
 مقدمة يف هو يوضح كما تفكيكية قراءة وهي التطبيقي للنقد توجهه يعزز الذي" القراءة
 ظاهرها ففي ا، خاص حنو على عنها تعرب مفارقة على"اجلياع تنومية "قصيدة تنطويو. الكتاب

 هكذا الثورة، وإىل املواجهة وإىل الرفض إىل دعوة أعماقها يف لكن النوم إىل تدعو) القصيدة(
 األول البيت يرمسها اليت فالصورة وحتد ووض انتفاضة صرخة اجلياع تنومية قطوس بسام تأول
 العميق، مستواها يف إال تقبل أن ميكن ال لذا السطحي، مستواها يف مفككة صورة القصيدة من

  : الشاعر يقول

  الطعام آهلة حرستك   نامي الشعب جياع نامي                         

 االستجابة ميكن ال طلب هو النوم، اجلياع من الشاعر طلب أنّ إىل قطوس بسام يذهب  
 البتة، اجلوع مع جيتمع ال النوم وأنّ النوم، يستطيع ال اجلائع اإلنسان أنّ مجيعا نعلم فنحن له،
 فمن وإذن اجلائعني، هؤالء حبراسة تتكفل الطعام آهلة أن حسبه املفارقة حد من يزيد وما

 خالل ومن بيتها، مطلع منذ التفكك يف القصيدة تبدأ هكذا الطعام، هلم يء أن املفترض
  .بنيتها

 تفكيك يف الناقد به يتوسل إجرائي مفهوم هي مبا احليز آلية إىل قطوس بسام استند         
 تتبع ورائه من يقصد الذي مرتاض امللك لعبد احليز مبفهوم يأخذ وهو القصيدة، ومقاربة
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 حتمل اليت احليزية، واألحجام واالمتدادات واألبعاد واخلطوط واألشكال والصور الدالالت
 يكون أن على قادر احليز وكأن الشعرية أو السردية اخلشبة على للجسد احليز من لطائف طياا
 خارجي جو وأي بفضاء، حمدود غري احليز كأنّ. وامتالًء وفراغا وفضاء وجماالً وبعدا اجتاها
1مفتوح عامل فهو فحسب، بنا حييط

 احليز وفق هذا الطرح إىل حيز تائه، حيز مويهتم بتقسي 
 إال أن يطرح هذا الوجه احملتمل من النص أىب، غري أنّ تأويله هذا مضطرب/حامل، حيز متحرك

 ويف منه، حرمت ما إىل وحنينها حترقها يف احلرة العربية النفس أغنية هي« املعاين فتنومية اجلياع 
 يف تكمن وبنائيتها تفكيكها، خالل من وحدا حتمل وهي. إليه تصبو ما إىل وتطلعها رغبتها

 جيب حيث من وتنتهي تنتهي، حيث من تبدأ فكأا بنائها، إىل تفكيكها يدعو كما تفكيكها،
 ولو إبراز إىل حيتكم العربية، املمارسات حده تنحو الذي التفكيك أن والواضح 2»تبدأ أن

 اإلرجاء شأن من دريدا طرح عما يبتعد بذلك وهو املعاين، من التعددية هذه من جانب
 يف متدفقا وتياراً جارفا سيال يكون الذي املعىن، حمل سدميها وحيل العدمية تعم حىت والتشتت
 .الغياب حضرة
 ياوس بزعامة األملانية نسختها يف التلقي نظرية جاءت :والتلقي القراءة نظرية 1-2-2-3

 اإلبداعية القراءة إىل وتدعو البنيوية النظرية يف غيب الذي بالقارئ االهتمام لتعيد وإيزر،
 كبرية فرصة القارئ ومتنح والنص، القارئ بني احلوار إىل تدعو أّا كما النموذجي، والقارئ

  . الباين بالفراغ يعرف ما أو الفجوات تلك خالل من النص تشييد إعادة يف

 فجعله املعاصر النقدي باخلطاب حل الذي التجديد ذلك نتيجة القراءة مصطلح ظهر فقد      
 فكان احلداثة وملتطلبات املتغريات لواقع جماراة اإلجرائية وعدته واملصطلحية املفاهيمية حلته يغري
 مقترن املعاصرة القراءة مفهوم«  النقد مصطلح عن كبديل القراءة مصطلح الفترة هذه أنتجته مما

 التأويل، إىل التفسري من ميتد خصب مفهوم لذلك وهو املعرفة، إنتاج وإعادة باالكتشاف
 أمهية عن باهر بوضوح ويكشف املقروء املوضوع عن تقل ال فيه القارئة الذات أمهية أن ويؤكد
 كشف إعادة عملية كوا يف تكمن القراءة فأمهية 3»..بالنص القارئ تصل اليت املعرفة طبيعة
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 فتغدو والقارئ، النص بني احلوار باب فتح خالل من الغائبة، األصل للنصوص واستنطاق
 وتقدمي اجلمالية املتعة تلك ومنح الداخلية أغواره يف وتعمق النص لفضاء رؤيوية تأمالت القراءة

 حياول الذي والقارئ النص ألفقي انصهار فالقراءة النصوص، بواطن يف مستقر هو ملا ما فهم
 وتشققاا، النص فجوات يف احلاضرة الغائبة النصوص تلك مع حواره يف جديد من النص بعث
 تغيب األحوال من حال بأي يعين ال هذا أنّ إال القراءة قيام وأساس منطلق هو النص كان وإن
  .النص بناء فرصة إياه متنح فهي القارئ، ذات

 املعرفية اخللفية تشكل اليت األخرى النصوص مع عالقة يف للنص وضع القراءة إنّ         
 املعيشة املكتبة تفعيل تعين إذ فالقراءة « اجلديدة للنصوص وقراءاته فهمه وتوجه القارئة للذات

 لنا حيدد الذي املخزون هذا نفهم أن وجيب الثقافية واملعطيات السابقة القراءات خمزون أي
 ثقايف خمزون هو بل خاصا، فرديا ليس للنص خاص الستقبال وحيضرها للتلقي معينة وضعية

 النصوص من جمموعة جمرد يعين ال املكتبة مفهوم فإنّ ذلك على وزيادة ومجاعي مؤسسايت
 القراءة أثناء يشتغل والتقييم الفهم طرائق من كامل نظام أو نسق أيضا هي بل املقروءة

 فروض دون قراءة فال القرائية الثقافة أو املسبق بالفهم تسميته نستطيع ما وهذا 1 »ويوجهها
 إعجاب يظهر ومنه ثابتا، ليس متغير أفق وهو للنص القارئ به يدخل الذي األفق وهي مسبقة
 هذه مصطلحات لبعض تواردا نعدم ال اليت وتطبيقام مؤلفام يف التلقي بنظرية العرب النقاد

 الشعر الرتباط ذلك نستغرب وال النص بناء يف القارئ دور على التركيز وخاصة النظرية،
 يف واألفول باملوت عليه حمكوم و له قيمة فال وإال مبتلقيه مقترن األدب وألنّ باملتلقي خاصة
  .غيابه

 ينتقل ال حيث باستمرار؛ متطورة ديناميكية سريورة باعتبارها تظهر القراءة عملية إنّ        
 تقدم كلما مستمر تغري يف سابقا قرأه ملا فهمه ويرى بل فحسب، أخرى إىل مفاجأة من القارئ

 أو يكررها اليت السابقة العناصر على جديدا دالليا بعداً يضفي جديد عنصر فكلُ. القراءة يف
 تكونت اليت للصوت املستمر اإلبطال هذا شأن من يكون وسوف أكثر، يفصلها أو يناقضها
 ونتجاوز فلنكشف فيه ننهمك الذي نفسه االتصال نشاط على انتباهنا يشد أن القراءة خالله
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  .1السريورة هذه يف الذاتية وإسقاطاتنا مشاركتنا نفسه الوقت يف

 هذه مصطلحات استعمال يف العرب النقاد كتابات يف التلقي بنظرية التأثر هذا يظهر         
 يف ناصف مصطفى وكذا القراءة عن حديثه يف رومية وهب أمحد عند جنده مثلما النظرية
 نسميه ما إىل تسعى التارخيية الدراسات إن واضح... «بقول التارخيية الدراسات عن حديثه
 قفز املفتاح هذا أن وبديهي مفتاح مؤلف ولكل غائبة مفاتيح املقاصد هذه املؤلفني مقاصد
 أو املاهر الشرطة خمرب بعمل أشبه املقصد ظل يف القراءة أن نفترض ولكننا الشخصي الباحث
 يفهم كما فالقراءة 2»اللحظات من حلظة يف املؤلف عقل يف مركزية حقيقة هناك أن نفترض

 والفاعل اجلرمية جمريات لكشف حتقيقات بعدة يقوم الذي الشرطي بعمل شبيهة القول هذا من
 النقدية النظرية هذه يف القراءة هي مثلما. واحلقائق االعترافات هذه حبث خالل من احلقيقي
 مسكوت يف البحث خالل من الداللة إىل للوصول والنص القارئ بني اآلفاق انصهار نتيجة
 مطوال حديثا الكتاب هذا يف له نلفي كما .الفراغ هذا بناء وإعادة الفجوات تلك مبلء النص
 مؤلفات من مؤلف خيلو يكاد فال ريتشاردز أعمال من إيزر استفادة وعن التلقي نظرية عن

 به عرفت ملا خاصة دعاويها، بعض تبين أو التلقي نظرية عن احلديث من املعاصر العريب النقد
 عملية خارج اإلبداع عن احلديث ميكن ال إذ ، للقارئ االعتبار وإعادة الطرح يف وجاهة من

  .التلقي

 وتبنت والتلقي القراءة نظرية  مبادئ من بعضا استثمرت اليت النقدية احملاوالت ومن         
 من استفاد فقد) الشعرية يف (كتابه يف ديب أيب كمال دراسة العريب العامل يف مصطلحاا بعض
 أوال التوقع من القرب حبسب تتحدد اليت) اجلمالية املسافة(و) الفجوة (قبيل من مفاهيمها بعض

 من وأي النظرية هذه مبفاهيم تأثره إىل يشري ال لكنه ثانيا؛ املتلقي يف النص يتركه الذي) األثر(و
  .منها املنطلق املناهج

 والنفسية الثقافة التارخيية القارئ افتراضات وخيلخل يزعج نص عن ديب أبو يتحدث    
 يف حاول وقد اهلزة يسميه ما إىل) االنتظار أفق (مفهوم ناقال وذكرياته، وقيمه أذواقه ويسحب
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 بتوجهه يصرح ال أنه غري 1الشعرية مفهوم وفق ألدونيس معظمها قصائد عدة حتليل هذا مؤلفه
 حممود حتليل الدراسة هذه إىل وتضاف النص، فجوات ملء فرصة القارئ منحه يف إلّا هذا

 عملية عرب اجلديدة القصيدة متثل إىل دعا حيث) الصلب بعد املسيح (السياب لقصيدة البستاين
 يف تتحكم داللية قوى فيه للنص يكون املفصل، إىل امل من فيه يسري إدراك وهي التلقي،
 تنقله للمتلقي، ضخمة حصيلة تكوين يف سببا واملركبة البسيطة الداللة وتكون التلقي، عملية

 اليت والتلقي القراءة نظرية بذلك خيالف البستاين أنّ إىل الصكر حامت ويذهب. والقناع الرمز إىل
 يشري البستاين أنّ من بالرغم وتفسريه، إدراكه عرب النص مستويات خلق مهمة للمتلقي تعطي

 النص تلقي يف ثقافيا املتراكمة الفردية اخلربة أمهية وإىل القارئ يف النص حيدثه الذي األثر إىل
  .2السياب قصيدة ا حفلت وأقنعة ورموز وصورية لغوية بوقائع هلا ممثال معانيه وحتديد

 وتنتحر احلميدين سعد لنص الغذامي اهللا عبد مقاربة تعد ،األعمال هذه إىل إضافة    
  والتلقي القراءة نظرية قدمته مما االستفادة حاولت اليت العربية املقاربات بني من أحيانا...النقوش

 ذا والشاعر « قوله  بذلك ويوحي التلقي نظرية مفاهيم استثمار البداية منذ الغذامي حياول إذ
 يعلن أن أجل من عنيفا قتاال الشخصي وتارخيه نفسه قاتل قد أنه البد والقرائي الشعري الرصيد

 يكون ويكاد صادما تقدميا جتربته ويقدم نفسه يقدم فهو ذلك يعلن إذ وهو النقوش انتحار عن
 يلمح بالغذامي وكأننا 3»نايه انكسار يعلن حينما الناي بعازف أشبه فهو انتحاراً نفسه الفعل
 على"النقوش انتحار" الديوان هذا حيدثها اليت الصدمة خالل من األفق هذا وانكسار التوقع ألفق
 كسمة اللغة وشم النص انكسارات عن يتحدث وهو انتحار، ذاته حد يف هذا التقدمي فعل أنّ
 الصغري النص هذا جواب ال معرفة إىل الغذامي ويطمح احلداثية، الشعرية الكتابة مسات من

  .قوله حد على داللة الكبري حجما

 العنوان خالل من وذلك والقراءة، التلقي لنظرية النقدي التوجه ذا الغذامي يصرح     
 نقول حينما« : يقول" الساحر على السحر قلب أو التوقع أفق" املقاربة هذه يف وضعه الذي
 أفق( مفهوم على مباشرة أضرب أنين يعين فهذا واألمجل األقصى احلميدين من نطلب إننا
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 التوقعات منظومة يضع مفهوم وهو...االستقبال نظرية طرحته الذي املفهوم وهو) التوقع
 الشروع قبل -ما نص حول القارئ ذهن يف مترسبة تكون اليت والسياقية األدبية واالفتراضات

 حمدد، نص حول حمدد شخص لدى فردية تكون قد وتصورات فروض وهي - النص قراءة يف
 حبيث نصوص أو نص حول حيملها القراء من فئة أو جيل حيملها تصورات تكون وقد

 املقروء النص ويأيت 1»التوقع أفق تشكل اليت التصورات ذه حوهلا حمملون وهم يستقبلوا
 اشتغاله جمال الناقد وحيدد وتفصيال، مجلة بنسفها يقوم أو يعدهلا أو التوقعات هذه ليؤكد

 ديوان سرب هو جمالنا ولكن«: بقوله اجلمالية املسافة مفهوم على فيقصره النظرية هلذه واستثماره
 فينا املنتشئ التوقع أفق إىل استنادا) اجلمالية املسافة(معيار على اآلن أيدينا بني الذي احلميدين

 ويفرضهما الديوان هذا يفتحهما مدخلني من عندنا ينشأ والتوقع وشاعريته الشاعر جتربة عن
 منهما 2»احلميدين سعد: الشاعر اسم: -2 أحيانا،..النقوش انتحار: الديوان عنوان-1: ومها
  . عنهما الذاكرة يف ترسب ما واستحضار النص، مع التفاعل يبدأ

 موت مقولة يتبىن مازال بل مؤلفه إىل النص عن خيرج مل أنه الغذامي اهللا عبد يؤكد   
 إنتاجه وحىت النص، هلذا األديب السياق تستدعي النصوصية أنّ غري بارت مثل مثله املؤلف

 ولن التوقع أفق من متحررا سيكون الشاعر يعرف ال الذي القارئ أنّ إىل ويذهب الشعري،
 خالل من التوقع أفق مسألة يبحث بالناقد وكأننا. للغذامي حدث ما القارئ هلذا حيدث

 النص مع التناص خالل من املألوفة اللغة وختطي التجريب عامل النص هذا ولوج عن احلديث
  .الشعيب التراثي

 تسمح واليت النص عوامل إىل الولوج بوابة إياه معتربا العنوان دراسة الناقد يغفل ال 
 حيث للشاعر؛ أخرى لدواوين عناوين من ذاكرتنا يف ترسب مبا الشعري السياق باستدعاء

 هاهنا االنتحار أنّ ليؤكد زيفها وكشف الذات باطن عن الكشف من نوع إىل االنتحار يتحول
 املوت، أو الصوت إما الوجودي اخليار هذا خالل من نفسه يستنهض هو بل للنص، قتال ليس
 غري املكان، حمل حل الذي الالمكان على األخرى هي تؤكد اليت األفعال على الناقد ركز وقد

 وحركات األفعال حمرك هي الثنائية هذه أنّ من تنطلق القراءة هذه أنّ مالحظته ميكن الذي
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 ينكسر حينما والتحجب الكشف هي ومنتهاه النص بداية واملوت فالصوت الشعري النص
  ).احلياة إلرادة (السابقة دراسته يف إليه ذهب مبا ذلك يف شبيه وهو سره ويفضح النص

 وتأويل للنص، ودودة قراءة « ويلأالت نّأ ناصف مصطفى يرى :التأويل نظرية-  2-2-4- 1
 مبناه التأويل. النواحي بعض من اجليل بثقافة مهموم لقارئ يعطيه وما وثرائه، أعطافه يف طويل
 تداخالت على املستمرة والفوضى الذايت، بكيانه واالشتغال بقراءته، واإلميان بالنص، الثقة
  .1»بنيته

 التأويل يف مقارباا أسيمة درويش يف منحى ومن األمساء النقدية العربية اليت جت         
فقد خصصت الناقدة كتابا كامال لدراسة نصوص . دراستها قصيدة هذا هو امسي ألدونيس

 يف دراستها  باستثمار حموري الشكل الظاهري والعالقات النصية. شعرية من منظور تأويلي
وتعين ا ) القصيدة الشكلية(ألدونيس مبا مسته " هذا هو امسي"يف حتليلها لقصيدة وتبدأ هذه، 

البناء اللغوي املعقد القابل للتنامي واالنتشار يف االجتاهات كلّها إذ ليس للقصيدة مدخال وال 
احلركة التوالدية موعة العناصر، واملكونات « ؛ حيث تلقي الناقدة الضوء علىىمنته

 وختتم الدراسة بتأمل العالقات الداخلية القائمة على 2»والفرعية للنسيج البنائياألساسية، 
األضداد يف املفردات واجلمل واإليقاع والصور والدالالت وتصل إىل أنّ رؤية أدونيس إىل 

وتذهب الباحثة أسيمة درويش إىل أن  3الكتابة والعامل تتجلى يف القصيدة وتصبح بؤرة هلا
التضاد األكثر أمهية يف القصيدة هو التضاد الداليل، الناتج عن حركة العالقات الداخلية للنص 

تحول احلركي  التضاد يعكس عالقة املفردة بالسياق ويؤشر دالليا على الإنّميكن القول ومنه 
د يف شعر أدونيس جمرد انعكاس لرؤيته للوجود كحركة مؤسسة واألضداهلذه العالقة وتطوره 

هكذا، عكس هذا التقابل الذي يقوم على التضاد حالة الشاعر .من املتناقضات عالقة على
  .النفسية ومكبوتاته

 وإنما داليل كمؤشر املقصدية توظف ال « درويش أسيمة أنّ العني محر خرية ترى    
 للموت قدم: مثل تقابال فإنّ وبذلك ورمزي داليل بعد من أكثر حيتمل كينوين، كمؤشر
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 من حوهلا تلتف مبا الداللية إشعاعاا توزع توالدية بؤرة يكون أن إال ميكن ال حياتك
 1 »األضداد تصارع عن الناتج الرموز تقابل عن تؤشر جدلية لعالقات املتضمنة احملموالت

 للتقابل الوظيفي البعد جتليات إحدى وهذه كثرية، لدالالت وتوليد إنتاج عملية التقابل فيكون
 وإنتاج النص يف حركية إثارة يف يتجلى للتقابل الوظيفي فالبعد العني محر استنتجتها اليت

 ما وهذا الشاعر مبوقف املرتبطة الغائبة الداللة استحضار املتعددة، الدالالت توليد الداللة،
 من حمتمل وجه جمرد التأويلي اجلهد هذا اعتربت إذ هذا، حتليلها يف درويش أسيمة إليه توصلت
  .تأويلية قراءة كل حقيقة هي وهذه حمتملة عديدة وجوه

 الرمحان عبد لقصيدة التأويلية الغامني سعيد قراءة درويش، أسيمة دراسة إىل تضاف    
 الغامني يلتفت إذ عنه، يسكت وما النص يقوله ما بقراءة فيها ويهتم) والرعد الربعم (طهمازي

 إىل يتحول مث القصيدة، هذه مقاطع يف الضمائر توزع وهي بالغية مسألة إىل القراءة هذه يف
 طريق وخيتار معانيها فيقلب تأويلية، كبؤرة القصيدة يف وردت اليت العارف كلمة دراسة
 من مفردات من...الرعد، الربق،: تأويله تكمل أخرى مفردات له فتتداعى الصويف التأويل
  .2الصويف املعجم

 درجة إىل متشاة قدمناها اليت التطبيقية الدراسات جل أنّ نالحظ سبق، ما على وبناء   
 على والتركيز الدالالت، الشعرية، الصور اإليقاع، دراسة من احلاالت بعض يف التطابق

 ينسب ناقد وكل...تقابال أو تضادا أو تكرارا إما بينها الرابطة العالقات وخمتلف املفردات
 منها عدة مناهج بني جتمع اليت احلرة القراءة من ظننا يف أقرب فهي خمتلف، ملنهج وقراءته حتليله

 التحليالت «ففي قراءة كل روح يسكن التأويل إنّ قيل لذا املنهج ثنائية أو أحادية قراءة إىل
 املكتوب ثنائية إىل إال تستند ال اليت احلرة القراءات من ضروبا جند التأويليني أسس على القائمة

 التحليل يف يتجسد حىت نفسه، املؤول لتفسري وإسقاطا املؤلف، قصد عن انصرافا واملكبوت،
 هو وهذا3 »وقارئها القصيدة بني حوار افتراض من التأويليون إليه دعا ما للقصيدة، النصي

  .املطلوب
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 واحتماالت إمكانات على املدروس للنص فتح معروف هو كما التأويلية فالقراءة    
 أن دون ما، فهم وفهمنا ما قراءة قراءتنا وتبقى ائي حتديد إىل نصل أن دون ومتناسلة عديدة
  .الداخلي النص لعامل تفجري فالتأويل واالحتماالت التساؤالت باب نغلق

  . واقع وحتوالت:اخلطاب النقدي اجلزائري: املبحث الثاين

        يف اآلونة األخرية مذهالا مثله مثل باقي األقطار العربية شهد النقد اجلزائري تطور 
ه ال يوجد درس نقدي وفضلنا لفظ اخلطاب النقدي اجلزائري ومل نلحق به لفظ املعاصر ألن

وما يزال فتيا قريب العهد  قدمي حىت يضاف إليه مصطلح معاصر فهو حديث الوالدةجزائري 
 عن احديث بالنشأة؛ إذا ما قيس بباقي األمصار العربية، ومنه كان احلديث عن النقد اجلزائري

بداية الستينيات البداية «إذ يشكل تاريخ  مشهد نقدي ما زال يشق طريقه يف مسار النقد العريب
احلقيقية للنقد املنهجي يف اجلزائر، وإن كتاب سعد اهللا عن الشاعر حممد العيد هو الباكورة 

 غري 1 »)1962(األوىل للخطاب النقدي اجلزائري الذي أخذ يتطور ويتجدد بعد االستقالل
اتيالثمانين فترة منذ تبدأ واليت األلسين النقد فترة على سنركز ناأن.  

  . اجلزائري النقدي الدرس يف البنيوية 2-1 

 يف اتفقوا وإن اجلزائر، يف للبنيوية الفعلية البداية متثل اليت الدراسة حتديد يف النقاد خيتلف         
 الشعبية األلغاز كتابيه أو أين، وإىل أين من األديب النص بكتابه إما مرتاض امللك عبد ريادة

 األلغاز تأليف تاريخ 1979 عام إىل أقدمها تعود اليت اجلزائرية الشعبية واألمثال اجلزائرية
 جتربة التجربة هذه إىل ينضاف" البنيوي املنهج" سلوكه عن فيه أفصح والذي اجلزائرية، الشعبية

 للفكر التأسيس حاولت أخرى مناذجو" احملمومة األجساد يف أوىل قراءة "يف بورايو احلميد عبد
 من موعة" للنصوص البنيوي التحليل إىل مدخل" كتاب منها نذكر اجلزائر، يف البنيوي

 كذلك ونذكر...خدة، جناة بوعلي، بن زينب عاشور، كريستيان مرسلي، دليلة املدرسات
 مالك، بن رشيد لألستاذ أخرى مناذج إىل إضافة األديب، اخلطاب بنية مخري حسني كتاب
 النص كتاب شكل وقد. 2..رماين وإبراهيم عكاشة شايف لدى البنيوية اللمحات وبعض
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 بتبنيه يصرح ال كان وإن مرتاض امللك عبد مسار يف حتول بداية ؟أين وإىل ؟أين من األديب
 دراسة يف البنيوي، فاملنهج «املؤلف هذا يف البنيوية عن احديث له نلفي ناأن غري البنيوي، املنهج
 منها احلية العصرية بالثقافة مث حمايداً دخوال النص هذا إىل بالدخول إال يتسلح ال ما، أديب نص
 هذا من يفهم 1» ..التقليدية املعارف إىل باإلضافة والصوتيات واللسانيات، اللغوي، النفس علم

 عليها قامت اليت األسس إحدى وهي القراءة، حبيادية يقولون ممن مرتاض امللك عبد أنّ القول
 هذا كان وإن ؛النظرية هذه قيام أساس كان الذي احملايثة مبدأ اصطالح حتت الصورية، البنيوية
 النص عامل ولوجه يف ذاتيته من القارئ جترد مهما هألن، ايتها إىل البنيوية أوصل الذي هو املبدأ
  .املقاربات هلذه اإليديولوجية نسمة ومينح النص معىن يشكل الذي هو منها جانبا يبقي هأن إال

 اليت مقاحل العزيز لعبد" ميانية أشجان" لقصيدة مرتاض مقاربة إىل يوسف أمحد يشري        
 دعاة من وهو سيميائيا أخرى مرة قراءا أعاد مث البنيوي املنهج عناصر ببعض متسلحا قارا
 اإليقاع يف الصوتية املؤثرات على لتركز هذه مرتاض امللك عبد مقاربة وتأيت ،عددةاملت القراءة
 يشكل أن جيب الذي هو اإلفرادي فاإليقاع  «ومركب مفرد صنفني إىل مرتاض يصنفه الذي
 داخلياً البىن تشات إذا إلّا شعري، إيقاع تأليف ميكن ال ذإ املركّب؛ اإليقاعي النسج

 واكتفى املركب لإليقاع حتليال له نلفي ال لذا 2»مطلقتني وجمانسة مماثلة تشابه وخارجياً،
 يربط ومنه الشعري والصوت النص منه يبين الذي العام اهليكل مبستويني اإليقاع هذا بتحديد
 الطرائق تتبع مل« "ميانية أشجان" لقصيدة التطبيقية املقاربة هذه أنّ غري بالصوت، اإليقاع
 احلسبان، يف الكلّية مبقولة يأخذ ال اقتراباً، الشعري اإليقاع تناول يف املألوفة والسبل املعهودة

 وقنعت للمقاربة، عنواناً كانت اليت البنية مفهوم أركان من تعد وهي .تسليما ا يسلّم وال
 ال ألننا البنوي، املنهج دائرة يف بتصنيفها اجلزم ميكن ال لذا....لتشرحيها انتقائية مناذج باختيار

 البنوية مبادئ مع تتعارض مفاهيم هناك مثّ ،...املنهج هذا بتبني املؤلف من صرحيا إقرارا نلفي
 ما؛ دائرة يف التصنيف عن امتنعت وإن املقاربة هذه أنّ يوسف أمحد ويضيف 3»ومنطلقاا

النسقية القراءة ومتصورات البنوي، املنهج أدبيات النقدي معجمها يف تصطنع هافإن.  
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  :السيميائية غياب املنهج أم طلسم العالمات 2-2

رشيد بن مالك وحسني مخري : نذكرمن النقاد اجلزائريني الذين مارسوا السيميائية          
ا ا ال تأخذ طابع املنهجي إلّوإن رأى يوسف وغليسي بأّ..أمحد يوسف وعبد احلميد بورايوو

الصادر سنة " ألف ليلة وليلة" عند عبد امللك مرتاض الذي استهل مشواره السيميائي بكتابه
حتليل اخلطاب "  و"ي.أ" وواصل بكتب أخرى مثل مبنهج سيميائي تفكيكي، 1989
دالئلية النص " وعبد القادر فيدوح يف كتابه"..القراءة قصيدة-ةشعرية القصيد" "السردي
ه واقع حتت فوضى املفهوم واضطراب التحديد هذا األخري الذي يالحظ أن .1990 األديب

فيستعمل مخس مصطلحات للداللة على مفهوم واحد هو الدالئلية اليت يراد ا السيميائية، 
ينضاف إليها حماوالت حسني مخري، وأمحد يوسف، . السيميولوجية، السيميوطيقية، التأويلية

وهل  لكن ماذا عن مستوى هذا اخلطاب السيميائي الكمي؟. 1خبيت بن عودة ورشيد بن مالك
؟ وهل تقف مثل هذه النماذج إىل جانب سيميائيةمتثل آليات املقاربة المت لتلك الدراسات 

  . اذج العربية يف جمال السيميائية؟النم

 اخلطاب السيميائي من أهم وأعقد املناهج اليت ولدا احلداثة الغربية يف من املؤكد أنّ        
صورا املتطورة، وبقي إىل حد الساعة صعب االقتحام وعصي االمتالك حىت على أوالئك 

لذا نلفي بعض اجلهود النقدية اليت تروم ، ا اخلطاب مباشرة من مصدره األصلالذين تلقوا هذ
 حىت ال يعاين الغربة والضياع كما هو حاله اآلن يف معظم البلدان ،التأسيس ملثل هذا اخلطاب

 د العرب مهمة امتالك أو التوسل ذا املنهج يف خمتلف دراساماالعربية، وحىت يسهل على النق
ألوىل اهو ذلك اخلطاب الذي يبحث يف األصول «اب التأسيس السيميائي طخبواملقصود 

املؤسسة للمشروع السيميائي احلديث، أي هو خطاب حياول الكشف عن اجلهاز املفاهيمي 
املمثل يف املقوالت الفلسفية واملعرفية اليت تقف وراء التنظري السيميائي احلديث، والقصد من 

ب السيميائي واملالحظ أن هذا النوع من اخلطاب قليل إىل ذلك ضم املعرفة الصحيحة للخطا
 احلديثة هي  أوال أن السيميائيات:ويرجع ذلك إىل .حد الندرة يف املشهد النقدي اجلزائري

صعوبة السيميائيات  والثانية مشروع جديد ال يزال يف طور النشأة أضف إىل ذلك تعدد اجتاهاته
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ضعف الرصيد املعريف  أما الثالثة . حتتاج إىل جهد فكرياحلديثة نظراً لتداخلها مع علوم شىت
  .1»العلمي للناقد اجلزائري

 السيميائي، درسال يف والعربية اجلزائرية النقدية األصوات من واحدا يوسف أمحد ميثل        
 هذا تربز يالت الكتب هذه أهم ولعلّ الباحث، هذا مؤلفات يف جليا النقدي التوجه هذا ويظهر

 فيه يقوم ذيوالّ" الواصفة السيميائيات" مؤلفه عليها اإلطالع من متكنا واليت التأسيسي اخلطاب
 اللسانية الدراسات حىت األرسطي الفكر يف بالبحث فيبدأ الغريب، التراث يف والنبش باحلفر
 من استفادتهو العلم هلذا األوىل األصول على للوقوف وذلك املولود هذا لفظت اليت احلديثة
 شىت علوم بني جتمع إذ املشارب متعددة السيمياء أنّ اعتبار على األخرى واملعارف العلوم

  .خمتلفة معارف من مادا وتستقي

النقد السيميائي يف جمال  بذهلا رشيد بن مالك يتاإلشارة هنا إىل تلك اجلهود ال       وجتدر  
السيميائية " ومن مؤلفاتها وممارسة س السيميائيات السردية يف اجلزائر تنظريفقد أس، يف اجلزائر

ظرية اه تعرض فيه ملختلف التجليات النور وهو يف األصل أطروحة دكت"بني النظرية والتطبيق
مقدمة يف "و" ة السيميائيةالبنية السردية يف النظري" طبيقية للدرس السيميائي، وكذا عملهوالت

ين تعرض فيه إىل األصول اللسانية والشكالنية ء الكتاب من جزووه" السيميائيات السردية
 االشتغال على املصطلح السيميائي باإلضافة إىلالتدقيق يف املفاهيم النظرية و مع للسيميائية
ام يف تطبيقاته  نكشف هذا االهتمكما "...مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص"قاموس 

ريح اجلنوب لعبد احلميد بن هدوقة  :على أعمال روائية مثلالعديدة آلليات املنهج السيميائي 
ورواية عواصف جزيرة الطيور للروائي خالص جياليل، باإلضافة إىل ترمجته لعدة نصوص ختص 

تلقوا تعليمهم الدرس السردي وكذا أفكار النظرية السيميائية، وهو من بني النقاد العرب الذين 
كما  2على أيدي هؤالء املؤسسني للسيمياء يف الغرب من مثل كريستيفا، بريس، بارت جينات

  .سرديةلدور الذي يلعبه السعيد بوطاجني يف جمال السيميائيات الل نشري يف هذا السياق

                                                           

1-http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/se خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اجلزائري :  بودواد وذناين
، تاريخ الزيارة جوان 2007الثالث يف حتليل اخلطاب اجلزائر لتقى الدويل امل، عدد خاص أشغال ]مقاربة يف بعض أعمال أمحد يوسف[املعاصر
 . 07-06 صصم ،2013
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منح التفكيك كمنهج نقدي  : التفكيك يف اخلطاب النقدي اجلزائري احلضور والغياب2-3
 بعض السلطة للقارئ للبحث يف مكبوت النص، لكن يف املقابل وسع نطاق ئيةوإستراتيجية قرا

على وفتح املعىن اللعب احلرقراءة إساءة  فيصبح يف رحلة غياب وتصبح كلّعددية واإلرجاء الت 
 النقاد العرب يف تبنيه والعمل على مل يتوان) التفكيك(قراءة وهكذا، وألنه قدم كل هذه املزايا

ممارسته يف قراءام املختلفة للنصوص اإلبداعية، فقد فهم هذا املنهج على أنه احلرية ذاا لقول 
قد يف اجلزائر إذ نلفي له  عبد امللك مرتاض سيد النالواضح أنّما تريد وبأي شكٍل تريد، و

يكاد يكون مسار عبد امللك مرتاض النقدي تطبيقيا يف  «دراسات عدة ويف خمتلف املناهج إذ
فال خيلو مؤلّف من مؤلّفاته من الدراسات التطبيقية، ويف املقابل ال . معظمه، إن مل نقل كلّه

 -إىل النقد احلداثي لنقد التقليدينلفيه مياال إىل التنظري إالّ قليال، ولكن يف بداية حتولّه من ا
بدا يلتفت شيئا ما يف مقدمات كتبه - حىت ال نصنفه يف منهج بعينه، وهو ما ال يرتضيه لنفسه
وكما ألفينا له حضورا يف املناهج  1»إىل إثارة بعض القضايا النقدية واجلمالية وبسط رأيه فيها

هو يتربع على عرش النقد التفكيكي يف اجلزائر فقد استعمل عبد امللك  السابقة فها
ليل اخلطاب حت(، و1992) ي.أ( ، و1989) ألف ليلة وليلة( يف كتابه) التفكيكية(مرتاض
، قد )ي.أ (يف كتابه ) التفكيكية(إىل جانب ) التشرحيية(، مثلما استعار 1995) السردي

أو ) التقويض(انقلب على هذه االختيارات االصطالحية األوىل، مفضال عليها مصطلحه اجلديد
استعار التشرحيية كمرادف ملصطلح التفكيكية ه  وألن2)التقويضية (، أو)نظرية التقويض(

ف هذه فمقاربته لقصيدة أشجان ميانية تنضوي يف باب التفكيك وإن كان أمحد يوسف أنص
مرتاض يف بالقول أنّ  ا وخيبت أفق توقعه لذا جنده يصدع مل يرضالدراسة فمحمد عزام 

 ما زاد على ،1986 عام) ةدراسة تشرحيية لقصيدة أشجان ميني: بنية اخلطاب الشعري(كتابه 
خصائص البنية، : أن عاجل قصيدة الشاعر اليماين عبد العزيز املقاحل عرب مناقشته للعناصر التالية

الصورة الفنية، احليز الشعري، الزمن األديب، الصوت واإليقاع، املعجم الفين، وكلها عناصر فنية 

                                                           
  .471-470القراءة النسقية، ص ص :  أمحد يوسف-  1

، ونال دكتوراه السلك الثالث من كلية آداب 1963ناقد حداثي من اجلزائر، خترج يف كلية آداب، جامعة الرباط عام عبد امللك مرتاض  *
وهو أستاذ األدب والنقد يف جامعة وهران باجلزائر . 1983، ودكتوراه الدولة من السوربون الثالثة يف باريس عام 1970جامعة اجلزائر عام 
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ذي كنا نتوقع أن يطلعنا الباحث على نظرية املنهج التشرحيي الّو. يف النقد التقليدي، ال احلداثي
ويضيف أن مرتاض يغري القارئ بعناوين كتبه، فإذا ما قرأها القارئ احلداثي  .عنون به كتابه
معظم كتبه إضافة إىل أنّ. ه ال جيد فيها ما كان يؤمله من نقد حداثي منهجيخاب أمله، ألن 

أو (السيميائي، والتشرحيي : منهجني نقديني، مها على األغلبمل عناوين فرعية جتمع بني حت
بني ) أو التلفيق(، لكن مضمونه خيالف عنوانه متاماً، فهو بعيد حىت عن التوفيق )التفكيكي

وإن كان لعبد امللك مرتاض كما لعبد اهللا الغذامي فضل التأسيس هلذا االجتاه  1منهجني أو أكثر
النقدي، بيد أنّ هذا اجلمع بني منهجني فأكثر أثار بعض الردود النقدية اليت استنكرت األمر 
واعتربته قصورا يف فهم هذه املناهج ومتثلها، ففي دراسته لقصيدة أين ليالي حملمد العيد آل 

رتاض بني السيميائية والتفكيك، هذا املزج بني منهجني يف مقاربة نقدية واحدة خليفة ميزج م
يعتربه بعض النقاد والدارسني مغالطة نقدية، قد تنم عن وعي الناقد بقصور أحد املنهجني، 

 عزام، حممد به امه مما مرتاض تربئةفكان اجلمع بينهما هو احلل وقد يريد أصحاب هذا الرأي 
يف ظننا ال ينم عن قصور أو عدم متثل هلذه املناهج بل هذا اجلمع يؤكد بالدرجة  األمر أنّ غري

األوىل نسبية هذه املناهج فهي مل توجد كاملة، واألمر الثاين الواجب األخذ به أنّ هذه املناهج 
خاصة املابعد بنيوية مل توجد إال كشكل متكامل مترابط فكل منهج حياول االستفادة من 

 اآلخر لذا كان اجلمع بينها من باب اإلملام األكرب بالنص، فاالرتباط فيما بني ثغرات املنهج
املناهج النقدية واقع النقد الغريب؛ ورمبا هذا ما مل يدركه الناقد العريب الذي ال يؤمن إلّا 

كما أنه أصبح من الضروري االنفتاح على أكثر من منهج يف الدراسات النقدية .بالقطيعة
شرط ألّا تتحول هذه املناهج إىل قيد يقيد القارئ أو يقيد النص، أو حجة للجمع بني املعاصرة، 
  .املتناقضات

ال تصل إىل مصاف مؤلفات عبد يرى أنها يورد يوسف وغليسي بعض النماذج اليت         
 الكتابة وإشكاليات(دراسة الطاهر رواينية بعنوان :امللك مرتاض يف جمال التفكيك نذكر منها

للطاهر وطار، والدراسة النظرية لسليمان " جتربة يف العشق"قراءة يف بنية التفكك يف رواية-املعىن
يف يف جانب ضوميكن أن ن 2"التفكيكية وجذور الوعي التنظريي عند جاك دريدا" عشترايت

                                                           

 .148  ص، األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية دراسة يف نقد النقد حتليل اخلطاب:ينظر حممد عزام  -1

 .163يوسف وغليسي، مناهج النقد اجلزائري املعاصر، ص -1



 مالمح اخلطاب النقدي العريب بني النظرية والتطبيق:                            الفصل األول

 

-67-  
 

  . ية بني النظري والتطبيقالتنظري دراسة بشري تاوريرت التفكيك

       ونشري هنا إىل أنّ أزمة النقد التفكيكي، ليست يف ذلك البحث الالمتناهي عن املعىن، بل 
إنّ األزمة يف احلقيقة هي أزمة إجرائية يف ظلّ االفتقار للمخزون الثقايف الذي يكون أساس حبث 

ال يتم إال بامتالك العدة اإلجرائية املعىن وفك شفرات النص، فهذا اإلحبار يف عوامل النص، 
املناسبة لذلك، وهذا ما يفتقره جل الدارسني لذا يصطدم القارئ مبتاريس النص اليت ال ميلك هلا 

ولعلّ الشيء اجلميل القبيح يف إستراتيجية . دفعا فتجده حيوم حوهلا دون أن يستطيع جتاوزها
نص وإعادة بنائه هلدمه من جديد وهذا التفكيك هو أنها منحت السلطة للقارئ يف هدم ال

لألسف جعل منها طريقا للعدمية والفوضى، فقد فهم التفكيك يف بالدنا العربية على أنه احلرية 
املطلقة لقول ما تريد فتراه ينطلق من النص ليقول كل شيء إلّا ما يريد أن يقوله النص، وهذا 

  . ما حييل النص للصمت

  .وع تأسيسي لنظرية نقدية عربيةحنو مشر -املبحث الثالث

 التراكم وغياب باالنقطاع العريب النقد يوسم: األنا واآلخر منطق التبعية وواقع اإلقصاء 3-1
 ال أصح بعبارة أو معه، التفاعل يستطع مل أنه إلّا وثريا خصبا نقديا تراثا ميلك أنه رغم املعريف
 والبصرية البصر بعمى مصابون هم ممن كثري رآها اليت واحلداثة التقدم أهواء مرضاة ذلك يبغي
 عربية نقدية نظرية بناء يف العرب النقاد طموح كان هكذا،. إليه ميد ما وكل بالتراث صلة قطع

 يف وازدهار تطور من للغرب مت ما أنّ يدرك ال الساعة حلد مازال ألنه املسعى، خائب طموحا
 الغريب فالفكر التراث؛ داخل من مت إنما واألدب، والنقد الفكر ذلك يف مبا احلياة مناحي شىت

 زال ما فهو. معا واحلاضر املاضي فكر أنه على للتراث مراجعات سلسلة عن عبارة هو عموما
 فالتراث «الراهن ومعطيات يتوافق مبا بنائه بإعادة جتديده على ويعمل تراثه داخل من يتجدد
 أفاق حىت وال الراهن العصر ومعطيات باحلاضر واصطدام صراع عالقة يف يدخل ال عندهم

 واإلقبال والفر للكر فيه جمال ال صاعد متصل خط عندهم والزمان ترتيبه أعادوا ألم املستقبل
 احلديث األوريب للفكر األساسية الدعامة العقالنية مع تشكل اليت التارخيانية هي وتلك واإلدبار
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 انكسلوك« والعقالنية التارخيانية كانت وإن قطائع تاريخ عندنا التاريخ حني يف 1 »واملعاصر
مه على صعيد الوعي التارخيانية هي جعل العقل حاضرا يف التاريخ ينظ: فكريان ال ينفصالن

وحيركه على صعيد املمارسة والعقالنية هي جعل التاريخ حاضرا يف العقل يلهمه الدروس والعرب 
 غري أنهما عندنا 2»وحيمله، من حني آلخر مراجعة تصوراته وفحص مبادئه وطريقة إنتاجه

 بالتاريخ فإنه ينقله على أنه املقدس الذي ال ميكن  شكال آخر فالعقل عندنا إن حليأخذان
املساس به، وال حتريكه خمافة حتريفه، وهذا ما نشهده يف تلك الصيحات النقدية اليت ترى يف 

وديدا للتراث لذا ترفض رفضا قاطعا كل جتديد وترى بأنّ حياة العريب ال تتم تشويها احلداثة 
 فاألجدى أن نستبعد «يس التراث اجلامد الذي ال حياة فيه إلّا ذا التراث وهي كذلك؛ لكن ل

الدائب " املدلول" ثابت ومستقر وأال نستحضره إال بوصفه ذلك" دال"حضور التراث ك
احلركة، وال نكتفي بإضاءته ومقاربة مفهوماته بل جيب استيعاب كلياته اجلوهرية، ومتثلها يف 

 كمسلمة بأخذه هكذا يتم ال عصرنا، راهن يف التراث فاستدعاء 3»واقعنا اإلبداعي والفكري 
 أن مبعىن واقعنا؛ يف يستجد ما ضوء يف تراثنا وضع يعاد أن جيب بل القدسية صبغة عليها تضفى
أما . وفق أفق مغاير وجديد تراثنا نستوعب جيعلنا مما مغايرين، ومنهج برؤية تراثنا قراءة نعيد

) الغرب(العقالنية فهي ال تعين غري تنبيه التاريخ هلذا العقل وتذكريه مبا فات وحتذيره اآلخر
ألخذ العربة من املاضي الذي ميثل فيه اآلخر العدو الغاشم، أو يأيت بصورة ية الطلعة مس يف 

ينمي بذرة الكرب اليت تسكن أذن هذا العقل هيهات أن يصل الغرب إىل ما حققته ومن مث 
  .فترى هذا العقل يتفاخر مبا أجنزه األجداد متناسيا الواقع املرير. الذات العربية

هذا هو الوضع الذي جعل احلداثة عندنا تقف يف مقابل التراث، وهو الذي أوصلنا إىل         
 إلعادة االتصال  عن التراثلاحلياة عندهم انفصاف .ما حنن عليه اآلن من أزمات واضطرابات

ن التراث ن بقدر االختيار إما االنفصال عودائما حمكومفأما حنن  به فيصبح التراث هو احلداثة،
، هذه هي القراءة السلفية اليت حكمت  االتصال بالتراث ونبذ احلداثةأوواالتصال باحلداثة، 

التقليد األعمى العقل العريب وولدت مثل هذا العنف النقدي تنظريا وممارسة وهي سبب هذا 
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قراءة ال تارخيية، وبالتايل هي ال متكن أن تنتج سوى نوع «للنموذج الغريب فكانت قراءة هؤالء 
الفهم التراثي للتراث؛ التراث حيتوينا، وهي ال تستطيع أن حتتويه : واحد من الفهم للتراث هو
فهل حنن يف وضع يسمح لنا برد ما هو غريب والتمسك بالتراث  1»ألا التراث يكرر نفسه 

  يسم باجلمود لألسباب السابقة الذكر؟الذي 
ن وقوهلا         فضل معظم النقاد العرب احلداثة الغربية ملواكبتها تطورات العصر الراه

بالتجديد ونبذ كل القيود مبا يف ذلك اللغة فكانت بالنسبة هلم احلل الذي خيرج العامل العريب من 
فقد انصهر الناقد العريب يف بوتقة احلداثة الغربية وحل يف مناهجها النقدية حلوال  مجوده وختلفه،

 النقد العريب املعاصركليا ال جتد إىل فصلهما سبيال، ويظهر جليا يف ذلك الغموض الذي طبع 
ويف تطبيقام الفوضوية، وتنظريام املبتورة عن أصوهلا ورحاا اليت لفظت فيها، فال شك إذا 

   .فيما افترضناه من أمر التقليد واحملاكاة، مما أدى إىل اتساع اهلوة بني هذا اخلطاب واجلمهور
 به صفة العريب، ومنه فشلت تلك قد هؤالء نقد معاصر وال نلحقإنّ ن       ومنه ميكن القول، 

العالقة يف إتيان مثرة قراا ألنها مل تقم على أي شروط ومنه فشلت احلداثة النقدية العربية يف أن 
تكون عربية حقا حني را احلداثة الغربية وعجزت عن حماورا، فاستسلمت هلا، وتبنت «

كثرية تتحدث عن نقد معاصر ال  ا، وعلت أصوات لاللتحاقمفاهيمها، وجاهدت جهادا 
 نقدا فغدا العريب النقد طبعت اليت املشوشة والرؤية والقلق التوتر هو 2»عن نقد عريب معاصر

 ال أنها أم اخلاص؟ إطارها يف تنحصر هل النقد؟ إشكالية حدود تقع فأين وإشكاليا، مأزوما
   العريب؟ العامل يعانيها مجة مشكالت إطار من خترج
 باقي مدار من خترج ال املعاصر العريب النقد أزمة أنّ الواقع: املعاصر العريب النقد أزمة 3-2

لذا  واإلبداع، والفكر الثقافة ذلك يف مبا احلياة جماالت شىت يف العريب العامل يعانيها اليت األزمات
كان حل أزمات النقد مسامهة كبرية يف حل باقي مشكالت اتمع العريب، فهو حركة 

 إىل ثورة اتمع كما مدخلاجتماعية واعية تقوم على الكتابة والقراءة يف آن، فثورة الفكر 
ومنه ظهرت بعض األصوات اليت ترى بضرورة " األدب اجلاهلي" يقول طه حسني يف كتابه

جيب أن تكون لدينا رؤيتنا اخلاصة « التبصر وإعادة النظر يف هذه املناهج النقدية الغربية فـ 
 هلذه املناهج، واليت ال ينبغي أن تقوم على االستعاب فقط، بل تقوم على اإلضافة الواعية
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رية مجالية عربية تنطلق من نظرية فلسفية خلصوصياتنا الثقافية واحلضارية، وأن تستند إىل نظ
تستمد روحها من مرجعياا الفكرية اخلاصة، وذا الشكل نستطيع أن نؤسس لنقد عريب، ألننا 
يف الفترة احلالية منلك نقادا وال منلك نقدا عربيا مستقال من التبعية للغرب، واالستقالل ال يعين 

، كما أن االستقالل يعين التكاليةا اخلضوع، ورفض االنعزال، وإمنا يعين رفض التبعية، ورفض
   كيف يوجد نقاد وال يوجد نقد عريب؟ 1»احلرية والسيادة واملسؤولية

هل ميكن احلديث عن حوار نقدي عريب : تساؤالت       جنيب عن هذا التساؤل بطرح هذه ال
بني النقد العريب املعاصر والتراث النقدي العريب أو بني النقاد العرب فيما بينهم؟ هل نلمس يف 
تطبيقات النقاد العرب حوارا هلم مع النصوص؟ هل انطلق النقاد العرب من تراكم نقدي عريب 

  .قدي؟ ما مرجعية النقد العريب املعاصر؟حملي؟ بعبارة أخرى هل منلك هذا التراكم الن
       نكاد جنيب على كل هذه األسئلة بالنفي، أما عن املرجعية فهي املرجعية األجنبية وال 
شك وهذا ما تلمسناه فيما سبق ذكره يف املمارسات النقدية العربية، فالواضح أنّ الساحة 

 اختزل، غالبا، احلوار بني احلاضر النقدي  وبقدر ما«النقدية العربية تفتقر للحوار إال ما ندر 
. وماضيه وبني النص والناقد إىل إشارات ناقصة، غاب احلوار يف اجتاه لن يسمح به يف اجتاه آخر

يغيب احلوار بني األعمال النقدية األدبية : إن تأمل هذه النتيجة ميكن أن يفضي إىل القول التايل
 فاملؤكد أنّ النقد العريب املعاصر كلّه مستقى 2»ألوروبية العربية بسبب طغيان املرجعية النقدية ا

من أرومة غربية كما يقول عبد العزيز محودة، فعدم وجود نقد عريب من منطلق عدم امتالك 
لنظريات الغربية إال منهج عريب، قائم األسس فيه خصائص وميزات الثقافة العربية وإن تطعم با

 اتمع هذا هو املنهج الذي يغيب لتغرياتأنه مينح نفحات الذات العربية األصيلة، ومساوقا 
غري أننا نلفي بعض األصوات تنفي الرأي القائل بعدم وجود نقد عريب، وترى أننا منلك . عندنا
ات نقدية فيها الكثري نقدا عربيا ميارسه نقاد يشتغلون بالنص األديب العريب وفق تصور« 
املزج بني النظريات، والتصورات، واالنتقال بني املناهج واملدارس واألجناس ) احلذلقة(من

الناقد ورؤيته لألمور يف أحوال تذوق النص أو احلكم له أو ) ذاتية(واألنواع، وفيها الكثري من
يفهم من هذا القول أنّ احلديث  3»عليه، ويف املواقف املتخذة منه يف حال التفسري أو التأويل
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عن نقد عريب معاصر هو حديث عن نقد أخذ هويته من اللغة اليت كتب ا واألرض اليت كتب 
تطبعه الذاتية واألحكام الذوقية وليس  فيها ال غري، كما أنه حديث عن نقد عريب تراثي قدمي

، ويؤكد هذا االفتقار كذلك تلك األزمة املصطلحية فكل ناقد له ترمجاته اخلاصة اصرانقدا مع
للمصطلحات النقدية الغربية، وهذا كله يؤكد ما ذهب إليه هؤالء النقاد من وجود نقاد عرب 

فقد عجز النقد . وعدم وجود نقد عريب مجاعي أو مؤسسة نقدية عربية تلم مشل هؤالء اليتامى
صر عن متثل اخلطاب النقدي الغريب احلداثي، ومن هنا مل يستطع استيعابه حىت يتم له العريب املعا

النقد العريب اللباس واهليئة الغريب اجلنسية واألصل، يف غزوه ملواطن هذا هكذا كان  .التجاوز
 فكان نقدنا نقدا ،يبدي وجهه احملموم وهو يلهث هنا وهناك وراء هذه املناهج النور امللغمة

 فاملعايري واالرجتال، االضطراب«يرى من أبرز مالحمه ا كما يصفه أمحد وهب رومية، وممأزو
 املناهج جل أيديهم بني فتضطرب وأناة، تريث دون ينقدون والنقاد عجل، على تسوى النقدية

 منهج إىل ردها حماولة على تستعصي تكاد منهجية أشتات إىل النقدية الثقافة وتتحول وتتداخل،
 النقد يف املناهج هذه أصحاب مواقف بني تنقطع الصلة وتكاد متقاربة، مناهج أو بعينه

 كان منهج، من أكثر بني اجلمع وحماولة واالضطراب االرجتال هذا إنّ 1»...احلياة يف ومواقفهم
 النظريات مع االجيايب وتفاعله العريب النقد حتول طريق يف عقبة وقفت اليت املعيقات بني من

 خمتلف ومع صوصالن مع التعامل يف الرشيد والعقل العلمي الوعي غياب عن ينم كما الغربية،
 باالختزال عليه اصطلح فيما يقطني وسعيد دراج فيصل إليه أشار ما وهذا النقدية، النظريات
 دون من متعددة نظرية إطارات بني والتوفيق النظريات بني املزج« ذلك يف نلفيه الذي النظري
 هذا أن كما واستراتيجياا، منها كل وحدود وائتالفها، اختالفها ونقط خلفياا عن التساؤل
 اهلجنة لتلك بالنسبة هذا 2» األجنبية للنظريات وجتزيئي جزئي فهم إىل يرن النظري االختزال

 فكان املوهوم، النقدي لباعهم وإظهارا التوفيقية شعار حتت العريب النقدي اخلطاب ولدها اليت
 سيطرة حتت واقع نظرية أو مدرسة أي إىل ينتمي ال جيعله ما التناقض من حيمل اهجين انقد

 ماال حنمله هنا فنحن للواقع انعكاسا يكون أن مطالبته عن أما منتج، غري اعقيم انقد التلفيقية،
 جذريا املختلفة خصوصياا هلا اليت الغربية الثقافة من ونابع تابع وهو ذلك له فأىن به، له طاقة
 حق يف إجرام خطاب خطابنا فكان العرب النقاد جتاهله ما لألسف وهذا العريب الواقع هذا عن
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 تبغي ال لنقد االران على بإرغامها العربية النصوص حق يف وإجرام له وتشويه الغريب النقد
   .له االستسالم وال عليه نفسها عن الكشف

        إنّ األمر الذي ال خنتلف فيه هو أن التواصل ال يتم، إال إذا كان هناك توافق بني الطرفني 
يف املبادئ أو نوع من االستعداد لتقبل اآلخر، فال يرجى االتصال على احلقيقة إال بعد التهيؤ 

 العريب للنقد حتقق فهلتعداد له، بعد إيصال املعرفة إليها مبا يشاكلها ويوافقها، من النفس واالس
   ؟باالتصال نادوا حىت واالستعداد التهيؤ هذا مثل العرب وللنقاد
 وال األوضاع وال مبتشاة الظروف فال القول وحجة املوقف سيد االختالف أنّ الواقع       
 وليدة تكن مل اآلخر هذا إجنازات أنّ كما واآلخر، النحن بني فشتان اخلصوصيات وال الطباع
 طويلة أشواطا وقطعت الويالت عانت أمة تاريخ نتاج هي إنما خاطر؛ فيض جاءت أو اللحظة

 مراعاة ودون حساب أي دون هكذا ونتبناها؛ إليها حنن نأيت فكيف املناهج، هذه أوجدت حىت
 والغريب يف األمر أن هناك من .إليها ننقل اليت التربة وخصوصية النظريات هذه للخصوصية

يقوم بالنبش يف التربة العربية يف تراثنا النقدي حبثا عن مقابل ملا يستحدث ويستجد يف الساحة 
 من قبل وليس فان للجرجاين) النصوصية(النقدية واألدبية فتراهم ينسبون مثال نظرية النص

ا؛ لكن مبا أننا لسنا بدعا من كل أهل املعرفة،  صحيحاالدعاءوقد يكون هذا ..دايك أو غريه 
مل نعد إنتاج هذا التراث؟ ملاذا ننتظر حىت فلم وعشنا التاريخ عرضه بطوله ويالت وحتوالت 

يبزغ فجر جديد يف الغرب مث نتناقله على أنه وجد عندنا من قبل ونبدأ يف النبش يف تربة التراث 
ديال عندنا ونؤصل له يف ثقافتنا، ملاذا ال ننطلق من هذا ومدونات القدماء لنجد هلا مقابال أو ب

الذي وجدناه عندنا مدفونا يف مدوناتنا وحنقق التجاوز من خالله؟ حىت ال ننتظر ككل مرة أن 
يأيت الغرب ويبشر بعلم ما، ثّم نتذكر حنن بأننا منلك شيئا من هذا القبيل، هذا هو الواقع املأزوم 

فقدرنا أن نعيش القطيعة بينما يعيش الغرب التحول واالستمرار الذي سبق اإلشارة إليه، 
 وقد نتج عن هذا أننا فقدنا املصطلح النقدي « نقتات فتام غريناومصرينا أن نعيش عالة على 

فقدانا كامال وشامالً، إننا مضطرون إىل استخدام أدوات وآليات ومصطلحات الغرب أو 
وقد تسبب غياب املصطلح يف . اتنا ليست غرباً وال تراثاالعرب القدماء، بالرغم من أن إبداع

 قائم املصطلح قضية على التركيز إنّ 1»إحداث الفجوة بني النقد واألدب وبني النقد واجلمهور
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 تصلح مصطلحاا، العلوم فمفاتيح املختوم، ورحيقها العلوم مفاتيح املصطلحات كون يف
وهذا النقد كما هو واضح فقد مجهوره، فهو نقد  وفوضويتها، الضطراا وتضطرب بصالحها

هكذا . ال يقرؤه إالّ املتخصصون، فهو موجه للجمهور الذي يكتب له ال للجمهور املفترض
 عن هذا الفتور وهذا التخلف مسؤوالتبدأ مشكلة النقد عندنا، ومنه يكون الواقع العريب ككل 

  . يف األدب والنقد
       ال يفهم من قولنا هذا أننا ضد االنفتاح على اآلخر بل حنن مع كل تفتح متبصر من شأنه 

ابعا أكثر حدة يف بعض  يغين هذا الواقع، فليست املشكلة يف هذه األزمات اليت أخذت طأن
األحيان؛ إنما املشكلة تكمن يف أننا مل نتخذ بعد خطوة للدخول يف هذه األزمات، وحماولة 
التعايش معها ليس رضا ذا الواقع بل ملعرفة مسبباا والوقوف عند موطن الداء، هذه املعضلة 

لنقد العريب احلديث، ومبا أنّ الفكرية واملنهجية مازالت حتول دون القفزة النوعية املتوقعة من ا
التواصل ال يتم إال إذا متت له شروط التهيؤ واالستعداد شهدنا بعض اهودات النقدية تتوجه 
للخطاب النقدي الغريب حبيطة ووعي حتاول فك شفراته وطالمسه، حىت يتم هلا األخذ منه وذلك 

 .ث النقدي العريبال يتم إال يف إطار التفكري املنهجي والوعي املعريف بالترا

  :اخلطاب النقدي العريب وواقع التأسيس 3-3
        إنّ املتصفح للخطاب النقدي العريب يلفي بعض احملاوالت لتأصيل اخلطاب النقدي 

 إضفاء الغريب وإعادة استنباته يف التربة العربية؛ وإن كان التأصيل املراد هنا غري ذلك الذي يعين
 اليت العربية النقدية املشاريع تلك توضحه كما التأصيل إنّ ثقايف، جنتا أي على العربية الصبغة
 التراث دراسة على يقوم الذي ذلك هو اخلاص، مشروعنا أو نظريتنا تأسيس على عملت
 تبعية أي عن بعيدا ،)التطبيق أرض(اجلديد والواقع يتناسب مبا تكييفه وحماولة الغريب، النقدي
 نتبع أن جيب الغريب النقد يف البحث وهذا الرؤية هذه ولتحقيق حضاري استالب أو فكرية

 النقدي املنهج فهم من لنتمكن" املوضوع عن الذات فصل "األوىل املرحلة :التالية اإلستراتيجية
 خطوتني إىل بدوره ويقسم املنهج هلذا نظرتنا تغري أن شأا من مسبقة أحكام أي دون

 املنهج قراءة على التركيز وتعين" الفهم "نسميها األوىل اختالفهما، رغم متكاملتني إجرائيتني
 فتسمى الثانية أما. مسبقة أحكام أو تأويل كل عن بعيدا بنيوية قراءة الغريب النقدي

 تقدمي مبعىن..فيه نشأ الذي واحلضاري التارخيي شرطه يف املنهج بدراسة وتعىن" التفسري"بـ
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 املرحلة أما. التارخيية املرحلة تلك وخصوصية وأصوله نشأته وبظروف للمنهج مشولية رؤية
 الشروط تناسب جديدة وخلفيات بأبعاد املنهج بتحميل وذلك" باملوضوع الذات ربط "الثانية

 منها القارئة الذات إىل أقرب بذلك وهي اجلديد، تطبيقه ال والتارخيية واحلضارية االجتماعية
 إلعادة املناسبة والظروف املالئمة األرضية إعداد هو هذا، كل بعد فالتأصيل 1املقروء املنهج إىل

 أثناء يف ا لصقت اليت الشوائب كل من جردناها أن بعد الغربية النقدية املناهج هذه استنبات
 النقدي اخلطاب وجه ما وهذا اجلديد، والواقع التأقلم فرصة هلا يضمن مبا العريب للعامل نقلها
  .عريب نقدي منهج وتشييد خاصة عربية نقدية لنظرية التأسيس حاول الذي العريب

تفكري يف إجياد حل هلذا الوضع املأزوم الذي تعانيه       حاول جمموعة من النقاد العرب ال
الساحة النقدية العربية والقضاء على هذه الفوضوية وهذه الثنائية اليت أرهقت الفكر العريب 

ومنه حاولت التأسيس لنظرية نقدية عربية على ضوء املناهج ) التراث واحلداثة(وهدت قواه
 منتج وفعال، فقد أدرك هؤالء النقاد أنّ التجديد النقدية الغربية لكن بوعي واستيعاب وحوار

وااللتحاق بالركب النقدي واألديب العاملي ال يتم إال بقيام أدبيات احلوار وثقافة األسئلة، 
أو ) تراثي(مساءلة األنا واآلخر، املاضي واحلاضر، لبناء فكر مستقل عن كل مكرور عريب

جتديد وعينا باملسار النظري :  أوال«العتبار وهذا ال يتم إال إذا وضعنا يف ا) حداثي(غريب
الغريب، ويستدعي هذا الوعي بكيفيات إنتاج األفكار وتطورها، من جهة أوىل، ثانيا جتديد 

ا إذا تتبعنا مسار النقد الغريب وهو  وذلك ال يتم إل2ّ»طريقة التفاعل مع هذه النظريات الغربية
 املتأمل يف كما أنّ .ينتج هذا اجلديد، مبعىن االستفادة من طريقة البحث ال النتائج املتوصل إليها

ّا مل تكن موجودة إال بشكل ناقص ونسيب النظرية النقدية الغربية على تعدد مناهجها يدرك بأ
يعة لذا جيب أن نعيد االتصال باملاضي ليس مبا هو وهي نتيجة التحول والتراكم ال القط، ومتغري

  .  هذه األناأصله  بل ألن،ماض مت وانقضى
يف نقطة واحدة هي الرغبة يف التحرر من قدية التأسيسية لتقي هذه املشاريع الن         ت

ظريتنا  وأمام هذه الرغبة امللحة يف إجناز نالسيطرة الغربية والنموذج الغريب وبناء عاملها اخلاص
انطلق البحث عن كيفية صنع نظرية نقدية   الغربية،اإلجنازاتالنقدية اخلاصة وجتاوز دهشة 
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عبد باإلضافة إىل أمحد وهب رومية، عربية، ومن األصوات اليت حاولت التأسيس لنظرية نقدية 
 السالم املسدي ومشروع النقد احلواري، إذ يذهب الناقد إىل أنّ األمر الذي جعل الدراسات
النقدية العربية حبيسة الرؤية الغربية، هو افتقارها لبعدين البعد النقدي والبعد األصويل فأما 

 فيفسره غلبة املناحي املذهبية يف التيارات النقدية احلديثة، وهي ظاهرة خيصب ا النقدي البعد«
 أما انعدام البعد األصويل فال مرد له إال اإلفراز العقائدي وتشل ا الرؤية الفردية الواضحة،

احلواجز القائمة بني مصادر التفكري عند العرب وال سيما احملدثني منهم وأكرب حاجز أمث كاد 
يطغى على تاريخ الفكر العريب هو ذاك الذي قام بني الفلسفة والنقد األديب حىت إننا ال نكاد 

فكان " النظر اإلبستمولوجي" ج فقصر بذلكلألدب، بل ولفلسفة املناه" أصولية" نعي وجود
ريب يعود إىل هذا االفتقار هذا االنبهار بالنقد الغف 1»لزاما أن ترجح كفة األخذ على كفة العطاء

الذي تعانيه الدراسات النقدية بسبب تلك املصادرات للتجديد وكذا غياب الوعي الذي من 
  . شأنه أن يغري نظرتنا للنصوص والنقد الغريب

فال يرى بقيام " احلداثة والنقد"        يتحدث املسدي عن شروط حتقيق حداثة نقدية يف مؤلفه 
شهدنا حداثة على مستوى املضمون وأخرى على مستوى الصياغة حداثة نقدية إال إذا 

باستحداث جهاز مفهومي مصطلحي وعدة إجرائية مرنة قادرة على استكشاف عوامل النص 
اإلبداعي؛ حبيث يكون هذا املنهج يف خدمة النصوص وهذا هو املفروض وليس العكس كما 

 إظهارا لقدرة املنهج وكفاية آلياته شهدناه عند بعض املقاربات اليت جعلت من ساحة التحليل
 وإن النقد األديب يف وطننا «ويف مؤلف آخر ينربي جهد املسدي على إعالن مشروعه بقوله 

العريب سيفيد كل اإلفادة، وسيغنم كل الغنم، إذا ما تضافرت جهودنا على أن نرافق البنيوية من 
 وعلى األشعة الكاشفة، أكثر مما حني آلخر إىل العيادة لكي نعرضها على املرايا العاكسة،

إنّ ما وراء . سيفيده حينما نقتادها عنوة إىل كرسي االعتراف حيث تنتصب منابر االعتراف
 القول هذا خالل من املسدي يدعو. 2»..البنيوية أهم لدى أهل العدل واإلنصاف من البنيوية

 احلوار هذا ألنّ وأسسها، خلفياا يف البحث وإعادة املناهج تلك مع احلوار ثقافة تأسيس إىل
 معها التفاعل نستطيع ومنه املناهج، هذه أمر من سابقا علينا حجب مما الكثري كشف شأنه من
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 من موقعنا حتديد تريد األصوات هذه فمثل الغريب، النموذج عن املستقل النقدي موقفنا وتشييد
  للمنهج؟ استخدامنا يف املتبع املنهج ما حنن؟ فأين  احلضاري الركب هذا

 من بإخراجها وذلك النقدية، الظاهرة علمنة حماولة املعاصرة النقدية االجتاهات جاءت        
 باليسر يوصف ال األمر كان وإن العلمية، املوضوعية األحكام إىل املعيارية القيمية األحكام مدار
 العلوم جمال يف العلمية الصبغة هذه على يبقي الذي الشيء أن غري اإلنسانية بالعلوم تعلق ما إذا

 ومبادئ املعرفة ضوابط ملختلف املعارف هذه خضوع هو املوضوعية من نسبة ومينح اإلنسانية
 التفكري ومن العلمية الروح من األدىن احلد ذلك على حتافظ أن شأا من اليت «العلمي التفكري

 العالقات طبيعة إدراك وكذا الفروض موع عقالين بناء على اال ذات يف وتعني املنطقي،
 يتحول أن العريب الناقد على وجب ومنه 1»معاجلتها ومنظورات مبناهجها النصوص تربط اليت
 نظرته تغري أن شأا من إجرائية لياتكآ النقدية املناهج مساءلة إىل األدبية النصوص مساءلة من
 عن املنهج عزل كيفية عن حتدثنا قد كنا لذا وثوقية، معرفة اعتبارها عن يكف مث ومن النص إىل

 حسبانه يف يضع أن الدارس على جيب بل يكفي ال لوحده وهذا لوحده، كنهه وإدراك الذات
 وال نعيه ال ما وهذا اخلاصة، وإشكاالته وفرضياته وأسئلته القراءة يف أصوله منهج لكل أنّ

 تكفل إجرائية أداة أنها على النقدية املناهج خمتلف مع تعاملنا خيرج يكاد فال لألسف، ندركه
  من ننتقل أن علينا وجب لذا عدة، زوايا أو معينة زاوية من وقراءا النصوص مقاربة لنا
 املنهج إيوالية من أو وإجراءاته، املنهج ملراحل التقين االستخدام إىل للمنهج األدايت االستخدام«
 من النصوص تستنطق اليت القيصرية القراءات من نوع يف نقع ال حىت وروحه، املنهج فلسفة إىل

 وباملقابل والداللية، اإلحيائية طاقاته ومصادرة النص إجهاد وبالتايل تستنطق، أن جيب ال حيث
 هو التقنية مفهوم فإن لذا. سواء حد على والعلمية الفنية ومنظوراته ورؤيته الناقد فكر مصادرة

 ملراحل واألداتية اآللية املمارسة طوق ومن القسري التطبيق ضيق من الدارس أو الباحث خمرج
 من فاملؤكد» 2 واإلبداع واإلنتاج والنقاش للمساءلة احلراك فضاء هو أو وخطواته، املنهج
 كموضوع النص إيانا مينحها ال وتصورات برؤى ميدنا أن املنهج شأن من أنّ الطرح هذا خالل

 للمقاربة آلية كوا عن بذاا قائمة كمعرفة املناهج هذه دراسة ضرورة جاءت ومنه للدراسة،
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 التغلب على تعيننا أن تستطيع مضمرة أو معلنة فلسفية خلفية حتكمه كمعرفة فاملنهج والتحليل،
 النظرية العناصر فرز من ونتمكن املمارسة أثناء يف واإلجرائية االبستيمولوجية العوائق على

  .ومتكامل منسجم بناء إطار يف الستثمارها الصاحلة
 مسح الغريب النقدي املنتج على االنفتاح هذا إنّ القول، ميكن سبق ما على تأسيسا       

 العريب الناقد مازال جديدة، وإجرائية مفهومية أفاق على اال بفتح العريب النقدي للخطاب
  .أجبدياا عن الكثري جيهل
   :الغربية النقدية املناهج على العريب النقد اعتراضات 3-4

 يكن مل نقدية، ونظريات مناهج من املعاصر الغريب النقد خلفه فيما النظر أنّ الواقع        
 الفهم من واحدة درجة على العريب النقدي الفكر يكن فلم النظر، زاوية نفس ومن الرؤية بنفس

 العريب الفكر حال عليه هو عما خترج ال دعوات متزقه ظلت النقدي اخلطاب إن «واالستيعاب
 هذا من أكرب األشكال وألن والتوفيقية، والتغريبية التقليدية: الدعوات هذه وأبرز املعاصر
 به، لالحتذاء قابل جاهز أمنوذج وجود -أساسا-تتنكر حماوالت هناك فإن التصنيفي التبسيط
 متنوعة مناذج من انطالقاً وبنائه أمنوذج، تركيب إىل تدعو بل منه واالنطالق معامله على والسري

 أمثال من النقاد من وكثري احلبايب العزيز عبد املفكر من كل احملاوالت هذه قاد وقد ومتعددة
 تثمر مل ولكنها والنقاد، املفكرين من لكثري أخرى وحماوالت مرتاض، امللك وعبد مفتاح حممد
 اهلوس لدرجة الغريب إلجنازا هذا ره من فهناك 1»ومعزولة فردية جمهودات لكوا مرجوة نتائج

 بيناه، أن سبق ما وهذا الغرب، واألعالم الغربية باألمثلة وطفحت العرب النقاد كتابات فمألت
 العريب التراث يداهم خطرا هلم بالنسبة وشكل إلجنازا هذا هاهلم آخرون عرب نقاد وجد كما

 عن يفصح ككل وللحداثة الغربية النقدية للمناهج النبذ فهذا قطعا، املناهج هذه فرفضوا
 ونبذه اجتنابه إىل والدعوة نفيه وجب ومنه والنظريات، املناهج هذه ملالمح فهمهم حمدودية
 عاتقه على محل ورأينا سبق وكما الثالث الفريق أما الغريب، للفكر بالتابعني أصحابه ووصف

 هذا مدارسة على عمل لذا وختلفها، وأوهامها وترهاا أمراضها من األمة هذه حترير فكرة
 يقع ال حىت االستيعاب، من عالية ودرجة كبري وعي عن تنم وإستراتيجيات رؤى وفق الوافد
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 املثايل احلل هو وذاك هذا بني املزج فكان الكامل التراث أوهام أو احلداثة مطب يف الفكر هذا
  . العريب للمجتمع والسوسيوثقايف السوسيوتارخيي، الواقع خيدم ما وفق

 البنيوي للمنهج خاصة الغريب للنقد العريب النقد قدمها اليت االعتراضات ومن          
 املعرفية املربرات بعض العربية الثقافة متلك فهل املؤلف، موت مقولة التفكيك وإستراتيجية
    قتله؟ أو املؤلف إلقصاء والفلسفية الفكرية واملسوغات

 موت مبقولة والتفكيك البنيوي ملنهجا اصطنعت اليت العربية الدراسات جل تؤمن مل         
 وألقوا الفكرة هذه عارضوا الذين هؤالء من واحدا مرتاض امللك عبد جند حيث املؤلف،
 موت ملقولة اإليديولوجية اخللفية إىل النفاذ وحاول تبنوها، الذين العرب النقاد على بالالئمة
 طويل، لعهد سادت اليت للتارخيية الغرب رفض إىل الفكرة هذه ويرد ،الغربيني لدى املؤلف
 نفسه، ولإلنسان للقيم رفض هو التاريخ رفض فكأنّ والروحية، احلضارية بالقيم ترتبط واليت
 بدور ينوه مرتاض امللك عبد ألفينا هكذا ،1النصوص حتليل يف خارجية مرجعية كل رفض ومنه

 املؤلف هذا قتل على بقادر النص وال املؤلف، غياب يف للنص وجود فال النص بناء يف املؤلف
 الثالثي هذا بتفاعل إال قراءة ال إنه القول وجب منه تضاعيفه، يف حمالة ال باق ألنه دمه وإهدار
 أصبح فقد وتعدده، املعىن بتناسل ومسح االختالف ولد الذي هو وهذا القارئ، املؤلف، النص،
  .واالنتشار اإلرجاء على وفتح غياب رحلة يف املعىن

الفشل الذي يغلب على التطبيق العريب للمناهج النقدية الغربية، وغلبة من رغم وبال         
يف هذه كد  املؤ أنّغريك املناهج لالتنظري الذي يعاين هو اآلخر من صعوبة التمثل احلقيقي لت

 أن توجد لذاا نوعا من ها الدرس النقدي الغريب، استطاعتها تلقيواهودات النقدية العربية 
  النص العريب لدراسات الحقة تشد به أزرها وتعيد مساءلةمنطلقاالتراكم الذي ميكن أن يكون 

، باره األصل باعتريبع النقدي اللعودة إىل الدرسما هو مستجد وموجود وبا وقراءاته يف ضوء
 فاملشروع النقدي العريب .ومنه ميكن احلديث عن بداية تأسيس مشروع نقدي عريب مجاعي

  .الذي نطمح لتأسيسه يقوم على عالقة املستفيد واملتجاوز يف آن
مل تكتمل بعد، وما تزال حتاول  أنها رغم النقدية املشاريع هذه إنّ القول، ميكن هكذا        

ها تنم عن وعي نقدي متبصر من شأنه حتقيق هذا احللم العريب يف بناء اجترار حداثتها، إال أن
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 نظرية نقدية عربية ذات أسس منيعة وقوية الستنادها على التراث النقدي العريب وذات وتشييد
فالسابق ته واستكناه غيبياتهص وفك شفرارؤية نقدية حداثية ثاقبة تساهم يف استجالء الن 

مبا هو حاضر ومستقبل ميثالن ) احلداثة الغربية(مبا هو ماض مت وانقضى والالحق) التراث(
 بإمكاما االحتاد وإبداع اجلديد واملتجدد الذي من شأنه استشراف أفاق حمطتني ثقافيتني

ملرور ما، فهذه الذات جيب املستقبل، أكثر مما مها زمنني يف سلم التاريخ، ميكن ختطيهما دون ا
انفجار النظرية النقدية إىل « أن تعي ذلك التحول والتجاوز الذي طبع النقد الغريب فقد جاء 

من احلديث عن األدب، إىل احلديث عن النص، مث عن الكتابة، : موضوع النقد فجعله مواضع
 صرحها وتقويض ومساءلتها عندها الوقوف تستلزم احملطات هذه من حمطة فكل 1»فعن التلقي
 كنهها على بالوقوف لنا تسمح حفرية ابستيمية مراجعة أصوهلا؛ يف والبحث بنياا وتفكيك
 اهلزمية أعلن ملشروع بدائل احملطات هذه كانت إذا ما ومعرفة ومآهلا وحتوالا مسارها ومعرفة

 فلكها مدار من خرجت مث ومن حني؛ كل القائم والسجال الصراع ساحة من وانسحب
 نفس ويف أمجع بالعامل يعصف الذي الكبري التطور ظل يف للجديد مقترحات أّا أم املوروث،

 جديد وهم جديد وضع يف محوالتنا بكل حللنا قد أننا فاملؤكد. املوروث لذلك تطور الوقت
 الواعي التوظيف على تقوم أن جيب باآلخر عالقتنا أن نعي أن وجيب والتداخل التضافر قوامه
  .للمعرفة وإثراء للتخاصب طلبا البناء

 تكمن األمهية إمنّا ذاك أو املؤلف هذا بأسبقية ليست العربة أنّ سبق، ما كل من نستنتج        
 العامة املالمح من يغري أن شأنه من الذي هذا واآلخر، والذات بالواقع والوعي الطرح جدية يف

 القدسية تلك وحىت الوثوقي، التحجر لذلك خمالفا تصورا يبلور أن شأنه ومن العربية، للنظرية
 فنحن الغريب، باملنجز واالنبهار احلداثة غلواء من خيفف أو ،)التراث (القدمي للنموذج والتبجيل

 استيعاب من نتمكن حىت منهج إبداع إىل حباجة حنن معها، وال الغربية النقدية املناهج ضد لسنا
 الغريب النقدي للخطاب العريب التلقي عن صورة قدمنا قد نكون ذا واآلخر، الذات وإدراك
 صورته رسم املعاصر العريب اإلبداع استطاع هل الشعرية؟ احلداثة عن فماذا املختلفة، مبناهجه
 رمزية من الغريب الفكر يف الكربى الشعرية املدارس حذو حيذو اآلخر هو أنه أم املميزة

 أم والفريد؟ املميز الشعري نصه كتابة اجلزائر يف الشعرية احلداثة جيل استطاع هل ؟..وسريالية
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 الفصل يف تتبعه سنحاول ما هذا الكتابة؟ هذه مرجعيات ما املشرق؟ يف لشقيقه صدى رجع هو
  .القراءة هذه من الثاين
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 هو اهلروب ،الشعر كما يقال مغامرة يف البحث عن اهول ورحلة مضنية حافلة باملعاناة 
مغامرة داخل أغوار الذات املتمردة الثائرة اليت ال  والولوج إىل الداخل، يمن الواقع اخلارج

 الذات والتقوقع داخلها يف ت من هو االنفال.ترضى بغري الترحال عنوانا هلجرا حيث الالوطن
املغيب لذا / حبثا عن كنه الوجود واستكشافا ملعامل اهول عامل ملكوت الفيض الداليل اجلمايل،
 عما يدور يف أغوار ذاته وما جيول يف خاطره، انسان تعبريعد الشعر الوعاء احلامل هلموم اإل

 ق الظل احملرمة بعبارة عبد محادي؛ عن آالمه وآماله مهومه وطموحاته، هو الغزو إىل مناطاتعبري
 هو التماس لقوارب النجاة حيث ال جناة غري هذا التيه يف غيبات .حيث النشوة واللذة واملتعة

هذا االستحقاق يف الوجود جعله ديوان األمة .  ووجود وحياةاجلوهر الرابض خلف كل حقيقة
 مدى حافظ على مكنونات هذه فما حال الشعر العريب املعاصر؟ إىل أي. العربية واألمر كذلك

الذات احلداثية املمزقة؟ ما املسار الذي سطره هذا الشعر لنفسه؟ وما مساته؟ ما املراد باحلداثة 
  الشعرية؟ما جتلياا؟ 

 التماس وجوه هذه احلداثة الشعرية وحتديد بدايات هذا الشعر ومساته الفنية والداللية، قبل
ف الكثري إىل ما سبق أن ضوجب علينا التفريق بني احلداثة واملعاصرة كنقطة أوىل وإن مل ن

  لنتساءل هل كل شعر معاصر حداثي وكل شعر حداثي معاصر؟ هذه القراءةقررناه يف مدخل 

  :حركة التجديد يف الشعر العريب احلديث حملة تارخيية-املبحث األول

  ):مدخل إىل دراسة الشعر العريب املعاصر(بني احلداثة واملعاصرة1-1

اء حول حتديد بدايات العصر احلديث  أصعب األمور بداياا لذا تضاربت اآلرإنّ      يقال 
تاريخ احلملة الفرنسية على « ديث يعود إىل العصر احل فهناك من يرى أنّ.انقسمتواملعاصر و

 أو اية القرن التاسع عشر أو إىل احلرب 1798 مصر، ودولة حممود على باشا يف عام
 التحديد فوضى يف اآلخر هو واقع التعريف هذا صاحب أنّ لواضحوا 1»العاملية األوىل

 يكاد الذي األمر أنّ غري ، بدقة احلديث العصر بداية تاريخ حيدد أن يستطع مل لذا والتقسيم
م 1798 حتديد بداية العصر احلديث حبملة نابليون إىل مصر عام هو الدارسني جلُ عليه يتفق

                                                           

  .185ص، 1992، 1 املؤسسة الوطنية للطباعة، اجلزائر، ط)قراءات يف األدب اجلزائري احلديث(  أسئلة الكتابة النقدية: إبراهيم رماين-1
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 ا املعاصرة فقد ارتبط هذا املفهوماإلحياء العريب، أم/وهو التاريخ الذي يؤرخ لعصر النهضة
يف جل الدراسات النقدية باملفهوم الزمين الذي ينسحب على اخلمسني سنة األخرية من «

 فحسب هذا االجتاه ميكن القول بأسبقية العصر احلديث عن املعاصر،  لنشري 1»العصر احلديث
سيم الزمين ليس تقسيما عاما وشامال فقد خيتلف من شخص آلخر، إذ ميكن أن  التقبأنّ

يتأخر ظهور هذه احلقبة لسبب من األسباب وبالتايل لكل أديب تقسيمه وإن اشترك يف حتديد 
  .املالمح العامة لذلك العصر فال ميكن أن تكون هناك حالة تطابق تامة

هو تقسيم زمين شأنه يف ذلك شأن خمتلف  العصر احلديث واملعاصر البديهة األوىل أنّ
العصور األدبية السابقة، لتبقى احلداثة خارج هذا التقسيم الزمين فهي رؤية فنية للوجود تبدي 

تساؤال جذريا يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح «  انتماء فاحلداثة تعينرفضها ألي
كار طرق للتعبري تكون يف مستوى هذا التساؤل، آفاق جتريبية جديدة يف املمارسة الكتابية، وابت

  نّإ ويضيف أدونيس 2»وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصية فريدة لإلنسان والكون
 أي اللغة واستخدام الناشئة احلضارية اللحظة اكتناه: مترابطني أمرين مناخ« احلداثة نشأت يف 

 فاحلداثة جتسدها هذه اللحظة 3»االكتناه هلذا وفنيا حيا جتسيدا تتيح جديدة بطريقة التعبري
التارخيية اليت ترسم معامل حضارية مميزة جبانب تلك اللغة اليت تسلك مسار املختلف أو لنقل 

ا تتجسد يف هذه املمارسة الكتابية  احلداثة األدبية إمنّملألوف، فمن املؤكد أنّالتمرد على  ا
سؤال لى جييب عال سؤا،ها حبث يف غيبات هذا السؤال إذ تغدو واحلال هذهاجلديدة كما أن 
لعامل اللغة فتصبح القصيدة نظاما من الفوضى نتيجة ذلك االنفجار الداخلي  جتاوزا وخرقا

ألن احلداثة قرينة : صفة تنصرف إىل الفعل« فاحلداثة وسيال من األسئلة اليت تتواىل دفقا واحدا
بالشعر يف العصر وذلك عكس املعاصرة اليت تنصرف إىل جمرد الوجود يف العصر، ) اإلحداث(

 يقوم على االختيار الواعي علف) احلداثة(و...لة اخلرق الذي يقوم به الشعردون أن تقتضي دال
اليت هي جمرد وجود يف الزمان ال ينطوي على هذا النوع من ) املعاصرة (املتجاوز على عكس

                                                           

راه و ، خمطوط دكت2009/2010 التجريب يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، : زهرية بولفوس-1
  .110ص العلوم يف األدب العريب احلديث ختصص أدب جزائري، إشراف حيي الشيخ صاحل،

 .321، ص1980، 1، دار العودة ، بريوت، ط بيانات من أجل ثقافة عربية جديدةفاحتة لنهايات القرن: دونيسأ-2
  .325 ص، نفسهاملرجع-3
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 يف سكونيا ووجودا الزمنية املرحلة عن اموثق اتعبري املعاصرة تكون ومنه 1»االختيار بالضرورة
 باملرحلة عىنت ال اليت احلداثة عكس على العصر لروح متثل وهي جتاوز أو خرق دون العصر،

وضده العصر داخل بأحداث تقترن معرفية حبمولة مشحونة فهي  منيةالز.  

 حداثي شعر كل وليس ،احداثي معاصر شعر كل ليس مفادها نتيجة إىل نصل هنا من      
 فنفت ريناملعاص الشعراء من كثري عن غابت اليت املميزة ومساا مقاييسها للحداثةف معاصرا
 ومست لكن قدمية زمنية حلقب ينتمون الذين الشعراء من ثلة ميثلها اليت احلداثة صفة عنهم

 للعصر ينتم مل وإن احملدثني رأس يعد ذيال 2)برد بن بشار (هؤالء ومن باحلداثة أشعارهم
 مفهوم احلداثة الشعرية من املفاهيم اليت نالت صيتا  ونشري يف هذا الصدد إىل أنّ،الراهن

 هلا فكل شاف ووافا ال ميكن أن حنصل على تعريف وجدال كبريين يف الساحة العربية، لذ
 هذا يربطها باللغة واآلخر بالشكل ،يعرفها حسب رؤيته الشعرية وتوجهه اإليديولوجي الفين

فاحلداثة تقتضي مضمونا حديثا، وشكال حديثا أيضا، وال « ومنه ،والثالث باملضمون اجلديد
 أقصد الرؤيا اليت جتيء إشراقا وكشفا أعين بالشكل اإلطار العمودي من وزن وقافية، ولكن
 بناء إعادة احلداثية الشعرية التجربةف 3»يزيح كل حاجز، وخيترق الواقع إىل ما وراء الواقع 

 رؤيوية جتربة عدت لذا ومألوف؛ سائد هو ملا خمالف مبنظار إليه تنظر إذ للعامل جديد وخلق
                                                                          .بامتياز

 ماورب متميز كوجود اإلنساين باحلضور شامل ووعي واملعرفة للكشف مغامرة الشعر إنّ       
 البعد فهذا 4»اإلنساين الكيان ميتافيزيقا الشعر« يف يرى أدونيس جعل الذي الدافع هو هذا

 الغييب العامل ذلك آلفاق االستشرافية االستشراقية الرؤى تلك خالل من اكتسبه للشعر املاورائي
 فسيفسائية لوحة يف بالغامض والواضح بالغريب واملألوف باألسطوري الديين يلتحم حيث
 ودونه الواقع، فوق وما بالواقع يلتحم الذي الشعر ذلك« هو الرؤيا فشعر آن يف وغامضة مجيلة

                                                           

ب الشعري  الصورة الفنية يف اخلطا:، نقال عن عبد احلميد هيمة37ص ،4/36معىن احلداثة يف الشعر املعاصر، جملة فصول : جابر عصفور-1
  .22، ص2005، 1اجلزائر، ط/ اجلزائري املعاصر دار هومه، بوزريعة

 ،1978، 1 دار العودة، بريوت، ط، صدمة احلداثة،3 جالثابت واملتحول حبث يف اإلتباع واإلبداع عند العرب،:  أدونيسينظر -2
  .25 التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، اجلزائر،ص:مجال مباركيو.16ص
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 وحضارة لغتنا صميم يف جديدة لغة الكيفية ذه يكون حيث مطلق، هو ما إىل النفاذ شعر فهو
 املتشابكة العميقة اجلذور إىل ونفاذ ،العربية النفسية عن أصيل تعبري هي حضارتنا لب يف ثانية

 ا تغىن اليت املفاهيم من الشعر رؤياف 1»ودين وسياسة واجتماع حضارة من املصريية لقضاياها
 العامل ذلك الرؤيا هذه رمست فقد أشعارهم، يف ومتثلها عنها باحلديث وولعوا العرب الشعراء
 اهول، عامل الدالة، وشارته املميزة مسته املتناقضات بني اجلمع حيث ؛الغريب امللتهب السدميي
 عن ينم الذي الفاجعة الوعي ذلك الشاعرية، الكينونة فيه تتحقق الذي العامل ،واحللم النبوءة
  .الغريب عامله يف هناك الشاعر مثول

 بالتراث بدءا واحملدثني القدماء الفالسفة أطروحات يف املفهوم هلذا تاوريرت بشري يؤصل
 حياة كل ويشمل عنده املفهوم هذا ليتسع باخليال الرؤيا ربط حني عريب ابن عند الصويف
 باحملاكاة، تكتفي ال اليت املغايرة بالرؤيا اإلبداع أرسطو يربط حني يف ،واليقظة النوم يف اإلنسان

 إىل حباجة يظل الذي العامل هذا يف حمجوب هو ملا اكشف الشعر يف فريون احملدثون الفالسفة أما
 اهول العامل هذا تستوعب أن ميكن ال هاأن إال ورفعة مسو من أوتيت مهما اللغة ألنّ الكشف

 فيعترب هيدجر مارتن أما .النوم أم اليقظة يف سواء احللم قرين كذلك الشعر ويظل والالمتناهي،
 هألن شعر له بالنسبة فن فكل إمكاناته حترير من لإلنسان يسمح نظره يف الشعرف رؤيا الشعر
 يف تتأسس عنده فاحلداثة ،سؤال هي مبا احلداثة جوهر إىل النفاذ ميكن ومنه اخلفي عن تعبري
 الفلسفة العلم بني واحلدود الفوارق إلغاء دعوة شكل الذي هو األمر هذا ورمبا األسئلة مناخ

 إىل ذاته املقام يف ويشري التارخيي احلوار عن يوسف أمحد يتحدث السياق نفس ويف 2والشعر
 الوعي جيسد الذي هو فالشعر الفلسفة غرار على احلوار هذا بناء يف االخنراط الشعر حماولة

 الوديع مرقده جيد -هيدجر حسب-اإلنسان قبل األوىل الرتبة يف يأيت« الكينونة فنداء بالكينونة
 جيسد إذ العمق؛ يف املوغلة املعرفة من املتعايل الضرب هلذا سيميائيا حتيينا بوصفها الشعر لغة يف
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 الفضاء هي الشعرية اللغة إنّ. للحقيقة الذايت التحقق وميثل الكينونة، عن الفلسفي السؤال
  .  1»باإلنسان الكينونة فيه تلتقي الذي األرحب

 الوعي ذلك ميثل للوجود رؤيا هو مبا الشعري اخلطاب إنّ ،القول كنمي هنا من         
 الوجود سؤال عن السؤال غيبات يف حبثا غدا مث ومن األشياء بواطن يف التأمل وذلك الفلسفي
 متثل الشعر فرؤيا ،عجيبة حلولية يف اخليال وعامل الواقع عامل العاملني يتداخل حيث والكينونة،

 النقد يف الشعرية الرؤيا جتليات وعن ،والشعراء للفالسفة إال يتحقق ال الذي والنبوءة احللم عامل
 العريب نقدنا يف احلقيقي وجوده يعرف مل الرؤيا مصطلح« أنّ إىل تاوريرت يذهب القدمي العريب
 تفرد قد حازم أن والواقع خلدون وابن القرطاجين وحازم اجلرجاين القاهر عبد عند إال القدمي
 الذي التخييل عن حديثه خالل من نسبيا الرؤيا مدلول من اقترابه يف خلدون وابن اجلرجاين عن

 هذه قيام أساس هو فالتخييل 2»الواقع وراء ما تكشف اليت الرؤياوية، القوة بأنه أدونيس يصفه
 بعض عند ظهر الشعرية الرؤيا مفهوم أنّ تاوريرت ويضيف اإلبداع أساس اخليال ألنّ الرؤيا
 ومنه وحتجر ختلف كل ضد هي اليت الثورية بعنصر شكري غايل فريبطها احملترفني، العرب النقاد
 املفهوم هلذا فتؤسس سعيد خالدة أما وذاك، الشاعر هذا بني التمييز أداة الشعرية الرؤيا تكون
 عن اخلروج شكل تأخذ باروت مجال حممد وعند للموروث، والتخطي التجاوز منطلق من

 أبو كمال فيها ويرى السائدة، املفاهيم خارج قفزة فرياها أدونيس أما ،املألوفة الفنية األشكال
 اليت التوتر مسافة أو بالفجوة يعرف ما خالل من واإلنسان العامل بني التواجل لذلك اجتسيد ديب
 الشعراءو النقاد رأي أما ،للحداثة العرب النقاد بعض مفهوم خيص فيما هذا 3العامل رؤيا متثل

 أي للزمن، الضدي الوعي هي« فاحلداثة واآلخرون أدونيس أقره عما خيرج يكاد فال اجلزائريني
 القرن فلسفة هي احلداثة أخرى بعبارة. املتجددة سريورته يف التاريخ حلركة مستمرة ثورية رؤية

 والثورة التمرد هي فاحلداثة 4»الكلية احلياة جتربة يف املتوترة الثائرة الذات فلسفة العشرين
 عليها يضفي العشرين بالقرن اقتراا أليس لكن مبتغاها، الفردانية فيه وجدت الذي والتجدد

                                                           

،  2004، 1ط الساللة الشعرية يف اجلزائر عالمات اخلفوت وسيماء اليتم، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،:  أمحد يوسف-1
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 خرق هي إذ به القول ميكن ال ما وهذا العشرين؟ القرن بانقضاء ستنقضي وبالتايل الزمنية، صفة
  .مصر كل ويف عصر كل يف املتوترة املتمردة الذات فلسفة فهي الثالثة بأبعاده الزمن لقاعدة

 مدارها، من العربية الشعرية احلداثة أخرجت واليت أدونيس ا يرى اليت األوهام منو 
 الزمنية وهم إىل باإلضافة القدمي النص على املعاصر الشعر وتفضيل الراهن بالعصر احلداثة ربط
 ومنتجها احلقيقي احلداثة أبو الغرب مع املماثلة وكذا وموضوعا شكال القدمي مع املغايرة وهم
 أما ،)التراث/الغرب( اآلخر يف والذوبان واالحتذاء بالتحجر القول وبالتايل التراث، مع أو

 النثري التشكيل ومها الزمنية، وكذا واملغايرة املماثلة وهم يف فيستغرقان واخلامس الرابع الوهم
 وجعلت العريب العقل حكمت اليت األوهام أهم هي هذه أنّ الواضحف 1املضموين واالستحداث

 أدركت هي وال مركبه وركبت الركب سايرت هي فال حلقيقتها وجاهلة قاصرة للحداثة رؤيته
 الذين املعاصرين العرب والشعراء النقاد من القليل الرتر إال ووجودها، خصوصيتها ووعت ذاا
 املعاصر الشعر عالقة وعن ،ومستمر دائم وحبث جهيد جهد بعد احلداثة فهم من متكنوا

 املاضي ووراءه يكتب بل فراغ من يكتب ال املعاصر الشعر إنّ« أدونيس يقول بالتراث واحلداثة
 والنماذج لألساليب حماكاة ليس االرتباط هذا لكن به مرتبط تراثه ضمن فهو املستقبل، وأمامه
 يف عادة التراث فليس الثقايف، ومناخها قواعدها ضمن بقاء وال معها متاشيا وليس التقليدية
 ال .خلق وحيوية باعثة طاقة هو وإمنا عنها، وعرب عونيت ومشاعر طرقت موضوعات أو الكتابة
 مبعىن 2»السابقة املفاهيم ايار داخله يف أوال عاىن إذا إال جديدا مفهوما يبين أن الشاعر يستطيع

 مثله ليس هلكن القدمي، الشعر عن خيرج ال األخري فهذا املعاصر والشعر التراث بني تضاد ال
 شعرهم يكتبون وال مثلهم يكتبون ال لكن القدماء للشعراء يقرؤون نواملعاصر فالشعراء
 ثقايف كمخزون يتراكم التراث فهذا الذاكرة من األكرب اجلزء يشكل املعاصرين عند فالتراث
 احلداثةو القدمي النموذج عن خمتلف وبطابع مغايرة حلة يف ليخرج املعاصر الشاعر ذات داخل
 بقاءه نضمن الوقت نفس ويف التراث ا حنفظ اليت الكيفية يف تتجسد املفهوم ذا الشعرية

 قلق على تنطوي كانت وإن فاحلداثة «املعاصرين للشعراء املشارب وافر كمعني واستمراريته
 منها املقصود ليس احلداثة..واعيا متثال تتمثله بل التراث تنايف ال هافإن الزمان، يتجاوز دائم
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 هذا إىل الفاحصة الواعية الشاملة النظرة هي وإمنا كلية، القدمي وإمهال اجلديد وتر على العزف
 هذا احلداثة يدعون ممن املعاصرين العرب للشعراء حتقق هل لكن 1»جديد مبنظار القدمي التراث
 احلداثة يف يرون الذين عن وماذا احلداثة؟ لعامل الولوج استطاعوا حىت للتراث والتمثل اإلملام
   ؟)التراث(بالقدمي صلة قطع

 والتعبري الواقع متثلها ضرورة على يؤكدون لذا باتمع احلداثة والنقاد الشعراء بعض يربط
 تعين الذي أزراج عمر هؤالء ومن املتردي االجتماعي الوضع وعن واملأزوم املشحون اجلو عن

 فهمها بعد الثورية التراثية بالقيم ربطه مع املعاش الراهن للواقع اجلديل الفهم «عنده احلداثة
 عن ناضجة ومعاناة ،شفاف بصدق املعربة ،العميقة املستقبلية اإلبداعية "الرؤيا" تأسيسل ووعيها
 الروح ذه احلداثة مفهوم تلون فقد 2»الشاعر يةذات خالل من واإلنسانية االجتماعية املشاكل

 عن خيرج ال هنا احلداثة فتعريف ات،يالسبعين فترة يف اجلزائرية الذات سكنت اليت اإليديولوجية
 ،الرغيدة احلياة أجل من وكفاحه اتمع ثورة وعن املختلفة أوجهه يف الواقع عن اتعبري كوا
 آفاق تستشرف اليت الرؤية لتأسيس األمثل السبيل الراهن والواقع التراث بني املزج هذا فيكون
 والوضع والتمثل التجاوز له فأىن سبقوه، ممن استفادته وينكر بالقطيعة يرون ممن هألنو املستقبل
   احلال؟ هذه على

 خصوصياا فمن للتراث معادية ليست اإلبداعية داثةاحل«: للقول محادي اهللا عبد يذهب
 تلغي إا فيه، اإلضاءة دائم هو ما كل اخلصوص وجه على وتتمثل. اجتراره وليس التراث متثل

 الوعي وحدة هو احلداثة مييز ما إنّ بل الواقع، هلذا. الواقع عن الوهج مستمر تساؤل ألا التراث
 أن املفروض من احلداثة ألنّ والتراث، احلداثة بني الفصل بضرورة يرى ال فحمادي 3»بالتحول
 هذا يف ومنري أصيل لكل إحياء إعادة هي بل به، صلة لكل قطعا ال للتراث املضيء الوجه تكون
 حييا فالتراث املستمرين والتجدد التحول هلذا مسايرة يف احلداثة وتبقى وجوده يف ليستمر التراث
 والبحث املاضي لذلك بالرجوع مطالبون والشعراء املشرق املكني جوهره يف والبحث باحملاورة
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 بني املزاوجة ضرورة «على محادي أكد لذا والتخطي التجاوز هلم يتم حىت ومزهر مجيل هو فيما
  1»ومتكامل شامل إنساين كفكر احلداثة ومقوالت التراث مقوالت

 بني والتداخل  التواجل هذا من اكتسبه ماإن املعاصر الشعري النص متيز أنّ ،واضحا بات 
 واحملجوب، املتخفي عن والكشف البحث على الشاعرة الذات حرصت لذا واحلداثة، التراث
 فهي ولذا ،منها مفقود هو ما كل على تدلّ لكي ذلك تفعل إمنا تكتب وهي تالذا«  أنّ ذلك
 خالل من نفسها تنفي – هنا - الذات وكأنما غريها، هو وما سواها هو ما على إلّا تدل ال

 االختالف تقدم الكتابة فإنّ احلالتني كلتا ويف له، بتجاوزها اآلخر تنفي أا مثلما الكتابة
 اختالف هو مبا املضاد العمل ينشأ هنا ومن املختلف، النص يف املختلفة الذات: الضد وتعرض

 ما شيء ال جديدة كتابة والنص ذاته، الشخص هو ليس فاملؤلف الشبيه، وعن األصل عن
 ناقد كل طموح فكان املعاصرين الشعراء احلداثة رت ،هكذا. 2»الضد فهي ولذا عداها،
 وجيمل رايتها حتت والدخول اهل الوالء وإعالن احلداثة تيار إىل االنتساب معاصر وشاعر

 جديدة حساسية تصنفها اليت الرؤية« :هي  مخسة نقاط يف األدبية احلداثة مبادئ الدغموين
 الزمن، لإلنسان؛ الداخلي العامل من االستمداد أي الذاتية، عليه؛ وتتمرد عصرها يف تنغمر
 والداللة الوضوح انتفاء أي الغموض، عمودي؛ أو أفقي غري وزمن ماض لزمن متناقض كزمن
 3 »واإلطالقية والنسبية والظفر واالكتمال بالتمام التسليم عدم أي املغامرة، واملباشرة؛ الواحدة

 الرؤية تلك أساسها والتجديد الفرادة مبيسم تسمها األدبية احلداثة عليها تقوم مبادئ ةمخس هي
 بل املميزة، ذاتيتهاو انيتهافرد عن التعبري إىل تتوق اليت الشاعرة الروح هذه عن الناجتة الشعرية
 للزمن وجتاوزا وخرقا العابر الزمن مع تناقضا ورؤيتها ألفكارها موردا الداخلي عاملها من جتعل
 الصلة لتوثيق حماولة ويف نسبية تظل اليت احلقائق كنه عن البحث مغامرة يف واملستقبل الراهن
 هذه مسة ليكون بالغموض التسلح اإلّ هلا كان فما. لوجودل العميق التأمل هذا خالل من بالذات
  .اإلنسانية والذات األشياء بواطن يف املغامرة
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احلداثة هي «بل  يف اخلرق ألوزان اخلليل ال ختتزل احلداثة األدبية إنّ منه ميكن القول،
. ، ويتألف الفكر حنو خرق اهولماتاملسلّع الكون فيحدث التمرد على نتاج تصادم الذات م

والواقع أن الذات تواقة إىل اإلشعاع الذي جاء على أنقاض التمركز واالنضباط كما نزعت إىل 
االنفصال بعد سأمها من االتصال، وأن املرء هو يف حاجة دائمة إىل التجديد والتطلع، وإىل  

 وفق هذا املنظور لتحرر الفكر من املرغوب فيه غري املألوف، فال غرابة إذن أن جتيء احلداثة
حبس موضع الشيء، واخلروج من أسر العالقات االرتباطية إىل عامل تقوية الشعور باالرتداد إىل 

داثة  فاحل1»الرتعة الفردانية من ثراء عامل الكون املتجدد الذي يعرب عن عمق التجربة اإلنسانية 
تأسرها الرغبة يف البحث واخلروج عن  اإلبداعية وفق هذا املفهوم وحسب ما نتصوره حنن

بعد فال غرابة  ،املتعارف عليه والنموذج القدمي متثال لروح العصر وتعبريا عن خصوصيتها املميزة
وهذا ما ق الصلة معه أن تكون احلداثة انفصاال عن القدمي والتراث لتعزيز االتصال به وتوثيهذا، 
 ووباء هلذا التراث ا الكثري من الباحثني، فتراءت هلم شبحا يداهم أفكارهم وتومهوها عدومل يعه

فال هم ركبوا صهوا وال هم متسكوا بتراثهم فانقسموا وتشتت مجعهم ، خطريا يهدد هويتهم
وعشش الرعب واخلوف يف خميالم، فعاشوا فوضى االنتماء وبقوا يف مؤخرة الركب ال 

من هنا ميكن احلديث عن الزمن اهلجني الذي يعيشه اإلنسان العريب . علمون إىل أين الوجهةي
تستلب ذاتيته، واستالفية تستلب استحداثيةضائع بني : كائن غري تارخيي«ه املعاصر إذ يبدو كأن 

 حبيسه، نفسه العريب األديب وجد الذي املأزق هو هذا 2»إبداعيته وحضوره يف الواقع احلي
  اخلروج؟ إىل السبيل فكيف ،متصارعني متناقضني زمنني بني

  ).العريب العامل يف احلر الشعر ميالد( :العريب العامل يف املعاصر الشعر بداية1-2

...) املطلق الشعر التفعيلة، شعر احلر، الشعر(املعاصر الشعر بداية عن احلديث حييلنا ،ابدء 
 نقاد من الدارسني بني دار الذي اجلدل ذلك على الوقوف إىل يسميه أن للبعض حيلو كما

 من املوضوع عدي إذ املعاصر، الشعري النوع هذا ميالد يف السبقو يادةالر مسألة حول وشعراء
 يف الكبري احلضور له كان فقد اإلطالق، على العرب الباحثون طرقها اليت القضايا أهم

 وتبنيها متثلها وحماولة األدبية احلداثة هذه عن احلديث الشاغل شغلهم وكان العربية الدراسات
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 يادةالر مسألة بأنّ الدارسني من كثري به يرى فيما نرى كنا وإن ،والنقدية الشعرية أعماهلم يف
 التغيري أو اجلديد ذلك صوب حبثنا وجهنا ما إذا مبهمة، ليست املوضوع هذا طرق يف واألسبقية

 طرحه الواجب السؤال ليكون. املعاصر العريب الشعر تاريخ يف النوعية القفزة هذه أحدثته الذي
 احلضاري الفكري املتغري هذا ظل يف عربية أدبية حداثة عن احلديث ميكن هل السياق هذا يف

 احلركة هذه العرب متثل كيف ؟احلداثة نص كتابة يف العرب الشعراء وفق مدى أي إىل ؟اجلديد
 حداثة هناك تكون أن دون هكذا قومت شعرية حداثة عن احلديث فعال ميكن وهل العاملية؟
     وسياسية؟ اجتماعية وحداثة علمية

ا العريب يف تلك التحوالت اإليقاعية اليت شهدا القصيدة تتحدد احلداثة الشعرية يف عاملن 
املعاصرة كنتيجة خللخلة النموذج الشعري التقليدي املتمثل يف الشعر العمودي وانبثاق الشكل 

األمساء اليت أطلقت على هذا من   وغريها..اجلديد فيما يعرف بالشعر احلر أو شعر التفعيلة
 وعن بداياته نقول انقسمت اآلراء واختلفت يف حتديد ،عريباملولود البكر يف تاريخ الشعر ال

من نازك  كال الذي يكاد يتفق عليه هو أنّيادة يف ميالد شعر التفعيلة، غري أنّصاحب الر 
 هذا الشعر وإن اختلف الدارسون حول أسبقية رائدين املالئكة وبدر شاكر السياب يعتربا

 منها االجتاه الذي تتزعمه نازك املالئكة بنفسها  فهناك اجتاهات متعددة،أحدمها على اآلخر
إذ تؤكد نازك املالئكة يف كتاا قضايا الشعر املعاصر ويف مجيع «ويثبت أسبقيتها يف هذا اال 
احلر، وأن البداية كانت  أول من بدأ كتابة الشعر -ال سواها-كتاباا األخرى بأنها هي 

 يعتقد بعض الدارسني لقصيدة الكولريا 1»م1947ة يف سنةاملكتوبة واملنشور) الكولريا(قصيدا
ها جمرد نوع من أنواع املوشحات، ومن مث  والقول للغذامي ستكون الريادة لبدر شاكر أن

 هذا املولود اجلديد ال إن وهذا ما عز يف نفس الغذامي، إذ ) هل كان حبا(السياب بقصيدته 
خيتزل يف كونه جمرد مسألة جتديد أديب شعري بل أكثر من ذلك فهذا الذي يرى يف قصيدة 

يهدف إىل زحزحة احلدث وحتييد مفعوله ونقله من «ا غيري عروضي جترييب إمنّالكولريا جمرد ت
فعل التكسري احلسي لعمود الشعر املتمثل بقصيدة الكولريا إىل التغيري الفين الذي يفعل مسألة 

 الغذامي يبحث يف مساعي أخرى ال تقف عند جمرد البحث يف  أنّؤكد فامل2»التكسري ورمزيتها
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قضية الشعر اجلديد كمسألة شغلت الواقع النقدي العريب احلديث بل املسكوت عنه وإن ظهر 
 الغذامي يرى يف هذا الصوت الشعري األنثوي ما يثبت به مقوالته عن جليا فيما بعد هو أنّ

ذلك الصوت املهمش الذي تفرضه رغبة احلضور كمركز يواجه أو لنقل يقف جنبا إىل جنب 
يظهر يف تأكيده الثقايف ومع الصوت الذكوري، وهذا ما يعزز رؤيته النقدية يف مشروعه النقد 

كما يشري الغذامي إىل ، الذكورة العربية/لعريب رمز الفحولةلعمود الشعر اكسر نازك املالئكة 
تلك احلرية الثقافية احلرجة اليت صاحبت تسمية هذا املولود املؤنث، ويؤكد على حتكم النسق 

 بصيغة املذكر كل املسميات اليت أطلقت على هذا املولود كانت مسميات الذكوري بدليل أنّ
خالفا لعز ) غايل شكري(شعر احلديث، حركة ال) سعيدخالدة(يذكر منها حركة الشعر اجلديد

سبقت اليت اوالت احمل إىل بعض الغذامي شريوي. 1الدين األمني الذي يقترح تسمية شعر التفعيلة
بق اوالت فردية لكن هذا ال يقصي حقها يف فضل السهذا الظهور وهي ال تعدو أن تكون حم

ها استطاعت مواصلة مسريا  أن لكن يكفي نازك املالئكة.الزمين ظهورا قبل قصيدة نازك
بق، اإلبداعية يف الشعر احلر بينما عجزت تلك احملاوالت التحليق عاليا، فحازت فضل الس

وعن أسباب هذا التمرد ، ة وحداثيةوحازت نازك املالئكة فضل تكوين حركة شعرية معاصر
الرتوع إىل الواقع، احلنني إىل « على النموذج القدمي فتحددها نازك يف أربعة أسباب هي

 هذا نّإاالستقالل، النفور من اخلارج، إيثار املضمون، وإذا حددت نازك فعلها ذه األسباب ف
ملبدع وحرمانه من االستقالل يعين أا تتهم النموذج العمودي بال واقعيته وبتسلطه على ا

بوصفه منوذجا مهيمنا، وهي أخريا تشري إىل شكل املضمون وكأا تشري إىل غلبة النسق 
 2»لذكوري يف النص العمودي متعاليا بذلك على ما يف اللغة من إمكانات مكبوتة ومهمشةا

احلرية اليت متنحها األوزان احلرة للشاعر للتعبري عن الواقع وما على املالئكة نازك هكذا، أكدت 
خياجل ذاته، على عكس األوزان اخلليلية اليت حتد من حرية الشاعر وتقيد طموحه يف التعبري عن 

 هي الرغبة يف ختطي النموذج وجتاوز التراث الشعري .ذاته املميزة املستقلة عن الذات التقليدية
الذي ميثل األب الرمزي هلذا الشعر ومن مث إيثار الشكل املضموين الذي يفسح اال أمام 

  . الذات للتعبري بكل صدق وعمق عن واقعها املخالف ملا سبق

                                                           

  .20-17 الصوت القدمي اجلديد ص صو 22-15،ص ص املرجع نفسه-2

 2 .45 تأنيث القصيدة والقارئ املختلف،ص: عبد اهللا الغذامي -3
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تساؤلنا حول إمكانية وجود حداثة شعرية دون أن تكون هناك حداثة نعود لنجيب عن 
 هناك حداثة شعرية عربية تكاد ثقة أنّوعلمية حداثة اجتماعية ثورية، جييب أدونيس بكل فخر 

 تضارع يف بعض وجوهها احلداثة الغربية ولعل املفارقة تكمن يف وجودها دون أن تكون هناك
) االقتصادية، االجتماعية، السياسية( ، وحداثة التغريات الثوريةيف اتمع العريب حداثة علمية

وهذا رمبا ما جعل احلداثة الشعرية عندنا حنن العرب تلقى النفور ويتهم أصحاا بالغموض 
 ينتمي إىل أدب ويف معرض حديثه عن الشعر اجلزائري املعاصر وما إذا كان 1والتبعية الغربية

احلداثة يذهب أمحد يوسف إىل أن اخلطاب العريب املعاصر حيصر مواصفات احلداثة الشعرية يف 
 اتصاف املؤكد ومن2» الثورة العروضية، والثورة اللغوية، والثورة الفكرية«ثالث مواصفات هي

 ومن آلخر شاعر من حضورها تفاوت وإن الصفات ذه املعاصر العريب الشعر من كبري جزء
  . آلخر بلد

  .اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر مسار التحول واالختالف: املبحث الثاين

      ظل يتأرجح  خطاب شعري آخر يف العامل العريبالشعر اجلزائري املعاصر مثله مثل أي ،
 يرى يف فرادته ر، يدعو للتجديد وبني هذا وذاك تشكل وعي شعري آخوتياربني تيار حمافظ 
هكذا توالت ،  ال ينتمي إىل أي اجتاه وال يشبه أي جتربة وإن استفاد من بعضهاومتيزه وجوداً

التحرر  من سلطات قيدا وأسرت وجودها جتارب الشعر اجلزائري املعاصر حتدوها الرغبة يف 
  فماذا عن األدب اجلزائري القدمي؟ ،  احللم،فكان الشعر الكلمة، السالح، الوجود

قد يتساءل سائل ملاذا . األدب اجلزائري القدمي بني فرضية الغياب وحقيقة اخلفوت 2-1
 .صدد دراسة اخلطاب الشعري املعاصرأدرج األدب اجلزائري القدمي يف هذا البحث وحنن ب

األدب اجلزائري القدمي مربر وجوده هذا ضمن الشعر اجلزائري املعاصر لكونه ميثل       يأخذ 
ميثل ظاهرة خفوت -األدب اجلزائري القدمي- ه حلقة من سلسلة تاريخ اجلزائر الثقايف؛ وألن 

. عا شعريا للتجارب الشعرية املعاصرةالساللة يف التجربة الشعرية اجلزائرية؛ واليت كانت موضو

                                                           

 .322فاحتة لنهايات القرن،ص: أدونيس ينظر -1
، 2002، 1ختالف، اجلزائر، ط تأمالت يف الشعر اجلزائري املختلف،منشورات اال اجلينيالوجية الضائعة، ويتم النص: أمحد يوسف-2
  .272ص
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 الوقوف على ظاهرة فكان هذا احلضور لزاما علينا وكان إدراجه قصرا ورغبة منا، ذلك أنّ
احلديث أي كواقع وكموضوع هو  تاريخ الشعر اجلزائري القدمي وخفوت الساللة الشعرية يف

س لظاهرة اليتم وغياب مالمسة ألوجاع آتية من بعيد وإيقاظ ملخزون الالوعي اجلمعي وتلم
 هذا القدمي يشكل اجلينيالوجية كفرضية ينطلق منها الباحث أمحد يوسف يف هذه املدونة، ألنّ

الشرفة اليت نرى منها األساس اليت نبين عليها حاضرنا وجانبا من كينونة هذه األمة واللبنة 
هل نلفي هلذه  رية قومية؟مبعىن هل لدينا ساللة شع؟ فهل منلك أدبا جزائريا قدميا. مستقبلنا

؟ وهل استطاعت هذه الساللة الشعرية أن متد ضورا يف احلركة الشعرية العربيةالساللة ح
   إن سلبا أو إجيابا؟اأوصاهلا للتجارب التالية هل

 األدب عامة والشعر خاصة ال خيرج عن إطار الظروف نّأال جنانب الصواب إن قلنا ب
السيسيوتارخيية والسوسيوثقافية اليت أحاطت به؛ إما بالتوافق معها أو ضدها، ال لشيء سوى 

لتصاقه مببدعه والبيئة اليت لفظ فيها، فهو والشك سيحمل جزءا من هذه الظروف والوقائع ال
ىب ذلك وألسباب يطول فيها احلديث لعل أمهها وسيتنفس نفس البيئة اليت ولد فيها، شاء أم أ

 إذ تكاثرت مهومها وحمنها وتوالت أزماا ؛عدم استقرار األوضاع يف اجلزائر منذ فجر التاريخ
اليت دفعت إىل عدم االهتمام باإلبداع وأيد هذه الرغبة وجذرها قلة املراكز الثقافية املشجعة 

لساللة ا يف خفوت اًن الدارسني هلذا التاريخ سببغريها يراها الكثري مسباب وهذه األ .لذلك
باإلضافة إىل طبيعة تكوين الفرد اجلزائري وهو تكوين ديين إسالمي وهذا ما  الشعرية يف اجلزائر

أكده ابن خلدون وأثبتته شهادة الشاعر توماس كامبل الذي مل جيد يف مكتبة الفرد اجلزائري 
أن ه يندر جلغرافية اليت وصفها باحلمق والتفاهة ويرى بأنغري القرآن، وبعض الكتب التارخيية وا

 ومنه يصعب احلديث عن أدب جزائري قدمي فهل يعين هذا 1جند شاعرا جزائريا يف تلك احلقبة 
   اجلزائر حتمل رمحا عقيما؟أنّ

 بكر «  عبد امللك مرتاض لبداية األدب اجلزائري القدمي بالدولة الرستمية اليت أجنبتيؤرخ
 الذي يعتربه  أول أديب جزائري حبق، طوال عهد الرستميني حبكم أنه أكثر ،بن محاد التيهريت

                                                           

دراسات : ، وينظر، أبو القاسم سعد اهللا45-43الساللة الشعرية يف اجلزائر عالمات اخلفوت وسيماء اليتم، ص ص:  ينظر أمحد يوسف-1
  .12ص، 1985، 3الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طيف األدب اجلزائري احلديث، 
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 غري يوسف أمحد يبدوو 1»...الشعراء الذين يعتزون إىل هذا العهد شعرا؛ وأمجلهم نسجا
 يف القدمي العريب الشعر بأن القائلني برأي سلمنا وإذا « قولهل ريخالتأ ذا نعقا وال مطمئن
 شعر ال بأن صريح إقرار هذا فهل ...محاد بن بكر أجنبت اليت الرستمية بالدولة له يؤرخ اجلزائر
 بأن القرن عن تزيد فترة على حكمنا فقد وإذا. األوسط املغرب تاريخ من الفترة هذه قبل

-184(األغلبية الدولة وعهد) ه184- 27(الوالة عهد بأن وسلمنا. عقيم الشعري رمحها
 الرستمية الدولة ونشوء محاد بن بكر انتظار من البد وكان شعريا، ميالدا تعرف مل) ه269
 يكون أن أميكن محاد بن بكر بوجود سلمنا فإذا 2»اجلزائر يف الشعرية الساللة لبداية نؤرخ حىت
 شعرية وجتارب أصوات هناك أنّ ،هذه واحلال فاملؤكد الفترة، هذه يف الوحيد الشاعر محاد
 هذه مثل وجدت إن يوسف أمحد يتساءل ومنه ،الزمن تناساها محاد بن لبكر مصاحبة أو سابقة

 وابن محاد بن لبكر تشري وجدناه مثلما التاريخ مصنفات يف ذكرا هلا جند ال ملاذا األصوات
   لبانة؟

 حقيقة عن ومضبوطة دقيقة حملة لنا يقدم أن يستطيع ال اليوم الدارسون إليه توصل ما إنّ
 هذا يف ةووحيد يتيمة حماولة جمرد محاد بن بكر حماولة تبقى ومنه ،القدمي اجلزائري األدب
 هذا من شرعيتها سبتك عدة وتساؤالت كثرية افتراضات. بعد ميالده يعلن مل الذي التاريخ
 يف أدبية ضة عن احلديث منلك وهل األدبية؟ بالنهضة نعين ماذا نتساءل ومنه اخلافت الواقع
   اجلزائرية؟ النهضة لبداية تؤرخ اليت اإلبداعية الشخصية ومن احلال؟ هذه على والوضع اجلزائر

 شاعرها يعترب إذ بالبارودي العريب املشرق يف النهضة ربط إىل الدارسني بعض يذهب
 تعين، ضة نقول فحني التغيري مبفهوم جذريا، ارتباطا ،النهضة مفهوم « ويرتبط ،األول

 أن بالضرورة، وتعين مغاير، حاضر، وضع إىل ماض، إىل سابق وضع من انتقاالً بالضرورة،
 القول هذا من فالواضح 3»..املاضي الوضع على العامة، حركته يف نوعيا، املتقدم اجلديد الوضع

 اتمع يف طريقه التغيري شق إذا إال يصح ال النهضة عن واحلديث يطرح ال النهضوي السؤال أنّ

                                                           

.13 ص، 2005،دار هومه، اجلزائر، دط، )دراسة يف اجلذور (األدب اجلزائري القدمي:  عبد امللك مرتاض-2   

.40الساللة الشعرية، ص: أمحد يوسف-3   

  .56صدمة احلداثة، ص: أدونيس-1
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 ومنه  اجلزائر؟ يف األدبية للنهضة عتبة بوصفه غريه أو األمري شعر على نراهن فكيف واإلبداع،
  . آخر إىل وضع من االنتقال ال قلناه، أن سبق ملا العدم من امليالد مفهوم عندنا احلداثة تأخذ

 بأسلوبه يكن مل فإن ،به النهضة ربط مت لذا القادر عبد لألمري يادةالر خريف صاحل سلم
 يكفي ال وحده فاحملتوى به القول ميكن ماال وهذا ،البطويل فبمضمونه التجويد رونق من اخلايل
 تيارا إال تكون ال النهضة أنّ كما رائدا، صاحبه من يصنع ال فاملضمون ،ألمريل يادةالر لتسليم

 ما وهذا ضة، يصنع ال الوحيد فالصوت باألدب والنهوض التغيري طريق تشق واعية حركة أو
 ثورة-لتاريخ حتديدنا « أنّ يرى إذ للمضمون اآلخر هو احتكم الذي رماين إبراهيم يدركه مل

 الوراء، إىل يعود بل ،)1962- 1954(عامي بني ما املمتدة الفترة يف ينحصر ال -الشعر
 -كانت لذلك .. املقاومة أدب تاريخ يف ناصعة صفحة كانت اليت -األمريية بالقصيدة -ليبدأ

 فترة يف العريب الشعر يف ا صادح أول األمري كان اليت املقاومة نغمة هي - األمريية القصيدة
 واجلمود الركود هاكتنه الذي املاضي القرن يف للشعر األخرية االنتفاضة وهي االحتالل،
 هذا، كل من الواضح 1»..احملكم الفين بنائه يف يوفق مل األمري كان وإذا واالحنطاط، والضعف

 وإىل املضامني إىل احتكموا ماإن للنهضة، بداية األمري شخصية من اختذوا الذين هؤالء أنّ
 األمري شعر على الرهان « كان لذا ديداجل بعث يف اإلّ تكون ال النهضة لكن الثورية، شخصيته

 واهيا إال نراه ال رهان اجلزائر يف األدبية " النهضة"  ـب يسمى ملا ممثال بوصفه القادر عبد
 غشاوة، وبصريته الدارس بصر على تضع عاطفة سوى تسنده وال ،قوية حجة تعضده ال نهلكو
 ،للتفاضل ميزانا وليست نقديا مقياسا عدت ال اليت لعاطفةا هذه منظور من اإلّ احلق يرى فال

 يوسف أمحد ويضيف 2»البارودي شعر مع القادر عبد األمري شعر يقارن أن هيهات فهيهات
 شعرية تراكمات جيدا مل الشاعرين فكال القسنطيين الشاذيل القاضي على ينطبق ذاته احلكم أنّ

 تكون لبنة تأسيس وال الالحقة تجارببال االتصال أواصل مد على يقدرا مل كما منها، ينطلقان
 حركة اجلزائر، يف لنهضةل ارائد عد ما إذا األمري؛ خيلق مل ومنه التالية للتجارب ومنطلقا بداية
 املتصوفة لشعر تابعا يكون أن يعدو ال شعره أنّ كما الغياب،و الفراغ هذا جتابه شعرية

 الشعرو عامة األدب تاريخ يف طريقها تشق ضوية حلركة يؤسس ال الشعر هذا ومثل والفقهاء،

                                                           

  .44، ص1985، 1اجلزائر، ط/أوراق يف النقد األديب، دار الشهاب، باتنة: إبراهيم رماين -2
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. اجلزائر يف احمللي التراكم وغياب الشعرية األجيال انقطاع فرضية على يؤكد ما وهذا خاصة،
 التجربة ليل يف مضيئة مشعة كان وإن الوحيد الصوت ذا األدبية النهضة نربط أن ميكن ال منه

  . الدامس اجلزائرية الشعرية

 الوعي تنمية يف املسلمني العلماء مجعية لعبته الذي لدورا إىل اإلشارة ميكن هذا، بعد
 يف إال شعرية حركة تعرف مل اجلزائر « أنّ ذلك والسياسي، الديين الوعي غرار على الثقايف
 ومنه الفترة هذه قبل اجلزائرية األدبية الساحة يف االحنطاط ساد فقد 1»اإلصالحية احلركة فترة
 اهلادي ذلك يف ونتبع العشرين القرن بعشرينيات حتدد اجلزائر يف األدبية النهضة نّإ القول ميكن

 شعري جليل بداية التاريخ هذا يف رأوا حينما اإلبراهيمي والبشري يليامل ومبارك السنوسي
 ضته صرح ويبين باديس ابن يؤمه الذي اجليل هذا احلديث، اجلزائري للشعر وميالدا جديد،
 احلركة ظهور يف يرى الذي ناصر حممد الرأي هذا ويعزز 2اجلديد العهد طالئع تالمذته

 ماإن اجلزائري الشعر حداثة أنّ كما اجلزائر، يف احلديثة األدبية للنهضة احلقيقة البداية اإلصالحية
 اجلزائر يف األدبية لنهضةل ممثال باعتبارها احلركة هذه شعراء خلف فهل 3قبلها ال معها تبدأ

  م؟ الالحقة التجارب يف وتأثريا امتدادا

 خيم الذي البليد السكون ذلك عقب الذي القوي اإلعصار هاإن: واإلبداع الثورة 2- 2
 قرار فيها تقرر اليت الرهيبة اللحظة هي مرقدها، من الفرنسية اللعنة بعثت اليت اهلزة هاإن ،ليلتها
 الذي احلبيب هي ،اإلنسان هذا هوية كبلت اليت العدو سالسل وفك واهلوان الذل غبار نفض
 الشعب ميالد شهادة هي ليلتها، يوىف بدأ الذي النذر هاإن شوقا، إليه اجلزائري الشعب تضوع

 كان وهل ؟عظمتها مستوى يف الشعري الثورة صوت كان فهل ،والدة عسر بعد اجلزائري
   تلك؟ املخاض أالم بقدر

 ومخسني وأربع وتسعمئة ألف نوفمرب من الفاتح يف املباركة التحريرية الثورة جاءت
 املسروق اإلرث السترجاع ودعوة العدوان مظاهر لكل الشعب رفض تعلن) 1/11/1954(

                                                           

  .50 ص،املرجع نفسه -2

 .85،86، ص ص2003مراحلها، مطبعة الكاهنة، اجلزائر، دط، -بدايتها-النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثراا :ر حممد بن مسينةظين-3
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 محلوا ممن الكثري وأجنب ووالدة محال فكثر عقيما الفترة تلك يف اجلزائر رحم يكن مل. املغتصب
 وليايل املدافع، صوت حتت صوره أجنزت جماهدا ثائرا « هؤالء شعر فكان عاليا التحرر راية

 فيه ينس مل الذي لشعرا إنه املشرق، الغد إىل حان أيضا حامل شعر ولكنه املفجعة، بربروس
 وحللم) واإلسالم العروبة وطن(تدعى جلنة مفتاح وأا للخالص، طريق الثورة أن يوما أصحابه
 يوسف يسمي لذا العدو وجه يف هؤالء سالح الشعر كان فقد 1»)والعدالة احلرية( يدعى

 أبو خريف، صاحل زكريا، مفدي: وميثلها واملسايرة املواكبة مبرحلة الشعرية املرحلة هذه وغليسي
 ونارها الثورة هليب كان هؤالء شعر أنّ من الرغم وعلى ،2مخار القاسم أبو اهللا، سعد القاسم

 وتعزيز مهمه وبعث الشعب حتريض على يسهر شعر الرصاص، لدوي ىصد رجع ظل هأن إال
 يطالب ومن «يقول رماين إبراهيم نلفي لذا والتركيبية، الفنية الناحية من ضعيف هلكن أماله،
 إىل يذهب فإنه الثورة، عظمة مستوى يف عظيما يكون أن املعركة ظروف يف املكتوب الشعر
 الشعر وحيمل تعاوما، رغم والفعل الكلمة وبني والعمل، القول ناحييت بني املستحيلة املقارنة
 الشعر هلذا الفين باملستوى بهآ غري رماين إبراهيم يبدو 3»طبيعته تأباه ما له ويريد يستطيعه، ماال
 ذلك ميكنه ال كيف نتساءل ومنه ،الثورة عظمة يف الشعر هذا يكون أن استحالةب يرىو بل

 ولو وبناء، مضمونا للثورة مواكبا يكون أن بالشعر فاحلري ؟والتجديد للتغيري جاءت والثورة
 قصائد إليه وصلت الذي الرقي نربر فكيف الواهي، للفن مربرا وجعلناها بالظروف أخذنا

 عدة قصائد البارودي حرر فقد وويالا، الثورة عاش منهما وكل درويش، وحممود البارودي
 العصر شعراء من الكثري لدى نلفيه ال ما والصنعة البناء وحسن اإلحكام من هلا لكن منفاه يف
 شعرا وأبدعوا االستعمار، وقاوموا حروبا خاضوا الذين الدنيا شعراء كل من بدعا حنن فلماذا«
 من" الرصاصة القصيدة" و احلروب وشعر املعارك شعر حيد فهل الفنية؟ الناحية من هزيل غري

   4 »الشعري؟ الفقر النتشار كافية أسباب واملتربة اإلمالق وهل الشعرية؟ الفاعلية يف التجديد

 فنهم ضعف -الثورة شعراء- هؤالء برر إذا إال إبداعهم، ضعفل هلؤالء امربر جند ال   
 شعراء منه انطلق الذي الواقع هو وهذا منه، ينطلقون الذي احمللي التراكم وغياب الثقايف بالفقر
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 توقعنا أفق كسر لذا أبعادها، تطول مسافات الثوري والشعر الثورة شعر فبني ،بعد فيما اليتم
 الثورة يف كتب الذي الشعر على به ليدل" الشعر ثورة" مصطلح استعمل حينما رماين إبراهيم
 ومضامينه قوالبه يف الشعر أحدثها اليت الثورة عن حديثا له جند أن ننتظر كنا حني يف وبعدها،
 قادرا يكون أن عليه بل فقط، املوضوع صعيد على الشعر يف الثورة مفهوم يتحقق فال«  ورؤاه
 الثورة، حتدثه أن يفترض الذي الشامل االنقالب إىل األقل على تستجيب فنية ثورة حتقيق على

 -تكون حىت اللغة يف اإلبداع إىل أبدا يتجه أن ينبغي أدونيس يرتئيه كما الثوري فالشاعر
 الشعر بني فرق فهناك الوغى ساحة يف يعتمل ملا موضوعيا معادال -إليوت.أس.يت حسب
 مضمون ذا شعرا كتبوا الثورة فترة يف وناجلزائري فالشعراء ومنه 1»..الثورة وشعر الثوري
 على عاما ليس احلكم هذا كان وإن ،الثورة شعر وال ثوريا شعرا وليس حتريضيا شعرا ثوري
 غياب يف دورا احملافظة البيئة ومعها التحريضية الرتعة هلذه نلفي كما .والشعراء التجارب كل

 اددين شعر يف احلضور بعض هلا نلمس واليت اجلزائرية الشعرية التجربة يف الرومانسية الرتعة
  .2التقليدية األشكال على ثاروا الذين

 هذا ونتلمس فيه، نقاش ال أمر اجلزائر يف الشعرية الساللة خفوت أنّ واضحا، بات 
 اليت احلديثة اجلزائرية الشعرية التجربة تاريخ يف الشعرية األجيال بني االنقطاع ذلك يف اخلفوت
  . جليا فيها يظهر

 املبحث هذا يف حناول :موضوع حتاداو ألسن تعدد :املختلف اجلزائري الشعري املشهد2-3
 أوجه وتعدد تنوع على اإلطالع باب من املختلف اجلزائري الشعري املشهد عن صورة تقدمي

 العصور مر على اجلزائري األدب تشكل يف االنتباه يلفت ما ولعل  «اجلزائرية الشعرية التجربة
 الالتيين والعنصر العريب، والعنصر احمللي العنصر الثالثة العناصر جواندما وتفاعل التحام وهو

 يف منفردة خاصية فكانت التاريخ عرب وحضارة لغة انصهرت الثالثة العناصر هذه الفرنسي
 هذه على نظرة إلقاء سنحاول لذا 3»العريب العامل يف اآلداب بقية عن متيزه اجلزائري األدب
 املشهد هذا عن صورة تقدمي ألنّ ؛الثورة وهو واحد موضوع يف تلتقي اليت الثالثة العناصر
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 النص يف اليتم وثقافة الضائعة اجلينيالوجية ظاهرة أبعاد فهم من سيمكننا يوسف ألمحد والقول
 يف وضمورها الشعرية الساللة خفوت أسباب لنا يظهر حنو على اجلزائر يف املختلف الشعري
  .اجلزائر يف القدمي العريب األدب تاريخ

 يف حضوره عن ماذا الشعيب؟ بالشعر املراد ما: اتمع وقضايا الشعيب الشعر 1- 3- 2
 الشعر يرتبط وهل الفصيح؟ والشعر الشعيب الشعر بني الفرق ما اجلزائري؟ الشعري املشهد
  اجلزائري؟ األدب تاريخ يف معينة بفترة الشعيب

 يف الفصحى اللغة لغته خالفت شعر كل« هبأن الشعيب الشعر يعرف لشعيب؟ا الشعر ماهية-أ
 والشعيب الفصيح الشعر بني الوحيد الفرق مكمن هي فاللغة 1»املعجم أو الصرف أو اإلعراب

 األدب يف حضورا له نلفي إذ فقط اجلزائري باألدب خاصة ظاهرة ليس الشعر هذا أنّ كما
 وبلدان وليبيا مصر يف احلال هو مثلما الفصيح الشعر حضور يعادل قد ،واحلديث القدمي العريب
 شعر إىل ملحون إىل شعيب شعر بني مسمياته وتعددت مصطلحاته تباينت وقد. ولبنان اخلليج
 والرواية بالعامية ارتباطه على األدب هلذا الدارسون جيمع فيكاد املميزة مساته عن أما ،عامي

 الوجدان عن والتعبري والقدم بالعراقة الشعبية صفة ربط اآلخر وبعضهم مؤلفه وجهل الشفوية
 الشفوية فعال هل لكن 2الفصيح الشعر وبني بينه تفصل اليت احلدود هي وهذه...اجلماعي
 الدواوين بعض نصنف فأين كذلك كان وإن الشعيب؟ بالشعر خاصة مقاييس املؤلف وجهل
  املؤلف؟ جمهولة بقيت لكن بالفصحى كتبت اليت

 يهدد خطرا يشكل وال ضده، وال الفصيح للشعر مقابال لشعيبا الشعر يكون ال ،ذا   
 العريق وتارخيها األمة هذه ثقافة من اجزء يكون أن يعدو ال فهو البعض، يزعم كما القرآن لغة
 أخرى ثروة لشعرا من النوع هذا بات لقد «فيه يكتب عباسي حيي للباحث مقال يف جاء فقد

 هذا إن .احلق واجلمال البيان يف عراقتها معامل من ومعلما هلا آخر وعنوانا األمة لرصيد تضاف
 عروس وهو والضمائر األفئدة خللجات صارخ وإعالن بسيط، صادق تعبري الشعر من اللون
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 يشكل الشعيب الشعرف 1»الشعر معابد يف خجلة غري مزهوة تقدمه الذي األثري وقرباا العامية
 ما وهذا األمة هذه لتاريخ ثراء عنصر يعد كما الفصيح الشعر عن وخمتلفة خاصة ثقافية مؤسسة
 العناصر من ثريا عنصرا الشعيب الشعر يكون أن«  باإلمكان هأن رأى حينما يوسف أمحد أكده
 أن ميكن غنية مادة أنه كما.سواء على واحلديث القدمي اجلزائري الشعري املشهد تلون اليت

 من رقعة وأوسع عددا أكثر لشعرا هذا فجمهور يرسخها أن يريد معينة قيم لبناء اتمع يوظفها
 يف التراث هذا استثمر الذي الغرب من حاال أفضل لسنا فنحن 2» بالفصحى املكتوب الشعر
 هذا من كثريا اغتنت يوسف ألمحد والقول العاملية الشعرية فاحلركة وحداثته، حضارته تشييد
 اإلرث هذا بدور الوهاب عبد نوه لذا .لذلك مثاال إليوت أس ليت اليباب قصيدة يف ولنا التراث
 فالشعر اثنان فيه خيتلف ماال وهذا العدم من خيلق شيء فال احلداثة وتشييد بناء يف الشعيب

 اإلنسان حاضر بني املستمر باحلوار إال احلداثة تبىن وال احلداثة، أبو والتراث اثتر امللحون«
 هذا نفعية اتضحت اإلنتاج يف ومتادى الوجود يف احلوار استمر وكلما ومستقبله، وماضيه
 اجزء الشعيب التراث هذا يكون ومنه 3» معه املعتمدة احلوار أساليب جناعة وبرزت أكثر التراث
 الشعر ذا االهتمام من نوعا نشهد بدأنا لذا خبفوا، قلنا اليت الشعرية الساللة تاريخ من امهم

 األدب إدراجو بتلمسان الشعبية الثقافة معهد إنشاء بعد خاصة النقدي االهتمام هذا ويظهر
 ال الدراسة من احلظ هذا أنّ الظاهر لكن .اجلزائرية اجلامعات يف التدريس مقاييس ضمن الشعيب
 أو ضياع حمل القدمي الفصيح األدب من الكثري مثل مثله الشعر هذا من الكثري بقي إذ يكفي،
 وهو والرواة، الشعراء صدور يف حمفوظة تزال ال الشعرية النصوص من الكثري ألنّ بذلك مهددا
 مث ومن وتبويبها لتدوينها والتنقيب اجلمع يد هلا دتمت أن جيب لذا .للضياع يعرضها أن ميكن ما

  .اجلزائر يف الشعرية الساللة خفوت ظاهرة على الوقوف

 الشعيب الشعر مواكبة هو مجيعا عليه نتفق الذي الشيء لعلّ :الشعيب الشعر موضوعات-ب
 الوطنية القضايا مبختلف ارتباطه وكذا اهقضاي عن التعبريو اتمع، تغريات لكل اجلزائري

                                                           

من أعالم سطيف الشاعر الشعيب الشيخ :، نقال عن ذوييب خثري الزبري2007قراءة يف الشعر امللحون اجلزائري، موقع شذرات، : حيي عباسي-2
  .30ص،2010، 1حممد الشاذيل هرباجي، منشورات مديرية  الثقافة بوالية سطيف، اجلزائر، ط

  .32ص يتم النص،  :أمحد يوسف-3

، نقال عن ذوييب خثري الزبري الشاعر الشعيب حممد الشاليل 2004امللحون يف املغرب، فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية، : اليليعبد الوهاب الف-1
  .23هرباجي، ص



 اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر بني خطاب األزمة ووعي الكتابة:               الفصل الثاين

 

-102- 
 

 فالشعر ،وحديثا قدميا كبريا إقباال لقيو عريق جبمهور فحظي عنها، التعبري أصدق اليت والقومية
 هذا واكب فقد ومهومها آالمها عن واملعرب اجلزائرية مةاأل حبال الناطق الصوت كان الشعيب
 كذلك يزال وال الغاشم االحتالل إىل األتراك حكم منذ املرير وكفاحه الشعب هذا ثورة الشعر
 شاعراً كان حارة بدموع وبكاها ،1880سنة اجلزائرية العاصمة سقوط عن حتدث من فأول«

 الفنانون فيه وجد الفصيح الشعر يقىوموس إيقاع من ولقربه 1»الوهراين القادر عبد هو شعبيا
 فقد «الرقة يف مفرطة حساسية على يتوفر فهو لذلك مثاال حيزية رائعة يف ولنا غايتهم واألدباء
 وهو الثورة، أثناء يف احلديث اجلزائري الشعر يف اخلافتة الرومانسية نبض الشعر هذا جسد
 الشعيب الشعر يكون أن غرو وال ...الفنية وهندستها القدمية العربية القصيدة معمارية حياكي
 وجه على واالجتماعي الثقايف التاريخ كتابة يف الباحثني يعني أن ميكن وتارخييا أدبيا رصيدا

 واحلال املؤكد فمن 2»ضالتهم الباحثون فيها سيجد غنية وثيقة الناحية هذه من فهو اخلصوص،
 هذه من جزء هو بل اجلزائري، األدب تاريخ من معينة بفترة يرتبط مل الشعيب الشعر أنّ هذه،

 فيه وجد لذا العربية، والروح الشرقي وبالتراث القدمي العريب بالشعر وطيدة عالقة وله الذاكرة
 والذي الفصيح الشعر جانب إىل العامي الشعر كتبوا كما الوافر، املعني اتيالسبعين شعراء
 يقول احلر الشعيب الشعر ظهور ذلك ودليل إقباال يلقى مادام التطور من مرتلة سيبلغ هأن حنسب
  : أزراج عمر

  احلنني بالدي يا فغالبين                                          ..

  "منصور لبين" رايح يا         "                                   

  البابور خاله اهلم قول                                            

  3يتسول القصبة يف وراه                                            
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 املشهد عن احلديث يكتمل ال. واالنتماء اللغة إشكالية :بالفرنسية املكتوب الشعر 2-3-2 
 الكثري اعتربه والذي الفرنسية باللغة كتب الذي األدب هذا على بالتعريج إال اجلزائري الشعري

  يف الشعر ميثل حيث الثورة؛ إبان اجلزائري لألدب الوحيد املمثل العرب واألدباء الدارسني من
 من األكرب النسبة بالفرنسية املكتوب اجلزائري لألدب ديبو جون قدمه الذي اإلحصائي اجلدول
 قد كبريا تراجعا سجل وبعدها م1961 عام منذ يتضاعف أخذ الذي اإلنتاج هذا األدب، هذا
 يةبالفرنس الشعر كتابة يف االجتاه هذا وميثل 1السنوات بعض يف الصفر درجة إىل) الشعر(يصل
 جليل وسليم بشري علي واحلاج نبيل وفارس وكتب ياسني وكاتب ديب حممد من كل
 حني يف...زروقي ورشيد لوناس الرمحن وعبد السبيت ويوسف بوجدرة ورشيد جبار وآسيا...
" اإلسالم حول وقصائد حكايات" بالفرنسية للشعر كتابة هؤالء أقدم سامل الكريب يعترب

 هؤالء ومعظم 2حممد لطاليب" املساء حدائق" و حممد الشيخ لولد" ليامسينة أغين" وكذلك
  .جبار وآسيا ياسني وكاتب ديب حممد مثل شعراءو روائيني كانوا الكتاب

 بني العيش بسبب باليتم إحساسهم ويتضاعف احلضاري التمزق راءعالش هؤالء يعيش        
 وليس فرنسية بلغة كتبت اليت الشعرية التجربة هذه «فإنّ لذلك واجلزائرية الفرنسية حضارتني
 اإلرث متثل صعوبة يف اغتراا ويتمثل اجلينيالوجية، يف مزدوج ضياع من تعاين فرنسية جبنسية
 على العريب اجلزائري الشعر مع التحمت وإن ثانيا العربية اللغة جهل مث أوال العريب الشعري
 اجلزائري املتلقي غياب ظل يف مضاعفا يتما عاش الشعري النص فهذا ،3»املوضوعايت صعيد
 حدة ولعل اللغة، يتم وكذا منها، ترجم ما اإلّ الكتابات هذه مثل عن بعيدا كان الذي العريب،
 هويته من وجتريده األدب، هذا جزائرية بعدم النقاد بعض جهر بعدما ازدادت اليتم هذا

 عن إما تكون األصلية اللغة غري بلغة الكتابة لعل«فـ الفرنسية غةلبال كتب هألن العربية اجلزائرية
 ولغوية ثقافية ظاهرة بالفرنسية املكتوبة اجلزائرية الرواية شكلت فقد...اضطرارا وإما طواعية
 باعتبار عربية رواية عدها من منهم والدارسني، النقاد بني كبريا جدال حوهلا وثارت متميزة

 اللغة باعتبار بالفرنسية، مكتوبة جزائرية رواية عدوها والكثرة واالجتماعية، الفكرية مضامينها

                                                           

األدب اجلزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان املطبوعات : ، و أمحد منور48ص  ،يتم النص: ينظر أمحد يوسف-2
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 بالفرنسية املكتوبة الرواية عن حفناوي فقول 1»هويته األدب تكسب اليت الوحيدة الوسيلة هي
 احلكم وهذا القول هذا ينسحب ومنه لغته، بغري كتب كتايب جنس أي على رأينا يف ينطبق
 اهللا عبد يؤكده ما وهذا جزائريا يعترب املضامني فباحتكام ،بالفرنسية املكتوب الشعر على

 وباحتكام 2»...الوطين أدبنا يشكل بروحهو مبضمونه بالفرنسية اجلزائري فاألدب «الركييب
  هبأن يقال أن ميكن بالفرنسية املكتوب اجلزائري فاألدب« قومي غري أو فرنسيا يعد اللغة

 أدب هبأن عنه يقال أن أيضا نظري يف ميكن ال كنلو ،فيها ولد اليت األرض أساس على جزائري
 3» فيه أساسية قاعدة اللغة تشكل الذي لألمة احلضاري الكيان بالقومية نعين كنا إذا قومي
 عرب هألن القومية عنه ونفى اجلزائر، يف لفظ هألن األدب هلذا اجلزائرية صفة منح اهللا فسعد

 أدب حتريف دون اجلزائر واقع عن كتب ما فكل هؤالء، حق يف إجحاف وهذا ،بالفرنسية
  .ولد أرض أي يفو كان لغة بأي جزائري

 وجها باألمازيغية املكتوب الشعر ميثل الغائبة؟ اهلوية ...باألمازيغية املكتوب الشعر3-3- 2

 هأن كما ،منه آخر وجها الشعيب الشعر ميثل والذي اجلزائري األدب يف احمللي العنصر وجوه من
 الشعر ومع الثورة عن وبالتعبري الوطن بقضايا التصاقه يف عامة اجلزائري الشعر مع يشترك
 بقي منه دون وما والتدوين، والقراءة التداول نور إىل خيرج مل شفوي معظمه أنّ يف الشعيب
 هناك أنّ دوراري الرزاق عبد يرى حيث ؛الالتينية أو الرببرية باللغة دون هألن معينة فئة حبيس
 كتب الذي األكرب اجلانب مقابل يف ،)الفقه كتب (بالعربية كتب األمازيغي التراث من اجانب

 دائما تعرضت األمازيغية« أنّ هو بالالتينية للكتابة التوجه هذا مربر ولعل بالالتينية،
 األمازيغية فأصبحت ،باألمازيغية كبريا اهتماما يولون ال هذا، يومنا إىل فاملعربون..للتهميش
 الالتيين احلرف فأخذ وكتابتها، لدراستها السباقون هم املفرنسني ألن الالتيين، باحلرف تكتب
 جانب من اليتم يعاين الشعر ومنه األمازيغي فاألدب 4 »للقبائلية بالنسبة باألخص كبريا، تقدما
  . بالفرنسية املكتوب األدب مع يلتقي وهنا التلقي
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 من يعترب إذ )1906-1845 (حمند سي الشاعر األمازيغي الشعري االجتاه هذا ميثل       
 اإلّ إليه يستند شعريا تراثا يلف مل هأن بدليل الشعر، يف اليتم مسة عن عربوا الذين عراءالش أوائل
 يف مشردا عاش فقد كشخص، هو عاناها اليت والوحدة اليتم وكذا غنائية، شعبية بثقافة تعلق ما

 أو حبث أي منها خيلو يكاد ال اليت القضية ولعل 1له الغاشم العدو مالحقة بسبب بالده
 بني وجودا هلا نلفي اليت العرقية النعرة قضية هي عندها ووقف اإلّ الباب هذا طرق موضوع
 فاألدب « القريب باألمس أو اليوم املعاش والواقع الثقايف اجلزائر تاريخ يف واآلخر احلني

 مقاومة أشكال من شكال باعتبارها الثقافية، باجلبال اعتصم الذي املكون هذا األمازيغي
 أم جزائري أدب لتحديد تابع ازوء هذا هل .واحلديث القدمي اجلزائري التاريخ يف السلطان
 الكولونيالية املركز ثقافة انتشار ظل يف اهلامش، به دفع اليت املؤسساتية تلك رهني هو أم سابق؟
 ما أو واهلوية االنتماء مسألة وهي مهمة جدا قضية على هنا نقف. 2».الفرنسية أو العروبية
 تغذية على االستعمار عمل أين الثورة، أيام إىل يوسف أمحد ا يعود اليت العرقية بالرتعة يعرف
 مسألة طرحت عندما الشعب حزب يف 1949 عام للعلن املسألة هذه لتربز الرتعات هذه مثل
 وكان 3عربية اجلزائر لفائدة احلزب وفصل عربية، اجلزائر أم جزائرية اجلزائر هل اجلزائرية اهلوية
 لترسيم اجلزائر يف القبائل أبناء دعوات عن) األمازيغية املسألة (مؤلفه يف بلعيد صاحل حتدث قد
 ال شعار رفعت اليت وزو تيزي أحداث وإىل. العربية اللغة نبجبا رمسية كلغة األمازيغية اللغة

  .1998جويلية 5 يف تعميمه مقررا كان الذي للتعريب

 ايديولوجتني لنقل أو قسمني ينقسمون الدارسني جعلت واليت هذه االنتماء ملسألة نعود
 ثقافة األمازيغية تطور بأنّ يرى من فهناك سياسيا، صراعا ليغدو امتد الفاخل ألنّ متصارعتني

 األدب هذا كتابة ضرورة على نؤكد ومنه واإلسالم بالعروبة ارتباطها مبدى مرهون ماإن وأدبا
 الثقافة أن تارخييا فاملؤكد  «عامة والعريب اجلزائري لألدب ثراء جانب سيكون هألن بالعربية

 خيضع ال إثراء عنصر تكون أن ينبغي اليت اجلزائرية الثقافة مكونات من يتجزأ ال جزء األمازيغية
 للفرنسية اللساين والءها ختفي ال اليت الفرونكفونية النخبة تغذيها اليت االنعزالية الدعوات إىل
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 تنفها ومل األمازيغية أنصفت العربية أنّ يرى الذي بلعيد صاحل يتبناه نفسه لرأيوا 1»وثقافته
 يف وزو بتيزي معمري ميلود جبامعة اللغوية املمارسات خمرب يلعبه الذي بالدور بلعيد ويشيد يوما
 يف ،2بالالتينية كتب مما بكثري أكثر بالعربية كتب ما أن كما اإلبداعية النماذج بعض ترمجة
 وإقصاء إجحافا احلزب قرار يف فريى 1994 عام  طُرح ما على يستند آخر تيار وجد حني

 األبعاد كل االعتبار بعني يأخذ الذي جزائرية للجزائر يفصل أن املفروض فمن لألمازيغية؛
 تعرضت األمازيغية أنّ يرى الذي دوراري الرزاق عبد هؤالء ومن. الوطنية للهوية املؤسسة
 يف تذوب أن حسبه ويفضلون والتعدد األمازيغية ينفون الذين املعربني، طرف من للتهميش
 األمازيغية الثقافة لكتابة سباقني وكانوا الفرنسيون أنصفها حني يف العربية، اإلسالمية األمة

 الثقافة كتابة بضرورة يرى ال فهو لذا .يوم بعد يوما يزداد الذي اإلنتاج هذا ودراستها،
 ميكن كيف « هقولب الدعوات هذه مثل ويستغرب ذلك يرفض نراه بل بالعربية، األمازيغية
 للنكران، خصوصيام تعرضت أن بعد بالعربية، لغتهم يكتبوا أن القبائل كمنطقة منطقة لسكان
 وللغة لإلسالم قدمه ما كل رغم والنكران، باإلقصاء إيديولوجيا التصق العريب احلرف ألنّ

 متأل مازالت ،باخلصوصيات االعتراف يف فقط تبحث ال اليت العرقية الرتعة هذه إنّ 3»العربية
 طرحت اليت بالفرنسية املكتوبة الرواية مثل الفرنسي التعبري ذات خاصة اجلزائرية الكتابات
" لرواية معمري ميلود كتابات يف متمثلة السبعينيات، منذ األمازيغية اهلوية مسألة
 األسئلة من العديد تطرح اليت فارس لنبيل1976واحلرية املنفى" رواية ومثل"...1982العبور
 هذه وحقيقة وصدق الواقع يكن ومهما 4املغيبة األصلية والثقافة املستلبة، اجلزائرية اهلوية حول

 شأنه  من وهذا 5» واأللسنة األجناس يف تراكم فهي أدب من أكثر فاجلزائر «وغريها الرتعات
  .األمة وهذه األدب هذا تاريخ بناء يف يسهم أن

 بعد اجلزائري الشعب لدى الوعي منو تزايد :اإليقاعية والتغريات التفعيلة شعر3-4- 2
 الرغبة مالمح بدأت ومنه بالقوة، إال يسترد ال بالقوة أخذ ما أنّ والحظ الثانية، العاملية احلرب
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 ليلة الفرد هذا ميالد عن ليعلن ،مضى وقت أي من وتوهجا اشتعاال أكثر والتحرر االنعتاق يف
 أدب هناك يكون أن نستغرب ال التجديدو للتغري دعوة الثورة أنّ ومبا م1954 نوفمرب الفاتح

 مشروعا مطلبا ومضامينه األدب بناء يف التجديد إىل الدعوة نعترب بل اكيه،وحم التغري ذاهل سايرم
 التغريات هذه مع يتساوق الذي النص هذا اجلزائري الشعري اخلطاب خلق فهل. ومفروضا بل

   الثورة؟ وهذه

 يا" قصيدته يف اهللا سعد القاسم أبو اجلزائر يف التفعيلة شعر كتابة يف بقالس فضل حيوز
 يف الرجل سبق على النقدية الدراسات جل جتمع تكاد إذ م،1955 عام نشرها اليت" طريقي
 اندالع مع املتزامنو الشعرية القصيدة كتابة يف تحولالو التغيري كان هل نتساءل ومنه اال هذا

 ملا صدى يكون أن يعدو ال هأن أم جديدا؟ نفسا تتطلب الثورة أنّ باب من هلا مسايرة الثورة
  العريب؟ املشرق يف حيدث

 الثورة، فرضتها اليت التغيري إرادة له واكتملت عدة عوامل اجلزائري لشاعرل اجتمعت  
 مع يتالءم مبا وموسيقاه الشعر قوالب يف للتجديد األكرب واحملفز رأينا يف األقوى العامل وهي
 النموذج مقدمتها يف العوامل أقوى من املثاقفة عامل يعترب كما. اجلديدة الثورية النفس هذه

 يف التجديد جمال يف األمام إىل خطوة أخذ قد كان آنذاك العريب فاملشرق 1املشرقي الشعري
 أتابع كنت «اهللا سعد يقول الغرب، على االنفتاح وكذا ونشر جيعتش من له توفر ملا الشعر،
 الذوق تواكب وتشكيالت جديدة نفحات عن فيه باحثا 1947سنة منذ اجلزائري الشعر
 ومع واحدة، وصالة واحد بنغم الشعراء كل أمامه يركع صنم سوى أجد مل ولكنين اجلديد،
 القادم العريب باإلنتاج اتصايل أن غري...التقليدية بالطريقة الشعر أنظم مرة أول بدأت فقد ذلك
 والنظريات الفكرية واملدارس األدبية املذاهب على واطّالعي - لبنان سيما وال - الشرق من

 قصيدة أول نشرت وقد...التقليدية الطريقة من التخلص وحماولة اجتاهي تغيري على محلين النقدية
  :      منها" طريقي" بعنوان )1955 سنة 311البصائر( اجلزائري الشعر يف متحررة

  عبقر واد راهبات تدري سوف                                        
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  األمحر شعاع عانقت كيف                                        

  العاملني بني اخلمر وسكبت                                          

  طريقي اخترت فقد :                              قوله حىت

  .1»رفيقي يا                                            

 الروح مجيعا بينها جيمع األخرى التجارب من جمموعة جند اهللا سعد جتربة إىل باإلضافة  
 ،"ورجيع أنني"الغواملي ونص ،"املوتورة" مخار القاسم أيب نص: منها الواقع على املتمردة الثورية
 الذي التفعيلة شعر كتابة يف التجارب من جمموعة هذه .2" الصدى" باوية صاحل حممد ونص
 الشعر موسيقى على لتعودهم القراء لدى ورفضا ،التقليديني األدباء طرف من استنكارا لقي

 والرغبة بالتذمر الشعور ذلك مع احلر للشعر الظهور هذا تزامن فقد ،األمر يكن وأيا .التقليدي
 كل رغم العرب بني الترابط أكد وكذا السابقة، الشعرية التقاليد عن واخلروج التغيري يف

 باب فتحت قد وغريها اهللا سعد جتارب تكون ومنه االتصال هذا مثل لقطع االستعمار حماوالت
 إلثراء الثورة بعد ما جليل مهدت قد وتكون الالحقة واألجيال الشعرية التجارب أمام التجديد

  ذلك؟ االستقالل جليل سيتم فهل .وإغنائه الشعري النوع هذا

) 1968-1962(بني ما املمتدة الفترة متثل: االنفصال وكتابة االستقالل شعر3-5- 2
 فقد املعاصرة، اجلزائرية الشعرية التجربة يف واحنطاط ركود فترة الدارسني من الكثري بإمجاع
 احلرية وطن يف الغياب وحل السكون وساد اجلزائرية األدبية الساحة على الصمت خيم

 الواقع هو هذا ربوعه على اجلهل وخييم أبناؤه فيه وجيوع لغته، فيه تغيب وطن واالستقالل،
 خفت فقد آخر، شيء أي من أقوى كانت االنتصار فرحة وألنّ آنذاك، املستدمر خلفه الذي
 عمله إىل كل الشعراء انصرف فقد. كذلك هو أو ينعدم يكاد بل صيته وقل الشعر صوت
 مل عامة الظروف أنّ كما الثورة، أيام عنها انقطع اليت دراسته استكمال أو وجوده وممارسة
 نقدية حركة وانعدام الثقافية، النوادي وقلة الصحافة غياب ظل يف اإلبداع على لتبعث تكن
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 ليس احلكم هذا كان وإن ؛العربية يتقن يكاد ال الذي املتلقي وغياب اإلبداع، حلركة مواكبة
 مل الفترة هذه أن فاملؤكد ،الثورة تلت اليت الفترة يف العربية حمدودية هو عليه املتفق لكن ؛عاما
 وبداية الستينيات اية حىت لننتظر 1اجلزائرية الشعرية والتجربة الثورة لشعر جديدا تضف

 الفترة هذه يف اجلزائر عرفت فقد ،األفق يف تلوح والتجديد التغري بوادر بدأت حيث السبعينيات
 هايصحب أن البد وكان والسياسية واالقتصادية االجتماعية األصعدة خمتلف على جذرية تغريات
 يف أشعاره ينشر وراح الشعراء من جديد جيل ظهر فقد ،واألديب الثقايف املستوى على تغيري
 حبري، محري محري، أمحد رزاقي، العايل عبد «نذكر هؤالء ومن واالت الصحف خمتلف
 أرض إىل ميتافيزيقتها ومن" عاجيتها برج" من الثورة إنزال حماولني...زتيلي حممد أزراج، عمر
 الشعراء هؤالء وجد 2»)الثقافية الزراعية، الصناعية،( الثورية الثالثية ساحة إىل..الثورة بعد ما
 سيد والتمرد الرفض كان فقد  اتمع أوضاع عن التعبري يف حريتهم االشتراكية سيادة ظل يف

 للتجارب والتنكر القدمي العريب للتراث التنكر إىل منهم بالكثري وصل املرحلة، هذه يف املوقف
 القول على أجرؤ «يصرح الشعراء هؤالء أحد وهو أزراج عمر نلفي إذ عنهم السابقة الشعرية

 ليسوا هؤالء ألن سبقوين الذين اجلزائريني الشعراء من مطلقا تستفد مل الشعرية جتربيت بأن
 البدايات عند ظلت اليت احملاوالت مدار يتجاوزون ال هم بل حقيقية، إبداعية جتارب أصحاب
 يعتنقون الفكري الصعيد على أغلبهم ،كثرية أحيان يف بالشلل واملصابة اللهاث، الشديدة
 فرضية على يربهن التصريح هذا مثل ولعل 3»...وحمدوديتها حتجرها يف والسلفوية التقليدية
 دجن إذ وحده أزراج على يقتصر ال أنه غري اجلزائرية، الشعرية الساللة يف األجيال انقطاع
 يف األدبية األجيال بني تواصل وال جتربته جيل لكل أنّ يرى الذي محدي أمحد عند ذاته احلكم
 احملتذى النموذج كان الذي العريب املشرق من تشبعوا قد اتيالسبعين بشعراء نناوكأ 4اجلزائر
 الذين اجلزائريني الشعراء جتارب من يفيدوا مل همأن وعلنا جهرا يعلنون جندهم لذا عندهم
 متميز؟ نص كتابة على القدرة بعدهم يأيت من متنح شعرية جتربة هؤالء أسس فهل .سبقوهم
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 الشعري النص يف ذلك انعكاسات وما يةراجلزائ للشعرية تأسس أن ولوجيايااليد استطاعت هل
   ؟)اليتم شعر(املعاصر اجلزائري

 الشعرية للمدارس تبعا وأشياعا طوائف اجلزائر يف اتيالسبعين شعراء انقسم هكذا،   
 مدرسة من بوذيبة وإدريس حبري محدي: احلصر ال املثال سبيل على منهم نذكر املشرقية
 من مستغامني وأحالم جوادي وسليمان درويش مدرسة من حبري ومحري أزراج السياب،
 مع القطيعة أعلن الذي االجتاه إىل ينتمون ذكرهم على أتينا الذين وهؤالء .1قباين نزار مدرسة
 العمودية الكتابتني بني زاوج آخر تيار وجد حني يف احلر، بالشعر واكتفى العمودي الشعر
 معجم وطفح .2...محادي اهللا عبد ناصر، حممد الغماري، مصطفى هؤالء من التفعيلة وشعر
 كيشوت، دون سيزيف، أوديب، األساطري وأمساء نريودا، لوركا، مثل األعالم بأمساء هؤالء

 للكفر رمزا رزاقي العايل عبد عند أيوب يتحول عندما واألنبياء الدينية الرموز إىل باإلضافة
 عن تعبريا العامية باأللفاظ الشعراء هؤالء قبل من كبري احتفاء جند كما الصرب، بدل واخليانة
 .3...املستضعفني ، الفقر التقدمية مثل من بألفاظ مثقال معجمهم فكان اإليديولوجي، انتمائهم

التراث احمللي، ويثبت إنسانية الفكر البشري وتوحد  / فيؤكد هذا النص على غياب األبوة
التراث العاملي وإنسانيته، وحينئذ تعدد معاين النص وتفجره وتكامله بني املوروثني املاضي 

  .حيدث التوليد املستمر للمعاينواحلاضر، حينها 

 الشعر ينخرط أن عيبا فليس «الفن حساب على الثورية باملضامني الشعراء هؤالء اهتم   
 والطغيان والظلم واجلوع القهر وحيارب اإلنسانية القيم صف إىل ويقف التقدم، معركة يف

 ويبشر والتسامح، والتقدم والرخاء والعدل احلرية إىل ويدعو .والتخلف والفساد واالستبداد
 العيب إن .شعرية جتربة لكل والعميقة اخلالدة الرؤيا تشكل القيم هذه إن بل مشرق، مبستقبل
-األمر وينطبق .هلا الدعوة باسم الفن قيمة ودر القيم هذه باسم الشعر يستباح عندما فقط
 حىت أو للقبلية أو للجهوية أو العرق أو وللوطنية لإلسالم االنتصار يدعي شعر كل على أيضا

 من ضعيف وشعر التعبريية الناحية من هزيل فن إىل حباجة ليست النبيلة القيم فهذه. للمركزية
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 الشعرية األصوات من الكثري وظهور اإلنتاج كثرة هو الفترة هذه مييز ما إنّ 1»الفنية الناحية
 فترة لتكون ،الالحقة للتجارب ميتد هؤالء بعض وجند والتميز للتفرد طريقها تشق بدأت اليت

 االنبهار ذلك وحل« للتراث والعودة الصداقة من اونوع احلقيقي، التغري مرحلة الثمانينيات
 احلضارية الغربة تلك فشيئا شيئا يدرك وأخذ الناقدة والنظرة والفحص التأمل من نوعا باملشرق

 يرفض الذي اجلزائري الشاعر حمنة فكانت أهله وبني وطنه يف اجلزائري اإلنسان يعيشها اليت
 فكرة على إحلاحا املنت هذا يف دائما جند لذلك فيها ترسب ما خالل من نفسه ويرفض واقعه

 اليت الصوفية والنفحات الدرامي احلس هو الفترة هذه كتابة مييز ما إنّ 2»النحن عن االنفصال
 النحن مع القطيعة وإعالن األبوة وعن اآلخر عن االنفصال كتابة نص، كل تسكن تكاد

 األنا هاإن 3النحن بلغة كتبت اليت السابقة التجارب كل عكس األنا لغة فكتب للذات، والتوجه
 االنفصال كتابة القصيدة فكانت األفضل البديل عن حبثها يف سلطة وكل للواقع الرافضة

 هإن ،صورته كانت أيا واآلخر الواقع لتجاوز والتمرد الرفض منطق حيكمها آن، يف واالتصال
  .واحللول التجاوز نص

  . رهانات املرحلة وآفاق املستقبل:شعر اليتم: املبحث الثالث

 واإلبداعية املعيارية أصر الشعراء املعاصرون، على اخلروج من مدار األنساق الثقافية         
من سيطرة النموذج التقليدي، رمسا ملالمح االختالف وجتاوزا للتراث الشعري القدمي اجلاهزة و

لذا نتساءل ما املراد بالنص الشعري . الذي جتعل منه منطلقا لبحثها عن هويتها وفرادا ومتيزها
  .املختلف؟ وما مرجعية الشعر اجلزائري املعاصر يف التأسيس هلذا املختلف؟

 التاريخ  عربت التجربة الشعرية اجلزائرية على مر: ة القول باالختالف أدب احملنة وحقيق3-1
عن ذلك الصراع املستميت للفرد اجلزائري مع العدو، لذا ميكن أن ننطلق من حقيقة مؤداها 
اجتماع متناقضات احلياة والضياع والغربة يف الذات اجلزائرية الشاعرة بني ما تريد وما هو 

يادي احلزن واألمل من حمنة حملنة، وهي دائمة البحث عن مستقر هلا بني  حني تالقفتها أموجود؛
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 فقد اجتمعت يف نفس الشاعر اجلزائري أحاسيس قاطعة بالغربة والوحدة هذه الشعوب
فما كان له واحلال  .وارتسمت على وجهه عالمات احلرية والتساؤل عن الواقع وما هو آت

ى األصول ليعلن يتمه الذي ال ميل من محله شعارا هذه، إال أن يعلن مترده على الوجود وعل
 فيتم النص املختلف ال حيمل هنا القيمة الفنية املطلقة، فهو صفة لتجربة «لتميزه واختالفه 

شعرية ما تزال يف طور النشوء والنضوج، لكن االختالف يراد له أن يكون حامال لغياب اهلوية 
 مةالس يبدو كما فاليتم 1» اجلزائر مبيسم اليتم ليسم النص الشعري يف*وضياع اجلينيالوجية

 تلك منطلق من احلديث اجلزائري الشعر شارة كان وإن اجلزائر، يف احلداثة لشعر املميزة
 حملها حلت اليت احمللية، املرجعية غياب وكذا اجلزائر، يف الشعر تاريخ يعانيها اليت القطيعة
 شاعر ومن اجلزائري الشعري املشهد يف احلضور متباينة كانت األخرية هذه املشرقية املرجعية
  .احلديث اجلزائري بالشعر جاهل أو جاحد إال ينكره ال وجودها أنّ إال. آلخر

 بشعر يعرف ما أو اتيوالتسعين اتيالثمانين مرحلة لشعر مميزة عالمة االختالف غدا        
 يوسف أمحد بتعبري اليتم شعر أو 2)الشعرية احلداثة جيل ( الشباب جيل أو **األزمة أو احملنة
 طواعية خلق وإىل املختلف قول ضرورة إىل استنادها يف احلديثة الشعرية التجربة أمهية تظهر «و
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نيتشه والفلسفة، ترمجة، : جيل دولوز.حبصر املعىن] اجلنيالوجي[واالحنطاط يف األصل فالنبيل والدينء والسامي واخلسيس ذلكم هو العنصري
  .14، نقال عن أمحد يوسف، يتم النص، ص1993، 1ج، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، طأسامة احلا

إن اجلينيالوجيا تعين يف آن واحد أصل القيمة وقيمة األصل، حبكم االختالف يف أمناط الوجود اليت حددت التاريخ من خالل فرضها لسلسلة 
يد البحث عن نشأة الظواهر اإلنسانية وتطورها، أي معرفة األصل والصريورة بدال من العمل على فمفهوم اجلينيالوجيا يف.من املعاين املتعاقبة

، 1998، 1الفلسفة والتأويل،دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، ط: نبيهة قارة.إضافة مصدر متعال إىل نظام جامد من البىن النهائية الثابتة
  .28،29ص ص

 . ا يف هذه املقاربة إمنا البحث عن األصول و تلتقي مع ما قدمه دولوز يف مفترقات األصلغري أن اجلينيالوجيا املقصود
  

، وميكن أن يشري املصطلح أيضا إىل تلك النقطة من الزمان حيث  نقطة حتول إىل األحسن أو األسوأ يف أي منشط من املناشط:  األزمة**
 على أن مسار الفعل أو جمرى األمور سيتوقف أو تدخله التعديالت أو يواصل سريه كما كان، وينطبق أيضا العزم أو يقر القرارينبغي أن ينعقد 

معجم املصطلحات األدبية،املؤسسة الوطنية للناشرين املتحدين، صفاقس، تونس، :إبراهيم فتحي. على احلدث ذي داللة انفعالية
، و صعود املد 1988أكتوبر5اليت عاشتها اجلزائر، أو ما يعرف بانتفاضة وتشري هنا على تلك الفترة املأساوية .(17،ص1،1986ط

  ).اإلسالمي و الذي أخذ شكل العنف واإلرهاب
 1998، 1، دار هومه، اجلزائر، ط)شعر الشباب منوذجا(البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر: ينظر عبد احلميد هيمة-1

 .149 ، ص)الشعر وسياق املتغري احلضاري(دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر: وعمر أمحد بوقرورة.06،ص



 اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر بني خطاب األزمة ووعي الكتابة:               الفصل الثاين

 

-113- 
 

 إىل أي هلا، ومكان زمان إىل االنتماء عن حبثت جتربة وهي املختلف قول على قادرة تعبريية
 التجربة جنحت فقد 1 »وتطورها منوها الثقايف الشعري مستواها على لتحقق وجودها تاريخ
 لذا ماض، هو حيث من التراث/القدمي الشعري النموذج مع االختالف إىل املعاصرة الشعرية
 الشعراء ديدن هذا كان وإذا .العيد ميىن حسب بالشعري الشعري عالقة يف االختالف حصرت
 غاية االختالف جبعل _اليتم شعراء-نواملعاصر نواجلزائري الشعراء اكتفى فهل احملدثني، العرب
  وانقضى؟ مت ماض هو حيث من الشعري التراث عن احلداثي خطام متيز

 املختلف لقول املعاصر اجلزائري الشاعر طموح بناء يف سامهت عدة عوامل اجتمعت
 على نفسها فرضت موضوعية ظروف وليد اإلبداع هذا ألنّ والتميز، التفرد معامل ورسم
 وتويل بومدين اهلواري رحيل بعد فتولدت السياسية األزمة افأم ،أزمات عدة مشلت املبدعني
 باإلضافة السياسي احلكم تغري إىل والدعوة احلزبية التعددية مد وبروز احلكم، جديد بن الشاذيل

 الثقافية املؤسسة تشجيع وعدم الثقافية األوضاع تردي وحىت املأزوم االجتماعي اجلو إىل
 األمر أما. اليتم لشعراء بالنسبة دوافع شكل أخذت معيقات أو أسباب هاكلّ اإلبداعية لألعمال
 هو وتشرده، وضياعه آالمه وحيكي مكبوتاته يفجر وجعله الشاعر هذا كاهل أثقل الذي

  . اجلزائر يف اليتم شعراء ورثه الذي التراث هو هذا اهلوية، وضياع اجلينيالوجيا غيابب إحساسه

 للمغايرة وتواق حر انطالق مرحلة لتسعينياتا بدايةو لثمانينياتا اية فترة مثلت       
  .اجلزائرية الذات وحياد أمل رمست حني ،باجلزائر حلت اليت زمةاأل تلك سببتها واالختالف

 املعاناة هذه من للخروج سبيل عن البحث يف الشاعرة الذات هلذه احلثيث املسعى هذا فكان
 فقد األرض أمصار باقي يف ومألوف سائد هو ملا كمختلف وجوده يربر شعريا، واقعا بتمثلها
 وطنيا طريقها افتكت لكوا عربية، شعرية حركة أجرأ بأا اجلديدة الشعر موجة« متيزت
 أمساءها وجدنا لذا .وآالمهم ومكابدام شعرائها وجهود عرق ومن ذاتية جبهود وعامليا وعربيا

 دون العراق حصار ةفتر يف دوراته طوال الشعري املربد وحضرت وملتقياته البابطني معجم يف
 وإقامتهم سفرهم تكاليف يدفعون الشباب، وخاصة اجلزائريون الشعراء كان .أحد من مساعدة
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 ومنه،مل 1»اجلديدة حبركيته والتعريف اجلزائري الشعر صوت إلمساع احملدودة، إمكانيام من
 احلركة وجه يف حاجزا وحدا قسوا يف األزمات شكل أخذت اليت املريرة الظروف تكن

 اآلن هي أين لكن. األحداث وسوداوية الزمان قسوة رغم التميز صنعت اليت اجلزائرية اإلبداعية
 رهق هأن أم الصمت؟ هذا تفسري ما املختلف؟ وقول املتميز صنع أرادت اليت األصوات تلك

  ترحاهلا؟ ومواصلة املهمة، استكمال دون حال الرحلة

  العريب الشعري اخلطاب هامش على نفسه املعاصر اجلزائري الشعري اخلطاب سجل      
 عليها، يتكئ شعرية ساللة جيد مل هأن سوى لشيء ال احلواجز، كسر على اعتاد الذي املعاصر
 بعث هأن إال املشرقي النص مع العشقية الصداقة من نوعا عقد وإن شيء كل على مترده فأعلن
 لذاته التأصيل باب من األصول بغياب نادى لذا باليتم، قوي شعور ومتلكه احتجاجية صرخة
 هذه ،كأصل منه تبدأ جديدة ساللة وأسس الشرعية األبوية السلطة كسر متمرد ابن جمرد فهو

 بألوان يتلون الشعري قاموسه جعلت آخر مواطن كأي اجلزائري الشاعر عاشها اليت املآسي
  من مبفردات قامتا بدا الذي الشعري املعجم لذلك مثاال يوسف أمحد ويقدم والسوداوية الدم
 - االغتيال -املوت«  منها احلصر ال التمثيل سبيل على أنزار لنجيب" ورق من كائنات" ديوان
-الضحية -السم - املعارك- الذئاب-الفتنة-الرصاص- الدم-اجلريح-اهلمجية - األعداء - القتال

 هذا 2»الفيضان- الفتك-الرماية-اخلناجر- الفجاع-السفاح-اجلنائز- احلريق-القيامة-السجان
 ومصطفى زعموش وعمار هادف سعيد« أمثال من اليتامى هؤالء شعر محله الذي املعجم هو

 ما نلفي إذ حممدي، ونصرية اهلامل اهللا وعبد أنزار وجنيب خيزار ميلودو ميلود وحكيم دحية
 يف كبري طموح له شعري نص كتابة يف والرغبة اليتم إىل االنتساب على املوقع غري البيان يشبه
 الشعرية التجارب عن ورؤيتها لغتها يف مغايرة شعرية جتربة وصوغ االختالف بالغة رسم

  .3»السابقة اجلزائرية
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 الوعي هذا والفكري، األديب الوعي نضج مع بديل كوجه الشعرية األصوات هذه ظهرت
 سندا جيد أن ينتظر كان حني يف أمامه، وجده الذي الرهيب الفراغ ذلك أماله كسر الذي
 بال نفسه ووجد أمله خاب لألسف لكن ،احملن هذه مواجهة يف أزره به يشد وأبا عليه يرتكز
 األرض هذه يف التيه إال هذه، واحلال له، كان فما بأبوته يعترف أب وال عليه يتكئ نسب

 ال لذا .الضياع زمن يف احلضور رغبة تفرضها العيش إرادة شكلت اليت كتابته ومعه املغتصبة،
 كواقع إال ثقافيا مرجعا يشكل أن عابر زمن هو حيث من الشعرية الساللة/للماضي ميكن
 وحياول املوت يقاتل الذي الفعل اليتم شعر كان بالتايل ذلك، وشك على أو ميت مأزوم مغيب
 هذا رهان كان مث ومن للماضي، مناقض كزمن الراهن الزمن يف حضوره له ليكون النطق
 ما إنّ .القادمة التجارب منه تنطلق الذي األصل هو ليصبح واالختالف االنفصال كتابة الشعر
 الشعري؛ النتاج هذا يف التحرير، ثورة حىت وال) السوداء العشرية(األزمة حضور ليس هنا يهمنا
 اليت والقضايا األسئلة على الوقوف يهمنا ما بقدر. اجلزائري للشعر املهيمنة البؤرة شكلت وإن

 ودالوج أسئلة وبالتايل اليأس الضياع، التيه، اليتم، الغربة، :مثل من الشعري املنت هذا طرحها
 فاحتة هذا ليكون اجلزائري الفرد عاشه الذي بالعنف هذا كل صلةو والوطنية، باهلوية وعالقتها
  .اليتم تيمات عن حديثنا

  :والواقع املفهوم بني اليتم تيمات 2- 3

 لذا ،عايشوها اليت األزمة تلك هي اليتم شعراء رهان منها ينطلق اليت املنطقية املقدمة إنّ      
 بعنف) التراث(األب االنتماء، ،الوطنية اهلوية، قبيل من وهامة جوهرية قضايا لديهم طرحت

 من هلدفا وما بالذات؟ الفترة هذه يف القضايا هذه طرحت فلماذا ،مثيل هلا يسبق مل حدةو
  .سيأيت فيما إجابته تلمس سنحاول ما هذا ذلك؟ وراء

  :الغائبة اهلوية3-2-1

 قدمي منذ الذات حبثتها اليت األسئلة أهم من اهلوية سؤال دع :الذات هوية-3-2-1-1
 هذا تربر إجابة عن تبحث وأخرى األسئلة هذه أنتمي؟ أين إىل أكون؟ من ؟ أنا من الزمان،
 مير اهلوية سؤال « أن ذلك شك وال مصريية أسئلة وهي املوجود هوية حتدد مث ومن الوجود
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 وعالقاته عناصره ومعرفة به والوعي الذايت والوجود الكيان سؤال واملعرفة، الوجود سؤال عرب
 ما اهلوية فهل الكينونة سؤال عن اإلجابة تروم هنا فاهلوية 1»...وحتوله تكونه وكيفيات بنيته أو

   باهلوية؟ الوعي يعين ماذا نصنعه؟ ما أم ؟-فطرية أا مبعىن – نتوارثه

 وتعين والتفكري، الفكر مبدأ املنطق يف اهلوية«و فكرية ثقافية وقضية وجودية مسألة اهلوية
 بصيغة عنه التعبري ويتم عليه، يطرأ الذي والتغيري التحول رغم وعناصره، ذاته مع الشيء تطابق

 ال هبأن القول هذا من نفهم 2»..الذاتية الشيء معامل توضيح إىل اهلوية وتسعى أ=رياضية،أ
 رغم الشيء ثبات تعين اهلوية أنّ لنا يتضح كما ما، هوية عن تعبري هو مبا إال للشيء وجود
 يف وهذا ،)مستقبل حاضر، ،ماض(األبعاد الثالثي الزمن عرب هحتول حىت أو به مير الذي التغري
 أنّ هو بسيط لسبب األفكار، هوية مث ومن األفراد هوية خيص فيما به القول ميكن ال ما رأينا

 فحني « هلا احلامل الكائن بتغري متغرية اهلوية وبالتايل حال، على يثبت ال متغري كائن اإلنسان
 العالقة هذه فإن أ، ـب أ عالقة أي بنفسها، املاهية عالقة هي اهلوية أن أو أ= أ اهلوية مبدأ يقول

 أن نرى وحنن شيئني، بني إال تنشأ أن ميكن عالقة ال إذ العالقة، بينهما يقوم حدين تتضمن
 مل وما ا، املرتبطة الثانية الذات عن ختتلف مرتبطة أوىل ذات أوالً، فلدينا بذاا، ترتبط الذات
 هي أ اهلوية صورة كانت فإذا .عالقة هناك تكون فلن التفرقة، هذه مثل العالقة داخل يف يوجد
 االختالف تتضمن فاهلوية احملمول، هي اليت أ عن املوضوع هي اليت أ ختتلف أن فالبد أ،

 االختالف، تستبعد كانت اليت اردة الفارغة الصورية اهلوية إنّ أخرى، بعبارة بالضرورة،
 شكل بأي يعين ال لكن ،انتماء حيدد الذي اجلوهر تشكل اهلوية 3»نفسه االختالف هي تصبح
 الدين، باألرض، ارتبطت وإن اهلوية أنّ ذلك ،والثبات النمذجة لطابع خضوعها األشكال من

 ذلك... اآلخر احلقيقة، الذاكرة، الظروف، الواقع، مثل من أخرى مبسائل ترتبط هانأ إال اجلنس
 فهوية ما، اهتمام أو غرض على بناء عنه نأخذها اليت الفكرة يف تكمن الشيء هوية«  أنّ

 وهنا خمتلفا أو عنه فكرتنا مع متطابقا وقتئذ ويكون ا لنا يعطى اليت اهليئة يف توجد الشيء
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 اهلوية عن اليتم شعراء أقره ملا أقرب التصور وهذا 1»الواقع يف موجود هو كما الشيء لنا يعطي
 هذا منه كان مث ومن الظاهرة، هذه حقيقة عن يوسف أمحد قدمه وما بالغياب، وصفت اليت

 على والوقوف حبثه بعد القدمي، اجلزائري األدب دراسة مبدأ من انطلق الذي النقدي، اجلهد
 موضوعا بدوره شكل -الشعرية الساللة خفوت- املوضوع هذا والنوعي، الكمي مستواه
  .املعاصر اجلزائري للشعر

 أو لنا سابقة ليست فاهلوية «بالثبات توسم ال الذات هوية بأنّ القول، كنمي هنا من
 .لوجودنا وممارساتنا بالعامل عالئقنا هي بل التأخر، مبعىن وال التقدم مبعىن ال بنا، الحقة

 خنرج وبصورة املعيقات، وإزالة املمكنات الجتراح واآلفاق، األبعاد كل على الدائم باالنفتاح
 باعتبارها ذلك الفرد، صنع من هي بل مكتسبة ليست فاهلوية 2»وبالغري بذواتنا عالقاتنا يف ا

 حمافظة بل لألصل تنكرا ليس عليه؟ حنن عما نتغري كيف .الوجود ممارسة أشكال من شكال
  .فيه املشرق للجانب وإبقاء عليه

 كل قلب يف نكون أن واألحوال، الزمان بتغري وفرادتنا متيزنا يثبت الذي الشيء هي اهلوية
 وخصوصيتنا لذاتيتنا املميزة اجلوهرية اخلصيصة هذه نفقد أن دون لكن تغري كل ومع حدث
 طمس على يسهر ماإن األوطان من وطن ألي املستعمر ترى اهلوية، تكتسيها اليت لألمهية ونظرا
 حني قصائده إحدى يف درويش حممود يصورها كما اهلوية تكون ذا .املستعمر البلد  هوية
 أنّ الواضح فمن ماجن، وراثة ال صاحبها، إبداع النهاية يف لكنها الوالدة، بنت اهلوية إنّ: قال

 اإلّ الوالدة قيد كانت وإن فحىت .له أشرنا قد كنا ما مع يتطابق للهوية درويش حممود تصور
التموقع ذلك حيددها فاهلوية .الوجود مظاهر وشىت اآلخرب عالقاته يف صاحبها إبداع تظل هاأن 

 نواجلزائري الشعراء عاىن يظهر كما اليت األفراد هوية خيص فيما هذا. العامل هذا يف للفرد
 التجربة أنّ لنا يتضح كما.آنذاك املمارس العنف نتيجة  كذلك له تراءت أو ،غياا نواملعاصر
 وية املراد فما .آن يف اخلطاب وهوية الذات هوية يف حبثا كانت املعاصرة اجلزائرية الشعرية
  بغياا؟ قيل حىت الشعري اخلطاب
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  : )اخلطاب هوية(اإلبداع ومرجعيات املعاصر اجلزائري الشعر3-2-1-2

 ما اخلطاب؟ وهوية الذات هوية بني الفرق ما ؟ايستمده ومم الشعري؟ اخلطاب وية املراد ما
 إطارا اجلزائريون الشعراء ميلك هل ختلف؟امل لذلك التأسيس يف الشعري اخلطاب مرجعية
  .عليه؟ ويتكئون منه ينهلون حمليا مرجعيا

 باحلديث إال اجلزائرية الشعرية التجربة تاريخ يف اهلوية غياب عن احلديث يستقيم لن بداية
 كل كان هنا من .اخلفوت تعاين اليت) الشعرية الساللة( الذاكرة شريط يف التقطع ذلك عن

 وضع على القدمي اجلزائري الشعر يقو مل إذ حملية، مرجعية غياب عن حديثا اهلوية عن حديث
 باليتم الشعراء إحساس عمق مما الالحقة، الشعرية للتجارب منطلقا تكون اليت األسس تلك

 الشاعر يشتكيه الذي الغياب أو الفراغ هذا ).احمللي التراث(األب غياب ظل يف والوحدة
 اهلوية بغياب واملناداة اليتم شعار ورفع التراث مع القطيعة تقاليد تشييد إىل دفعه اجلزائري
  .األصول وضياع

 متوفرا، يكن مل ما وهذا احمللية، املرجعية سوى تعين ال اجلزائري للشاعر بالنسبة فاهلوية        
 الشعرية التجربة تاريخ صنعت اليت التجارب خمتلف بني واالنقطاع اخلفوت ذلك بسبب
 الثقايف املشهد يف احلضور وفاتر املالمح لبعض وفاقدا باهتا يبدو الذي التاريخ هذا اجلزائرية
 الشعراء من جيل كل تنكر هو حدته من وزاد باليتم اإلحساس ذلك عمق الذي إنّ .العريب

 ينكر وهذا خالصة جزائرية مرجعية عن احلديث ميكن فكيف .سبقه الذي للجيل اجلزائريني
   به؟ يعترف وال ذاك فضل

 األدبية الساحة افتقار على اجلزائريني والشعراء النقاد جل جيمع يكاد الواقع، هذا من
 يؤكدون مث ومن بذلك؛ اإلقرار يف حرجا جيدون وال الشعري الثقايف التراكم لذلك اجلزائرية
 هؤالء قبلة املشرق شكل حيث1)املشرقية املرجعية(العريب املشرق من التجربة استراد إىل جلوءهم
 على اجلزائريني الشعراء جتارب ارتكزت«  فقد اإلبداع يف الثر ومعينهم اجلزائريني الشعراء
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 الصعيدين على التطور واكبت أدبية حركة من لبنان يف يعتمل كان ما وخباصة املشرقية التجربة
 القاسم أيب الشاعر لدى نلفيه ما وهذا الغرب من اآلخر هو الوافد والفكري والنقدي اإلبداعي
 قصائده، فيها ينشر العربية االت من وغريها. صدرها اآلداب جملة له فتحت الذي اهللا سعد

 1» اجلزائريني والنقاد األدباء من غريه كمثل مثله اجلزائر يف والنقدية الشعرية باحلركة ويعرف
 اجلزائري األدب تاريخ يف الشعرية التجارب لكل املشترك كانت املشرقية املرجعية فهذه

 اجلزائرية الشعرية بالتجربة حلق الذي والتجديد التطور يكون وبالتايل القدمي حىت ورمبا احلديث
 وإن أزراج عمر عليه يؤكد ما وهذا) الغرب/املشرق(اآلخر على االنفتاح ذلك نتيجة املعاصرة
 حملي شعري تراث انعدام من تعاين اجلديدة الشعرية احلركة إن «يقول التجارب بعض استثىن
 استرياد ضحية يقع بعضهم جعل الذي الشيء حداثة، أكثر حلركة منطلقا يكون عظيم تقدمي
 احلكم هذا أنّ إال متميز، شعر إىل التجربة هذه واقع وحتويل معاشة جتربة تكريس وعدم التجربة
 2»وتناقضات حتوالت يعيش الذي اجلزائري الواقع مع جديا يتفاعل بدأ بعضهم ألنّ ائيا ليس
 مبأّ املشرقية، للتجارب االسترياد هذا نربر أن األمر يف الغريب لكن ،هكلّ ذلك يف غرابة فال
 السيابو نازك اعترافات يف لرأيه حجة الرأي هذا صاحب ويقدم فعلوا كذلك)املشارقة الرواد(

 ويذهب) الصبور عبد(إليوتو) والسياب نازك (اإلجنليزي الشعر من استفادم يف الصبور وعبد
 الواقع وليد )احلديث العريب الشعر (أنه أو احلديث الشعر ذاهل اخلالصة بالعربية  القول إىل

 الذي التأثر هذا اجلزائريني؛ الشعراء تأثر يربر بالكاتب نناوكأ 3زائفة ومقولة مغالطة اجلديد
 التعاطف تراه أم. بالغرب متأثرة مشرقية لنماذج ميثل وجدناه لذا ذنب أو عيب هكأن هنا يظهر
  ؟-التأثر هلذا شعراؤنا حيزن ال حىت-  اليتيمة التجربة هذه مع

 باخلصوصية والوعي اآلخر هذا من الذات موقع ملعرفة ومطلوب واجب باآلخر التأثر إنّ
 فاحلضور متاما خمتلف آخر شيء له بالتبعية واإلقرار شيء، املشرق مع بالتفاعل اإلقرار إنّ«ذلك
 يكون لن اجلزائرية الشعرية النصوص يف والفكرية اإلبداعية حبموالا املرجعية هلذه الواعي
 إثراء يف -األخرى املرجعيات شأن شأنه -سيساهم بل األحوال، من حال بأي جمانيا حضورا
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 يف األمر هذا ويتجسد 1»الدائمني والتجاوز التجدد حنو قدما دفعها ويف الشعرية، التجربة
 يف رغبة خمتلفة التجريب عوامل اقتحام خالل من املستحيل النص لكتابة اليتم شعراء طموح
 باملرجعية - اليتم شعر– الشعرية التجربة هذه مثل تكتف مل لذا وفريد، متميز نص كتابة

 املشروع االنفتاح هلذا تنبه وقد أخرى مرجعيات إىل باالستناد التميز صنع حاولت بل املشرقية
 الترمجة فعل وتفعيل األخر على االنفتاح ضرورة إىل دعا حني محود، رمضان هؤالء كل قبل

 باالطالع مرهونة اإلبداع روح بأن مقتنعا كان «فقد اإلبداعية، التجارب خمتلف إلغناء
 على االنفتاح لذلك ناصر حممد ويشري 2»خباصة والغربية بعامة العاملية الثقافات على املستفيض
.. والمارتني هيجو بفيكتور املتأثر بوشوشي الطاهر بشخصية لذلك وميثل الغربية الثقافة

 تنم هؤالء فدعوة 3وترمجة قراءة اإلجنليزي الرومانسي بالتيار املتأثر األخري هذا العريب وإمساعيل
 حركة وبعث أفضل غد بناء يف اآلخر على واالنفتاح الترمجة تلعبه الذي بالدور كبري وعي عن

  .ذلك هلم يتم مل وإن وإثرائها، التجديد

 تعاين ال حىت األسس؛ الثابت الشعري بنائه تشييد يف رغبة هوكلّ اليتم جيل أطل         
 هذه، واحلال له كان فما. اليتامى اآلباء هؤالء جتربة يف معينها وجتد اليتم ذا الالحقة التجارب

 اليت الطاقة تلك منحه على القدرة فيها يرى  اليت اإلبداعية التجارب خمتلف على االنفتاح إال
 من«  بقوله هذا االنفتاح أمر على يوسف أمحد ويؤكد. والتميز الفرادة نص كتابة له تكفل
 أن دون واألصالة للفرادة حامل حداثي شعر كتابة باإلمكان أنه اليوم املرء يعتقد أن الصعب
 حاول ما وهذا األجنبية؛ لغته يف العاملي الشعر على اإلطالع من وافر حظ على صاحبه يكون
 سيما وال عامليني لشعراء الثر املعني من وساطة ودون مباشرة لوا الذين اليتم جيل تفاديه

 ولوركا بريس جون وسان ورامبو وبودلري فالريي أمثال من بعضهم هنا نذكر منهم، الفرنسيني
 وبعده، االستقالل قبل الشعراء عليه كان ما خبالف .وبورخيس باز وأكتافيو وهودرلني وريلكه
 مثل املشرقي الشعر طريق عن هؤالء إىل بعضهم تعرف الذين" اتيالسبعين شعراء" وخباصة

 جبمال لذلك وميثل 4»نريودا وبابلو باوند وإزرا إليوت أس ويت حكمت وناظم مايكوفسكي
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 مؤهالت من ميلكه ملا احلداثي اجلزائري الشعر تاريخ يف طفرة يعد الذي الشيخ بن الدين
 يقودون الذين العرب الشعراء باقي مع يلتقي وهنا واحملاكاة، التقليد من التحرر على ولقدرته
 مرتبط الغياب هذا بأن نؤكد الغائبة، اهلوية لتيمة التقدمي هذا بعد .احلداثية الشعرية احلركة
 إعادة جيب لذا .واملتردية املأزومة األوضاع تلك ظل يف الذاتية اهلوية بغياب بأخرى أو بطريقة
 ذاا توجد التعاقب ففي واملستقبل، واحلاضر املاضي بني انفصال فال الغد خيدم مبا الذات بناء

 يف منه االنطالق يوسف أمحد أراد الذي التصور هو هذا ورمبا .عودها ويقوى الشعرية الساللة
 وجدت إن هي كما ا أخذا ال الشعرية، الساللة حبث خالل من اجلزائري، األدب تاريخ بناء
 اجلزائري األدب(املفقودة احللقة فهذه ،اجلزائري والفكري الثقايف الراهن خيدم مبا بتفعيلها بل

 نفسه سلمأ والذي هلا املعاصر والزماين املكاين الوجود يف اامتداد هلا يكون أن البد)القدمي
 من وحلقة اجلزائرية الذاكرة من اجزء ميثل وباهتا خافتا يبدو الذي املفقود ذلك. للضياع
 تلك دون واملعاصر احلديث اجلزائري األدب وبنيان عود يستقيم ال هأن حنسب إذ حلقاا،
 عن البحث إىل يوسف أمحد دعوة كانت ومنه ،عابر زمن يف غابرة نراها اليت اللبنة احللقة
  .أخرى مرة اهلوية غياب نعاين ال وحىت اليتم حدة تزيد ال حىت املنسي، اجلزائري األدب

 واالختالف؟ اليتم شعر يف غيابا أم حضورا الوطن تيمة جسدت هل: الوطن تيمة 3-2-2
 اليتم شعراء أبدى هل احلديث؟ اجلزائري الشعر يف الوطن تيمة ارتبطت مبا بالوطنية؟ املراد ما

   الالنتماء؟ تراه أم للوطن انتماءهم

) الطلل(باملكان الرتباطه ؛مكاين شعر العريب الشعر أنّ مفادها فرضية من ننطلق أن ميكن 
 إلّا املعاصر ئرياجلزا الشعر يف بالوطن التغين وما واحلديث، القدمي العريب الشعر مسة شكل الذي
 الطلل أنّ فالواضح. يوسف أمحد يقول كما القدمي العريب الشعر يف للمكان احلنني لذلك امتداد
 وحاضرا ماضيا العريب الشعر شارة وسيظل الطلل كان ماوإن وحسب" جاهلية"ظاهرة «يكن مل

 يعود حينا، ذكره خفت وإن يروم، وال يتحول ال هاجسا العربية الذات يسكن الطلل مادام
 من شيئا وأسرارها، الدنيا عن حديث كل محل ورمبا .وحضورا توهجا أشد أخرى أحايني
 فقد 1» مفروضا نصيبا الطلل روح من تعدم ال املستقبل أو املاضي إىل التفاته وكل الطلل،
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 اإلطار أو املكان ذلك هو فالوطن .كذلك يزال وال العرب للشعراء إبداعية أرضية املكان شكل
 اللغة الدين، القيم، من جمموعة تربطهم معينة بشرية جمموعة ضمن الذات تسكنه الذي اجلغرايف

 وجود العناصر هذه لبعض يعد مل الزمن مرور مع لكن والتقاليد، العادات ، العرق التاريخ، ،
 الواحد البلد أصبح إذ...الدين حرية وحىت اجلنس اللغة، تعددية وكذا االنفتاح هذا ظل يف

 بني اجلامع أنّ املؤكد الشيء لكن .عدة بلغات يتحدث وكذا خمتلفة وأجناس أديانا حيوي
 األمهية هذه ،الواحد والتاريخ املشترك واملصري االنتماء وروح الروحي اجلانب هو الوطن سكان
 الذاكرة، احللم، الفضاء، هو فالوطن ذاا، احلياة معىن إىل يرتفع جعلته الوطن/املكان حيتلها اليت

 وتباينت املعاصر اجلزائري الشعر يف الوطن تيمة أبعاد تعددت لذا .واملستقبل احلاضر املاضي،
 احلرية إىل وبالتطلع األرض إىل باالنتماء الثورة شعر يف الوطن تيمة ارتبطت فقد« دالالا
 هذه 1»اخلالبة الطبيعية واملظاهر التارخيية باألجماد والتغين املنشود االستقالل وطلب املسلوبة
 موطنه استرداد سبيل يف اجلزائري للشعب اجلسام التضحيات تلك متثلها بالوطن الوطيدة الصلة

 تكالبت حينما للضياع الدهر أسلمه الذي الغايل الوطن هذا اجلزائريون الشعراء بكى وحريتهم؛
 فكثر استرجاعه إىل دعوا ممن الشعراء فكان الغاشم، العدو أيادي عليه وتسلطت الظروف عليه
  .احتفاء أميا به تفواحوا قصائدهم يف ذكرا

 أوسع جماال الوطن أخذ فقد ،)األرض(اجلغرافياب السبعينيات فترة يف الوطن تيمة ارتبطت        
 حىت أو اإلفريقية القارية أو العربية القومية إىل يشري ذلك جانب إىل فأصبح اجلزائري القطر من

 أزراج، عمر مستغامني، أحالم رزاقي، العايل عبد جوادي، سليمان من كل أشعار يف الكونية
 احلرية تسوده جمتمع بناء إىل يطمحون كانوا ممن كثري وغريهم...حبري محري محدي، أمحد

 2هؤالء أمال االشتراكي املعسكر خيب بعدما كابوس إىل احللم حتول أن لبث ما لكن والسالم
 بعض على سلبا عاد الفنيني والبناء لتركيبا حساب على باملضمون اهتمامهم نّأ كما

   .أشعارهم

 ال الوطنية«  بقوله الربيعي حممود جييب  بالوطنية؟ املراد فما الباب، هذا طرقنا أننا مبا       
 كثري يف لدينا الوطنية أمر اختلط لقد... مدويا وقصفا عاليا، صراخا تكون أن بالضرورة ينبغي
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 األوان آن ولقد. العنيفة اللفظية بالقعقعة -الشعري األداء عامل يف -يرتبط كاد حىت األحيان من
 مبحاولة أبدا تكون ال الواعي اجلمهور عاطفة يف التأثري إن .مجاهرينا وأمر أمرنا يف النظر إلعادة
 الوصول مبحاولة تكون وإمنا. والتهديد والوعيد واإلزباد الرغي طرق عن تشنج حالة يف وضعه
 مفهوم صرح فقد 1 »هدوءا وأكثرها أبسطها هي الطرق وأقرب الطرق، أقرب من نفسه إىل

 الشعري لقولا يف والضجيج الصخب ذلك يف اجلزائريني الشعراء من الكثري عند الوطنية
 أنّ يوسف أمحد ويرى الصويت، العنف من جانبا حتمل اليت القوية اجلاهرة األصوات واختيار
 عليها يطغى اليت ميهويب الدين عز قصائد من كثري على ينطبق للوطنية التصور هذا مثل

 للتغين كامال عمال فردأو دواوينه، يف قوي حضور الوطن لتيمة كانت األخري هذا ،الصراخ
 وتتغىن الوطن متجد تقليدية روح وهي معاصريه رؤية عن ختتلف للوطن رؤيته أنّ كما بالوطن،
 ميثل يبقى هأن بيد ...الفين اجلانب حيث من تقريرية التيمة تلك بدت لكن أبنائه، ببطوالت
 التعبري من اللون هذا أنّ والسيما املعاصر؛ اجلزائري الشعر يف نوعها من فريدة جتريبية حركة
  .2كامال ديوانا ميهويب الدين عز لدى مبفرده شكل

  قليب يف املوشوم وطين يقول

  عباده

  ..قليب أخطاء من أكرب وطين

  وزياده

  ..نعش يب مر

  من؟ سألت

  "الوطن" قالوا
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  :قلت

  مهال

  1الزمن هذا من أكرب وطين

 أنّ غري ،احملن كل من أقوى وطنه أنّ دركيو أفضل، غد إىل ميهويب الدين عز يطمح
 اجلراح تلك على للتعبري وسيلة من الشعراء جيد مل السياسي صارللح نتيجةكو املزرية األوضاع
 ببعد الشعراء من كثري أحس كما غة،لوال التعبري يف وااللتواء الغموض إىل باللجوء إال واآلالم
 على الوطن هذا يشهدها اليت املعلنة واخليانة األزمة هذه ظل ففي وطنهم وبني بينهم املسافة
 املنسي الوطن هذا عن حبثا األصوات بعض تعالت والتارخيية، الوطنية القيم باعة أبنائه أيادي

 ال الكاملة بالسيادة الفرد فيه يتمتع ال الذي والوطن كان فال وإال احلرية رمز فالوطن الضائع؛
 يف الوطن ذكر خفت إذ « اليتم شعراء به أخذ الذي مارب املنطلق هو هذا فيه للعيش معىن
 أجد يل كيف مالحي وعلي" وطن؟ ألنا" للتساؤل خيزار ميلود بعث ما وهذا هؤالء أشعار
  .2»الوطن بضياع اليتم ارتباط عن قصيدته تعرب حيث وطن،

  والوطن ..اليتامى حنن

  وثن سادتنا كف يف

  ..وطن أجد يل أين من

   3..وطن أجد يل أين من

 اهلوية غياب نتيجة اليتم، عراءش حيسه كان الذي االنشطار هذا أنّ شك، وال يبدو      
 نستغرب ال مث ومن الذات هلذه مالزمة التمزق مفارقات ستظلو سيظل الضائعة، اجلينيالوجياو

 فيه استقرت الوطن ألنّ ؛ىأخر أحايني يف وغيابه أشعارهم يف ذكره خفوت أو للوطن تنكرهم

                                                           

 .116،صاملرجع نفسهنقال عن .46-44ص ص ، 1997، 1اللغة والغفران، منشورات دار األصالة،ط: عز الدين ميهويب-2

 .109 ص،يتم النص: أمحد يوسف-1

 .109، صيتم النص، نقال عن 303 ص مطبوعات إحتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر،دط، دت، ديوان احلداثة،:وسيين األعرج -2



 اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر بني خطاب األزمة ووعي الكتابة:               الفصل الثاين

 

-125- 
 

 جيسد عالقته شبكة أو ختومه ومالمسة باملكان االرتباط وألنّ احلياة، وخلو املوت برودة
 الصحيح البيان هو للوطن ضـالرف وهذا التنكر هذا كان منه ة،ـواهلوي بالوجود االرتباط
  . اليتم على

  :التيه وبالغة االنتماء  2-3- 3

 التيمات هذه وكل) والوطن اهلوية(التيمات باقي جانب إىل نفسها االنتماء مسألة تطرح
 فرد ألي مشروع طبيعي مطلب االنتماء يف الرغبة أنّ مباو والضياع، اليتم على لتؤكد تلتقي
 اليتم شعر وألنّ. الشيء وجود مث ومن اهلوية سيحدد الذي هو االنتماء ألنّ خطاب، وأي

  .انتماءه؟– اليتم شعر- املختلف الشعري النص أعلن أين فإىل اهلوية غياب يشتكي

 قصاص إبراهيم «فهذا وخمتلفة عدة أوجه أخذ الوطن تيمة مثل مثله االنتماء أنّ الواضح
 يصفه الذي املاضي إىل -اآلخر هو-انتماءه حدد مكاريا القادر وعبد للفوضى انتماءه أقر الذي
   1»واألمل بالعدم

  أنتمي ال إنين:            قصاص إبراهيم يقول

  الفوضوي البوح أحب ولكنين

  2معتقدي تؤسس اليت الفوضى وأحب

  :مكاريا  القادر عبد أما

  بالعدم املوعود أنا

  أنا؟

  األمس أنا املاضي أنا
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  1أمل من األمس يف وكم

 معجمهم نلفي لذا- اليتم شعر-املختلف الشعري النص مسة والتمذهب االنتماء ففقدان         
 يثبت امم كثري وغريها.. الترحال ،الرحيل التيه، الغربة، الضياع، مثل من مبفردات ملئ الشعري

 يف نستشفه ما وهذا الالنتماء صوت يعلي يتمهم ألنّ واالنتماء للتمذهب رفض يف املسعى هذا
 متاهات" ،"االنتماء شظايا"مثل قلناه ما على تؤشر عناوين محلت اليت قصائدهم معظم

 الشعري فالنص 2االنتماء ورفض القطيعة تقاليد يشد امم وغريها"...التيه وردة "،"الصمت
 عامل. والتشويه والتهميش التيه زمن وإىل واملواجع الغربة وطن إىل سلفا انتسابه أعلن املختلف
  .الشعراء هؤالء نظام شكلت اليت والفوضى التجريب

 النص يتم تيمات من كتيمة األب قتل فرضية من انطلقنا قد كنا :األب قتل فريضة 2-4- 3
 أستبيح  ملاذا ؟ القضية هذه طرح يف اجلزائريون الشعراء اشترك فهل املعاصر اجلزائري الشعري

  .فعال؟ اآلباء نسب من التخلص ميكن وهل ..؟ قتله وراء الدافع ما ؟ األب دم

 خمتلف وكذا للثورة املميز احلضور ذلك ونثرا شعرا اجلزائري بداعاإل على ملطلعا يدرك
 الوطن هذا أبناء خميلة يف تعتلج الثورة زالت فما الطويل، اجلزائر تاريخ يف النضالية الرموز
 نلفي لذا ،اجلزائريني األدباء هؤالء كتابة يف يؤثر اجلزائري للشعب البطويل التاريخ ومازال
 األب حضور وهو املعاصر، اجلزائري الشعري النص يف التارخيية الشخصيات لبعض حضورا
 لالعتزاز مبعثا فيه يرى من بني احلديث اجلزائري الشعري املنت يف األب رمز تراوح فقد الرمز؛

 يف األب يشكل الذين هؤالء بني ومن. واحلرمان للضياع مؤشرا يراه من وبني واالفتخار
 كتابته يف التحول بعض نلمس الذي. حيياوي عياش للفخر ومبعثا لالعتزاز رمزا أشعارهم
 والذين" اجلنازة عبور"و" سهوا عاش الذي انشطارات " األخريين ديوانيه يف خاصة الشعرية،
 هذه من بالرغم لكن .واملوت والدم القتامة معجم عليهما وطغى املأساوية الصورة سادما
( اهلوية بعرس إال يرضى ال فهو عنده تطرح ال اهلوية غياب مسألة أنّ إال أشعاره يف املأساوية

 األب قتل إىل يدعو مل ومنه الوطن، ضياع رغم) ةاهلوي عرس سوى يرضى ال الرعد إين
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 سلطة على التمرد هذا نلفي فال 1األب إرث إهدار مسؤولية أهله حيمل فهو ه،من والتخلص
  .يوسف أمحد يقول كما املابني شعراء حىت وال اتيالسبعين شعراء لدى األب

 فال الوطن إىل االنتماء رفضهم وكذا اهلوية، بغياب ندائهم يف حرجا اليتم شعراء يبد مل        
 فريضة هأن باب من األب قتل إىل والذنب بالعار شعور وبدون صراحة يدعون نلفيهم أن عجب
) القدمي النص/التراث(فاألب دمه واستباحة األب هلذا التنكر من تبدأ فالقطيعة ة،جرمي وليس
 كينونته، املختلف الشعري النص حيقق فلكي «اإلبداع وبني بينهم حائال هلؤالء بالنسبة كان

 النص هذا يتوان مل وهلذا القدمي، النص أبوة تقاليد عن يتخلى أن عليه املفروض فمن وفرادته
 اليت اليتيمة القصيدة مبيالد التبشري أجل من متباينة بأشكال األب قتل عن اإلعالن يف الشعري
 الدنيا شدائد على سندا بوصفه ذلك، له مت ما إذا يستحضر ال فاألب 2»العتمات يف تولد

 إنّ بل النسب، هذا أرهقها اليت األجساد هذه يف يسري الذي الدم العتبار وال الزمن، وتقلبات
 الزمان، تناساها عابرة ذكرى لنقل أو مغيب معلول مشلول كجسد إال يكون ال حضوره

 الذاكرة شريط يف صورها تثري أن تلبث ما ،معه واحلاضرة عنه الغائبة الذكرى هذه نّأ املؤكدف
 وإعادة التحيني على املقدرة هذه. واآلخر احلني بني احلضور تتحني فقد اللحظات، املتقطعة
 من واخلالص األب قتل مهمة استكمال على القدرة بعدم يشعرون اليتم شعراء جعلت البعث
 االغتيال فعل إىل القتل فعل من عندهم الرغبة حتولت لذا ،كاهلهم أثقل الذي الوهم اإلرث هذا
 وإزاحة األب حضور من التخلص عن الذات بعجز اإلقرار إىل صرحية إشارة االغتيال فداللة«

 اخلصم ومباغتة والترصد االحتيال يتضمن االغتيال فعل ألن واعية؛ إرادة طريق عن سلطته
 آلخر شاعر من اليتم شعراء لدى حضورها تفاوت التيمة هذه أنّ إىل هنا ونشري 3» علمه بدون
 من الفينيق كطائر يبعث الذي األب من التخلص اليتم شعر حياول عبثا إنه ،القول كنمي ومنه
 قوة بكل حياول نلفيه لذا املرارة حلد احلياة قسوة تشبع اجليل هذا أنّ الواضح لكن ،رماد كل

 إصرار فيها رغبة الرمز /األب قتل إن« ..عديدة وسبل بطرق) املاضي (األب هذا من التخلص
 بعيدا حداثته تشييد إىل التواق الشعري اإلبداع روح على اجلامث الدال ذلك من التخلص على
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 أشكال على التمرد وطابع الشعري، الوعي صعيد على اجلدل طابع تتخذ أبوية سلطة أي عن
 من قدرا ختلق حىت اليتم شعر بالغة يف بعد تتناغم مل وفنية فكرية حركية ضمن العتيقة الكتابة

 كسر يف جتسدت األب، قتل يف الرغبة هذه 1»فرادا بعض هلا حيقق الذي املطلوب االنسجام
 سلطة وجوه من وجها اللغة اعتبار على والفوضى التجريب عامل وولوج وتشويهها اللغة نظام
 بكر نص كتابة دف كانت القتل فرغبة كتابتهم وجه يف حاجزا تقف كانت اليت األب
 التجارب عليه تتكئ وكأصل كأساس لوجوده تثبيتا وذلك تسلط أو سلطة كل من متحرر
 الصوت هلذا إبداع «والقطيعة اليتم لشعراء بالنسبة فالكتابة والضياع اليتم تعاين ال حىت القادمة
" للمرء يتوافر ال فعندما اإلبداع؛ شرط ليتحقق أب هناك يكون أن بالضرورة ليس إذ األصيل،

 هكذا، 2»األب هذا ابتداع يف الفنان يفكر أن الضروري من هفإن -نيتشه حسب–" جيد أب
 نص يشبه ال الذي اليتيم األصيل النص املستحيل، النص هذا كتابة اليتم شعراء طموح كان
 الرأي خيالفون بذلك وهم. واللذة املتعة نص والتميز الفرادة نص إنه آخر نص أي وال اآلباء
 التجربة هذه تتبع سنحاول منه 3»لذائذه من كثريا األدب حيرم األب موت «أنّ يرى الذي

  . والتميز الفرادة نص كتابة يف التجربة هذه قدرة ومدى القول، هذا صحة من لنتحقق الشعرية

  :اليتم لشعر الداللية السمات 3- 3

 باهلوية واملوجود بالوجود اإلحساس أنّ حنسب عليه، وتأسيسا ذكره، سبق ما على بناء  
 قطعا وهذا باالنتماء، اإلحساس مث ومن ا والوعي بالذات اإلحساس من أساسا ناتج والوطن،

 هي ،األنساب وضياع اهلوية بغياب ونادى االنتماء رفض فقد اليتم، جيل لدى يتجسد مل ما
  . اليتم شعراء لدى حضورا طغت اليت السؤال حرية ترسم والتيه الضياع مالمح إذاً

 محل حني حتوال؛ البوح رام الذي الصمت وذلك عنه املسكوت ذلك استشراف إنّ 
 التحول هذا .بالعار شعور دون نسب بال أبناء همأن وأعلنوا عاليا يتمهم شعار اليتم شعراء

 االنكسار حلظة األليمة، الفاجعة اللحظة مع يتساوق جديدا وعيا الشاعر هذا أكسب الوجودي
 حمروما يتيما ويعيش مبتورا يتيما خيلق أن توم،احمل قدره هأن شك فال واألجساد، األشياء ومتزق
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 وهل اليتم، شعر مسات ما أشالءه؟ ميزق واألمل ومتيزه فرادته يصنع أن اليتم شعر استطاع فهل
  سبقه؟ ملا مغايرة صورة تقدمي من متكن

 محال اجلسد يشكل .التعرية وعويل الصمت منطق اللغة وجسد الذات جسد بني 3-3-1
 ال بأنها وحتس رهاس يهتك حني وطموحاا، أماهلا نقوخت أملها يشتد حينما الذات على ثقيال
 عقال من الروح حترير يف للخالص السبيل يكون فقط عندها ،والبوح احلديث عن تقوى
   ترى؟ يا الرحيل أين إىل لكن وأسره، اجلسد

 إنه األمل، وخيبة األمل، مرارة تطعم بعدما داخال، يقبع والعويل صمتا يشتد البوح هو ها
 فالشعر للجسد اإلرادي اإللغاء إذًا هو وجودها؛ إللغاء بالذات دفعا الذين واالنكسار اإلحباط

 يف االرمتاء إىل وإما اجلسد، وإلغاء الصمت طريق عن املوت اختيار إىل إما الذات يدفع«
 احلجاب، استكشاف إىل تتوق وهي الذات به تصاب الذي الروحي اإلشراق أحضان

 ال جسد إىل يتطلعون الذين العارفني وعي سيماء الصمت فبالغة ..البوح إىل واستدراجها
 عن البحث رحلة هي 1»واحللول التوحد حالة يف اجلسد روحنة إىل يسعى بل الروح، ميتهن
 وسالمها العودة حتتمل هيو اإلبداعي واحلديث الكتابة عن عباالنقطا إما األبدي، السالم
 الثالثةو باالنتحار، موتا الالعودة رحلة فهي وإلّا االنقطاع، هذا وبأسباب بزمن مرهون مؤقت
 الذي الصمت فأما هنا لكنك هناك فأنت واحلضور الغياب رحلة الرحالت ككل ليست رحلة
 مربراا وجدت واليت اجلزائري الشعر تاريخ يف االنقطاع بظاهرة قرن الذي ذاك ليس هنا يعنينا
 القاتل الصمت  « هو إمنا انقطاع، حلظة كل مع متكررة ظاهرة فكان  الشعراء؛ بعض عند
 الرجال، وأشباه الزائفة بالقيم إال يعترف ال بائس واقع وجه يف احتجاج لغة يكون عندما
 سبيل كان الصمتف 2»احلرية غياب يف إبداع ال ألنه مشلوال؛ فيصبح لالستبداد أمره ويسلم
 بتفضيل فكان للجسد الثاين اإللغاء أما ،املأزوم الواقع هذا من الرشيدة سخريتهم يف هؤالء

 كثري راحة كان الذي األبدي الصمت إنه واملوت االنتحار سوى يعين ال الذي األبدي الصمت
 رمق من وحتررا هروبا االنتحار هؤالء فضل حينما اجلزائر؛ أمل كان ولكنه اجلزائر، شعراء من

 بوخالفة اهللا عبد االنتحار فضلوا الذين هؤالء من  حتتمل ال أصبحت اليت احلياة ومن العيش
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 أمسرية فاروق وكذا مناصرة، دينال عز حبسب احلميمة اللغة شاعرو الثوري لقالق شاعر وهو
 خالصهم فكان أبصارهم على فعمي الفساد نار دخان هؤالء خنق فقد ..جلواح مباركو

 حممد مثل من االستعمار أيام املوت اختطفهم الذين الشعراء بعض هؤالء إىل ينضاف الرحيل،
 حصدت ممن جدا وكثري كثري وغريهم. ..بوشامة الربيع عقون، الكرمي عبد العمودي، األمني

  .1اجلزائر يف الفتنة أيام أرواحهم

 أوهام من أجسادهم حترير إىل سعوا الذين هؤالء وجهة ستكون أين إىل تساءلنا قد كنا         
 فكانت األب، سلطة من وجها ميثل الذي اجلسد أسر من أرواحهم وحترير وفساده الواقع
 اإلهلية الذات يف الذات حتل حيث التوحد؛ عامل يف حضورا وبواطنها الذات شغوف إىل الوجهة
 ورتابة اتمع وعفن الواقع أوهام من الذات خيلص هذا والقطيعة احللول فعامل الذوبان، حىت
 مقام" وديوانه العشي اهللا عبد- وغليسي يوسف بتعبري - العرفان شاعر يف ولنا وفاشيتها اللغة
 الزاهد الشاعر هذا يرتاده عرفاين فضاء عن) البوح مقام( يتكشف «إذ لذلك مثاال" البوح
 2»...لشعره بسره يبوح لكنه للقارئ، بشعره يبوح يكن مل شاعر الشعري، ملكوته يف الناسك

 إذ والقطيعة، اليتم لشعراء الشعري املعجم يف اجلسد حضور هو هذا كل من يهمنا الذي إنّ
 الطبيعي جماله من خيرجه رمزيا بعدا اجلسد ويأخذ متباينة داللية أبعادا اجلسد إلغاء يأخذ

 لدى يالحظ ومما والتراثي باألسطوري الواقعي فيه يلتحم رمزي مقام إىل بيولوجي كوجود
 شتاا يف اجلسد بلغة كبري احتفاء فيه" إيروسي " معجم الصطناع ميلهم «الشعراء بعض

 بينه التقابل يغفل ال املعاصر الشعري النص يف اجلسد أن إىل يوسف أمحد ويشري 3».. ووحدا
 وطيدة عالقة اجلسد إللغاء إن ،"اجلسد شرق" رخيزا ميلود لدى تتجسد واليت الروح وبني
 اآلباء وسلطة الساللة وهن من خالصا منه اخلالص كان بالساللة مرتبط اجلسد وألن باليتم

 هو خمتلفة دالالت وحتميله اجلزائر يف املختلف الشعري النص يف اجلسد فتوظيف واألنساب،
  .اللغة وجوه من وجها متثل اليت اللغة ألنساق فضح
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 يف الصوفية الشعرية التجربة إن :الالمعىن إىل املعىن من وايروسيته النص عرفنة 3-2- 3
 بأطوار املؤيدة الوجدانية التجليات من جمموعة هي خباصة اإلسالمي العريب التراث عرف

 بينها، فيما تتداخل مراحل إىل الزهد مرحلة جيتازون الذين الشعراء من مجلة يسلكها روحانية
 والطبيعة، الوجود مظاهر لكل اجلمالية الرؤية وكذا فيها والفناء الذات ذه والتغين اإلهلي احلب
 اخلاص مفهومه ومذهب توجه لكل وصار جديدة معاين التصوف اكتسب الزمن تطور مع لكن

 والواقعية املطلق للوجود السعي والوجودية السوداوي الواقع من هروبا فالرومانسية للتصوف
 النص يف صوفية جتربة عن احلديث ميكن فهل. 1والعصيان والتمرد الثورة معاين الصوفية حتمل

   اجلزائري؟ الشعري

  إبداعهم أسرت اليت اإليديولوجية من التخلص اجلزائر يف اتيالسبعين شعراء يستطع مل 
 للتجربة ممثال الغماري مصطفى أن والواضح اإلسفاف حد إىل مضامينهم على وسيطرت
 روح من تسلم مل جتربته لكن التميز بعض يقدم أن استطاع املرحلة هذه يف الصوفية

 االحتفاء دائرة من يفلت مل لديه الشعري اخلطاب «أنّ ذلك مفروضا نصيبا اإليديولوجية
 هو وسقط مضادة، بإيديولوجية حمتقنا فكان الرؤيا هلذه تعبريية أشكال خلق على باملضمون
 وتزايد األحوال تغري ومع 2»جيله شعر مبيسمها ومست اليت التعبريية النمطية تلك يف اآلخر

 من شكال الصويف النص فكان التميزو الفرادة نص كتابة اجليل هذا طموح كان النكبات
 واحللول العرفانية يف غارقة صوفية جتربة إبداع أنّ املقام هذا من لنؤكد ،الكتابة هذه أشكال
 الصويف التراث من تستلهم اليت ) الصويف الشعري النص(التجربة عن جذريا خيتلف والتجلي
 النص إىل الشعراء؟ هؤالء كتابات تنتمي أين فإىل وذاك، هذا بني فشتان كتابتها يف هوتوظف
 ا تطرز الصوفية األلفاظ بعض تقتنص شعرية كتابة تكون أن تعدو ال اأّ أم العرفاين الصويف

   نصوصها؟

  منو العرفانية طلب يف طريقه -اليتم شعر -املختلف اجلزائري الشعري صلنا شق 
 هذا متكن هل يوسف أمحد يتساءل الضياعو التيه اليتم يعيشها كان اليت احلالة تلك منطلق
   النص؟ عرفنة يف مقبولة درجة حتقيق من االختالف يزعم الذي الشعر
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 احلياة صخب عن الصمت فضلوا الذين اجلزائريني لشعراءا قبلة التصوف عامل كان 
 صوفية يشبهون بذلك فهم يوسف، أمحد يقول كما رفنياالع سيماء فالصمت وجربوا،
 يف احملاوالت بعض نلمس لذا وعصيانا وثورة متردا  الواقع من هروبا والواقعيني الرومانسيني

 اسطنبول وناصر لعشيا اهللا عبد «نذكر الشعراء هؤالء ومن العرفاين الصويف النص هذا كتابة
 الرغبة مع نصه يتناغم الذي حكيم وميلود هادف سعيد نصوص ويف  شودار خلضر ألواح ويف
 شعرية يف ذلك ونلمس شودار، خلضر مثل ذلك يف مثله مدنسة يةصوف شعرية لغة إبداع يف

 القيامات، يدون هبوبا التيه، كان البدء يف. عميقا ترسيخا اليتم تيمة ترسم اليت قصائده عناوين
 عمر يعتقد الذي عبيد بن ياسني وشاعرنا أستاذنا إىل باإلضافة 1»التيه وردة املتاه، حجر

 احلديث، اجلزائري الشعر يف التصوف جتربة يشكلون الذين ةالثالث الشعراء بني من هأن بوقرورة
 أمحد اأم النص، هذا كتابة يف الغماري ومصطفى العيد حممد جانب إىل عبيد بن يقف إذ

 ويتبعه العرفاين الصويف النص كتابة على واالقتدار التميز العشي اهللا عبد جتربة يف فريى يوسف
 السابقة يوسف أمحد أحكام الشاعر هذا حول ظنونه أكدت الذي وغليسي يوسف ذلك يف

" مرحلة جتاوز يف باهرا جناحا العشي اهللا لعبد" البوح مقام" ديوان« حقق فقد العشي عن الذكر
 عميق متثل فيه شعريا عاملا أجنز بأنه القول ميكن بل الصبور، عبد لصالح" الذاكرة يف اإلحبار
 على تدل شعرية حساسية هناك مث نفسها، الروحية التجربة إىل ميتد متثال الصويف للتراث
 االستعباد من يتحرر أن استطاع فقد .وحديثا قدميا العريب الشعري للتراث كبري استيعاب
 مقام " يتضمن. اصطناعا الصويف الرمز يصطنع وهو احلداثي الشعر فيه ارن الذي النصي
 الفنية، والتجربة الروحية التجربة صعيدي على الصويف للخطاب واضحا شعريا حتديا" البوح
 يف العشي اهللا عبد يكون هكذا 2 »احلداثي العريب للشعر العليا املقامات يف يوضع بذلك وهو
 لكتابة اليتم لشعراء التوجه هذا ولعلّ عرفاينال صويفال نصلل كتابة اجلزائريني الشعراء مقدمة
. فكرة أو شيئا كان سواء بق،مس من التجربة هلذه وفقا ينطلق ال «الشاعر كون التجربة هذه
 مسرية -املسرية هذه يف يعيشها اليت التحوالت عرب واحلقائق، األفكار خيلق الذي نفسه فهو

 يكون ال الصوفية التجربة يف الشعر...املعىن طريق - ينتهي ال ما طريق على تقوده اليت النشوة
 النشوة، هذه يناقض ذلك فإن حماكاة كذلك كانت لو هألن ،سابقا معروف لنموذج حماكاة
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 الباطنة، داللتها هلا أن غري مسبقة معاين بال الصوفية الشعرية التجربة عامل يف الكلمات تغدو
 من إال كليا جتردا: السابقة سياقاا أو ومساراا داللتها من جترب أن بعد إال تأخذها ال واليت

 يوسف أمحد فينفي النص إيروسية أما ،الصويف النص خيص فيما هذا. 1»..وموسيقاها حروفها
 النص املستحيل النص صيغ من ةصيغ جمرد هي بل املاجن أو العفيف احلب عن للتعبري مرادفتها
 وهي السامية، معانيه يف احلب لهإ إىل إحالة فااليروسية كتابته،-اليتم شعر– يأمل الذي احللم
 فقد القارئ تلقي يف خلل حدث النص هذا منطلق من وااليروسي، العرفاين بني توحد حالة
 االيروسية عن العرفاين النص ينفصل ال هنا ومن ،باللغة القارئ عالقة االيروسية موطن أربك
 الشعري النص مسة هذه أنّ وحنسب 2تعدمها ال كانت وإن الشبقية مظاهر عن تتعاىل اليت

 يتمها، على تأكيدا -اجلمايل باملنظور -حمرومة ناقصة كبنية إال نفسه يقدم ال الذي املختلف
 األب لسلطة كسرها حماولة على تأكيد والالمعىن الغياب هذا ويف اليتم شعر بالغة فالالمعىن
 املعىن صار «حيث واازفة املغامرة سفينة شراع بال سفينة يف التجريب عوامل يف واإلحبار
 تتراوح «ومنه حتجر وكل سلطة كل من حترر املعىن فنفي 3»الالمعىن جبل يف صغريا جتويفا
 ،الالنظام النظام وبني والالشكل الشكل بني والالمعىن، املعىن بني وايروسيته النص عرفنة
 اليت املعىن من يتحرر أن يريد إذ القطبني؛ هذين بني متأرجحا نواسا اليتم شعر يصبح وهكذا
 من الوجود وانبثاق اخللق على فتحيل الالمعىن أما املكرور والزمن املوت متنه يف ترادف
 إبداع وكل شعر كل قيام أساس والبناء فاهلدم 4»جديد من وتأثيثه ترتيبه اللغة لتعيد الالنظام

  .البصمات بريشة الذات للوحة ورسم اخلراب، هلذا تأثيث هبأن الشعر نعرف أن ميكن لذا

 حكما يوسف أمحد يصدر البداية منذ: الشعرية املسرحية وغياب الدرامية الرتعة 3-3- 3
 الشعري اخلطاب يف التجريب أشكال من شكال عدها ميكن اليت الشعرية املسرحية بغياب

 املسرحية كتابة يف الدرامية الرتعة استثمار يف املعاصر اجلزائري الشعر يفلح « مل املعاصر،حيث
 إال اجلزائري الشعري املنت يف معدومة ليست إيقاعية وطواعية لغوية مرونة تقتضي اليت الشعرية
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 وكذا الصوتية الرمزية توظيف يف املهارة غياب مرده االفتقار فهذا 1»إليها مفتقرا يبقى أنه
 ومن الشعرية األبرات كتابة ظاهرة إىل يوسف أمحد أشار وقد ،الداخلية املوسيقى على التركيز
 وسام(بنحلي اهللا وعبد) احلب/اجلزائر(مخار القاسم أبو يذكر النوع هذا كتبوا الذين هؤالء
 هذه وتقدم ميهويب الدين عز) حيزية(و) 1999األوراس وجمدوب ،1982اخللود
  .2لليتم العامة املواصفات) حيزية(األبرات

 العنصر ذا االهتمام يف التوجه لعلّ :التجريب ومنعطفات املعاصر اجلزائري الشعر-4- 3
 تتبع ومنه أوجدا، اليت األشكال مث ومن التجريبية احلركة هلذه مالمح عن البحث قبيل من هو

 طموح(املستحيل النص أو واالختالف الفرادة نص لكتابة سعيه يف اجلزائري الشعري اخلطاب
  .)حداثية جتربة كل

 واازفة املغامرة حيث اهول؛ عوامل إىل الرحلة تلك يف املعاصر اجلزائري الشاعر وجد       
 األوهام، وتزايد اآلالم وتكالب الزمن فسوق من والتحرر لالنعتاق مبتغاه الرغيد، العيش شرط
 توحي وكما الزمان، قدمي منذ العريب الفرد حياة واعية وجودية كحركة الرحلة شكلت ومثلما
 طغيان وما. اليتم شعر حال كان كذلك واملعاناة، والتيه والوهن واإلرهاق بالتعب الرحلة

 نص صوغ أجل من «إلّا املعاصر اجلزائري الشعر حياة من بالذات املرحلة هذه يف التجريب
 وقد املستقبلية، التجارب مع تتواصل قد جينالوجية لبنات ويرسي اليتم، حالة جيابه شعري
 يكون أصيل، نص كتابة هو اجليل هذا فطموح 3»واالغتراب والعزلة النفي مصريها يكون
 املقدرة عدم يف والريبة اخلوف من نوع يعتريها الرغبة هذه أنّ غري الالحقة، للتجارب مرتكزا
 لعبة ميارس  «اليتم شعر كان فقد .والغربة بالتيه عليها سيحكم وبالتايل املراد هذا حتقيق على

 إىل األحيان من كثري يف تعمد بل فنية، أو أدبية مدرسة أي إىل تنتمي ال ممارسة التجريب
 .اللغة لبنية الطبيعي التركيب ختلخل اليت مجلها وفوضوية اللغة بعنف والتلذذ والتشويه التهجني

 امللمح ذا املشوه، اجلمايل الوجه ترسم اليت )Parataxe(ظاهرة جيسد اليتم شعر إنّ
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 يف املخالف نظامه شيد حينما املتناقضات على الشعر عامل اليتم نص فتح 1»...السوريايل
 من شيء مشوه، هجني النص فهو الغريب، اللغوي عامله وتشكيل املوروثة اللغة لنظام كسره

 تقدمي تستطيع ال اليت فاللغة «السابقة اللغة قداسة اهلجينة بالغته صدمت حيث الالمعقول؛
 بالضرورة ليس الذي املستحيل النص عن البحث مشروع يف االنضواء تستحق ال مغايرة كينونة

 فسيح وفضاء واالختالف، للتعدد رحب حيز هو اوإمنّ والنضوج؛ بالكمال يتسم أن
 جوهر النهاية يف تشكل اليت العميقة والتناقضات احلادة، والتوترات املتجانسة غري للمكنونات

 الذي النص هذا 2»وصوره بيته تأثيث وطريقة غنائيته وانسيابية الصويت، تشكيله وأناقة إيقاعه،
 تلتحم اليت والعجائبية الالمتناهي والتساؤل القلق مبعثها اليت الفوضى لعامل سلفا انتماءه أعلن
 اليت القدمية الشعرية للمؤسسة االنتماء ذلك عن بديال والتنافر، التناقض غاية يف هي عناصر فيها

 هذه مثل على يتعود مل الذي املتلقي وبني بينه كبرية فجوة خلق فقد .مطلقا ونبذها رفضها
 لوجهه احلياة رونق يعيد الذي القارئ غياب ظل يف باملستحيل حاملا النص هذا ظل لذا اللغة

  .ومرارته حريته توازداد باليتم إحساسه تعمق ومنه الشاحب

 إىل يشري ماض زمن زمنني بني -اليتم شعر -املختلف الشعري النص قام هكذا،         
 معاناته وأمله احلاضر قلق الزمنني وبني واحلضور، بالوالدة فيه حيلم ومستقبل والغياب، الضياع
 إليها يلتفت من جتد مل اليت وهي عاليا، حتلق أن معلولة مأزومة لذات فكيف ،ومآسيه وحزنه
 احلداثة جيل احملبط*** هزومامل  اجليل هو هذا كسرها جيرب أو جراحها ويربئ أشتاا فيلملم
 عامل اقتحامه يف منها اخلروج مالمح يتلمس هو وها الظلمات يف ولد الذي اجلزائرية، الشعرية
 يف املوغل اليائس املأزوم الواقع من اخلالص يف الطموح ذلك الكتابة شكلت حيث التجريب
 الشعر يصري «وهكذا ،القصيدة بناء تدمري أسلوب إىل اليتم شعر نزع فقد ،والسوداوية القتامة

                                                           

  .189ص ،املرجع نفسه -3

  .264-263 صص يتم النص، : أمحد يوسف -1
 ويعين احملبط املهزوم، وتعين الشخص املهزوم املهبط، وينطبق Beatصيغت الكلمة حديثا من جذر beatnik ،البيتيك: اجليل املهزوم***

هذا هو اجليل املهزوم،  .التعبري الثاين على الذين بلغوا سن الرشد بعد احلرب العاملية الثانية ومتردوا على احلضارة الغربية، وطرز القيم وأنظمتها
 األدبية،املؤسسة الوطنية للناشرين املتحدين، صفاقس، تونس، معجم املصطلحات:إبراهيم فتحي. اليتم الذي ظل طريقة وفقد هويته

   .71،72 ، ص ص1،1986ط
وإن كان رجل البيتيك يف احلضارة الغربية خيرج عن املعتاد من خالل الزي والسلوك، فإن الشاعر اجلزائري .وهنا تلتقي مع جيل اليتم يف اجلزائر

  عد السلطة التقليديةاحملبط خيرج من خالل األسلوب والتمرد على كل قوا
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 القطبني هذين وبني الغياب وايته احلضور بدايته تكون حمدود ال فضاء هلا اليت الصورة تلك
 الثنائيات هذه خالل ومن واجللي، اخلفي بني واملعىن احلس بني يتراوح شعري فضاء يتكون
 معامل حتدد اليت الشكلية واآلالت اللغة هو حضوره فيصبح وشاعريته قوته كل الشعر يكتسب
 األساسية العالقات وتصبح النحوي والتركيب املعنوي والتوزيع والعروض كالوزن القصيدة
 أخرى عالقات النصوص تكتسب كذلك..للوجود الكلية الرؤيا شكل أعمق مستوى على
 تلك اللغة حبضور هنا نعين وال 1»اجلديد للنص كلية بنية يف والنثري الشعري اإلنشاء مع تنتظم
 تركيبه النحوي، والتركيب واالختالط، اهلجنة لغة لذاته ابتدعها اليت اللغة بل املوروثة اللغة
 من تفلت اللغة، فضاء يف التيه وتنشد االختالف تروم الكتابة هذه ألنّ لذاته ارتضاه الذي
 كما تغدو هؤالء عامل يف اللغة فال اخلاص، لنظامها لتؤسس وقواعدها مألوفها وتكسر عقاهلا
 النصوص تلك يف هذا التجريب عامل يتجسد أن ميكن كما.حاهلا على تثبت تراكيبها وال هي
 كان للموروث االستحضار وهذا.) التراثي األسطوري، ،الديين (املختلفة الرموز تستحضر اليت

 هو عما تعرب الوقت نفس ويف تلك رؤيته جتذير يف تساهم ثرية، تعبريية إمكانات جتريب دف
 وشعراء الشعرية احلداثة حلم املستحيل نص كتابة سبيل يف هذا كل احلياة راهن يف مفقود
  .اليتم

 أمحد للباحث نعثر نكاد ال. املعاصر اجلزائري الشعري للخطاب التجريبية األشكال4-1- 3
 النص عن حبث هو مبا التجريب لىع حديثه قصر لكونه التجريبية، األشكال عن حديثا يوسف
. األشكال هذه عن مفصال حديثا له نلفي ال لذا العوامل، هذه يف اللغة مغامرة مث ومن املستحيل

 يف وهناك هنا ذكرا هلا نستشف إذ ،يذكرها مل أو عنها الطرف غض هبأن يعين ال هذا لكن
 فقط شكلني لىع احلديث سنقصر نابأن البداية منذ وننبه .النسقية والقراءة النص يتم همؤلف ثنايا

 صعيد على وحتوالته الشعري لإلبدال إطارا متثالن لكوما البصرية، والقصيدة النثرية، القصيدة
  . الكتابية النصية والبنية اإليقاعية البنية

                                                           

الظاهرة الشعرية العربية : نقال عن حسني مخري. 84،ص1988،القاهرة، 1الغياب، جملة إبداع، العدد وحلضور ا: اعتدال عثمان--1
  .18ص، 2001احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، احلضور والغياب، 
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 تعد مل والنثر الشعر بني تفصل كانت اليت احلدود أنّ الواضح من :النثر قصيدة  4-1-1- 3
 النثر بقصيدة يعرف ما ظهر لذا بينهما التواجلو التداخل سادو احلدود اضمحلت إذ موجودة،

 لكتابة احلقيقي اسد وهي األجناس تداخل سؤال عن لإلجابة األمثل النموذج متثل اليت
 بني اجلمع حيث املتناقضات عامل النثر قصيدة جتسد. شطآا يف اليتم شعراء أحبر اليت التجريب
 أو انتماء أي نفي حد إىل احلدود وانتفاء التداخل من فيه املعامل واضح غري عامل األضداد،
 واصطناع خمتلفني جلنسني الدمج هذا خالل من املماثلة تقنية تتجاوز بذلك وهي أصول
  .سواه عن به ينفرد جديد أسلوب

 عبد للكاتب اجلزائر يف" النثر قصيدة" الكتايب اجلنس هذا كتابة يف السبق فضل حيوز
" شاغرة أرواح" ديوانه يف اجلزائر يف النثر قصيدة رائد يوسف أمحد يراه الذي هدوقة بن احلميد
 ومن النوع، هذا مثل لكتابة اليتم جليل بعدها الباب ليفتح اال هذا يف حماولة أول وهي

 حىت شعري عمق أي حتمل ال فهي «متثيل أحسن النثر قصيدة متثل ال احملاولة هذه أن الواضح
 املعاصرة، العربية الشعرية احلركة تاريخ يف التفعيلة شعر مرحلة تلت اليت الثانية الثورة إىل تنسب
 الثرة اللغة وإىل الالائية، اإلحياءات على املفتوحة الشعرية الصورة كثافة إىل تفتقر فهي

 احتلتها اليت املرتلة لنا يتبني القول هذا خالل من 1»الرمزية الداللة على تعتمد اليت واملقتصدة
 هلذه يتوافر مل ما هذا ولألسف ،التفعيلة قصيدة بعد ثانية ثورة ااعتباره لدرجة الكتابة هذه مثل

 ترى اليت(Barbara Johnsonجونسون باربارا رأي نفسه السياق يف يوسف أمحد يقدم. احملاولة
 شيئا املوت واحلب احلياة تصبح عندما ،اهلوية عن مستحيل حبث عن ستكشافاا النثر قصيدة يف

 القصيدة" يكتبون أم يزعمون من عند املستحيل البحث هذا مثل ألفينا إذا ما ويتساءل واحدا،
 وإحداث التجاوز هلم حتقق حىت التقليدي الشعر متثل هلؤالء مت وهل اجلزائر؟ يف" النثرية

 تقليد كل عن اخلروج إىل الداعي احلداثة خطاب يف ختفى الذي الفين العجز هو أم القطيعة؟
 يف التوحيدي حيان أيب مثل األمساء من جمموعة يوسف أمحد ويقدم سابق؟ أمنوذج كل وحتطيم

 ويتساءل واملخاطبات املواقف يف النفري أو امللكية الفتوحات  يف عريب وابن اإلهلية، اإلشارات
 أن سبق وكما املستحيل فالنص 2؟ جتاوزا أو مرتلتها؟) النثر قصيدة(الكتابة هذه بلغت إذا ما

 من له مت ما ورغم وإامها، وغموضها اللغة ببساطة واألضداد املتناقضات بني جيمع وضحناه
                                                           

  .65يتم النص، ص: أمحد يوسف -1

  .65املرجع نفسه، ص-2
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 كتابة إىل للوصول الكثري اليتم جيل أمام مازال «هأن إال اهول واقتحام اخللق يف وقدرة مزايا
 تصوراته وحيمل -غولدمان لوسيان بتعبري العامل رؤيا -الرؤيا هذه عن فنيا يعرب مستحيل نص
 هذه، واحلال فاملؤكد 1»الالمعىن سراديب يف والتيه اهول يف واالخنراط املغلق يستهويها اليت
أن دون شكل وكل جتريب كل يف كذلك وسيظل فعال الكتابة مستحيل) املستحيل النص (هأن 

  .عاليا هتكتاب طموح كان مهما قيد كل من يتملص هلؤالء وجهه يبدي

 الكتابة بأنّ رأى حينما الكتايب اجلنس هذا عن يوسف ألمحد اإلشارة بتلك لنذكر نعود         
 يف الكتابة" و" األيام مرفأ على" مستغامني أحالم ديوان ذلك ومثال النثر قصيدة إىل متيل النسوية
 بعض وجدت وإن شعرا، تكون أن من أقرب عاطفية خواطر نظره يف فكتابتهن" عري حلظة

 مقاربة إىل وأشار 2" احلال؟ كيف" و" الكالم شجر" جلطي ربيعة كتابة مثل املتطورة التجارب
 باعتباره" الداخلي اإليقاع " دراسة على انكبت حيث ؛"واجلليد النار" النثر لقصيدة العيد ميىن

  .3احلداثية القصيدة يف الشعر موسيقى عناصر من مميزا عنصرا

 إىل ويتبادر إال االصطالح أو الوصف هذا لفظنا مبجرد :البصرية القصيدة 4-1-2- 3
 ضرغام عادل ويعود) العني(بالبصر ارتباطها مث ومن الرؤية حاسة إىل حتتاج قصيدة هاأن أذهاننا
 يف إال بنظام يستخدم مل لكن ملاضي،ا القرن وستينيات مخسينيات إىل الكتايب النوع هذا بظهور
 البصري فالشعر «يقول إذ اللفظي باملعىن حسبه يهتم ال فهو بالكتابة يرتبط هأن ومبا اتيالسبعين

 الشعر قصائد يف جند مث ومن التشكيل، معىن عن يبحث وإمنا اللفظي، املعىن عن يبحث ال
 احلرف، أو اللفظة تكرار على ويعتمد خمفضة، لغة ينتج ومما اللفظية، للداللة تغييباً البصري
 اكتابي إالّ يكون ال البصري الشعر أنّ لقولا هذا من يفهم 4»الصفحة فضاء يف خمتلفة بأشكال
 باخلصوص احلرف وعلى اخلط شكل على التركيز كان ومنه األوىل بالدرجة البصر العتماده

 العربية الشعرية لكتاب قراءته يف الكتايب النوع هذا على حديثا له فنلفي يوسف أمحد أما
 اللسانية العالمة إطار حسبه تتجاوز اليت البصرية الشعريات أمساه ما وعلى داغر، لشربل احلديثة

                                                           

  .270ص املرجع نفسه ، -3

  .183،184 ص صيتم النص،: أمحد يوسف ينظر -1

  .488، 483ص ص  القراءة النسقية،: أمحد يوسف:  ينظر-2

  .16، ص2009، 1ر العربية للعلوم ناشرون، بريوت، ومنشورات االختالف، اجلزائر، طايف حتليل النص الشعري، الد:  عادل ضرغام-3
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 حتوالت أملته خباصة والشعري بعامة البصري اخلطاب أنّ ويرى اللسانية، غري العالمات لتعاجل
 أنّ رأت اليت اللغوية الدراسات بعض إىل االهتمام ذا ويرجع األجناس وتداخل احلداثية الكتابة
 Jakobson نياكبسو من كل الحظه ما وهذا لساين، وغري لساين قسمان الشعري اخلطاب
 بني االرتباط من هناك أنّ رأوا هؤالء J.Filliolet فيليويل جلك D.Delas دوال ودانييل
 اخلطاب عالمات كل اشتمال على اللسانيات عجز وبرهن والداخلية اخلارجية العالمات
 الترقيم عالمات يف يتجلى البصري اخلطاب أنّ Geimas غرمياس رأى حني يف الشعري،
 أو ينتج أن ميكن ال اجلديد الكتايب الشكل هذا الشعري، للنص الطباعية واهلندسة البياض
 يف كبرية فرصة مبنحه باملتلقي خاصة عناية منح هأن كما السيميائيات، على استند إذا إال يتناسل
 لشيء ال الظاهرة، هذه شيوع على داغر شربل مع حتفظه يوسف أمحد ويبدي. القصيدة بناء

 يعوزها العربية الشعرية احلداثة يف التجريب فحركة احملاوالت، هذه تشكوه الذي للفقر سوى
 البصري الشعر على ختتلف البصرية الشعرية أنّ ضرغام عادل ويضيف 1 والفين املعريف املرتكز

 هاأن كما التكنولوجيا عناصر من الستفادا املعىن تلغي ال فهي واللفظي الكتايب بني مجعها يف
 جزئية مل أن دون خاص، بشكل وتشكيلها القصيدة هندسة على االشتغال جاهدة حتاول..«

 من عنصرا بوصفها األديب النص يف البصرية العناصر تأيت السياق ذلك ويف اللفظي، التواصل
 هو التجارب هذه ملثل حيسب ما ولعل 2»النص لتشكيل بينها فيما تتكاتف أخرى عناصر

 ينم وهذا ،التكنولوجيا تقدمه ما على واالستفادة الكتابة طور إىل اإلنشاد طور من النتقالا
  .بأسره العامل يف حيدث الذي التطور لذلك وإدراكه العريب الوعي تطور على

رفع الذي املعاصر اجلزائري الشعري املشهد يف الكتايب النوع هذا مثل حضور عن اأم 
 والقول يشهد إذ الشكل، هذا عن للباحث العابرة اإلشارات بعض فنلمس عاليا، التجريب راية
 الشعر يف حضورا له ونلفي األخرية، السنوات ملحوظا حتسنا البصري اخلطاب يوسف ألمحد

 املرافقة الرسومات وبعض اخلط مجاليات استثمار يف احلضور هذا نتلمس املختلف اجلزائري
 بأمنوذج لذلك مثاال ويضرب ،اللغوية للوحدات اهلندسي التوزيع حىت أو الدواوين أغلفة على

 التعبريية الطاقات هذه استثمار مظاهر من مظهرا يوسف أمحد حسب ميثل الذي ميلود حلكيم

                                                           

  ..316، 313، ص ص القراءة النسقية: أمحد يوسف-1

  .17، صيف حتليل النص الشعري: عادل ضرغام -2
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 تنبثق ملاذا أحضنك؟ حني تعربينين ملاذا تيهي، يا: أصرخ « البصرية بالقصيدة توصف ملا
 وجاللك، مجالك وعنفوانك، عنفك لتقويل كالطبيعة جييء ملاذا أحضانك؟ من كلها احلضارات
 لتحمل األساطري، تصحو كي أهدابك بدمه يرش الذي القتيل أكون ملاذا وفرحك؟ حزنك
 شاهدا ملاذا ارات؟ وتنتشي البحر، ويضحك األطيار، وتتكاثر األشجار، وتغين األار،
 يالحظ مما .1»فيك؟ يشرق وثين لوجع أعماقك وتفتحني غيابك على تتمددين حني وشهيدا
 يلجأ أن دون ،وملفت كبري بشكل الترقيم لعالمات ميلود حكيم استثمار هو املقطع هذا على
  . التعبريية الطاقات باقي استثمار إىل

 الشكل جانب على يقف اليتم مسات من مسة هي مبا اجلسد لتيمة حتليله يفو 
 كتابته يف"  املرجان لسامر إفضاء" قصيدته يف  طييب الدين نور كتابة ذلك مثال الكتايب،/اخلطي
 يف يصنف أمر وهذا الكلمة تفكيك نالحظ حيث)  د س ج ل ا ( الصيغة ذه اجلسد لفظ
 هو - البصري اخلطاب– البالغة هذه مثل إىل اللجوء أن إىل ويذهب البصري، اخلطاب باب
 يف التغيري هذا أن كما لألصول، وجتاوز األبوة ظل وتفكيك املفقودة احلرية عن للبحث حماولة
 بناء يف للمتلقي استدعاء وكذا اإلنشاد ألصول وحتطيم فنية صنعة احلروف، ائتالف تفكيك
 إذ التشكيلية الفنون من تعبريية لطاقات اليتم شعر استثمار إىل ذاته املقام يف ويشري. النص هذا
 يف البصري الشعري اخلطاب يتجسد كما. الفين والبناء احملتوى مستوى على حضورا هلا نلفي
 وابن البواب ابن قدميا فيها أبدع اليت العريب احلرف مجالية تصطنع اليت األيقونة الكتابات خمتلف
 اخلطاب يتيحها اليت التعبريية للطاقات االستثمار لذلك منثل أن وميكن 2املستعصي وياقت مقلة

 بريشة شودار للخضر" الندى كتاب" و" املعىن شبهات" ديوان « التالية الدواوين يف البصري
 قرور معاشو بريشة وغليسي ليوسف" اإلعصار موسم يف صفصافة أوجاع" وديوان. خطاب
 مع جلطي لربيعة" الكالم شجر" وديوان الفاروق، فضيلة ورسومات برسوماته مرفوقا

  .3»...ميهويب الدين لعز" ملصقات" ديوان يف الكتابة وطريقة رشيد، رسومات

                                                           

يتم النص، : ، نقال عن أمحد يوسف98ص ، 2000 منشورات رابطة االختالف، اجلزائر العاصمة، امرأة للرياح كلها،: حكيم ميلود-1
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 وتزدهر حتيا اإمنّ اإلبداعية، النصوص أنّ مجيعا ندرك : التلقي وإشكالية اليتم شعر 4-2- 3
 املوت إىل به يؤدي قد حرمان مؤشر وغياا احلياة، النص متنح اليت هي فالقراءة ،بالقراءة
 استجابة مدى ما نتساءل التلقي عن باحلديث إال يستقيم ال الشعر عن احلديث وألن والنسيان
   املعاصرة؟ اجلزائرية الشعرية التجربة يف اليتم شعر أحدثها الذي التغريات هلذه) القارئ(املتلقي

 التجارب إليها تلتفت مل مناطق وطرقه التجريب يف بإيغاله اليتم شعر إنّ ،القول كنمي 
 بالقارئ خاصة عناية أوىل هأن رغم القارئ؛ وبني بينه متوترة مسافة خلق عليه، السابقة الشعرية
 إال يرضى ال والتميز الفرادة بطلبه النص هذا ألن يتيما ظل لكنه للقراءة، واسعة فسحة مبنحه
 مل اليتم فشعر « معلوم غري حني إىل غيابه عاىن لذا يدعيه الذي النص هذا مستوى يف بقارئ
 اجلديد التعبريي الشكل تأصيل أجل من معركة يف يدخل ومل التقليدي، الشعر مبتاريس يصطدم
 ذائقة على تعود الذي القارئ توقع بأفق احلداثية القصيدة اصطدمت بل. املتلقي لدى وترسيخه
 التراث بالغة إطار عن كثريا بالغتها خترج ال اجلمايل وتقبلها الفنية مساا هلا تقليدية شعرية
 الذي القارئ غياب ظل يف كذلك وبقي يتيما عاش اليتم شعر أن ندرك ومنه 1»العريب الشعري
 يفكك لقارئ تفتقد اليت احلداثية التجارب من كثري حال هذا وحاله  حرمانه بعض عنه ينفي

 الشعري النص من جعلوا «التجريب يف إيغاهلم ففي جديد من احلياة فيها ويبعث شفراا
 املصطنعة النخبة إلّا قراءته على يقوى ال) التعمية( نصوص من نصا أو) هريوغليفية(كتابة

 حيلم كان اليت الفرادةو التميز من بنوع حيتفظ املختلف الشعري النص أن ورغم 2»..املوهومة
 وحظه نصيبه ويلقي القراءة يد له متد بأن يأمل وظل القارئ، غياب من عاىن أنه إال بكتابتها
 لذا ،احلياة راهن يف افتقده الذي ماناأل عن العزاء عن البحث رحلة اليتم شعر قاد ومنه منها
 من جانب يف يعكس التلقي يف غيابال هذا كان نإو. دائمني وخروج غياب رحلة يف كان

 على فاستعصائه «له قارئا املتمرس بالقارئ إال يرتضي ال فهو ومجاليته النص هذا رادةف جوانب
 الذي  القارئ حتفز اليت اإلثارة أو باإلغراء يشع وجتعله اجلمالية، قيمته من تزيد العادي القارئ
 فتصبح خمتلفة بأشكال تتحقق األصلي للنص موازية دالالت ىلإ يتجاوزه مث القراءة، فعل حييا

 هذا تسمية على" بلمليح إدريس" ويصطلح املوازي، بالنص تسميته ميكن ما يكون آخر إنتاجا
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 – اليتم شعر– املختلف اجلزائري الشعري النص حقق هكذا 1»"التجريدي القارئ"ـب القارئ
 زمن يف املقبور املنسي األب ذلك إىل الوصول هو األكرب احللم ليبقى أحالمه، من كبريا جزءا
 النقدي الصوت هذا من انطالقا ممكنا بعثه حلم ليبقى النسيان صحاري يف وشرد أبناؤه عنه تاه

 حوهلا والتف النسيان غبار عنها زال وقد مليئة وهي مكتباتنا على نظرة إلقاء غري يبتغي ال الذي
 قبل بعالجها لإلسراع سوى لشيء ال حاهلا، ضعفو وفتورها اغيا ويسألوا يسائلوا أبناؤها

  .مستحيال العالج ويصبح الداء يشتد أن

 يوسف وأمحد املعاصر النقدي اخلطاب مقدور يف هل: نتساءل أن هذا بعد بنا حري 
  الغامض؟ احلداثي الشعري النص نظام فك اخلطاب هلذا كممثل
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يس أو مشروع مكتمل مبنأى عن ال ميكن احلديث عن مشروع نقدي هو قيد التأس
املرجعيات اليت أخذ عنها وسامهت من قريب أو بعيد يف بلورة رؤاه وولوجه خمتلف األصول و

 على أهم املشارب املعرفية اءةقرومنه سيقف هذا الفصل من ال .عوامل التفكري التأملي والتأويلي
 إذ يستحيل إقامة أية مقاربة عند أمحد يوسفوالفكرية اليت ل منها اخلطاب النقدي 

 مشروع نقدي دون الرجوع  إىل املؤثرات الفكرية واخللفيات املعرفية اليت معرفية ألي/منهجية
فما  .ئية وال شكحفت ذا اخلطاب، وأثرت فيه؛ وهذا ما انعكس يف ممارساته اإلجرا

؟ هل سيكتفي باملرجعيات املستعارة على عند أمحد يوسفمرجعيات وأصول اخلطاب النقدي 
ه ميكن احلديث عن مرجعية تراثية يف اعتبار ذلك االنفتاح على املناهج النقدية الغربية؟ أم أن

النقدي ؟ هل ميكن احلديث عن تعددية مرجعية يف هذا اخلطاب هلذا الباحثاخلطاب النقدي 
ها وحدة األصل املعريف؟ وقبل كل ذلك ما املراد باملرجعية وما مرجعيات العريب اجلزائري؟ أم أن

  اخلطاب النقدي املعاصر؟

  .مرجعيات اخلطاب النقدي املعاصر:املبحث األول

عندما نتحدث عن املرجعية فنحن نتحدث عن كيانات معرفية مؤطرة متنح اخلطاب 
 فاخلطاب النقدي يتأسس دائما 1 توظيفهاعلى موقعه فيها، وقدرته عرفة وختصصانتسابه إىل امل

حملة عن على منظور ما من هذه النظريات الفلسفية واللسانية املختلفة، ومنه سنحاول تقدمي 
 احلدود بني النقد املؤكد أنّف . للخطاب النقدي املعاصرتؤسسخمتلف تلك املرجعيات اليت 
، ففي ظل هذا االنفجار املعريف والفكري للمناهج تعد موجودةوباقي املعارف والعلوم مل 

كون سينفتاح حتمية حضارية وحق مشروع والنقدية، امنحت احلدود وتداخلت املعارف، فاال
ار املعريف اليت سيسودها واضح يف مشاريع االستثمباقي العلوم أثر النعدام احلواجز بني النقد و

   .حمالة العطاء الاألخذ و

عبارة عن جمهود واع  « ظهرت الفلسفة اليت هي: املرجعية الفلسفية كمرجعية تراثية1-1
تنسق كلية معارفنا وأفكارنا داخل البنية اللغوية، متكن يف إطارها تسمية األشياء بأمسائها 

من هنا ضرورة نقد امليتافيزيقا ألن هذه األخرية تدعي إدراك الوجود والتفكري يف ...احلقيقية
                                                           

  .89  صنقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر،: حممد الدغموين-1
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جاءت لتبدي عجز امليتافيزيقا  فقد 1»الكلية واكتشاف معىن العامل يف استقالل عن اإلنسان 
إذ تعترب اية هذا ، وحتد من سلطة الكنيسة اليت حكمت العقل الغريب حىت القرن السادس عشر

للحد من سلطة الكنيسة؛ حني  ،اية القرن السابع عشر فتحا جديدا يف الفكر الغريبالقرن وبد
الذي يعد احلد الفاصل بني " اعرف نفسك بنفسك"اجته اإلنسان إىل ذاته بسؤال سقراط 

 الفلسفة وجدت بوجود اإلنسان عندما بدأ سيطرة األسطورة والتوجه للذات، لنشري بأنّ
يتساءل عن سر وجوده ووجود الوجود من حوله، عن كينونته عن ماضيه اهول، ومستقبله 
املتخفي، جاء القرن السابع عشر مبشرا مبيالد علم جديد يتخذ من الطبيعة مالذا له يف كشف 

  .بيعة مقام الكتاب املقدساحلقائق وفك األغالل اليت أوجدا الكنيسة، وحتل بذلك الط

باطيل الكنيسة وترهاا القائمة على التفسري أل كانت الفلسفة التجريبية دحضا ،هكذا         
األسطوري الالهويت للطبيعة، واعتماد التجربة احلسية أساسا للمعرفة، ومن مث بلوغ احلقيقة ال 

 االعتبار للذات لرد) املثالية(قلية جاءت الفلسفة الع،كما من خالل التجربة واملالحظةيتم إالّ
مهمشة، لتدخل معترك الوجود من بابه الواسع من خالل هذه الفلسفة /املفكرة اليت ظلت مغيبة

حىت ، النسق/ يف هذا العقلكامنارأت املعىن ئق بل واليت نصبت العقل احلكم يف إدراك احلقا
 هذا فكر يف فعال املميز ولعل العقل، على للثورة ودعت ،ظهور فلسفة الشك بزعامة نيتشه

 حسبه فاحلقيقة السابقون، فعل كما ماهيتها بتحديد يهتم مل فهو للحقيقة، مفهومه هو الفيلسوف

 بل قارة، وال ثابتة ليست فاحلقيقة مث ومن آلخر شخص من وختتلف القوة، إلرادة خاضعة

 فلم سواه، وجود وال عينه الوجود هو عنده الظاهري العامل أصبح كما وهم جمرد احلقيقة أصبحت

 فهو التأويالت لتعدد قابال مفتوحا أصبح العامل أنّ ومبا للحقيقة؟ حامال العامل هذا يكون ال

  .2إله بدون عامل هإن تعدد، دمار، فوضى، عامل النتشوي باملفهوم

 نيتشه مفهوم يف اإلله أنّ هنا ونشري الفكر هذا وتعرية العقل/النسق تقويض إىل نيتشه يدعو          

متثال املعىن يعد فلم ،الغريب الفكر صرح عليها قام اليت امليتافيزيقا احلقيقة، العقل، به املراد ماإن 

 اليت واملعانات اآلهات بقوة نفسه يفرض الالعقل، الغياب، الالمعىن، هإن واضحا، قارا وحضورا
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وهكذا تغدو الفلسفة ليست ترفا فكريا جمردا، وإمنا هي مدعوة لبناء السلم « العقل هذا عاشها
العاملي عن طريق فضح املعىن ونقد أمراض التطرف الناتج عن هذه املفاضلة بني الثقافات، 

 الوعي ا أنّ تفكري ال خيرج عن نطاق الفلسفة إلّ أي أنّمعو 1»ومتجيد ذي واحتقار تلك
بعض عند بفلسفة النقد والنقد الفلسفي لألدب هو وعي حديث، بالرغم من وجود تفلسف 

ا ا بعد أن جتسد وعياً ابستيمولوجيا مل يتيسر إلّاألدباء والنقاد القدامى ومل يتضح هذا الوعي إلّ
ب بعد ظهور الفروع الفلسفية، خصوصا فلسفة اللغة وفلسفة الفن وفلسفة العلم؛ وظهور مذاه

فلسفية أيضا مثل الواقعية واملادية اجلدلية والفلسفة الوجودية وصارت هذه الفروع واملذاهب 
لنؤكد من  2تزود الناقد جبهاز مفهومي يعطي قوله انتسابا إىل حقل الفلسفة ومييزه وخيصصه

   .بن البار للفلسفة الغربية ووليدها الشرعي اخلطاب النقدي املعاصر هو اال الباب أنّهذا

لسفي متمثال يف الفلسفة املنعرج الف املنعرج اللساين وكنا قد رأينا كيف أنّ
الفينومينولوجية واهلريمينوطيقا قد استطاعا تغيري مسار اخلطاب النقدي املعاصر، وخاصة 

بني الذات واملوضوع بعدما ركزت اللسانيات السوسورية على اللغة، بالتركيز على التفاعل 
وعملت على كشف خمتلف العالقات الداخلية اليت تربط النص، ومنه غدت اللغة جمال البحث 

ها وسيلة التكلم والتواصل وهذا ما ركز عليه تأويل هيدجرعلى اعتبار أن Heidegger وكذا ،
بتركيزمها على  اهلرمينوطيقية، P.Ricoeur بول ريكور وGadamere مقاربات غادمري

جند الفلسفة تفتح للنقد فرصة التأمل املنظم يف أسئلته منهجه وأهدافه،  «  وأكثر من هذاالكتابة
فالفلسفة ليست مضامني ومواقف، ولكنها أداة تأمل ووسيلة عمل على النقد نفسه، خصوصا 

الفلسفة تسكن كل خطاب وكل ف 3»هن إشارته وهي تضع علم املعرفة أو نظرية املعرفة ر
ذات، بل قل إن شئت أساس كل فكر ووجود، وإن كانت الفلسفة غائبة يف معترف الناقد 

 فهي يف صلب كل تفكري ويف صميم كل بناء، «فهي حاضرة يف ممارساته وال شك يف ذلك 
 السؤال حياة هي الفلسفة 4»وحمرك كل سؤال حول اإلنسان واحلياة واللغة واجلمال والقيمة

                                                           

، الدر العربية للعلوم، بريوت، منشورات االختالف اجلزائر، املركز  املنطق السيميائي وجرب العالماتالسيميائيات الواصفة: أمحد يوسف-1
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 إالّ لنا كان ما لذا، موجود كل وتقتحم فكر كل يف وحتل عقل كل تسكن فهي اجلواب دون
  .الدغموين يقول كما ا االعتراف إليها االنتماء يبحث ملن تشترط هاأن ذلك بوجودها اإلقرار

 يف التحليلي النفس علم لعبه الذي الدور ينكر أن ألحد ميكن ال :النفسية املرجعية 2- 1
 S.Freud فرويد عند النفس علم أسهم فقد ،األديب النقد جمال ذلك يف مبا ااالت خمتلف

 ،النقدي للخطاب اإلجرائية والعدة هوميةاملف املنظومة إثراء يف Jacque lacan الكان وجاك
 وجود فاألدب النفس علم وجود قبل وجدت طبيعية، عالقة النفسي لابا األدب فعالقة
  .كذلك نفسي تأثر نتيجة يكون والتلقي قائله، عن يستقل أن قبل باألساس نفسي

 تفسري يف الرمزية بالدعامة والالوعي الالشعور عن حديثه يف فرويد سيجموند اهتم 
 ،واحللم العقل يف امومتاثله والتكثيف اإلزاحة مببدأي اهتم كما والنفسية العقلية الفرد احلياة

 التحليل(التحلفسي نظرية « بأنّ قوله عند الزعم هذا من شيء إىل مرتاض امللك عبد ويذهب

 أن ميكن ولكنها...متثلنا يف األديب، للنقد متكامال، كامال، منهجا تكون أن تستطيع ال )النفسي

 هي احلقيقة، يف ليست غايتها بأنّ ذلك غري، ليس لنصا ظواهر بعض تأويل يف ظهريا له تكون

 قدم أن يوسف ألمحد والقول لفرويد سبق فقد 1»...املبدع غايتها ماوإن نفسه، اإلبداع

 التحليل يف احلرة التداعيات تقنية تطبيق يف احلديثة اللسانيات دعاوى مع التقت متصورات

 الفرويدية أعتقت بعدما خاصة فرويد قدمه ما على السيميائية الدراسات ارتكزت وقد النفسي،

 إىل االنغالق ومن التعددية، إىل األحاديث ومن التدنيس إىل التقديس من تنتقل وجعلتها الداللة،

 أسدت « الفرويدية إنّ القول ميكن وهكذا وشوبنهاور نيتشه لسفةف قدمته مما مستفيدة ، االنفتاح

 املفتوحة الدالالت شأن من اإلعالء حيث من التأويلية للسيميائيات جليلة خدمات

 فوكو ميشال يرى وكما املعاصر؛ الفكر تاريخ يف التحول هذا سيماء الرمز فكان ،)السيميوزيس(

 ومل الغريب، الفكر رصيد إىل ويضيفوها العالمات خيلقوا مل وماركس وفرويد  نيتشه من كل بأن

 الرمز، طبيعة تغيري على عملوا بل املعىن، إىل مفتقرة كانت اليت لألشياء جديداً معىن يكسبوا
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 يلعبه الذي الدور ينكر أن ألحد ميكن ال ومنه 1» املعىن إىل والوصول العالمات تأويل وطرائق

  .باإلبداع األلصق يظل األحوال أبسط ففي النقدي، اخلطاب جمال يف النفس علم

 باملنعرج يعرف ما أو اللغوية املرجعية عن احلديث لنا سبق قد كان:اللغوية املرجعية 1-1

 عالقة أنّ على بالتأكيد ونكتفي قلناه، ملا الكثري نضيف لن لذا القراءة، هذه مدخل يف اللساين

 ملعاصرةا النقدية املناهج خمتلف استفادت فقد اوإذ أحد، ينكرها ال اللغة علم أو باللسانيات النقد

 هذا من مستفيد أكرب ولعل املعاصرة، اللسانيات قدمته مما السواء على واملفتوح املغلق النسق ذات

  .األسلويب املنهج هو النقد عامل اللسانيات بدخول مسح والذي التالقح

 هناك كانت وإن اللغوي، املرجع استثمار من اخلطاب هذا يتمكن فلم العريب العامل يف أما

 يكن مل اللغوي املرجع هذا أنّ ذلك العشرين، القرن وأربعينيات ثالثينيات يف احملاوالت بعض

 من البد وكان ،جديد وعي باستنبات جديرا وال النقد جمرى تغيري على املرحلة تلك يف قادرا

 ما تسرب بداية مع متميز وبوعي بقوة املرجع هذا يظهر حىت أكثر أو الزمن من عقدين ارانتظ

  .2والبنيوي األسلوب بالفكر يعرف

 اتمع، يف اإلنسان ألحوال علما « اأّب السوسيولوجية توصف :السوسيولوجية املرجعية 1-4

 توجهات عدة تتوحد الصفة هذه فداخل .والعادية الطبيعية البشرية حياته يف اتمع وأحوال

 تصب تنويعات االجتماعي النقد أو اإليديولوجي النقد أو الواقعي النقد يسمى ما فيصبح "واقعية"

 عالقة أساسية، لعالقة تنويعات تصبح النقد يف االجتهادات وخمتلف ... السوسيولوجيا جمرى يف

 يف لإلنسان األدب خدمة على نفسها الوظيفة تلك قدرة ومدى والنقد، األدب قيمة حتدد وظيفية
 النقد أنّ الدغموين ويضيف 3»اإلنسان ولقضايا تمعه بالوفاء ألدبه اإلنسان وخدمة جمتمعه

 أهم ولعل العلمية، صفة على حريصا يبقى هأن إالّ الصاخبة إيديولوجيته من بالرغم السوسيولوجي

 ولوسيان  لوكاتش جورج الفلسفي الواقعي املنهج هو السيسيولوجية املرجعية محل نقدي تيار

 القرن منتصف يف املاركسية ظهرت فقد ماركس كارل بزعامة املاركسي املنهج وكذا ن،غولدما
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 االجتاه هذا وينظر ووقائعه، متظهراته مبختلف االهتمامو للمجتمع العودة إىل داعية عشر، التاسع

 يف فتتجسد التحتية البنية فأما ،الفوقية والبنية التحتية البنية بنيتني، من مكون هأن على للمجتمع
 وقيةالف البنية وأما...السياسي أو االقتصادي اجلانب سواء اتمعات لتلك اخلارجي املادي الوجود

 كما ،والفنون اآلداب إىل باإلضافة االجتماعية، والنظم الشرائحو القوانني خمتلف يف فتتجسد

  .1 التحتية البنية من تنبثق الفوقية البنية أنّ إىل نشري

 هذا يف الدارس فدور األخري، ذا احلقائق كل وربط اتمع فكرة لتبين املاركسي النقد جاء

 مبعىن األدبية/الفنية صوصالن يف والثقافية االجتماعية األفكار انعكاسات كشف يف يتمثل اال

 حقائق من حيويه وما اتمع يف يتمثل الذي العام السياق عن مبعزل األدبية الظاهرة دراسة استحالة

2"التارخيية احلتمية" مبدأ تبين إىل النظرية هذه خلصت هنا ومن...اقتصادية سياسية، تارخيية،
 فال  

 يكرس ما وهذا اشتراكيا، وينتهي رأمساليا يبدأ فين إبداعي عمل كل مث ومن التاريخ، خارج شيء

 على الرومانسية ضده وقامت الكالسيكية الدراسات عليه قامت الذي "النموذج "احلال بطبيعة

  .ملصداقيته وفاقد للتاريخ مضاد فهو وإالّ اخلطى هذه وفق يسري األديب اإلنتاج كل أنّ اعتبار

 أو والفين األديب اإلبداع يف متعددة احتماالت من احتمال جمرد يعد مل فالتاريخ « هنا من

 البد قدرا أصبح وإمنا والنقد، والدراسة بالبحث اإلبداع، هذا تناول يف املختلفة الطرائق من طريقة

 قوانينه تقرئويس يتمثله أن والدراسة بالنقد أعماهلم يعاجل ملن والبد به، يلتزموا أن للمبدعني

3»اإلنتاج هذا على ويطبقها
 املضمون على املاركسية الفلسفة وريث املاركسي النقد يركز إذ 

 املاركسية ميزت فقد بعد، فيما الشكل مالمح سيحدد الذي املضمون هذا االجتماعي، التارخيي

 النهاية، يف مناسبا شكال سيفرض يالذ للمضمون األولوية كل وأعطت واملضمون الشكل بني

 قيام أساس واتمع الواقع وجود يف يرى املادية الفلسفة/املاركسي النقد إن ،هذا بعد القول كنمي

 الطرح ذا فاملاركسية ،والوعي العقل ينتج يالذّ هو مفهومهم حسب فالواقع والوعي، العقل

 اليت فهي واألدب، املعرفة إنتاج أمر فوضتها اليت التحتية البنية سجن يف  اإلنسانية الذات أوقعت

 إىل االجتماعي املنهج وصل ومنه ،اتمع يف السائدة والثقافة األدب نوع جربية وبصورة حتدد
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 كل وأعطى وامتيازاته الفرد حرية سلب الطرح ذا هألن مناصريه أمل وخيب مسدود طريق

 املضمون حساب على الشكلي للجانب إمهاله إىل إضافة اتمع، أوجدها اليت للجماعة السلطة

 املاركسيني لدى واإلبداع اخللق ملكة ا تكون اليت الكيفية عن يتساءل روب أالن جعل ما هذا

  .معني حنو على لإلبداع فسريهت يف منها ينطلق والناقد، للمبدع مسبقة قواعد يضعون الذين وهم

 امحلو النقاد من جمموعة أفكاره تبىن فقد له، دعا الذي املنهج من لوحده ماركس يستفرد مل
 /املعريف ومتيزهم تفردهم هلم حتفظ بطريقة وحتويرها األفكار هذه تطوير مسؤولية عاتقهم على

 فكرة ويف االنعكاس مفهوم يف النظر لوكاتش جورج أعاد فقد املنهج، هذا تطوير يف العلمي

 جوهر واعترب للماركسية، وفيا ظل هأن رغم األديب للنص االستقاللية من انوع منحلي ،احلتمية

 إىل هنا ونشري ،االجتماعي والتطور االقتصادي الواقع بتحوالت مرهونا األديب اإلبداع يف الفاعلية

 يف _االجتماعي للواقع انعكاس- عكاساالن نظرية جتسده ما ليس لوكاتش مبفهوم األديب الفن أنّ
 ذيالّ النص ويتجاوزه بل الواقع، عن التعبري يف وفاعلية مصداقية أكثر األدب/الفن هذا يكون أن

  .املتميز واقعه خلق على يعمل

 املنهج أسست اليت هي والنقدية الفكرية لوكاتش أحباث « إنّ هذا بعد القول ميكن 

 الطبقية اهلوية أو والصفة األديب، النص يف "االجتماعي لوعيا "مفهوم وأن اجلديل، االجتماعي

1»األساس يف لوكاتشي مفهوم هو له، املالزمة
 الفرد لدى االجتماعي بالواقع الوعي فدرجة 

  .املختلف واقعه اآلخر هو لنا يصنع الذي األديب، النص يعكسها

 بني ليمزج لوكاتش، أستاذه ألفكار تطويرا بعد فيما غولدمان لوسيان أفكار جاءت

 اعياإلبد فالعمل سبقه، ومن أستاذه عن متيزه غولدمانية حلة يف وخيرجهما والبنيوية املاركسية

 ما يولد واتصاهلما اللغوي، البناء داخل إالّ يتم ال كما الطبقي، اجلمعي الوعي عن يعرب حسبه

 املنفرد األديب العمل ليس للعامل رؤية يتضمن أديب عمل « فكل "العامل رؤيا" غولدمان عليه يطلق

 بشكل ىنر أن ميكننا العامل رؤيا طريق وعن معني، ولعصر لألديب الكلي اإلنتاج بل فحسب

 من اخلارجية االجتماعية والوقائع ناحية من األدبية األعمال بني اخلالقة العالمة تبلور كيفية صاف
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 فحاولت الفلسفة هذه ومن املاركسي املنهج من التكوينية البنيوية استفادت وقد 1»ثانية ناحية

 باخلارج يعرف ما أو يالداخل لنسقا ضمن يتجلى فاخلارج الداخل، هذا يف اخلارج إدخال

 سوسيولوجيا جمال القتحام النقدية الدراسات دفع يف التلقي مجالية أسهمت وقد «الداخلي

 االجتماعية القراءات على يمن كانت اليت ومواصفاا اإلنتاج قولةم جتاوز مت حيث القراءة؛

 رؤيا ضمن واجلمهور والقارئ املؤلف مثل جديدة مبقوالت فاستبدلت خباصة واملاركسية بعامة

 ربط أجل من نفسه يعنت PIERRE ZIMA زميا بيري كان هذا ويف .الفاعل ملفهوم مغايرة

 أنّ فاملؤكد 2»براغ حللقة النظرية اجلهود حسبانه يف آخذا يةاالجتماع وشروطه باإلنتاج اءةالقر

  .سبقه مما يستفيد كيف يعرف الفكر هذا

 ومع الواقعي، النقد على االطّالع عن معربا السوسيولوجي النقد وفيبد العريب العامل يف أما

 اليت اخللفيات وضوح لعدم نظرا مضطربا، بدا وإن ملحوظا تطورا عرف االشتراكي الفكر تبين

 ارتباطا يكون أن دون النخبة، ألوهام إسقاطات ظل فقد االجتماعية، وظيفته ولعدم حتركه

 أن يريد عريب ثقايف خطاب إحلاح جوهرها مفتعلة، عالقة أساسا العالقة تبدو لذا باتمع، حقيقيا

 يوسف أمحد يستعري .3عريب جمتمع يف والفاعلية التأثري إىل وصوال غريب ثقايف خطاب مع يتالءم

 وهو زميا بري وسوسيولوجية التكوينية، غولدمان بنيوية من السوسيولوجي، النقد مقوالت بعض

 اليت مقوالته ببعض نأخذ كنا وإن مسبق تكويين بنوي اختيار من ننطلق ال هنا وحنن «: القائل

 خباصة، الشعر وتاريخ بعامة األدب تاريخ منها يتحرك اليت الصلبة النواة إلظهار تصلح أن ميكن

  .4» االقتضاء عند PIERRE ZIMAزميا بيري بسوسيولوجية املسألة هذه يف واألخذ

 للحديث لننتقل وجوده، النقدي اخلطاب منها استقى اليت املرجعيات أهم خيص فيما هذا

غزيرة، لذا ال  اليت تبدو وال شك ثرة ويوسف أمحد عند النقدي اخلطاب ومرجعيات أصول عن
نستطيع أن نلمنا  بكل تلك املرجعيات املعرفية اليت استقى منها هذا اخلطاب النقدي، غري أن

فهذه التعددية املرجعية جتعل من الباحث يدخل يف  سنحاول احلديث عن أبرز تلك املرجعيات
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خللق منط جديد خيرجنا من املأزق ونتغري عما حنن عليه، من  هذا املنظور  صلب كل حدث
أسي هي اخنراط يف مغامرة إنتاج املعرفة اعتمادا على فلسفة التأمل س أمحد يوسف فلسفته الت

لك يبحث عن تأسيس ثقافة احلوار والتواصل والتأويل، مبا يسمح لنا مبراجعة ذواتنا وهو بذ
هي دعوة إىل حبث الساللة ، كنموذج بديل خيلص التراث اجلزائري والعريب من التهميش

  .الشعرية وإعادة تقومي هذا الفكر من خالل العقل احلواري

، عند أمحد يوسفاألصول الفكرية واخللفيات املعرفية للخطاب النقدي :  املبحث الثاين

 ؟رجعيات أم وحدة األصل املعريفتعدد امل

البحث يف خمتلف األصول املعرفية واملرجعيات الفكرية هلذا هي  مهمة هذه القراءة         إنّ
اخلطاب النقدي، لتتجاوز ظاهر النص إىل خمتلف األنساق األخرى من خالل ثقافة احلوار 

 معينه يف خمتلف الدراسات  جيدعند أمحد يوسف هذا اخلطاب النقدي واحلفر، فمن املالحظ أنّ
وهي ما ميكن أن نصطلح …النقدية احلداثية وما بعدها وحىت االجتماعية والنفسية والسياسية 

عليه باملرجعيات املستعارة، إذ يعد الكشف عن خمتلف اخللفيات املعرفية واملرجعيات الفكرية 
 ملا يقدمه لنا من ،األمهية يف غاية االيت يستند عليها اخلطاب النقدي عند أمحد يوسف أمر

جمموعة من ا ال شك فيه أن كلّ منهج تستند آلياته إىلمساعدة يف حتديد توجهه الفكري، فمم 
 كل منهج يصدر عن «اخللفيات املعرفية ومنه يؤكد حممد عابد اجلابري أنّ املنطلقات النظرية و

 ضروري الستعمال املنهج الوعي بأبعاد الرؤية شرط و.إما ضمناًإما صراحة و: رؤية والبد
، واملنهج يغين الرؤية أبعادهؤية تؤطر املنهج ،حتدد له أفقه والر...استعماال سليما مثمرا

يد يف كما يف، 2"الرؤية"مستخلصا من آفاق تلك " املنهج"يكون شرط أن  1»يصححها و
فيما يلي حماولة لضبط أهم املرجعيات الفكرية اليت  تؤطِّر هذا املؤلف تفسري ممارساته النقدية، و

  . يوسف وهي وال شك تؤطر باقي النتاج النقدي عندهالنقدي عند أمحد

  

                                                           

 .26ص،  )قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي( حنن و التراث: حممد عابد اجلابري -1

، 1لبنان، ط/، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت )حبث يف نقد املركزيات الثقافية(املطابقة و االختالف : عبد اهللا إبراهيم -2
 .504، ص2004
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  : اخللفية السيميائية2-1

 ذيرية يف والدة هذا الصوت النقدي سامهت أصول معرفية عدة، ونظريات نقدية كث
املنحى السيميائي، إذ جتدر اإلشارة إىل أن أمحد يوسف متخصص يف السيميائيات بالدرجة 

ان ساس والعمود الفقري احملرك هلذا اخلطاب النقدي، فكاألوىل فالدرس السيميائي العصب احل
  .  يف رسم معامل املسار النقدي عندهتأثري جليهلذا املنحى 

 Charles بريسظهرت السيميائيات، يف حلظتني تارخييتني، على يد شارل سندرس 

Sanders Peirce   بشر مبيالد هذا العلم لذيا ودي سوسري. ه ال ميكن حتديد اشتغال غري أن
رها يف السيميائيات فهي انفتحت على معارف كثرية، فأمثرت سيميائيات عديدة ال ميكن حص

ومنه ميكن احلديث عن حضورها  .غريهم، فالسيميائية سيميائياتبريس أو غرمياس أو بارت و
واحدا يف هذا اخلطاب الذي يرمي إىل تأسيس مشروع سيميائي عريب، فقد كان أمحد يوسف 

. الغرب/من الذين شغفهم تطور نقدنا العريب، فراح يقيم مشروعا للتواصل املعريف مع اآلخر
ي حاول أن يؤسس له يف اخلطاب وأمثرت جهوده بصفة ملموسة يف املنهج السيميائي، والذّ

النقدي العريب من خالله تعريف القارئ العريب بأهم األسس املعرفية والفكرية واألصول 
 اليت تقف خلف هذا اخلطاب النقدي وهذا ما كنا وقفنا عليه يف الفصل األول من هذه الفلسفية

  .القراءة

دال ومدلول واحدة ركز دي سوسري على العالمة اللغوية، واعترب العالمة وجهني لعملة 
 تؤكد سيميائيات بريس أن وجود التجربة اإلنسانية «يف حني حاول بريس جتاوز هذه الثنائية إذ 

فلكي تتحقق التجربة؛ أي ، ووجود العالمة املصاحبة هلا، مبنيان على أساس الوساطة التأويلية
لكي منر من وجود اإلمكان الذي متثله األوالنية إىل الوجود املتحقق يف مستوى الثانياتية، ينبغي 

فاملاثول ...ثاتية إلجراء نوع من التخصيص والتأويل داخلهاالرجوع إىل مقولة التوسط أو الثال
يشتغل بشكل جزئي تبعا للسياق املتواجد به، واملوضوع متعدد بتعدد املعارف اليت اكتسبها 

واملؤول هو العنصر الذي حياول جعل العالقة ما بني التعدد والتجزيء . طيلة تاريخ تداوله
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االنتقاء الذي يرجح قيما على أخرى أو جهة على مستساغة دون أن ختلو هذه العملية من 
  .1»أخرى أو فكرا على آخر

هكذا، استطاعت السيميائيات األمريكية يف نسختها البورسية أن تتجاوز البعد الثنائي 
الذي طبع السيميائيات السوسورية، إىل البعد الثالثي، وأصبح انصهار هذه األبعاد الثالثة 

حيث  ؛"السيميوزيس" للعالمة املمثل، املوضوع، املؤول، ميثل سريورة العالمة أو ما يعرف ب
 فالعالمة أو املمثل هو األوالين «وم العالمة من منظور بريس انطالقا من السيميوزيس ينبثق مفه

 املؤول، وهذه يدعىواملمثل حيدد الثالثايت الذي الذي ينوب عن الثانيايت الذي يسمى املوضوع 
أي شيء حيدد شيئا آخر هو مؤوله، حبيث إن املؤول حييل على ( ) هي العالقة الثالثية األصيلة 

ضوع، وهذا املوضوع حييل بدوره على موضوع آخر بنفس الطريقة، أي أن املؤول أصبح مو
 بالضرورة يقتضي فعل من نابع نشاط السيميوزيسف 2»هو نفسه عالمة وهكذا إىل ما ال اية

 تصور يف يغدو السيميوزيس إن « )واملؤول واملوضوع املمثل( للعالمة الثالثية األبعاد حضور
 بورس؛ سيميائيات يف خاصة مبرتلة الرمزية الوظيفة حتظى وذا وعملها، العالمة فعل بريس

املؤول يستدعي الذي سريورتهو السيميائي للنشاط العليا نطقيةامل الطبيعة على حتافظ هاألن 
 موضوع املفتوحة الدالالت نشاط يصبح أن غرو فال ...بالعالمة، املوضوع لربط الضامن

 أفكاره استهلكت اليت الدراسات وبقية البورسية السيميائيات أحباث يف املركزي السيميائيات
  .3»الشأن هذا يف

  ورمز Index ومؤشر Icon أيقونة وذلك على:  أقسامثالثةيقسم بريس  العالمة إىل 

Symbol أنّ كما الثالثاتية، إىل والرمز يةالثانيات إىل والقرينة األوالنية إىل تنتمي فاأليقونة 
 فإذا منهما، واحد إىل وانتمائها والداخلي، اخلارجي بالعاملني عالقتها إىل خيضع العالمة تصنيف

                                                           

، 1النايا للدراسات والنشر والتوزيع، حماكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط-دراسة-سيميائيات إيديولوجية،: حبيبة الصايف-1
  .80، ص2011

  .56، صوجرب العالماتالسيميائيات الواصفة : أمحد يوسف-2

  .57، 56، ص صاملرجع نفسه ينظر-3
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 يف لكنها حمايثة، نسقية طبيعة ذات فتغدو للداللة، حامال رمزاً كانت الداخلي العامل إىل انتمت
  .1للمعىن حاملة عالمة كانت اخلارجي العامل إىل انتمت وإذا مفتوحة، الوقت نفس

عند بريس هي عالمة حتيل على الشيء الذي تشري إليه بفضل صفات متتلكها : األيقونة -1 
خاصة ا وحدها، فقد يكون أي شيء أيقونة ألي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو 

فالدالئل األيقونة  2كائنا فردا أو قانونا، مبجرد أن نشبه األيقونة هذا الشيء وتستخدم عالمة له
 الوسيلة الوحيدة « يرى شارل سندرس بريس أنّ .ترتكز على مبدأ التشابه بني الدال واملدلول

فكل إثبات من واجبه أن يتضمن إيقونة أو جمموعة من ...لتبليغ األفكار تتم عن طريق األيقونة
 ومييز 3»األيقونات أو عليه أن يتضمن عالمات ال ميكن تأويل داللتها إال بواسطة اإليقونات

 على تنطوي وكلها االستعارة، البياين، الرسم الصورة،: األيقونات من أنواع ةثالث بني بريس
  .4إليه واملشار الشيء بني التشابه جوانب

 مؤشر السماء من املياه قطرات نزول: مثل طبيعية عالمات بريس عند املؤشر :املؤشر-2
 عالقة...العالمة أنّ بريس رؤية حد وعلى الفرح، أو السعادة مؤشر والضحك األمطار، لسقوط
 اللغوية اإلشارة فعن للمرض، مؤشر احلرارة ارتفاع مثل ،إليه املشار والشيء اإلشارة بني جماورة

 اهتمامه عليه ويركز إليه االلتفات جيب ما إىل املخاطب يهتوج يف وظيفتها تتلخص اليت فهي
  :اآلتية لألغراض املتكلم فيستخدمها

 أنا،: الضمائر استخدام خالل من وذلك اخلطاب، ملصدر توضيحا مبخاطبه نفسه لريبط- 1
 لريبط -3 )اآلن: زمان أو هنا،: مكان ظرف( اخلطاب وزمان مكان على تشري -2 .أنت

 ألمساء باستعماله عليها إصبعه وضع يريد أخرى بأشياء أو املفترضة، الطبيعية بالبيئة نفسه
 يف تتمثل أساسية وظيفة على واللغوية اإلحيائية املؤشرات ترتكز وذا .)ذلك هذا،( اإلشارة

                                                           

  .62، 58 ص صالسيميائيات الواصفة: امحد يوسف ينظر -1

، نقال عن قدور عبد اهللا الثاين، سيميائية الصورة مغامرة 31، ص1986إلياس، القاهرة، مدخل إىل السيميوطيقا، دار : سيزا قاسم-2
 .84اجلزائر، دط،دت، ص/ت البصرية يف العامل، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهرانلياسيميائية يف أشهر اإلرسا

 . 135يتم النص، ص: أمحد يوسف-3

 .84ت البصرية يف العامل، صليا قدور عبد اهللا الثاين، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرسا-4
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 العالمات الطبيعية فحسب لى املؤشرات ال ميكن أن تقوم عومن مث يتضح أنّ 1االهتمام تركيز
 عرفية  أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة تعد عالماتبل تتضافر معها العالمات العرفية ألنّ

 بريس قد حاول أن يشمل مجيع املؤشرات اللغوية واملادية يف  يتضح أنّومنه ،وليست طبيعية
 ؛ ألنه يعتقد أنشارةرؤيته الفلسفية الشمولية لإل واحد، وقد يرجع هذا إىل يسيموطيق نظام

  .نساين ختضع للدراسة السيميوطيقيةاإلخمتلف جوانب النشاط 

 على يقدمه ما غالبا قانون بفضل إليه تشري الذي الشيء إىل حتيل عالمة بريس عند: الرمز-3
 ريكور بول عند وهو 2الشيء هذا إىل بالرجوع الرمز ترمجة ويتحدد ،عامة أفكار بني التداعي

 بالتقاط يسمح الذي التأويلي الفعل إىل تدفع أن شأا من مزدوج معىن ذات لغوية عبارة« 
 جمرد اإلطار هذا يف تتعدى الرمزية فالوظيفة... املباشر املعىن يقصده الذي املباشر غري املعىن

 العالمة يف تظهر اليت البنيوية الثنائية تتجاوز والثنائية والواقع، الوعي بني الوسيطة العامة الوظيفة
 ثنائية أو) سوسري دي لغة يف واملدلول الدال( والداللة احلسية العالمة ثنائية أي عامة اللغوية
 بني جتمع عالقة يف تندرج أخرى درجة من بثنائية يتعلق األمر إن..إليه املشار والشيء العالمة

 هذه جتاوزت ومنه 3»متعددة معان أو ثان معىن إىل وظاهر مباشر أول معىن: واملعىن املعىن
املفاهيم اليت استثمرها أمحد يوسف يف تأمالته هذه، مفهوم و التعددية إىل الواقع الرمزية العالمة

وهو  4» هي عملية انصهار األبعاد الثالثة للعالمة واشتغاهلا على أا وحد كاملة«السيميوزيس 
قره إمربتو إيكو يف هذا الصدد، أمفهوم ال خيفى مرجعيته البريسية لكن الباحث قريب إىل ما 

هذا األخري حاول النبش يف خلفياا ويف جتلياا التارخيية، فسلط الضوء على نظريات املتاهة 
  . املعاصرة

فخصص له فصال " حدود التأويل" إيكو مناقشة دريدا بطريقة مباشرة يف كتابحاول        
، وكانت غاية السجال نقد "السيميوزيس الالمنتهية واملنحرفة" كامال ضمن باب أطلق عليه

                                                           

 ..86سيميائية الصورة، ص:  الثاينقدور عبد اهللا -1

 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2

 .14الفلسفة والتأويل، ص: نبيهة قارة-3

 .58السيميائيات الواصفة وجرب العالمات، ص: أمحد يوسف-4
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 ذي قام به دريداالّ، االستعمال السيء ملقوالت شارل سندرس بريس عن االنفتاح التأويلي
  .   1كيكية باملعىن فالتأويل لعبة المتناهيةحيث ال تؤمن  اهلرمسية التف

نا سنجد مع إيكو مؤشرات، تبني كي نقرأه قراءة نسقية مكتملة، فإنلولو عدنا إىل بريس 
على احلقيقة، نزوع صاحب نظرية السيميوزيس إىل الائية األدلة والعالمات، ولكن من جهة 

 مفهوم السيميوزيس الالمتناهية يقتضي أخرى هناك عدة مؤشرات أخرى كذلك تدل على أنّ
هوم التأويل  توقف سريورته؛ فبريس كما اكتشف إيكو، مفكر غائي يربط مفحدوداشروطا و

 الكيفية اليت ينبين وفقها  توضحس للعالمةريإذا كانت نظرية ب و2بالغاية املرجوة من عملية الفهم
شاطها عن طريق الفعالية الثقافية التدليل على أساس الوساطة التأويلية، اليت متارس ن

   .3 االجتاه اآلخر من التواصل هو اجتاه التلقي إيكو قد سار مبفهوم التأويل يفواإليديولوجية، فإنّ

  الرابطخيتلف أمربتو إيكو مع تشارلز بريس يف مفهومه للعالمات األيقونية على أنّ        

ال تقف عند  بالشيء  هذه النظرية نظرة مباشرة وعالقة األيقونيةاملوجود بينها هو التشابه، ألنّ
بريس حول   ويعرض إيكو ملفهوم، إدراكها باحلواسإىلد التشابه فحسب بل تتجاوز ذلك ح

أو شيء ضمن عالقة ما ، أو   عالمة أو ماثوالً هو شيء حيل بدال من امرئ إنّ«العالمة فيقول
الشخص عالمة متعادلة أو  حتت عنوان ما ، وهو معد كي خياطب أحداً أي خيلق يف ذهن هذا

أدعوها تعبري ) لدى امللتقى ( ينشئها  مة رمبا كانت أكثر اتساعاً، وهذه العالمة هي اليتعال
شيء، أي عن موضوعها اخلاص، واحلال أن هذه  تلك العالقة حتمل بديال عن.  األوىل العالمة

إىل  عالئقه كلها، بل تؤثر الرجوع دون أن متثله يف العالمة إمنا حتل بديالً عن هذا املوضوع
فامربتو إيكو ال يتوقف عند حد العالقة الرابطة بني العالمة وما تشري إليه  4»كرة دعوا أحياناًف

عالقة  اما وال متثله يف خمتلف عالقاته لتتجاوزها إىلأو ما حلت حمله بديال عنه، فهي ال تطابقه مت
 اإلحالة فتتعد، ألمر بسيط هو ارتباطه باملناخ الذي وجد فيه، ذهنية تقوم على الفكر والثقافة

 نظرية املؤول من منظور بورس، تسمح لنا «على إنتاج وحدات ثقافية وهو الذي يرى أنّ 

                                                           

  .116، 115حدود التأويل، ص ص : وحيد بن بوعزيز-1

  .118ص املرجع نفسه،  -2

  .81سيميائية إيديولوجية، ص: حبيبة الصايف-3

  .32ص، 1996، 1ط/ الدار البيضاء/ترمجة أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، بريوتالقارئ يف احلكاية، :  إمربتو إيكو-4
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من ) أيضا( ثقافية، بواسطة وحدات ثقافية معرب عنهابالتعرف على املدلوالت باعتبارها وحدات
حىت تتناسب  توسيع األفق الداليل للعالمة األيقونيةلة يضرور إشارة وهو 1»خالل أشكال دالة 

االنفجار بعد النصوص اإلبداعية املعاصرة  ي طرأ علىمع مستويات التأويل والتعدد الداليل الذّ
 .اللغوي

 يف سريورته، حتكمه عناصر ومستويات  الوجود ال ميكن النظر إليه إالّيشري بريس إىل أنّ
وهي عناصر تشتغل من خالل التأويل الذي يعتربه بدوره ، هي مبثابة احملرك هلذه السريورة

 أمناط من الوجود هي ثالثةالتجربة اإلنسانية حسب بريس ، فأساسا ضروريا لعملية التدليل
وجود اإلمكان النوعي املوضوعي، ووجود الواقعة الفعلية، ووجود القانون الذي سيحكم هذه 

 مستويات أو ثالثةالوقائع استقباال، كما يتم إدراكها، تبعا ألمناط الوجود هذه، من خالل 
ه اإلجيايب  منط للوجود يتحدد يف كون موضوع ما، كما هو يف وضع« األوالنية هي« مقوالت

 بزمان الشيء ارتباط هي الثانياتيةو 2»دون اعتبار لشيء آخر ال ميكن أن يكون إال إمكانا
 املدرك طور إىل والكلي العام املدرك طور من معها تنتقل اليت املرحلة وهي معينني ومكان
 متيز اليت العامة اخلصائص على حتافظ ألا القانون مقولة وهي والثالثاتية. واجلزئي اخلاص
 مقولة أيضا، وهي. الثانياتية مستوى يف حتققها عند األوالنية مستوى يف املدركة األشياء
 بريس قد حاول أن يشمل مجيع  ومن مث يتضح أن3ّ»األخريين املستوين بني تربط ألا التوسط

   .سيموطيقى واحد  املؤشرات اللغوية واملادية يف نظام

ظرية ويف تطبيقاته وحتليالته السيميائية  ميكننا أن جند يف دراسات أمحد يوسف النومنه
ن النقدية جوانب متثِّل أكثر املناهج السيميائية املعروفة، فهناك مظاهر واضحة لسيميائية روالو

 كمنهج لساين وكذا حضور الداللة والدال لسوسري. إيكو ،بارت، جوليا كريستيفا، غرمياس
  . الرمز، املؤشر، األيقونة: سيميائي، وكذا العالمة مبفهوم بريس ذات الطرح الثالثي

 يلتقي أمحد يوسف مع بريس يف تركيزه على الداللة من خالل حبث مسألة ،هكذا        
مسألة املعىن والداللة تقع يف قلب «  تبين فكرة النسق املفتوح؛ إذ يرى أمحد يوسف أنّوالعالمة 
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اإلشكال املطروح فاملعىن أو الداللة موضوع غري أثري لدى اللسانيات البنوية كما هو معلوم؛ 
ها يف الغالب جتد ضالتها يف ذلك ألن الداللة قد تطلب من داخل النسق أو من خارجه، بل إن

  .1» جماال للشكبورس مثاال ال يدع.س.النسق املفتوح ولنا يف سيميائيات ش

السيميائيات " عدة أعمال منها هو الذي ميلكوتثبت السرية العلمية للناقد هذا التوجه و 
الدالالت املفتوحة مقاربة سيميائية يف " كذا و،"الواصفة املنطق السيميائي وجرب العالمات

 من رالكثييميائيات الواصفة جبدة الطرح وجتاوز  الس وقد امتاز الكتاب األول"فلسفة العالمات
خاصة وهو يقف على ظهور العالمة يف كتابات القدماء، فاحلديث . األعمال التنظريية العربية

عن العالمة يضرب جبذوره يف تاريخ التفكري الفلسفي فال ميكن احلديث عن العالمة مبعزل عن 
متداد األرسطية يف التفكري السيميائي وعلى مفهوم العالقة بينها وبني املعىن، ويقف على ا

 عن السيميائيات حديثافكان الكتاب إمجاال  .أبعادها السيميائية والعالمة وأمناطها وصيغها،
حاول ربط ذلك بالتراث العريب النقدي، وكيف استطاع ابن جين وابن سينا على وأعالمها، و

هي نظرة شاملة قوامها  .حديثه عن الوظيفة الرمزيةسبيل املثال إدراك هذه األبعاد للعالمة مثل 
التحليل واحلوار مع هذه املقوالت النقدية والفلسفية واللسانية، فمن على شرفة احلاضر يطل 

 بفضل -أمحد يوسف-وقد مت له ذلك ،  ويبحث يف جذور وبدايات هذه النظرياتياضاملعلى 
يف هذا احلقل، هذا فضال عن نزوعه حنو تلقني اطِّالعه املباشر على أهم ما كتبه النقاد الغرب 

وهو مدير خمرب  اليت حاول قدر املستطاع تبسيط آليااهذا العلم مبصطلحاته املتخصصة، و
  .السيميائيات وحتليل اخلطابات جبامعة وهران

عتربه قد اقترن اسم أمحد يوسف عند الدارسني مبشروع الدراسات السيميائية، إذ يو
 عريب من النقاد الذين عرفوا القارئ العريب السيميائية منهجا نقديا، ذلك إنّالدرس النقدي ال

 هذا الناقد قد تنبه إىل أمر هام يتعلق باخلطاب ي يطلع على ما كتب أمحد يوسف يدرك أنّالذّ
 فاألعمال اليت قدمها جاءت لتؤسس ملشروع سيميائي يف النقد «السيميائي يف النقد اجلزائري 

ه صاحب مشروع فإن جهوده قد توزعت اجلزائري، على أسس معرفية وفلسفية متينة، ومبا أن
  :على ااالت التالية
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أجنز يف هذا ( إجناز جمموعة من البحوث العلمية القصد منها تتبع أصول السيميائيات-1
خترج منها دفعتان من طلبة (تكوين جمموعة من الباحثني يف السيميائيات-2) اال أربعة كتب

  ).املاجستري

  ).2005صدر العدد األول يف خريف( إصدار جملة متخصصة يف السيميائيات-3

أسيسي لدى ومن هنا كان اخلطاب الت .تأسيس خمترب السيميائيات وحتليل اخلطابات-4
 متتديميائيات هي جهاز مفاهيمي معريف  فرضية مفادها أن السخالليوسف أمحد يتأسس من /د

جذوره يف اإلرث املعريف اإلنساين منذ بدأ اإلنسان يعي ويفكر ويصنع األسس املعرفية إىل 
  .1»اليوم

هكذا، اختار أمحد يوسف منهجا تركيبيا توليفيا، عرف كيف يستفيد من كل النظريات 
لكنه بقي وفيا لتوجهه السيميائي وظل النص  .دون أن يكون تابعا هلا أو يقع حتت سيطرا

فيلتقي مع التفكيك يف . رئ خنبوي كما هو نص اليتمقابال لالنفتاح على كل قارئ متمرس قا
ذلك الرفض للمركز ويف هدم النسق للبحث عن املضمر، وكذا مع التأويل بقوله بالفهوم 
املسبقة اليت قال ا غادمري وهيدجر، ومع إجناردن ونظرية التلقي يف منحها احلرية للقارئ يف 

و، بارت، غرمياس، بيري زميا، إمربتو إنتاج الداللة، إضافة ملن سبق ذكرهم نذكر فوك
وغريهم من الفالسفة والنقاد الذين حياول التفاعل واحلوار من مقوالم وأخذ ما ...إيكو

 العالقة بني قراءة إنّذلك  .يتساوق ومواقفه وما خيدم رؤيته دون أي تبعية كما سبق وذكرنا
 ته استعارعلى الرغم منز، أمحد يوسف وبني ما قدمه نيتشه وفوكو عالقة استيعاب وجتاو

   .بعض آلياا كالتأويل اجلينالوجي واحلفر الفيلولوجيل هتوظيفو ،بعض املقوالتل

 حياول أن حيذو إنه قدمه إمربتو إيكو بل قل إن شئت يبدو أمحد يوسف من املعجبني مبا  
ربتو إيكو وضع  بالتبعية والتقليد، فكما كان طموح إمالرجلنا نتهم حذوه لكن هذا ال يعين أن

، فقد علم التأويل باستثمار السيميائية والتداولية كان ذلك اهلم نفسه شغل أمحد يوسف الشاغل
القراءة النسقية وأكدها يف ه إىل التراحم بني السيميائيات والتأويليات يف كتابأمحد يوسف دعا 
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 الدعوة اليت نّإ. عرفيةوحاول االنفتاح على خمتلف املرجعيات امل السيميائيات الواصفة،: مؤلفه
أطلقها أمحد يوسف للتراحم بني السيميائيات والتأويليات تربز معامل الوجهة النقدية اليت اختذها 

 مطية للبحث يف تاريخ األدب اجلزائري وحبث خفوت الساللة عند أمحد يوسفاخلطاب 
تفق من كشق على ما ا(ال ميكن فصل التأويل من حيث هو« وضياع اجلينيالوجيا؛ حيث 

 عن القرار السيميائي الذي يصادف بعض الصعوبات يف معرفة القواعد اليت ترتكز عليها 1)املعىن
  .3»2)أن يصح فيها االحتمال، ويسوغ التأويل(األنساق الدالة، ألن من حق اللغة

ولكنها  جمرد أدوات إجرائية املفاهيم اليت يستعملها إيكو لبناء سيميائيات تأويلية ليست إنّ 
 .وحدات ثقافية تعمل على تنشيط فعل التأويل عرب توسيط املوسوعة ألجل خلق إستراتيجية ما

ليقيد القارئ مبقترحات ، فالطوبيك ينهي حالة التأويل الالمتناهية اليت ميكن أن متضي فيها قراءة ما
 يدل هذا على أنّ و4ة املوازية هلانابعة من إحدى القصديات املذكورة ومن الترسيمات الثقافي

تكون مفتوحة على مصراعيها حبيث ال تضبطها وال حتفها حدود فعندما ال عملية التأويل النصي 
نتتبع إيكو جيدا يف مقاربته التأويلية، جنده حيذر دائما من تلك اخلطورة اليت ميكنها أن تطفو، 

ه رهينة ثقافية تعد بسبب فهم خاطئ يطال مفهوم االنفتاح، إذ ال يفهم االنفتاح فهما هالميا، ألن
 5 الضامنة اليت تسد باب الزئبقية التأويلية، واملعامل اليت تنري عتبات سريورة القراءةمبثابة احلدود

 ال قيم وهي واملوحد، احملدد قيم إىل داعية وفكرية سياسية ظروف وليد كان املتناهي فالتأويل
 بينما ،األفكار وتداول الظواهر تفسري حيكم صارم عقالين منطق طريق عن إالّ تتأتى أن كنمي

 حنو األنظار وتوجيه التعدد قيم إرساء على عملت مغايرة فكرية بوضعية الالمتناهي التأويل ارتبط
 إىل املوصلة الوسيلة التأويل ميثل لذلك ،القيم هذه ترسيخ من يزيد واسعا جماال يعترب الذي الالائي
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 تسري اليت القيمة أحكام من ختلو ثقافية مبوسوعة مزودون وحنن ذلك نفعل نؤول فعندما ؛القيم هذه
  .1ما إيديولوجية منظومة حنو إراديا، ال أو إراديا منحازا، فتجعله آخر، اجتاه يف بفعلنا

كان اخلطاب النقدي مبا هو فاعلية قرائية، يستقرئ النصوص اإلبداعية للوقوف على ما 
ختزنه يف جوفها من معرفة وفكر وما تتوافر عليه من مجال، وبعبارة أخرى هو كيان من الفكر 

ن ذلك يقتضي من الذي يقوم به إيعمل على حماورة النصوص اإلبداعية، ف واملعرفة قائم بذاته،
 معريف  وهو ما تقف عليه لدى يوسف أمحد فهو يتوفر على رصيد،ادا معرفيا علمياأن حيمل ز

    .2 الواسع على كل مصادر املعرفةالطّالعافلسفي ورياضي إىل جانب 

 إنّ إذ جدلية طبيعة من اهلرمينوطيقا و اإلنسانية العلوم عالقة تربز :التأويلية الفلسفات  2-2
 عالمات تفكيك حتاول اليت العلوم كل ومسلمات نتائج إدراج تتوىل بدورها اهلرمينوطيقا

 أن علينا جيب الطبيعية العلوم األمر خيص عندما لكن مشروعها، صميم يف وتأويلها اإلنسان
 القول يصلح ال حبيث الطبيعة وجمال اإلنساين النشاط جمال بني القائم الفرق االعتبار بعني نأخذ

 واقع يف ناإن داللته، تفكيك هو نص فهم إنّ نقول مثلما معناها التقاط هو رةظاه الفهم بأنّ
   .3ذاته الفهم من كفتني يهم ما بقدر والتفسري الفهم يهم ال األثينية من معني شكل إزاء األمر

 هي خاضعة التفسري فكرة أنّ باملالحظة جدير هو ما إنّ: والتفسري الفهم بني التقارب صلة
 الواقع من جيعل مبقدار تفسرييا مبدأ يكون معيار إىل االقتضاء عند يتحول أن ميكن لشرط ذاا

 أن وهو واإلفهام الفهم التفسري غاية إن « ممكنا الفهم جعل يف تتمثل واملعقولية معقوال واقعا
 ندرك أن ميكننا هل ولكن الفهم، هي إذن للتفسري الباطنية الغاية إنّ 4»معقوال الشيء يصري
 أو التأويلي املنهج يف احلال هو مثلما معىن التقاط إىل سعى عندما" فهم" لفظة النحو هذا على

 باال يتعلق األمر إنّ .التفسري مسار يف احلال هو مثلما ذاتية معقولية التقاط إىل سعى عندما
 ظاهرةال شروط حتديد أي اإلنسانية العلوم جمال يف التفسري األمر خص ما فإذا إليه يستند الذي

 ليؤسسه نفسه التفسري عن البحث يف يكمن إنه حيث من الفهم؛ املقتضى يكون املدروسة
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 املنهج من كل يتداخل بل يلتحم خالله من الذي املعىن إيضاح مقتضى بالضبط وهو ويربره،
 وضمن السياق هذا يف مفهومها يتمظهر اليت التأويل آلية إن ،)الفهم(التأويلي واملنهج التفسريي

 مقاربة يف النقدي وضعه السيمياء يشارك الذي األصيل املنهجي التقسيم هي احلدود، هذه
 وفاعليات نشاطات حضور دون من للسيمياء حقيقيا متظهر ال إذ اإلبداعية، الظواهرو النصوص

 فعن قراءة، كل روح هإن قلنا لذا التأويل، بدون للتفكيك قائمة تقوم ال كما ،التأويل آليات
 هو التأويل أن غري اخلفي منطقه إىل للنص املنطوق يتجاوز « كالمها إنّ نقول بالتفكيك عالقته

 يعاجل أي باملتناول؛ هو ما مع يتعامل ال التفكيك أنّ حني يف املؤلف، مقاصد على للوقوف سعي

 وجود بني ومفاضلة املعىن كثافة إىل التفات هو التأويل إمكاناته، استكشاف إىل ويسعى النص

 استقصاء أو معىن التقاط هو التأويل وثقوبه، النص بفراغات هتمي التفكيك أنّ حني يف الداللة،

 حرية املدلول ويعطي القواعد خطاب طبقات يف وحفر صالن لبنية خلخلة التفكيك بينما مفهوم،

 نقطة أما للعالمات، تفسريه من أفاقا القارئ أمام بذلك فاسحا دواله، عن مستقال الكامل اللعب

 الذي ومفهومه الدال توحد بينهما العالقة  كانت فإذا باملدلول الدال عالقة ففي بينهما االختالف

 املدلول بني توحد هو التفكيك يف فالتوحد البنيوية، عند إليه املشار اخلارجي الشيء عن ينفصل

 التفكيك أما صالن على وآخر املعىن على يطل وجه له املفهوم هذا حبسب فالتأويل  1»واملتلقي

 سبق كما إمربياليته من للتحرر يسعى هو ما بقدر باملعىن يهتم ال هألن واحتماالته املعىن فيتعدى

 خالية  الفلسفة التأويلية تبدأ عندما نعي بأن معرفة البديهيات اليت متثل قوام حياتنا إنّ« وذكرنا
عموما يعيش اإلنسان أزمة سوء فهم ختص ذاته كما ختص اآلخرين؛ أزمة يبدو . من املشروعية

املعىن من خالهلا موزعا بني املاضي واحلاضر، بني التقليد والتجديد، بل حتى مهددا باالنقراض 
بالعودة " ملتعلقوالبتذال ا.  أي امليل إىل التقيد باألعراف املقررةيةمن خالل اندماجه يف االمتثال

 هذا إدراكنا فحسب 2»والقوة اهولة للمعطى - باستعمال عبارة نتشويه- "األدبية للمماثل
 يف السائر الصحيح من اآلخر، ومن نكون من حىت نعي نعد مل إذ العرب، حنن ينقصنا الذي

 عامل هوف والتيه، والفوضى األفكار جحيم إىل به سيؤدي الذي ئاملخط ومن املستقيم الدرب
 الوعي باب فتح ،التأمل يف الفلسفة هذه هو ينقصنا وما نعيشه الذي الضياع التيه، الفوضى،

 ماضينا حياتنا من وينمحي حمالة ال للهالك فإننا وإالّ وفاعلية حركة لكل احملرك يعد الذي
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 استهالكية كائنات التاريخ/الزمن خارج كائنات لنكون املستقبل غياب ظل يف وحاضرنا
  .وخاملة جامدة

ا قدمته الفلسفة اهلرمينوطيقية  اخلطاب النقدي املعاصر أكرب مستفيد ممنّإ ،ميكن القول
 فمن بني املرجعيات اليت سامهت ، األمر كذلكوهذا ما وضحناه يف مدخل هذه القراءة، وألنّ

محد يوسف هذه الفلسفة التأويلية، فقد أقر باستفادته من يف بلورة هذه الرؤية النقدية عند أ
 «: القائليف مقاربته للخطاب النقدي لرمضان محود، وهو مفاهيم فلسفة غادمري اهلرمينوطيقية 

تأويلية غادمري ذات الروح الفينومولوجية حاولت أن تتجاوز األسئلة اهلايدجرية اليت ال ختلو من 
وميكن أن تساعدنا اهلريمينوطيقة الفينومنولوجية كما . نساينمسحة تشاؤمية حيال املصري اإل

وسف واحدا من أمحد ي فكان ،1»طرحها غادمري وجالها بول ريكور يف إبراز ظاهرة يتم النص
   .إليهالذين شغلهم هم التراحم بني السيميائيات والتأويليات وهذا ما سبق أن أشرنا 

ليس عملية ذاتية بقدر ما هو مسألة أن يضع املرء نفسه «ه يعرف غادمري الفهم على أن 
فالفهم ذا الطرح مشاركة يف التيار التراثي ال ذاتية  2»يف التراث يف حلظة مزج احلاضر باملاضي

نا جند أنفسنا أمام ثنائية جديدة ه ومن ،ا املعىن التارخيي نفسه وإمنّالقارئ وال ذاتية املؤلف،
املاضي واحلاضر، فاملوضوع هو الذات التارخيية بكل محوالا والذات هي احلاضر بكل 

 التراث ذا الطرح الذي ومؤكد أنّ تساؤالته ورهاناته، وإذا ما مت التمازج بينهما حيصل الفهم
فالفهم ال يكون حمض تكرار للماضي بل ،  جمرد قيم راسخة أو امتيازا مايرتبط به الفهم ال يعترب

 املعىن يكون وليد ريورة التارخيية فإنّس ضمن المندجمايسهم مبعىن احلاضر، ومادام الوعي 
اللحظة التارخيية اليت يتمازج فيها أفق املفسر وأفق النص وينظر إىل فهم التاريخ كما ينظر إىل 

 عن ثابتا ومستقال يف املاضي موضوعيافهم النصوص األدبية، فالتاريخ هو اآلخر ليس معطى 
انطالقا من الذات املدركة بل هو معطى متغري، ففي كل عصر نفهم املاضي فهما جديدا 

 يف حتمل ةالتأويلي الظاهرة «أنّ يعين كما، احلاضر هو الذي ميلي علينا ذلك الفهماحلاضر وكأنّ
 فهو للتأويل كموضوع نفسه النص يطرح فعندما جواب،/سؤال: البنية ذا األصيل احلوار ذاا

 املطروح للسؤال مهمة إحالة على دائما حيتوي فالتأويل املعىن، وذا املؤول، على سؤاال يطرح
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ومن هذا املنطلق  1»التأويلي األفق ينتج ما وهو السؤال هذا فهم هو النص وفهم أحدهم، على
بوصفه إجراء يتم بواسطة تفسري التاريخ واملعىن حبيث حيدث " أفق التاريخ"طرح غادمري مفهوم 

 2أو النص االنصهار والتفاعل بني األفق احلاضر للذات املفسرة، واألفق املاضي للحدث التارخيي
عل الفهم نتيجة تفاعل بني األفقني حيث ج؛ هذا ما أخذ به أصحاب نظرية القراءة والتلقيو

 وقد قدم غادمري مفهوم انضمار األفاق للعرض ،أفق النص كماض وأفق الذات القارئة كحاضر
حماولة لوصف موقعية التأويل أو طابع وثوقية " أفق"السيكولوجي للفهم التارخيي ويعد مصطلح 

وقفه  دائما بفهم سابق ملحممالوقف آخر يكون حلسي مباؤكد غادمري أن إدراك الفرد سياقه وي
اخلاص ويشتمل انصهار اآلفاق على توسيع نطاق األفق احلايل إذ يقال غالبا عن الدراسات 

ها ترفض بعض التحيزات ويشمل من ناحية أخرى التركيز على أفق املاضي بطريقة التارخيية بأن
شياء اليت كانت حمض رموز، عوامل حمددة يف ذلك األفق، فاالنصهار هو التفريق تصبح فيها األ
الفهم هو إظهار وساطة بني احلاضر واملاضي، لذا  و3بتسوية التارخيية والنظرية: بني اآلفاق أي
 عالقة الفهم باللغة الطريقة اليت ينفتح فيها الوعي باإلنتاجية التارخيية فهو هنا «فهو يرى يف 

يؤكد على مدى العالقة القائمة بني الفهم واللغة واليت حتقق لنا التوفيق بني احلاضر واملاضي 
         .4»عرفة هذا التاريخ واالنفتاح على اإلنتاجية التارخييةوبالتايل األخذ بالوعي التارخيي م

 العلم منوذج حتتذي اليت املنهجية وقيود سيطرة من والتحرر اخلالص يف تتمثل غادمري فدعوة  
 على تقوم كوكبية هرمينوطيقا صياغة يف األساسية فكرته عن مدافعا غادمري اعترب وقد الطبيعي
 كل وهي والتأويل الفهم فن هي ممارسة، هي فاهلرمينوطيقا ،واملمارسة احلوار الفهم مبادئ
 أنّ أي بالتارخيي، الفين ربط يف أوىل فلسفية قوة جند غادمري ومع 5نظام أو نسق أا عدا شيء

 أن جيب املعىن فامتالك التارخيي، بالفعل أعمق راهنية وجودها مينح اللغة لفعل احلسية التجربة

                                                           

  33اللغة والتأويل،ص:  عمارة ناصر-1 .           

  .42إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر نصر حامد أبو زيد -2

  .158، 156ص ص ، 2008، 1ترمجة خالدة حامد، مركز اإلمناء احلضاري، سوريا، ط احللقة النقدية، :فيد كونز هوييد -3

، 2006، 2منشورات االختالف، اجلزائر، ط ترمجة حممد شوقي الزين، )األهداف-  املبادئ-األصول(فلسفة التأويل: هانس غيورغ غادمري-4
  .59، 58ص ص

  .264ص، 2008، 1 حنو مشروع حقل تأويلي، منشورات االختالف، اجلزائر، طاهلرمينوطيقا والفلسفة: عبد الغين بارة-1



 عند أمحد يوسفيف أصول ومرجعيات اخلطاب النقدي :                        الفصل الثالث

 

-167- 
 

 ميكن أو للربهنة قابال احلاالت كل يف ليس والذي له، الوجودي احلامل امتالك مبرحلة مير
  .1إليه نستمع أننا فيها حنس اليت اللحظة يف امتالكه يتم بل عليه، االستدالل

 مع للتعامل النصوص القتحام دينامية متتلك فإنها منطقاً، اهلرمينوطيقا متتلك مل وإن 
فالتأويل ليس جمرد كالم عن النص بل كالم  وحماورته، الكتابة داخل املكثفة والعتامة الرموز

إذ يكتنف ، النص ذاته أي ذات لغوية أخرى يتقمصها النص إزاء الذات اللغوية لإلنسان
لة هذه الذات التأويل عن قدرة الذات التأويلية على جماة النص وقدرة النص على الوقوف قبا

التوتر الذي إال أنّ" متوترة" ها عالقةدون أن تشهد هذه العالقة النمط التسلطي فربغم من أن 
يسبق التأسيس ويالزمه حال إجناز كيانه، أو كيف يتسلل املؤول داخل النص وكيف يتسرب 

  .2النص لينفذ ضمنيا داخل املؤول على حنو من العالقة التضايفية

 امليتافيزيقا تقويض على عمل فقد اللغة، مبسألة هيدجر عند التأويل ارتبط املنطلق، هذا من 
 ينسحب اليت الدوال-املواقع مراجعة هو الوجودي التأويل « فإنّ ومنه الوجود، كتابة خالل من

 القراءة ظروف تستعرضها اليت املاهيات جممل عن استباقية وجودية حالة عن ليربهن الفهم منها
 مع اهلرمينوطيقا تتماثل اهليدجرية اللحظة فمنذ ذاا، من شيئا اللغة حتمل ال وهنا نفسه، والتأويل

 تعاليات ا تتغذى اليت اللغوية لألصول حامال كونه من ينتقل الوجود هذا الكائن، وجود
 أنّ على 3»يصدره الذي واملعىن هنا- الوجود دائرية عرب الفهم لتارخيية حامال كونه إىل امليتافيزيقا

 يفرق ال حيث تأويل؛ هو مبا الفهم وعملية مسكنه اللغة الوجود أشكال من شكل احلقيقي الفهم
 واملوضوع، الذات بني التماهي فيها يتحقق اليت هي ما، تأويل إىل يؤدي فهم فكل بينهما

 املوضوع إلينا ا يلقي اليت التصورات متتلكها اليت نفسها األمهية املسبقة لتصوراتنا ويصبح
 دائما ويتعلق الوجود، أفعال من فعل كل على سابق فالفهم نصية، معطيات بوصفها املدروس
 للمرء مؤقت فهم وجود يف ال تكمن الفهم ماهية أنّ غري املرء، مبوقف كذلك ويرتبط باملستقبل

 عنده وللفهم العامل يف املرء مبوقف اخلاص األفق داخل للوجود امللموسة اإلمكانات كشف يف بل
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 هوسرل تالمذة أخلص من هيدجر يعترب 1"عالئقي كل"داخل يعمل دائما إنه هامة مسة
 لفلسفة مؤسسا اعترب كما الظاهراتية، مظلة حتت الدارسني من كثري يدرجه لذا الظاهرايت،

 كعامل الوجود يف ثاو معىن إىل االرتكاز هلا تضمن ظاهراتية بقاعدة العالمة هيدغر جيهز«  التأويل
 -أويل كتاريخ هنا-والوجود للتاريخ اللحظي االنتماء هلا يكفل أدايت إحالة بنظام وكذا أول،
 بدل" للعامل خلق" إىل ليستحيل بذاا، التفكري ملواقع املتجدد السحب مع يستمر االنتماء هذا

 وقد ،2»الزمان الوجود أدوات يف والعدم الوجود لتمثالت اللغوية االستعادة خالل من رؤيته،
 الغريب الفكر ساد الذي التحجر وذلك الوثوقية تلك على فعل رد التأويلية الفلسفات هذه جاءت

 خالل من التأويل إنّ «األحداث مسرح من املفكرة الذات أبعدت اليت بالبنيوية يعرف ما وولد
 البنيوية تفرزه الذي الداليل اجلفاف من النص إنقاذ حياول للكينونة، ورصده للمعىن تفعيله

-ضد العقالنية، من نوعاً تطور املفكرة، الذات إىل حتيل ال شكلي، نسق ذات كفلسفة باعتبارها
 هناك أن يظهر هذا على املعىن، استعادة يعين ال الفهم أنّ أي ظواهرية، ضد مثالية،- ضد تأملية،
 اخلطاب به صرح ما وهذا 3»األخرى إىل حميلة كلتامها وأن القراءة وبنية الكتابة بنية بني تالزماً

 قراءة هي للغة قراءة كل أنّ اعتبار على الوعي ذلك بلورة تعيد فاهلرمينوطيقا املعاصر، النقدي
 للغة اهلرمينوطيقية فاملقاربة « اجلواب دون السؤال حياة الفلسفة كما فالتأويل املفكرة، للذات

 املساءلة، واالختفاء، الظهور لعبة النصي، منوذجها أو هلا الداخلية اللعبة عن الكشف حماولة هي
 وسيمنطيقية سيميولوجية عالقات تشكلها اليت للعقد فك إال هو ما الرمز فتأويل .والترميز

 وقابل مكتمل معىن لتوليد كثرية داللية تقاطعات وتستدعيها العضوية، النص وحدة وتفترضها
  املعىن أنّ على احلداثي، النقدي الدرس فيه يبحث ما وهذا 4»)القراءة أو(الثانية والكتابة للفهم

 يعد الذي دريدا رأي نتفهم ومنه أخرى، ومفاهيم معاين يبين ما معىن جمرد ويبقى يكتمل ال
  . وبناء هدم هو مبا لتناقضاته وكشف للخطاب تفكيكا التأويل

ولئن كانت إستراتيجية التفكيك هي احليلة اليت تسمح لنا بالكالم، يف الوقت الذي ال 
يوجد ما نتكلم عنه، ألن اخلطاب املطلق قد اكتمل، فإن اهلرمينوطيقا هي احليلة اليت تسمح لنا 
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بالفهم والقراءة، يف الوقت الذي ال يوجد ما نفهمه ونقرؤه، ألن املعىن يكون قد انتهى يف 
وبالرغم من اشتغاله حبقل السيميائيات، كما يتضح من خالل  1يخ والوعي بالفعل التارخييالتار

مؤلفاته ، إالَّ أنَّ الرجل كان ممن شغلهم هم كتابة تاريخ األدب اجلزائري، فوجد نفسه يدنو 
ر وتاريخ التلقيات، وهذا ما دفعه للتساؤل هل هتمامها بأفق االنتظاالمن نظرية القراءة والتلقي 

  ميكن كتابة تاريخ األدب من منطلق نظرية التلقي كما يدعو إىل ذلك ياوس وإيزر؟

خيلق هذا الوعي النقدي اجلديد الذي محله ياوس وإيزر ومها من أبرز  :إحداثيات التلقي2-3
 كما ،نقاد مدرسة كونسطانس األملانية رؤى جديدة حتاول رد االعتبار لعملية التلقي عامة

 أن القارئ حق من فليس النص، به يسمح عما خبارجة ليست والدالالت املعاين هذه أنّ هنا نؤكد

 كمرتكز النص من ينطلق فهو الداللة إنتاج يف قاحل منح وإن يشاء، كيفما صالن يف وجيول يصول

 يعرف ما على إيزر يركز حني يف التاريخ، بناء على يركز ياوس ألفينا وهكذا ،املعاين لتلك

  .الضمين بالقارئ

 القارئ بني العالقة تفعيل ضرورة على القراءة نظرية تركز :الضمين والقارئ إيزر 1- 2-3

 القارئ أن على التعددية تلك ترهني يف دور وللقارئ املعىن، لسريورة أساسي رطش وهو والنص،

 إنّ .نفسه النص يف يتجذر إنه جترييب، جوهر أي يف متجذرا ليس « إيزر يصوره كما الضمين

 من اليت  ACTUALISATION الترهني شروط ضمن قرئ إذا إال حقيقته يكتسب ال النص

 فالقارئ 2»اآلخر طرف من املعىن بناء إعادة توجد حيث ،بنفسه حيملها النص أن املفروض

 أن عليه ستحداثيةا شروط يف قارئا وجد إذا إال قيقةح صالن يصبح ال ذاته، النص وليد الضمين

 صالن التايل، النحو على بالقارئ النص عالقة نطرح أن املنطلق هذا  من وميكن ،بنفسه يقدمها
 ،الالمعىن ميثل فهو وبالتايل واجلمود، الثبات البنيوية وعالقاته تركيباته يف ميثل بالقوة موجود
 سلسلة عن عبارة ويصبح وثباته مجوده من يتحرر إذ بالفعل موجودا يصبح )القارئ(القراءة وبفعل

 ،)صالن(واملوضوع القارئة الذات تفاعل خالل من تظهر اليت والدالالت املعاين من متناهية ال
 ريتفس على يتوقف ال الناقد دور أنّ إىل ويذهب ص،للن مرجعيا نظاما يشكل الضمين فالقارئ

املتلقي نفسية يف  األديب العمل حيدثه الذي األثر فهم هي األساسية مهمته بل شرحه أو صالن، 
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كما يفرق بني األثر والتلقي ذلك أن ،املمكنة القراءات أو االحتماالت من جمموعة صفالن » 
نصوص يف موضوع دراسته، ال يرمي إىل مقاربة التلقي أو التأويل، بل معرفة األثر الذي حتدثه ال

وهذا هو موطن اجلدة يف هذا  1»القراء، واألثر الذي حيدثه القراء على النصوص بطريقة جدلية
الطرح النقدي الذي ال يكتفي مبجرد التركيز على عملية التلقي، مبا هي تفاعل بني الذات 

كز على معرفة األثر الذي تتركه هذه األعمال، وما يتركه املتلقي يف النصوص واملوضوع، بل ير
 وحيدد إيزر الوظيفة املركزية «وهذا ما تكشفه دراسات آفاق التلقيات عرب أجيال خمتلفة 

للقارئ الضمين، حينما يقاربه كأفق مفهومي تنصهر فيه كل التحيينات التارخيية والفردية، 
إن  .وحينما يكون بإمكانه أن جيعل حتليل هذه التحيينات شيئا مقبوال، انطالقا من خصوصياا

 يتم ا النص إنتاج أثر ما وتوليد القارئ الضمين يعد مبثابة منوذج متعال، يبني لنا الكيفية اليت
على خالف إيكو الذي مينح  2»معىن ما، ويبني لنا الدور احلقيقي للقارئ املفترض يف النص

ص، دون أن يلغي املرجعيات اليت القارئ النموذجي وظيفة تعاضدية، تساعد على حتيني الن
 ليس عبارة عن نسيج من الدالالت املصرح ا فقط، «ص حسبه  فالنصوص، عليها النقامت

بل هناك قارة رهيبة من املسكوتات، اليت يتوجب على القارئ ملء فراغاا، واستنطاق 
حتتاج إىل من يضيف إىل ...يعد هذا نتيجة لالعتقاد بأن النص آلة كسولة واقتصادية .مكنوناا

  3»هيكلها معاين زائدة

 وترتيب تنظيم يف تساهم ،ما نصية إستراتيجية وجود ضرورة حول إيزر مع إيكو يتوافق
 تفوق وأقطاا يكويةإلا اإلستراتيجية عناصر كانت وإن ،صيةالن واملادة التواصلية العملية

 إىل النموذجي الكاتب من التواصلية السريورة يف التحكم حتاول هاألن اإليزرية، اإلستراتيجية
 وقصدية النص وقصدية الكاتب قصدية: الثالثة القصود على باالعتماد النموذجي القارئ

 نقصد عنده، اإلستراتيجية مفهوم تطاالن خاصتني بنيتني بدورها تقترح إيزر نظرية فإنّ القارئ،
 � structure de l’avant et l’arrière-planواألمامية اخللفية البنيات: أوال ،بذلك

structure du thème et de l'horizon 4 واألفق املوضوعة بنية وثانيا
 اليت املفاهيم ومن 
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 يسميه ما أوال ،التحديد عدم من شكلني بني إيزر مييز إذ" الباين الفراغ" نظريته يف إيزر يطرحها

 من إقامته مهمة للقارئ يترك لكي النصي، التماسك ليفتت يأيت الذي "الفارغ املكان"أو "الفراغ"

 خارج  من القادمة املألوفة العناصر النص يف تعطل اليت "النفي إمكانات " أو النفي، والثاين جديد

 جانب من النص عنه سها التقاء باعتباره الفارغ بني الفراغ أنواع يف مييز إيزر عن فضال ،النص

 عن ينتج الذي الفراغ آخر جانب نوم القارئ، يطلبها "فكرية مفصلة "عن حينئذ فيتحدث

 املالئمة من خلفية أنه على هنا معرف الفارغ املكان أن باعتبار واألفق املوضوع بني العالقة

 غري املكان "مفهوم إىل استند آخر جانب من إيزر أن إىل هالني فريناند يذهبو ،1املوضوعاتية

 فيه خصص تأليفي نظام « هأن على األديب النص يصف إذ إجناردن، رومان أنشأه الذي "احملدد

 معاين حتقيق يف القارئ دور على يركز هنا فهو 2» التأليفات تلك بتحقيق املكلف للشخص مكان

 بني توجد اليت والفراغات الفجوات تلك وملء النص، بناء إعادة هي هنا القارئ فمهمة النص،

 املقروء النص يف والفين اجلمايل اجلانب تربز اليت التفاعلية بالقراءة يعرف ما أو النص بنيات

 من سلسلة يشكل فالفراغ البناء، وإعادة اإلبداع على القدرة للقارئ تيحي الذي هو فالفراغ

 وهكذا، ىأخر شقوق حتدث حىت متأل إن ما لكن القارئ طرف من متأل أن حيب اليت املمكنات

  .فوضوية تظل اليت البناءات وحىت والدالالت املعاين من متناهيات ال ،إذاً هي

ءة والتلقي األملانية، والعمل اجلليل الذي قدمته هذه  اجلديد الذي جاءت به نظرية القراإنّ
املدرسة للخطاب النقدي املعاصر، ال ميكن أن حيصر يف ردا على البنيوية اليت غلقت األنساق، 

ص يف ما بل لعل األمر األهم من هذا يتمثل يف حماولة جتاوز تلك النظرة اليت كانت ختتزل الن
ي جيعل األدب أدبا كما طرحته الشكالنية واهتمت ؤال ما الذّيتوفر عليه من مجاليات  فمن الس

ي جيعل ؟ ما الذّالقة تاريخ األدب بالتاريخ العامبه البنيوية إىل الوظيفة اليت يؤديها األدب؟ ع
النمن هذا الطرح حاول  صوص يف حقبة معينة دون أخرى؟ص خالدا؟ ملاذا تروج بعض الن

عمل على دراسة تاريخ األدب، ومنه تتبع مسار هذه التحوالت  إعادة االعتبار للتاريخ والسياو
ص القدمي حىت مت بناؤهاليت قطعها الن .  
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 بني احلوار على تقوم ياوس حبسب األدب تارخيية إنّ :التوقعات أفق وتاريخ ياوس 2-3-2

 اإلدراك معيار « :مها معيارين عرب ياوس حسب النص مع التعامل ليغدو واملتلقي األديب العمل

 أن ذلك .التلقي حلظات يف استدعاؤها يتم اليت املاضية اخليارات ومعيار املتلقني لدى اجلمايل

 دليل مبثابة هي سابقة عصور يف القراء بواسطة النص مع التعامل عنها كشف اليت اجلمالية اخلربات

 )التراثية النصوص( التاريخ يقرأ فكل 1» جليل جيل من االستقباالت سلسلة يف ويغين يساند،
 ثالثة من يتكون التوقع أفق أن ياوس ويرى .واملاضي احلاضر بني الوساطة وحتدث رؤيته، حسب

 إليه ينتمي الذي األديب اجلنس عن اجلمهور ميلكها اليت القبلية التجربة أوال « :وهي رئيسية عوامل

 معرفتها، اجلديد العمل يفترض واليت وموضوعاتيتها، السابقة األعمال شكل ثانيا األديب، النص

2»اليومية والواقعية التخييلي العامل وبني العلمية، واللغة الشعرية اللغة بني املقابلة ثالثا
 التوقع فأفق 

 صوصالن باقي مع صوالن صالن أفق مع القارئ توقع أفق انصهار نتيجة حيدث املفهوم هذا حبسب

 الفترة، تلك يف األديب للعمل اجلماهريي التلقي لنا تبني اليت القبلية التجربة خالل من له، السابقة

 ال األدبية اللغة يف تكمن فاجلدة ةاألدبي واللغة العامية اللغة بني الفصل ضرورة على التأكيد مث ومن
 لتتحول القارئ، توقع أفق بناء يف يساهم الذي التغريب عن احلديث ميكن هنا ومن العامية،

  .ا معاصروه فهمه ملا مغايرة بصورة الواقع فهم مث ومن ،وهكذا قراءة إساءة إىل القراءة
 بعد خاصة احلالة، هلذه كنةاملم والعالجات األديب التاريخ اضمحالالت يدارس ياوس قام 

 تاريخ لتجديد احملاولة هذه فكانت ،األدب ذا الروسية الشكالنية املاركسية أحلقتها اليت األزمة

 يف للتاريخ االعتبار إعادة يف ماثال ياوس هدف كان لذا مسدود، طريق إىل وصل الذي األدب
 الذي التارخيي بالسياق الوعي هذا نّإ .والتاريخ األدب بني العالقة كشف ومنه األدبية الدراسات

 نصهارا عن احلديث ذلك عن نكشف ومنه ،التأويلية ممارساته يف للمفسر مساعد األثر فيه ولد
 ال«  هأن يعين الذي األخري هذا غادمري، من أخذ أفق فمصطلح ،)املؤول وأفق النص أفق( اآلفاق
 التغيريات تاريخ ألنّ عليها، ترتبت اليت األنا وبني احلقيقة، لتلك فهمنا بني الفصل حقيقة ميكن

 -ماضيا وأصبح العمل هذا اكتمل أن بعد-متكننا اليت هي ما عمل أو حلدث اخلاصة والتأثريات
  «3ا معاصروه فهمنا اليت لتلك مغايرة وبصورة للمعاين تعددية طبيعة ذات كواقعة فهمه من
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 عناصرها إرجاع وميكن االستقبال مجاليات جمال يف نظريته من يرجوها اليت الغاية ياوس حيددو
  :يلي ما إىل

 املشكالت من الكثري سيحل) غادمري( الوقائع تاريخ على يقوم جديد أديب تاريخ اقتراح إنّ- 1
  .التلقي تاريخ هو األدب تاريخ هكذا يصبح. التقليدية األدب بنظرية العالقة

 مضمرة، أجوبة على حيتوي نص فكل .التعاقبية الناحية من يكون أن البد املسألة مقاربة إنّ- 2
 انصهار حول غادمري مفهوم كثريا املبدأ يشبه .ما ظروف يف عنها يسأل ملن حتتاج مؤجلة
  .اآلفاق

 حلظة بوجود االعتقاد ذلك يعين وال. التزامنية ياوس يدعوه الذي هو اآلفاق انصهار إنّ- 3
 والتفاعل التداخل هو فعال التزامنية حيدد ما بل ؛ ...حمايثا شرطيا حتديدا ما قطعة حتدد زمنية

  .هيدغر طرحه الذي الزمن مبدأ وفق هذا يفهم. اآلفاق بني

 يف موضعته من البد ذلك حتقق وعند والتعاقبية، التزامنية بني التقاطع هذا هو األدب تاريخ- 4
 يساهم التاريخ: صرف جدلية زاوية من هنا العالقة ياوس ويرى. العام التاريخ سياق أعم سياق

  . 1العام التاريخ هذا بناء عملية يف كذلك يساهم بدوره التلقي أن حيث من التلقي عملية يف

  ،اآلفاق انصهار اجلمالية، املسافة مفهوم والتلقي، القراءة نظرية تطرحها اليت املفاهيم من  
  على وركز املفاهيم هذه من يوسف أمحد استفاد بالتلقي، التأويل والرتباط الباين الفراغ

 االحتماالت، تلك من املؤول القارئ/املتلقي خيتاره وما ) صالن (النسق يفرضها اليت املفاهيم
 يف مشروع تأويلية نقدية تعرف كيف تستفيد من ،اإلبداعي صالن يرتضيه عما اخلروج دون

ص بعد هدمها تعدد هذه النظريات وتنوعها، مع تركيزها على دور القارئ يف بناء معمارية الن
  .وملء تلك الفراغات والشقوق

مها يساعدان على بناء الفهم كما يقول  على ما يعرف باملوضوعة واألفق ويعتمد إيزر 
 ترمي «:  هو القائل وة القبلية،يلك ضمن البىن السياقية الداخلوحيد بن بوعزيز، ومها كذ
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ىل التحكم يف التوليف الرئيس اخلاص بوجهات النظر التمثيلية، فهي إجدلية املوضوعة واألفق 
 إيكو فإنّ إيزر، من العكس على ولكن 1»تسمح بالفهم التواصلي املستهدف بالنصوص األدبية

 املؤلف تطال بل الضمين، القارئ وعلى فقط صالن على حمتكرة تبقى اإلستراتيجية بأنّ يرى ال
 تطابق وجود الضرورة من ليس هبأن هذا، من نفهم .معا النموذجي والقارئ والنص النموذجي
  .2والقارئ والنص الكاتب استراتيجيات بني سيميتريي

 إذا إليه منيل ما ولكن«  واملتلقي صالن تفاعل عن تنتج اليت املقصدية يوسف أمحد يرجح 
 بني التفاعل حركة من تنتج اليت املقصدية نرجح إمنا املقصديات إحدى ترجيح من والبد كان

 وهذا 3»النص ونظرية القراءة نظرية حول ودراساتنا حبوثنا يف نكرره ما وهذا واملتلقي، النص
 ما إىل املؤلف ومقصدية صالن مقصدية بني املطابقة فعل جتاوز حياول الذي إيكو به يقول ما

  .تفاعلي نسق يف القارئ قصدية مع صالن لقصدية دمج وهو 4»النصي بالتعاضد«  يعرف

 أهم أحد واعتبارها والتلقي، القراءة نظرية على واالنفتاح التأثر هذا مرد يكون قد 
 كانت ما وهذا للقارئ السلطة كل ملنحها ليس يوسف أمحد ا أخذ اليت واملرجعيات األصول

 بكثري، ذلك يتجاوز النظرية هذه لعبته الذي الدور لكن كذلك، واألمر النقدية الساحة تفتقره
 « السابقة األدبية التقاليد وخمتلف بالتراث عالقتنا واحلاضر، املاضي بني احلوار عن حديثه ففي
 املوقف تشكيل يف معه الواعي والتكيف له السليب االستسالم بني التمييز ضرورة إىل ياوس دعا

 التفكري على وجيربنا اجلمالية استقبال على يعتمد الفن تاريخ أصبح حيث ؛...السليم النقدي
 املفترضة األسباب بني بالتناسب تقتضي التلقي مجالية إنّ التارخيية، املنظومة يف أخرى بطريقة
 فإنّ لذا املاضي، أحداث إلدراك بديالً منوذجاً بذلك وتوفر واحلاضر، املاضي بني للحوار
 الفكرة لصاحل للتقليد اجلوهرية الفكرة إزالة يعين أن ميكن العام للتاريخ كنموذج الفن توظيف
 يف دورهم والتلقي فللقراءة والقراءة، الكتابة بني العالقة تفعيل يجبف 5»للتاريخ الوظيفية

على هذا  الكلمات، خلف الرابضة أبعاده واستكشاف بقائه على اإلبداعي صالن تنشيط
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األساس فإنَّ البحث يف التحوالت املعرفية واملنهجية اليت قطعتها النظرية النقدية، يستدعي 
 وإذا كان التحول الفعلي والثورة املنهجية يف مسار الدراسات ،الوقوف على املنطلقات األوىل

ألديب قد  حقل النقد ا يف إرساء دعائمها، فإنَّ التحول النوعي يفللسانياتالنقدية مدينة بالفضل 
بذلك عزز النقد . اليت أرسى دعائمها كلٌّ من ياوس إيزرسجل مع نظرية القراءة والتلقي 

تؤسس نسقا يقوم على سلسلة التلقيات اليت ،صانية بأبعاد نقدية ومنهجية جديدةمناهجه الن 
اال  تفسح واليتحظي ا العمل األديب عرب سريورته التارخيية، وتتجاوز اآلنية والثبات، 

إنَّ مركز الفرضية النقدية «  للتفاعالت القرائية والتأويلية، وهلذه الرؤية بعدها اإلجرائي حيث
 Horizonهو اخلربة األدبية للقارئ، اليت بدورها تتمحور حول أفق التوقُّع " ياوس"عند

d’attente  ا أن تتحاشى الرتعة " ياوس" كمفهوم وكإجراء هذه اخلربة اليت يعتقدها بإمكاأن
لألعمال األدبية، ليلها الستجابة القارئ وحتليله النفسية اليت تطبق اآلليات السيكولوجية يف حت

الذي وبالتايل فإنَّ حتليل اخلربة األدبية للقارئ ترتع دف توصيف عملية استقبال العمل واألثر 
أحدثه، إىل إعادة تكوين أفق التوقُّع للجمهور األول الذي تلقى العمل، أو جمموعة القراء 

  .1»املزامنني لعصر ظهور العمل األديب

يوسف عن السبيل لقراءة تاريخ الشعر، دون الوقوع يف أسر املقاربات يتساءل أمحد 
  البنيوية احملايثة ذات املنحى التزامين ومأزق القراءات السياقية ذات املنحى التعاقيب؟ 

 رومان ياكبسون قد اهتدى السبيل إىل ذلك فقد نّإيذهب أمحد يوسف، إىل القول 
ي يرتبط باملتواليات التارخيية ارتباطا وثيقا؛ حيث نتمثل أرشدنا إىل فكرة قراءة تاريخ األدب الذ

فكرة التعاقب داخل مقولة النسق مع احلرص على النظر إىل هذه السلسلة التارخيية على أا 
وعلى القراءة أن تنربي الستكشاف نسقها ، تتضمن نسيجا معقدا من القوانني البنوية اخلاصة ا

يف واقع األمر أننا نفضل وجهة «بقوله  لذا يصرح أمحد يوسف بتبنيه رأي جاكبسون 2البنوي
نظر ياكبسون اليت ال تستسلم للقراءة احملايثة املتنكرة للعامل التارخيي يف تقدمي تصور لتاريخ 

عن األدب على حنو خيالف حىت الوجهة النقدية اليت تبناها الشكالنيون الروس، وال تتخلى 
النسق الذي ينبغي طلبه ضمن التصور التعاقيب لتاريخ الشعر؛ وهكذا خنوض يف البحث عن 
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نسقية هذا الشعر يف ظل املتصور الذي ال يقع أسري النظرة احملايثة، ويتبىن أطروحة النسق 
  . رغم صعوبة القبض عليه يف أثناء تطبيقه على تاريخ الشعر العريب القدمي يف اجلزائر1»املفتوح

لقراءات النسقية ذات الطرح احملايث يف مقاربة تاريخ األدب، ومنه اأظهر ياكبسون عجز 
مل تالئم مقوالت الرتعة التزامنية بناء التاريخ املعريف واألديب «حاول حبث مفهوم التعاقب إذ 

إن ياكبسون حيرص على  .خارج مقولة التعاقب، ولكن دون السقوط يف وهم االتصال التارخيي
التعامل النسقي مع تاريخ النسق ذاته، يف الوقت الذي يظهر فيه هشاشة املقاربة التزامنية 

ليت منحته امنه نلمس تلك املرجعية ، و وهذا ما فعلته كذلك نظرية القراءة والتلقي2»وومهها
معتمدا على ما قدمه إيزر وياوس وكذا ، اجلرأة والقوة ملدارسة تاريخ األدب اجلزائري القدمي

ياكبسون ونتيجة تفاعل هذه النظريات تولد ذلك املنهج القادر على صوغ نظريته ومنهجه 
منهااخلاص الذي يعرف كيف يستفيد من هذا التنوع دون أن يقع حتت أسر أي .  

 نال الفكر البنيوي اهتمام أمحد يوسف أيضا :الشرعي للحداثة الغربيةولود املالبنيوية  2-4
 القراءة النسقية، مسألة قام ببحثحيث  "القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة" يف مؤلفه

 فحاول النبش يف أهم ،وحصرها يف املقاربات البنيوية ذات الطرح احملايث والنسق املغلق
راءة، عليها عند الغرب، فتناول األبعاد السوسيوثقافية لنظرية القتقوم األصول املعرفية اليت 

ر املنهج البنيوي واليت اليت تؤطِّ أهم األبعاد الفكرية واملعرفية كشفواألسس العلمية للبنيوية و
بفضلها حقق مكانته وقيمته بني مناهج أخرى، وحاول تقدمي قراءة ألهم املقوالت البنيوية 

 على االجتاهات البنيوية ةكما كانت له وقف، مقولة النسق، البنية، موت املؤلف، القراءة الداخلية
أنساق الشعر العريب قدي يف اخلطاب العريب، وهو حياول قراءةوعن تلقي هذا الدرس الن 

 إىل فضح أوهام القراءة النسقية ذات البناء املغلق والطرح احملايث ووقف على يف مسعاهاحلداثي 
بعض املمارسات النقدية العربية اليت اختذت من القراءة النسقية منهجا هلا يف التحليل والدراسة، 

وسف هذا ضمن الدراسات واليت جتسدت باألخص يف البنية اإليقاعية ويندرج عمل أمحد ي
  .التنظريية ونقد النقد
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 أنّ الفكر البنيوي األساس الذّي قامت على أنقاضه خمتلف ا سبق،مموما ميكن استخالصه 
الدراسات النقدية املعاصرة، وقد سبق لنا بسط بعض أسس هذا اخلطاب ومرجعياته، باألخص 

الوعي بعدم انفصال اخلارج عن  ضرورة على أمحد يوسف يؤكداملرجعية اللسانية، غري أنّ 
ا ال مل اجلانب اخلارجي ا أّالداخل، وإن كان الداخل هو املنطلق يف هذه الدراسات إلّ

 وهذا ما حييل إىل البنيوية التكوينية قديص اإلبداعي والنخمتلف السياقات احمليطة بإنتاج النو
  .كمرجعية هلذا اخلطاب

 ل هو استكشاف هذه الساللة اليت يقر خبفوا هم أمحد يوسف وشغله الشاغلقد كان 
إىل حبث هذا األدب املنسي، والذي ميكن أن يغري من أحكامنا النقدية، فقد كان فهي دعوة 

أيضا من أشد النقَّاد قناعة بأنَّ التنظري النقدي ال ينفصل عن املمارسة اإلجرائية، بل كالمها 
  . يدعم اآلخر

ة والفهم على اعتبار البنيوية حتد من سلطة القارئ بل يفرق أمحد يوسف بني البنيوي
تلغيها فهي تعطي كل السلطة للنقراءة أن حتيد عنه قيد أمنلة، بينما الفهم ص، وال ميكن ألي 
وهذه املعرفة ليست حدسية، وإنما هي فعل ثقايف وفكري «حيتاج إىل اإلحاطة مبعرفة العامل 

ملوضوعية ضمن أطروحة الفلسفة الفينومينولوجية اليت تريد تنصهر يف داخله املعطيات الذاتية ا
 لقد 1»)الذات واملوضوع( أن تعصمنا من تلك الثنائية اجلامثة على جسد املعرفة الفلسفية

 القيام أجل من علمية حماولة « شتراوس ليفي البنيويني شيخ طرحها كما البنيوية كانت
 جغرايف وصف تقدمي على االقتصار بدل احلضارية، التربة أعماق أعمق يف جيولوجية حبفريات
 املنهج من كلّ رفض هو احلفريات هذه يف اجلديد وليس. البشرية الثقافة أنواع لبعض سطحي
 منهج استخدام هو اجلديد إمنا أخرى، جهة من الوصفي واملنهج جهة، من الثقايف التارخيي
 عن النقاب يزيح علماً بوصفها" األنثولوجيا" أصالة عن الكشف أجل من البنيوي التحليل
 اهتمامات أمحد يوسف املعرفية، وتظهر لنا بوضوح 2»اجلمعية للظواهر الالشعورية الطبيعة

إنه  وقد ال نبالغ إن قلنا ،وارتباطه بعلوم عدة على غرار اللسانيات، علوم املنطق، النقد األديب
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 إىل جمموعة من هموسوعي إىل حد ما، وكلُّ ذلك يعكس خضوع اخلطاب النقدي عند
  .معطياااملعرفية قصد مسايرة األحداث والتجاوب مع احتياجات كل مرحلة والتحوالت 

رجعية هذه األفكار املتعلقة بالبحث اجلنيالوجي يف إنَّ م ميكن القول ،انطالقا مما سبق
 ذات أصول ،نشوئية هذا النص األديباجلزائرية وتاريخ األفكار، وكذا مبحث التربة األدبية 

نتشوية فوكاوية وهذا ما يقر به هو نفسه، ذلك أنَّ املتبصر يف مشروع أمحد يوسف النقدي 
لتعاقبية النسقية كما طرحها ياوس لتحل حمل املقولة احلفري يدرك ارتكازه على انبعاث املقولة ا

تتبعا اآلنية، فيدرس تاريخ األدب اجلزائري، دراسة ال تتعلق بالتعاقب والبعد التارخيي 
 بل ،، وال حىت يف البعد اآلين كانعكاس للواقع والتاريخ واتمع ولنفسية األديبكرونولوجي

ذا املعىن تكون قراءة التراث النقدي حبثا  « نسقهي دراسة التاريخ دراسة تعاقبية خاضعة لل
توازياته، ومن خالل عالقات ينطقها النص املقروء ويشري إليها يف صراعاته و" ؤيا عاملر"عن 

التشابه اليت تصله بغريه من النصوص، أو عالقات التضاد اليت تضعه يف تناقض غريه من 
  .1»النصوص

اجلينيالوجية ال تم بتقدمي الظاهرة بل مهها هو البحث يف /  هذه املنهجية احلفريةإنّ 
 على التعدد ال الوحدة وهذا من قائماأصوهلا ومالحقتها تارخييا دون تقييمها على اعتبار األصل 

 هذه املنهجية النشوئية يف البحث عن األصول كما أنّاألمور اليت مل يعد مستساغا التنكر هلا، 
يها ليس  رغبة يف معرفة هذه األصول مث البناء عليما هالشعرية للساللة الشعرية اجلزائرية، إن

درك  أو نثور عليها، ومن مث نعلى أساسهالنبين ،  تارخييتهاإلثباتلتقديسها وإثبات ذلك بل 
باإلضافة إىل ما   املهمة هو عدم توفر هذه املخطوطات الصعب يفذاتنا لنتجاوزها، بيد أنّ

أمساهم أمحد يوسف حبراس السلطة الومهية، فهم من رمسوا سياج الصمت هذا، ووضع بدايات 
مية عميقة بدرجات كال اتمعات فيما أتصور، خماوف كل ويف « مكالوايات املقول من ال

 أصم ضد الوقائع هذه، ضد كتلة األشياء املقولة هذه، ضد خوفوإيقاعات متفاوتة، يوجد 
ضد كل ما ميكن أن يكون هنا من عنف، ومن انفصال، ومن بشاعة  .انبثاق العبارات هذه
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 تتطلب هكذا، 1»ومن اختالل ومن مهلكة، ضد هذا الصخب الدائم والطائش للخطاب
  .فوكو يقول كما طويال علميا وباعا معرفيا عناء اجلينالوجيا

ال ينفي أمحد يوسف املرجعية النتشوية والفوكاوية على السواء هلذه املقاربة اجلينيالوجية، 
فهي تلتقي مع ما قدمه جيل دولوز يف مقاربته لفلسفة نيتشه، إذ تعين اجلينيالوجية قيمة األصل 

 املقاربة  هذهغري أنّ.....وأصل القيم، وتعادي القيم اليت تلبس لبوس املطلق أو النسيب أو النفعي
ّا ال ال تتبىن املرجعية الفلسفية هلذه األطروحة، ولكنها تلتقي معها يف مفترقات األصل، كما أ

 ال تستجيب آللية التركيب وخصيصة ةتقبل يف اآلن نفسه أن تكون أسرية ألي عبودية منهجي
  .2النص املقروء

 هو أن كانط «افز األساسية للمشروع النقدي النيتشوي  أحد احلويعترب جيل دولوز أنّ 
نحن إزاء إستراتيجية جديدة يف فمل يقم بالنقد احلقيقي، ألنه مل يطرح مشكلته بتعابري القيم، 

ملاذا؟ ليس املهم  السؤال اجلينالوجي؟ بالنقد تستبدل السؤال االبستيمولوجي الكانطي، كيف
ملاذا االعتقاد : لية ممكنة أو ضرورية، بل األهم هو السؤالهو كيف تكون األحكام التأليفية القب

أ تأويل دف إىل اإلجابة عن سؤال يف مثل هذه األحكام ضرورية فاجلينالوجيا باعتبارها مبد
التقدم واحلرية؟ ما نوع القوى اليت تقف ؟ من يقف خلف مفاهيم العقالنية وينشئ القيمةمن 

  . النسب والوصول إىل األصولإثبات فاجلينالوجيا هي الدراسة اليت تسعى إىل 3» وراءها؟

 قوالتاململ يهمل أمحد يوسف التراث النقدي العريب القدمي فقد حاول تفعيل بعض 
 من استفادص األديب املعاصر، كما قدية التراثية واألخذ ا يف ممارساته مبا خيدم الناملفاهيم النو

لتحليل البالغي التقليدي، ويف بعض األحيان يلجأ إىل بعض مستويات األسلوبية بل مستويات ا
همل ما يقدم فحصه ببعض مستويات التحليل اخلارجي، فال يمه املرجع التارخيي والثقايف يدع

  . التأويلية األيديولوجي من دعم لقراءته السيميائيةو

                                                           

، 2008، 2املغرب، ط/ العايل، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءجينالوجيا املعرفة، ترمجة أمحد السطايت وعبد السالم بنعبد:مشيل فوكو -1
  .27ص

  .14يتم النص، ص:  أمحد يوسف-2

األصول النتشوية لنظريات النقد املابعد حداثية من اهلوية والتطابق إىل املنظورية وتعددية التأويل، جملة اآلداب والعلوم : عبد الرزاق بلعقروز-1
 . 147، ص2009، امللتقى الدويل حول النظرية النقدية املعاصرة والعوملة، سطيف، اجلزائر،09االجتماعية، جملة دورية علمية حمكمة، العدد 



 عند أمحد يوسفيف أصول ومرجعيات اخلطاب النقدي :                        الفصل الثالث

 

-180- 
 

  :ل أم مقارنة باهتهاملرجعيات التراثية حضور فعا: املبحث الثالث

 التأمالت اليت قام ا الباحث أمحد يوسف، وحبثه مسألة اهلوية الغائبة واجلينالوجية إنّ
الضائعة، حبث األصول واألنساب لنبين عليها حاضرنا وجودنا الذي افتقدناه يف ليلة التحوالت 

ن هذه التأمالت اليت إ .اهلوجاء تلك اليت مل يكتب لنا حضور مراسيم تثبيتها وإعالن انتشارها
من رسم صورة طالعها  استطاعت بفضل قوة حتكمها وكثري احتكمها العملية التأويلية املفتوحة،

  .ما لوجودها وإضفاء ملستها بالبصمة

لطاملا حاولت خمتلف اخلطابات احلداثية العربية البحث يف التراث العريب عن مراجع 
 فاختلفت املشاريع ،وأصول لتلك الفرضيات واملقوالت والنظريات اليت قال ا الغرب حديثا

 مقابل احلداثة الغربية، وظهر اجتاه آخر محله قلة حياءهإض هلذا التراث وبني من يريد بني مناه
اد واملفكرين العرب حاول إحياء التراث ال لتقديسه والتباهي به كمقابل للحداثة من النق

 الغربية، بل مهه هو حبث تارخييته، ذلك بإحيائه للتخلص من أسره وأسر احلداثة الغربية يف آن
 أن أجتاوز املاضي بعد هضمه واستيعابه" وعي التجاوز" ـوهذا ما ميكن أن نصطلح عليه ب

ما عليه، مث التوجه للحداثة الغربية دون شعور بالنقص، فنبحث طروحاا وإدراك ما له و
  .ونظرياا بكل وعي وتبصر، حىت يتم لنا كذلك استيعاا مث جتاوزها

 مثل هذا اخلطاب النقدي املتعدد الروافد واملشارب ال يكتفي بالرافد الغريب  أنّيبدو
جاد يعمد إىل التراث العريب يستمد منه  حبثمرجعية مستعارة لبحثه ومشروعه، بل هو كأي 

أمهات الكتب التراثية العربية النحوية والبالغية، مثال  إىل عودتهمرجعياته وأصوله، فنالحظ 
اصطناعها مجالية احلرف العريب يف كتابات ابن البواب وابن مقلة وياقت املستعصيمي عودته إىل 

فالكتابة األيقونية اليت تصطنع مجالية احلرف العريب اليت أبدع فيها قدميا ابن البواب وابن « بقوله
 قد أضحت أداة لتشكيل اجلسد ال ميكنها أن حترر من فعل التناظر مقلة وياقت املستعصيمي

وقوة التقابل بني الروحي واجلسدي؛ وال سيما إذا حكمنا البعد الروحي للحرف العريب 
  .1»....بداعية انطالقا من وحداته التشكيلية الصغرى انطالقا من نقطة مرورومرونته اإل
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 إذ نظرياا، وخمتلف املعاصرة النقدية املناهج استثمار عند يوسف أمحد يتوقف مل ،هكذا       
 ويستشهد اإلسالمي، العريب التراث إىل املستعارة الثقافة هذه تعدى الذي املعريف زاده أبدى
 معىن ضم فالكتاب « وأنثى ذكر بني يتم نكاحا باعتبارها الكتابة عن حديثه يف عريب ابن بقول

 حوا فإذا والكلمات، احلروف يف تودع حىت املعاين إىل الضم تقبل ال واملعاين معىن، إىل
 احلروف، النضمام التبع حبكم فانضمت بعض، إىل بعضها ضم قبلت واحلروف الكلمات
 ناوكأن 1 »كتابة والنكاح النكاح، كان ما الزوجني ضم ولوال كتابة، يسمى احلروف وانضمام

 نصرية إليه دعت ما وهذا باحلب، لليتم هدم ،)النكاح( واملرأة الرجل بني العالقة بإعالن
 ملسار تصحيح يوسف ألمحد والقول اهلدم هذا ففي باحلب، اليتم حاربوا قالت حني حممدي
  .ذكورية ثقافة ابأّ تتهم اليت العربية الثقافة

 هذا احلضور للتراث العريب يف هذه املدونة والذي نلحظه يف أكثر من موقع، مثل  إنّ      
 آللياته ا تفعيال هلذا التراث وحتيينحضور النحو والبالغة العربيني يف هذه التأمالت، مل يكن إالّ

وكما هو واضح مل تم بالتعمق أكثر مبختف هذه ، يف مقاربة النصوص اإلبداعية احلداثية
نا سنحاول الرجوع طاب النقدي، ذلك أنخلملعرفية والفكرية اليت شيدت صرح هذا ااألصول ا

لبعضها يف أثناء حديثنا عن املمارسة اإلجرائية وكيف حتولت هذه املرجعيات إىل آليات إجرائية 
   .يباغت ا النص اإلبداعي املعاصر

كون خارج شروط البحث اجلاد ت أن التراث والبحث يف تربته، ال ينبغي هلإىل ا العودة إنّ
 التراث العريب حيمل يف رمحه ما توصل إليه الواعي، الذي ال ينطلق من حكم مسبق يؤكد أنّ

الغرب اآلن، وإن كان هذا مقصده، فهو سيسقط يف فخ التفضيل وعقدة الكرب اليت ما تزال 
رمسه ثنائية السبق البحث يف التراث جيب أن خيرج عن النطاق الذي ت ف.تنمو يف كل ذات عربية

 العرب كان سباقا لذلك مثل والتأخر، ومن مث احلكم على ما توصل إليه الغرب بالقدم ألنّ
أو نظرية النص وغريها ...النقاد العرب القدامى احلديث عن العالمة وجد سابقا عند القول بأنّ

اخر مبن من النظريات كما سبق ووضحنا، جيب أن نتخطى مثل هذه املسألة ونكف عن التف
جيب أن ندع الواقع واحلاضر اليوم يتكلم من الكائن املنتج ومن و ،بقكان له فضل الس
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عندما يتحقق لنا اإلجابة عن هذا بكل  املستهلك، من املتقدم ومن املتخلف، أين حنن وأين هم؟
تشييد حضارتنا على يتسىن لنا إعادة كتابة تارخينا وصدق دون أي خجل أو غرور، يومها س

  . سليمة قوامها التفاعل ال اإلقصاءأسس

 جتدر اإلشارة إىل أنَّ حمتوى هذا الفصل ال يقصد به املسح الشامل لكلِّ ما يتصل       ختاما
ع اإلشكالية يف عند أمحد يوسف، وإنما يهدف إىل فرش األرضية ووضالنقدي باملشروع 

الثاوية وراء تأسيسها، ليفسح اال فيما كذا حتديد اخللفيات ، واملنهجي العامإطارها املعريف و
بعد للحوار مع هذه الذات الناقدة بكل ما جادت به من حماوالت للفهم الشامل للفعالية النقدية 

وهذا أهم ما مييز طبيعة النتاج الفكري إذ تصب فيه روافد عديدة من مشارب .. واإلبداعية
 أمته اليت كثريا ما أضحت متثل قلقا معرفيا الناقد الفكرية، وختصصه األكادميي، وانشغاالت

  . وهذا ما سيكشف عليه الفصل األخري من هذه القراءة،يستدعي التشخيص والعالج

  ؟ممارسته اإلجرائيةفهل استطاع أمحد يوسف استثمار خمتلف هذه األصول واملرجعيات يف 
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هذا الفصل من القراءة إىل تقدمي قراءة ثانية ملدونة أمحد يوسف النقدية، و هي  يسعى         
حماولة لفحص اآلليات اإلجرائية اليت يتوسل ا يف قراءاته التطبيقية، مبا يسمح بتقدمي نتائجه 

" يتم النص" القرائية على النصوص اإلبداعية وذلك ما جتسد يف كتابه واستظهار رؤيته للفعالية
" يف كتابه لرمضان محود" بذور احلياة"وكذا اخلطابات النقدية وهذا ما يظهر يف قراءته لنص 

من حيث هو نشاط معريف «" نقد النقد"لتسلك بذلك هذه الدراسة منحى " الشعريةالساللة 
كاشفًا عن سالمة مبادئها النظرية وأدواا التحليلية، و  قدية،ينصرف إىل مراجعة األقوال الن

من حيث هو تأصيل معريف للمقوالت العقلية اليت " الواصف النقد" أو التفسرييةإجراءاا 
و سواء ، وتصدر عنها) أو القراءة(تنطوي عليها املفاهيم املنهجية، والعمليات اإلجرائية للنقد 

فإنَّ معىن القراءة بوجه ) التطبيقية(أو الثانية ) النظرية(ءة بالداللة األوىل كنا نتحدث عن القرا
كما أنّ نقد النقد ليس بالضرورة أن  1»عام ال ينفصل عن التفسري وال يبتعد كثريا عن تأويل 
لكن من األمثل له أن يكون إضاءة  ض ويكون اختالفا مع املنقودين، كما يقول عبد امللك مرتا

  2..ألفكارهم، وتأثيال ملصادر معرفتهم، وجتذيرا ألصول نزعام النقدية
  

: بثقافة الناقد أو القارئ العارف، ومبرجعياته املعرفية «نقد -        يعىن هذا املفهوم ميتا
 - وهو ما يطلق عليه الناقد-الفكرية، واجلمالية، والنفسية، وبرؤيته اخلاصة للنص املقروء

استراتيجية القراءة أو النقد، واستراتيجية القراءة هذه تنفتح على اآلخر؛ أي على النقد الغريب، 
ل احلوار املتواصل معه وبرؤيته املتسائلة يأت هلا املعرفة يف ولكن دون اخلضوع له، بل من خال

النقد العريب القدمي واالنفتاح على أحدث نظريات النقد الغريب، حمققة اجلمع بني األصالة 
  3»واملعاصرة

املمارسة النقدية «ملنهج النقدي فا إنّ املمارسة اإلجرائية جزء مهم من مشروع إرساء        
 4»ال حتلق منطلقة إىل ذرى اإلبداع الذايت إال جبناحي التطبيق والتنظري واملراوحة الفعالة بينهما 

 هل احلداثي؟ الشعري النص نظام استيعاب من يوسف أمحد عند النقدي اخلطاب سيتمكن فهل

                                                           

 .11قراءة التراث النقدي، ،ص :  جابر عصفور-1
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 العريب الناقد يتمكن قد مدى أي إىل خالصا؟ علميا و منهجيا نقدا ميارس أن الناقد هلذا ميكن
 على عصية بقيت اليت اإلجرائية اآلليات تلك يف التحكم من خاصة بصفة واجلزائري عامة بصفة

 سلطة من التملص يوسف أمحد استطاع حد أي إىل ؟ الغرب النقاد من كثري لدى االمتالك
 ما احلر؟ التأويل إرادة إىل وفاشيتها والنقدية اإلبداعية اللغة عصيان جتاوز استطاع هل ؟ النص

 سيعمد هل اإلبداعية؟ الشعرية النصوص مقاربة يف ا املتوسل اإلجرائية اآلليات أهم هي
 ما املنهج؟ أحادية على سيقوم أنه أم املناهج بني املزاوج الطرح إىل هذه قراءاته يف الباحث
  يوسف؟ أمحد منها انطلق اليت التأويل رهانات

 إذ املختلفة، والتصورات الفهوم واستيعاب املعاين اشتمال على األقدر هو النص أنّ مبا و        
 السؤال نطرح ذا آخر، فهما يطلب أدق مبعىن آخر قارئا يطلب متجددا دائما النص يبقى
 حيز إىل خترجه اليت هي املؤولة القارئة الذات أنّ أم بكيانه؟ مستقل بذاته قائم النص هل: اآليت

 أم هو كما تدركه الذات جيعل الذي الوجود وهذا املاهية هذه النص ميتلك هل مبعىن الوجود؟
   له؟ فهمنا حيدده وماهيته النص وجود أن

 املمارسة اإلجرائية يف أي علم جزء ال يتجزأ من مشروع إرساء القواعد حبكم أنّو      
 أمحد يوسف مل يتماطل عن تعزيز مساره التأسيسي للمنهج السيميائي يف النظرية للمنهج، فإنّ

النقد العريب احلديث بتقدمي مقاربات حتليلية للنصوص اإلبداعية يف ظل انفتاحه على احلداثة 
الساللة "ويظهر هذا جليا يف مدونته هذه جبزأيها ، رؤية أكثر للقارئ العريبالغربية، لتقريب ال

اليت  و "يتم النص اجلينيالوجيا الغائبة"، واجلزء الثاين "الشعرية عالمات اخلفوت وسيماء اليتم
  . قراءتناكانت موضوع 

 اآللية بوصفه التأويل مفهوم تقارب أن من العاملة، واملصطلحات املفاهيم لشبكة البد         
 اجلمالية شفراا عن والكشف ومعاينتها، النصوص فحص يف املستخدمة األوىل املركزية
 فضاء يف األديب اخلطاب حركات مل أعلى استيعاب أجل من اخلطاب، ألمنوذج املؤسسة
 التقسيم هي احلدود، هذه وضمن السياق هذا يف مفهومها يتمظهر اليت التأويل آلية إنّ القراءة،
 اإلبداعية، والظواهر للنصوص مقاربته يف النقدي وضعه السيمياء يشارك الذي األصيل، املنهجي

  على املشحوذة التأويل آليات وفاعليات نشاطات حضور دون من للسيمياء حقيقيا متظهر ال إذ
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 القدرة هلا يكون اليت اإلجرائية األدوات متثل وهي املستوى، عايل ومزاجي وذوقي معريف حنو 
 تعرية فيه تتم الذي النحو على ومكانزها، ورؤاها والظواهر، النصوص /غمار يف اخلوض على

  .1أمثل تلق إىل للوصول القراءة شاشة أمام احملجوبة ومجالياا النصية الظاهرة أسرار
  :ومنه ستقتصر هذه القراءة يف معاينتها للممارسة اإلجرائية على هذين الكتابني ومها

  الساللة الشعرية عالمات اخلفوت وسيماء اليتم-1
   .يتم النص اجلينيالوجيا الضائعة تأمالت يف الشعر اجلزائري املختلف-2

 دون االنفتاح على ما كتبه من كتب أخرى قبل وبعد هذه املدونة، ولعل مربر هذا التحديد 
ية اليت هي حمل قضالاملوضوع أو  وحدة على مستوى نشكاليا م املشار إليهنيهو أن الكتاب

الطرح، كما سبق وذكرنا يف مقدمة هذه القراءة، فهما يبحثان مسألة الساللة الشعرية يف 
اجلزائر، ومنه يعمل أمحد يوسف على تأثيث هذا اخلراب النصي، وحبث سجالت كانت طي 

 ....ةالكتمان، بطرح قضايا يف قمة احلساسية واألمهية من مثل الوطنية، اهلوية، التراث، الثور
فكان حبثا يف نسقية النص الشعري اجلزائري املختلف الذي حياول تشييد ثقافة االختالف 

 . والتفرد

       يتجلَّى بوضوح للمطلع على مدونة البحث جبزءيها، تعدد اهتمامات أمحد يوسف 
اعله مع القرائية و تنويعه يف مادة البحث منهج الدراسة، واتساع مدونته اإلجرائية مما يؤكِّد تف

  . خمتلف املناهج النقدية املعاصرة، وكذا يربأنا من اإلحاطة الشاملة والكاملة ذه املناهج
  :بذور احلياة وأفق التاريخ: املبحث األول

      يحمل أمحد يوسف جزء من املسؤولية للنقد يف عدم مواكبته للحركة الشعرية يف اجلزائر، 
النقد -ن حركة نقدية نشيطة يف املشرق العريب، فهوفقد ظل بعيدا وغري مكترث مبا جيري م

 ال يعدو أن يكون نقدا معياريا يتابع االحنرافات والزالت اللغوية، دون أن يسهم يف  -اجلزائري
إرساء دعائم نقدية تكون بداية لتكوين مدرسة نقدية أو لنقل حركة نقدية، فاملؤكد أنّ النقد 

هذا، ومل حيظ الشعر اجلزائري قدميه « ة احلركة الشعرية يف اجلزائر كان متأخرا جدا عن مواكب
  وحديثه مجيعا، بدراسات نقدية تتخذ هلا منهجا تطبيقيا حديثا، بكل ما حيمل مصطلح احلداثة

   
                                                           

سيمياء اخلطاب الشعري من التشكيل إىل التأويل، قراءات يف قصائد من بالد النرجس، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، : حممد صابر عبيد-  1
 .11-10 ص،2009،2010، 1طاألردن، -عمان
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يكون قادرا على إلقاء الضياء على هذا الشعر من حيث -من معىن اجلدة واالستشراف والقلق
 ومنه مل يلتفت إليها إالّ قليال لذا 1»ما ينهض عربه من خصائص وظواهر وأبعاد ورؤى وقيم 

ت مثل تلك األصوات تشكو اليتم ويلفها البوار وحكم عليها بالعقم، مما جعلها تبقى حبيسة ظل
 هكذا ظلت التجربة الشعرية حتس باليتم نتيجة غياب حركة نقدية قوية «األغالل التقليدية 

ترشدها وتوجهها وتشجعها وتفتح أمامها آفاقا واسعة لتجديد بالغتها وتطوير لغتها ومحايتها 
 مث إنّ هذا االنفصال عن املشرق العريب كان هدف 2»مود وحتفيزها على اإلبداعمن اجل

ومطمح االستعمار الفرنسي الذي حاول تشييد مظاهر القطيعة ومد حواجز منيعة بني أبناء 
 مل يتأثر النقد اجلزائري مبا كان جيري يف املشرق العريب، اجلزائر وباقي األخوة العرب، هكذا،

ويستثين أمحد يوسف صوتا متفردا، يعتربه ثورة يتيمة وبذرة عقيمة يف تربة اجلزائر البور وهو 
  .رمضان محود

 فهو العمياء، العدمية إرادة سوى يعكس ال كينونته، يعي الذي الشاعر بأنّ نيتشه يقر          
 الذي النيتشوي اخلطاب هذا ا، االعتراف على جمربا ويكون العدمية، عتبات طيخت يستطيع ال

«  التاريخ نيتشه اعترب عندما يوسف، أمحد يقول كما باحلواس باإلميان التارخيي الوعي يربط
 الذين وحنن تكذب ال احلواس إنّ ويضيف 3»بالكذب إميان باحلواس، إميان سوى التاريخ ليس

 هؤالء رؤى ختتلف هكذا،. معىن بال وهم فالكينونة شهادا، تشويه بسبب االفتراء، فيها نقحم
 العدمية، لروح انعكاسا لنيتشه بالنسبة كان فقد للشعر، غادمري نيتشه، هيدجر، النقاد الفالسفة

  .احلقيقة عن حبثا فرياه غادمري أما الكالم، بواسطة للوجود تأسيسا هيدجر يراه بينما
اهتم أمحد يوسف ذا الصوت النقدي الشعري اليتيم، وينطلق يف قراءته هذه من مجلة               

 إجرائية قائمة على أساس احلوار التارخيي البناء، ويصرح ا يف قوله من  املعاين الفلسفية وعدة
تسعى هذه املقاربة إىل تأمل نص رمضان محود تأمال تأويليا ذه املعاين الفلسفية السامية «

موريس بالنشو فيغدو يف النهاية نصا جديدا خاضعا إلعادة البناء، ويستوحي إىل حد ما طريقة 
 نبتغي من وراء هذه احملاولة إقامة هذا الضرب من «حمددا هدفه من الدراسة بقوله  4»يف الكتابة
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احلوار مع التراث الفكري بعامة والشعري خباصة، وذلك ليس من منظور طالب التمجيد 
من الرموز الثقافية اليت تبوأت مرتلة خاصة القومي اهلش والبحث عن االنتصار الفارغ ألي رمز 

 - كما يعتقد غادمري-لدى أمة من األمم، ولكن من ذلك املنظور الذي يرى أم جوهر املعرفة
هي احلوار وليس هيمنة املوضوع انطالقا من ذاتية مستقلة غري متفاعلة تفاعال قصديا مع 

لق هذا احلوار التارخيي مع التراث من املنطلق الذي انتهت إليه مجالية  حيث ينط1»موضوعها
يف نظر - التلقي يف ارتكازها على مساءلة حتوالت آفاق توقعات القراء؛ إذ أصبح التاريخ األديب

حتديا للنظرية األدبية التقليدية اليت كانت تنتصر للبعد املتصل داخل السريورة التارخيية، -ياوس
2قدرة املنفصل على إحداث انقالب إبداعيوال تعترف ب

إنّ الشعر نداء الكينونة، أين تلتقي  
الفلسفة والشعر يف منعطف الكتابة، اليت تفسح اال للممارسة اإلبداعية اخلالقة، لذا يعتقد 

 الفالسفة والشعراء هم من ساللة واحدة؛ ألن الطبيعة توحدهم واحلقيقة رمضان محود أنّ
ن اللغة الشعرية جتسد إالعميقة متثل مطلبهم، والبحث عن سر الناموس الكوين قبلتهم، وعليه ف

  . 3ذلك احلوار بني الفلسفة والشعر
و رائد التجديد يف احلركة األدبية يف  الثقافة الوطنية،         ميثل رمضان محود رمزا من رموز 

اجلزائر، لذا حاول أمحد يوسف استكناه الرؤية النقدية واملعرفية يف منظومة الناقد رمضان محود، 
 تبين رؤية غادمري اهلرمينوطيقية اليت تسمح مبعرفة «وهذه القراءة لبذور احلياة حتتاج يف نظره إىل 

ويتم االنصهار بني . صف خمتلف لظاهرة انصهار اآلفاق يف الوعي التأويلياملرجعيات النصية وو
النصوص عرب توسط مادة املوضوع اليت حتدد كالّ من اآلفاق املاضية واحلاضرة مما يعني نضوج 

  هكذا حاول4»وتاليا يصبح تقدمينا لرمضان محود كالما على كالم . الفهم اإلنساين ووضوحه
أمحد يوسف الدنو من هذا اخلطاب الفلسفي الذي يعتمد اللغة البسيطة يف الطرح، واليت جعلت 

   .5»كل شيء وكل شيء هو الشعر«رمضان محود يعرف الشعر على أنه 
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يباشر أمحد يوسف مقاربته لنص بذور احلياة بتأمل مسألة اللغة اليت ال خياهلا وقفا على        
التواصل والتبليغ كما ترى بذلك اللسانيات العامة واللسانيات الوظيفية، لذا انطلق من مقاربة 

ي نص بذور احلياة بوصفه سريورة سيميائية مفتوحة الدالالت فاللغة باإلضافة إىل بعدها التواصل
هي نشاط سيميائي قائم على أساس سلطة التسمية اليت تتجلى من خالهلا األشياء «

 من خفي وما مسكوته وكشف مبتلقيه، تتم إنما خطاب وأي نص أي حياة إنّ 1»واملوجودات
 اللغة من تنفلت بذلك وهي القراءات، سوء من سلسلة إىل يتحول الذي التلقي هذا معانيه،

 احلب وأشعة الروح جة يوسف ألمحد والقول محود رمضان عند الشعر ميثل حيث التداولية؛
 مجيل فاهللا اهللا عظمة فيها تتجلى وصورة النفس واهتزاز العقل ونور القلب وحياة الكون ومجال

 وريلكه هوردلني األوائل احلداثة شعراء نصوص يف نراه عما بعيد غري وهو اجلمال، حيب
 الفلسفي التأمل يف غاية نصوصهم كانت فقد والشايب، وجربان وبودلري ورامبو ونوفاليس

 الواقع رتابة من حتررا فكانت باإلنسانية، وترتقي اجلمال، وتتذوق احلياة تستثمر كيف عرفت
 والتشاؤم، السوداوية سادت بعدما مشرقة صورة إلضفاء حماولة يف واملألوف، السائد وفضاعة

 ميكن ومنه الفلسفي، السؤال يف اسد الكينونة نداء حبق الشعر يكون أن هذا بعد غرو فال
 رمضان عند الشعر مفهوم حيدد الذي هو الرومانسي الوعي إنّ للشك، جماال يدع ال مبا القول
 وببعض الديوان جبماعة التأثر وهذا التوجه هذا يفضح فخطابه ذلك يف عجب وال محود،

  .الغرب الرومانسيني الشعراء
 بني احلوار لينشأ القارئ، أفق إىل النص امتداد هو املساءلة بأفق املراد إنّ         

 إىل الوعي يتحول حني بالتارخيي الفين ربط غادمري عند التأويلية فالظاهرة لذلك الكتابة،/القراءة
 وفهمه الفرد إدراك إنّ حيث 2»مسبقة مفاهيماً يفترض للفهم الغادمريي الطرح « إنّ فهم

 يف وتطوير واملاضي احلاضر بني وساطة إجراء هو فالفهم مسبق، بفهم حممال سيكون للظاهرة
 الراديكايل باملعىن إلينا ويتوجه املاضي عربها حيضر اليت باملنظورات املرتبطة السلسلة كل الذات،

 الطريقة وإمنّا للفلسفة األبدي النشاط عن التخلي يعين ال التارخيي الوعي بزمام األخذ والشامل،
 الوعي فيها ينفتح اليت الطريقة باللغة الفهم عالقة يف وأرى املطلوبة، احلقيقة لبلوغ لنا املعطاة
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 لنا حتقق اليت و واللغة الفهم بني القائمة العالقة مدى على يؤكد هنا فهو ،1التارخيية باإلنتاجية
 على واالنفتاح التاريخ هذا معرفة التارخيي بالوعي األخذ وبالتايل واملاضي احلاضر بني التوفيق

 تأويل هو فالفهم « والتأويل الفهم بني غادمري تفريق عدم إىل هنا ونشري التارخيية، اإلنتاجية
 تقوم ضروري وشرط التأويل لعملية املؤسس فهو التأويلية، الشروط أوىل هو فالفهم 2»دائما
  .الفهم بوجود مرهون فالتأويل عليه،

 والرموز بالعالمات التسمية متارس مجيلة سيميائية لعبة الشعر أنّ يوسف أمحد يرى        
 ضمن املفتوحة الدالالت إىل تفضي إحيائية ممارسة اخلالقة بالتأويالت وكذلك واأليقونات

 حلظات جيسد وهو والتكثيف، اإلزاحة وتقنيات االستعارة مبدأ على القائم اللغة اقتصاد قانون
 ندعوه الذي املخاض ذلك من الوجود إيقاع لينبين القصوى العماء وحاالت التشظي

 رمضان يلغي ال كما ،3والتجاوز بالتخطي احلداثي النقد أدبيات وتسميه الكارثي، باالنعطاف
 روح نفخ إىل الشعراء يدعو فهو ا، ربطه على يعمل بل الشعر قول من واهلدف الغاية محود

 ليكسر مجود وكل رتابة كل يعاكس نور، من شعاعا الكتابة شكلت لذا احلياة، و االستقالل
  .اللغة جربوت على ويقضي مخوله

       ومنه أوىل أمحد يوسف عناية كبرية للبحث يف اخللفية النقدية والشعرية، لرمضان محود  
رفية والفكرية اليت تسهم يف وكذا خصائصها، على اعتبار التأويل حتديد ملختلف السياقات املع

وأبعادها وكثريا ما أشاد بالوعي النقدي والروح املتبصرة .. تشكل معاين النصوص وبناء عواملها
اليت ميلكها رمضان محود، وهو الذي يرتع نزوعا وجدانيا رومانسيا ترنو عليه بعض حلظات 

اقبة حزينة إىل املاضي الذي احلزن واألسى، خاصة وهو يلتفت إىل واقعه املعلول وينظر بعيون ث
يلوح كأفق مشرق، بعيدا عن الساحة، مما يدفع بسيل من األمل هلذا القلب الشاب الذي هاله 
ذلك البعد بينه وبني ماضيه، وازداد إحساسه باليتم ألنه مل جيد أبا جزائريا يستند إليه، ويشاركه 

 حافزا أمام هذه الروح التواقة إىل مهه، هذا الوضع الذي ال يبعث على االطمئنان مل يكن إالّ
فما ...شغفي بالتجديد يف كل شيء« اجلدة، اليت جعلت من الكتابة إبداعا لألصل وهو القائل 
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 على الثورة إنّ 1»ال حياة وال رقي مع التقليد واجلمود ...بالك باألدب الذي هو كل شيء
 واالنتصار االختالف وقول واخلمول، اجلمود فضلت اليت األمم تلك وعلى املألوف السائد

 واحلكمة املتبصر الوعي هذا إنّ الوجودي، وتوجهه النقدي محود رمضان سبيل هو لفلسفته
 تاريخ يف اليتيمة الفريدة الذات ذه بإعجابه يقر يوسف أمحد جعل الرزين والعقل الرشيدة
 من باإلعالء لنا تشفع التصورات هذه أنّ إىل يوسف أمحد يذهب و اجلزائرية، النقدية احلركة

 للوضع العميقة الرؤية هذه خاصة غريه، يراه ال ما يرى أن استطاع الذي محود، رمضان شأن
 وحياة عظيمة مبادئ على تؤسس مل مادامت « عربية ضة قيام على يبعث ال الذي الشعري
 كما احلديثة العربية الشعرية الثقافة يف الغالب هو والتقليد ذلك هلا وأىن 2»قومي وأدب جديدة

 .محود رمضان يقول

       إنّ اقتفاء السبل املضمرة و الفاعلة يف إرساء مشروع رمضان محود التجديدي والتقدمي 
حيث اختطفته يد املنون وعمره ال يتجاوز الذي مل يكتب له الكمال نظراً لعمر الناقد القصري؛ 

جيعلنا ندرك أنّ هذا الصوت اليتيم قد أدرك مبكراً احلاجة إىل حركة نقدية الثالثة والثالثني 
إلخراج األدب العريب من وضعه املأزوم املريض، و اليت أخذ كتاب بذور احلياة اجلانب الوفري 

  . يوسف على دراستهمن هذه التصورات للحياة والفكر، ومنه عكف أمحد
بعد الوقوف على لغته ألن الطريق إىل فهم " بذور احلياة"      هكذا، يدرس أمحد يوسف نص 

النص يقتضي بالضرورة الفهم األعمق ملاهية اللغة ذاا اليت يراها غادمري فضاء يتسم بالتفرد يف 
دلية املعيار واالنزياح النظم ويف طرائق أشكال التعبري وصياغة العبارة وأداء األسلوب ضمن ج

، تلك طرق توصل القارئ لذلك اخلطاب 3القائم على التشاكل والتباين والتعيني واإلحياء
 فال ميكن أن نفصل بذور «املطمور مثَّ تأويل تلك اإلشارات والعالمات بغية إدراك كنهها 

احلياة عن تلك احلساسية املفرطة يف نشدان لغة مغايرة ويف البحث عن املعىن البكر ونزعة 
  الزهاوي والرصايف من العراق: التجديد اليت أصابت شعراء آخرين من أقطار األمة العربية مثل
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نتقلت من مرحلة  خليل مطران من لبنان، شفيق جربي وأقرانه من سورية؛ مث ما لبث أن ا
املعارضة واإلحياء والتجديد إىل طور تفجري الشكل وصوال إىل تدمريه وجينه ضمن تصور 

  .1»جديد للمسألة األجناسية وفق فلسفة مجالية ونظرية أدبية غري مسبوقة
الفكر اجلزائري من أمثال ابن         احتل رمضان محود مرتلة تارخيية شهد له ا أعالم 

باديس، الذي يعتربه أديباً فنانا وأمحد يوسف الذي يشيد ببصرية و رجاحة عقله وهو الشاب 
ماجدولني والفضيلة " املرهف النفس الذي تذكرنا روحه ببعض شخصيات املنفلوطي الروائية يف

ورغم ما يف هذه 2"كسرةاألرواح املتمردة واألجنحة املت" وجربان خليل جربان يف" والعربات
األحكام من انطباعية، إال أنّ أمحد يوسف قد برر ملثل هذا التوجه منذ بداية الكتاب  يف حديثه 
عن عدم حيادية القراءة، كما أن منهجه التأويلي الذي يرافقه رحلة البحث يف نص بذور احلياة 

ي يأذن للمؤول باملشاركة يف فهم النص، وتفسريه وهذا ال خيالف هذا االنطباع، وهو الذ
سيجلب ال حمالة نوع من الذاتية رغم حرص الناقد الكبري، فاملؤول ال يستطيع أن يعزل نفسه 

  .عند حماولته فهم النص وتأويله، ومن هنا يلج عملية الفهم ويشارك فيها
يستمر 3فيه واملمكن احملتمل إىل الوصول إىل والسعي النص لفهم ضرورة التأويل إنّ        

التأويل ما بني وجهتني ائي وال ائي يف احلضور يف جل التيارات النقدية احلداثية، التفكيك، 
نطلق منها كل دراسة هي الكفيلة بإبراز الوجه توالفرضيات اليت  التلقي، السيميائيات التأويلية

املؤولة، لكن ليس بعيدا /احملتمل من املعاين دون غريه، وهي عمل قبلي تنطلق منه الذات القارئة 
عن النص بل من منطلق النص الذي ميدنا ببعض اإلشارات اليت حتاول صوغ هذه الفرضية وهذا 

  .بالضبط ما يتالقى وما قدمه غادمري
 أحكاما بذلك فنكشف البناء وإعادة عديلوالت اإللغاء من متواصلة حركة التأويل ويبقى        
 ذلك يف متميز لفهم املؤسسة األفكار من متناسق سياق ضمن وإنما موضوعية، هي ال مسبقة،
 مسبقا فهما يكون حيث التأويل؛ يسبق الفهم أنّ: هنا واملقصود 4التأويلي املوقف أو السياق
 املؤول ميتلكه الذي املعريف املخزون خالل فمن الثقافية، باملعرفة يعرف وما املؤول ميتلكه
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 دخلنا الذي للفهم مغايرا جديدا آخر فهما األخري يف لننتج أمامنا احلاضر النص تأويل نستطيع
 للمؤول الثقافية املعرفة أو األفق وجتاوز تغيري يف العملية هذه تساهم حيث التأويل، عملية به

   .جديد مغاير بفهم
        مينح رمضان محود لنظرته بعداً إنسانيا مل يكن من السهل إدراكه وال قبوله يف ذلك 

املطلوب «العصر يف دعوته إىل ضرورة االنفتاح على اآلخر واألخذ عنه وهو القائل أنّ التجديد 
 يأخذ حسنات املاضي فيضيفها إىل ما يف يده من اللباب، من الشرق يف ضته احلالية هو أن

ويكمل ما نقص من مدنية الغرب الصاحلة، مث خيرج من ذلك حياته الطيبة اليت خلق ألجلها 
 االنبطاح ال األخر على االنفتاح ضرورةب الوعي هذا فانظر 1»واليت ال يقدر أن يعيش بدوا

 بتمثل إال يتم ال احلقيقي اإلبداع ألنّ اهلني، باألمر هو وما باليسر، يوصف ال األمر كان وإن
 وهذا ما مل يتم للكثري من وتبصر، بوعي اآلخر أنتجه ما على االنفتاح مث واستيعابه، التراث

  .النقاد العرب
 رمضان محود صوتا مبكرا للحداثة، دعوة وممارسة من خالل تشجيعه         ميكن أن نعترب

فعل الترمجة وتشجيع االنفتاح على اآلخر، ورغم ذلك كلّه مل يستطع رمضان محود التخلص 
من الروح اإلصالحية، التحريضية يف الشعر، ويظهر ذلك جليا يف انتصاره إىل عمود الشعر، 

متني العبارة غزير املعىن خاليا من التكلف واحلذلقة، وهذا فأفضل  الكالم بالنسبة إليه ما كان 
ما ال ينسجم مع ثورة محود على التقليدية، و يتناىف والروح التجديدية اليت ينطلق منها واليت 

  .كان ينتظر منها أن تسعى إىل إبداع أشكال تعبريية جديدة
ة براهنيتها يف أدبيات        يرى أمحد يوسف باحتفاظ نظرة رمضان محود للفكر واحليا

اخلطاب العريب املعاصر، ألنّ الواقع مل يفلح يف طرح أسئلة جديدة تتجاوز ما طرحه رمضان 
محود، من قبيل بعث حركة نقدية مواكبة لإلبداع، التفتح على اآلخر وجتاوز عقد االنبهار، 

 اليت من شأا أن هذه األمور...االستفادة من فعل الترمجة وتشجيع البعثات العلمية للخارج
إنّ إنقاذ العرب من . توقظ الوعي القومي العريب من سباته ويدرك مدى ختلفه على الركب

حمنتهم ال يتم إالّ بالبحث عن أسرار وض الغرب والدراسة العميقة ألدم، فنهضة العرب ال 
هضة تتم بالتقوقع على الذات، وهو فيها حيسب أمحد يوسف قريب مما صدح به خطاب الن
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العربية بترديده ألفاظ التنوير والتقدم والطالئعية، وهي رؤية تتسم بالبساطة رغم عمق 
  .1املشكالت املطروحة، لكوا ردود انفعالية وعاطفية ذات نربة خطابية ووعظية

اختبار حدود الوعي         وذا، تدرج أمحد يوسف عرب فرضياته اليت قصد من ورائها 
كل ذلك ألجل . املنهجي والنقدي عند رمضان محود، باالستعانة بآليات التأويل والتفكيك

التوصل إىل فهم تلك الذات وفهم خطاا النقدي، وهو ال يستبعد خمتلف الظروف احمليطة اليت 
لكتب األدب نشأ فيها ويلجأ إىل جزء من حياة الناقد الشاعر اليومية مثل هيامه باملطالعة 

  .وخمتلف الفنون وإدمانه على مطالعة نوابغ شعراء العربية النابغة، حسان، جرير، األخطل
        إنّ هذا الوعي املتبصر والبصرية النافذة الثاقبة، واالعتراف بالنقص وقول احلقيقة دون 

ل مسؤولية تأخر الشرق للشعراء مساحيق يراها طريقا سليما حنو الكمال وهو الذي حيم
وهلذا . جبمودهم وتنميقهم للكالم وتزويقهم لأللفاظ بروح متكلفة وعبارات قوامها الركاكة

يدعوهم إىل اصطناع لغة بسيطة يف خماطبة اجلمهور تتناسب وروح العصر وهو هنا يشري إىل 
 ويذهب أمحد 2بداع الشعريمعوقات التلقي وتباين آفاق التوقع لدى القراء واملستقبلني هلذا اإل

أس .أنّ الدعوة إىل اصطناع لغة احلياة اليومية البسيطة مطلب كان قد دعا إليه يت يوسف إىل
إليوت بعدما عبدت له الرومانسية الطريق، وال نرى غرابة يف تأثر رمضان محود مبثل هذه 

  .ارئالدعوات اليت من شأا إعادة  التواصل مع الق
        ال نكاد نلتفت إىل اخلطاب النقدي العريب إالّ وجنده يطرح مسألة األصالة واملعاصرة، وقد 
طرحت هذه املسألة يف إطار السؤال النهضوي، الذي يشكل احملور الذي ينطلق منه الفكر 
 العريب احلديث، ملاذا تأخرنا وتقدم غرينا؟ كيف السبيل إىل اللحاق بالركب؟ كيف جيب أن

ومنه يطرح رمضان محود مسألة التراث ودورها يف التجديد إن  تكون عالقتنا بذواتنا وباآلخر؟
و هل ميكن  سلبا أم إجيابا، ويتساءل هل حنن تابعون للقدماء أم نشاركهم التفنن يف هذا األدب؟

  النظر إىل مرجعية العودة للتراث بأا سبب من أسباب معوقات عملية اإلبداع؟
 ما قدمناه عن رمضان محود، جيعلنا نصل إىل نتيجة مفادها أنّ اإلبداع عنده مزاوجة        إنّ

بني التراث بعد متثله مث تطعيمه مبا توصل إليه الغرب، بعد متحيص أقواهلم ووعي أبعادها 
  .ومراميها
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      و ميكن االنطالق من حقيقة مؤداها أن ال حياة خارج جمال اللغة، ذلك أنّ فهم الوجود 
واملوجود ال يتم إال عرب اللغة، ومنه يرى أمحد يوسف أنّ هذه األخرية ال جتد مسكنها، وال 
حتافظ على جوهر طبيعتها األصلية إال داخل الفضاء الشعري، وهذا ما يؤكد تأصيل العربية من 

ة حنو وصرف وبالغة ومعجم يف لغة الشعر اليت اختذها النحاة والبالغيون واملفسرون وفقهاء اللغ
وال عجب أن تصبح ...شاهدا فيما كانوا يستخلصونه من قواعد أو ما ينتهون إليه من تأويل

اللغة هي حمور التفكري الفلسفي املعاصر؛ ألا تستكشف عن رؤيا األفراد والشعوب للوجود 
إنّ التاريخ يبدأ من اللغة . 1استكشافا ال يسقط الشرط التارخيي إن يف الفهم وإن يف التفسري

وتراثها الثقايف الذي ال ينبغي أن نقع يف شراك التضليل إذا اعتقدنا أن هذا التراث سريورة زمنية 
-إنّ إبداع النص األصيل مرهون بلحظات كارثية. متعاقبة يتحرك وفق حركة خطية أفقية

ملشحونة حبماس ثوري ورغبة انقالبية، وحينها فقط  يف حياة اللغة ا-حسب نظرية روين طوم
 2ميكن أن نتخطى الطابع اليقيين ملفهوم التراث الذي جيرده غادمري من صفة براءة احلياة العضوية

إنّ التجديد يقتضي أن يكون لكل جيل لغته تتضمن حساسية مغايرة عن حساسية األجيال 
-  تالئم عصره، وتستجيب ملتطلبات احلياة اجلديدة، فجدوى الكالمالسابقة من األسالف حىت

  .3ال يتجه إىل من مضى وانقضى ولكن لب القول لألحياء-يف نظر محود
        هكذا، كان رمضان محود واعيا بالدور الذي تلعبه اللغة يف قيام األمم وتشييد 

رة انفتاح األمة العربية على خمتلف األمم األخرى احلضارات، لذا نلفيه يؤكد على ضرو
واالستفادة منها، فكان صاحب رؤية ثاقبة جتاوزت حدود البالد إىل باقي بلدان املشرق العريب 
وحىت العامل الغريب، فأعجب أميا إعجاب بشعراء فرنسا الرومانسيني واهتم بترمجة ما طاب له 

  ملفهوم التقليدي الذي حيصره يف الوزن والقافية، هذامسمعه، وعليه فإنّ نظرته للشعر جتاوزت ا
 الفهم اجلديد للشعر يف هذه التجربة اليتيمة، والوعي بدور احلركة النقدية يف قيام ضة األمة 

 أن نرقى يف قراءاتنا لنص رمضان محود إىل املستوى الذي «جعل أمحد يوسف يقر بضرورة 
الذي ينبغي استكشافه وبناؤه هذا إذا سلمنا " صياحملتمل الن" نستطيع أن نشارف منه ختوم

، وتقبلنا استعارة "السيميوزيس" جدال بأن الكتابة لعبة سيميائية تفضي إىل الدالالت املفتوحة
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إمربتو إيكو يف وصفه للنص بأنه آلة كسولة حباجة إىل قارئ مبدع يتوافر على قدرات كبرية 
 إىل إنتاج الدالالت بواسطة عمليات التعاضد متكنه من حتريكها وبعث النشاط فيها ودفعها

 الذي هو 2"التعاضد النصي" إنّ اعتماد القارئ على استثمار طاقات النص من منطلق 1»النصي
يكون نقطة انطالق لتأويالت متعددة، وهي  ية القارئنتاج تفاعل بني قصدية النص  و قصد

 ينظر إىل التأويل على أنه نشاط سيميائي، حتكمه قواعد «إحالة على فلسفة أمربتو إيكو، الذي 
حيث تكون حرية التأويالت مقيدة بالقواعد اللسانية والسيميائية للنص، مادامت ....ومعايري

هلذا ينبغي أن ينظر إىل النص على أنه وسيط . لنصهذه احلرية جزءا من اآللية التوليدية ل
Paramètre لتأويالته اخلاصة، ويستلزم هذا املوقف النظري من النص، وجود لغة نقدية تعمل

 وأن سبق وكما 3» بوصفها ميتالغة، وتضبط املقارنة بني النص وكل تارخيه، والتأويل اجلديد
 تلك إبقاء دائما وحياول موضوعه خيدم ما وفلسفة نظرية كل من يأخذ يوسف أمحد فإنّ رأينا

 له، التنكر ميكن ال إيكو بامربتو تأثره أنّ غري النقدي، خطابه خصوصية على حفاظا املسافة
  .املتناهي التأويل يف تأويله منط تصنيف على اجترأن ومنه

         إنّ نزوع رمضان محود يف هذا املؤلف هدفه حتريك العقول واستنهاض اهلمم ودفع 
 على هذا الوطن وهذا األدب ومن مث كتابة أدب قومي قادر على مواجهة الرياح روح الغرية

العاتية اليت قد تعصف به، هذه الروح التواقة للتجديد والثورة على التقليد، ضمن روح حمافظة 
فكان . كما يقول أمحد يوسف؛ وذلك الرتباطه باحلركة اإلصالحية جلمعية العلماء املسلمني

فاللغة  تحريضي والرتعة اإلصالحية وذلك نظرا لألوضاع السوسيوثقافية آنذاك،ملتزما بالدور ال
عنده، تنبع من روح إصالحية تقليدية تؤمن برسالة الفن واحلياة واتمع، هلذا غلبت على هلجته 

 امليل إىل اصطناع الفلسفات التأويلية اليت تترته «احلادة الرتعة الوعظية واخلطابية، هكذا كان 
شروح املدرسية، وحتاول إعادة صوغ مفهوم األدب وعالقاته باملعطيات اخلارجية مثل عن ال

 وهذا ما حاول أمحد يوسف الكشف عنه يف قراءته 4»عالقة األدب بالفكر وبالتاريخ وباتمع 
  .هلذه املدونة
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مبوت الدولة األندلسية حىت جاء أمحد شوقي         يعتقد رمضان محود أنّ الشعر العريب مات 
فجدد دولة الشعر، ورفعها بعد سقوطها، وأعزها بعد ذهلا، ويعترف له أنه كان يف طليعة من 

 شاعر -أحيا ومن جدد الشعر العريب، وفتح بابه الذي أغلقه السنون الطوال، وهو يف نظره
أنه مل يأت جبديد وكان مقلداً أكثر منه حكيم وجميد يف الطبقة األوىل من الفحول البائدة؛ غري 

  .1جمددا
        كان أمحد شوقي يرمز إىل سلطة األب اجلديد يف تاريخ احلركة الشعرية احلديثة 

ن الثورة على هذه السلطة الرمزية اليت تؤرخ حلاالت اليتم يف حلظات اإلبداع، واملعاصرة، وإ
 2وما يالزمها من ضجيج وتناقضات قصوى متثل شرط التجاوز وضرورة من ضرورات اإلبداع

إنّ هذه الرغبة طموح كل ذات تسعى للفرادة والتميز من خالل ختطي السلف، غري أا سرعان 
تصبح رمزاً من رموز األب املستبد الذي جيب جتاوزه، فكل ثورة جتديدية، واحلال هذه، ما 

تغدو رمزا من رموز سيادة األب وسلطته املستبدة، واليت توجب من يقوم عليها يناهضها ويبين 
  .على أنقاضها، فاجلديد مبفهوم رمضان محود ال ينبين إال على أنقاض القدمي الذي مت متثله

يذهب أمحد يوسف إىل أنّ رمضان محود مل يبخس حق شوقي الشعري، ومل يتتبع         
زالته، فهو يعترف بفضله يف إحياء الشعر العريب، غري أنه ال يرى يف شعر شوقي ذلك اجلديد 
الذي مل يسبق إليه أحد، فعمله ال يعدو أن يكون إحياًء هليكل الشعر القدمي وكسوته حلة 

  ورقة أسلوبه، هكذا كان محود خمتلفا يف نقده للتقليدية عن عباس العقاد جديدة من خياله الثر، 
ومجاعة الديوان، فلم يغبط حق شوقي، ويبخس شعره كله، ومل يسحره شعراء الغرب على 

  .3الرغم من إعجابه الكبري م حىت ال يرى فيه شاعراً مؤهال لإلبداع
املتمعن يف ما قدمه أمحد يوسف أثناء حديثه عن رمضان محود، جيد أنَّ أقصى ما          إنّ 

وصل إليه الناقد يف قراءته التأويلية التفكيكية هذه هو رصد لبعض املقومات املعرفية والرؤية 
التقدمية املناهضة للتقليد، واكتفى يف أحايني كثرية بشرح القول والتعليق عليه أو إبداء رأي 

هو فهم هذه الذات " بذور احلياة" ، بل قصارى ما جتنيه القراءة ملثل هذا النص النقدي خمالف
وهذه الروح التواقة للتجديد وتأكيدها استفحال ظاهرة اليتم يف احلركة الشعرية والنقدية 
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اجلزائرية، ليعهد مسة من مساا، كما أنه يستعمل بعض األحكام الذوقية وهو القائل بعدم 
  لقراءة، وهذا هو الواقع، وال ضري يف ذلك ما مل ختالف واقع النص، وبالرغم من ذلكحيادية ا

فإنّ قراءة أمحد يوسف لرمضان محود مل تكن جمرد تعريف ذا اجلهد التجديدي، بل كان 
ميارس نشاطه القرائي متجوال بني الشرح و التأويل، وهو على دراية تامة بأنّ النص األديب يبىن 

  .  عالقات ختيب أفق توقع القارئ وتفسح له مساحة أوسع للتوقع و التأويلدائما على
         هذا إذا بكل ما أسلفناه، جيعلنا نالحظ كيف أنّ مشروع رمضان محود النقدي 
التنظريي قد راهن على الذات الشاعرة يف نزوعها الفردي إىل االعتداد بقدرا واإلبداع دون 

ة إىل الصدق الفين يف املمارسة الشعرية واإلخالص لبعدها اخلضوع لنموذج سابق، إضاف
الرسايل الذي ينشد إصالح اتمع والنهوض به، وهي طروحات حداثية شجعت على اخلوض 
غمار التجريب يف القصيدة العربية املعاصرة، واجلزائرية منها حتديدا، يف عشرينيات القرن 

  1املاضي
         واستنادا إىل ذلك ميكن القول بأنَّ مهمة أمحد يوسف يف قراءته لرمضان محود، يف 

هي نوع من حماولة التوازن بني القراءات السياقية والنسقية كما تطرحها " بذور احلياة" نصه
كما جتعلنا ندرك أنّ . راءة الذاتاملوضوعاتية وهريمونيطيقية غادمري اليت تعود كل مرة إىل ق

التأويل ال ميثل مصادرة عن النص طاملا أنّ هذا األخري هو املرجع الذي يلزمنا دائما بالعودة إليه 
للمحاججة واحلجة، ذا نكون قد قدمنا قراءة ما للجزء األول من هذه املدونة النقدية، لنحاول 

 "يتم النص اجلينيالوجيا الضائعة" ونة وهو كتاب تتبع ممارساته اإلجرائية يف الشق الثاين للمد
 .أمالت يف الشعر اجلزائري املختلفت
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  )يتم النص بأي منهج؟(ومعامل القراءة النسقية املفتوحةيتم النص : املبحث الثاين

 حيث اتسعت مدونته القرائية لتشمل نصوصا كثرية      توزع جهد أمحد يوسف النقدي؛ 
جداً من جمموعة كبرية من دواوين الشعراء اجلزائريني، يكاد للحظة أن خييل لنا أنه كل ما 
كتب يف األدب اجلزائري خاصة وحنن جنهل مستواه الكمي، إذ نصادف يف هذه املدونة 

ندرك حجم اهلوة الفاصلة حبق بني أصواتا شعرية ألول مرة نسمع ا وهذا لألسف ما جعلنا 
يف الشعر اجلزائري املختلف، مل يكن يف رأينا " تأمالت"إن اصطناع مصطلح . األجيال اجلزائرية

قد وضع جزافا، وكان ممكنا أن تكون قراءات أو تأويالت بديال عن تأمالت، وحنن ندرك بأن 
 يف حني يكون التأويل راهنه، ومنه التأمل خمتلف عن التأويل سابق له، فالتأمل هو بداية التفكري

إن مطمح  تؤكد نبيهة قارة على ضرورة االنتقال من الفلسفة التأملية إىل الفلسفة التأويلية
الفلسفة التأملية يكمن يف منح اإلنسان إمكانية فهم ذاته من حيث وجودها، واهلريمينوطيقا 

 النصوصية تطلبت جهداً الكثرة هذه إن 1»تكون فلسفة بقدر ما تسهم يف حتقيق هذا املطمح
يبدو أمحد يوسف  ئية ثرية ومتنوعة يف التحليل،مضاعفا من الناقد  مما أدى إىل تتبع ترسانة إجرا

ممن ينبذون فكرة التعصب ملنهج واحد وهذا ما سبق أن قلناه لذا يدعو للتراحم بني 
السيميائيات والتأويالت وحياول االنفتاح على مناهج عدة، كما أنه ينفتح على خمتلف 

ضا بني البالغة والنحو وعلم النظريات والفلسفات، ونلحظ كذلك تشتت مستوياته التحليلية أي
دون توزيع .... النفس وخمتلف املناهج النقدية احلداثية من السيميائيات، التأويليات، التفكيك

  .مما جعلنا نفقد احلدود بني خمتلف هذه املناهج.مسبق هلذه اإلجراءات ضمن أدوات مصنفة
بعده " النص األديب"نطلق           وأما خبصوص هذه اآلليات النقدية فتتشكل أساسا من م

كيانا لغويا حيمل يف تضاعيفه معاين ودالالت متعددة منها الظاهر السطحي ومنها الغائب 
الرابض خلف الكلمات، وهي دالالت فلوته حمتملة الوقوع غري أا ال ترضى بغري الترحال لغة 

يه االستعانة مبجموعة هلا واليت تلقى  مسؤولية الكشف عنها على عاتق القارئ إذ يتوجب عل
من األدوات اإلجرائية املتنوعة واخلربات القرائية املترسبة يف الذاكرة الباطنية حىت تسمح له مبلء 

من  فراغات النص؛ و إعادة بنائه باستحضار تلك النصوص الغائبة وحتيينها على سطح النص،
و يف مشروعه الذي يرى منطلق النص الغائب احلاضر، وهذا بالضبط ما دعا إليه إمربتو إيك
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بضرورة توفر القارئ املوسوعة الذي خيتزن عدة إجرائية كبرية يستطيع من خالهلا مباشرة 
يؤكد أمحد يوسف أنه سيحاول أن يتجنب إعادة إنتاج املناهج اجلاهزة من جهة ،  .النصوص

ح عليها مبسافة لذا نلفيه حيتفظ بتلك املسافة واليت ميكن أن نصطل واخلضوع لسلطتها من جهة؛
بغية احلرص على أصالة النقد «األمان، اليت متنع ذوبانه وحلوله الكلي يف تلك الفلسفات وذلك 

الذي ال نريد له أن يكون جمرد تكرار لنظريات فقط، وإنما نريد هلذه الفلسفات أن تشيد آفاقا 
    .1»نقدية تعرب عن حضورها يف املمارسات النصانية

          إنّ اخلضوع للمناهج النقدية من شأنه أن حيرم النص الكثري من ميزاته ومنه، حياول 
أمحد يوسف إقامة منهجه النقدي اخلاص الذي يستفيد من خمتلف املناهج النقدية احلداثية، 

طاع االستفادة ويطعمها بآراء ومقوالت نقدية تراثية،  فينتج معجمه النقدي اخلاص الذي است
  .من التنوع للمدونة النقدية الغريبة وحىت املدونة النقدية العربية التراثية

 تفكيكية، تأويلية إستراتيجية وفق املعاصرة اجلزائرية الشعرية التجربة يوسف أمحد يقرأ        
 ابستيمولوجية، قناعة من نابعة األخرى، النقدية للمناهج اإلجرائية اآلليات خمتلف مستثمرة

 هاهنا) املؤول (القارئ دور و.وتأويله وكشفه تأمله بعد جديد من النص خلق إعادة على قادرة
 جديدا بعثا إنتاجه إعادة هو مهه بل لشفراته، استجابة ظاهري كنسيج النص على الوقوف ليس

وقد حرص أمحد يوسف على تقدمي مالحظات عامة حول املشهد  .الدوام على ومتجددا
الشعري املختلف بداية بالشعر الشعيب، فالفرنسي، األمازيغي، حىت شعر السبعينيات، بنوع من 

وهو حياول بقلمه . اإلجياز والوقوف على القضايا العامة اليت واجهها مثل هذا اخلطاب الشعري
زائري املختلف، ليفرد احلديث عن شعر اليتم الذي النقدي رسم خريطة للمشهد الشعري اجل

ميثل لدى عبد احلميد هيمة الوالدة احلقيقية جليل احلداثة الشعرية يف اجلزائر، وهذا حسب أمحد 
  .يوسف رأي مبالغ فيه، فلهذا النص مزايا وعيوب

  :اآليت حيدد حامت الصكر عدة إجرائية يفترض أا مقترحات املناهج املابعد بنيوية وهي ك

 واملقتطفات واملقدمات، واإلهداء، كالعنوان، النصية، واملفاتيح املداخل /العتبات إىل االنتباه- 1
  .واألمكنة والتواريخ واحلواشي اهلوامش وكذلك املمهدة،
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 النص تقسيم وكذا املقاطع، بني والبياض واخلامتة، كاالستهالل، اخلطي بالشكل العناية- 2
  .متنيا

 االستنتاج لدعم جمردا، املستويات عن احلديث كان حيثما اللسانية، باألدلة االستعانة- 3
  .وتقويته

 الكيفية مالحظة مع اجلديد، النص وتفسري لفهم عامالً بوصفه ومركزيته التناص إىل التنبيه- 5
  .سواه مع النصي التداخل برنامج النص ا أجنز اليت

 الشعري النص تشكيل يف السرد أثر سيما ال النوعية املزايا وتبادل األجناس، تأثر فحص- 6
  .والوصف والتداعيات كاحلوار ومظاهره اجلديد

 وسيلة بل هدفا، فيها يغدو ال إحصائية وسائل من النقدي اخلطاب ينظم ما بكل االستعانة- 7
  .1وكتلته النص تنضيد للكشف

 للنصوص قراءته يف منها البعض اعتمد يوسف أمحد أنّ املؤكد كاملة، إجرائية عدة يه         
 وتتبع النقدية املمارسات تلك بتتبع وذلك الفصل هذا يف إثباته سنحاول ما وهذا الشعرية،

 تشعبها، على اإلجرائية اآلليات بكل حنيط لن بأننا الباب هذا من لنؤكد اإلجرائية، آلياته
 حيثما لنا ستكون واليت املدروسة للنصوص مناذج تقدمي مع فقط منها البعض عند وسنقف

  .ذلك إىل احلاجة و الضرورة دعت

 عنوان يلقي ؛حيث النقدي النص هذا عوامل لولوج بوابة النصية العتبات من لنتخذ          
 يتم" الثاين اجلزء أو" اليتم وسيماء اخلفوت عالمات الشعرية الساللة " األول جزئها يف املدونة
  قدم أقل مل إن ملعانيه، وكشف املدونة، موضوع على ظالله ببعض" الضائعة اجلينيالوجيا النص

 للداللة استكماال النص يتم فكان املدونة، أسطر يف بسطه سيكون ملا واضحة حملة العنوان لنا 
 اليتم إن اليتم، وسيماء اخلفوت عالمات الشعرية الساللة وهي األول العنوان يف إقرارها مت اليت
 وضياع اجلينيالوجيا لغياب حامال يكون أن باالختالف يراد حني يف والعزلة الوحدة يعين
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 املختلف، اجلزائري الشعر يف تأمالت فرعي بعنوان الرئيسي عنوانه يوسف أمحد أحلق اهلوية،
 هلذا. الثورة وشعر القدمي باألدب مرورا املختلف الشعري للنص قراءات أو تأمالت إذا فهي

 إىل وصل إن ما بالفعل، لنا حصل ما وهذا القارئ غواية يف العنوان يلعبه الذي الدور نؤكد
 بقراءته وقمنا عليه حتصلنا أن إىل ذهننا يف تشتغل كثرية تساؤالت وظلت العنوان هذا مسامعنا

  ..الطرح يف وجرأة الرأي يف سداد من شهدناه ملا عدة ملرات

  :النظرية ومسوغاا النصية العتبات 2-1

 من كبرية مبرتلة احلداثية النقدية الدراسات يف النصية املفاتيح/النصية العتبات حظيت       
 هذه أهم ومن .الفنية البهرجة ألوان مبختلف وزينها عناية اإلبداعي النص أوالها بعدما االهتمام،

 اللغوية العالمات أو النصية، العتبات تعددت فقد«...األغلفة اهلوامش، اإلهداء، العنوان،: املفاتيح
 يف جنيت جريار تعبري حد على" النص بني ما" ب يسمى ما أو األصلي، النص بنية عن اخلارجية
 التقرب الشعراء وحماولة بتنوعها التجارب تعدد عن ناتج التعدد وهذا اجلزائرية، الشعرية النصوص

 فكل أخرى، جهة من ما رسالة وحتميله جهة، من النص، فهم وتيسري االفتراضي، القارئ من
 كل من الشاعر يتوخاها اليت وأهدافه دالالته له...الشاعر، يستخدمه نصي، مدخل أو نصية عتبة

 ظالال وليعطيه اللغة، جماهل يف يضيع ال حىت فهمه، وليوجه للقارئ النص طريق ليضيء عتبة،
 الشاملة اإلحاطة ميكن ال ورؤى، شعرية، سياقات إىل العتبات تتحول قد بل ا، يستظل

 والدارسني النقاد هؤالء بني من وهو املفاتيح هذه مقاربة يف يوسف أمحد يتوان مل ومنه..«1ا
 سيميائية أبعاد لتناول حيزا هلا خنصص جعلنا مما« : بقوله النصية العتبات بدراسة اهتموا الذين

 هذه غري يف بطرحها ونقوم. القصائد مقدمة يف أو الدواوين مقدمة يف سواء النصية العتبات
  .مستقلة بدراسة خصها فقد 2 »الدراسة،

 اإلبداع، النص عتبات من األوىل العتبة العنوان يشكل :التوقع وأفق العنوان شعرية 2-1-1
 لرواد الشعرية التجربة ومع ذاته للنص ما األمهية من حيمل بل به تعبث ال زائدا عنصرا يعد فلم

 الفين، واالجتهاد التطور من جماالت يف ا وسارت جتربتهم تبنت اليت واألجيال احلر الشعر
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 فضول يثري حنو على العنوان صنع يف والطموح والرباعة االبتكار من مساحة إىل العنونة خرجت
 املواجهة من ضرب « إىل األمر وصل حىت ونصه العنوان بني التعالق رتابة ويكسر املتلقي

 الداللية، التحوالت من سلسلة يف القارئ وتباغت النصوص تتصدر شعرية مجل مع املتحدية
 النص قراءة استكمال بعد العنوان إىل ثانية بالعودة إال تنتهي وال األول النفس مع تبدأ
 اخلطاب يف يليه الذي والنص العنوان بني العالقة هي وما العنوان؟ القارئ يلتقي كيف1»كله

 سؤال العنوان أن أم العنوان، عليه جييب سؤال النص هل العنوان؟ تأويل ميكن كيف األديب؟
  النص؟ عليه جييب

 احلداثية األنساق مدار ودخوله العريب، الشعري النص شهدها اليت التحوالت بعد        
. واالفتراضي واحملتمل الكائن بني جتمع قصيدة حديث هناك كان وفاشيتها، اللغة رتابة وكسر
 العنوان عن بعيدا يكن مل الوضع هذا إنّ وغوايتها، القصيدة شعرية عن حديث أخرى بعبارة
 رمبا شعرية وهي «العنوان شعرية عن احلديث ميكن ومنه ويتصدرها القصيدة مدخل ميثل الذي

 أو وتكثيفها النص شعرية جتسيد يف فعال بدور العنوان يقوم حيث من النص؛ لشعرية موازية
 يف للدخول للمتلقي وإغراء جذب حالة شكل رمبا شعريته، عن فضال فالعنوان،. إليها اإلحالة

 يف يوسف أمحد عليه ركز ما بالضبط وهذا2»ومنع ونفور صد حالة أو النص، قراءة جتربة
 خالل من التلقي مجالية تأسيس يف دوراً يلعب العنوان أصبح فقد العناوين؛ لبعض قراءته

جزٌء ال يتجزأ من استراتيجية الكتابة لدى الناص " العنونة"وال خيفى على أحد أنَّ  شعريته،
 القراءة لدى الصطياد القارئ و إشراكه يف لعبة القراءة، وكذلك بعد من أبعاد استراتيجية

موقعا هلا " العنونة"املتلقي يف حماولة فهم النص وتفسريه وتأويله، ومن هنا احلاجة امللحة لتحوز 
يف خريطة النظرية األدبية املعاصرة، فهي ال تضج إشكالياا وأسئلتها أمام عتبات القراءة 

 مقاربة يوسف أمحد يقدم ، فال غرابة إذا أن يوليها الدرس النقدي كل هذا االهتمام،3"النقدية
 توقع يف خلال العناوين هذه أحدثت حيث التلقي، بأفق القضية ويربط العناوين لشعرية سيميائية

 درجة إىل تصل جدا قصرية معجمية وحدات ذات القصائد هذه عناوين تبدو إذ  «القارئ أفق
                                                           

 .50،ص 1993، 2 مقاالت يف النقد والنظرية، دار سعاد الصباح، الكويت، طثقافة األسئلة: عبد اهللا الغذامي-1

 . 57ص، 2000، 1األردن، ط/طبع عن وزارة الثقافة، عمانسيمياء العنوان، : بسام قطوس-2

،كانون األول 35،س428 العرب، دمشق،سوريا،ع الكتاب املوقف األديب، احتاد، جملة"الكتابة و إستراتيجية العنونة- اللغة:"خالد حسني-3
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 مليئة فهي "الذي" املوصول االسم: مثل العرب النحاة بتعبري مفيدا كالما تشكل ال أا
 صيغة يف يرد الذي العنوان مثل انسجامه لبناء القارئ حضور يتطلب الذي والفراغ بالفجوات

 تلك سيما وال موصوف؛ أو إخبار إىل حيتاج الذي االبتداء صيغة يف أو الذي؟ ما" استفهام
 ولياقة، ومحاسة وخماتلة، وسوار، وامار، واخنطاف، انتهاك،: مثل نكرات وردت اليت املصادر
 عامل بأن لك توحي العناوين شعرية تشكلها اليت النصية العتبات هذه إنّ. ومصيدة وطرب
 الربق بلغة أشبه عامل إنه املتهالكة، اللغوية الزخرفة وال اململة، التفاصيل يقبل ال رحال سليمى
 واإليقاع البالغي باخلتم الكلمات يقيد وال األشياء يعرف ال ألنه السؤال؛ على املفتوح

 أنّ واملالحظ بالنص، ربطها بعد بياضاا ميأل قارئ إىل حتتاج العناوين هذه فمثل 1»الصداح
 الذي بركة خلضر لدى احلال هو مثلما اجلزائريني الشعراء بعض عند توفرت الظاهرة هذه

 عناوين وتبدو الشعرية، لغته يف للعامية القريب الفين البناء مع كثريا قصائده عناوين تتالءم
 إىل تلجأ فهي مركبة كانت وإذا مركبة، تكون ما ونادرا لغوية، مفردة األعم الغالب يف قصائده
 يف الشأن هو كما "الوامض الفالش أو الربقية أسلوب إىل اللجوء ومع املفردة، الفرعية العناوين
 يف خاصة القصيدة هذا لتأويل النفسية فرويد فلسفة إىل يوسف أمحد يستند "يوم "قصيدة
 واملكان هالميا الزمان ويصبح احلدث، وحدة فيها تتشظى ارية بقايا أنه على احللم تعريفه
 زخرها و التركيب بساطة هو القصيدة هذه على وما ،2الزمان هالمية مع ومتداخال متعددا
 لذلك مثاال أمحد ويقدم النكرات متجد بأنها قصائده عناوين على يالحظ كما النثري، بااز

 يوسف أمحد حسب وهي...هزال رجال، سياج، شهيد، حياة، أسئلة، يوم،: التالية بالعناوين
 مبناقشة يوسف أمحد ليكتفي 3متباينة رسوما النص صورة رسم يف للمتلقي االستدعاء من نوعا
 وهكذا تفكيكه، حياول أو العنوان شعرية على يقف أن دون ونثريتها بساطتها على اللغة هذه

 على العناوين هذه أنّ إىل ذلك يف األمر يعود ورمبا متناهيا، لنا بالنسبة التأويل رهان سيكون
 لغتها يف جهراً تقول ما تقول فهي املعمق الفلسفي والبحث الغارق بالتأويل تقبل ال بساطتها
 من الغاية ما...هزال؟ أسئلة؟ بالرجال؟ املراد ما بالذات؟ العناوين هذه ملاذا لكن. هذه البسيطة

 الكالم « من فهي شعرية، نصوصا العناوين هذه اعتربنا فإذا النكرة؟ صيغة ذات العناوين هذه
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 أنّ ذلك1»أوجه محال جيعله مما الضرورة عند التأويل يقبل ولكنه آخر، معىن حيتمل ال الذي
 النص يظهره العنوان أخفاه فما واستفادة إفادة وجزر مد عالقة والعنوان النص بني العالقة

 من نتمكن حىت شفراا وتفكيك النصوص تلك قراءة إىل سنحتاج وهلذا، صحيح والعكس
  .النصوص كما الداللة متفاوتة العناوين بأن لنا يظهر وهذا. العناوين هلذه حمتملة أوجه وضع

 القضايا عن املختلف اجلزائري الشعر يف والدواوين القصائد عناوين خترج إذا،مل هكذا        
 مبعثه الذي اهلم ذلك لتحمل الغد، األب، الكون، للحياة تصورهم وعن يطرحوا كانوا اليت

 ترسم حاالت كلّها...التشرد التيه، ، اليتم الضياع، إن اجلينيالوجيا، وضياع اهلوية غياب
 نلفي لذا. واالعتراف للثأر طلبا اهلزمية رماد من خرج الذي األغرب، األشعث الوجه هذا مالمح

 شعر رهان منها ينطلق اليت بالفرضية ربطها وحياول العناوين مسألة على يركز يوسف أمحد
 وقام دواوين، أو قصائد عناوين سواء العناوين من ممكن عدد أكرب حبشد اهتم الذي وهو.اليتم

 الشعري النص يف واملتاه والوهم للمرايا احلضور كثافة غلبة خالله من يبني جدول، يف جبمعها
 أمحد ويستحضر اجلزائري، الشعر يف مهيمنة قيمة املرايا تيمة تشكل إذ ،.املختلف اجلزائري

 الطفل فيها يدرك اليت األوىل املرحلة املرآة مرحلة يعترب الذي الكان، جاك رأي هنا يوسف
 هذه من والتيه بالتشرد شعور انكسارها ويالزم اليتم، مع املرايا وتتالزم. أناه مرة ألول

 ديوان من لقصائد عناوين وهي الفكرة وهم التعرية، وجماز املتاهة املرآة، وهم: العناوين
 ديوان من عنوانني ومها املرايا االنكسار، مرآة يف حتوالت وكذا مرياش، لعمار العادي اكتشاف

 من مجلة يوسف أمحد يورد آخر مقام ويف 2كثري وغريها...لوصيف لعثمان امللح أعراس
 يف املرة، هذه الكرمي، اللون الذي؟، ما: قبيل من رحال لسليمى املرة هذه ديوان من العناوين

 هذه إن « بقوله ويعلق...سوار امار، تشويش، الرجاء، االبتداء صيغة وكذا ، التعزمي هالة
 ال الذي املعىن منه ينبثق الذي املطر زخات تليه مث الرعد يسبق الذي الربق تشبه الشعرية اللغة

 الذي املتلقي إىل يرجع النص يف املاء فمصدر املرة هذه ديوان منت يف السطحية البىن يف له أثر
 تفاعله إىل حتتاجه اليت بالداللة مثمرا أم خلبا الربق هذا كان إذا ما حيدد أن الكفيل وحده هو

 الرمزية املمارسة من نوعا متثل هذه االستهالل وطرائق فالعناوين 3»انسجامها سرح يقيم لكي
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 افتقاره بسبب وذلك جديدة مدلوالت لنفسها تبتكر مدلوالت إىل الدوال تعددية فيها حتال اليت
 الشعرية معارج يف للرقي يؤهلها ما املراوغة و والسحر، الفتنة من العناوين هذه فتحمل  للسياق

  . مغيبة دالالت من حتمله ملا

 البحث تأكيد أجل من تضافرت اليت الدواوين عناوين بعض بدراسة يوسف أمحد اهتم        
 والرحيل السفر-1«: منها يذكر اليت التيمات بعض توارد طريق عن املستحيل النص عن

 عقاب(الكلمات يف السفر ،)هادف سعي(اخلطوة عن عاطل دليل وعيناي: واالكتشاف
 وهي: املعاناة - 2)مرياش عمار(العادي اكتشاف ،)درويش الدين نور(الشاق السفر ،)بلخري

 الغائب بضمري مهوم ،)لوصيف عثمان(امللح أعراس و بالنار الكتابة والرحلة، السفر زاد
 اصطالح ،)مالحي لعلي(اخلائنة األزمنة ،صفات مزمنة ،أشواق)عميش العريب(احلاضر
 كتابة أجل من العناوين هذه تتكاثف هكذا 1»)قرور معاشو(املوبوءة ،)دحية مصطفى(الوهم

 واملراوغة الشعرية تلك من كبريا جانبا حتمل العناوين أن واملالحظ والتفرد االستحالة نص
  .مرابضها إىل القارئ لتستدعي

 اليتم بظاهرة ربطها وحياول اإلهداء عتبة إىل يوسف أمحد يلتفت: اإلهداء شعرية2-1-2
  الذي اليتم بيان يشبه عما خيزار مليلود" النهر" قصيدة يف نلفيه ما مثل.الشعرية الساللة وخفوت

 وصديقا شقيقا دحية مصطفى الشاعر إىل« اجليل هلذا مشتركة رؤيا عن للتعبري الشعراء يقدمه 
 اليتم وهو الدراسة ملوضوع العام الطرح يف اإلهداء اشتراك مرده االلتفات هذا ،2»اليتم يف

 شعرية على يقف مل الناقد أن نالحظ لذا.سواء على اجلزائري والنص الشاعر يعانيه الذي
  .اليتم بيان يشبه هبأن بالقول واكتفى اإلهداء،

 اإلهداء عتبة يف يظهر وهذا البائس االجتماعي للوضع إدانة السبعينيات، فترة شهدت        
 كل..الكرتون مساحة إال وطنهم يف ميلكون ال الذين إىل" يوسف أمحد إليها التفت اليت
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   .1واحلرمان البأس يعيش تمع صارخة إدانة وهو.." مساء

 تتيحها اليت التعبريية الطاقات ملختلف يوسف أمحد استثمار قوله سبق ما إىل يضاف       
 اإلخراج إىل باإلضافة الكتابة وطرق اخلط ومجاليات فين تشكيل من البصري اخلطاب شعرية

 يف تساعد اليت النصية املفاتيح باب يف يدخل كلّه وهذا هلا املرافقة والرسومات للدواوين العام
 مثل على البحث من الثاين الفصل يف وقفنا قد وكنا مكبوتاته، واستجالء النص شفرات فك
 هلذا متثله يعين وهذا هذه النقدية مدونته يف ذكرها على أتى اليت البصرية، الكتابات هذه

  . مستقل بعمل خصها الذي وهو ال كيف اإلجراء،

 تداخل ، الشعرية احلداثة ا جاءت اليت املقترحات من:السرد شعرية و الشعر سردية 2-2
  : خيزار ميلود يقول السرد، يف الشعر وتوظيف الشعر يف السرد دخول نلحظ إذ األجناس،

  يغسل" الدهر" أسطورة عند أيب تركت                      

   ضيفا تكنس أمي الباب ولدى...أالمه                     

  واهية بيد وتودعين...بطيبتها ثقيال                     

 الذي" يكنس "فعل يعضد ومما التخلي إرادة يعين الذي" تركت" بفعل تبدأ السردية الصيغة إن«
 وفعل" أمي ضفائر البحار كل" هلا احنيازه يبدي الشعري النص بأنّ قلنا اليت لألمومة يسند

 يف فالضيف...الثقيل الضيف صورة ميثل إذ الذاكرة؛ من األب حضور ميحي الذي نسيت
  .2»ضيفا يعد مل جتاوزها وإذا أيام، ثالثة ملدة يكرم اإلسالمية األعراف

 يف الشعرية املسرحية عن حديثه يف األجناس تداخل عن حديثا يوسف ألمحد نلفي        
 التداخل أمثلة من و الشعرية، القصيدة يف السرد أسلوب واصطناع اجلزائرية، الشعرية الساحة

 الشعري مع السردي فيه يتداخل الذي «فين عاشوري"الدنيا زهرة" ديوان الشعر و السرد بني
 من النص ختليص يف بارز دور هلا كان اليت الشخصيات أمناط واختالف األصوات أملته تداخال
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 من حيد املختلف اجلزائري الشعر نص يف الطاغي املفرد املتكلم ضمري كان ولئن املغلقة، الغنائية
  .1»السارد صورة وخيفي الشعري، على السردي إعالء

 من دنوا العادية، اللغة مقام إىل البالغي مقامها من اللغة انزياح يف يوسف أمحد يرى       
 هادف، سعيد العشي، اهللا عبد قصائد بعض على تغلب الرتعة وهذه القصصي السرد بالغة
 ليس الدرامي البعد واالصطناع الرتوع هذا...2لوصيف وعثمان ميهويب الدين عز بركة، خلضر

 حماولة إىل أقرب هو بل ، مجايل لغرض الشعر يف السردية الكتابة آليات توظيف منه املقصود
 اهللا عبد فعل مثلما الواقع، ذلك من والسخرية التهكم من ونوع الدامي، البعد إىل للرتوع
 صورته منه يأخذ مجاليا قناعا الصويف الفعل يصطنع ال « اخلطاب فهذا الشعري خبطابه العشي

  .3»بائس وضع من ساخر قناع هو وإمنا االستسالمية،

 النص هذا طبيعة عن ليتساءل واالختالف، اليتم شعر بالغة عند يوسف أمحد يقف          
 يشكل. «جني أم تناص ليتساءل واألسطورية الدينية والرموز بالشخصيات زاخراً يبدو الذي

 وأنساق أسنن شبكة على النص فضاء يفتح ألنه الداللية، دينامية تشييد يف حامسا عنصرا التناص
  .4»واإلحاالت االقتباسات صيغ اشتغال خالل من النص وحدة تتكسر حيث متعددة،

 العريب والنص املعاصر اجلزائري الشعري النص بني التناص قضية إىل يوسف أمحد يعود          
 شاعر كل بأنّ القول ميكن بل املعاصريني العرب الشعراء لبعض حضورا نلفي إذ احلداثي،

 نوعا املسألة يوسف أمحد ويعترب اجلزائريني، الشعراء من وطالبه اخلاصة الشعرية مدرسته أسس
 ما حمققا إليها، يهاجر الذي فهو النصوص، هذه إليه اجر أن من فبدل « املشوهة املثاقفة من

 القدماء طريقة على" الشعرية السرقات" عداد يف هي ال ،"املشوهة املثاقفة" بفعل عليه أطلقنا
 التشويه وممارسة إليه باهلجرة النص يلتقي وإمنا احلداثيني، طريقة على التناص عداد يف هي وال
 من وشيء التطفل من شيء فيها ساخرة، بطريقة نص على نص بناء عملية وكأا حقه يف

 نصا وجعله صاحبه من النص وجتريد واحللولية التهالك من وشيء باالقتباس، اجلهر يف اجلرأة
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 عبد احلداثيني العرب الشعراء عن أخذت اليت األعمال كل على ينطبق القول وهذا1»أعظم
 أمثلة تقدمي إىل يعمد ال أنه غري....النواب مظفر البيايت، درويش، السياب قباين، نزار الصبور،

 نظفر الذي وغليسي يوسف خالف على األمر، لتوضيح التناص ومواطن التالقي نقاط وحتليل
 النص وجلوء هذا، توجهه يوسف أمحد ويربر النصوص، ظالل يف عمله يف التوجه هذا مبثل

 هذه إىل اهلجرة ملواطن التصدي بصدد هنا لسنا وإنا « بقوله للهجرة املختلف الشعري
 النص سيماء هي اليت الضائعة اجلينيالوجية املشوهة املثاقفة فعل ربط قصدنا وإمنا النصوص،

 الشعري، النسب عقد ختطي هي حتقيقها، يتوخى كان اليت والغاية املختلف اجلزائري الشعري
 هجني شعري رحم داخل يف تشكل وإمنا إليه االنتساب يدعي صافيا شعريا رمحا جيد مل ألنه

 اإلقليمية القبائل أمام ا يزهو صافية شعرية ساللة له ليس ناقصا نصا فجاء وخليط،
 ما يثبت اجلزائري للشعر مرجعية واختاذه املعاصر العريب للشعر التوجه هذا ولعلّ 2»والقطرية

 يكسب مث من الساللة، وخفوت اجلينيالوجيا بغياب القائل موقفه ويعزز يوسف أمحد إليه ذهب
 أحد رأي نذكر أن البد السياق هذا يف و. مزاعمه ويؤكد املشروعية، من نوعا مشروعه
 يف الشعرية التجربة بأن ويؤكد الطرح هذا يف يوسف أمحد خيالف الذي اجلزائريني الباحثني

« يقول"اليتم نص "حول فكرته ينفي مث ومن يقول كما قطائع تاريخ ال متصلة سلسلة اجلزائر
 الشعراء لشعر امتداد هو الذي اإلحياء فترة شعراء لشعر امتداد هو املعاصر اجلزائري الشعر
 أن فكرة من ينطلقون األبوة فقدان إىل ينظرون والذين(...) اإلسالمية الفتوحات صاحبوا الذين

 تاريخ من احلاالت أبعد يف أو السبعينيات بداية من وكأا قصرا ولدت اجلديدة القصيدة
 أحلك يف حىت ينقطع مل الذي اجلزائري الشعر تاريخ مسرية ترفضه الطرح وهذا1987األزمة
  .3 »اجلزائر ا مرت اليت األزمة

 ألمحد لوجنا بديوان يراها أن له حيلو كما ملشوهةا املثاقفة لتلك يوسف أمحد ميثل         
 لنص التهجني مشاهد من مشهدا ميثل الذي لوجنا، العنوان بنفس قصيدة حيوي والذي عاشور،

 بلغة تعلق ما وخباصة قصائده، من كثري يف إليوت أس يت صنيع اقتفى الذي الصبور عبد صالح
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 يؤهل الذي املكثف الدرامي واحلس التهكمي، والنقد اخلفيف، الشعري واإليقاع العادية احلياة
  1الشعرية املسرحية إىل املمر مبثابة يكون تراجيديا بعدا ليأخذ الغنائي الشعري النص
:                                                                                                                                                                                                                                   فيها يقول اليت مالحي لعلي الشعرية املقطوعة قراءة يف التناص آلية استثمار يوسف أمحد حياول

   املهزلة نأكل أم اخلبز نأكل..أيب يا رىت ما                       
                                  بلدي يف جائع ميت مل...ال قال                       

  بالزبد مكسوة الشمس يرى من اجلائع أبيت يا قلت:             قوله حىت
  وتد يف مكبلة والبالد                       
  2يلد مل شاعر ميت أبيت يا قلت                       

 ذلك أكان سواء احملاورات هذه مثل على ينطوي القرآين النص أنّ يوسف أمحد يرى        
) ابنه مع نوح(و) إمساعيل مع السالم عليه إبراهيم(واألب االبن بني أم واالبن األب بني

 درويش حممود نص مع تناص لنا خييل ما حسب وهي3)بناته مع شعيب(و) أبنائه مع يعقوب(و
 .السالم عليه يوسف سيدنا قصة مع بدوره يتناص والذي.حيبونين ال إخويت أبيت يا

 بكر أبو نص أن والعري، باملرأة واقترانه اجلسد رمز عن حديثه يف يوسف أمحد ويكشف
  املرأة ما:                فيها يقول اليت" احلوزة" زمال

  جسداً تكن مل إن                                        

 يتأول هكذا4"ورق من حبيبيت جسم" درويش حممود من مقتبسة إحالة يتضمن النص إنّ       
 القارئ يعمل حيث واإلحاالت، االقتباسات من شبكة باعتباره الشعري النص يوسف أمحد
 أو النصوص جرة يعرف ما أو التناص شكل هكذا.الداللة وإنتاج النص تعددية ترهني على

 هذه عن احلديث وكثر املعاصر، النقدي الدرس عتبات من مهمة عتبة ، النصوص تداخل
 النصوص غياب عن حديث هناك وكان وسردا شعرا اإلبداعية النصوص يف ومتثالا الظاهرة

 نادى اليت  وأسسه التفكيك ركائز بني من يعد وهو اإلبداعي النص يف األصل النص متثل اليت
  .دريدا ا
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 املشروط يلحظ القارئ لكتاب يتم النص، ذلك االنفتاح :العربية والبالغة األسلوبية2-3
على أكثر من منهج نقدي لدرجة امنحاء احلدود وعدم القدرة على حتديد املنهج املتبع يف 
 الدراسة، وكما كان للمناهج النقدية السالفة الذكر حضوراً يف املشروع النقدي اليوسفي، ها

بني هي األسلوبية تأخذ نصيبها املفروض من الدراسة، باعتبارها أحد أهم املناهج اليت جتمع 
  .ولكوا بديال عن البالغة العربية القدمية.اللسانيات والنقد

يستثمر أمحد يوسف أسلوبيات االنزياح أو األسلبة الرمزية اليت ختترق لغة اخلطاب العادي       
 بداية ومنذ ،املتواضع عليه، من أجل صورة جديدة تنبض باحلياة خمالفة ملا هو كائن وموجود

 يف الشعرية األجيال باقي عن اليتم جيل شعراء لدى الرؤية فاختال عن يتحدث الكتاب
 املستحيل نص لكتابة والتقليدي املألوف كسر حتاول بلغة التجريب عامل وجل لذا اجلزائر،
 إىل ليس لكن املألوف عن مرتاحة تبدو اليت السبعينيات شعراء لغة مدارسة حياول لذا والتفرد،

 يفقد أن دون النثرية اللغة إىل ليرتاح الشعرية اللغة من ينطلق وإمنا« معهود هو كما جمازية لغة
 من تتحرر النحو هذا على الشعرية والصورة اإليقاعي اجلانب وخباصة الشعري، الفعل مقومات

 تارة الفعلية اجلمل استخدام عرب الشعري الفضاء إىل وتقفز الرومانسية، األجواء يف االستغراق
 يف الوقوف وعدم. وقصرها اإليقاعية الوحدة طول يف التنويع مع أخرى تارة االمسية واجلمل
 على حيافظ ظل ولكن التشبيه، يف واملقاربة اجلزلة، األلفاظ عن بتخليه الشعر، عمود عند احلشو
  . 1»املتعدد وفضائها اإلحيائية الشعرية اللغة زخم

 يف األب تيمة ورود أنّ ويرى األب تيمة ا ترد اليت الصيغة عند يوسف أمحد يقف 
 وتأيت وتعددها، الشعرية الساللة بثقل توحي الصرفية الناحية من اجلمع بصيغة « القصيدة

 البؤرة تكمن فهل.دالليا إشكاال لتطرح إليه مضاف صيغة يف التركيبية الناحية من اآلباء صيغة
 مسة النهر أن الواقع يف كليهما؟ يف أم) أبائك(إليه املضاف يف أم) النهر(املضاف يف الداللية
 إليها اآلباء عالمة إضافة أن بيد تعيينية؛ داللة السيميائية الوجهة من هلا تكون وتكاد جمردة،
 الكلية البنية بسياق نربطها أن جيب اليت االنزياح حركة حبكم شعريا طابعا عليها أضفى
  2»للنص
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 خدمته يف والبالغية النقدية اآلليات كل ويسخر السيميائي لتوجهه يوسف أمحد يفي 
 يف تعين ال اليت اجلمع، صيغة على التأويلي السيميائي البعد إضفاء يف هذا ويظهر وإثرائه،
 الناحية من خرب اآلباء ر إن «الساللة؟ بثقل عالقتها فما وإالّ والكثرة، اجلمع إال البالغة
 من خطاب وهو) اآلباء ر تصدق ال(النهر بصيغة يرد ألنه البالغية الناحية من وإنشاء الداللية
 ضمري اصطناع هو ذلك على والشاهد اخلرب هذا بتصديق معنية أنها تبدو ال اليت املرسلة الذات

 املعين غن) آبائنا ر تصدق ال(املتكلمني ضمري بدل) آبائك ر تصدق ال(يف الكاف(املخاطب
 صيغة يف األمر إليه يوجه كان وهلذا) إليه املرسل (اآلخر هو اخلطاب ذا

 يكتب/حملو مواقيت األرض جتد(الشرط جواب صيغة يف مفارقة هناك ،)أنثر...أحبث(الطلب
 والقدم والطريق النهر مع تتشاكل األرض فإن سالفا أشرنا وكما) نسيانا تفاصيله املوج

 زمنيا داال األرض فضاء يكون فكيف.ظاهريا دالليا تباينا الكالم مع وتتباين واملوج، والفصول
 كتابة تفسري يف العرب حناة قول ويستثمر 1»للمحو؟ صفة املوج كتابة كيف مث احملو؟ على

  .النحاة يقول كما أحوال املعارف وبعد صفات النكرات بعد ألن للمحو صفة املوج

 يالحظ إذ" البنفسج حقول" ديوان يف فلوس األخضر جتربة الشعرية التجارب من        
 على تعتمد اليت الشعرية الصور النصوص هذه على تطغى ال هلذا « الديوان يف الذاتية سيطرة
 النحوي موقعه خيتلف مضاف إىل الصفات حتويل أو الصفات، كثافة إىل وتلجأ التشبيه، مجالية

 الفصل األخضر، شوقي الشك، العطاش، املسافات: الصفات ومن. التركييب السياق حبسب
 الدراسات يف األهم اجلانب يوسف أمحد يغفل ال كما 2»وغريها البابلي، األلق بالصالة، املطرز

 تيمة عن حديثه ففي الشعرية، والصور اللغة جانب وهو نقدية دراسة أي منطلق بل األسلوبية
 الشعر إطار يتجاوز الوطن، لتيمة فنيا معادال...   «جيدوا مل الشعراء أنّ إىل يذهب الوطن

 اللغة الثورة شعر على غلبت وقد. زكريا مفدي شعر يف هو كما الصداح واإليقاع التحريضي
 حممد قصائد من نطالعه الذي املكثف واإلحياء املركبة الشعرية الصورة إىل تفتقر اليت الصاخبة
 وأيب شريط، اهللا وعبد باوية، الصاحل حممد قصائد بعض ويف السائحي، القادر عبد األخضر
 يف مباشرة تقريرية نصوصهم جاءت « فقد السبعينيات شعراء أما 3»خريف وصاحل مخار، القاسم
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 بني تفاوتت بسيطة الشعرية وموسيقاهم الثر، اخليال إىل تفتقر وصورهم األحايني، بعض
 تفعيلة استعمال إىل ومالت احلر، اإليقاعي والشكل الشطرين، نظام ذي اإليقاعي الشكل
 وهي1»واهلزج والوافر، والكامل، واملتدارك، والرجز، والرمل، كاملتقارب، الصافية البحور
 والتركيبية، الداللية األبعاد خمتلف بإبراز الناقد اهتم احلر،كما الشعر نظم فيها كثر اليت البحور

 لفعل مفعول) اليتيم الغياب أجى(هادف سعيد نص يف الغياب عن حديثه يف نلفيه لذا
 خبالف سببها، بزوال تزول قد حالة جمرد يصبح ال حىت الصفة له أضيفت له وحتديدا التهجي،

 البعد حتول الداللية الناحية من ولكن إليه، مضافا جاء الذي مالحي علي نص يف الغياب
  2.املعىن مركز إىل إليه للمضاف التركييب

 كسر حتاول اليت الشعرية الصورة عن حديث والقطيعة اليتم شعراء لغة عن احلديث إنّ         
 قرأناه مما الواضح أن غري التجريب، تيار يف اخنراطها يف واملألوف، السائد عتبات وجتاوز الواقع

 اليت للحدود خرق هو لسرها اجلميل اهلتك وهذا اللغة قوالب يف الكسر هذا أن مناذج من
  .وسطوا األب سلطة عن وخروج اجلينيالوجية رمستها

 يورد األسلوبية من ضرب وهي اجلداول، إىل اجلسد للغة مقاربته يف يوسف أمحد يلجأ        
 تراوحت الظاهرة الداللة النحوية، الصيغة الصرفية، الصيغة الشاعر،: خانات أربع اجلدول يف

 فوردت النحوية الصيغ أما اجلمع، صيغ بني النسبة، ياء إليه املضاف املفرد بني الصرفية الصيغة
 مفعول بنفي، جمرور اسم بال، معرفا+إليه مضاف فاعل، عن، باحلرف جمرور اسم منها متعددة

 الصيغ  حسب فنوردها الظاهرة الداللة أما ...مبتدأ به، مفعول معرف، خرب ،)نا(إليه مضافا+به
 الشهادة، الغنب، املوت، خطر باحلمل، ارتباطه: التعفن اهلروب،الضيف،:الذكر السالفة النحوية

 الشعراء أكثر هادف وسعيد دحية مصطفى أن املالحظ ومن والتالشي، الضياع االحتراق،
  3.نصوصهم يف للجسد توظيفا

 يف وردت اجلسد صيغة أنّ للجسد، اإلرادي اإللغاء لتيمة مقاربة أثناء الباحث يلحظ        
 نور من لكل شعريا نصا عشر اثين ويورد ،"جسدي"النسبة بياء ملحقة مفردة النصوص أغلب
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 ميلود وآخر بلخري، لعقاب ونصا دحية، ملصطفى نصوص ثالثة مرياش، عمار درويش، الدين
 عميش، للعريب أخريا ونصا هادف، لسعيد نصوص وثالثة الكرمي، عبد ألمحد وواحدا خيزار،

 الصيغة الصرفية، الصيغة الشاعر، اسم: فيه خانات أربع مقسم جبدول النصوص هذه يتبع
 ةالسابق النصوص يف للجسد النحوي للمستوى إحصاء يقدم الظاهرة، الداللة النحوية،
  :فيحصي

: درويش الدين نور:مثال.عشر اثين جمموع من نصوص مثانية يف جمرورا امسا استعماله وقع -أ
 وباقي جسدي، يف العمر محاة أرى كي: دحية مصطفى وقول جسدي، عن أهرب أنا ها

 .بفي أو بعن ماإ جمرورا ورد النصوص

 .الطوفان سهو إىل جسدي ماءات فأرجئ: دحية مصطفى قول يف إليه، امضاف - ب

/ يصادرين أيب ظل: وقول الحتوائك، جسدي يكفين ومل: مرياش عمار قول يف فاعال،- ج
  يعد لفعل فاعل هو الثاين اجلسم.جسمي يعد مل وجسمي

  .أجتلى أو أملس علين     جسدي أوقدي: هادف سعيد قول يف به، مفعوال-د

 قمقم جسدي: الكرمي عبد وأمحد جسمي، يعد مل جسمي:خيزار ميلود:قول يف مبتدأ-ه
 ثروة ميلك يوسف أمحد أن الواضح 1.الريح يشبه جسدي: هادف سعيد وقول الليبدو،
 املعىن« أن إىل ويذهب العريب النحو يف الكتب أمهات على املطلعني من ويبدو هائلة، معرفية

 النسبة ياء إليه املضاف املفرد بصيغة ورد الذي الشعري النص يف اجلسد لتراكيب النحوي
 املرغوب امللكية- 1:أقسام ثالثة قل أو قسمني، إىل تنقسم امللكية وهذه امللكية، على يدل
 وامللكية عنها املرغوب امللكية تتصدر". املابني" يف امللكية-3 عنها، املرغوب امللكية -2فيها

 هذه تنضوي األحوال كل ويف. فيها رغوبامل امللكية تليها النصوص قائمة" املابني" يف
 إذ هشام، ابن بقول يوسف أمحد ويستشهد 2»اجلسد إلغاء ضمن بآخر أو بشكل الدالالت

 املصاحبة وتفيد واملكانية الزمانية الظرفية معىن تتضمن«"يف "داللة أنّ األخري هذا يذهب
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. اإللغاء معىن على داللة احتواء ذلك مربر ولعلّ 1»املعاين من وغريها والتوكيد واالستعالء
 أو اإللغاء داللة نلتكو العام السياق صعيد على الداليل املستوى مع النحوي املستوى فتظافر
 داللة على كشواهد النصوص هذه يف املهيمنة القيمة هي عنها املرغوب امللكية أو النفور،

 قراءة بصدد هنا لسنا« بقوله اليتم لتيمات قراءته يف السيميائي توجهه يؤكد اجلسد، إلغاء
 اجلسد إلغاء بني القائمة العالقات على ركزنا وإنما اجلسد، "عالمة/تيمة"ل  خالصة سيميائية
 شعراء لدى املختلف الشعري النص2»الضائعة وجينيالوجيته النص يتم وبني ظاهرية بطواعية

 مكانا ليغدو املنسية اللغة سلطة ومن امليتافيزيقا، من اجلسد حترير إىل يسعى والقطيعة اليتم
 فضاءات على وفتح اجلينيالوجية وأسر السالالت، لسجن رفض كذلك وهو ، للمعىن

 إىل غياب رحلة يف اليتم شعراء بعض ألفينا هلذا واألصول، باحلدود تعترف ال اليت الالمتناهية
 من رمزية بلغة اللغة، ولقواعد للمألوف خرق فيها شعرية جتربة يتمثل الذي الصوفية، عامل
 عالقة ذات األب مصادرة متثلها اليت اجلينيالوجية...السكر اجلزيرة، الرمال، اخلمر، قبيل

 حني كل يف باجلسد يتربص اليتم وكأن وأسره، تغييبه أو اجلسد، بإلغاء تنتهي لليتم مالزمة
   به يستبد حىت يغادره ال
 ينطلقون اجلزائر يف اليتم شعراء بأنّ القراءة هذه من السابقة الفصول يف أشرنا قد كنا           

 رمزية داللة أي حيمل هنا املوت أن غري ، جبرمية وليس فريضة أا باب من األب قتل فرضية من
 حكيم يدعو أبوا، عن اخلروج من ومتنعها الذات تقيد اليت واملبادئ القيم جمموع إىل متتد

 وتصديق اآلباء ر على الوقوف عدم إىل" مشتعال ميشي الريح خطى على "قصيدته يف ميلود
  واحبث آبائك ر تصدق ال:                        بقوله حركته

  قدم تطأها مل طريق عن                                      
  3شفة تقله مل كالم عن                                       

 فعل يتبعها بالنفي تبدأ اليت الشعرية الوحدة هذه حتليل على يوسف أمحد يعمل         
  التكذيب=التصديق فعل+ال: أي«التكذيب الداللية الناحية من يساوي والناتج التصديق
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 إىل بدورها تسلمنا املقولة وهذه الكذب تساوي ال الصدق: إىل حتيلنا منطقية مقولة أمام إننا
 حيتمل ما هو اخلربي واألسلوب الكذب أو الصدق حيتمل ال اإلنشائي األسلوب: بالغية مقولة

 أو الصدق صفة القضية على-واملناطقة البالغيون يقول كما-نطلق ال. والكذب الصدق
 وللخصوبة وللحركة للحياة مسة هو الذي بالنهر - هنا-متعلق واخلرب خربا كانت إذا إلّا الكذب

 واخلرافات األساطري من االت حماطة أنثروبولوجية داللة باطنها يف -أيضا-حتمل مسة أنه كما
 « قائال ويضيف 1»خباصة الشعرية والثقافة بعامة اإلنسانية الثقافات يف األب رمز يتضمنها

 ر خرب عن الصدق نفي -أيضا-املتضمن النهي على القائمة مبصادراته الشعري الفعل يدعونا
 الذي احلاضر النص ينفيه حيث اخلرب؛ بصدق التسليم يف املتمثل الغائب النص أين مث اآلباء،
 اآلباء ر تصديق بدل البديل تقدمي يف النص هذا يتوان ال 2»بصدقه؟ التسليم عدم إىل يدعو
 سهو على القلب ونثر السابقون له يسبق مل وكالم قبل من قدم تطأها مل أرض عن البحث وهو

 ما وإجياد قوله يسبق مل ما قول يف التوجه هذا ولعل اإلستحالة، دائرة يف داخل وكلها الفصول
 إىل جئنا وإذا«  .والتفرد االختالف نص يف كتابته والقطيعة اليتم شعراء حاول ما هو ، يكن مل

 تقابلنا)جتد بدل جتد(مرفوعا وليس جمزوما يكون أن الواجب من الذي الشرط فعل جواب
 يبدو ما إن.احلياة حركة وصوغ الوجودي الزمان لصنع النهر مع دالليا تتشاكل وهي األرض

 مع -فعال بوصفه-قدم يطأه مل الذي الطريق يتشاكل الكالم هو الشعري النسيج يف ناشزاً
 ال بينما"للمحو مواقيت األرض جتد...قدم  تطأه مل طريق عن أحبث:" جوابا بوصفها األرض
 مواقيت األرض جتد: جوابه مع شفة تقله مل كالم عن أحبث: الشرط فعل الظاهر فيس يتالءم
 بعض كانت هكذا 3»الشعري النسيج هذا يف حمورية صفة هي اليت احملو صفة اللهم للمحو

 القدمية، للبالغة الوريث بأا عنها قيل واليت هذه قراءته يف حاضرة األسلوبية اإلجرائية اآلليات
 اإلجرائية األداة هذه يفعل أن حياول ما بقدر اإلحصاء لغرض يكن مل للجداول جلوءه ولعلّ

 إبراز على العمل كذا و والنحوية الصرفية مستوياا إحصاء له مت فقد الوقائع، تلك كنه إلدراك
  .الداللية خصائصها
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   قراءة؟ لكل النص يستجيب وهل مشروعة؟ قراءة كل هل: التأويلية السيميائية 2-4

 ولكن العربة مبا يقدمه ،ال يقاس التأويل مبقدار ما توصل إليه من حقائق يف العمل األديب        
فالتأويل أركيولوجي، جينيالوجي مبا هو  « ص سيال غزيرا ال يتوقفمن معاين جتعل معاين الن

 قراءة، كل روح فالتأويل 1»تفكيك أو حفر يف النص وهو كذلك بنيوي أو نفسي أو لساين
 نصانيةالالقراءة  ورغم ذلك ميكن القول أن ووجوده، حقه املؤول حيرم وال النص يصادر فال

 ها بالنص فإنه ال ميكن أن نتجرد كليا من األنساق اخلارجية اليت لفظ يف حميطالتزمت مهما
النص فليس للقراءة أن ختالف شيئاً من املعطيات املوضوعية اليت نعرفها عن النص وظروف 

 أن ه ونؤولشعر اليتم فليس لنا مثالً حني نقرأ ،تأليفه أو حياة الكاتب وعصره أو غري ذلك
عاشتها اجلزائر، حيث تتطلب السيميائيات التأويلية، والقول  احملنة اليت  فترةوجد يفه نتجاهل أن

 قدرا غري قليل من اإلحاطة باملواضعات االجتماعية، لكي ندرك الدالالت «ألمحد يوسف 
إن لنا 2 »األيقونية اليت تقدم اجلزء، وتريد الداللة على الكل، اليت تقدم اجلزء لتدل على الكل 

احلق بأن كل  ناأن نتساءل، وقد رأينا ما يتميز به التواصل األديب على حنو خاص، إن مل يكن ل
 أن نعزف عن كل ،أفليس من املنطقي واألمر كذلك. ناؤوله كما حيلو لن النص وبأن نقرأ

 الظاهرة إىل املقصدية اليت ينصهر فيها أفق أو مقصدية النص مقصدية الشاعرحماولة الستخالص 
القارئ مع أفق النص حبثا عن إنتاج جديد للنص ومن فتح باب تعددية الداللة وهذا بالضبط ما 

 الداللة ليست معطى أوليا قارا يف بنية «تبناه أمحد يوسف يف ممارساته النقدية وهو القائل إنّ
شكالنيني الروس، واملقاربات البنيوية الصورية، النص كما حتاول أن تومهنا بذلك أطروحات ال

 إيزر أحد Iserوإمنّا هي نتاج تفاعل معقد بني املتلقي والنص كما تشري إىل ذلك أطروحة
  .3»منظري مدرسة كونسطانس األملانية

 اليت هي وليدة التفاعل بني النص والقارئ، هو ما إنّ هذا الكشف عن الدالالت املتعددة       
حياول أمحد يوسف تأكيده وإقراره يف مدونته هذه من خالل تعزيز ذلك التراحم بني التأويل و 
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السيميائية ، لذا جنده، ينطلق من النص كعالمة سيميائية متثل سريورة الداللة وحياول تأويلها ، 
محد  يقف أ. ليت من شأا أن تغري من منحى التأويلولكن دون إمهال املعطيات اخلارجية ا

   :يوسف عند قول سعيد هادف

                                           أيها اليتم الباسل

  1                                         هو ذا املاء يف رقراقاته يتذكر

      حياول أمحد يوسف تأويل هذه اجلملة الشعرية، اليت أخذت صيغة النداء؛ حيث يتم مناداة 
اليتم الذي منح البسالة وقرن باملاء الرقراق حيث خيصب املاضي، يؤول الناقد هذه الرمزية 

ويته، ومقاومة أمل الكتابة الذي يسببه الشعور السيميائية اخلصب كأنه تعويض للنسيان وتق
باليتم، ألنه ميضي من اهول على اهول وإن قال النص عكس ذلك، فال يهم أن ترتاد الذات 
الكهف األفالطوين للمعرفة، وال حىت أن تسرق شعلة برومثيوس لكي تصوغها صوغا شعريا، 

لئن كان من الصعب أن نفرض تأويالً وحيداً لنص  هكذا إذا، 2ألا تنتهي إىل الفرادة يف اليتم
 وإن كان النص جييز لنا قراءات كثرية ،ما فإنه يوجد معايري تثبت شرعية التأويل أو عدمها

فإنه ال يأذن لنا أن نقرأ كما نشاء وكيفما اتفق حسب ومتعددة أو قل إن شئت الائية 
ختفت  ا نص نشاء لتساوت النصوص مجيعها وأ ما نشاء يف أي إذ لو جاز لنا أن نقر،أهوائنا

ينطلق أمحد يوسف من النص لتقدمي  ، لذاوحنن نعرف أن األمر ليس كذلك البتة. احلدود بينها
قراءة خاصة حتاول استثمار واقع الذات الكاتبة، لفك شفرات هذا اليتم، الذي سبب أمل الكتابة 

سابقا يف أن البنيوية ال تزال يف الساحة النقدية ال تغادرها ألن والقول،ومنه نؤكد ما ذهبنا إليه 
كل قراءة مهما حاولت اخلروج عن النسق املغلق الذي أقرته البنيوية ذات الطرح الصوري إلّا 

فلكي تكون القراءة مقبولة جيب عليها أن .أننا ال جند غري النص مدخال لكل قراءة وكل تأويل
 تطبيق منوذج التأويل الذي خيتاره  يكون منطلق الدراسة والعمل علىبالنص كبناء داخليتلتزم 

انطالقا من معطياتهص املقروءالناقد تطبيقاً صارماً على كل الن .  
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 ممن كان وإن نفسها، للداللة تنويعاً هادف سعيد قصائد من العديد يف الغبار يتكرر     
 النصوص حشد من واإلكثار التارخيية والرموز الشخصيات أمساء وحشر احلشو يرفضون

  :اهلادف سعيد يقول ،.شعري زخم دون باألساطري
  نشيدي املاء على قرأت                                        
   بالغبار ارتطمت اليت والوجوه زمن مضى                             
  غبارا استحال الرحيل وال                             
   املوت من السابقون أدخر ما جترعت إين                             

                                                                                                                               1اجلرار كسرت مث
 مع القطيعة إحداث على بارزة عالمة «فرياها اجلرار تكسري عالمة على يوسف أمحد يقف

 وعوائق نفسية، عقبات من القطيعة حتمل ما مع) املاء(الشعري املوروث ومع) اجلرار(املاضي
 وضوح عدم على دليل باملسرية الغبار ولعلّ جواب، بال األسئلة تبدو كانت هلذا ابستيمولوجية،

 فيها تغيب اليت التجريب حركة إذا هي2»العواقب مأمونة غري مغامرة يف والدخول الرؤيا،
 مت ماض على كعالمة اجلرار عالمة تأويل مت هكذا القطيعة، فعل جراحها ويدمي الرؤية، مالمح

  .معه القطيعة إحداث أبناؤه حياول  وانقضى
أمحد يوسف من خالل مدارستنا هلذه املدونة، من دعاة التالحم بني املناهج خاصة         يبدو 

حنن من دعاة التراحم بني املناهج «املناهج السيميائية والتأويلية، وهذا ما يقر به هو يف قوله 
السيميائية والتأويلية اليت ترتكز على أصول فينومينولوجية ومبادئ لسانية وأسس منطقية 

ويؤكد األمر يف مقام آخر بعد حديثه عن القراءات النسقية ذات الطرح املفتوح، و 3 »طبيعية
 السيميائيات اليت ينبغي أن تتراحم مع التأويليات قصد الوقوف على الدالالت «هذه املقاربات 

  .4»وختوم التأويل) السيميوزيس(املفتوحة
 وال تومض تسهب، وال تربق تفصل، وال تكثف الشعري الفعل طبيعة أنّ صحيح        
 اآلخر اخلطاب يف عنها يبحث وال التأويل، يستنبطها فلسفية حقائق تتضمن لكنها ترسخ،
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 ثقافة نبذ إذا سيما وال االختالف؛ عن إال يعرب ال سحرها ومن.اختالف ذاا فاللغة.املقهور
 الشعرية التجربة يف اليتم شعراء عند الشعر مربط هو وهذا 1الشعري العنف لغة واختيار املعيار،

 هو وقار مألوف لكل وكسر اجلاهز املعيار وعن القوالب عن اخلروج فهذا احلداثية، اجلزائرية
 حلياة وإعالن التمرد لشعار رفع هو اجلينيالوجية، ولألصول األب لسلطة رفض األمر حقيقة يف

 من اخلفي ربط املختلفة الشعرية للنصوص هذه مقارباته يف يوسف أمحد حياول والضياع، اليتم
 وبتتبع املعاصر، اجلزائري الشاعر يعلنه الذي والقطيعة الرفض وبواقع املعاش بالواقع النصوص

 ، بالفجر اجلسد لوصيف عثمان يربط باإللغاء، وقوهلا أصل لكل رفضها يف اجلسد عالمة/تيمة
 فضاء اجلسد ميثل حيث للتأويل؛ سيميائيا إحياء يتضمن «يوسف أمحد حسب االرتباط وهذا

 والسواد؛ والظلمة الدجيور من الزمن النعتاق بداية الفجر يصبح بينما احلركة، منه تنبثق واسعا
 واقع عن كشف التأويل أنّ هو فاحلقيقة 2»واإلخفاء السترة من للجسد - أيضا-انعتاق وهو

 « يصبح ومنه املتعددة، الدالالت آفاق حنو والقارئ النص تفاعل خالل من كيانه قد جديد
 فغاية 3»للفهم جديد خلق ماهو بقدر احملول للنص بسيطة تكرار أو إنتاج جمرد ليس التأويل
 من.4»ما تأويل إنتاج عرب إال يفهم ال فالنص « جديد فهم إنتاج هو املباشر وهدفه التأويل
 التأويل عالقة أن وخنلص التأويلية العملية آليات من والقراءة الفهم نعد أن ميكن هذا خالل
 هلا دخولنا فبداية احللقة، هذه يف لآلخر مكمل منهما فكل استلزامية تكاملية عالقة هي بالفهم
 املعاين تفكيك على ترتكز اليت التأويل عملية يف ويساهم يقودنا الذي الفهم طريق عن تكون
  .املؤول للنص جديدا فهما لنا لتنتج أو بنا لتصل

 عمد أمحد يوسف أيضا االنتقائية يف إيراد الشواهد و األمثلة فكان         إضافة إىل ما سبق،
يكتفي مبا خيدم مساره املنهجي فقط، ويف حبثه مسألة الساللة الشعرية يف اجلزائر أشار إىل قضية 

النقدي و افتقار الراهن النقدي اجلزائري هلذا املنهج رغم دوره " املنهج"هامة وهي مسألة 
ية قراءة تبحث عن أصوهلا وجينيالوجيته، ويتحمل املسؤولية يف هذا الغياب الفعال يف إقامة أ

  . كل من الشاعر والناقد على حد سواء وكل مثقف جزائري
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 جمال نشاط السيمياء يف الشعر M.Riffaterre حيدد مايكل ريفاتري :وغرمياس بريس سيمياء
 هو انتقال العالمات من مستوى معني من احلديث، إىل سيميوطيقالل احلقل األصيل «بقوله

مستوى آخر، أي تصعيدها من داللة مركبة يف مستوى أويل من قراءة النص، إىل وحدة نصية 
تنتمي إىل منظومة أكثر تطوراً، أي أن جمال السيميائيات هو االنتقال من العالقات اللغوية ذات 

هذا . على ودجمها ضمن منظومة رمزية أكثر تعقيداالداللة املعجمية احملدودة، إىل مستوى أ
الدمج يعطيها فاعلية تعبريية جديدة وجيعلها تتحرك داخل منظومة من القيم اجلمالية وهذا يعين 

 جدير1» االنتقال من العالمات باعتبارها وحدات مستقلة، إىل وحدات نصية ذات داللة رمزية
 والعلوم املعارف خمتلف من واستمد احلياة جماالت مبختلف اهتم السيميائي الدرس أنّ بالتذكري

 والبىن باأليديولوجية، تم أن هلا بد فال واألوساط الشفرات دراسة هي السيمياء إنّ وحيث« 
 من تطورها تأثر وقد. اخلطاب وبنظرية وبالشعرية، النفسي، وبالتحليل االقتصادية،-االجتماعية

 مشيل وحبفريات البنيوية باالنثروبولوجيا أي البنيوية، بعد ومبا بالبنيوية بقوة التارخيية، حيةالنا
 اجلمع هذا رمبا 2»دريدا جاك عند الكتابة وبعلم الكان، جاك عند اجلديدة، وبالفرودية فوكو

 وتطبيقا ممارسة املناهج أكثر بني من تكون أن إىل أهلها الذي هو خمتلفة ومعارف علوم بني
 للسيميائية التنظريي اجلانب مصاف إىل يرقى ال التطبيق كان وإن اإلبداعية النصوص على

 إن وقل امللغزة ومصطلحاا املشفر لبنائها نظراً املنال وصعبة الفهم على عصية ما نوعا وبقيت
  .يطبعها الذي الطلسم طابع شئت

 العريب، العامل يف السيميائي للدرس التأسيس يوسف أمحد حماولة إىل أشرنا قد كنا         
 املمارسني النقاد بني من كان ومنه التطبيق إىل التنظري جتاوز اهلدف ذلك أنّ واملالحظ

عمل على حتليل بعض و يسيميائية بريس احلديثة،  إىل يوسف أمحد يلتفت هكذا للسيميائية،
األيقونة، املؤشر، ( التصنيف األمريكي للدليل وفق ما طرحه بريس،كما هو يفالعالمات اللغوية 

 وقد سبق أن وقفنا يف الفصل الثالث من هذه القراءة على هذه املرجعية السيميائية واآللية )الرمز
  ..اإلجرائية البورسية
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 ال بريس يقول كما عالمات هناك أنّ اعتبار على الرحيل، أيقونة مبعاينة يوسف أمحد قام       
 واحنرافها املعىن وإزاحة االستعارات يف جتسد ما وخاصة « اإليقونات بواسطة إال تأويلها ميكن

ويقدم مثاال لذلك   1 »والالتوقع التوقع بني املسافة وتعيق املألوف بني توتر وخلق املعيار، عن
  .بتيمة الترحال والرحيل لسعيد هادف

  ور للترحالذالشمس عنقود الوجه املن                                            
  الشمس عنقود- أ:ويقوم بتفكيك هذه الصورة على األحناء التالية

                                               الوجه املنذور للترحال
  الشمس عنقود الوجه:                                             ب  

                                                 املنذور للترحال
        إذ يالحظ حماولة الناقد تقسيم اجلملة الشعرية إىل مجل تامة مسند ومسند إليه، وليس 

 الدالالت اليت حتملها هذه اجلملة، وجه هذا هو هدفه بالتأكيد فاهلدف هو الوقوف على
االختالف واالئتالف يف هذه اجلمل الشعرية؟ مث يقوم بتقدمي مجلة من الدالالت اليت حتملها 

جرم (عالمة الشمس، وعالمة العنقود كعالمة ثانية، فأما الشمس فتحمل عدة دالالت منها
لوا أصفر ضارب إىل احلمرة، إله مساوي، مصدر اإلنارة، طاقة حرارية، انعدام احلياة فيها، 

شكل خمروط، متعدد األلوان، ( أما العالمة الثانية العنقود) معبود، مادة أسطورية، شكل كروي
 لعل التفاعل بني 2)مثرة الدالية، مادة للخمور يتألف من حبات متناسقة، ينضح يف اية الصيف

يكسبهما معاين جديدة غري متوقعة ال يكون هكذا مبحاولة الربط بني هذه هاتني العالمتني مبا 
 ميكن أن نعد تيمة «الدالالت وتلك وإمنا ال يتم له ذلك إال باستحضار تيمة الترحال إذ 

املفتاح لفهم عالمات األيقونة يف هذه الصورة الشعرية؛ فهي تنطوي على /الترحال هنا الكلمة
 م فإال 3»عارة اليت لونت األشياء تلوينا يتعارض مع املنطق املألوفقيم روحية تتضمنها االست

  إليه؟ واملشار الترحال عالمة بني الشبه وجه ما مث أوال تشري
 تيمة استحضار بعد والعنقود الشمس عالمة من كل فيه تشترك الذي الشيء إنّ       

 ويناهلا التحول يصيبها الوجه العنقود، الشمس،« من فكل االنزياحي، مستواها يف الترحال،
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 أما.1 »الترحال إىل البدء منذ منذورة فهي االختفاء، مآهلا فيكون الذبول إليها وميتد املوت
 فضائها مركز الترحال تيمة تشكل أخرى شعرية بصورة لذلك مثاال فيقدم األلوان سيميائية
  :وهي الشعري

  )الترحال هو ذلك النقصان ختوم حول دائرة بالدم تنقش أن لك( بالدم النقش-
  .الزمن هذا يبوسة على يراق كالدم رحيلك فاقع-
  .والربتقال امللح مدن إىل الرحال سأشد-

 أنها كما احلمرة إىل الضارب األصفر ولوا الشمس عالمة مع األيقونة هنا تتشاكل        
 2ذاته الرحيل حىت أو الرمل كثبان أو التخوم تكون ما عادة الذي املدى مع دالليا تتشاكل
 الداخلية الرسومات جتسده أيقوين خبطاب يتعزز للجسد واالنتصار واجلسد الروح بني فالتقابل

  .3"العال عبد"عنوانه محلت بقصيدة الشاعر خصه الذي مودع العال عبد الفنان أبدعها اليت
 املعجم يف املهيمنة التيمة وهي الرحيل بتيمة للمؤشر مثاال يوسف أمحد فيورد املؤشر أما        
 القاسم و املؤشر هذا مع تنسجم اليت العالمات من مجلة حوهلا وتلتف اليتم، جليل الشعري
 واملسافة والتسلق واملوسم اخلطر و والتيه املتاه: مثل املختلف الشعري النص لبالغة املشترك
 املؤشر هذا حضور يتواىل وهكذا واحلفرة اللحظة و والزمن والسفر والوقت والركض والتعثر

 الغياب، التيه، الدليل، فقدان العالمات بنفس ويتلون املختلف اجلزائري الشعري املعجم يف
 بل عنها املسكوت بالداللة يعبأ ال يوسف أمحد الناقد أنّ الظاهر لكن 4اهلذيان األفول، السري
 مؤشرا كانت إن الترحال تيمة أساسها على ويشرح وبنياته الشعرية اجلملة وحدات من ينطلق

 يالزم اهلروب أو فالرحيل« قوله ذكره ماسبق إىل إضافة ذلك مثل رمزا، حىت أو أيقونة أو
  : الدين ناصر عبيد لدى شذاها جف اليت الكلمات وبذبول بالفراغ، اإلحساس

  ذبلت عشقتها اليت الكلمات                                                 
  5»..شذاها وجف                                                 
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 ويف« : قوله يف السيميائي اإلجراء هلذا يوسف أمحد استعمال نكشف آخر سياق ويف         
 وأيقونة، مؤشر املعدن وصفة القوافل، عبور يطابق الذي املعدن الغبار هناك الظهرية غبار مقابل

 من أكثر الضرر جهة إىل التحول على مؤشر فهو للتأكسد وقابالً صلباً يكون قد املعدن ألن
 فيضمنها والقسوة الصالبة داللة حيمل فهو وجوده، غياب يف الشيء ألا وأيقونة النفع، جهة

                                                      1»"ال" وقول الرفض عملية أثناء يف الشعرية بالطراوة االحتفاظ مع مباشر غري سياسيا انتقادا
 يف دالليا رمزا وردت قد كذلك فهي وأيقونة مؤشرا الرحيل أو الترحال تيمة كانت وكما

  .املختلف اجلزائري الشعري اخلطاب
 تواضعات أو قانون مبوجب الثقافية بيئتها يف تقرأ عندما رمزية عالمة الترحال تيمة تصبح       

 حييل إنه « خاص نوع من مؤشرا الترحال رمز يكون أن شيء يف الغرابة من وليس اجتماعية،
 اإلحساس الوجع، دميومة املستحيل، العبور:يلي فيما إمجاهلا املمكن من أخرى عالمات إىل

 من االنتقال املتصدع، اإليقاع املضين، السفر املخرومة، الذاكرة الغامض، املصري بالنقصان،
  .2»ينابيع إىل اهلروب اهول، إىل اهول
 من شولز روبرت يعده وهلذا  التأويلية حنو مسار هو السيميائية مسار إنّ القول، ميكن       
 بقوله إليه أشار قد كان ما وهذا السيميائي باملنهج القارئ/الناقد فيها يقع أن ميكن اليت املثالب

 والشفرات واخلطابات، األنواع،-اجلمعية بالبىن السيميائي اهتمام أن « املخاطر هذه أحد إن
 القراءة حقل بدخوله الناقد أن اآلخر، اخلطر.األديب النص قراءة تضييع يف يتسبب قد– أشبه وما

 تضيع أن درجة إىل الشخصية االستجابة سحر حتت أو التأويلية، املمارسة وطأة حتت سيقع
 بينهما، للتراحم الباحث من التوجه هذا نربر ومنه 3»القدمي التفسري شراك يف السيميائية املنهجية

 التفسري، شباك يف الوقوع حىت أو الذاتية الرتعة غلبة باملرة تعين ال التأويلية املمارسة أنّ غري
 سريورة هو مبا للنص قراءة هو فالتأويل يكون، أن له يسبق مل كما للنص بناء إعادة فالتأويل

 يكون حني يف الكلمات، معاين بتتبع يعىن ألنه التفسري بني التفريق وميكن الدالالت من لغوية
  .عنها املعلن غري املضمرة اخلفية الدالالت عن حبثا التأويل
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 كذلك يستعني جنده بل بريس، سيميائيات يوسف أمحد استثمار عند احلد يتوقف مل        
 يف األرسطي، الصوري املنطق من أصوله يستمد الذي السيميائي مربعه يف غرمياس بسيميائية

  :الذل موقف:فيها يقول العشي اهللا لعبد" الفىت سرية" لقصيدة حتليله
  "امللك ملك" أوقفه حني

  :له قال" الذل موقف "يف
  استطعت ما صامتا فكن عبدي أنت

  استطعت ما خائفا وكن
  استطعت ما خاضعا وكن
  العبارة سر تفش وال بذايت توحد
  السر لك وأكشف ملكويت من أقربك

  1اإلشارة وباب واحلضرتني
 يف يوسف أمحد يستثمرها العالقات من أنواع ثالثة لغرمياس السيميائي املربع لنا يقدم      
 والوحدة للعزة الداللية الوحدة دالليتني وحدتني عند يقف منه الشعري، النص هذا قراءة

  :كالتايل تكون السيميائي املربع وفق العالقات هذه داليل، عامل توليد بغية للذل الداللية
  والالعزة الالذل أو والذل العزة: التضاد عالقة- 1
  والالذل الذل أو والالعزة العزة: التناقض عالقة- 2
  2.والالعزة الذل أو والالذل العزة: التضمني عالقة- 3

 بتناسل يسمح ، التضمني أو التناقض أو بالتضاد إما الثنائيات هذه بني التقابل إنّ        
 شروط كانت ولذا إغراء، يليها بأمر النص بداية نلحظ إذ عدة، مدلوالت وتفرع الدالالت
 سيد اخلوف اخلضوع، الصمت، حيث اجلميل، الصرب مملكة وهي"امللك ملك" مبملكة االلتحاق

 أن شرط على اململكة، هذه يف الذات هذه قبول يتم الصفات، هذه تكون ما وبقدر املوقف
 يوسف أمحد ويذهب العرفان مملكة يف قبوله شرط هو وهذا العبارة، كتمان بسر العبد يتحلى

 أن كما اإلنسانية، اإلرادة سلب أشكال من شكل هي بالذات التوحد إىل الدعوة « أن إىل
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 وكتم الصمت على اإلنسان هذا ترويض مظاهر من مظهر - أيضا-هي السر إفشاء بعدم املطالبة
 وإمنا الكامل، باالعتراف حيظى ال ذلك مقابل ويف العبارة على التعليق يف حلريته وسلب اللسان
 إرادته يبيع أن بعد السر له ويفشي اإلشارة، باب له ويفتح  مملكته، من يقربه بأن يكتفي

   .1»وحريته وإنسانيته

 العزة بني التناقض عالقة إدراك على يوسف ألمحد والقول السيميائي املربع يساعدنا         
 من االنتقال تسهل اليت النفي عملية مع تتناسب إنها حيث من والالذل الذل بني أو والالعزة

 بني أو والالذل العزة بني التضمني عالقة تساعد بينما ، الالذل إىل الذل من أو الالعزة إىل العزة
 على تعمل العملية وهذه العزة، إىل الالذل من أو الذل إىل الالعزة من االنتقال والالعزة الذل

 مع القارئ مقصدية تتالحم وهكذا2التضاد عالقة حتكمهما اللذين العزة وإما الذل إما اختيار
 ال والتأويل الفهم من فكل « الشاعر مقصدية مع االختالف درجة إىل رمبا  النص مقصدية

 يوسف أمحد ويذهب  3»للنص املاضي األفق عن وال للمؤول الراهن األفق عن يستقل أن ميكنه
 النص هذا فيكشف والتأويل السيميائية بني التالحم ضروب من ضرب التحليل هذا أنّ إىل

 لذا األرضي عامله يف يعانيه الذي واليتم النفور ذلك مقابل الالهوت عامل يف احللول عن الشعري
 احللول غياب يف اليتم صور من صورة ميثل الذي الواقع هلذا رفضه إبداء يف يتواىن  ال

 والتأويل فالفهم «النص هلذا االحتمالية الوجوه من وجها يوسف أمحد قدم هكذا واالستسالم،
 الداللة أبعاد من وخمتلف جديد بعد عن مرة كلّ يف لنا تكشف احلوار من مستمرة عملية
   .4»النصية

 تأويل إستراتيجية يف يوسف أمحد ا أخذ اليت اإلجرائية املفاهيم من :الداليل التشاكل
 كما التشاكل غرمياس ويعرف ،التشاكل ظاهرة غرمياس إىل األساس يف تعود وهي النصوص؛

 من يفهم 5»منسجمة قراءة خالهلا من النص نقرأ اليت الداللية املقوالت من سلسلة هو« يلي
 اخلطاب حتليل" كتابه يف مفتاح حممد ويذهب املضمون على قصر التشاكل أنّ القول
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 التواصلية، العملية قطب يبقى املضمون فإن التعبري إىل االهتمام أعرنا مهما « أنه إىل"الشعري
 فئات ولدى حمصور نطاق يف إال النحوية التعادالت أو األصوات تراكم بواسطة حيصل ال وهذا
 الشعرية التيارات بعض لدى أو األطفال، لغة يف أو البدائية األقوام بعض مثل معينة

-اخلطاب يفهم املتلقي جيعل أنه املعنوي التشاكل يؤديها اليت الوظائف أهم ومن...التجريبية
ديل ب ميقدت  يف حماولتهيذهب إمربتو إيكوو 1»السياقية املقومات تكرار عن ينتج وهو -القول

البد لكل حماولة تأويلية إىل أنه سيميائي يتخذ كمبدأ اقتصادي يف سريورة التأويل املفتوح، 
يساعدنا حيث  س؛ل من نوع تشاكلي كما حيدده السيميائي الفرنسي غرميااالرتكاز على متاث

التشاكل على معرفة تيمة اخلطاب، ألنه سيكون هو الدليل النصي على الغاية الفعلية للخطاب، 
ومن جهة أخرى، تعد املراهنات على تشاكل ما دون غريه معيارا للتأويل، ولكن بشرط عدم 

 ذلك سيقضي على مبدأ االقتصاد الذي يعد سدا ألنّ، تشاكالتتضخيم الطابع املولد هلذه ال
  .2أمام التأويل اهلوسي والعصايب

 إيقاظ يف اإلجرائي، املسوغ هذا يلعبه الذي الدور جيدا يدرك يوسف، أمحد أنّ املؤكد       
 الشعري املقطع حتليل حياول نلفيه لذا القراءات، تعددية على التأويلية خرباته وفتح املتلقي، وعي

  : السيميائي اإلجراء هذا إىل باالستناد هادف لسعيد

  ...ال: قل                                  

  منفاك وتسلق يتمك، بايع                                

  للفجر أمداحك تقرأ ال ظلك، مزق                                

   3النبع عند أيب وصايا مزقت                                

 مقدسة بطريقة يبايعه حينما إسالميا؛ بعدا لليتم مينح النص أنّ يوسف أمحد يالحظ         
 بأنّ يثبت الذي الداليل التشاكل استثمار إىل يوسف أمحد فيلجأ اإلسالمية، الطريقة ووفق
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 اليتم ضمن النص بأن القول إىل يدعو ما ولعل « بقوله إسالميا بعدا اليتم ضمن الشعري النص
 التسلق، البيعة،:التايل الشعري املعجم عناصر بني احلاصل الداليل التشاكل هو إسالميا بعداً
 واألمداح ديين، أمر والقراءة تتسلق، أا كما ظل وللشجرة الشجرة، البيعة فمكان الظل

 مع تعامل يوسف أمحد أنّ فالواضح 1»دينية مبراسيم متت لليتم البيعة وكأن شعائرية، طقوس
 يف متت اليت السياقات إىل باالستناد والداللية املعنوية التراكمات خالل من" البيعة "املفردة تلك

 ذه اليتم ربط مت قدميا البيعة فيها متت اليت السياقات تلك إنتاج إعادة خالل ومن إطارها،
 حدود يف التأويلي املغزى إىل ميتد « التضمني تشاكل أن إىل العني محر خرية وتؤكد البيعة
 من نوع إىل التشاكل معها يتحول اليت الباطنية النص مدلوالت استكشاف يف احلر التقبل

 عالقاته يف النص متيز اليت األسلوبية اخلواص خالل من واالنفعايل والتأثريي اجلمايل التثقف
 خبضوعه لكن النص بقراءة لنا تسمح اليت الداللية املقومات من فالتشاكل 2 »والداللية التركيبية

 من نوع وهو معها، يتشاكل اليت السياقية واإلطارات النص مع تتطابق حمددة، قواعد إىل
 من جيعل التداويل البعد « أنّ ذلك األخرى، التأويالت واستبعاد املمكنة للتأويالت التحديد

 مفتوحة؛ دالالت بوصفها السيميوزيس نشاط فيها يتجلى ثقافية وحدة السيميائي النسق
 عن ما حد إىل مسؤول وهو ن،بالسن ندعوه القواعد من بنسق حمكومة نفسه الوقت يف ولكنها
وقد أثبت أمحد يوسف قدرته على حتليل املعطيات املتوفرة يف  3»التأويل ختوم معامل توضيح

  . النص مع استغالل معطيات السياق
  

   :والتلقي القراءة نظرية 2-5
 على يسميها أن له حيلو كما النقدية يوسف أمحد تأمالت انفتاح إىل أشرنا قد كنا         

 نسقية قراءة كل مطمح والشمولية املعمق البحث حتقيق سبيل يف متنوعة، إجرائية ترسانة
 القراءة إستراتيجية مفاهيم بعض آليات من يوسف أمحد به استعان مما وكان تأويلية، وفلسفة
يستمد ثراءه بالتحديد من   النص األديبعلى اعتبار أنّ  وإيزر،ياوس بزعامة األملانية والتلقي

 لذا كانت ضرورة انفتاح النص األديب على أكثر من تأويل ،مدى فاعلية التواصل مع متلقيه
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 كل قارئ حيمل خرباته الثقافية وأفق توقعه الذي يتغري بتغري  ذلك أنّ،قبل أكثر من تفسريتو
يوسف عن كيفية يناء متصور لذا يتساءل أمحد   يف حواره معها،النصوص وظروف التلقي

لتاريخ األدب يف ظل هذه املتصورات؟ كيف جنسد مقولة النسق يف تاريخ األدب، هل لنا 
  القدرة على بناء تاريخ لألدب انطالقا من التلقي كما يدعو إىل ذلك هانس روبرت ياوس؟

 كامل ءجز ختصيصه يف التلقي، نظرية ومصطلحات ملفاهيم يوسف أمحد استثمار يظهر       
 أشار وقد. وإضاءته اإلبداعي النص بناء يف املتلقي دور على تركيزه وكذا التلقي عن للحديث

 دائم جدل ويف مستمر، تغري يف فهو وجاهزا، ثابتا إطاراً ليس التوقعات أفق أن إىل البداية منذ
 الواحد اجليل داخل خيتلف وقد آلخر جيل من خيتلف املتلقي وحىت والالتوقع، التوقع مبدأ بني
 أكان سواء االستقالل فترة يف املتلقي عن خيتلف االستقالل قبل اجلزائري للشعر فاملتلقي« 

 أحكامه وتتباين والتطلعات، الرؤى واختالف واملعرفة الذوق تفاوت حبكم أم الزمن حبكم ذلك
 باختالف خيتلف اجلزائري للشعر املتلقي أنّ فاملؤكد 1»االستقالل بعد ما قارئ عن القيمية

 بلورة تعيد أن شأا من اليت واالقتصادية والسياسية االجتماعية التطورات ومنه الزمانية الفترات
 ما البنيوية النقدية املناهج تلك يف الحظناه قد كنا ما بالفعل وهذا التلقي أفاق وتغري الذات تلك

 التوقعات أفق عن احلديث كان هكذا للتلقي، جديدة أفاق فتح يف سامهت حيث بعدها،
  .ذاا النصوص بنائه يف تسهم متحرك كفضاء

أشادت نظرية التلقي والقراءة بدور القارئ يف بناء النص، فهو الذي حيدد أمهية النص من 
 أي أن األساليب تصبح أداة مركزية للتحليل األديب، يتحول إىل أداة نعي «خالل إدراكه له 

  .2»األهداف وهو التقنية اليت جتعل الشيء مدركاً وفنياً بواسطتها
 بناء يف املتلقي به يقوم الذي الدور جيدا يعي فهو القارئ، بدور يوسف أمحد عين ومنه،        

 النص إثراء عملية يف بالغة أمهية املتلقي دور يكتسي « استمراريته وضمان النص نسيج
 ودقائقه، األديب اخلطاب بقوانني أحاط هو إذا باملعاين وإشباعه بالدالالت وإغنائه الشعري،
 مكانة على القدمية العربية الشعرية أحلت هنا ومن النص، أسنن تفكيك يف امللكة له وحصلت

 للتجربة يتوفر مل ما لألسف وهذا 3»بالرموز وإثرائه عالماته، وصوغ النص، تشكيل يف الغياب
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 الشعري النص يعانيها اليت اليتم حالة أنّ يؤكد نراه لذا اليتم، شعر خاصة اجلزائر يف الشعرية
 هذا يتم عمق الذي فاألمر اهلوية، وحىت لألصول الغياب ذلك بسبب ليست املختلف اجلزائري

 اجلينيالوجية غياب على وقفا ليس الشعري النص هذا منه يشكو الذي الضياع و« النص
 خبرقه ذاته النص ولعل. وتيهه يتمه حيتضن الذي املتلقي بغياب األمر يتعلق ولكن وحدها،
 القصيدة وتطعيم اإليقاع وتنويع الرمز، يف وإيغاله املكثفة، وانزياحاته املألوفة، األسلوبية للمعايري

 ميلك ال الذي واملتلقي النص بني فجوات خلق حيث النصي؛ وبالتهجني عميق، درامي حبس
 فالنص 1»معناه وإنتاج بنائه بإعادة القيام بل رسالته لفهم النقدية واملؤهالت املعرفية اخللفيات
 متمرسا، خنبويا قارئا شك وال يتطلب الذي توقعه أفق ببناء قام املختلف اجلزائري الشعري

 يف وتطورا تغريا شهد وإن فاملتلقي الواقع، وهذا النص هذا ينتجه أن يستطع مل ما لألسف وهذا
 حتديد عند التوايل على سنالحظ أننا إلّا جيل، كل ظروف وفق للثورة التالية الفترات

 اجلزء تشكل اليت هي التقليدية األعراف أنّ املعاصر الشعري اخلطاب يف املتلقي احتياجات
 تعود الذي القارئ توقع بأفق احلداثية القصيدة اصطدمت فقد «عندنا التلقي أفق من األكرب

 بالغة إطار عن كثرياً بالغتها خترج ال اجلمايل وتقلبها الفنية مساا هلا تقليدية شعرية ذائقة على
 التوتر ذلك يرافقها مجالية مسافة التقليدي الشعر هذا خيلق مل هنا ومن العريب، الشعري التراث

 التأسيس استطاع قد املختلف اجلزائري الشعري النص أنّ من الرغم فعلى 2»القراءة فعل يف
 للتلقي دعائم إرساء يستطع مل أنه إالّ التقليدية، الشعرية األنساق مدار من واخلروج لذاته

 يف و القارئ غياب يشتكي ظل لذا التطور، وهذا تتناسب ديناميكية توقعات أفاق وتشييد
 عن تنتج اليت املقصدية يرجح املتلقي مقصدية أم النص املؤلف، مقصدية املقصديات، عن حديثه
 إمنا املقصديات إحدى ترجيح من والبد كان إذا إليه منيل ما ولكن« واملتلقي النص تفاعل
 حبوثنا يف نكرره ما وهذا واملتلقي، النص بني التفاعل حركة من تنتج اليت املقصدية نرجح

 فعل جتاوز حياول الذي إيكو به يقول ما وهذا 3»النص ونظرية القراءة نظرية حول ودراساتنا
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 دمج وهو1»النصي بالتعاضد« يعرف ما إىل املؤلف ومقصدية النص مقصدية بني املطابقة
  .تفاعلي نسق يف القارئ قصدية مع النص لقصدية

 توقع أفق: مثل من مصطلحاا ببعض أخذه يف النظرية ذه يوسف أمحد تأثر يظهر           
 التوقع، أفق ملصطلح استعماله يف يوسف أمحد ويصرح الباين، الفراغ اجلمالية، املسافة القارئ،
 ألا نظرنا؛ يف أنسب وهي attente كلمة تقابل اليت االنتظار على"الوقع" « كلمة بتفضيله

 أمحد ذلك يف نتبع وحنن 2»القراءة بفعل وعالقاا الوقع مسألة خبصوص إيزر طرح مع تتالءم
 الشيء الستقبال النفس من يؤ بعد يكون االنتظار ألنّ ، املنحى هذا  ينحو من وكل يوسف

 مجاليات أنّ ومبا يتحقق، ال وقد يتحقق قد التوقع بينما مفاجأة، حيدث ال ومنه احلدث أو
 إىل كثريا يوسف أمحد يعمد كما. املنتظر وليس املتوقع يف تكون واملتعة متعة فيها االستقبال

 والفراغات التشققات من الكثري حيوي النص أن مفاده  إيزر مصطلح وهو الباين الفراغ مفهوم
 أخرى بنصوص فراغها ملء على ليعمل مواطنها إىل املؤول القارئ تستدرج اليت و للبناء القابلة

 التيه، وبالغة االنتماء عن حديثه ويف والنص، القارئ مقام يف البوح حني إىل الغياب قيد هي
 من" الفراغ ومجالية الربق لغة "عنوان حتت الفراغ مجالية عن للحديث جزءا يوسف أمحد يفرد

 بالدالالت، واحلبلى الربق للغة احلاملة ناصر واسطنبول العشي اهللا عبد « من كل جتربيت خالل
 شعر يبدو وعليه...اليتم شعر بالغة حىت تستهوها ومل السبعينيات شعراء خطابات تغرها مل لغة

 جياليل لغة وتندرج. الباين بالفراغ إيزر يسميه مبا مليئا ناصر واسطنبول العشي اهللا عبد
 أهازيج" و"واملرآة هي" له قصيدتني على إال نقف مل أننا من الرغم على السياق هذا يف كورات

 دعوة فيها جند اليت الربق لغة مواصفات عليها تنطبق" واملرآة هي " قصيدة إن"الراقص اجلسد
 اليت القصرية القصائد لبعض بالنسبة الشأن وكذلك.املعىن الجتياح االستسالم لعدم صرحية
 امظهر التفكيكيون اعتربها كما القراءة تظل نأ فيجب 3»غزايل واهلواري موفقي أمحد كتبها

  .اية ماال إىل قراءة وسوء فهم سوء والتأويلية واالختالف، اإلرجاء مظاهر من

 على سياقات التلقي، حبكم طبيعة هذا النص اليت تفرض قابليته لالنفتاح        هذا االنفتاح
تكتسب الداللة يف النص أوجها متعددةً « الداليل ومن مثَّ لتعدد التأويالت ومن هذه الوجهة

                                                           

 .85القارئ يف احلكاية، ترمجة أنطوان أبو زيد، ص : إمربتو إيكو-1

 .13، اهلامش، صيتم النص -2

 .151، صاملرجع نفسه -3



 التأويل وحدود النص سلطة النقدية واملمارسة يوسف أمحد:                       الرابع الفصل

-232- 
 

فهي ليست رهينة العالقات  السياقية واجلدولية فحسب، وإنما هي رهينة ظروف البثِّ والتلقي 
 قارئه دعاء يلح على دعوة فالنص األديب وهذا ما حاول أمحد يوسف قوله وتأكيده »1أيضا

وهذا لألسف ما مل حيظ به نص اليتم حىت ال يصاب بالعقم  إىل تبني موقف ما  سافراً أو مستتراً
والقطيعة يف زمنه، وإن كان سيحظى وال شك مبتلق متمرس يفك عنه أسره وخيصب نصه مع 

وذا فإنَّ أمحد يوسف يطرح رؤيته  هؤالء النقاد الذين ميثل أمحد يوسف واحدا منهم،
 هذه األخرية اليت أخذت للنصوص اإلبداعية استنادا إىل مقولة املسافة اجلمالية والفراغ الباين،

حظَّها من اهتمام هذا الناقد بفعل قدرا على كشف اللثام عن املواقع املنهجية  املتمايزة اليت 
  .يتخذها القارئ من النص األديب

و يعد أمحد يوسف واحدا من الذين لوا من معطيات نظرية التلقي، ففي تقدميه   
 الشعر اجلزائري املختلف تنطلق من إرادة حرة  إيروسية النص يف«إلوريسية النص، يرى أنّ 

فغلبت النادر ...يف خلخلة أفق توقع القارئ وإرباك فهم مقصدية الذات والنص على سواء
العنف " على السائد، ومارست يف حقه ما قد يعد عدوانية، وما نفضل أن نطلق عليه

الذي يبدو  Phéno-texte؛ ألنّ هذه االيروسية أكرب من أن حتصر يف النص التام"اجلمايل
-Génoمكتمال من حيث خلقته اللغوية،فهو يتموقع داخل النص الذي هو يف طور االكتمال

texte عرب حتوالته البنيوية وقراءاته عن طريق االستسالم الطوعي أو القسري لسحر اللغة 
  .وهو قريب من مفهوم الفراغ الباين الذي أقره إيزر2»وعنفها وعدوانيتها

        ذا فقد أفاد أمحد يوسف من معطيات نظرية التلقي حني احتكم إىل دور القارئ يف 
بناء النص األديب، وذلك تأثرا بإيزر وياوس يف مقوالم عن القارئ الضمين الذي يبث به 

 النظرية ببناء التراث وبعثه من جديد جتربة النص، أو حىت يف بناء تاريخ األدب وعالقة هذه
القراءة خاصة فيما يتعلَّق برؤيتها لقضية املعىن يف النص األديب، إذ فتحت األنساق النصية اليت 

هي « أغلقتها البنيوية من خالل إخضاعها ملبدأ تعدد القراءات وأضحت بذلك جتربة القراءة
لنص تساؤال وتفاعال وحوارا وتفامها، ال أن يتسلَّط  الفضاء الذي يلتقي فيه أفق القارئ وأفق ا

أحدمها على اآلخر فكلٌّ حيتاج إىل غريه، فالنص بال قارئ وجود مطمور، والقارئ بال نص 
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وجود موات، فكالمها حباجة إىل فعل القراءة، فالنص ا يتعدد نصوصا ويرحتل يف الصريورة 
. قق كينونته كإمكانية ال تكتمل يف هذا الوجودمالزما اإلنسان حيثما كان، والقارئ ا حي

النص، القارئ، القراءة ال حتقق هذا التكامل واالنسجام إالَّ بتوسط : وهذه العناصر جمتمعة
/ حوارا/جدال/مساءلة/اللغة، مبا هي بيت هذا الوجود ومستقره الذي يأوي إليه الكائن فهما

 إنّ هذا الدور الذي أصبحت تكتسيه اللغة إنما يعود فيه الفضل إىل لسانيات 1»تفهما/تأويال
ارها نظاما قائما بذاته، بل عد الفرد كائنا لغويا دو سوسري، حينما نادى باستقاللية اللغة واعتب

بامتياز على اعتبار أنّ اللغة سبيل التواصل الوحيد وال شك، و منه اعتربها هيدجر بيت الوجود 
   .فال شيء يتم خارج نطاق اللغة ونظامها

ة، اليت أعلنت  التجريبيوص النصهوطبعا ال يستطيع القارئ العادي أن يتعامل مع هذ      
انتماءها إىل التجربة احلداثية يف رفضها إىل أي انتماء آخر وهي اليت تعرب عن حركة حداثية 

 ومنهأشكال كتابية خمتلفة وهذا ما كنا بيناه يف الفصل الثاين من هذا البحث، ) جتريب(الختبار
 غياب يف خاصة عهدها، حداثة يف وهي وناضجة كاملة تولد ال الشعرية التجربة أنّ نؤكد

 يف تعثر حجر يكون أن الغياب هذا شأن ومن شعرية، جتربة ألي منطلقا يكون الذي راكمالت
ففي حركتها التجريبية هذه .والتميز التفرد عامل بناء يف آماهلا وحتقيق التجربة هذه تطور مسار

حلداثية اليت رفعت نبذ لكل ما قر واستقر يف احلركة اإلبداعية السابقة، فهذه التجربة الشعرية ا
شعار التجريب والتمرد ونادت باليتم والضياع، ال تقبل إال بقارئ خنبوي، لذا ظلت فقيدة 
لقارئها، وخيم على ساحتها الصمت القاتل ألنّ أي قارئ آخر بالنسبة هلا سيكون هادما 

   .لذاا، فهي حباجة إىل قارئ يتحاور معها ويفك عنها صمتها

 إىل دف نقدية ممارسة تأسيس هذه مدونته يف يوسف أمحد حياول :البنيوية املمارسة 2-6
 حملاصرة وذلك ذاته النص هي النصاين التحليل مرجعية ألن النصاين، التحليل تقاليد إرساء

 داخل مبثوثة ولكنها ا يصرح مل واليت عنها املسكوت األشياء على والقبض املختلفة دالالته
 تشكل كيفية عن يبحث وهو البنيوي، مبنهجه دولوز بني فقد .فضائه يف ومبثوثة اشتغاله آليات
 تتغري نسق ولكنه العالقات، من نسق هو وإمنا ماهية، هو وال صورة ليس املعىن أن« املعىن
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 املنهجي بالتمثل يوسف أمحد اهتمام يظهر و 1»انزياحاته وتكثر مراكزه، وتتعدد عناصره،
 الصيغ مستلهما الشعرية، النصوص بعض دراسة على عمل حيث البنيوي، للنموذج اإلجرائي
 على واعتمد والعنوان الداللية والبنية اللغوية البنية مستوى من لدراستها اللسانية األسلوبية

 وحاول ، والقراءة التلقي نظرية مفاهيم من استفاد كما وبريس غرمياس عند السيميائي التحليل
 الشعري والنص الشاعر أقره الذي لليتم املالزمة الساللة خفوت مسألة حبث يف استثمارها
 منطلق من وذلك والداليل، اللغوي االنزياح على اهتمامه ركز كما سواء، حد على اجلزائري

 اخلارج إمهال دون لكن اللغوي الكيان هلذا واالحتكام عام بنيوي كنسق النص أو كبنية العالمة
االرتباط  هذا. تأويل وكل قراءة لكل مدخال النص غري جند فال نصي، معطى هو مبا الداخلي

لنقدي بني األساليب البنيوية والتأويلية صعب من مهمة مالحظة إجراءاا ونتائجها، فمنهجه ا
 النص خيدم وما توجهه يناسب ما يأخذ بل كليته يف املنهج يتبىن ال فهو االنتقاء، مبدأقائم على 

  .إليه تابعا أو له، خاضعا يكون أن دون.األديب
 يةاتاملوضوع املقاربات فاتصا أنّ إىل يوسف أمحد يذهب: املوضوعاتية البنيوية 2-6-1

 النفسي التحليل واملاركسية الوجودية مثل فلسفات عدة بني اجلمع يف والتعدد بالتنوع
: مثل التعدد وحداثة التنوع ثقافة بامتياز ميثلون أعالمها نلفي بل الفينومينولوجيا، والظاهراتية

 وجون مورون، شارل غولدمان، لوسيان سارتر، بول وجون باشالر، غاستون
 املتباين الفلسفي املشهد ذا املوضوعاتية « :قائال يضيف كثري، وغريهم....ستاروبنسكي

" التيمات" حتديد يف احلرية إىل حيتكم الذي التأويلي املنهج حبق ختتار جندها- املتعدد والثقايف
 االحتكام إنّ .النتائج واستخالص التحليل، يف املتبعة املنهجية الطرائق مث الفرعية، أو األساسية

 ال اليت الذاتية املمارسة أشكال من شكل إىل حوهلا املوضوعاتية املقاربة يف احلرية مبدأ إىل
 اختياراا وعن فيها، املوجودة النقدية املناهج عن استقالال لنفسها تتحقق كيف تعرف

2»النقدية خطواا حتديد يف الشخصية
 

 هذا الرتوع إىل التعددية املنهجية، سيكون دون شك حائال بينها وبني املوضوعية       إنّ
والوثوقية، غري أنّ اختيارها املنهج التأويلي إن هو احتكم إىل النسق اللغوي، سيربئها قليال من 

  .الرتعة االنطباعية
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ءات السياقية        هكذا، حاولت املقاربة املوضوعاتية البحث عن موقع التوازن بني القرا
والقراءات النسقية، فال هي ادعت االحنياز خللفية معرفية حمددة، وال هي تنكرت ملقولة النسق 

   .1"التيمة"يف إدراك ماهية 
 النقد جدران حبيسة وظلت العربية، النقدية الساحة يف الرواج املقاربات هذه مثل تلق       مل

 عن عبارة وهي النقدي اال هذا يف حبثت اليت العربية النقدية األعمال ومن األكادميي
. ب.ج بتأطري حبث وهو سامل، لكييت موبسان دي كي عند القلق: نذكر جامعية أطروحات

 واليت ،"السياب شعر يف البنيوية املوضوعية " اجلامعية حسن الكرمي عبد أطروحة وكذا.ريشارد
 عبد دراسة العملني هذين إىل ينضاف وغرمياس، ميكايل أندري من كل مناقشتها على أشرف
 املقاالت بعض إىل باإلضافة" نوريا فرانسو روايات يف القدر موضوعاتية" حول كيليطو الفتاح

 النقدي املنهج هذا حول الكتابة قلة هو األمر يف األكيد أن غري واملؤلفات، االت يف املتناثرة
 واملنهج البنيوي املنهج بني مزاوجة الكرمي عبد دراسة فكانت 2العربية النقدية الساحة يف

  .نسقية أبعاد ذات موضوعاتية فهي املوضوعايت
 بالداللة اهتمامه حبكم النسقية األبعاد ذا املوضوعايت املنهج يوسف أمحد يستثمر           

 اعتبار على والسيميائية، املوضوعايت املنهج بني مزاوجة فهي ، العالمة حملها حلت اليت والبنية
 الشعري النسق يف هيمنت اليت التيمات أهم تتبع على ويعمل العالمة، التيمة بني الترادف

 على حتيل اليت املفردات من وغريها... الرحيل الصمت، املتاه، التيه،: مثل املعاصر اجلزائري
 اخلاصة السمات إحدى وهي التمذهب ورفض االنتماء وفقدان وحدةوال واالغتراب الضياع

 مؤشر هي حيث من متوقعاا وتتبع الترحال تيمة بدراسة عين كما3املختلف الشعري للنص
 من ملسارها تتبعا التيمة/للعالمة التأمالت هذه فكانت أنفا إليه أشرنا ما وهذا ورمز، فأيقونة
 الشعري النص يف املهيمنة التيمات أبرز على وقفته أنّ الدالالت،كما من سريورة هي حيث

  .املوضوعاتية البنيوية ضمن بإدراجها لنا يسمح املختلف، اجلزائري
مل يترك أمحد يوسف جماال إال واقتحمه، إذ مل يتوان يف إدراج :البنيوية النفسية 2-6-2

صانية، ويذهب أهل املعرفة والعلم من الدارسني خاصة مصطلحات علم النفس يف دراساته الن

                                                           

 .329 ص، يتم النص: أمحد يوسف -1

 .345،القراءة النسقية:أمحد يوسف-2

 .127  ،يتم النص: أمحد يوسف -3



 التأويل وحدود النص سلطة النقدية واملمارسة يوسف أمحد:                       الرابع الفصل

-236- 
 

املشتغلني بعلم النفس إىل أن الكتابة أو أي نص إبداعي ما هو يف حقيقة األمر إال انعكاس ملا 
خياجل ذواتنا وما يقبع داخل بواطن ذاكرتنا فكل ما نستحضره هو جتلّ ظاهرايت ألنفسنا، وإن 

وهنا نعترب منذ فرويد، احللم « ، ويتجلى هذا يف ظاهرة احللم استقلت اللغة عن متثالا النفسانية
الصورة التعبريية املغايرة للكالم واليت تسمح لنا بالتعرف على البنية البسيطة والعميقة يف الوقت 

الكالم وال منطقية اللغة -نفسه لنموذج اللغة، إذ حناول فك املفارقة بني منطقية اللغة
 فاحللم هو اجلامع بني املنطق والالمنطق بني الداخل واخلارج ،على اعتبار النفس 1»الالشعور

وإن كانت اللغة تعبري ...البشرية مقسمة قسمني منطقة الشعور اليت حيكم لغتها النحو ، املنطق
فقوانني املنطق ال نفوذ هلا يف  «عن الذات، أما منطقة الالشعور فهي اال الذي ال منطق فيه 

خمتلف  ليس غريبا أن يستثمر أمحد يوسف 2»الالشعور، الذي ميكن أن يسمى مبملكة الالمنطق
الدراسات النفسية لفرويد وغريه من علماء النفس، ألن الوضع الذي جتسده الشعرية اجلزائرية 
يتطلب مثل هذه الدراسات، بل هي لزام على كل ذات تبغي ولوج هذا العامل الشعري وفك 

كلّها معان وظروف ال حتيل إال على ذلك ...أسراره فالعنف، اليتم، الضياع، التيه، قتل األب،
  . جلانب املأزوم املريض، اجلانب املسكون اجس التشرد والضياعا

 اجلسد لتيمة تفسريه يف النفس، لعلماء النفسية املصطلحات بعض يوسف أمحد يعتمد         
 النفس وحالة الالشعور، عامل من جانبا حمالة ال يعكس الواقع هذا ألن األب، قتل وفريضة
 توظيف « املأزوم بالواقع والشعور للوعي انعكاس هو الالشعور هذا أنّ غري املأزومة، الشاعرة

تيمة اجلسد يف النص الشعري ال خيلو من تكثيف وإزاحة، فهي تلجأ إىل الكناية واالستعارة 
لتبقي الشعرية داخل حميط النسيان، وتفرض عليها قانون االقتصاد ليس حفاظا على ثراء املعىن، 

ة، وإمنا العمل على تذويب اجلسد ضمن لغة فيها من التعمية وخوفا من إهدار السيولة الشعري
اليت ارتبط  املصطلحات يستعمل يوسف فأمحد 3»أكثر مما فيها من احلرارة الشعرية اخلالقة 

جلاك " الكناية واالستعارة"لسيجموند فرويد " التكثيف واإلزاحة "مثل تداوهلا حبقل علم النفس
و الشأن أيضا لدى رومان جاكبسون، إن هذا احلضور للجسد كتيمة بارزة يف لكان، مثلما ه
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النص الشعري اجلزائري املختلف، ال يتم له احلضور إلّا إذا قرن باإليروسية والليبيدو واجلنسية، 
فهو مرتبط بالعار واملرأة الشبقية، فيسعى النص الشعري إىل حترير اجلسد، من سلطة اللغة 

  : ارس عليه الرقابة والتحريف حبجة أنه فاكهة للمتعة، فقول أمحد عبد الكرمياملنسية اليت مت
                                     جسدي قمقم لليبدو           
                                    أو عواء اللذائذ والرغبة الرببرية

 املسعورة يف داخله والرغبة الرببرية اليت تضايقه،  يصور جسده بأنه قمقم لليبدو وللحيوانية«
بل جند جنيب .وهي تصطرع بني مبدأ الواقع ومبدأ اللذة اليت أشارت إليها فلسفة فرويد النفسية

أنزار جياهر بالفعل االيروسي للجسد الذي يفوق لغة الشعر، وتكون لغة اجلسد تدنيسا 
ه االيروسية تبدو عارية من تلك الشفافية اجلمالية بيد أنّ هذ. للمقدس، وتشييئا للجميل واجلليل

 1»اليت تكون أكثر إحراجا للطابو من أي تصريح جماين، ليس له أي مزية سوى لعبة االستفزاز
ففي حبث النص الشعري اجلزائري املختلف عن فرادته ومتيزه واختالفه، يبدي النص اليتم رفضه 

لألصول العربية التقليدية، فاهتم بفضح أكذوبة اآلباء بالتمرد عليهم أو الدعوة إىل لآلباء و
قتلهم ، ويذهب أمحد يوسف إىل أن هذا القتل ال يلبث أن يتم إال وخيرج أب آخر طالبا للثأر 

فقصيدة مورو  ، كما انتقلت عنده الرغبة من قتل األب إىل اغتياله لعدم قدرته على القتل
  : صطفى دحية تشري إىل فعل االغتيال لقولهالثالث، مل

                                        مريض أنا باغتيال أيب 
لشرح هذا البيت " الطوطم احلرام"         جلأ أمحد يوسف إىل دراسة فرويد النفسية يف كتابه

سينشأ طوطم شعري بعد يقظة الضمري - إذا استحضرنا هنا فلسفة سيجموند فرويد«الشعري 
واإلحساس بعقدة الذنب، وإذا جاز لنا أن نشطح شطحا بسطاميا يف حلظة قبض أليمة قلنا إن 
شعر اليتم هو طوطم شعري ملا بعد احلداثة العرجاء واملشوهة؛ ألا جمرد حماكاة خلطاب ليس له 

وهذا الطوطم ميتنع على كل إرادة يف حتديد جنسه أو اإلمساك ببالغته اليت . قعما يربره يف الوا
 صوت وألنّ  الذنب عقدة يورث أنه مبا املشكلة حيل ال االغتيال ففعل 2»تنتسب إىل الالمعىن

  .للثأر طلبا جديد طوطم يف سيظهر األب
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، ال يتواىن أمحد يوسف يف التصريح باستثماره للجهاز النفسي الفرويدي وهذا هكذا       
يظهر جليا فيما سبق أن قدمناه، إنّ حتليل أمحد يوسف لظاهرة قتل األب أو حىت إلغاء اجلسد، 
ال يتعمق يف مدارسة الظاهرتني بل من باب أنها مطلب من مطالب الذات الشاعرة، لكن 

ط هذه املطالب وهذا الرتوع باملاضي، من حيث هو غياب وضياع اجلميل يف األمر هو رب
لألصول واجلينالوجية، وكذا باحلاضر الذي مازالت تعيش فيه الذات القهر والعنف، فهو ال 

 الفرويدية إن القول وميكنيرضى إال باالحتكام للنص الذي يكون الناطق بلسان حاله، 
 الدالالت شأن من اإلعالء حيث نم التأويلية للسيميائيات جليلة خدمات أسدت

كيف ال   1 املعاصر الفكر تاريخ يف التحول هذا سيماء الرمز فكان ،)السيميوزيس(املفتوحة
  .وهو الذي جعل الرمز  مركز اهتمامه يف تفسري احلياة العقلية واألحالم واللغة

 لتوافره الشعرية، احلداثة تيار يف ينخرط املعاصر اجلزائري الشعر أنّ إىل هنا ونشري           
 واللغوية العروضية الثورة يف املعاصر العريب النقدي اخلطاب حصرها اليت املواصفات على

 من للفوضى انتماءهم ويشهرون الكاوس نظرية اجلزائريني الشعراء من كثري يتبىن .والفكرية
 حيدده كما احلداثة بعد ما تيار يف االخنراط مظاهر من تعترب أنها قصاص،كما إبراهيم هؤالء
  . أدهم سامي

          ما يالحظ على هذه املدونة النقدية هو عزوف أمحد يوسف عن ذكر اخلطة اليت 
يقفوها، واألدوات اإلجرائية اليت يصطنعها، إال إشارات قليلة للرؤية اليت يتبناها، كما سلفت 

ا ما جعلنا نعود بالبحث يف تلك املرجعيات اليت شكلت موضوع الفصل اإلشارة إىل ذلك، وهذ
الثالث من هذا البحث وحماولة إدراك مواطن التالقي بينها، لندرك هذا التراحم وهذا التطعيم 

لعلّ األمر الذي أكد عليه أمحد . فيما بني املناهج لدرجة أصبح من الصعب إدراك احلدود
نّ التأويل يسكن كل روح قرائية مهما كانت وجهتها يوسف يف مشروعه النقدي هذا أ

إنَّ الوقوف على املالمح العامة اليت تطبع قراءات أمحد يوسف للشعر  .وانتمائها النقدي
 يثبت أنه وإن أظهر استعدادا مبدئيا لولوج تلك النصوص -شعر اليتم- اجلزائري املختلف

يلي حجر الزاوية، على اعتبار أنه روح كل قراءة،كما التأو بأدوات قرائية خمتلفة، إالَّ أنَّ املنهج
نالحظ ذلك التراحم والتالحم بني املوضوعاتية السيميائية، التأويل والسيمياء، التأويل 
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والتفكيك، التفكيك والسيمياء وكأا نوع من القراءة احلرة ، وهي كذلك، فهو يأخذ من كل 
 ملختلف األبعاد السوسيولوجية والثقافية اليت منهج دون أن يكون خاضعا له، وكذا عدم إمهاله

 مل ما دقيقا تفسريا أو هلا عميقا فهما حنقق أن نستطيع فال« وقولهحتيط بنشأة النص اإلبداعي 
 املقاربات حساب على ذلك يكون أن غري من والثقافية السوسيولوجية بأبعادها حنط

 من غولدمان لوسيان لدى التكوينية والبنيوية املوضوعاتية املقاربات جتسده ما هذا....النصية
" حول دروسه يف دوسوسري أقرها اليت االجتماعية اخللفيات إىل حتتكم اليت والسيميائيات جهة

 وحتوالا وحركتها العالمات سريورة متثل اليت السيميوزيس مدارسة أجل من" العامة اللسانيات
 إيكو أمربتو و كرستيفا وجوليا بارت روالن لدى نلفيه الذي النحو على ونشاطها
 اخلارج إمهال دون الداخل على تقوم عدة، مناهج بني تداخال قراءاته كانت هكذا.1»وغريهم
  .الداخلي

 العرب أحالم سقوط عن حديث الظل، عن وبالبحث السبعينيات شعر عن احلديث إنّ         
 لكن أبناؤه فيه جيوع ال جمتمع والكادحني املستضعفني جمتمع مسامل جمتمع حتقيق إىل الرامية
 املأساة تضاعفت اجلزائر ويف الثانية، اخلليج حرب بعد كوابيس إىل األحالم تلك حتولت

 أي عن تغيب أن ميكن ال األحداث هذه كل 1988أكتوبر05 انتفاضة بعد حدة وازدادت
: املعاين هذه مبثل طاغيا سيكون معجمها ألن السبعينيات نصوص من نصا يقارب وهو دارس

«  : بقوله يصرح يوسف أمحد نلفي لذا...الفقر اتمع، الكادحني، الثورة، األرض، التقدمية،
 اليت النصية باملصادرات ملتزمون فنحن للراهن، سوسيوتارخيية مقاربة تقدمي بصدد هنا لسنا

 أخذا له مت ما بالفعل وهذا 2»جوانيا تأمال تتأمله أن حتاول لكنها الداخلي، اخلارج التغفل
 تكويين بنيوي اختيار من مقاربتنا يف ننطلق ال« : القائل وهو التكوينية البنيوية مبادئ ببعض
 منها يتحرك اليت الصلبة النواة إلظهار تصلح أن ميكن اليت مقوالته ببعض نأخذ كنا وإن مسبق
 عند  زميا بيري بسيسيولوجية املسألة هذه يف واألخذ خباصة، الشعر وتاريخ بعامة األدب تاريخ

  .3 »االقتضاء
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 ومتثل السياق عن النص تعزل ال حيث الداخلي؛ اخلارج مقولة التكوينية البنيوية تتبىن         
 زعيم ا اهتم اليت املقوالت ومن اللسانية، والبنيوية املاركسي/االجتماعي املنهج بني تالق نقطة

 قراءة وهي العامل رؤيا إنّ « أحباثه، يف اجلوهري احملور تعد اليت " العامل رؤيا "التكوينية البنيوية
 ليس... اخلارج ملقولة االعتبار بإعادة والنسق، والسياق واخلارج، الداخل ألشكال جديدة
 نسق ضمن يتجلى اخلارج إن بل املبدع، الفاعل حقيقة وإمهال االنعكاس نظرية إىل العودة

  .1»العامل رؤيا حتقق مل ما هلا اعتبار ال اليت البنية إطار ويف الداخل

          إنّ ما حيسب ألمحد يوسف من خالل قراءته هذه هو قدرته على طرح  قضايا جداّ 
 ظل سيادة السلطة القمعية، وكذا زعزعة الثوابت بإثارته األسئلة مهمة كان مصريها الصمت يف

وإبقائها مفتوحة، وهذه مهمة املؤول الذي يقوم بتكثيف أسئلة النص، ومباغتته، فهي أسئلة ال 
تنتظر إجابات، بل حسبها أن ختلخل أفق انتظار القارئ، وتدشن عامل النص كما مل يسبق أن 

ذي يشغل ذهن املتلقي ويفتح آفاقا رحبة للتساؤل واألخذ والرد دخله، وهي مبثابة الوقود ال
وتلك مسة القارئ احلداثي الذي يبين قراءته  أساساً على مبدأ الشك املعريف الذي ال يستسلم 
للحقائق اجلاهزة ، بل تراه جيهز نفسه بعدة منهجية قصد احلفر و التنقيب يف املناطق املظلمة 

الشعري، متحررا من األحكام املسبقة، و رغبات الذات، اليت من شأا هلذا اخلطاب النقدي و
أن تعرقل مسار القراءة اجلادة يف كتابة تاريخ األدب، و رغم وعينا وإدراكنا بأنه ال مكان 
للموضوعية الصرفة يف دراسة العلوم اإلنسانية فاألمر ال يوصف باليسر، لذا فحيادية القراءة من 

وزها اخلطاب النقدي املعاصر ألنها مغالطة حقيقية، إالّ أنّ االلتزام مبعطيات املفاهيم اليت جتا
  .النص والتحكم يف اآلليات اإلجرائية قد يكون كفيال بإبعاد الرتعة الذاتية وختفيف غلوائها

مل يقف أمحد يوسف عند استثمار بعض مقوالت املناهج النقدية  : التداوليةسيميائيةال 2-7
على اختالف مشارا وتوجهاا، بل إن املرجعية اللسانية ال تلغي حضورها يف هذا الصوت 
النقدي، حيث انفتحت آفاق واسعة أمام تأويل النص األديب مع استحداث مباحث اللسانيات 

ن تتضافر مع مرجعيات معرفية  ومشارب فكرية متعددة التداولية هذه األخرية اليت استطاعت أ
مسحت هلا بتتبع سياقات ومقاصد العملية التواصلية بدءا من الظروف احمليطة بإنتاج امللفوظ 
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البعد التداويل يف «وانتهاء عند ما ميكن أن حيدثه من تأثريات يف املتلقي، وبناء على ذلك فإنَّ 
إىل جماالت أخرى ال حيكمها هذا املنوال، حنو ) شكل،املعىنال(دراسة اللغة يتجاوز منوال 

حيث حتكم ...امللفوظية  واحلجاج، ومظاهر االستدالل يف اللغة، والتضمني، واالقتضاء وغريها
 1»هذه املوضوعات حاالت خاصة، ومقتضيات جتعلها متجاوزة لوصف عالقة شكلها مبعناها

 التداولية، اللسانيات آليات من آلية وهي احلجاج ألفعال اإلجرائية اآللية يوسف أمحد ويستثمر
 اليت التركيبية بنيتها يف الشعرية الوحدة هذه « جناح يؤكد احلجاجية األفعال عن حديثه ويف

 سلمنا إذا الطلب يفيد الذي األمر إىل) تصدق ال(النهي فمن احلجاجية لبالغتها أداة اصطنعتها
 مل..تطأه مل(القلب يفيد الذي النفي إن مث.املخاطب من اخلطاب يف مرتلة أعلى املخاطب بأنّ
 يصطنعها املخاطب أن يبدو اليت احلجاج أفعال لتقوية والنفي األمر و النهي صيغ تتضافر)تقله
 إقناع هدفه احلجاج ألفعال الشعري النص يف االستثمار فهذا 2»احلقيقة ومالك العلو مقام من

 البالغة جانب إىل احلجاج نظرية « وتعد النصية، للمشاركة ودفعه للنص املتلقي القارئ
) البديعة الصور بالغة على ثورة وهي للبالغة، املقامي التداويل البعد باسترجاع تعىن اليت(العامة
 يف يتمثل العامة والبالغة احلجاج نظرية بني مشترك قاسم فهناك اجلديدة، البالغة يف تياران

 البحث مهوم يف لتدجمه وتطوره وتوسعه تنميه اإلقناع فنظرية اإلقناعي، باجلانب اهتمامهما
 متوالية غري تارخيية ظروف يف منها ضاع أن بعد تسترجعه العامة والبالغة احلديث، التداويل
 تطمع أو تتحول النصية البالغية الصور جانب إىل صياغته تعيد حني وهي.بالغية نظرية لتطوير

  3»وداليل تداويل وبعد نصي بعد ذات سيميائية نظرية إىل-التحول إىل

هم          اهتمت اللسانيات التداولية بسياقات إنتاج اخلطاب النقدي، ملا له من دور يف ف
أسباب وشروط إنتاج النصوص، لذا يقر أمحد يوسف بأنه ينطلق من مقاربات نصانية دون 

 كجزء احلجاج أفعال على القراءة هذه يف اقتصر قد األمر كان وإن إمهال اجلوانب اخلارجية
 الذي احملايث الرتوع تتجاوز التداولية السيميائيات فإن التداولية، اللسانيات أسس من وأساس
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 و اخلطاب إنتاج بأسيقة باهتمامها املفتوح، النسقي التأويل إىل احملايثة السيميائيات أقرته
 السيميائيات حبوث نتائج ندرك « هنا ومن املتكلمني ومقصديات وعناصره، التواصل مبجريات
 أا كما السيميوزيس، نشاط على القوانني إضفاء يف السياق دور إىل مرتلة أعطت اليت التداولية

 يكتفي ال السياق دور ولعل العالمة حدود إىل والتنبيه التأويل ختوم إىل اإلشارة تغفل مل
 يف والتعليلية االعتباطية معامل أيضا يعني وإمنا السيميائية؛ السريورات حدود عند بالوقوف
 وبناها املوضوعات مرتلة وحيدد السيميائي، التواصل بتحقيق تسمح اليت األسس وكذا العالمات

 مرهونا العالمة نشاط ظل هكذا.1»ومراجعها واملدلوالت الدوال بني التضايف حيث من
  .واالستعمال التلقي بطبيعة
التأويلي حباجة إىل تأسيس عالقات تفاعلية كربى، ينظر من /يبقى التضافر السيميائي       

خالهلا إىل النص األديب على أنه بنية كلية متشابكة شكال وداللة يستدعي ولوجها انتهاج 
 الفهم إستراتيجية خالل من وتطبيقا ممارسة وأبدا دائما الفهم ويبقى .الرؤية الشمولية يف املعاجلة

 ميكن وكيف البعيد املاضي يف جبذورها تضرب متداخلة نصوص جمموعة بوصفه للنص وارياحل
 يتيح كما املعاصر القارئ أفق مع ينصهر النص، هذا عرب القرائية اتمعات أفاق استحضار

 عن البحث إطار يف معا واآلخر ذاته ذلك وقبل حوله من العامل فهم إمكانية للمؤول التطبيق
  2.اإلنساين الوجود كينونة حتقيق

نه رغم إمكانية تعبري النص األديب عن ذات املتكلم،    انطالقا من هذا املبدأ، ميكن القول إ
واحتياجات املتلقي ذلك ما يسمح مبقاربته تداوليا، إالَّ أنَّ اإلمساك مبقصدية الشاعر يف نصه، مل 

  .يعد مستصاغا ألنَّ تفلُّته سر من أسرار كينونة النص األديب وختطيه حدود الزمان واملكان 
لوحدات الكربى اليت متيز معظم النصوص مبا فيها النص  وفضال عن صفة متاسك ا

األديب، يتفرد هذا األخري مبجموعة من اخلصائص النوعية لعل يف مقدمتها قابليته لتعدد القراءة 
 ودعا إىل ضرورة االهتمام به بعده - وغريه - والتأويل معا، ذلك ما لفت انتباه أمحد يوسف 

ملمارسة خمتلف اآلليات القرائية اليت ستجد نفسها يف مواجهة معينا ال ينضب، وحقالً خصبا 
هو النص اآلسر الذي يترفَّع على كلِّ أشكال النقد ويتجاوز كلَّ «نص أقلُّ ما يعرف عنه أنه 

املناهج املعدة سلفًا واليت قُدت لباسا لنصوص جتاهد عبثا طمس املراجع واملرجعيات 
                                                           

 .111السيميائيات الواصفة، ص: أمحد يوسف-1

 .140اهلرمينوطيقا والفلسفة، ص: عبد الغين بارة-2



 التأويل وحدود النص سلطة النقدية واملمارسة يوسف أمحد:                       الرابع الفصل

-243- 
 

ستطيع االندماج يف لعبة األشكال والدوال واختالف اللغات، إنه واإليديولوجيات ألنها ال ت
النص املتمنع، النص احملتمل، والنص االحتمايل، والذي ميكن أن يفاجئنا يف أية حلظة، إنه النص 
املثال الذي ال ميكن الوصول إليه بسهولة وهو النص التأويل، ونص القراءة، أما  النص الكائن، 

هذا » 1، فهو نص الكينونة الذي ال يفلت من أشكال النقد وال يتجاوز املناهجالنص املوضوع
هو النص الذي يدعو القراءة إىل استجالئه وكشف خباياه، يدعوها ملمارسة فعل البوح، يف 

إذا اجتمع أكثر من حضرة النص القارئ، لكن الواضح أنّ هذه القراءة ال يتم هلا الكشف إلّا 
منهج نقدي لتكون النظرة مشولية وذا ال ختلو إستراتيجية أمحد يوسف النقدية املنهجية من 
نزعة مشولية ومنحى تكاملي، من خالل االهتمام بالنص األديب من زوايا عدة ومناهج خمتلفة و 

ول يف بوتقة الداللة  فضال عن صهر ثنائية الدال و املدل-االستفادة من معطيات لسانيات النص
 مفهوم سيميائي لبريس يتمثل يف لعبة اإلحاالت «والبحث يف ما يعرف السيميوزيس وهو

الالمتناهية، وقد اعتمده دريدا يف تصوره للداللة، وعي تشكل عنده مسوغا نظريا شرعيا للقول 
  .2»بال ائية التأويل، مادام النص سلسلة من اإلحاالت الالمتناهية

يعمد أمحد يوسف إىل التحليل باملقومات اليت تستند على احملددات الداللية اليت اصطنعتها 
كنا قد وقفنا يف الفصل الثاين من هذا البحث على . الدراسات ذات املنحى اللساين التوليدي

جلسد بوصفه كيانا بيولوجيا حياول االنسالخ من الواقع ذلك التحول من احلديث عن سيمياء ا
املأزوم، إىل احلديث عن جسد اللغة وسيميائيتها، إنّ االستحضار لصورة اجلسد هو استحضار 
للروح كمقابل هلذا اجلسد، وقد شغلت هذه الثنائية جل املشهد الشعري اجلزائري يظهر ذلك 

  الروحمحام أزرق يغزو فضاء : يف قول ميلود خيزار
                   منل جائع يزحف فوق اجللد

 إذ نلفي تقابال بني الروح واجلسد واحلمام والنمل واستنادا على احملددات الداللية للدراسة 
  :اللسانية التوليدية حيلل أمحد يوسف هذا األمنوذج الشعري حتليال باملقومات

  ].نكرة[+،]أليف[+،]له رجالن[+،]غري ناطق[+،]حيوان:[+احلمام
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 وكأن احلمام 1]نكرة[+،]غري أليف[+،]له أربع أرجل[+،]غري ناطق[+ ،]حيوان:[+النمل
يساوي أو يعادل الروح يف مقابل النمل الذي يعادل اجلسد ويف صفة األلفة اليت حازها احلمام 

باملقومات حبديث عن سيمياء تفضيل للروح على اجلسد وانتصار هلا عليه ويلحق هذا التحليل 
فالصفة اليت حلقت باحلمام تتعلق باللون األزرق « اللون كعالمة وكذا عن عالمة النمل كرمز 

الذي يدخل على النفوس البهجة والسرور مما أهله ألن يكون رمزا للمحبة والسالم والتواصل؛ 
عله غري أليف لدى اإلنسان وهلذا أحلق بالروح وأما صفة النمل فتتمثل يف اجلوع والشره مما جي

وإن كان يرمز إىل اجلد واملثابرة يف العمل يف بعض احلكايات؛ وذلك ما يستدعي بعض اجلهد؛ 
  اللون سيمياء حتليل فبعد 2»وهلذا أسند إىل اجللد من باب إطالق اجلزء الذي يراد به الكل

 من كجزء اجللد الكل به يراد الذي باجلزء االستدالل إىل اإلشارة من بدا جيد ال النمل ورمز
  .املرسل ااز من ضرب وهو اجلسم

 أكرب دليل على استثمار الناقد - سريورة املعىن-  إنّ حديث أمحد يوسف عن الداللة
للجهد اللساين السيميائي ووعيه بأمهيته يف الدراسات احلديثة، وكذا دور القارئ يف تشييد هذه 

هدف من خالل مناقشته لشعر السبعينيات الذي يقدمه كمشهد من مشاهد الشعر وي. الداللة
اجلزائري احلديث؛ والذي خصه حبيز مهم من الدراسة بل يثري هذه القضية ويعيد البث فيها 
كلما دعاه احلال إىل ذلك، إىل التحسيس بضرورة مراجعة القناعات السائدة يف أوساطنا 

احلديث عن أثر اإليديولوجية يف األدب ويف النقد األديب دون التركيز الثقافية اليت استقرت على 
على اجلانب السليب الذي خلفه مثل هذا الرتوع  فاملضمون اجليد واالجتماعي والوطين وحده 
ال يصنع إبداعا، وطرق مثل هذه املواضيع ال ينبغي أن يكون مربراً هلذا الفن الضعيف الواهي، 

   ؤل ما الوطنية؟ ما الدافع وراء هذه املضامني اإليديولوجية؟ذلك ما دفعه إىل التسا

         هكذا، استطاع أمحد يوسف تقدمي قراءته التأويلية لتلك النصوص الشعرية 
اليتيمة،مستثمرا يف ذلك السيميائيات والتداولية وبعض املفاهيم املستقاة من علم النفس ومن 

  .جمال اللسانيات
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التأسيسي لألدب املشروع (والبحث يف األدب املنسي  أمحد يوسف :املبحث الثالث

هل البحث يف حيثيات نشأة األدب اجلزائري القدمي يتوقَّف عند حدود  :)اجلزائري القدمي
إعادة التأريخ له و االستسالم املطلق ملعطيات ذلك التاريخ ؟ هل سيكون مبقدور الدراسات 

نص واستكناه غيبياته؟ أو بعبارة أخرى أالَّ ميكن أن يكون النقدية احلداثية فك شفرات هذا ال
  تاريخ األدب اجلزائري، حقيقة غائبة؟

لن أقبل «: يف خضم هذه اإلشكاليات يطرح ميشال فوكو رؤيته إزاء التاريخ قائال 
 فورا حملك السؤال ، و ألفكِّكها من أجل باموعات اليت يقترحها علي التاريخ ، إالّ ألعرضها

معرفة ما إذا كان باملستطاع إعادة بنائها بصورة صحيحة أو معرفة ما إذا مل يكن من الالزم أن 
ننشئ منها جمموعات ثانية ، أو من أجل ردها إىل مكان أرحب و أوسع يسمح بتنظريها ، و 

  .1»ذلك بتبديد ألفتها املظهرية

         واستنادا إىل هذا الطرح يبين أمحد يوسف مشروعه وقبل استكشاف مقاصد هذا 
 رأينا ما يتوفر الطرح نشري إىل أن هذا البحث يف اجلينيالوجيا يتطلب باعا علميا طويال وهذا يف

الساللة الشعرية عالمات اخلفوت وسيماء " منذ بداية الكتاب يف هذه الروح النقدية املوسوعة،
 يسعى الفعل النقدي بوصفه مقاربة ملتون ثقافية «حيدد أمحد يوسف مسعاه النقدي بقوله " اليتم

ليتم ومعاملها وأدبية إىل مساءلة النصوص مساءلة تقويضية غايتها حتديد كيان عالمات ا
وسريورا الداللية؛ وال يتم إخصاب هذا الفعل النقدي إال بإجناز إستراتيجية للتأويل الذي ال 
يتعامل مع الساللة الشعرية مبعزل عن أسيقتها الفكرية والثقافية؛ ومن مث إبراز أبعادها 

لة التارخيية ذات الكت" التارخيانية، وال بأس أن يستأنس الناقد مبا يسميه أنطونيو غرامشي ب
لغرامشي الذي يركّز على أن وعي ) الكتلة التارخيية( مفهوم فتبين 2»"املصلحة يف التغيري

اموعة ليس جمرد انعكاس لوضعها االقتصادي، وإمنا هو عامل فعال، وأن الربوليتاريا  هي 
  . 3اد عندما حتقق اتمع الال طبقي تستطيع أن تلغي هذا االستغالل واالضطهوحدها اليت
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يصرح أمحد يوسف باملنهج الذي سيكون له رفيقا يف تناول مسألة الساللة الشعرية،          
وهو منهج النقد التأويلي التفكيكي، الذي حييلنا إىل دريدا وقوله بالالمتناهي يف تأويل 

 االختالفات، وامتداداا  إن التأويل نفسه عرضة لشروط املغايرة ، أي ألثر«النصوص، بل 
ىن أنه ال يكتمل أبدا، وال ينجز كليا، ولكنه دائما يف حالة اختالف وإرجاء، ال الالائية؛ مبع

 جيعلنا ال يوسف أمحد قدمه ملا قراءتنا أنّ غري 1»تصل إىل نقطة النهاية إنها املتاهة اهلرمسية
 والعدمية، مادام حمكوما باإلرجاء الفوضى من لشيء يقود الذي الطرح هلذا كثريا نستريح

والتشتيت، ولذلك فإستراتيجية التأويل عند أمحد يوسف أقرب إىل التأويل املتناهي منه إىل 
  .الالمتناهي  و الذي ال يعين باملرة أحادية التأويل

من النصوص الشعرية احلداثية، بعدها تفسرياً ذا  يبين أمحد يوسف تصوره هلذا املشروع        
د ايبستيمي يكتسب البحث شرعيته، بعد طرح موضوع خفوت الساللة وغياب األصول بع

وضياع اهلوية موضوعا شعريا يف األدب اجلزائري املعاصر ويقيم أمحد يوسف رؤيته ومشروعه 
الفيلولوجي ملا له من دور يف الوقوف على مكونات الساللة  باملنهج تبدأ اليتعلى هذه املنهجية 

الفيلولوجي من شأنه أن يضع  فاملنهج دب القدمي يف اجلزائر إىل املناهج احلداثية؛الشعرية يف األ
تنتهي إىل ترجيح ماهو تارخيي يف التراثني  بني أيدي الباحثني نصوصا حمققة حتقيقا علميا ،

ا أن تستكشف عن مواطن الفكري واألديب مث يتبع مبثل هذه الدراسات احلداثية اليت من شأ
دون أن تتكبد عناء التربير من أجل  األدبية يف هذه املتون الشعرية استكشافا حيفظ هلا ناصيتها

بناء تاريخ خاص لساللتها الشعرية و من دون أن تم بالتاريخ اإلنساين العام، هذا هو إذا اهلم 
أمل أمحد يوسف حتقيقه، ورغم هذه االلتباسات احمليطة ذه القضية إالَّ أنَّ النقدي الذي ي

الباحث  يقر بإمكانية تغيري مسارها من خالل ما يقترحه من معاجلة للمسألة ضمن املشروع 
املعريف للنقد األديب، وحبث تاريخ األدب وفق رؤية نظرية التلقي وإستراتيجية التفكيك والتأويل 

ماا وفق منظور السيميائيات يف تظافر معريف وقران منهجي، واستنادا إىل هذه وقراءة عال
القناعة القائمة على ضرورة بلورة منهجية نظرية وتزاوج بني التراث واحلداثة  يسودها األخذ 
والعطاء تؤسس لنظرية تأويلية تستثمر اجلهود باقي املناهج والفلسفات، يبين أمحد يوسف 
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شروع انطالقا من حبث ظاهرة خفوت الساللة يف الشعر اجلزائري القدمي تصوره هلذا امل
   .واحلديث

          يتساءل أمحد يوسف عن السبيل لقراءة تاريخ الشعر، دون الوقوع يف أسر املقاربات 
  . البنيوية احملايثة ذات املنحى التزامين ومأزق القراءات السياقية ذات املنحى التعاقيب

قد اهتدى السبيل إىل ذلك فقد أرشدنا إىل فكرة قراءة تاريخ  ان ياكبسونو يرى أن روم
األدب الذي يرتبط باملتواليات التارخيية ارتباطا وثيقا؛ حيث نتمثل فكرة التعاقب داخل مقولة 
النسق مع احلرص على النظر إىل هذه السلسلة التارخيية على أا تتضمن نسيجا معقدا من 

، لذا يصرح بتبنيه 1اصة ا وعلى القراءة أن تنربي الستكشاف نسقها البنويالقوانني البنوية اخل
يف واقع األمر أننا نفضل وجهة نظر ياكبسون اليت ال تستسلم للقراءة احملايثة « رأيه جاكبسون 

لف حىت الوجهة النقدية اليت املتنكرة للعامل التارخيي يف تقدمي تصور لتاريخ األدب على حنو خيا
تبناها الشكالنيون الروس، وال تتخلى عن النسق الذي ينبغي طلبه ضمن التصور التعاقيب لتاريخ 
الشعر؛ وهكذا خنوض يف البحث عن نسقية هذا الشعر يف ظل املتصور الذي ال يقع أسري النظرة 

رغم صعوبة القبض عليه يف أثناء تطبيقه على تاريخ 2»احملايثة، ويتبىن أطروحة النسق املفتوح
  .الشعر العريب القدمي يف اجلزائر

          أظهر ياكبسون عجزا للقراءات النسقية ذات الطرح احملايث يف مقاربة تاريخ األدب، 
ريف مل تالئم مقوالت الرتعة التزامنية بناء التاريخ املع«ومنه حاول حبث مفهوم التعاقب إذ 

إن ياكبسون .واألديب خارج مقولة التعاقب، ولكن دون السقوط يف وهم االتصال التارخيي
حيرص على التعامل النسقي مع تاريخ النسق ذاته، يف الوقت الذي يظهر فيه هشاشة املقاربة 

   .3»التزامنية وومهها
من شأنه أن يعيد حتيني النص التراثي يف الوضع الراهن ومنه يستشرف آفاق         وهذا 

املستقبل البعيد، ومن هنا ميكن أن يعود علينا هذا البحث يف الساللة الشعرية يف اجلزائر كقضية 
وجودية من موقع جديد قادر على تغيري املعطيات املتعارف عليها، وتغيري نظرتنا هلذا األدب 

ال يغفل أمحد يوسف اجلانب اخلارجي يف ممارساته . يه باخلفوت ال العقمالذي حكمنا عل
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النقدية، كما ال يعطيه كل احلق يف مساءلة النصوص، ويبقى حضوره بناء على طلب النص 
القراءة « والتحليل وكشف الظروف واملالبسات احمليطة ذا الواقع، وهو الذي يرى بأنّ 

أمليا يقوم على أساس التواصل اللغوي تقتضي تواشجا بني بوصفها سريورة سيميائية وفعال ت
 فهو يف مدارسته تاريخ 1»اإلجراءات الداخلية والشروط االجتماعية والتارخيية إلنتاج الداللة

 على األدب اجلزائري يقر بأنه ال ميكن أن ينفي التحقيب التارخيي، فهذا األخري يفرض نفسه
ال نستطيع أن «كل الدارسني وال جند بدا من االنفالت منه، فبعض الظواهر وبعض الفترات 

حنقق فهما عميقا هلا أو تفسريا دقيقا ما مل حنط بأبعادها السوسيولوجية والثقافية من غري أن 
   .2»يكون ذلك على حساب املقاربات النصية

ليل احلفري لظاهرة خفوت الساللة الشعرية، وال يغفل ضرورة التصنيف          ال يتنكر التح
وأمهية الوصف والرؤية اإلستراتيجية للنقد وجهازه املفاهيمي وبراعة الناقد يف قراءته النسقية 
املفتوحة لبنية النصوص وطاقاا الفنية ضمن تصورات منهجية ترتع إىل الكلية دون أن تتخلى 

ة؛ وهلذا كله على املمارسة النقدية أن متتح من روح العلوم اإلنسانية وعلى عن إجراءاا الصارم
رأسها الفلسفة اليت هي رأس املال املعريف يف مقاربة الظواهر الروحية؛ حيث ينبغي أن تتفاعل 
مع مرجعياا تفاعال القصد من ورائه إبداع املفاهيم النقدية وإنتاج املعىن البكر والذهاب إىل 

ماق النص وعالقته بالنسق الثقايف العام، وانفتاح الذات على العامل وعلى طاقة اللغة أقاصي أع
املتعددة والقابلة لالنزياح عن رتابة الصور اللفظية الغارقة يف النمطية، وبعيدة عن التجارب احلية 

  .3اليت تعتمل يف وجدان الشاعر، وتنضج مث تتحول إىل حركة ذهنية مشعة بالدالالت اإلحيائية
        ميكن أن نطرح مدونة أمحد يوسف النقدية اليت بني أيدينا بديال آخر للتضافر النقدي 
بني التراث واحلداثة، وبداية مشروع حاول رسم مرجعيات جديدة للتواصل املعريف بني 

 السيميائيات الثقافتني، وبني خمتلف املناهج داخل الثقافة الواحدة كما يف التراحم بني
   .والتأويليات

 واالتساق يف مشروع البحث عن الساللة   استنادا على ما سبق، تتبدى مالمح التواشج
وذلك ما محله عبء البحث وجماهدة النفس يف النبش يف هذه التربة عن ذلك املطمور الذي ال 
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نعلم كنهه، حيفزاننا إىل القول أنَّ مثل هذه الدراسة لتاريخ األدب اجلزائري يف عصرنا فرصة 
 ووجود ولكن األمر يقتضي منذ البدء إلمضاء عقد مع تراثنا مع ذواتنا مع هويتنا عقد معرفة

القدرة على إحكام املنهج والوعي الرشيد يف بناء هذا التاريخ على بساط من الوضوح بعد يؤ 
  .األرضية  دون زيف أو ومي

 إنَّ تأكيد أمحد يوسف على ضرورة إحكام منظومة التأويل يف مشروعه النقدي تفرضه 
ىت النصوص اإلبداعية املعاصرة اليت تبدو فلوتة حىت من هذه طبيعة القراءة النقدية اجلادة وح

املناهج النقدية املعاصرة، هذا األخري الذي أضحى جماال خصبا لفعل القراءة بفعل تعدد 
كلِّ أشكال التواصل اليومي، متخذا  مرجعياته، وتداخل نسيج نصوصه، وتسامي لغته عن

اليا وفكريا مييزه عن باقي التجارب الشعرية التفرد، مشروعا مج/االختالف/بذلك املفارقة
السابقة ، انطالقا من هذه اآلفاق اجلديدة اليت فتحت للنص األديب، مل خيف أمحد يوسف رغبته 

خاصة بعدما أصبحت املمارسات النقدية تويل عناية بالقارئ  .يف حبث الساللة الشعرية اجلزائرية
تتحول القراءة إىل إساءة قراءة، .. «التعددية لذلكومتنحه احلرية يف قراءة النصوص وتقول ب

يفهم من هذا القول أنّ 1»ويصبح كل تأويل حباجة إىل تأويل آخر يقوم مقامه ويفسره وهكذا 
عل النص مفتوحا على الائية املعاين والدالالت وقابلية القراءة التأويل أو القراءة املعاصرة جت

  .على مراجعة ذاا
         إنّ حبث الساللة الشعرية يف اجلزائر، واجب وفرض عني على كل باحث غيور على 

إقامة نظام حفري خيلخل أبنيتها العميقة ويبىن وطنه وأدبه، ومتطلع إىل اعتناق آفاق املستقبل، ب
مع احلذر من ، كما ينبغي أن حنتاط منهجيا يف إصدار األحكام القطعية واملتسرعة  جديدةأسئلة

  .مغبة الوقوع يف املقوالت  املسبقة اجلاهزة 
 أمحد يوسف إىل استكشاف خبايا تاريخ األدب و كشف املطمور منه، مبا         يطمح

يسمح من تأكيد حقائقه وبناء أدبنا على أسس سليمة تكفل لنا صحة احلكم واللحاق بالركب 
الذي غادر منذ زمن بعيد ساحة القرب والردم، و رغم أمهية هذا املشروع الذي يدعو إليه الناقد 

دب على الصعيد املعريف و التواصلي على حد سواء ، إالّ أنَّ األمر يف تقومي مسار تاريخ األ
 جهود إىل حباجة فمازلناأصعب من هذا التبسيط وهذه الدعوة، وهذا ما يؤكده هو نفسه، 
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 تتعرض اليت األدبية، الشجاعة لغياب اجلزائر يف واحلديث القدمي الشعر مدارسة أجل من مضنية
 الباحثني توفر لعدم وكذا العلمي، البحث لروح املعادية الومهية السلطة حراس طرف من للقمع

 امتالك املناهج عدم إىل باإلضافة املطبوعة وغري املطبوعة الشعرية واملتون املخطوطات كل على
احلداثية اليت تستطيع أن تشجع الباحث على اإلقبال عليه، وهذا ما جعل البحث يف هذا الشعر 

   .1طريقا مسدودا
  اجلزائر يف الشعرية الساللة أصول يف والتنقيب باحلفر يوسف أمحد اشتغال أنّ شك وال         

 الذات اجلزائرية الذات على مورست اليت اإلكراهات تلك عن الكشف قوامه تفكيكا، يعد
 بدءا املختلفة بأشكاهلا السلطة طرف من الذات هذه على مورس الذي العنف وعن الشاعرة
 الذات جعل مأساوية أكثر شكال أخذ والذي ،)التراث(الرمزية اللغوية، السياسية، بالسلطة
 اهلوية، بغياب ينادي) املعاصر اجلزائري الشعري اخلطاب (فهو عنها حبثا لألصول تتنكر الشاعرة
 رسم الذي الواقع هو هذا شعري، كموضوع أزمته فتحضر عنها حبثا اجلينيالوجية وضياع
 عنه خيضع للمراقبة فقد علمنا التحليل احلفري أنّ مثة مسكوتا .الشاعرة اجلزائرية الذات أنفاس

الالشعورية ويتعرض لالنتقاء الواعي؛ ومثل هذا اخلطاب ال يرحيه أبدا أن تتربج إرادة احلقيقة 
تربجا سافرا، وتظهر للوجود عارية بدون غطاء إيديولوجي حيجب الرؤية الناصعة عن األشياء 

ألول وهلة بأا متحاملة التارخيية، ويتصدى للبحث عن اجليوب املظلمة فيه جبرأة خياهلا القارئ 
  .2فاألمر غري ذلك.على هذا التاريخ الشعري وما هي مبتحاملة

 القدمي، اجلزائري األدب يف حبث هو هذا، التأويلي التفكيكي يوسف أمحد مشروع إنّ        
 حبثا جبزءيها املدونة هذه تفكان املنسي، عن البحث فلسفة أصح وبعبارة األصول عن حبث إنه
 للشعر موضوعا الواقع هذا كان بعدما املنسي، ذلك منطلق من القدمي اجلزائري األدب يف

  .املعاصر اجلزائري
        وقد أظهر أمحد يوسف من خالل حبثه يف  الساللة الشعرية رغبة يف كشف وقائع هذه 

خفوت الساللة الشعرية، إذ تتطلب كل قراءة حفرية هلذه الظاهرة نقدا ابستيميا الظاهرة،
لألنساق الثقافية عرب سريورا التارخيية، وبيان مستوى تشكُّلها يف تاريخ اجلزائر الثقايف 

تعرب عالمات اليتم عن حاالت معرفية وفكرية ليست « وانعكاسها يف بناء فلسفة للتاريخ إذ 
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 يف أوصال الثقافة، ولكنها مؤشر على وضع ميتد إىل قرار اهلوية املكني من بالضرورة قارة
إن املشكلة ليست كامنة .حيث التشكيك يف متاسكها الظاهر، وخمالفة فكرة تطابق عناصرها

 ومهمة 1»يف اهلوية ذاا؛ وإمنا يف املتخيل ذاته والتصورات اليت ينسجها حول مفهومها 
  . البحث يف هذا املسكوت عنه، وظيفة اخلطاب النقدي

        هكذا حاول أمحد يوسف تقدمي نظرة موجزة عن الشعر العريب القدمي واحلديث يف 
اجلزائر مرورا بفترة احلكم العثماين واالستعمار الفرنسي إىل الثورة املباركة، وذلك كنوع من 

 االنقطاع واليتم الذي تعانيه الساللة الشعرية يف اجلزائر على التهيئة ألفق القارئ لتقبل ذلك
مر األجيال،كما يشيد الباحث ببعض الدراسات اليت سبقت جتربته هذه يف االهتمام مبدارسة 

ليؤكد أنّ التجربة الشعرية تنبثق من الروح اإلنسانية؛ مما . الشعر اجلزائري القدمي واحلديث
ري؛ حيث ختضع للناموس الطبيعي املتمثل يف القوة واخلفوت جيعلها تتسم باحليوية والتغ

واالحنالل، وعندما نضبط التجربة الشعرية بالروح اإلنسانية فإننا نؤكد تارخييتها لإلدراك 
والتطور، وتاليا خضوعها لشرط الزمانية ومن مث الولوج إىل أعماق ساللتها يف القرون األوىل، 

  2. اليت تتجلى غاية ما يكون التجلي يف النص الشعري املختلفوتلمس سيميائها يف ثقافة اليتم
تتحول الفلسفة آلية إجرائية يف يد الناقد ملقاربة النصوص اإلبداعية، وهذه اآللية تتمثل يف  ف

إتقان السؤال، وختري املقامات اليت نباغت فيها دعة األفكار الوثوقية، وز ا راحة االعتقادات 
  .3اليقينية

ى اخلارجي يف مقاربته للمنت الشعري املختلف         ال يغفل أمحد يوسف االستناد إىل املعط
 سنضطر من حني إىل حني آخر إىل االستئناس بالتاريخ الثقايف واألديب للجزائر والعودة «: بقوله

إليه لكي نتلمس جذور بعض الظواهر اليت نلمسها يف املنت الشعري املختلف من منطلق أننا 
شروط التارخيية والثقافية املعقدة اليت تؤطر كل نعتقد أن الفهم السليم والعميق ال خيرج عن ال

عملية تأويلية؛ غري أننا نفرق بني ضرورة توافر القارئ على معرفة العامل واإلحاطة به وبني 
حتكيم اإلحاالت التارخيية مبنطلق القراءات السياقية هروبا من مقاربة النص مقاربة تعاقبية يف 

 وعدم السقوط يف تصورات نظرية التاريخ الطبيعي اليت إطار نسقي على ما أشار إليه ياكبسون،
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تأثر ا تاريخ األدب بدءا من القرن التاسع عشر، ووجدت هلا صدى يف أدبيات النقد العريب 
احلديث مع طه حسني وحممد مندور وكل من حاول كتابة تاريخ لألدب العريب بناء على رؤى 

ال نروم تكرار ما سبق 1» وسانت بيف وبرونتريفطبقوا نظرية هيبولبيت تني.الوضعية التقليدية
أن قلناه خبصوص خفوت الساللة الشعرية يف اجلزائر وانقطاع األجيال الشعرية، ويف ظل هذا 
الغياب للتراكم احمللي وملدرسة شعرية قادرة على منح التجارب الالحقة القدرة على ولوج 

اع املختلفة، وجتريب أشكال شعرية متساوقة مع الواقع املغاير، وكنا قد رأينا كيف عوامل اإلبد
  .كان املشرق العريب قبلة هؤالء الذين يرون بأم أبناء بال آباء

 ألن اجلديد األب عن البحث ذلك ونقدا أدبا اجلزائري الفكري اخلطاب يشكل هكذا،         
 باب من الضائعة األبوة عن حبث اجلزائري الشعر كما اجلزائري فالنقد جديدة، اجيابية قيم فيه

 الثقايف والتراكم احمللية للمرجعية الغياب هذا يف انعدامه نلحظ والذي السند، هلذا افتقارهم
  .األب عن حبثا النقدية الصيحة هذه كانت لذا األدب هذا حال يغري أن شأنه من الذي

 استجابة ظاهري كنسيج النص على الوقوف ليس هاهنا املؤول القارئ دور إنّ         
 النص قرأ يوسف فأمحد ،.الدوام على ومتجددا جديدا بعثا إنتاجه إعادة هو مهه بل لشفراته،
 ابستيمولوجية قناعة من نابعة سيميائية، تفكيكية تأويلية رؤية وفق املعاصر اجلزائري الشعري

 املعرفية الثروة تلك سامهت وقد .جديد، من النص خلق إعادة على قادرة كشفية ،ثقافة
و عليه فإنَّ مشروع  الغائبة النصوص وبعث النص مكبوت كشف إعادة يف املشارب املتعددة

أمحد يوسف هذا سيظلُّ حباجة إىل حفريات واضحة املعامل تنبش يف البنيات العميقة للحيثيات 
ا البديهية قصد الوصول إىل اليقنياحمليطة بنشأة هذا األدب و ختللها مشكِّكة يف مسلما.  

إنّ هذا البحث ضرب من ضروب التحدي لتلك األوهام الزائفة اليت تقول بتماسك   
اهلوية وثقافة التطابق، فكان البحث يف تاريخ األدب اجلزائري رفضا هلذا الواقع الكاذب ليس 

  هذا الواقع الذي حتكمه إظهاراً لعيوبه وثغراته، بل حبثا عن اجلوهر الذي ميكن أن نبين عليه
 . قوى التمزق والصراع

وحبكم إمكانية كسر أفق توقع القارئ يف أي حلظة؛ ألن تلك العملية يف واقع األمر          
ص على تعددية هي حماولة لضبط جمموعة من إمكانيات القراءة، ذلك ما يفتح الن
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الفهم املسبق كمحطة أوىل حيوي : التأويل هذا ما ميكِّنه من جتسيده بأربع حمطات/القراءة
املخزون الثقايف للذات القارئة، النص األديب كأفق قائم بذاته وهو جمموع نصوص مضمرة، 

ع عند إيكو ، كسر أفق توق/ وهو ما يعرف بالتعاضد النصي) النص، القارئ(التقاء األفقني
وإعادة بناء أفق قرائي جديد، ذلك ما يفتح  القارئ، فيخرج من العملية بتعديل األفق القرائي

أفاقا واسعة للكشف عن املكونات الشاملة للخطاب الشعري و اليت متنحه شعريته ومتيزه عن 
  .خطاب التواصل العادي 

املمارسة اإلجرائية تلك كانت وقفة قرائية حاولت القراءة من خالهلا التقرب من عوامل   
الساللة الشعرية " يف اخلطاب النقدي عند أمحد يوسف من خالل مدونته النقدية جبزءيها

و قد كان منطلق " يتم النص اجلينيالوجيا الضائعة" واجلزء الثاين" عالمات اخلفوت وسيماء اليتم
عائم نقدية وفتح وإرساء د" الساللة الشعرية" هذه التأمالت النقدية البحث يف األدب املنسي

  .آفاق لدراسة تاريخ األدب اجلزائري
       وما حيسب للناقد نزوعه حنو جتديد وابتكار منهجية جديدة قصد اإلحاطة بسؤال النص 
الشعري احلداثي الذي سيظل مرتعا لتعددية القراءة وال ائية التأويل ، وهذا ما تلمسناه يف هذه 

ها من وجوه احملتمل من معانيها وفق ما خيدم طرح الناقد النصوص اليت شكلت هذه القراءة وج
  .وفرضيته اليت انطلق منها

هكذا بناء على ماسبق ذكره وتأسيسا عليه، ميكن أن نسمح ألنفسنا أن نصنف        
إستراتيجية التأويل لدى أمحد يوسف فيما وصفه حممد بوعزة بالتأويل املفارق املتناهي والذي 

ددية دالالت النص، إلّا أّنه ينظر إىل طبيعة هذه التعددية  على أنها تعددية ينطلق من مسلمة تع
حمدودة  حتكمها قوانني التأويل ومعايريه، سواء تلك املتعلقة باإلرغامات اللسانية والثقافية 
للنص أو املعرفة املوسوعية للقارئ، فالتعددية ال تعين الالائية، ألنّ التأويل خيضع لقوانني 

تأويلية حمتملة ومسوغة نظريا، وال  نصية  توجه هذه التعددية حنو مسارات تراتيجياتوإس
يتعلق األمر بكبت القوة الداللية هلذه التعددية، من خالل فرض معىن أصلي أحادي؛ بل 
بإستراتيجية بناء التأويل ملوضوعه، يف سريورة سيميائية، تنتهي بتفضيل وترشيح مدلول حمتمل 

 فهذه التعددية املتناهية 1التأويل الوحيد- بالضرورة- وال ميثل هذا التأويل احملتمليف سياق معني،
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تظل مفتوحة على إعادة بناء النصوص وتشييد الداللة كلما تغريت سياقات إنتاج النص 
 قامة حدود للتأويل عند أمحد يوسف،وتلقيه، فهي بذلك ال متناهية يف تناهيها، وهي حماولة إل

وقد استطاع  ،بتأثري من الفلسفات التأويلية، حاول هذا النقد بلورة جزء من تصوراته املعرفية
حبكم معرفته املتعددة املشارف وفلسفته التأملية التأويلية النفاذ إىل عمق السؤال، والبحث يف 

  .الالشعور اجلمعي
 اليت حاولت تقدمي رؤية عامة بشأن هذه احملاولة القرائية اليت بعد هذه الومضة الوجيزة        

أجنزها أمحد يوسف اليت سيكون هلا دون شك أثر واضح يف معرفة طبيعة الرؤية املنهجية اليت 
يعتنقها هذا الناقد وكذا حتوالا، واألكيد أنّ هذه التأمالت النقدية مل تسجن نفسها داخل 

هان الذي فرضته ماثل يف كثافة وتعدد املناهج وتداخلها من أجل نسق منهجي واحد، بل إنّ الر
  .مباشرة النصوص الشعرية

 العالمة،: قبيل من املشارب ومتعدد ثراً نقديا معجما يوسف أمحد اعتماد إىل ونشري         
 تلك إىل تشري كلها وهي النصوص، تداخل التيمة، البنية، اإلشارة، الدليل، الداللة، األثر،

  .والقراءات الداللة مفتوح معريف بعد ذا منهجاً بذلك فأسس والديناميكية احلركية
 ومنه كانت هذه التأمالت النقدية ألمحد يوسف ترديداً مستمراً ملشروعية البحث يف               

 كشفا للكينونة وحبثا..الشعرية، وطرحاً مستفيضا ملسألة اهلوية، الوطنية، التراث، األب الساللة
عن اهلوية، ونداء لألبوة، ومنه كان التأكيد منه ومنا على ضرورة كتابة تاريخ األدب هلذه األمة 

  . وحبث أدا املنسي، فمن ال ميلك تارخيا ألدبه ال ذاكرة له، كشجرة ال جذر هلا
       هي نقطة البدء اليت ننطلق منها لنبين ذاتنا وحنقق ضتنا، فالتاريخ ليس جمرد حدث 

.ي مت وانقضى، ينتهي حبلول اللحظة الراهنة، بل التاريخ هو ماض مالزم للراهنماضو
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 خمتلف حياور وهو يوسف أمحد عند النقدي اخلطاب ذلك مع الشيقة الرحلة هذه بعد        
 رامت بعدما النهاية نقطة وضع على تشرف القراءة هي ها املعاصرة، اجلزائرية الشعرية النصوص
 عنها يقال ما أقل اليت ومرجعياته أصوله يف النبش مبحاولة البحثي، املشروع هذا خطى تلمس
 يف فاعليتها مدى إظهار البحث هذا وراء من اهلدف وكان املشارب، متعددة معرفية ةوثر إنها
 ا نرى فنحن خامتة، من البد كان ولئن وتباغتها، النصوص تباشر إجرائية آلليات حتوهلا
  :قراءةال إليه تتوصل ما أهم ومن  نظر، استئناف ضرورة
  :الناقد خيص فيما

 اللّسانية، وحىت والتأويلية السيميائية املقوالت حضور ويكثّف يفعل أن الناقد هذا استطاع
 عن العرفان حمراب يف ويستنطقه النص رموز يفك وهو اآلليات خمتلف يستثمر كيف وعرف
 بل تلفيقية، نزعة أنها على تفهم أن جيب ال املنهجية االستعانة هذه أنّ غري التأويلي، الفهم طريق
 إىل اإلجرائية اآلليات تلك ملختلف قراءتنا يف خلصنا فقد ذلك، تفرض املتعددة التفاعلية القراءة
 البد باخلصوص، منها الشعرية اإلبداعية، اجلمالية النصوص وتفعيل حتيني عملية أنّ مفادها نتيجة
 النقدية اآلليات خمتلف أعانت الحظنا، فكما والنص القارئ بني وتعاضد تفاعل نتاج تكون أن

 على والوقوف خباياها الستكناه ال الشعرية، النصوص تلك حركية تتبع على يوسف أمحد
 هذا اختار بعدما النص بياضات وتلوين التوقعات إحداثيات عرفةمل بل فحسب، املرير صمتها
  .واإلغراء الغواية بفعل واكتفى الصمت األخري
 أمحد قدرة املنهجية، بالتعددية احتمت اليت النقدية التأمالت هذه خالل من توصلنا قد كنا     

 النقد بني فيما خاصة جي،املنه التعدد ذلك من مستفيدا النقدية ملمارسته التأسيس على يوسف
 والبالغية النقدية املفاهيم خمتلف يستثمر أن استطاع بل املعاصر، السيميائي والدرس التأويلي
 الذي املتمرس الناقد ميزة وهي التقليدية العربية الروح بتلك قراءاته ويطعم وحتيينها، القدمية
 أمحد قدمه ملا للقارئ ميكن ال إذ املعاصر، النقدي والوعي املتأصل التراثي احلس بني جيمع

 ملدونتنيا على انفتاحه فرغم ؛واالنبهار التحقري من خالية يةالنقد رؤيته أنّ يدرك أن إال يوسف
 يف الذوبان من ومنعها يةالنقد خصوصيته على احلفاظ النهاية يف استطاع أنه إال ،والغربية العربية
 اآلليات وخمتلف واملفاهيم املبادئ بعض منها استلهم اليت والنظريات الفلسفات خمتلف

 مبا اهلوية تثبيت إىل السبيل كيف عرفت أفكار عن تعرب جديدة رؤية النقدية تهرؤيف ،اإلجرائية
 النافذ الوعي ذلك حقا يرى الرجل، أفكار يقرأ من أنّ ذلك ،الوجود هذا من للذات موقعة هي
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 أي مع التعامل على قادر منهج خلق خالل من ،والتميز الفرادة صنع يف احلية واإلرادة والثاقب
  .قهرية سلطة أي يهاب أن دون نص

 املدونة من الثاين واجلزء اليتم، وسيماء اخلفوت عالمات الشعرية الساللة يف الناقد يرتع       
 اجلزائرية الشعرية النصوص دراسة يف مشوليا مرتعاً الضائعة واجلينالوجيا النص يتم النقدية
 تقصي يف هدتوجي ،الشعر أدبية حتقّق اليت الشعرية املكونات مجيع يقارب فهو ،املعاصرة
 منهج من أكثر مستخدماً والنقدي الشعري خلطابا حدي يف النصية أو اخلطابية املضمرات

ة بقدرات ومستعيناً ،لشموليةا البحث طبيعة اقتضه ما حسب نقدية نقديجانب إىل خاص 
 .السائدة يةالنقد املناهج

 األوىل املعامل رسم يف جنح يوسف أمحد الباحث إنّ القول، ميكن بسطه سبق ما على بناًء       
 املسبقة األحكام جتاوز ضرورة ىعل تأكيده خالل من اجلزائر يف الشعرية الساللة قراءة ملشروع

 وهو املسار ذلك عن ينفك لمف ،الداخلي اخلارج إمهال دون الداخلية، النص بنية من االنطالقو
قد الساحة يف للسيميائية التأسيس هممنجزات اعتماد على هذه قراءته يف أكد بل العربية، يةالن 

 على يعني ذلك يف كان و وممارسة كإنتاج فعلها تؤسس أن البد القراءة أنّ أكدو ،السيميائية
  . اللةوالد النص إنتاج كيفية اكتشاف
 متوقعها إطار يف إليه، تطمح وجوديا فلسفيا أفقا النقدية الذات هذه رمست هكذا،         
 عن يعرب الواقع هلذا منح الذي اإلشكايل /املأزوم الطابع ولعل وجسدا، نفسا املغترب الراهن
 تلك من للحد وذلك بآبائه، يفتخر جيل وخلق األدب تاريخ بناء يف الرغبة وعن الالرضا حالة
  .ماضينا وبني احلاضر وجودنا بني تفصل اليت الردمة لنقل أو اهلوة
 ضمن الوجود شرعية لكسب احلثيث سعيه يف :يوسف أمحد عند يالنقد اخلطاب خيص فيما

 إبداعية، فاعلية هي مبا األدبية الظاهرة دراسة يف منه ورغبة العربية، والفكرية النقدية الساحة
 النقدية الدراسة هذه حافظت قد و والتفكيك، والتأويليات السيميائيات بني االلتقاء هذا كان
 الكتمان، طي بعيد لزمن ظلت اليت القضايا ومناقشة الطرح يف جبرأا وذلك وجودها، على
 غيبت اليت القضايا بتلك تصدع املمارسة هذه وضياعهم، بيتمهم اليتم شعراء صدع فكما

 بأي...األصول اهلوية، املواطنة، قبيل من فيها والرد األخذ حق الذات وحرمت بل نقاشاا،
  لذلك؟ قابلة كانت إن تشكيلها نعيد أن لنا ميكن وكيف معىن؟
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 إال الواقع، أرض على وجتسده حتقّقه جيد لن يوسف، أمحد يطرحه الذي احلوار إنّ        
 قاموسه من التعصبية التحريضية واخلطابات املتطرفة الدعائية واألساليب الفاشية اللّغة باستبعاد
 ممارسة أنها معرفة جيب والنقدية اإلبداعية التجربة ممارسة تتم ولكي واإلبداعي، النقدي اللغوي

  .االختالف مببدأ اإلقرار مع واآلخر األنا بني إال تتم ال
 إىل تفضي استراتيجيته وحىت يوسف أمحد عند النقدي اخلطاب فرضها اليت الرهانات إنّ       
 أننا هو العريب العامل أو اجلزائر يف سواء اآلن عليه هو ما على الوضع جعل الذي بأنّ القول
 أنّ عنا وغاب) الغرب (اآلخر الثورة، نص القدمي، النص يف املتمثل املقدس بوجود نعتقد مازلنا
 ويف الفكر يف والتحرر احلرية فكرة ألن واجلمود، الثبات ال واملغايرة التعددية إىل يفضي الواقع
 قناعة عن التخلي وعدم مالحمه، استبيان على والعمل باالختالف اإلقرار هي احلياة جماالت كل

 السلطة حراس من خوف أو زيف أي دون من األفكار عن احلر والتعبري والتحول، املغايرة
 الكتايب، العنف ذلك يف مبا وطرقة أشكاله بشىت اإلرهايب لعنفا إىل اللجوء دون ومن الرمزية،

 بعض على إطالع من لنا مت مبا وممارسة، تنظريا يوسف أمحد قدمه ما أنّ نعتقد فنحن لذا
 دون من والتكافل االختالف وثقافة ضوي مشروع إرساء يف فعالة مسامهة يعترب كتاباته،
 أي بقدسية القول ميكن ال مث ومن والرد، لألخذ قابل شيء فكل تعصب، أو تسلط أو عنصرية
 مستساغا يكون حىت الراهن، يقتضيه ما وفق بنائه إلعادة التراث مساءلة جيب ومنه بشري، نص
 بشري، منجز الغريب النقدي اخلطاب أنّ ندرك أن جيب و سؤاهلا، وختطي الكينونة بناء أجل من

   .حذوه للسري الوحيد السبيل وليس
 يواكب أن املعاصر اجلزائري الشاعر حاول :اجلزائري الشعري اخلطاب خيص فيما
 ذلك نستغرب ال حىت والبناء؛ الطرح يف املشرقي أخاه مياثل فكان الراهن، العصر تطورات
 الشعراء، هؤالء لدى املغاربة املشارقة عقدة وانتفت املشارقة، وبني بيننا املطابقة حد إىل التشابه
 وهي الشاعرة الذات دخلتها اليت املغامرة تلك من يسري جزء إالّ املعاصرة اإلبداعية الكتابة وما
 لغوية مسالك بفتح خمتلف شعري نص كتابة اجلزائري الشاعر حاول فقد تارخيها، كتابة تعيد

 كل حتطيم وحتاول الالمتناهية للحرية تتوق الذات هذه جند لذلك ،قبل من تسلك مل جديدة
 شعار تورفع يتمها أعلنت ومنه ،الذات حرية ىعل قيداً متثل هاألن املركزية؛ السلطوية احلواجز
 شعور أي دون من األب قتل إىل تدعو اللغة، ذلك يف مبا تقليديةال فاهيمامل كل على متردها
 .بالعار
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  :والعريب اجلزائري يالنقد اخلطاب خيص فيما
 من مبجموعة محمال لسيظ -الفكرية اخلطابات باقي غرار على-  يالنقد اخلطاب إنّ       
 واليت لفظته اليت لثقافيةوا واالجتماعية الفكرية السياقات من اكتسبها اليت املبادئو األفكار
 القراءة حبيادية القول الوهم من أصبح ومنه ،قراءةو نقدا أو تأليفا إن النقدية، تهكتاب أثناء ستظهر

 عملية تتم كيف وإالّ واالنطباعية، الذاتية من جانبا حتمل شك وال قراءة فأي وموضوعيتها،
   ؟الفكرية ومرجعياته املعرفية محوالته من املؤول القارئ جترد ما إذا القراءة

ما هو أحق بالذكر، أن حضور املناهج        أما خبصوص اخلطاب النقدي العريب عموما ف
 فيما أخذت شكل ي العريب، قد اطرد منذ سبعينيات القرن العشرين،النقداحلديثة يف املشهد 

يف معظمه وضع مأزوم، ويرجع ي النقد الوضع غري أنّ  التوفيق والتلفيق،ةاالنبهار والنبذ أو حماول
دورها و ي رغم وعيهم بأمهيتها النص النقدجتاهل و إمهال النقَّاد العرب حليثيات إنتاج  ذلك إىل

ق من حدة األزمة  هذا ما عم،ي وضمان جناعته وجناحهالنقدالفعال يف تسيري عملية التواصل 
 ظلت احلاجة إىل مثل منه و،ي الغريبالنقد العريب الذي عجز عن متثل اخلطاب النقداليت يعانيها 

لبذرة كما على ا بتهيئة التربة وحماولة إعادة بذر النقدتلك األصوات اليت حتاول التأصيل هلذا 
 ،وفق ما يتساوق وواقع الذات العربية وخصوصيااوسة والبحث، الطريقة األوروبية يف الدرا

   . يف الساللة الشعرية اجلزائريةوهنا يقوم الدافع إىل هذا البحث
 البعد كل بعيدين مازلنا اأنن لنا تبني عربية، تطبيقية دراسات من تقدميه سبق ما على بناًء      
 يف عمليا خنفق ما غالبا ناألن والتطبيق، التنظري بني شاسعة هوة فهناك التطبيقي، النقد جمال عن

 هذه من األول الفصل يف العربية التطبيقية الدراسات تلك يف تلمسناه ما وهذا ،النقدية ممارساتنا
 وهذا ،يةالنقد ممارساته يف آخر إىل جترييب شكل من يقفز املعاصر ريبالع النقد ظل فقد القراءة،

 اليت النقدية اجلهود بعض رغم ،املعاصر العريب النقد يشهدها اليت التحوالت سؤال جواب هو
 الغريب، النقد ضد أو ومع العريب، التراث ضد أو مع أنت السؤال متاهة تتجاوز أن استطاعت

 للنقد التأسيس حتاول مشاريع وهي مستوياته، خمتلف مع والتعامل الواقع فهم حتاول طريقة إىل
 يعوز الذّي أنّ غري اجلزائرية، النقدية التجربة تاريخ يف النقدي الصوت هذا بينها من العريب،
 هذه أوجد والذي الساعة حلد عليه يعاب فما املتكامل املشروع هو العريب النقدي اخلطاب
 استطاع الذي الغرب خالف على والتكامل التكافل يعوزه فردي خطاب جمرد أنه هو األزمات
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 الشكالنيني ومجاعة براغ كحركة اجلماعات، هذه مثل يؤسس أن املاضي القرن ثالثينيات منذ
   .باهرة جناحات وحتقيق املعاصر النقدي اخلطاب مسار حتول يف املسامهة استطاعت واليت الروس
 وكذا معاصراً، ناقدا تناولنا أننا سيما وال إليها؛ توصلنا اليت النتائج ائية ندعي ال ختاما،        
 يزالون ما شعراء أم كانوا نقادا املبدعون فهؤالء الفصول، باقي يف والشعراء النقاد خمتلف

 أمام األفق تفتح بداية جمرد القراءة هذه تبقى لذلك منهجهم ويطورون والشعر النقد ميارسون
 أفكاره، ينتج وهو الغريب النقد تتبع ضرورة على نؤكد ومنه وأفضل، أغىن مستقبلية دراسات

 يعترب حيث منتجة؛ غري استهالكية كائنات كوننا عن نكف حىت والبحث، الدراسة طرق تتبع
 العمل وكذا التراثي الستثمارا جانب إىل الغربية، يةالنقد للنظريات استيعابا أكثر يوسف أمحد
 والنظريات، واملصطلحات واملعارف املفاهيم وتكوين األفكار بعث يف السليمة الطرق إجياد على
 ذهبنا ما هذا كل بعد نستبعد فال منواله، على لإلنتاج الغريب النموذج باستحضار نكتفي وال
 إلرساء حماولٍة يف وجوديا سؤاال كونه من قريب النقدي، والقلق املعريف اهلم هذا أنّ يف إليه

 أن شأنها من نظرية وكل قراءة كل تتجاوز اليت االختالف فلسفة وإرساء املشروع هذا دعائم
 والتفاعل احلوار ثقافة تأسيس على العملو الذات رغبات وتكبح الرأي وهذا الوجود هذا تغيب
 اخلروج وحماولة باختالفه واإلقرار اآلخر هذا واحترام) الغرب/التراث(اآلخر مع والواعي اجلاد
 حنن ضدها وال احلداثة مع ال و ضده ال و التراث مع لسنا نحنف والتهميش، اإلقصاء ثقافة عن
 فيما التجاوز ويستطيع التنوع هذا من االستفادة يستطيع الذي االختالف مع اجلديدة األنا مع
 لبناء املمكنة اخليارات ملعرفة وخمتلفة متعددة احتماالت سيفتح املنسي األب يف فالبحث ،بعد

 على من وتطل املستقبل تستشرف احتماالت ،التراثية وحىت الغربية النمذجة عن بعيدة معرفة
  .  السماء يف وفرعها ثابت جذرها ألنّ الفجائية، الفكر هزات من ريب أو قلق دون شرفته

  
.                                             السبيل يهدي وهو املوفق واهللا                                                         
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 دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، :أبو القاسم سعد اهللا-73

   .1985اجلزائر، 

من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة، منشورات االختالف، اجلزائر : عبد الكرمي شريف -74

  .2007، 1ط

، دار العلم للماليني، )ت بنيوية يف الشعردراسا( جدلية اخلفاء والتجلي،:كمال أبو ديب -75

 .م1981، 2بريوت، ط

   .1987، 1م، بريوت، ط.م.يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية ش: كمال أبو ديب -76

املؤسسة العربية  ،)حبث يف تقد املركزيات الثقافية(املطابقة واالختالف : عبد اهللا إبراهيم -77

   .2004، 1ط لبنان،/بريوت للدراسات والنشر،

 1983تطور النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : عبد اهللا الركييب -78

مراحلها، مطبعة الكاهنة، -بدايتها-النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر مؤثراا: حممد بن مسينة -79

   .2003اجلزائر، دط، 

ة على التفكيكية، منشورات االختالف، اجلزائر إستراتيجية التأويل من النصي: حممد بوعزة -80

   .2011، 1دار األمان الرباط، ط

مفهوم املكان والزمن يف فلسفة الظاهر واحلقيقة دراسة يف ميتافيزيقا : حممد توفيق الضوي-81

 براديل، منشأة املعارف باإلسكندرية، دط، دت

كلية اآلداب  ر، منشوراتنقد النقد وتنظري النقد العريب املعاص: الدغموينحممد  -82

  .1999، 1ط املغرب،/الرباط
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سيمياء اخلطاب الشعري من التشكيل إىل التأويل، قراءات يف قصائد من : حممد صابر عبيد -83

   .2009،2010، 1األردن، ط-بالد النرجس، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان

 بريوتالعربية، الوحدة دراسات مركز املعاصر، العريب الفكر إشكاليات: اجلابري عابد حممد -84

  .1990 ،2ط ،1989 ،1ط لبنان،

  1986الدار البيضاء /املركز الثقايف العريب،بريوت، حنن والتراث: حممد عابد اجلابري -85

قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا  :حممود عباس عبد الواحد-86

  .1،1996النقدي، دار الفكر العريب، مدينة نصر ،ط

حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية دراسة يف نقد النقد : حممد عزام -87

   .2003منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 

 1 طلبنان،/ املفاهيم معامل، حنو تأويل واقعي، املركز الثقايف العريب، بريوت:حممد مفتاح -88

1999.   

سيماء الشعر القدمي دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار  :حممد مفتاح -89 

  1989دط، املغرب، البيضاء، 

 الدار/بريوت العيب، الثقايف املركز ،)التناص إستراتيجية(الشعري اخلطاب حتليل: مفتاح حممد-90

  .1992 ،3ط البيضاء،

غرب دار ال)1975-1925( الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية:حممد ناصر-91

   .1،1985اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

قيا احلداثة والتواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة، منوذج هربماس، إفري: حممد نور الدين أفاية-92

  .1998، 2لبنان، ط/املغرب، بريوت/الشرق، الدار البيضاء

، 1فوكو قارئا لديكارت ، مركز اإلمناء احلضاري، حلب سوريا، ط: حمسن صخر -93

1997.  

   .دت اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب، دار اآلفاق، اجلزائر، دط،: مصطفى حركات -94

مل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون اللغة و التفسري والتواصل، عا: مصطفى ناصف -95

   .1995واآلداب، الكويت، 

حملمد العيد، ديوان " أين ليالي" ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة.أ: عبد املالك مرتاض-96

   .1،1992املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
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 ،1دار هومه، اجلزائر، ط ،)دراسة يف اجلذور( ألدب اجلزائري القدمي ا: عبد امللك مرتاض-97

2005.  

 دار )متابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياا(يف نظرية النقد :عبد امللك مرتاض-98

  .2005ط، دهومه، اجلزائر، 

 دط، اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان؟أين وإىل أين؟ من األديب النص :مرتاض امللك عبد-99

1983.  

 للنشر العرب دار ،)األدبية للقراءة العامة للنظرية تأسيس (القراءة نظرية :مرتاض امللك عبد-100

  2003ط،- د اجلزائر،/ وهران التوزيع، و

 ،املغرب/ البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز املتعة، وفاحتة الثانية الكتابة: عياشي منذر -101

  .1998  1ط

 لتوزيع املصري املكتب األديب، النص وقراءة التوصيل نظرية: حممد حسن الناصر عبد -102

  .1999 القاهرة،دط، املطبوعات،

  .1998 ،1ط بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار والتأويل، الفلسفة: قارة نبيهة-103

 الدار العريب، الثقايف املركز التأويل، وآليات القراءة إشكاليات: زيد أبو حامد نصر -104

  .1999 ،5ط بريوت، البيضاء،

 العربية الدار النقدي، إيكو إمربتو مشروع يف قراءة التأويل حدود: بوعزيز بن وحيد -105

  .2008 ،1ط اجلزائر، االختالف، منشورات بريوت، ناشرون، للعلوم

  1975 دط، لبنان، الفارايب، دار األديب، النقد يف ممارسات :العيد ميىن -106

  .   4،1999بريوت،ط اآلداب، دار األديب، النقد يف دراسات النص، معرفة يف:العيد ميىن-107 

 لبنان/ بريوت الفرايب، دار والقناع، احلداثة واملرجعية الشعرية الشعري القول يف:العيد ميىن-108

  .1،2008ط

 ،1ط القاهرة، والتوزيع، للنشر األمري احلديث،دار األديب النقد نظرية :عوض نور يوسف-109

1994    
 الوطين الصندوق ،"األلسنية"إىل"الالنسونية "من املعاصر اجلزائري النقد :وغليسي يوسف -110

  2002 اجلزائر،دط، وتطويرها، واآلداب الفنون لترقية
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 للنشر جسور جزائرية، كتابات يف نقدية تأمالت النصوص ظالل يف: وغليسي يوسف-111

  . 2003 1ط اجلزائر، والتوزيع،

 3ط اجلزائر،/احملمدية والتوزيع، للنشر األديب،جسور النقد مناهج: وغليسي يوسف-112

2010. 

  :واجلرائد االت 

األمازيغية تأثرت بالصراع اإليديولوجي بني النخب املفرنسة واملعربة، ندوة : محيد عبد القادر -1

   .7063، العدد 2013 ماي 4اخلرب حول واقع الثقافة األمازيغية، يومية اخلرب، اجلزائر، 

، جملة املوقف األديب، احتاد العرب، دمشق، "الكتابة و إستراتيجية العنونة-اللغة:"خالد حسني -2

  .2006 ، كانون األول35س ،428سوريا، ع

جامعة " ، جملة قراءات"، عند ياوس ما بني اجلمالية و التاريخ"أفق التوقع:" خري الدين دعيش-3

   .2009، ماي 1بسكرة، تع

املناهج النقدية ونظرية املعرفة، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، كلية : خري الدين دعيش -4

  .2008، 07اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، ع

األصول النتشوية لنظريات النقد املابعد حداثية من اهلوية والتطابق إىل : عبد الرزاق بلعقروز-5

 09وتعددية التأويل، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، جملة دورية علمية حمكمة، العدد املنظورية 

  .2009امللتقى الدويل حول النظرية النقدية املعاصرة والعوملة، سطيف، اجلزائر،

اخلطاب النقدي العريب املعاصر، حتوالت فعلية أم قفزات شكلية؟ ، حتوالت : الطاهر اهلمامي-6

العريب املعاصر، مؤمتر النقد الدويل احلادي عشر،إربد عمان، عامل الكتب احلديث، اخلطاب النقدي 

   .2008، 1ط

إشكالية تأصيل املنهج يف النقد الروائي العريب، جملة عامل الفكر، الس : عبد العايل بوطيب -7

  .1998، 27، مج10الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ع

 الغذامي، اهللا لعبد األلسين النقد مشروع يف قراءة النقد وعوملة العربية فةالثقا الزرفاوي عمر -8

 والعوملة املعاصرة النقدية النظرية حول الدويل امللتقى ،09العدد االجتماعية، والعلوم اآلداب جملة

  .2009 سطيف،

استعمال النصوص و حدود التأويل يف نقد املمارسة التأويلية عند أمربتو :" عبد الغين بارة -9

 .2009، 1إيكو، جملة املخرب ، جامعة بسكرة، ع
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املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي، جملة دراسات سيميائية أدبية :حممد العمري -10

   1991شتاء-ديدة الدار البيضاء، املغرب، خريفلسانية، العدد اخلامس، مطبعة النجاح اجل

النظرية السيميائية ثنائية األصوات والرموز، كتابات معاصرة جملة اإلبداع : مصطفى شاذيل -11

   .1998، بريوت،9، مج34والعلوم اإلنسانية، ع

ماي 3بن تومي األدب اجلزائري بأي معىن؟جريدة اخلرب اليومية، اجلمعةاليامني  -12

  .7062م،اجلزائر، العدد  2013

  :املترمجة الكتب

أرثر أيزابرجر،النقد الثقايف متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية،ترمجة وفاء إبراهيم ورمضان بسط  -1

  .2003، 1ويسي، الس األعلى للثقافة، القاهرة،ط

الدار /القارئ يف احلكاية، ترمجة أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، بريوت: إمربتو إيكو -2

  .1،1996ط/ البيضاء

-بريوت عويدات، منشورات أوبري، بشري و منيمنه عارف ترمجة، البنيوية،: بياجيه جان -3

   .4،1998ط باريس،

 سلسلة عصفور، جابر ترمجة دريدا، على ستراوس ليفي من بعدها وما البنيوية: ستروك جون -4

  1996 .دط، الكويت، والفنون، للثقافة الوطين الس املعرفة، عامل

 ،1ط سوريا، احلضاري، اإلمناء مركز حامد، خالدة ترمجة النقدية، احللقة: هوي كونز ديفيد -5 

2008.   

 للنشر احلوار اجلليل،دار عبد رعد ترمجة ، نقدية مقدمة االستقبال نظرية: هولب سي روبرت -6

  .1،1992سوريا،ط الالذقية، والتوزيع،

 والنشر،بريوت، للدراسات العربية املؤسسة ، الغامني سعيد والتأويل، السيمياء: شولز روبرت-7

  .1994  ،1ط

 و الترمجة و الدراسة احلضاري اإلمناء مركز عياشي، منذر ترمجة ، النص لذة: بارت روالن -8

   . 1994 ،1ط سورية، حلب النشر،

، 1نقد وحقيقة، ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري ، سوريا، ط: روالن بارت -9

1998.  
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 املغرب، الشرق، إفريقيا دار الناجي، وحممد بورقية حسان األصنام، أفول: نيتشه فرديريك -10

  .1996 ،1ط

 خري ترمجة ، والتلقي القراءة يف حبوث أوتان، ميشال-شويرفيجن فرانك – هالني فريناند -11

   .1،1998ط سوريا، حلب احلضاري، اإلمناء مركز البقاعي،

 توبقال دار العايل، بنعبد السالم وعبد السطايت أمحد ترمجة املعرفة، جينالوجيا:فوكو ميشال -12

  .2008  ،2ط املغرب،/البيضاء الدار للنشر،

 الدار لبنان،/ بريوت العريب، الثقايف املركز يفوت، سلم املعرفة،ترمجة حفريات:فوكو ميشال -13

  .1987 ،2ط املغرب،/البيضاء

 شوقي حممد ترمجة) األهداف- املبادئ -األصول(التأويل فلسفة: غادمري غيورغ هانس -14

  .2006  ،2ط اجلزائر، االختالف، منشورات الزين،

  

 :األجنبية الكتب

1-Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique 
Larousse, Paris, France.  

2-Emille Benvenist, Problémes de linguistique Génerale,Cérés 
Editions, Tunis, 1995 .  

  :                     املعاجم

 تونس، صفاقس، املتحدين، للناشرين الوطنية املؤسسة األدبية، املصطلحات معجم: فتحي إبراهيم

  .1،1986ط

  :املخطوطات

 قسنطينة، منتوري، املعاصر،جامعة اجلزائري الشعري اخلطاب يف التجريب بولفوس، زهرية-1

  ).العريب األدب يف العلوم دكتوراه خمطوط (2010 /2009

  :االلكترونية املواقع

http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/se 
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 أعمال بعض يف مقاربة( املعاصر اجلزائري النقد يف السيميائي التأسيس خطاب: بودواد وذناين

: الزيارة تاريخ.2007 فيفري، اجلزائر، اخلطاب، حتليل يف ثالث الدويل امللتقى ،)أمحد يوسف

  . م2013 جوان



  



                                          املوضوعات فهرس

 

        ح-أ........................ ...........................................مقـــدمة

    املعاصر النقدي اخلطاب يف التجديد: مدخل

  08ص............................................................ املعاصر؟ النقد ما �

  18ص..............................................املعاصر النقدي اخلطاب حتوالت �

   والتطبيق النظرية بني العريب النقدي اخلطاب مالمح: األول الفصل

  .التطبيق وفوضوية التنظري سيطرة بني العريب النقدي اخلطاب: أوال

  37ص..........................................معىن؟ بأي العريب التنظريي اخلطاب 1-1

  39ص).........................خمتارة مناذج(العريب النقدي اخلطاب يف النسقية القراءة1-2

 وحتوالت واقع اجلزائري النقدي اخلطاب: ثانيا

  61ص....................................................اجلزائري النقد يف البنيوية2-1

  63ص.................................العالمات طلسم أم املنهج غياب السيميائية  2- 2

   65ص.......................................اجلزائري النقدي الدرس يف التفكيك  3- 2       

 عربية قديةن ظريةنل أسيسيت مشروع حنو: ثالثا

  67ص. ...................................اإلقصاء وواقع التبعية منطق واآلخر األنا 3-1 

  70ص...................................................املعاصر العريب النقد أزمة 2- 3

  74ص....................................التأسيس وواقع العريب النقدي اخلطاب 3- 3



                                          املوضوعات فهرس

 

  77ص..………………الغربية النقدية املناهج على العريب النقد اعتراضات 4- 3

  الكتابة ووعي األزمة خطاب بني املعاصر اجلزائري الشعر:الثاين الفصل

  تارخيية حملة ديثاحل العريب الشعر يف التجديد حركة :أوال

  82ص ......).........املعاصر العريب الشعر دراسة إىل مدخل(واملعاصرة احلداثة بني1-1

  90ص........................................العريب العامل يف املعاصر الشعر بداية 1-2

  .واالختالف التحول مسار املعاصر اجلزائري الشعري اخلطاب: ثانيا

  93 ص................اخلفوت وحقيقة الغياب فرضية بني القدمي اجلزائري األدب 2-1 

  98ص........................................................ واإلبداع الثورة 2-2

  100ص.............موضوع حتاداو ألسن تعدد :املختلف اجلزائري الشعري املشهد 2-3

 املستقبل وآفاق املرحلة رهانات اليتم شعر :ثالثا

  211ص........................................باالختالف القول وحقيقة احملنة 3-1

  116ص.......................................... والواقع املفهوم بني اليتم تيمات 3-2

   129ص..............................................اليتم لشعر الداللية السمات3-3

   135ص..............................التجريب ومنعطفات املعاصر اجلزائري الشعر 3-4

  141ص.............................................التلقي وإشكالية اليتم شعر 3-5      

  



                                          املوضوعات فهرس

 

   يوسف أمحد عند النقدي اخلطاب ومرجعيات أصول يف:الثالث الفصل

  املعاصر النقدي اخلطاب مرجعيات :أوال

     145ص....................................................... الفلسفية املرجعية 1-1

  148ص..........................................................النفسية املرجعية 1-2

  149ص.........................................................اللسانية املرجعية 1-3
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الملخص:

ملختلف النصوص الشعرية اجلزائرية املعاصرة يف مدونته هذه، باعتبار املمارسة اإلجرائية جزء مهم من 
املرجعيات الفكرية مشروع إرساء القواعد النظرية للمنهج، كما كانت القراءة حماولة لضبط أهم

واخللفيات املعرفية الثاوية وراء تأسيس هذا اخلطاب واليت تؤطر النتاج النقدي للباحث وكذا اإلشارة 
إىل املمارسة النقدية يف اجلزائر والعامل العريب املعاصر واليت حتتاج إىل بناء وعي جديد قادر على متثل 

.طرق التحليل وآليات الفهم

Le but de cette lecture c’est d’examiner les mécanismes de
procédure qui suppliaient le chercheur Ahmed Yousef dans son
approche des divers textes poétiques contemporains algérien dans
son livre en tant que pratique procédurale partie important du projet
réside approche théorique de ce programme critique .Lisais aussi une
tentative pour régler les références les plus importantes de l’activité
intellectuelle et origines cognitives derrière le fondation de ce
discours et qui cadre le sortie critique lorsque le chercheur, et tracer
la mesure de son investissement dans les mécanisme procéduraux
Textes approche créative que l’étude montre la pratique d’un critique
en Algérie et dans le monde arabe contemporain et que vous avez
besoin pour construire une nouvelle conscience capable de
représenter les méthodes d’analyses et les mécanisme de la
compréhension.
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